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 مقدمة عامة 

لقددأ ت ا فلائدداملا فةال ددس و فلاددريةفا ف إددس   عد ع دد ا فلسأتددأ اددة فةكربادداا فلساة ددس فلنددن     ددأ ف اددة  دد  س ف دد          
م     صدة  عد  2002فةختصدس و فااربد س  فلتدأق ن ربدريس  م        س آرث  ت أرربدة  2002ف ا تن س فلسم قس و فلطاقس ربريس 

م    إلصت  رفربس فجلهاا فةسري س علد  فةادتة  فلدةو    فلدأ   عد ف ربد ائ فل مل اد س  فلد   ا دت  2002 فل ا ا  س و تة   ا 
 .ت ت ط  شنل   س  اجلةف ب فاارب  س  فلتأق ق س

  خملادس  و  قدت قدأ تتسداري   دا اصداا فإل فر  اد  اصداا فةد ة فةختلادس   فإل فر حأث  دل ذد ف  ت  دس   اصدال فةلن دس عدة 
  ةصداها    لدس عدريه    فةكربادسفل  تتن أذا فة ة اة ج ف  عو ق تأ فإل فر  و تاد س  دك   "   تنلاس فلة الس" رفملها اا ع ف 

ة فل حث عة  رب لس لتغ س ذ ه فلةضس س  فربتسا   ثقس فةاتثم تة اة حل فلريزفعاا    نا     أ ا آل س مبا ت   ظ تس فلة الس تستن 
 .فلق فر فختاذإ ل تط  ن حة مس فةكربااا  فل  ربتمنة اة ع  فز رب ارباهتا  ف ربرتفت   اا فةت سس و عمل س 

جملددا ف فر  فلدد ك تتناددل  لددريقخ إددن  فةاددام   عددأم تددة   لددأته  فلةقددت لتادد س اكربادداهت   اسال ددس تل  ددة  فد ف تخددائ     
تدددك ك فد ق دددام فةدددأت    ف  فعئدددا  جملدددا ف  فر  فد فلق دددام قدددأ   ممدددا   تس ددد  ادددأت  تريا ددد ك ذ   ادددا    إدددن  و ع فر  فةكرباددداا

 تاددهل  سددل  ف  تقددأاة  علدد  ف  دد فت و ااددتة  فةخدداو   للحاددام علدد  ارياصدد ه  فذف  ا ددت اهددأ      اةاددام  قدد فرفا تئدد  
  . ف قتصا تس فةات أفا و ظل الس غ ائ تأق ن  فإلي ااتقل   سال مبساتس حأتثس حتنما ذلك و ح

قأ   ز ااهةم حة مس فلش  اا  فل ك تقةم عل  ترباا تريظ   فلس قاا فلقاملمس    جملا ف  فر  و فةكربااا     اأت ك 
 عل ا  قأ ح صت عأ  اة فةريظماا فلأ ل س  . جلا  فلتأق ن    لك فةاام   تصحائ فةصاا و فةكربااا فلتريا  ت فلا  ع 

ذي فلريظام " عل  تريا ل ذ ف فةصطلا  الأرفربس  فلتحل ل   ا ت اة   ريها اكرباس فلتمةتل فلأ ل س  فل  ع  ت فحلة مس عل  تهنا 
جممةعس "    ما ع  تها اريظمس فلتسا   ف قتصا ك  فلتريم س  عل  تهنا "   تعماهافل ك تت  اة إ لا ف فر  فلش  اا  فلتحن  و

 " .حتأتأ فلالطاا  فلتأثس عل  ق فرفا فةاستة   أث اة ف ل اا فلتريظ م س فل  ها  

ذ ف   فل قا س عل  تص  اا فةأت تة  فد  قةع  ثس اة فلش  اا و تزاس اال س  آل ااف اصال فةلن س عة ف  فر  ت   فد ضسف 
اا ت   فد ف ذتمام  ةظ اس فلتأق ن فلأفإلي    ره و تط  ن حة مس فةكربااا  ظ ف لأ ره و اااعأ  ف  فر   جملا ف  فر  

ح ث تسأ فلتأق ن فلأفإلي اة .  جلا  فلتأق ن و فلق ام مباك ل اهت  اة إ ل تز تأذ   اةسلةااا فلتاص ل س فل  حيتاجة  فل ها 
لنشف  آل س   تطةرا  ظ اتا تطةرف   سف  ت   ذلك فلتطةر فد تغ س فلريظ   فلقأميس اة جم    ضمة فوار فحلة مسفل قا س  آل اا

اة إ ل ااامتا و    سالس و إأاس ف  فر    ت ف فد فضا س ق مس للمريظمس   ف إطا   ف حن ف اا  فحلاام عل  ف صةل 
ح ث ف ا   فحلة مس  آل اا    ع   فةخاو   فحلماتس اريها  ع فر إل س    لك و تق    فلأف فة فق ستق     تطةت   ظام   تصم   

 .  التا  ضما  حتق ن تذأفف فةكرباس   جمللا ف  فر  تستن ااتشار



 مقدمة عامة
 

 
 ب

     أ ت  تنة  ذفا جة   عال س   سالس  حتقن فهأف فةريشة  اة  جة ذالأفإلي  ط  سس فحلال لني تنة   ظ اس فلتأق ن ف
ذلك تتحقن  شنل ترباربي مبطا قتها للمساتس فلأ ل س للتأق ن فلأفإلي مبا تنال فلاسال س  فلأقس  حتق ن فهأف فةريشة  اة  جة    

 .تقاام فلتأق ن فلأفإلي

تص ا فلتأق ن فلأفإلي فل ةم تلسب   رف اهما و حتا  حة مس فةكربااا إاصس  سأ فةتطل اا فجلأتأ  لقا ة  ربار ا  ز 
ف   ما خيخ فة فق س فلأفإل س    ذريا تظه  جة   فلتأق ن فلأفإلي  ااامتها و فحلة مس . م.  و فلة2002اة جةتل س  ت  الي

 عل  ذ ف فلريحة تري غي جلة   فلتأق ن فلأفإلي ت  تلسب   رف تربارب ا و عمل س ععأف   عصأفر تق ت  عة . فجل أ  و فةكربااا
اة إ ل اساتس فلصااا  اساتس ف  ف    اخلصةص اس ار :  فةساتس فلأ ل س للتأق ن فلأفإلي فلأفإل س  ذ ف اا تأ أه فة فق س
 .فلتأق ن فلأفإلي ااك لللتأق ن فلأفإلي فل ك تريخ عل  تأ  أ  حتا  فجلة   اة ق ل  0000

 ف ربدتاا     أ ربد  ادأ  ممندةة مدس فحل فل ري دس فلد  تادتق ل  عت دار  د  اا فةادامس ف ري فمينة   فلتص  اا  سأ  ل ذ ه       
تسظد   ق مدس يلدس ف ربده    فلد ك        تصدحائ فةصدلحس   فةادام ة مدس ياتدس صدغار فحل  تذد  تذدأفف فعذ  اة  تامل هدا  

 هل ا اة إ ل اريا فلتأق ن فلأفإلي فلص ح اا فل  تاما لا  أإ    ر ففل ك مينة فلةصةل  فةكرباستتحقن ع   تسظ   ق مس  
 مبدا تتما د  اد  فلأفإل س   ف فر  فةخداو  فة فق س  تقةمي  ظ    ا  ف  فر      لك ا فق س تريا  ذا  فةكرباسربرتفت   اا فو  ض  

 .عة اسهأ فةأقق  فلأفإل    فةساتس فلصا ر 

ع  ت و فلاريةفا ف إس  ف  تشار فلةفرب  لظاذ   فلااا   ف حت ال      فلالطاا    فجلزفمل   عل  غ فر فل لأف  ف إ  
  هبأف ق ا   فةكربااا ةزتأ  فلتأق ن  فل قا س فلأفإل س آل اافلتش تس س عد ربة قةف   جأتأ  اتسلقس  التأق ن فلأفإلي لتسزتز 

 .ا عل  إلن ق مس ائا ساة فلشاا  س  إاصس   ما تتسلن  اةسلةاس فةال س    اااعأهت

 :  ريا  عل  اا رب ن  ط ح ف  نال س فلتال س 

 :االشكالية 

و فلقطاع  حتا  ا ا ئ فحلة مسو      ااج ضما   حتا  فجلة  فل  تااذ  هبا مماررباا فلتأق ن فلأفإلي  ف ل اااا ذي      
 ؟ فل ريني 

 : فآلت س تتا ع ذ ف فلاكفل فل مل اي فد ف رب لس 

 : االسئلة الفرعية 

  ؟  فل رين س اا اأ    ر فحلة مس و حتق ن ف  صاح  فلشاا  س و فةكرباس 

  فلتأق ن فلأفإلي و تاس ل ا ا ئ فحلة مس و فةكرباس فل رين س ؟ ضما  جة      ااج حتا     ف تااذ 
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 ؟ فةكرباس فل رين سو ة مس فحلو حتق ن عل  ف فر  فلتأق ن فلأفإلي جلريس فلتأق ن  اا اأ  تأثس 

  فل اا فلتأق ن فلأفإلي و تسزتز حة مس فةكربااا ؟هبا تااذ   اا ذي فلط ق فل 

 :الفرضيات  -

 ا ا ئ فلسأل  فلسأفلستط ن فةكرباس فل رين س ا ا ئ فحلة مس  الشنل فل ك تاه  و فرربا   :  الفرضية االولى . 
 فلتق     فلأ رك   فةاتم  لريشات فلتأق ن فلأفإلي للحاام عل  تسمل فةكرباس فل رين س عل  ضما  :  الفرضية الثانية

 .ااتة  عال لأل ف 
 فلثقس عل  فةسلةاس   جملا ف  فر  إلضاا فةأقن فخلارجي  تتسا   جلريس فلتأق ن ا  فةأقن فلأفإلي :  الفرضية الثالثة

 .فاارب  س مبا تئمة جة هتا 
 عمل س فلتحقن  فلتق    ه نل فة فق س فلأفإل س   ف فر  فةخاو  لئما  فلتحق ن تتةد فةأقن فلأفإلي :  الفرضية الرابعة

 .ف اثل للحة مس و فل ريةة

 :أهمية الدراسة  -

 ثارذا عل  حة مس فلتس ف عل  جة   فلتأق ن فلأفإلي اة إ ل  رفربس فةساتس فلأ ل س للتأق ن فلأفإلي  ت
 ؛ فةكربااا

  تةض ا فلس قس    فلتأق ن فلأفإلي  فحلة مس اة إ ل فلأ ر فحلأتث فةريةت  التأق ن فلأفإلي  فةتمثل و
  فة فق سفضا س ق مس للمكرباس  اااعأهتا عل  حتق ن تذأف ها اة إ ل حتا  فج ف فا ف فر  فةخاو  

 ؛ فلأفإل س
 قةق فةاام   تصحائ فةصاا  تسزتز ف  صاح ميثل فلتأق ن فحلل ف اثل للااا  فةا   للحاام عل  ح

 ؛  فلشاا  س و فةكرباس
  فلتس ف عل  فحلة مس اة إ ل ااهةاها  ا ا ملها  فةنا س فل  حظ ت هبا و فآل  س ف إس  إاصس حالس

 ؛ فجلزفمل  فل  تستن ااهةم جأتأ تض ف فد قااةربها ف قتصا ك
  ذتمام مبةضةع حة مس فةكربااا إاصس و تعقائ ف هن ارفا فةال س تم س فةةضةع  حأفثتا ح ث فز ف  ف

 ؛ فلساة س ح ث تص ا تط  ن ا ا ئ فحلة مس ض  ر  حلاة ت ف  فةكربااا  للحأ اة فلااا  فةا 
   رقا  س و فوار حة مس فةكربااا  ت ف  لتحا ريها  آل س ظ ف  م س جة   فلتأق ن فلأفإلي . 
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 :أهداف الدراسة   -
 عاملمها  فل اهتا ا ف وار فلسام للحة مس  فلتس ف عل  ا ا ملها تةض  . 
 ؛ ااهةم فلتأق ن فلأفإلي  فلتطةرفا فل  و تا عل ا ف  فز 
 ؛ فلأفإلي  فةااذ   فةتسلقس هبا فلقا  فلئة  عل  ااهةم جة   فلتأق ن 
 ؛ ف  فز فلس قس فلتناال س  فلتسا   س للتأق ن فلأفإلي ا  جملا ف  فر   جلريس فلتأق ن و فوار فحلة مس 
   ؛فلتأق ن فلأفإلي  ممارربااحتأتأ فجلةف ب فةااعأ  عل  حتا 
  ؛ فل رين سق اا تثار جة   فلتأق ن فلأفإلي عل  فحلة مس و فةكرباس 
   فلتس ف عل  خمتلف ف  فر فلتأق ن فلأفإلي فل  تاما  تحأتأ  سال س  ظام فة فق س فلأفإل س    رذا و ف فر

 فةخاو     ع قتها فلتسا   س ا  فو فف حة مس فةكربااا ؛
    ف  فلتس ف عل  فرف  فذل ف إتصاص اة اأقق   فإل     ا فق    فإل    إل س ف فر  فةخاو   

فةنلا   الأرفرباا  فةنلا   الز املة     ما خيخ   ر مماررباا فلتأق ن فلأفإلي فجل أ  و تاس ل ا ا ئ 
 .فحلة مس 

 : اسباب اختيار الموضوع  -
  ف ذتمام فلشخصي  اةةضةع  ظ ف  رت اوا مب ال فلتخصخ اة جهس    اة جهس فإ   ذة اةضةع حمل

 فل   ا ت حةل   ر فلتأق ن فلأفإلي و ف فر  فةخاو  فل رين س ؛فربتنمال    خص ا ة     ااربرت 
  ف تشار ظاذ   فلااا   إطةر  خملااهتا  اهن ار ف ن فلش  اا فلساة س  ا ب فلقصةر و تط  ن فلتأق ن فلأفإلي

  عأم ف ذتمام  احلة مس ؛
 اا ؛فلأ ر ف جيايب فل ك تلس ا فلتأق ن فلأفإلي  آل س لتحق ن حة مس فةكربا 
  فحأ فةةفض   فل فذريس عل  فةاتةت  فالي  فلساةي   إصةصا و ظل فة حلس فل ك مي  هبا ف قتصا  فلساةي

 . شنل عام  فلةو   شنل إاص 

  نطاق الدراسة -

 فجلزفمل تس  فل ريةة فلت ارتسع ريس اة :  فلريطاق فةناين. 
  فةأت تة  رؤربا  فقاام فاارب س  اأت ك فلتأق ن فلأفإلي  فلساال  و فقاام فاارب س  )رب ت  فإت ار ع ريس اة

   ةهن  تتة   لأته  فةس  س (  فةكرباس فل رين س فةاستة و  اصلحس فة فق س فلأفإل س فلتأق ن فلأفإلي   
 . أعمال فلتأق ن  جة تا    لك فحلة مس و فوارذا فلريظ ك  فلتط  قي

  2002حىت اارا  2002اة ف تة    :  فلزااينفلريطاق . 
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 :منهج البحث -

   فربتخ ص فلريتاملج لتسم مها   فةريهج  و فجلز  فلريظ كف ربتري اوي فةريهج فلةصاي  فةريهج فلتحل لي  فربتخأفممت 
 .ف ربتق فملي و فجلز  فلتط  قي

 : تقديم الخطة -

 .عاجلريا ذ ف فةةضةع اة ج ف  جا ب  ظ ك  جا ب تط  قي        

 :تئمة فجلا ب فلريظ ك ث ثس  صةل  

  أحأفةكرباس   فة حث ف  ل  تتريا ل فل احث و   للحة مس فلتط  قيف وار فةااذ مي   و فلاصل ف  ل تط قريا فد   -
اة إ ل فلتط ق فد ف وار فةااذ مي للمكرباس ف قتصا تس  اعت ارذا فلسرياص  ف ربارب س و تريم س فك فقتصا   ا    

   تأثسما ها حم ط تها   ف وار فةناين للأرفربس   مث حتل ل ف ةفعها اة ح ث فلشنل   فلط  سس   فلريةع   فةس ار   مث فد 
 تحل ل   رفربس فاا و فة حث فلثاين قمريا    و  ريا   حتا  فة ز  فلتريا ا س  تم تها فإلربرتفت   سااهةم  و ف إس 

ااهةم حة مس فةكربااا  ترب ائ ظهةرذا  اإلضا س فد فم تها  فة ا ئ ف ربارب س ها اة  جهس  ظ  اريظمس فلتسا   
 اإلضا س فد ف و فف فةاتا أ   ف و فف فةط قس ة ا ئ حة مس    جلريس  ازل  فةريظماا ف إ   ف قتصا ك  فلتريم س 

فلأ ل س فةتسلقس هبا  فلرت  ز عل     فلت ارئ  فةكربااالش  اا    تط قت فلأرفربس فد فاأ فا فل  تتسلن حبة مس ف
 .حالس فجلزفمل  

اة إ ل فلتحأث  فلسام للتأق ن فلأفإلي  تةجهاتا فحلأتثس   ن فةساتس فلأ ل س   لإلوارتاا فلاصل فلثاين مت ختص صا  -
اة  و فة حث فلثاين فلتأق ن فلأفإلي   فةاهةم  فةمارربسو فة حث ف  ل   مث  اهةم فلتأق نفلتطةر فلتارخيي ةعة 

اااذ   حةل فلتأق ن فلأفإلي   ف م س    مماررباا فةهريس اة إ ل اساتس فلتأق ن فلأفإلي  ذ   ع ي إ ل 
  ( .0000اس ار ) ا   تأ  أ فجلة    اخلصةص اس ار ضم

  اة إ ل  رفربس خمتلف ف   فر  آل اا فلتأق ن فلأفإلي لتحق ن حة مس فةكربااا فدفلاصل فلثالث و  تط قريا  ريما  -
فل ك تقةم هبا فلتأق ن فلأفإلي    اة إ لا حا لريا ت    فذ  فجملا ا فل  تااذ  هبا و تط  ن حة مس فةكربااا   

 . فةخاو   ع قتها فلتسا   س ا  فو فف فحلة مس  اة إ ل تق     ظام فة فق س فلأفإل س    ف   رذا و ف فر 
 ريك فلتريم س فال س   فل ريك ) فل ريةة فلت ارتس فجلزفمل تس   تتمثل و  ل اة  ع ريس اةتاا و فلاصل فلتط  قي رب ت   رفربس   -

 عمةا اا حةل  ح ث مت فلتط ق فد( رفعي  فلتريم س فل تا س ز فجلزفمل ك فخلارجي   فل ريك فلةو  فجلزفمل ك   فل ريك فل
فةكربااا فل رين س ع ريس فلأرفربس   ح ث تستن ذ ف فلاصل  محا لس اريا لأرفربس  حتل ل فرف  فذل ف إتصاص اة اأقق  
 فإل     ا فق    فإل     اصلحس ف فر  فةخاو   فةنلا   الأرفرباا  فلز املة   اة إ ل فعأف  فربت  ا   جا فد 

فلسةفال فاأ   لسمل فلتأق ن فلأفإلي  اإلضا س فد فجملا ا فل  تااذ  هبا و تط  ن ع ريس فلأرفربس    ذ ف لتحل ل 
 .حة مس فةكربااا      ف رب ل تاس لها و فةكرباس فل رين س    اة إ لا فربتطسريا ف جا س عل    ض اا فلأرفربس 
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 .فاا فخلامتس ضمت فذ  فلريتاملج  اقرتحاا حللةل فل  تةصلت فل ها فلأرفربس  -

  دراسات سابقة

 . س ي فذ  فلأرفرباا فل  تريا لت ذ ف فةةضةع ربةف  اة  اح س جزمل س ف   ل س ربةف              

 دراسات باللغة العربية 

 .فلتأق ن فلأفإلي و ظل فوار حة مس فلش  اا    ره و زتا   ق مس فلش  س:  سريةف  ( 2002فلساين  فلسزف ك )  رفربس  -0

ذأ ت ذ ه فلأرفربس فد   ا  اأ  تطةر فلتأق ن فلأفإلي  ت  س لظهةر ااهةم حة مس فلش  اا    ا    ر ذلك 
تقةم فلتأق ن فلأفإلي  إضا س :    قأ تةصلت فلأرفربس فد عأ   تاملج اة تمها  ق مس فضا  س للش  سفلتطةر و إلن 

 ظه ا تم تا و اسظ  فلش  اا و    قةم  أ فملها و فوار حة مس فلش  ااتمس للش  س اة إ ل فلةظاملف فل  ق 
فربتق ها  فرت اوها مب لا ف  فر  فل ك تقةم  أ ره  اإت ار فلساال  و قا  فلتأق ن فلأفإلي    ف  ذرياة قصةر و 

     لك تت  اريحا   رف    ر فلتأق ن فلأفإلي فذ   تت  ف  ف ا و ععأف  ذ نل تسةتئاا جملا ف  فر   فةأت  فةاةي
 1.ف و فعأف  ذ نل تسةتئاا ف  فر  فلتريا  تسحمأ  

" فلسةفال فاأ   جلة    ظ اس فة فجسس فلأفإل س و حتا  جة   حة مس فلش  اا: " سريةف  (  2002ع ا   )  رفربس  -2
 2.ا   رفربس تط  ق س  –

س فد فإت ار تأثس ذأ ت ذ ه فلأرفربس فد فلةقةف عل  فلسةفال فاأ   جلة    ظ اس فلتأق ن فلأفإلي   اإلضا 
   فلتحقن عمل ا مما فذف  ا  جلة    ظ اس فلتأق ن فلأفإلي   ر فجيايب و  فلسةفال عل  جة    ظ اس فلتأق ن فلأفإلي

زتا   تذل س فةأقق  فلأفإل   :  قأ تةصلت فلأرفربس فد عأ   تاملج اة تمها . حتا  جة   حة مس فلش  اا و اص 
 ما . فةهري س    زتا   ااتة  فلتأرتب  فلتأذ ل تك ك فد زتا   جة    ظ اس فلتأق ن فلأفإلي     زتا   ااتة  فخلن 

  جة  إطس ا ملمس للتأق ن فلأفإلي  . ف  فربتق ل فةأقق  فلأفإل   تك ك فد زتا   جة    ظ اس فلتأق ن فلأفإلي
فلأفإلي  اةةفر  فل زاس     حخ فجلة   تك ك فد حتا      ع  ف  فر  فلسل ا لةظ اس فلتأق ن  ا   أل فلسرياتس فل زاس

 .جة    ظ اس فلتأق ن فلأفإلي

 

                                                           
1
 ل س ف  فر     غأف جااسس   فلتأق ن فلأفإلي و ظل فوار حة مس فلش  اا    ره و زتا   ق مس فلش  س   حممأ ع أفهلل فلسزف ك  صاا  تيأ فلساين.    
 .2002   فلس فق ف قتصا    

2
جملس  ل س فلت ار    " ا   رفربس تط  ق س   – فلسةفال فاأ   جلة    ظ اس فة فجسس فلأفإل س و حتا  جة   حة مس فلش  اا "  مسس  اال حممأ ع ا  .    

 . 2002 اص       جااسس فإلربنريأرتس  22فجمللأ رق   0لل حةث فلسلم س  فلسأ  رق  
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تث  تط  ن فحلا م س فةكربا س و "   ( 2002   حممأ ع أ فهلل حااأ فلس أ    ع سام حماة حاة ز تلف ) رفربس  -0
ا   رفربس  –"  رفربس تط  ق س و فلش  اا فلصرياع س فةأرجس و ربةق فلنةتت لأل رفق فةال س"جة   فلتأق ن فلأفإلي 

 1 -فحصامل س 

و فلش  اا  ق اا تث  تط  ن  عامل  حة مس فةكربااا و جة   فلتأق ن فلأفإليذأ ت ذ ه فلأرفربس عد 
حة مس تأثس لتط  ن  عامل   جة   عد  إلصت  تاملج فلأرفربس. فلصرياع س فةأرجس و ربةق فلنةتت لأل رفق فةال س

جمتمسس  اريا    (    فلقةف    ف  ظمس    ف ربتق ل س    فلسأفلس    فةاك ل س    فةاا لس فإل صاح  فلشاا  س) فةكربااا
 و ضة  فلريتاملج تقأات فلأرفربس  سأ  تةص اا اريها فلتأ  أ عل  تم س . فلش  ااذ ه  وو جة   فلتأق ن فلأفإلي 

   فلسمل  فربتم فر فلش  اا فلصرياع س فلنةتت س  ا لتزفم  تط  ن  عامل  فحلة مس لتأثسذا فلةفضا و جة   فلتأق ن فلأفإلي
 .آإ  فةات أفا و جمال عملا عل  تطةت   اا   فةأقن فةهري س اة إ ل عقأ فلنفاج فلتأرت  س ةةف  س

عوار حة مس فلش  اا     ره و زتا    ظل فلتأق ن فلأفإلي و " سريةف  ( صاا  تيأ فلساين   حممأ ع أفهلل فلسزف ك) رفربس  -2
 " .ق مس فلش  س

ذأ ت ذ ه فلأرفربس فد فلةقةف عل  اأ  تأثس فلتأق ن فلأفإلي و ق مس فلش  اا فةأرجس و ربةق فلس فق لأل رفق 
  قأ . فةال س   ذلك اة إ ل فإت ار تحأ اك  فا ت  آل اا تط  ن حة مس فلش  اا   فل  متثلت  التأق ن فلأفإلي

تأق ن فلأفإلي و ق مس فلش  س     سها حنة فلزتا         لك فلتقأم تةصلت فلأرفربس فد  تاملج تمها فلتأثس فلةفضا لل
فحلاصل و فلتأق ن فلأفإلي   ظاملف   لنة  ال غ  اة ذ ف فلتطةر مل تصل فد فةاتة  فل ك تليب و اتطل اا حة مس 

 ل  ظاملاا اة اريظةر حة مس فلش  اا   تاا تذ  فلتةص اا فل  مت فلتةصل عل ها  هي ض  ر  تطةت  فلتأق ن فلأفإلي   تاس
 2.فلش  اا   و تقةمي   حتا  عمل اا فل قا س فلأفإل س   ع فر  فةخاو    حة مس فلش  اا

ااامس فلتأق ن فلأفإلي و تط  ن فحلة مس و فل ريةة فلاةرتس فلسااس : " سريةف  (  2000 اتة حرّيا  سزف     ) رفربس  -2
 3-( رفربس اقار س) -"  فخلاصس 

 س فلساّاس  فخلاصس و فل ريةة فلاةرتّ  فحلة مس تط  نعل  اأ  ااامس فلتأق ن فلأفإلّي و ث فد فلتسّ ف ذأف فل ح
 إلصت فلأرفربس . فلقطاع فخلاص  فلقطاع فلسام    ريةة    ا  اا عذف  ا ت ذرياة    قاا  حةل فةاامس و فلتط  ن 

 لنريها  صةر  ت ن و  ريةة . س فلساّاس  فخلاصسو فل ريةة فلاةرتّ  فحلة مس تط  نللتأق ن فلأفإلّي و فد ت  ذرياة ااامس 
ع  فف  اال إل فر  فلتأق ن فلأفإلي عل   سال س ممارربس فحلة مس    تئمة فلتأق ن  ت ا   تةجأ فخلاص    فلقطاع

                                                           
 رفربس تط  ق س و فلش  اا فلصرياع س فةأرجس "تث  تط  ن فحلا م س فةكربا س و جة   فلتأق ن فلأفإلي "  حممأ ع أ فهلل حااأ فلس أ     ع سام حماة حاة ز تلف   1

 2002   ف ر   جااسس فلزتتة س ف ر   س  عما   -ا   رفربس فحصامل س  –" و ربةق فلنةتت لأل رفق فةال س
2
   ل س ف  فر    ف قتصا   جااسس " عوار حة مس فلش  اا     ره و زتا   ق مس فلش  س  ظل فلتأق ن فلأفإلي و "صاا  تيأ فلساين   حممأ ع أفهلل فلسزف ك     

 . أ   ربريس  . غأف    فلس فق 
  جااسس  اشن  ربةرتا    جملس فةريار   ( رفربس اقار س) -" و فةصارف فلاةرتس فلسااس  فخلاصس  ااامس فلتأق ن فلأفإلي و تط  ن فحلة مس" اتة حرّيا  سزف      3

2000. 
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فةا ط تة و فل ريةة فلسااس   فمنا  فلأفإلي ياتس  االس حلقةق ف قل س اة فةاام  اة فةماررباا ف ربتغ ل س للماام 
 .ع  فف  ياتس  أرجس اتةربطس

 رفربس )فلأ ر فلتناالي للتأق ن فلأفإلي و  اعل س فلتحن  فةكرباي "  سريةف  ( 2000 ددددددا  تة  دددددددددن جندددددددددد    .م)  رفربس -6
 1(. فربتط ع س و ع ريس اة فل ريةة  فلش  اا فلس فق س

فد فلتس ف عل  تم س   ر فلتأق ن فلأفإلي لنة ا ف رباا فل ك ت تنز عل ها حة مس فةكربااا  هتأف ذ ه فلأرفربس
و ظل فلاصل    فةلن س  فإل فر     تااعأ و  حخ فلريشاواا لريظام فل قا س فلأفإل س  تق  مها  تز تأ فإل فر   اةسلةااا 

 اة تذ  اا تةصل فل ا فل حث ذة ض  ر   .رفا و فلةقت فةريارببفل زاس للمااعأ  و حتق ن فلئ ط  فحلماتس  فختاذ فلق ف
ا فجسس فلقةف    ف  ظمس ذفا فلس قس  الش  اا فلس فق س ةاات   فةماررباا  ف  ظمس فلساة س حلة مس فةكربااا عة ض  ر  

 ئ   فةكربااا فةال س  إج ف  تق      رك ةأ  ف لتزفم مب ا ئ  ق ام ذ  اا فإل  فف  فل قا س عل  فلش  اا  فلتن ف اسها 
 .فحلة مس  تط  قها  صةر   اعلس   قاً  إلر ا فا ااتمأ  اة  قامل  فلتق    فلاسلي

 :الدراسات باللغة األجنبية 

 "مل تس  ر فلتأق ن فلأفإلي و حتا  حة مس فةكربااا فجلزف"  سريةف  ( 2002) رفربس زتاين ع أ فحلن  -7
2

". Le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise algérienne   " 

 اة ذ ف   فجلزفمل تس فةكربااا حة مس حتا  و فلأفإلي فلتأق ن ااامس اأ  اة فلتحقن عد فلأرفربس ذ ه هتأف
   ف   فةسلةااا متاثل عأم اة فحلأ   هبا فلتحن    فةخاو  تا س عل  قأرتا   فلأفإل س فل قا س لريظام تق  ما إ ل
تظه  فلريتاملج ت  فلتأق ن فلأفإلي تستن :   ا ت اة تذ  فلريتاملج فةتةصل فل ها  .فةصاا تصحائ حقةق ياتس ضما 

تط  ن اساتس فلتأق ن فلأفإلي فلأ ل س مباتة      فحأف اة فلسرياص  فل مل ا س لتريا   فحلة مس و فلش  اا فجلزفمل تس
ها    فةساتس فلأ ل س للممارربس فةهري س للتأق ن فلأفإلي ف ربتق ل مينة ت  تااعأ فلتأق ن فلأفإلي لتحق ن ف ذأفف

   ئ فحلة مستسزتز ا ا  تم س  رفربس  تق    فةساتس  ذلك  ربتم فرتس تأثس و جمال حتا  حة مس فلش  اا مما تأل عل 
   ذرياة   ق    ف ربت ا اا اة فلقطاع فلسام  فخلاص   ما تتسلن مباامس فلتأق ن فلأفإلي و حتأتأ  تق    فةخاو 

  ع فر  فةخاو  تستن  ذرياة عأ  اة فلش  اا فل  مت ررب  تأإس اة جا  ها   ما تتسلن  إ شا   ظ اس فلتأق ن فلأفإلي
   مس و فل ريةة عة و تن ومأ س فةاام   تصحائ فةصاا  اةخاو  فةتسلقس  ا ربتثماراة ف ر ا  فةهمس و فحلة 

                                                           
جملس   (  رفربس فربتط ع س و ع ريس اة فل ريةة  فلش  اا فلس فق س)فلأ ر فلتناالي للتأق ن فلأفإلي و  اعل س فلتحن  فةكرباي "  ددددددا  تة  دددددددددن جندددددددددد   .م  1

 .2000  ا  ز  رفرباا فل ص    فخلل ج فلس يب  جااسس فل ص     فلس فق    22ف قتصا ك فخلل  ي فلسأ  
 

2
 M. Ziani Abdelhak,2014, « Le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, 

cas entreprise algériennes , thèse de doctorat en science économiques, Université de Tlemcen. 



 مقدمة عامة
 

 
 ط

جلريس فلتأق ن  إاصس فةتةفجأ  و فل ريةة تشارة  صاس رمل ا س و ضما  حاة ربس فلسمل اا فل  تقةم هبا ف  فر  
 . فةأقن فلأفإلي  جة   فةسلةاس فةال س

 ".تسزتز   ر فلتأق ن فلأفإلي و حة مس فلش  اا " سريةف  Latorre et  Dick (4002) رفربس   -2
". Strengthening Internal Audit's Role in Corporate Governance ." 

ة إ ل تق     حتا  ذأ ت ذ ه فلأرفربس  ةس  س   ف مينة للتأق ن فلأفإلي ت  تااذ   اسال س و فةكربااا ا 
تةجأ ع قس ارتف طس    حة مس فلش  اا  تةّصلت فلأرفربس عد ت ّا  سالّ س ع فر  فةخاو   فل قا س  عمل اا فحلة مس   

   جيب عل  فةأقن فلأفإلي ت  تقّأر  حيأ  تةص اا ا ملمس لتحا  عمل اا فحلة مس اة   عج ف فا فلتأق ن فلأفإليّ 
 :ذأفف فلتال سإ ل فلاسي  رف  ف 

 تش    فلق    ف إ ق فة ملمس و فةكرباس. 
 و فةكرباس أ اة  سال س ت ف  فإل فر   ااك ل ّاهتا فلتأ . 
 تاس ل عتصال فةسلةااا    جملا فإل فر   فةأقن فلأفإلي  فخلارجي  فلتريا ن  شنل  ّسال    ف  شطس   

 1. فإل فر  فلتريا  تّس
 ". فلأفإلي ظ اس فلتأق ن  تا س"  سريةف   Douglas F  (2000:) رفربس  -2

 "Managing the Internal Audit Function  " 

فلسةفال فةتسلقس  إ فر   ظ اس فلتأق ن فلأفإلي    قأ تةصلت فلأرفربس فد ف ا جيب عل   مبختلففذتمت ذ ه فلأرفربس      
فلتأق ن فلأفإلي ف  حيا ظ عل  ضما  فجلة      فاج فلتحا  فل  تغطي  ا س جةف ب ف شطس فلتأق ن فلأفإلي  ااك ل

ف  د جيب ف  تااعأ فلن ااج  ظ اس فلتأق ن :  فربتم فرتس فة فق س لئما   سال تها    مينة ا فق س ذ ف فلن ااج اة إ ل و تقت  
 اا فةكرباس    فلثا  س جيب ف  تسمل   فاج فجلة   و اااعأ   ظ اس فةأقن فلأفإلي عل  فلأفإلي و زتا   ق مس  حتا  عمل

 2.ف لتزفم  اةساتس فلأ ل س للتأق ن فلأفإلي 

                                                           
1 Latorre, J. and Dick, A., Strengthening Internal Audit's Role in Corporate Governance, Price Water House Coopers 

International Limited, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2004. 

2
 DOUGLAS . F Prawit , Managing The Internal Audit Function , Chapter 6 , The institute Of Internal Auditors 

Foundation , 2003 , P 01. 
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 : مقدمة 

تعترب املؤسسة من العناصر االساسية يف تنمية اي اقتصاد كان ، فبنيتها االجتماعية ، االقتصادية والقانونية وتفاعلها مع         
اليت شهدها العامل من فضائح وازمات مست كربيات املؤسسات يف العامل ، ادت  لألحداث باإلضافةاحمليط الداخلي واخلارجي ، 

املؤثرة يف حياة االنسان عامة اىل اهتمام احلكومات واملنظمات الدولية والباحثني سواء كانوا اقتصاديني او اجتماعيني هبذه اخللية 
ط لسبل تنميتها انطالقا من ضمان مصاحل واهداف فتطبيق احلوكمة يف املؤسسة ما هو اال اسقا .واالقتصاد بصفة خاصة 

 .املتعاملني فيها ومعها ، ضمن اطار اوسع على اجملتمع او احمليط الكلي 

حوكمة املؤسسات باهتمام واسع يف الفكر احملاسيب املعاصر يف السنوات االخرية ، ذلك من خالل اهتمام وعناية  حظيت
ضا املؤسسات املالية، وظهرت العديد من الدراسات هبدف بيان امهيتها ومفهومها ، حيث السلطات الرقابية واملنظمات الدولية واي

اصبح من املوضوعات اليت تستأثر اهتمام رجال الفكر والباحثني واملسامهني وغريهم من اصحاب املصاحل، حيث اقيمت لذلك 
ار املرجعي له ، خاصة مع تصاعد حاالت الفشل الذي العديد من امللتقيات الوطنية والدولة لإلملام هبذا املفهوم وارساء االط

شهدته العديد من املؤسسات املالية يف اآلونة االخرية، مما ادى اىل زيادة االهتمام بصياغة مفهوم حوكمة املؤسسات للخروج من 
ويف هذا الصدد . قبل الشركات هذه االزمات ، واستعادة الثقة ملستخدمي املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية املفصح عنها من 

قامت جمموعة من املنظمات الدولية وامهها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجلنة بازل بإصدار جمموعة من املبادئ خبصوص 
 .حوكمة الشركات ملساعدة احلكومات واملشركات يف تقييم وتطوير االطار القانوين والتشريعي والتنظيمي للحوكمة 

يف هذا الفصل بتحليل ودراسة مفهوم حوكمة املؤسسات واسباب ظهورها باإلضافة اىل امهيتها واملبادئ االساسية هلا  وتناولنا
من وجهة نظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجلنة بازل واملنظمات االخرى، باإلضافة اىل االطراف املستفيدة واالطراف 

ت الدراسة اىل احملددات اليت تتعلق حبوكمة الشركات ، والتجارب الدولية يف جمال حوكمة املطبقة ملبادئ حوكمة الشركات ، وتطرق
 :مباحث على النحو التايل  اربعةالشركات ، وذلك من خالل 

 املؤسسة االقتصادية ودورها يف االقتصاد: المبحث االول 

 النظريات املسامهة يف ظهور مفهوم احلوكمة ؛:  الثانيالمبحث 

 جهود املنظمات الدولية لوضع مبادئ حلوكمة املؤسسات ؛:  ثالثالالمبحث 

 .  جتارب بعض الدول يف جمال احلوكمة :  الرابعالمبحث 
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 المؤسسة االقتصادية ودورها في االقتصاد: المبحث االول 

االقتصاديني مبختلف توجهاهتم باعتبارها اخللية االساسية اليت يبىن عليها  وأعماللقد شغلت املؤسسة حيزا معتربا يف كتابات 
 .االقتصاد الوطين لذلك جيدر بنا التطرق اىل املؤسسة االقتصادية 

 االطار المفاهيمي للمؤسسة االقتصادية  :األولالمطلب 

و  FIRM: كما ميكن استعماهلا ترمجة للكلمتني التاليتني   ENTREPRISE: ان كلمة مؤسسة هي بالواقع ترمجة للكلمة 
UNDERTAKING .1 

يعترب تعريف املؤسسة االقتصادية من اكثر املفاهيم تباينا واختالفا يف االدبيات االقتصادية وهذا الختالف االنظمة ومدى 
الدولة تنتمي اىل جمموعة الدول املتطورة ام  فعاليتها يف كل بلد السيما مستوى التطور االقتصادي الذي يعكس لنا ما اذا كانت

 .املتخلفة ، كما ختتلف التعاريف باختالف وجهات النظر للمؤلفني االقتصاديني رغم التشابه الكبري الذي حيتويه املضمون 

 مفهوم المؤسسة  : اوال 

 : هناك عدة تعاريف نذكر منها 

كل مكان ملزاولة نشاط اقتصادي وهلذا املكان سجالت "  :أهنااملؤسسة االقتصادية على  العمل الدويل يعرفها مكتب -
 ؛2  "مستقلة 

 طبقا اخلدمات أو السلع وتوزيع نقل حتويل، الستخراجه،ومالية  مادية فكرية، وسائل تستعمل متدرج إنساين جتمع "  -
 ؛ 3"خمتلفة بدرجات االجتماعية واملنفعة الربح حوافز باالعتماد على املديرية طرف من حمددة ألهداف

هي منظمة جتمع بني أشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس األموال و قدرات من أجل إنتاج سلعة ما ،  " -
 ؛"  4 "واليت ميكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفته

اندماج عدة عوامل هبدف انتاج او تبادل السلع واخلدمات مع االعوان االقتصاديني االخرين، وهذا يف اطار قانوين  " -
ومايل واجتماعي ختتلف نسبيا ومكانيا تبعا ملكان وجود املؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم به ويتم اندماج 

واخرى عينية وكل منها يرتبط ارتباطا وثيقا باألفراد ( لع وخدماتس)لعوامل االنتاج بواسطة التدفقات النقدية احلقيقية 
 املستعملة يف التسيري واملراقبة ؛حيث تتمثل االوىل يف الوسائل واملوارد 

                                                           
 72، ص  7002، بن عكنون ، اجلزائر ،  5، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط اقتصاد المؤسسةعمر صخري ،  1
 .72، ص3991، الساحة املركزية بن عكنون ، اجلزائر ،  7، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط"  اقتصاد المؤسسة" عمر صخري ،  2
3

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية "  المحاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيير و مساعدة على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية" رمحون هالل ،  
 .31، ص7005ختصص نقود و مالية كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ،

 14 ص ، 7007 ، األوىل الطبعة ، لبنان ، حزم بن دار ، "المؤسسي العمل " ، العدلوين أكرم حممد 4
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هي منوذج انتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج اسعار خمتلف عوامل االنتاج املقدمة من طرف اعوان متميزين عن "  -
مالك املؤسسة هبدف بيع سلع او خدمات يف السوق من اجل احلصول على دخل نقدي ينتج عن الفرق بني سلسلتني 

 ؛ 1 " من االسعار 
قيمة سوقية معينة، من خالل اجلمع بني عوامل انتاجية معينة، مث تتوىل تنظيم انتاجي معني، اهلدف منه هو اجياد  " -

ة املباعة بيعها يف السوق لتحقيق الربح املتحصل من الفرق بني االيراد الكلي، الناتج من ضرب سعر السلعة يف الكمي
 ؛"  منها، وتكاليف االنتاج

متزج فيما بينها من اجل انتاج سلع وخدمات  املؤسسة تنظيم اقتصادي مستقل يتكون من وسائل مادية وبشرية"  -
 ؛". موجهة للبيع 

املؤسسة هي الوحدة االقتصادية اليت متارس النشاط االنتاجي والنشاطات املتعلقة به من ختزين وشراء وبيع من اجل "  -
 .؛ 2"  حتقيق االهداف اليت اوجدت املؤسسة من اجلها

 ،كما أهنا منظمة تنتج  الثروة ،  خللق سية للحياة االقتصادية اواخللية االسااملؤسسة هي : Weinsteinو  Coriatوفقا ل و 
 3."  احتياجات الشركات أو اجملتمعات أو األفراد اآلخرين لتلبية أو تبيع سلع أو خدمات حتول

وارد بشرية مادية ومالية اليت متكنها من إنتاج سلع وخدمات م ذات،( كيان)هي مركز القرار االقتصادي املستقل  املؤسسة
 4. للبيعاملوجهة 

عرف املؤسسة على اهنا مركز لإلبداع ومراكز   Shumpterواختلف التعريف عند معظم اخلرباء نذكر على سبيل املثال ، عند 
 .فهي تقوم برتكيب السلطات   Perrouxلإلنتاج ، وعند 

ونشري اىل ان مصطلح املؤسسة هو مصطلح اقتصادي بينما مصطلح الشركة هو املصطلح القانوين الذي يعين باألشكال 
 5. القانونية املمكنة ملمارسة وتأطري نشاط اقتصادي معني يتجسد بعقد شركة 

 

 

 

                                                           
 .30، ص 3991، اجلزائر ،  لثانية، دار احملمدية العامة ، الطبعة ا"   اقتصاد المؤسسة" ناصر دادي عدون ،  1
2

 .13 -75ص ، ص  7002، اجلزائر، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط"  اقتصاد المؤسسة" عمر صخري ،  
3
 Hamid BETTAHAR , Management des Organisations , el dar el othmania , Alger , 2014 , p 45 . 

4
  Gilles BRESSY , Christien KONKUYT , Economie d’entreprise , 5 e édition , Edition DALLOZ, Paris , 2000 , 

p 02 

 
 75، ص  7000، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الساحة املركزية ، بن عكنون  ، اجلزائر ،  اقتصاد وتسير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب ،  5
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 خصائص المؤسسة االقتصادية:   ثانيا

 :السابقة للمؤسسة، ميكن استخالص الصفات أو اخلصائص التالية اليت تتصف هبا املؤسسة االقتصادية  ريفاتمن التع

باعتبار الوظيفة االساسية للمؤسسة تكمن يف انتاج السلع واخلدمات قصد تبادهلا يف السوق : املؤسسة وحدة اقتصادية  .1
 اخل؛..تجات انطالقا من عوامل االنتاج كاملادة االولية ، املعدات ، املن

ذلك من خالل قيامها بوظيفة اجتماعية تكمن يف تشغيل العمال وسد بعض حاجياهتا : املؤسسة وحدة لتوزيع الدخل  .2
 ؛اخل ..ثبات العمل ، مستوى االجر : ، على سبيل املثال 

يار يف استعمال الوسائل تتمثل هذه القرارات يف االختيارات االقتصادية مبعىن االخت: املؤسسة مركز القرارات االقتصادية  .3
 1فعالية ؛ املتوفرة للوصول للهدف بأكثر

 للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها حلقوق وصالحيات أو من حيث واجباهتا ومسؤولياهتا؛ .4
 القدرة على االنتاج أو أداء الوظيفة اليت وجدت من أجلها؛ .5
تكون املؤسسة قادرة على البقاء مبا يكفل هلا من متويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية، وقادرة على  أن .6

 تكييف نفسها مع الظروف املتغرية؛
: التحديد الواضح لألهداف والسياسة والربامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى اىل حتقيقها .7

 سبة لإلنتاج ، حتقيق رقم أعمال معني؛أهداف كمية ونوعية بالن
ضمان املوارد املالية لكي تستمر عملياهتا، وميون ذلك اما عن طريق االعتمادات، واما عن طريق االيرادات الكلية، أو  .8

 عن طريق القروض، أو اجلمع بني هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف؛
ت فيها وتستجيب هلذه البيئة، فاملؤسسة ال توجد منعزلة فاذا كانت ال بد أن تكون املؤسسة مواتية للبيئة اليت وجد .9

ظروف البيئة مواتية فإهنا تستطيع أداء مهمتها يف أحسن الظروف اما اذا كانت معاكسة فإهنا ميكن أن تعرقل عملياهتا 
 املرجوة وتفسد أهدافها؛

 2.فعاليتهار وجودها أو تضاءلت جيب أن يشمل اصطالح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال املؤسسة ادا ضعف مرب  .11

 

 

 

 

                                                           
 .72، ص مرجع نفسه  1
2

  72-75 صمرجع سبق ذكره ، ،  5اقتصاد املؤسسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط، عمر صخري  



 للحوكمة التطبيقياالطار المفاهيمي و                                                                              الفصل األول 

 

 20 

 وظائف المؤسسة االقتصادية :  ثالثا

ختتلف وظائف املؤسسة باختالف طبيعة النشاط اليت تعمل فيه ، فال خالف يف ان وظائف املؤسسة الصناعية ختتلف عن       
، بينما ( مثل الوظيفة املالية ) وظائف املؤسسة الزراعية ، غري ان بعض الوظائف تكون مشرتكة تقريبا لكل انواع املؤسسات 

 ( .مثل وظيفة االنتاج ) على انواع معينة من املؤسسات البعض االخر من الوظائف قد يقتصر 

 وظيفة الموارد البشرية  :الفرع األول

اإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املؤسسة من األيدي العاملة واحملافظة عليها وتدريبها، : " تعرف ادارة املوارد البشرية على أهنا 
ملعنوية، كما تقوم هذه االدارة أيضا مبتابعة تطبيق اللوائح والتعليمات والقوانني اليت تطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها ا

شاركت يف صياغتها واعتمدهتا االدارة املركزية يف املؤسسة، كذلك تعمل االدارة على تعديلها من وقت ألخر مبا يتماشى مع 
 1.مصلحة املؤسسة والعاملني فيها

 الوظيفة المالية  :الفرع الثاني

( تدفقات نقدية داخلة، وتدفقات نقدية خارجة) تلك الوظيفة املالية اليت هتتم بتنظيم حركة االموال  ": تعرف على أهنا 

الالزمة لتحقيق اهداف املشروع والوفاء بااللتزامات املالية اليت عليه يف الوقت احملدد، حىت ال يتعرض املشروع اىل عسر مايل سواء  

 2".كان فين ام حقيقي

ختتص باختاذ القرارات يف جمال االستثمار ويف جمال التمويل كما ختتص بالتخطيط املايل والرقابة وظيفة " وتعرف على أهنا 
 3".املالية

 وظيفة التسويق  :الفرع الثالث 

والتسعري عملية حتليل وختطيط وتنفيذ ورقابة األنشطة املختلفة لتخطيط املنتجات : " تعرف وظيفة التسويق على أهنا 
 4" .والرتويج للسلع واخلدمات واألفكار خللق التبادل القادر على اشباع أهداف كل من األفراد واملنظمات 

 

 

                                                           
 .73-70، ص 7002ردن، ، دار احلامد، األ" ادارة الموارد البشرية" حممد فاحل صاحل،  1
 .32،ص7001، عمان، 7، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طالنظرية والتطبيق" االدارة المالية " ، عدنان تايه النعيمي  2
 . 32، ص 7002 ، ، االسكندرية7، دار وائل، ط" االدارة المالية" عبد الستار مصطفى الصياح، سعود جاي العامري،  3
 . 71 -72، ص 7001 -7007، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، "  التسويق" ،   حممد فريد الصحن 4
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 : تعريف التسويق من وجهة نظر المنافع  -3
مبا أن هدف التسويق وغايته األساسية هي إشباع حاجات املستهلكني وتلبية رغباهتم من خالل ما تنتجه 
الشركات من سلع وخدمات، فقد اجته عدد من قادة الفكر التسويقي اىل تعريف هذا النشاط من وجهة نظر املنافع اليت 

 .أداء وظيفة معينة ينشئها واليت ما هي اال تلك الصفات واخلصائص اليت تنشأ جراء 

 والعملياتنتاج وظيفة اإل: الفرع الرابع  -

ذلك النشاط الذي يتوىل عملية توحيد وحتويل املوارد املتاحة لنظام معني وفق أسلوب حمدد " تعرف وظيفة االنتاج على أهنا 
 1" .من أجل إضافة أو خلق قيمة تتالئم مع السياسات اليت متارسها إدارة ذلك النظام 

 وظيفة ادارة الشراء: الفرع الخامس  

 :تعريف وظيفة الشراء  -1
النشاط املسؤول عن توفري املواد الصحيحة، يف املكان الصحيح والوقت الصحيح، " :  تعرف وظيفة الشراء على اهنا

 2" .وبالكمية املناسبة والسعر الصحيح 

  وظيفة ادارة التخزين : الفرع السادس 

 :  تعريف وظيفة التخزين -1
عملية يتم مبوجبها االحتفاظ باملواد والسلع اجلاهزة الصنع وحتت التصنيع : " تعرف وظيفة التخزين على اهنا  

 3" .لفرتة زمنية، واحملافظة عليها، وتوفريها حسب احلاجة اليها، مع اقل استثمار ممكن وباقل كلفة ممكنة 
وظيفة التخزين ، وفيما يلي اهم الوظائف اليت هناك وظائف متعددة ملقاة على عاتق : وظائف ادارة التخزين  -2

 4:يعهد هبا عادة لوظيفة التخزين وهي كااليت 
هو قبول االحتياجات املشرتات للمنظمة من مواد وقطع وجتهيزات وغريها، بعد فحصها : االستالم  . أ

 قسم الفحص وادخاهلا اىل املخازن؛ للتأكد من جودهتا ومواصفتها من قبل
وعليه، يتم االنتقال من مرحلة . ب لتمييز املواد، وذلك ألغراض التداول الداخليهو اسلو : الرتميز  . ب

االسلوب اللغوي واستخدام الكلمات واجلمل اىل استخدام احلروف او االرقام او الرموز للداللة على 
 املواد املطلوبة وحتديد مكان ختزينها؛

                                                           
 .53، ص7031، مكتبة زين احلقوقية واالدبية ، لبنان ، "  ادارة االنتاج والعمليات" سامي الغريري،  1
  .72، ص7033، عمان ، 3، دار الراية للنشر والتوزيع، ط"  ادارة االنتاج والعمليات" هاشم محدي رضا ،  2
 372، ص 7009، االردن،  7، دار املسرية للنشؤ والتوزيع والطباعة، ط" ادارة المواد ، الشراء والتخزين" سليمان خالد عبيدات، مصطفى جنيب شاويش،  3
 .315 -311، ص مرجع نفسه  4



 للحوكمة التطبيقياالطار المفاهيمي و                                                                              الفصل األول 

 

 22 

اخل من االقسام . .ت صرف مواد، قطع غيارتتلقى وظيفة ادارة التخزين باستمرار طلبا: صرف املخزون  . ت
هلا للجهات االنتاجية او االدارات االخرى يف املنظمة حيث تقوم بتجهيز حمتوى هذه الطلبات، وارسا

 الطالبة وتسليمها هلا ؛
على وظيفة التخزين تنبيه وظيفة الشراء اىل قرب نقص حمتويات : التنبيه على النقص يف املخزون  . ث

 املستلزمات يف اقرب فرصة ممكنة ؛ لكايف، للعمل على توفري االحتياجات اواملخزون عن حده ا
تتضمن مسؤولية وظيفة التخزين احملافظة على املواد واالصناف املخزنة حبالتها حلني : محاية املخزون  . ج

 طلبها، وهذا يعين هتيئة الظروف املناسبة للتخزين كالتهوية اجليدة، او منع الرطوبة او توفري حرارة
اخل ، ألجل احملافظة على جودة املخزون وفق املواصفات احملددة اطول مدة ممكنة، ومحايتها من ..معينة

 اخطار التلف وغريها من املخاطر؛
) ويقصد هبذه املسؤولية مسك سجالت حماسبية، يسجل ويثبت فيها حركة املخزون : احملاسبة املخزنية  . ح

وذلك بغرض توثيقها ومعرفة رصيد اي صنف خمزن ويف اي  ،(الوارد واملنصرف من احملتويات املخزنية
 وقت، ويتم هذا االمر من خالل حماسبة املخازن؛

تشمل على عمليات كاالستالم والصرف، وتسجيل هذه العمليات على :  الرقابة على املخزون  . خ
 كما تتضمن هذه املسؤولية. بطاقات وسجالت توضح رصيد املخزن يف اي وقت مع حتديد القيمة

وتشمل الرقابة على املخزون ايضا . حفظ مجيع املستندات وامللفات املتعلقة بعمل وظيفة التخزين
مسؤولية جرد املخازن ، اليت مبوجبها تكون وظيفة التخزين مسؤولة عن عملية جرد حمتويات املخازن، 

 .والتأكد من كمياهتا وحاالهتا

 وظيفة ادارة الجودة الشاملة : الفرع السابع 

تعترب ادارة اجلودة الشاملة مدخال جديدا وفلسفة ادارية حديثة نشأت يف االساس كأسلوب عمل ووسيلة لتطوير اداء 
املنظمات الساعية اىل حتقيق االهداف واالرتقاء يف االداء، ويف ظل املتغريات احلديثة مل يعد تطوير االداء ترفا بل اصبح مطلبا 

متطلبات السوق فجاء التوجه اىل ادارة اجلودة الشاملة اليت اعتربهتا تلك املنظمات وسيلة فاعلة ملحا يفرضه ايقاع العصر املتغري و 
 1.هبدف احداث تغيري جذري منظم يف فلسفة و اسلوب العمل لتحقيق االهداف املنشودة

الطريقة املنهجية  بأهناادارة اجلودة الشاملة "  6891سنة  Philip Crosbyيعرف  :  ادارة الجودة الشاملة تعريف  -3
املنظمة لضمان سري النشاطات اليت خطط هلا مسبقا ، كما اهنا االسلوب االمثل الذي يساعد على منع وجتنب حدوث 
املشكالت وذلك من خالل التشجيع على السلوكيات اجليدة وكذلك االستخدام االمثل ألساليب التحكم اليت حتول 

                                                           
1

 339، ص  مرجع نفسه 
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شكل تعاوين ألداء االعمال يعتمد على : " وتعرف على اهنا  1".ا ممكنا دون حدوث هذه املشكالت وجتعل منعها امر 
القدرات املشرتكة لكل من االدارة والعاملني، هبدف التحسني املستمر يف اجلودة واالنتاجية وذلك من خالل فرق العمل 

 . "2 

 أنواع المؤسسات االقتصادية : المطلب الثاني 

 :ال خمتلفة تظهر فيها تبعا للمؤسسة االقتصادية أنواعا أو أشكا

 لشكل القانوين؛حسب ا: اوال 
 حسب معيار احلجم؛: ثانيا 
 حسب نوع النشاط املمارس؛: ثالثا 
 امللكية؛ حسب معيار: رابعا 

 شكل القانوني ال حسب: اوال 

يف هذا االطار يتم التصنيف من الناحية القانونية وبالتايل يطلق على مصطلح املؤسسة مصطلحا اخر اال وهو الشركة ، من 
خالل مسامهة شخصان او اكثر بتوظيف امواهلم داخل الشركة مع حتمل الربح او اخلسارة ، حيث تقسم الشركات حسب هذا 

 : املعيار اىل 

 شركات االشخاص : الفرع االول 

وقد عرفت على . مل يقم املشرع اجلزائري بوضع تعريف لشركات االشخاص اال انه حدد عدة انواع من شركات االشخاص 
 :اهنا 
هي تلك الشركات اليت تقوم بني شخصني او اكثر حيكمها القانون التجاري ، ترتكز يف تكوينها على االعتبار الشخصي " 

املتبادلة بني الشركاء ، كما يؤدي اىل تعامل الغري مع الشركة على اساس الثقة بالشركاء ، مبا يتمتعون به وعلى اساس الثقة 
 3" .من مؤهالت شخصية او فنية او علمية او جتارية 

 :نذكر منها  وسنتطرق اىل خمتلف الشركات املصنفة ضمن هذا النوع ،

 

                                                           
 .71، ص7031، عمان ، 3، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط"  TQMادارة الجودة الشاملة " ،  امحد بن عيشاوي   1
 .373هاشم محدي رضا ، ص. د  2
، دار اجلامعة  انواع خاصة من الشركات –شركات االموال  –شركات االشخاص  –االحكام العامة في الشركات : الشركات التجارية مصطفى كمال طه ،  3

 .25، ص  3991اجلديدة للنشر ، مصر ، 
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 :  شركة التضامن -1
القانون الروماين القدمي ، مع انتشار التجارة يف القرون الوسطى ، فيجتمع التجار يرجع اصل شركة التضامن اىل 

يسموهنا بالشركة العادية او الشركة احلرة ، وجاء العامل  اويدخلون يف احدى الشركات يف سبيل ممارسة التجارة ، وكانو 
SAVARY  ومساها بشركة التضامن ، ومت االخذ هبذه التسمية من طرف الفقيهPOTIER .1 

 
من القانون التجاري اجلزائري اال انه يقم  521اىل  533تناول املشرع اجلزائري احكام شركة التضامن يف املواد من 

: " ، حيث عرفت شركة التضامن باهنا  70بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات االخرى كاملشرع املصري يف املادة 
 2" .جتار على وجه التضامن بينهم بعنوان خمصص يكون امسا هلا الشركة اليت يعقدها اثنان او اكثر بقصد اال

للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غري حتديد وبالتضامن عن ديون الشركة ، وال جيوز  . أ
لدائين الشركة مطالبة احد الشركاء بوفاء ديون الشركة اال بعد مرور مخسة عشر يوما من تاريخ انذار 

 قضائي؛ الشركة بعقد غري
 يتألف عنوان الشركة من امساء مجيع الشركاء او من اسم احدهم او اكثر متبوع بكلمة وشركائهم ؛ . ب
وجيوز ان يعني . تعود ادارة الشركة لكافة الشركاء ما مل يشرتط يف القانون االساسي على خالف ذلك . ت

على هذا التعيني مبوجب عقد  يف القانون املشار اليه مدير او اكثر من الشركاء او غري الشركاء، او ينص
 الحق ؛

جيوز للمدير، يف العالقات بني الشركاء، وعند عدم حتديد سلطاته يف القانون االساسي ، ان يقوم بكافة   . ث
اعمال االدارة لصاحل الشركة، وعند تعدد املديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات املنصوص 

 احد منهم ان يعارض يف كل عملية قبل ابرامها؛عليها يف الفقرة املتقدمة، وحيق لكل و 
تكون الشركة ملزمة مبا يقوم به املدير من تصرفات تدخل يف موضوع الشركة، وذلك يف عالقاهتا مع  . ج

الغري، وعند تعدد املديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات املنصوص عليها يف الفقرة املتقدمة، 
ألعمال مدير اخر بالنسبة للغري ما مل يثبت انه كان عاملا به، وال حيتج على وال اثر ملعارضة احد املديرين 

 الغري بالشروط احملددة لسلطات املديرين الناجتة عن هذه املادة؛
انه ميكن ان ينص القانون  غري. تؤخذ القرارات اليت جتاوز السلطات املعرتف هبا للمديرين بإمجاع الشركاء . ح

لقرارات بأغلبية حمددة يف القانون، كما انه ميكن ان ينص القانون االساسي على ان تؤخذ بعض ا
االساسي على تؤخذ  القرارات عن طريق استشارة كتابية، اذا مل يطلب احد الشركاء عقد اجتماع 

 الشركاء؛

                                                           
 ( .بتصرف)  391 – 312، ص ص  7001، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ،  المطول في القانون التجاريجورج ريبري ، وروبلو ،  1
 22مصطفى كمال طه ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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يعرض التقارير الصادر عن عمليات السنة املالية واجراء اجلرد، وحساب االستغالل العام وحسب النتائج  . خ
زانية املوضوعة من املديرين على مجعية الشركاء للمصادقة عليها، وذلك يف اجل ستة اشهر ابتداءا من واملي

قفل السنة املالية، وهلذا الغرض توجه املستندات املشار اليها يف الفقرة املتقدمة وكذلك نص القرارات 
طال كل مداولة جارية خالفا وميكن اب. املقرتحة، اىل الشركاء قبل مخسة عشر يوما من اجتماع اجلمعية

هلذه الفقرة، وال تسري احكام هذه املادة اذا كان مجيع الشركاء مديرين، ويعترب كل شرط خمالف ألحكام 
 هذه املادة كان مل يكن؛

للشركاء غري املديرين احلق يف ان يطلعوا بأنفسهم مرتني يف السنة يف مركز الشركة على سجالت التجارة  . د
والفواتري واملراسالت واحملاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة او  واحلسابات والعقود

مستلمة منها، ويتبع حق االطالع احلق يف اخذ النسخ، ميكن للشريك اثناء ممارسة حقوقه ان يستعني 
 خببري معتمد؛

بني الشركاء، يف  اذا كان مجيع الشركاء مديرين او كان قد عني مدير واحد او عدة مديرين خمتارين من . ذ
القانون االساسي، فانه ال جيوز عزل احدهم من مهامه اال بإمجاع اراء الشركاء االخرين، ويرتتب على 
هذا العزل حل الشركة ما مل ينص على استمرارها يف القانون االساسي او ان يقرر الشركاء االخرون حل 

من الشركة مع طلبه استيفاء حقوقه يف وحينئذ ميكن للشريك املعزول االنسحاب . الشركة باإلمجاع
الشركة واملقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبري معتمد ومعني اما من قبل اجلهات واما عند عدم 

وكل اشرتاط خمالف ال حيتج به ضد الدائنني ، . اتفاقهم بأمر من احملكمة الناظرة يف القضايا املستعجلة
ين من مهامهم اذا كانوا غري معينني بالقانون االساسي حسب وميكن عزل واحد او عدة شركاء مدير 

الشروط املنصوص عليها يف القانون املذكور، او بقرار باإلمجاع صادر عن الشركاء االخرين سواء كانوا 
مديرين ام ال عند عدم وجود ذلك، وجيوز عزل املدير يف الشركة حسب الشروط املنصوص عليها يف 

 يكن ذلك، فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية االصوات، ولكل شريك احلق يف القانون االساسي فان مل
طلب العزل القضائي لسبب قانوين، واذا كان العزل مقررا من دون سبب مشروع فانه قد يكون موجبا 

 لتعويض الضرر الالحق ؛
برضاء مجيع  ال جيوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة يف سندات قابلة للتداول وال ميكن احالتها اال . ر

 الشركاء، ويعترب كل شرط خمالف لذلك ، كانه ال يكن؛
جيب اثبات احالة احلصص اخلاصة بالشركة مبوجب عقد رمسي ويكون االحتجاج هبا على الشركة بعد  . ز

تبليغها للشركة او قبوهلا لإلحالة بعقد رمسي، وال جيوز االحتجاج هبا على الغري اال بعد امتام هذه 
 بعد النشر يف السجل التجاري؛ االجراءات وكذلك
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تنتهي الشركة بوفاة احد الشركاء ما مل يكن هناك شرط خمالف يف القانون االساسي، ويعترب القاصر او  . س
القصر من ورثة الشريك، يف حالة استمرار الشركة، غري مسؤولني عن ديون الشركة مدة قصورهم اال بقدر 

 اموال تركة مورثهم؛
كاء او منعه من ممارسة مهنته التجارية او فقدان اهليته، تنحل الشركة، ما مل يف حالة افالس احد الشر  . ش

ينص القانون االساسي على استمرارها او يقرر باقي الشركاء ذلك بإمجاع اآلراء، ويف حالة االستمرار 
 1.  558تعني حقوق الشريك الفاقد هلذه الصفة والواجب اداؤها له، طبقا للفقرة االوىل من املادة 

 :شركات التوصية البسيطة  -2
هي الشكل الثاين لشركة االشخاص تقوم على االعتبار الشخصي هلا شخصية معنوية مستقلة ، وما مييزها "  . أ

عن شركة التضامن اهنا تتضمن شركاء موصني اىل جانب الشركاء املتضامنني الذين هلم نفس املركز القانوين 
 2" .للشركاء املتضامنني يف شركة التضامن 

تطبق االحكام املتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد املنصوص عليها يف  . ب
يسري على الشركاء املتضامنني، القانون االساسي للشركاء بالتضامن، ويلتزم الشركاء املوصون . هذا الفصل

 شكل تقدمي عمل؛بديون الشركة فقط يف حدود قيمة حصصهم اليت ال ميكن ان تكون على 
يتألف عنوان الشركة من امساء كل الشركاء املتضامنني او من اسم احدهم او اكثر متبوع يف كل احلاالت  . ت

، واذا كان عنوان الشركة يتألف من اسم شريك موص، فيلتزم هذا االخري من غري حتديد " وشركاؤهم" بعبارة 
 وبالتضامن بديون الشركة؛

 : سي للشركة بالتوصية البسيطة البيانات التالية جيب ان يتضمن القانون االسا . ث
 مبلغ او قيمة حصص كل الشركاء؛ 
 حصة كل شريك متضامن او شريك موص يف هذا املبلغ او القيمة؛ 
  احلصة االمجالية للشركاء املتضامنني وحصتهم يف االرباح وكذا حصتهم يف الفائض من

 .التصفية
غري ان انعقاد مجعية كل الشركاء تكون قانونية، اذا  األساسيقانون تتخذ القرارات وفق الشروط احملددة يف ال . ج

 طالب هبا الشريك املتضامن او الشركاء املوصون الذين ميثلون ربع راس املال؛
يف حالة خمالفة هذا املنع، . عمل تسيري خارجي ولو مبقتضى وكالة بأيال ميكن للشريك املوصي ان يقوم  . ح

، بالتضامن مع الشركاء املتضامنني، ديون الشركة والتزاماهتا املرتتبة عن االعمال  يتحمل الشريك املوصي

                                                           
1

 ، الفصل االول يف شركة التضامن القانون التجاري اجلزائري ، الباب االول يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية ،   521اىل 553املواد من  

،  7037، جدة ،  1، ط الشركات التجارية –التاجر  –االعمال التجارية : القانون التجاري عبد اهلادي حممد سفر الغامدي ، بن يونس حممد حسيين ،  2
 .757ص
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وميكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او امهية هذه االعمال . املمنوعة
 املمنوعة؛

نداهتا ويف طرح اسئلة كتابية للشركاء املوصني، احلق مرتني خالل السنة، يف االطالع على دفاتر الشركة ومست . خ
 حول تسيري الشركة، وتكون االجابة عنها كتابيا ايضا؛

ال جيوز التنازل عن حصص الشركاء اال مبوافقة كل الشركاء، غري انه ميكن ان يشرتط يف القوانني االساسية ما  . د
 :يايت 

 ميكن التنازل عن حصص الشركاء املوصني بكل حرية بني الشركاء؛ 
 عن حصص الشركاء املوصني اىل االشخاص االجانب عن الشركة مبوافقة كل  ميكن التنازل

 الشركاء املتضامنني والشركاء املوصني املمثلني اغلبية راس املال ؛
  ميكن للشريك املتضامن التنازل عن جزء من حصصه اىل شريك موص او اىل شخص

 .اجنيب عن الشركة
كل الشركاء املتضامنني والشركاء املوصني املمثلني اغلبية راس   ميكن تقرير تعديل القوانني االساسية مبوافقة . ذ

 املال؛
تستمر الشركة، رغم وفاة شريك موص، واذا اشرتط انه رغم وفاة احد الشركاء املتضامنني، فان الشركة تستمر  . ر

يك مع ورثته، فان هؤالء يصبحون شركاء موصني اذا كانوا قصرا غري راشدين، واذا كان املتويف، هو الشر 
املتضامن الوحيد، وكان ورثته كلهم قصرا غري راشدين، جيب تعويضه بشريك متضامن جديد او حتويل 

 الشركة، يف اجل سنة ابتداءا من تاريخ الوفاة، واال حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا االجل ؛
 او املنع من ممارسة مهنة جتارية او حتل الشركة يف حالة االفالس او التسوية القضائية الحد الشركاء املتضامنني . ز

عدم قدرة احد الشركاء املتضامنني، غري انه عند وجود شريك متضامن او اكثر، ميكن الشركاء ان يقرروا يف 
 1.هذه احلالة، باإلمجاع، استمرار الشركة فيما بينهم

 :شركة المحاصة  -3
ارية تنعقد بني شخصني او اكثر ، ميارس اعماهلا شركة جت: " منه على اهنا  21عرفها قانون الشركات االردين يف املادة 

 2." شريك ظاهر يتعامل مع الغري حبيث تكون الشركة مقتصرة على العالقة اخلاصة بني الشركاء
هي عقد يلتزم مبقتضاه شخصان او اكثر املسامهة يف مشروع اقتصادي معني عن طريق تقدمي حصة مالية هبدف " 

 3" .ع سواء كانت ارباحا ام خسائرا دون ان يتم اشهارها اقتسام ما حيققه املشرو 

                                                           
1

شركات  (3)مكرر  القانون التجاري اجلزائري ، الباب االول يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية ، الفصل االول،   30مكرر 521مكرر اىل  521 املواد 
 . التوصية البسيطة

 . 391، ص  3992، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، االردن ،  1، ج شرح القانون التجاريفوزي حممد سامي ،  2
 .27-23ناصر دادي عدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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 جيوز تأسيس شركات حماصة بني شخصني طبيعيني او اكثر، تتوىل اجناز عمليات جتارية ؛ . أ
فهي ال متتع بالشخصية املعنوية .ال تكون شركات احملاصة اال يف العالقات املوجودة بني الشركاء وال تكتشف للغري  . ب

 وميكن اثباهتا بكل الوسائل ؛وال ختضع لإلشهار ، 
 يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او شكلها او نسبتها وعلى شروط شركة احملاصة؛ . ت
يتعاقد كل شريك مع الغري بامسه الشخصي ، ويكون ملزما وحده حىت يف حالة كشفه عن امساء الشركاء االخرين  . ث

 دون موافقتهم ؛
 1.يعترب كل شرط خمالف كان مل يكن و . ال ميكن متثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة لتداول  . ج

 شركات رؤوس االموال : الفرع الثاني 

تقوم هذه الشركات على االعتبار املايل ، وليس على اساس شخصية الشركاء املكونني هلا وتكون مسؤولية الشريك 
 : فيها مبقدار ما ميلكه يف الشركة ، وهي تصنف اىل عدة انواع 

 ( :المؤسسة دات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة)  الشركة ذات المسؤولية المحدودة   -1
 2.الشركة ذات املسؤولية احملدودة تعريف قانوين مباشر ، وامنا تناوهلا املشرع اجلزائري باالعتماد على خصائصها مل يرد يف 

 : خصائصها  . أ
  إالاملسؤولية احملدودة من شخص واحدد او عدة اشخاص ال يتحملون اخلسائر  ذاتتؤسس الشركة 

شخصا  إالال تضم ة احملدودة املسؤولي ذاتالشركة  يف حدود ما قدموا من حصص ، وادا كانت
الشخص الوحيد وذات املسؤولية  ذاتمؤسسة " تسمى هده الشركة " كشريك وحيد" واحدا 
، وميارس الشريك الوحيد السلطات املخولة مجعية الشركاء مبقتضى احكام هدا الفصل، "احملدودة

وبالنسبة لعنوان الشركة ميكن ان يشتمل على اسم واحد من الشركاء او اكثر على ان تكون هده 
" او االحرف االوىل منها اي " ة مسؤولية حمدود ذاتشركة " التسمية مسبوقة او متبوعة بكلمات 

 وبيان رأمسال الشركة؛" م .م.ش
  دج وينقسم الرأمسال اىل  300.000املسؤولية احملدودة اقل من  ذاتال جيوز ان يكون رأمسال الشركة

وجيب ان يكون حتويله اىل مبلغ اقل  األقلدج على  3000قيمة امسية متساوية مبلغها  ذاتحصص 
سنة بقصد اعادته اىل املبلغ املنصوص عليه يف الفقرة املتقدمة، ما مل حتول الشركة متبوع بزيادة يف اجل 

وعند عدم دلك جيوز لكل من يهمه االمر ان يطلب من . شكل اخر ذاتيف نفس االجل اىل شركة 

                                                           
1

املتعلق  الرابع مكرر، الفصل القانون التجاري اجلزائري ، الباب االول يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية ،    5مكرر 295اىل  3مكرر  295املواد من  
 التضامن  بشركة 

 .13، ص 7031، اجلزائر ،  3، دار بلقيس للنشر ، ط الشركات التجاريةنسرين شريقي ،  2
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القضاء فسخ الشركة بعد اندار ممثليها بتسوية احلالة، وتنقضي الدعوى ادا كان سبب البطالن منعدما 
 ليوم الدي تتوىل فيه احملكمة النظر يف اصل الدعوى ابتدائيا؛يف ا

  جيب ان يتضمن القانون االساسي دكر قيمة احلصص العينية املقدمة من الشركاء، ويتم دلك بعد
االطالع على تقرير ملحق بالقانون االساسي حيرره حتت مسؤوليته املندوب املختص باحلصص واملعني 

خلرباء املعتمدين، ويكون الشركاء مسؤولني بالتضامن مدة مخس سنوات جتاه بأمر من احملكمة من بني ا
 الغري عن القيمة املقدرة للحصص العينية اليت قدموها عند تأسيس الشركة؛

 جيب ان تكون حصص الشركاء امسية وال ميكن ان تكون ممثلة يف سندات قابلة للتداول ؛ 
 ه ميكن احالتها بكل حرية بني االزواج واالصول للحصص قابلية االنتقال عن طريق االرث كما ان

والفروع، غري انه ميكن ان يشرتط يف القانون االساسي انه ال جيوز ان يصبح الزوج او احد الورثة او 
ان اآلجال املمنوحة للشركة . االصل او الفرع، شريكا اال بعد قبوله ضمن الشروط املنصوص عنها

واالغلبية املشرتطة ال  523اكثر من اليت نصت عليها املادة  للفصل يف القبول، ال جيوز ان تكون
تكون اقوى من االغلبية املطلوبة يف املادة املذكورة، ودلك حتت طائلة بطالن الشرط املذكور، وجيرى 

، ويعترب القبول مكتسبا ادا مل حيصل 523من املادة  2و 1عند رفض القبول تطبيق احكام الفقرتني 
 صوص عليها يف هاتني الفقرتني يف اآلجال املقررة؛حل من احللول املن

  ال جيوز احالة حصص الشركاء اىل االشخاص االجانب عن الشركة اال مبوافقة اغلبية الشركاء اليت متثل
ثالثة ارباع رأمسال الشركة على االقل، وادا اشتملت الشركة على اكثر من شريك، يبلغ مشروع االحالة 

ويعترب قبول االحالة مكتسبا ادا مل تعلم الشركة بقرارها يف اجل . من الشركاء اىل الشركة واىل كل واحد
ثالثة اشهر اعتبارا من اخر تعديل منصوص عليه يف هده الفقرة، فادا امتنعت الشركة من قبول 
االحالة، يتحتم على الشركاء يف اجل ثالثة اشهر اعتبارا من االمتناع ان يشرتوا او يعملوا على شراء 

صص بالثمن الدي يقدره خبري معتمد معني اما من قبل اجلهات، واما عند عدم حصول االتفاق احل
وميكن بطلب من . فيما بينهم، بأمر من رئيس احملكمة بناء على طلب الطرف الدي يعنيه التعجيل

وجيوز ايضا . املدير متديد االجل مرة واحدة بقرار قضائي دون ان يتجاوز هدا التمديد ستة اشهر
للشركة برضا الشريك احمليل ان تقرر يف نفس االجل ختفيض رأمساهلا مببلغ قيمة حصص هدا الشريك 
وشرائها من جديد احلصص بالثمن املعني حسب الشروط الواردة اعاله، وميكن ان متنح الشركة بأمر 

جل املقرر ادا وعند انقضاء اال. من القضاء اجال للدفع ال يتجاوز سنة واحدة بعد االداء مبا يربر دلك
مل حيصل اي حل من احللول املنصوص عليها يف الفقرتني الثالثة والرابعة جيوز للشريك ان حيقق 

 االحالة املقررة او ال ، ويعترب كل شرط خمالف ألحكام هده املادة كان مل يكن؛
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 هبا اال ال ميكن اثبات احالة حصص اال مبوجب عقد رمسي، وال يسوغ االحتجاج على الشركة او الغري 
 بعد اعالم الشركة هبا او قبوهلا لإلحالة بعقد رمسي؛

  يدير الشركة دات املسؤولية احملدودة شخص او عدة اشخاص طبيعيني وجيوز اختيارهم خارجا عن
 ؛ الحق الشركاء، ويعينهم الشركاء يف القانون االساسي او بعقد

 لشركاء وعند سكوت القانون االساسي حيدد القانون االساسي سلطات املديرين يف العالقات بني ا
ويف العالقات مع الغري للمدير اوسع السلطات للتصرف يف مجيع الظروف . اعاله 552حتددها املادة 

فان الشركة نفسها . باسم الشركة من دون اخالل بالسلطات اليت مينحها القانون صراحة للشركاء
الشركة ما مل تثبت ان الغري كان عاملا ان ملزمة بتصرفات املدير اليت مل تدخل يف نطاق موضوع 

التصرف يتجاوز دلك املوضوع او انه مل خيف عليه دلك نظرا للظروف، ودلك بقطع النظر على ان 
وعند تعدد املديرين يتمتع كل واحد منفردا . نشر القانون االساسي كاف وحده لتكوين دلك االثبات

اثر ملعارضة احد املديرين لتصرفات مدير اخر جتاه الغري وال . بالسلطات املنصوص عليها يف هده املادة
 1ما مل يقم الدليل على اهنم كانوا على علم هبا؛

  يكون املديرون مسؤولني على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن، حسب االحوال جتاه
القانون االساسي او االخطاء الشركة او الغري، سواء عن خمالفات احكام هدا القانون، او عن خمالفة 

وعالوة على ما تقدم، جيوز للمحكمة ادا اسفر تفليس شركة . اليت يرتكبوهنا يف قيامهم بأعمال ادارهتم
عن عجز فيما هلا من االموال، ان تقرر بطلب من وكيل التفليسة محل الديون املرتتبة عليها على نسبة 

اء كانوا من الشركاء ام ال، او من اصحاب االجور ام ال القدر الدي تعينه اما على كاهل املديرين، سو 
وإما على كاهل الشركاء او بعض الشركاء او املديرين على وجه التضامن بينهم او بدونه، بشرط ان 

وعلى املديرين او الشركاء املورطني  . يكون الشركاء فيما يتعلق هبم قد شاركوا بالفصل يف ادارة الشركة
ولية امللقاة على عاتقهم ان يقيموا الدليل على اهنم بدلوا يف ادارة شؤون الشركة كي يتخلصوا من املسؤ 

 ما يبدله الوكيل املاجور من النشاط واحلرص؛
 ويعترب كل شرط خمالف . ميكن عزل املدير بقرار من الشركاء املمثلني اكثر من نصف رأمسال الشركة

، يكون موجبا لتعويض الضرر الالحق، وادا قرر العزل من دون سبب مشروع. لدلك كان مل يكن
 وجيوز ايضا عزل املدير من طرف احملاكم لسبب قانوين بناء على طلب كل شريك؛

    جيوز لكل شريك ان يشارك يف القرارات وله عدد من االصوات يعادل عدد احلصص اليت ميلكها يف
نيب عنه شخصا اخر اال الشركة، ولكل شريك ان ينوب عنه شريكا اخر او زوجه وال يسوغ له ان ي

وال يسوغ لشريك ان يعني وكيال للتصويت عن جزء من حصصه . ادا اجاز دلك القانون االساسي
                                                           

1
املتعلق بالشركات ذات املسؤولية  الثاين، الفصل القانون التجاري اجلزائري ، الباب االول يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية ،    593اىل   522املواد من  

 . احملدودة واملؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة
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ويعترب كل شرط خمالف ألحكام الفقرتني الثانية . والتصويت بنفسه عن اجلزء االخر من احلصص
 والرابعة كان مل يكن؛

 تابية من واحد او اكثر من الشركاء الدين تتخذ القرارات يف اجلمعيات او خالل االستشارات الك
ا مل حتصل هده االغلبية يف املداولة االوىل وجب دعوة واذ. ن اكثر من نصف رأمسال الشركةميثلو 

الشركاء او استشاراهتم مرة ثانية حسب االحوال وتصدر القرارات بأغلبية االصوات مهما كان مقدار 
 االساسي على شرط خيالف دلك؛ جزء راس املال املمثل، ما مل ينص القانون

 وكل مداولة جلمعية الشركاء تثبت مبحضر؛. اجلمعية العامة للشركاء، مدير الشركة يرأس 
  اجلرد وحساب االستغالل العام وحساب النتائج  وإجراءان التقرير الصادر عن عمليات السنة املالية

بارا مصادقة عليها يف اجل ستة اشهر اعتوامليزانية الناشئة عن املديرين، تعرض على مجعية الشركاء لل
نص القرارات  وكذلكالغرض توجه الوثائق املشار اليها يف الفقرة املتقدمة  وهلذا. من قفل السنة املالية

املقرتحة وعند االقتضاء، تقرير مندويب حسابات اىل الشركاء حسب الشروط ويف اآلجال احملددة 
ويصادق الشريك الوحيد . م بإجراء اجلرد ويعد احلسابات السنويةيضع املدير تقرير التسيري ويقو . ادناه

. اشهر اعتبارا من اختتام السنة املالية( 2)على احلسابات بعد تقرير حمافظي احلسابات يف اجل ستة 
ال جيوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته، وتدون قراراته املتخذة عوض اجلمعية ومكاهنا يف سجل، 

 رات اليت تتخذ خرقا ألحكام هده املادة، بطلب من كل من يعنيه االمر؛وميكن ان تلغى القرا
  مبوافقة اغلبية الشركاء اليت متثل ثالثة ارباع رأمسال  إالال جيوز ادخال اي تعديل على القانون االساسي

غري انه ال ميكن يف اي حال لألغلبية ان تلزم احد . الشركة ما مل يقض عقد التأسيس خالف دلك
 الشركاء بزيادة حصته يف راس املال الشركة؛

 تقرير حيرره ما عدا حالة احالة حصص للغري جيب ان تكون قرارات اجلمعيات غري العادية مسبوقة ب
 خبري معتمد عن وضع الشركة؛

  ان رد االرباح املوزعة وغري املطابقة لألرباح احملصل عليها حقيقة، ميكن ان يطلب من الشركاء الدين
وتتقادم دعوى رد املدفوع بدون حق يف اجل ثالث سنوات اعتبارا من يوم الشروع يف توزيع . قبضوها

 حصص االرباح؛
  ادا  إالسؤولية احملدودة بنتيجة احلظر على احد الشركاء او تفليسه او وفاته امل ذاتال تنحل الشركة

ويف حالة خسارة ثالثة ارباع رأمسال . تضمن القانون االساسي شرطا خمالفا يف هده احلالة االخرية
الشركة جيب على املديرين استشارة الشركاء للنظر فيما ادا كان يتعني اصدار قرار حبل الشركة، ويلزم 
يف مجيع احلاالت اشهار قرار الشركاء يف صحيفة معتمدة لتلقي االعالنات القانونية يف الوالية اليت 

بكتابة ضبط احملكمة اليت يكون هدا املركز تابعا هلا وقيده  وإيداعهيكون مركز الشركة الرئيسي تابعا هلا 
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اء من املداولة على الوجه ا مل يستشر املديرون الشركاء او مل يتمكن الشركواذ. بالسجل التجاري
 الصحيح، جاز لكل من يهمه االمر ان يطلب حل الشركة اما القضاء؛

  ا اصبحت واذ. ؤولية احملدودة عشرين شريكا املس ذاتال يسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء يف شركة
عشرين شريكا وجب حتويلها اىل شركة مسامهة يف اجل سنة  70الشركة مشتملة على اكثر من 

وعند عدم دلك تنحل الشركة ما مل يصبح عدد الشركاء يف تلك الفرتة من الزمن مساويا . واحدة
 1.لعشرين شريكا او اقل

 :شركة المساهمة   -2
شركة املسامهة هي الشركة اليت ينقسم رأمساهلا اىل حصص ، وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر اال بقدر حصتهم " 

 " . ، وال ميكن ان يقل عدد الشركاء عن سبعة 
، وجيوز ادراج  رأمساهلايطلق عليها اسم الشركة ، وجيب ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ  . أ

 واحد او اكثر يف تسمية الشركة ؛ اسم شريك
مخس ماليني دينار جزائري على االقل اذا ما جلات الشركة علنية  5جيب ان يكون راس املال الشركة مبقدار  . ب

 2لالدخار ، ومليون دينار على االقل يف احلالة املخالفة ؛
 :ادارة شركة املسامهة  من خالل  . ت

  ميتلكون اسهما يف الشركة وهي اهليئة العليا يف الشركة ؛وتضم مجيع االشخاص الذين : اجلمعية العامة 
  ويتم انتخاهبم من قبل اجلمعية العمومية ومن بني اعضائها ، ويعهد اىل هذا : اعضاء جملس االدارة

اجمللس باإلشراف على ادارة الشركة حيث يتم انتخاب عضو من اعضاء هذا اجمللس ليكون رئيسا 
 جمللس االدارة ؛

  وهو املسؤول عن ادارة الشركة ، ويتم تعيينه من قبل اعضاء جملس االدارة وليس من : العام املدير
الضروري ان يكون من بني اعضاء جملس االدارة ، ويكون املدير العام وجملس االدارة مسؤولني امام 

 3.اجلمعية العامة عن ادارة الشركة 
 : شركة التوصية باألسهم   -3

مقسما اىل اسهم ، بني شريك متضامن او اكثر له صفة  رأمساهلااليت يكون  سهمباألالتوصية  ةتؤسس شرك"  . أ
تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وشركاء موصني هلم صفة مسامهني وال يتحملون 

 " . مبا يعادل حصصهم  إالاخلسائر 

                                                           
 350مرجع نفسه ، ص  1
2

 املتعلق بشركات املسامهة  الثالث الفصل، القانون التجاري اجلزائري ، الباب االول يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية ، 592اىل   597املواد من  

3
 392-395، ص  7007، عمان ،  3توزيع ، ط، دار احلامد للنشر وال تطور الفكر واالنشطة االداريةصبحي العتييب ،  
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يف اسم الشركة ، وتطبق القواعد ال ميكن ان يكون عدد الشركاء املوصني اقل من ثالثة وال يذكر اسهم  . ب
املتعلقة بتسيري ادارة شركة  221و  230املتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات املسامهة باستثناء املواد 

 1 ؛  املسامهة

 :الملكية  حسب طبيعة: ثانيا 

 : حسب هذا املعيار فان املؤسسة االقتصادية تنقسم اىل خاصة ، خمتلطة ، عامة كالتايل         

  المؤسسات الخاصة : الفرع االول 
 (اخل..شركات اشخاص ، شركات اموال ،) وهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للفرد او جمموعات افراد  

 .األرباح توفري خالل من تضمن البقاء أن جيب ، السوق اقتصاد يف للمنافسة اخلاضعة اخلاصة الشركات
 - الدائنني واملوظفني واملديرين باملسامهني اخلاصة تلك - اخلاصة األمهية ذات األهداف حتقيق إىل إال اخلاصةالشركات 

 و الرئيسي االقتصادي التوازن على للحفاظ مزدهرة خاصة شركات وجود: العامة األمهية ذات األهداف أيضا بل
 2.االجتماعية

  المؤسسات المختلطة: الفرع الثاني  
 .وهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها بصورة مشرتكة للقطاع العام والقطاع اخلاص

  ( العمومية) المؤسسات العامة : الفرع الثالث 
وال حيق هلم بيعها او  ولني عنها التصرف هبا كيفما شاؤووهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة فال حيق للمسؤ 

املؤسسات العامة  وإدارةالذين ينوبون عن احلكومة يف تسيري  واألشخاص. اذا وافقت الدولة على ذلك إالاغالقها 
وهتدف املؤسسات العمومية من خالل نشاطها . مسؤولون عن اعماهلم هذه اجتاه الدولة وفقا للقوانني العامة للدولة

ولكن تعمل من اجل ( فرمبا تربح ورمبا ختسر) جملتمع وخريه وليس هناك امهية كبرية للربح االقتصادي اىل حتقيق مصلحة ا
حتقيق اقصى ما ميكن من االهداف العامة مبعىن حتقيق اقصى انتاج او حتقيق نصيبها احملدد يف اخلطة الوطنية ومن خالل 

 .هدفا حبد ذاتهفالربح يف املؤسسات العامة ال يكون دائما . ذلك ميكن ان حتقق الربح
 
 
 

 

                                                           
1

الثالث  الفصل، ، الباب االول يف قواعد سري خمتلف الشركات التجارية  7002لسنة  القانون التجاري اجلزائري، ( 3ثالثا)  235اىل ( ثالثا)  235املواد من  
 735-732، ص  املتعلق بشركات التوصية باألسهم  مكرر

2
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  حسب نوع النشاط الممارس: ثالثا

 :وعليه منيز هذه األنواع . ميكن تصنيف املؤسسات تبعا ملعايري اقتصادية معينة ، اي تبعا للنشاط االقتصادي الدي متارسه

  المؤسسات الصناعية:الفرع االول 

 املنتجات إىل االولية املواد من ،  كبري حبجمو  مستمرة عملية خالل من املعاجلة نشاط" بأهنا الصناعة تعريف ميكن
 ( . خمزون ، معدات ، بناء)عمليات حتويل املواد االولية او نصف مصنعة ، تتطلب استثمارات ، و   "للنقل القابلة
 :الصناعية املنتجات تصنيف ميكن
 : ميكن متييز  ، املستخدمة للمدخالت وفقا

 ؛ الزراعية الغذائية الصناعات 
 ؛ التحويلية الصناعات 
 النفطية الصناعات . 

 :فإننا منيز  ، احملول املنتج وجهة على اعتمادا
 ؛ أخرى منتجات إلنتاج خمصصة: وسيطة سلع 
 ؛ املعدات بضائع 
 1. النهائية االستهالكية السلع 

  المؤسسات الفالحية: الفرع الثاني 

وتقوم هده املؤسسات بتقدمي ثالثة انواع من االنتاج وهو . وهي املؤسسات اليت هتتم بزيادة انتاجية االرض او استصالحها 
 2تاج النبايت ، احليواين ، السمكي ؛االن

خال ، حيث ان زيادة انتاجية االستغالل الزراعي بالرغم من اد املناخية بالتقلباتنشاط هذه الشركات مشروط إىل حد ما 
 3.ملساحات املزارع ، وهو ما يعوقه بشكل رئيسي احلجم املتواضع تقنيات تكنولوجية حديثة اال اهنا ال تزال حمدودة 

 

 

 

                                                           
1
 Ahmed KOUDRI , Op cit. , p 28. 

 
2

 71، ص مرجع سبق ذكره، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط"  اقتصاد المؤسسة" عمر صخري ،  
3
 Ahmed KOUDRI , Ibid 
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  المؤسسات التجارية: الفرع الثالث 

 .وهي املؤسسات اليت هتتم بالنشاط التجاري كمؤسسات اجلملة  

 مؤسسات الصناعات التحويلية او الخفيفة : الفرع الرابع 

 اخل..كمؤسسات الغزل والنسيج ، مؤسسات اجللود  

  المؤسسات المالية: الفرع الخامس 

 .اخل..وهي املؤسسات اليت تقوم بالنشاطات املالية كالبنوك ومؤسسات التامني ومؤسسات الضمان االجتماعي 

 :  مؤسسات الخدمات: الفرع السادس 

املؤسسات اليت تقدم خدمات معينة، كمؤسسات النقل، مؤسسات الربيد واملواصالت ، املؤسسات اجلامعية ، وهي 
 1.اخل..مؤسسات االحباث العلمية 

 حسب معيار الحجم : رابعا 

اىل  03جاء تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كان وضعها القانوين باهنا مؤسسة انتاج السلع واخلدمات تشغل من 
مليون دينار جزائري ،  500شخص ، وال يتجاوز رقم اعماهلا ملياري دينار جزائري او ال يتعدى امجايل حصيلتها السنوية  750

 .وهي حترتم معايري االستقاللية 

مليار دينار  7 مليون و 700شخص ويرتاوح رقم اعماهلا بني  750اىل  50تشغل من  بأهناحيث توصف املؤسسة املتوسطة 
 .مليون دينار جزائري  500و  300ئري ، او اليت ال ترتاوح حصيلتها االمجالية بني جزا

دينار جزائري او ال  700شخص وال يتعدى رقم اعماهلا السنوي  29اىل  30تلك اليت تشغل من  بأهناوتعترب املؤسسة الصغرية 
 .مليون دينار جزائري  300يتجاوز حصيلتها االمجالية 

مليون دينار جزائري ،  70اشخاص ، وال يتعدى رقم اعماهلا السنوي  9اىل  3تعرف اهنا مؤسسة تشغل من رة اما املؤسسة املصغ
 2.ماليني دينار  30او ال تتجاوز حصيلتها السنوية 

                                                           
1

 13-71، ص مرجع سبق ذكره، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط"  اقتصاد المؤسسة" عمر صخري ،  

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، ،  22، العدد  31-03من القانون رقم  02اىل غاية  02املادة  2
   7003ديسمرب  35الصادر يف 
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د اما فيما خيص املؤسسة الكبرية احلجم يعترب هذا الصنف احملرك االساسي لالقتصاد الكلي بالنظر ملا يوفره من حاجيات ، وق
يتعدى نشاطه احيانا حدود الدولة حني تتحول املؤسسة اىل جممع اقتصادي ، حيث يرتاوح التعداد البشري للمؤسسة الكبرية بني 

عامال ، وتتسم العالقات داخل املؤسسة بتعقيد كبري ، ففي هذه احلالة حتتاج املؤسسة ألساليب ادارة جد  999اىل  500
 .ط الشركة االم بفروعها حمكمة واىل منظومة اتصال قوية ترب

عامل ، وهي مبثابة قوة  3000حيث توظف هذه املؤسسات اكثر من : يف االخري نذكر املؤسسة الكبرية جدا او العمالقة 
اقتصادية كبرية جدا متثل املؤسسات متعددة اجلنسيات منوذجا االبرز ، ونشاطها االقتصادي يتجه يف الغالب اىل خارج حدود 

 1.برزت الكثري من املؤسسات من هذا النوع نتيجة لعوملة االسواق وللتطور االقتصادي الدولة ، وقد 

 وتأثيرهمابيئة و محيط المؤسسة : المطلب الثالث 

فحسب قسميه الداخلي ، يلقي بنتائجه عليها و على عناصرها  حميط املؤسسة بتعقيده و تفاعله و استمراره يؤثر يف املؤسسة و   
 .طلب بشكل أبسط يف هذا امل هبة للمؤسسة قمنا بتوضيحو اخلارجي بالنس

    تعريف بيئة المؤسسة  : أوال 

جمموعة متغريات على مستويات متعددة خارجية على املؤسسة وهلا طابع يؤثر على نشاطها وتطورها ، يكون البعض منها  يه" 
يف صاحل املؤسسة كاملنافسة ، ظهور اسواق جديدة ، مبتكرات جديدة والبعض االخر يكون يف غري صاحلها ، كمطالبات العمال 

 2" .د االسعار برفع االجور ، القيود احلكومية بشان حتدي

كل مؤسسة اقتصادية هي نظام مفتوح تؤثر وتتأثر باحمليط لذلك جيب دراسة هذا االخري حىت تتمكن من التفاعل والتكيف مع و 
 .متغرياته 

 :  وميكن تصنيف البيئات بالنسبة لعالقة منظمات االعمال هبا اىل ما يلي 

 البيئة الخارجية : الفرع االول 

وهي ايضا االطار الكلي جملموعة العوامل . هي جمموعة العناصر اليت تتعامل معها املنظمة وتشكل عالقات سببية مركبة معها
وعليه فان حتليل وتقييم البيئة . ويف البيئة اخلارجية تكمن امكانية حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة .  املؤثرة على عمل املنظمة

كونات االساسية لعملية االدارة االسرتاتيجية ، وهو يف الوقت نفسه املهمة االوىل واالساسية للمدير اخلارجية يعترب احد امل

                                                           
املؤسسة واحمليط ، موجهة لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص اتصال وتسويق ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، قسم : مطبوعة الدعم البيداغوجي يف مقياس  1

  39-31، ص  7032، اجلزائر ،  7سطيف  –علوم االعالم واالتصال ، جامعة حممد ملني دباغني 
 . 12، ص  3992، دار اجلامعات املصرية ، االسكندرية ،  ات االعمالوظائف منشعلي الشرقاوي ،  2
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فمن خالل هذا التحليل تتوافر للمدير معلومات وبيانات هلا امهيتها يف التنبؤ باملستقبل، فالبيئة هي مصدر اساسي . االسرتاتيجي 
 .التغيري البيئي ألهنا تفشل يف التنبؤ به او مواكبته للتغيري وكثري من منظمات االعمال تصبح ضحايا

هي اليت متيز املدير االسرتاتيجي عن املدير التقليدي الذي حيصر  فإهنااىل جانب ذلك عملية التحليل كوهنا عملية مستمرة ، 
التنبؤات احلالية تؤكد على ان البيئة  ويف املستقبل النوتزداد امهية هذه العملية االن . اهتمامه داخل اسوار املنظمة اليت يعمل هبا 

 . يف كل انواع املنظمات اخذه يف االضطراب املتسارع واالبتعاد عن حالة التأكد باجتاه حالة عدم التأكد

اال ان . ويعرف عدم التأكد البيئي بانه مستوى او درجة التعقيد اضافة اىل درجة التغري احلاصل يف البيئة اخلارجية للمنظمة
دير االسرتاتيجي ليست بسيطة يف هذا اجملال الن حالة عدم التأكد البيئي تشكل هتديدا مباشرا له من حيث قدرهتا على مهمة امل

حتجيم قابليته يف التنبؤ السليم باملتغريات املستقبلية وحتد من قدراته يف اختاذ قرارات ووضع خطط اسرتاتيجية ناجحة يف االمد 
وهكذا فان ادراك املدير للبيئة يؤثر بقوة على عملية . اد حالة التوازن بني املنظمة وبيئتها اخلارجيةالطويل من حيث قدرهتا على اجي

 1.االدارة االسرتاتيجية

وقد اعترب . والبيئة اخلارجية هي اليت تقع خارج احلدود القانونية او احلرم القانوين للمنظمة اي خارج البيئة الداخلية للمنظمة 
ونظريات االدارة احلديثة كنظرية النظم املنظمة نظاما منفتحا على البيئة اخلارجية يؤثر فيها ويتاثر هبا يف كافة اوجه الفكر السلوكي 
 2.نشاط املنظمة 

 : البيئة الخارجية العامة -1
حتمي  تتمثل البيئة اخلارجية العامة للمنظمة يف تلك املتغريات اليت تنشا وتتغري خارج املنظمة واليت تؤدي اىل تغري

يف مسار املنظمة ، ولكن املنظمة ال تستطيع ان تؤثر فيها ، فهي متغريات تؤثر يف املنظمة وال تؤثر عليها املنظمة ، 
وجناح املنظمات او فشلها يعتمد وبدرجة اساسية على قدرة املنظمة يف خلق درجة عالية من التالئم بني انشطتها وبني 

 3.البيئة اليت تعمل هبا 
جمموع العوامل السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،التكنولوجية ،القانونية والبيئية اليت تعمل منظمة االعمال  تشري اىل و

 :يف اطارها وتؤثر فيها كما يلي 
احلالية واملستقبلية النامجة عن الظروف السياسية اليت تؤثر على عمليات  التأثرياتوتعين :  العوامل السياسية . أ

وتؤثر هذه املتغريات على اخليارات االسرتاتيجية ملنظمات االعمال بطرق واساليب خمتلفة . منظمة االعمال 
السياسية وطبيعة تتمثل بالنظام السياسي يف الدولة او البلدان اليت تعمل فيها املنظمة ومدى االستقرار واحلرية 

 انظمة احلكم وغريها؛

                                                           
 .  303، ص  7032،  دار الكتاب اجلامعي ، لبنان ، 3االصول واالسس العلمية ، ط"  االدارة االستراتيجية" مؤيد سعيد السامل ،  1
 702، ص  ، مرجع سبق ذكرهصبحي العتييب  2
3

 21، ص 7000،  3، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، ط مفاهيمها ومداخلها وعمليات المعاصرة –االستراتيجية االدارة فالح حسن احلسيين ،  
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املتغريات االقتصادية العاملية   وتأثرياتاحمللية والوطنية والعاملية  التأثرياتوتعين :  العوامل االقتصادية . ب
كاالقتصاد العاملية كاالقتصاد العاملي على عمليات منظمة االعمال، وتشري هذه العوامل اىل جممل املؤشرات 

ية االقتصادية والركائز املرتبطة هبا كمعدل الدخل القومي، معدل منو االقتصاد، معدل املتصلة خبطط التنم
 اخل؛....التضخم والبطالة

. وتوضح الطرق اليت تؤثر فيها التغيريات احلاصلة يف اجملتمع على منظمة االعمال :  العوامل االجتماعية . ت
اىل  باإلضافةسائدة والتقاليد واالعراف وتضم العديد من العوامل واليت ترتبط بالقيم االجتماعية ال

 دميوغرافيا السكان؛
وتعترب . التكنولوجيا اجلديدة والناشئة على عمليات منظمة االعمال تأثريوتبني :  العوامل التكنولوجيا . ث

التكنولوجيا من العوامل االساسية يف ميدان املنافسة ويعطي للمنظمة موقعا رياديا يف تطوير وحتسني خدماهتا 
 ومنتجاهتا باستمرار؛

من ناحية منظمة االعمال  التشريعات الوطنية والعاملية على عمليات تأثرياتوتوضح :  العوامل القانونية . ج
القوانني الصادرة يف خمتلف اجملاالت مثل قوانني العمل، قوانني املنافسة، قانون الصحة والسالمة وقوانني 

  اخل؛..االستثمار اخلارجي

والعالقات مع بعضها، وال تعمل بشكل منعزل عن بعضها  التأثريومن الضروري التأكيد بان عوامل البيئة اخلارجية العامة تتبادل 
خمتلفة ومتنوعة يف اجلوانب االجتماعية  بأشكالهذا يعين ان حصول تغيري يف العوامل االقتصادية قد يولد تغيريات . البعض

 1.والقانونية والسياسية وهكذا

املتغريات والعوامل والقوى ذات الصلة املباشرة  ويطلق عليها احيانا بيئة املهمة وتشمل تلك:  (الخاصة )  بيئة النشاط -2
بتحديد اهداف املنظمة وحتقيقها، وهذه البيئة هي االكثر امهية بالنسبة للمديرين، لكوهنا تشتمل على الظروف والعوامل 

 :وتشمل بيئة النشاط على املكونات االتية . اليت ميكن ان تؤثر اجيابا او سلبا على فاعلية املنظمة ومنوها
 االحتادات املهنية ؛/ املستهلكني ؛ االحتادات العمالية ، اجلمعيات  . أ
 2.املنافسني، املوردين ، اجلهات احلكومية  . ب

ان البيئة اخلارجية العامة والبيئة اخلارجية اخلاصة تتفاعالن وتتأثران ببعضهما البعض ، وخيطئ من يظن ان باإلمكان عزل تأثري 
حيث تتأثر املنظمات العامة .عن متغريات البيئة اخلارجية اخلاصة فالتفاعل دائم وقائم بينهما متغريات البيئة اخلارجية العامة 

باملتغريات اخلارجية العامة تأثرا يكاد يتساوى يف بعض االحيان ، فالقوانني العامة اليت تطبق يف الدولة تؤثر على مجيع املنظمات 

                                                           
 52 -53، ص  7031، دار وائل للنشر والتوزيع ، االردن ،  7املفاهيم والعمليات ، ط"  االدارة االستراتيجية" وائل حممد ادريس، طاهر حمسن الغاليب،  1

 .29-21،  ص 7001منظور كلي ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، عمان ، "  ادارة المنظمات" حسني حرمي ،  2



 للحوكمة التطبيقياالطار المفاهيمي و                                                                              الفصل األول 

 

 39 

يكون ( اخلارجية اخلاصة ) فقد يتساوى تأثريها على املنظمات لكن البيئة التنافسية  العامة هبا وكذا التغريات الدولية او االجتماعية
 1.تأثريها غري متساو من منظمة ألخرى 

  البيئة الداخلية: الفرع الثاني 

ومن مث يف . تعطي البيئة الداخلية للمنظمة قدرات وميزات تنافسية جتعل منها منظمة متفردة يف اساليب وطرائق عملها 
والبيئة الداخلية تتمثل مبجموعة العوامل واملكونات واملتغريات املادية واملعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة . ادائها وحتقيق اهدافها

ان البيئة الداخلية للمنظمة متثل املستوى البيئي التنظيمي الداخلي املرتبط بشكل حمدد ودقيق بالتطبيقات . خلية حبدود املنظمة الدا
االدارية والتنظيمية ملنظمة االعمال لذلك فان اختالف البيئة الداخلية ملنظمات االعمال يتجسد باختالف يف قدرات هذه 

واليت من املمكن تصبح حمددا اساسيا الستغالل الفرص او التعامل مع التهديدات يف املنظمات ونواحي فوهتا اجلوهرية او ضعفها 
فان فدراهتا على املنافسة تتحدد او تنطلق على .ان املنظمات تتنافس فيما بينها بطرائق واساليب خمتلفة . البيئة اخلارجية للمنظمة

ان امتالك املنظمة مفردات تنظيمية بيئية داخلية  . او ضعف فيهاوفق اعتبارات متنح هذه املنظمات بيئة داخلية جتسد عناصر قوة 
وميكن ان . كثرية جتعلها تركز على ما ميكن ان نطلق عليه القوة الدافعة اليت تعطي املنظمة ميزات متفردة مقارنة باملنظمات االخرى

 :حنصل على فوائد كبرية من خالل فهم ودراسة البيئة الداخلية للمنظمة من امهها 

العليا جلعل خياراهتا  لإلدارةيعطي الفهم الدقيق للبيئة الداخلية للمنظمة وعناصر القوة والضعف يف مكوناهتا االمكانية  .1
قتناص الفرص والتعامل مع االسرتاتيجية واقعية وممكنة التنفيذ اخذة بنظر االعتبار االستغالل واالستخدام اجليد يف ا

 التهديد ؛
يق مزايا تنافسية هلا من خالل الرتكيز على القوة الدافعة لبعض مفردات البيئة الداخلية كالثقافة تستطيع ادارة املنظمة حتق .2

 للموارد البشرية وغريها؛التنظيمية او املهارات املعرفية الضمنية 
من خالهلا يتيح الفهم اجليد للبيئة الداخلية من معرفة طبيعة االعمال وطبيعة القطاعات الصناعية اليت تستطيع املنظمة  .3

 ء املايل والنجاح يف هذه االعمال تقدمي وحتقيق االدا
يسهم فهم البيئة الداخلية للمنظمة وحتليلها يف معرفة التطور احلاصل يف موارد املنظمة بطريقة منهجية، ومن مث تتاح   .4

الساسية هلا يف املنافسة وحتقيق الفرصة امام االدارة العليا بالرتكيز على املوارد االساسية للمنظمة واليت تشكل القاعدة ا
  2. النتائج
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 1تأثير المؤسسة في المحيط : ثانيا 

ان وجود املؤسسة االقتصادية داخل اجملتمع ويف حيز مكاين معني جيعلها تتفاعل معه وتؤثر فيه كما تتأثر به، وذلك بواسطة 
انتاجها وتصرفاهتا اليت قد تفرضها على اجملتمع يف حالة قوهتا وضخامتها ، خاصة يف اجملتمعات الرأمسالية، وميكن ان نفرق بني 

 .اقتصادية عامة  وأخرىاثار اجتماعية : احمليط  نوعني من اثار املؤسسة على

  االثار االجتماعية: الفرع االول 

طبقا  التأثريومنها االجيايب والسليب وختتلف درجة  أساسيةميكن حصر االثار االجتماعية اليت متس احمليط يف نقاط خمتلفة  
الختالف نوع النظام االقتصادية اليت توجه به املؤسسة، وكذلك باختالف حجم املؤسسة ووزهنا االقتصادي واملايل يف اجملتمع ،  

بالطبع اقوى من اثر املؤسسات  تأثريهاكما ان املناطق الصناعية الكربى اليت تشمل عدة مؤسسات وانواع من الصناعات يكون 
 .منفردة 

مناصب شغل يزيد عددها او ينقص تبعا حلجمها، ان انشاء مؤسسات اقتصادية يعمل على توفري  : توفير الشغل -1
اال ان التكنولوجيا . وباحليز الزمين الذي توجد فيه، فهو يسمح بدون شك بامتصاص البطالة من اجملتمع املعين

يا املستعملة لليد العاملة بكثرة املستعملة فيها هلا دور هام يف حتديد نسبة العمالة ، فهناك اساسا التكنولوج
على يد عاملة كثرية، مما يفيدها ايضا يف يف اجملتمعات اليت تتوفر وتتبع االوىل غالبا .  اآلالتوتكنولوجيا استعمال 

خاصة، بينما اجملتمعات اليت تقل فيها الفئات اخنفاض التكاليف نظرا الخنفاض االجور، وجند هذا يف الدول النامية 
تسعى اىل استعمال تكنولوجيا اكثر استعماال لآلالت وهي اجملتمعات املتطورة صناعيا، ويدخل يف حتديد الشابة 

  .نوع التكنولوجيا املستعملة ودرجة تطورها، العديد من العوامل اليت يصعب حصرها 
ة ووزهنا املايل تقوم للمؤسسات اهلامة يف اجملتمع دور هام يف حتديد االجور، فبقوة املؤسس:  على االجور التأثير -2

برفع اجورها ، خاصة عند حماولة استقطاهبا لليد العاملة اىل مكان تقل فيه هذه االخرية، فيكون لذلك االثر غري 
 .املباشر على االجور يف املؤسسات الباقية ملختلف قطاعات النشاط االقتصادي

البلد ، او يف بلدان معينة يؤدي اىل ان ظهور مؤسسات يف جهات معينة من نفس :  تغير نمط معيشة السكان -3
انفصال السكان الذين يستعملون فيها عن منط حياهتم السابقة، حيث تفرض عليهم املؤسسات اجلديدة نظم 

ما حيدث معينة من وقت العمل ووقت الراحة، وما ينتجه من طرق عيش، وكذلك التغري يف عادات هؤالء، وهذا 
قد انتجت يف جمتمعات تتميز بنمط  اآلالتلصناعة يف الدول النامية، نظرا الن او ا اآلالتيف الريف عندما تغزوه 

، وعند غرس هذه اآلالت فيها تفرض عليها النمط الذي يتميز به اجملتمع عيش خيتلف عن امناط الدول النامية 
 .املنتج هلذه اآلالت
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ان سياسات البيع والديون اليت تتبعها املؤسسة تؤثر على استهالك اجملتمع كما ونوعا، :  على االستهالك التأثير -4
فزيادة املبيعات وتنوعها يؤدي اىل املنافسة، وبالتايل اخنفاض االسعار مع التنوع يف السلع املعروضة ، وهذا يفيد 

شهار ايضا يعمل على انشاء عادات الطبقة العاملة خاصة ، مما يزيد من امكانية استهالكها ورفاهيتها، واال
وسائل االعالم دورا جد استهالكية جديدة يف الدول النامية، اين تغزوها املنتوجات اجلديدة والصناعية، وتلعب 

 .حمدد يف هذا املوضوع، ملا توفره من معلومات واتصال مباشر باملستهلك
لبطالة ، اال ان احلالة العكسية عند تصفية املؤسسة اليت لقد راينا ان زيادة املؤسسات ميتص ا: التأثير على البطالة  -5

تتم يف حالة افالسها يؤدي اىل تسريح العمال مما يزيد يف عدد البطالني كما ان التطور التقين باستمرار يؤدي يف 
يف  اغلب االحيان اىل تسريح هؤالء، نظرا ألخذ االلة املتطورة ملكان عدد منهم، وتظهر هذه املشكلة اكثر حدة

حالة االجتاه العام اىل ختفيض عدد العمال باملؤسسات يف حالة الكساد، او يف حالة االصالحات اهليكلية 
 .القتصاد البلدان النامية 

  االثار االقتصادية العامة: الفرع الثاني 

فان املؤسسة هلا دور مهم يف تغيري وجه النشاط االقتصادي الوطين ، ألهنا تعرب عن  أعالهباإلضافة اىل االثار االجتماعية  
 :جزء من اعوان هذا االقتصاد، ومن االثار االقتصادية للمؤسسة يف اجملتمع 

عمراين تعمل  بتأخريف امكنة تتميز ان ظهور مؤسسات اقتصادية يف جهات ريفية او  :دفع عجلة التعمير  -1
على التعمري، وذلك بإنشاء املساكن لعماهلا، واعدادها للطرق واملرافق العامة، حيث يتم انشاء املدارس 
واملستشفيات وقد يؤدي ذلك اىل ظهور جتمعات سكنية او مدن جديدة، وهذا يدخل عادة ضمن سياسات 

 تبعة من طرف االنظمة االقتصادية ؛التنمية والتطوير امل
ان زيادة عدد السكان يف منطقة او مدينة وهو ما ينتجه ظهور مؤسسة او :  شات تجاريةظهور من -2

منشات جتارية جديدة لتلبية حاجات العمال  بإعدادمؤسسات اقتصادية جديدة، جيعل من الضروري القيام 
 عها خمتلف مرافق احلياة الضرورية ؛اجلدد ويتب

حتتاج الصناعة الثقيلة، خاصة امليكانيكية منها اىل عدة منتجات وسيطة :  على التكامل االقتصادي التأثير -3
او نصف مصنعة ومكملة بعضها البعض، هلذا فان غالبا ما يتم صناعة هذه املنتجات او القطع يف مؤسسات 
خمتلفة، وكلها خيدم او يصب لدى مؤسسة تقوم باستعمال هذه القطع يف انتاج منتوجات تتكفل بتسويقها 

وجند هذا يف جمال صناعة السيارات مبختلف انواعها، وتزداد امهية املؤسسات املتكاملة من مؤسسة . ما بعد في
 ية حسب حجم ونوع املنتوج النهائي ؛داخلية او خارج

على اسعار  بالتأثريتقوم  فإهنا األجورهبا املؤسسات على  تأثربنفس الطريقة اليت :  على االسعار التأثير -4
 .وينتج عن هذا عدة مزايا اقتصادية واجتماعية. ة يف املنتوجات املتكاملة صويظهر هذا االثر خااملنتوجات، 
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ويف االخري فان كل من االثار على احمليط يظهر من خالل تشابك النشاط االقتصادي للمجتمع ، وكذلك يبني ان املؤسسات 
 .اكرب االثر يف حميطها ذات الوزن الكبري او املكان احلساس يف هذا النشاط يكون هلا 

 التعامل مع المتغيرات البيئية  كيفية: الفرع الثالث 

املتغريات البيئية فحسب بل ان تتابع تطور هذه املتغريات وتقيم امهيتها للمنظمة ،  وتأثريال يكفي ان تعي املنظمة وجود 
ولضمان .حبيث ختفف من سلبياهتا وتعظم من الفرص االجيابية اليت قد تتيحها مثل هذه املتغريات  وأنشطتهالكي تكيف اهدافها 

 1:ذلك ال بد للمنظمة ان تقوم مبا يلي كحد ادىن ملواجهة هذه املتغريات وحتدياهتا 

مدى  تكون مهمتها رصد هذه املتغريات وحتليلها ومعرفة واألحباثانشاء وتطوير وحدة تنظيمية للدراسات  -1
 على املنظمة وتقدمي االقرتاحات اليت  متكن املنظمة من مواجهة تلك الظروف البيئية ؛ تأثريها

 انشاء وتطوير قاعدة للمعلومات املتعلقة بالبيئة اليت تعمل فيها املنظمة ؛ -2
د الفعل انشاء وتطوير ودعم وحدة للعالقات العامة لتزويد املنظمة باملعلومات املتعلقة بنشاط املنظمة وردو  -3

 البيئية عليه وتنشيط دور املنظمة يف البيئة ؛
على خمتلف اوجه نشاط املنظمة ، ولفت  وأثرهاالرتكيز على اسلوب ادارة التغيري لرصد ومراقبة التغريات البيئية  -4

 نظر االدارة العليا اىل ذلك؛

 في بناء وتحسين الميزة التنافسية  وأهميتهامفهوم االستراتيجية : المطلب الرابع 

 Toومعناها   Ageinاي اجليش ، واجلزء الثاين  Armyواليت تعين   Stratosجاءت كلمة اسرتاتيجية من الكلمة االغريقية 

Lead   ، اي القيادةStrategos   يف اثينا القدمية واليت تعين القائد ، وهي وظيفة انشئت عندما كانت اثينا يف حرب مع الفرس
 :فقد عرفت االسرتاتيجية بالعديد من التعريفات .قبل امليالد  509عام 

حتديد االهداف االساسية طويلة االمد للمنظمة، واختيار طرق التصرف، وختصيص املوارد  بأهنا( Chandler)عرفها  -
قاعدة الختاذ القرارات االسرتاتيجية وتعدد تشكيلة حقل النشاط  بأهناووردت . الضرورية لغرض حتقيق االهداف

 .واملنتجات او االسواق واجتاه النمو وامليزة التنافسية واثر املوائمة
فرد للمنظمة ذي عملية بناء وضع من بأنهمفهوم االسرتاتيجية   Porterويف مطلع الثمانينات من القرن املاضي طرح  -

 2.قيمة للعمالء من خالل تصميم جمموعة انشطة خمتلفة عما يؤديه املنافسون
يعترب البحث يف موضوع االسرتاتيجية على قدر كبري من االمهية يف الفكر التنظيمي وذلك الرتباط هذا املفهوم بالوظيفة  -

اذ ان وجود خطة يعد متطلب مسبق لبدء عملية التنظيم . االساسية االوىل من وظائف االدارة وهي وظيفة التخطيط 

                                                           
1
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سرتاتيجية والتخطيط ، والسياسات تتعلق مجيعها بوجود نوع من التفكري وال بد من التأكيد بان املفاهيم اال. االداري 
 1.املسبق كأساس ينطلق منه العمل 

 تعريف االستراتيجية  :أوال 

 : بأهناميكن تعريف االسرتاتيجية 

حتديد االهداف االساسية الطويلة االمد للمنظمة وتبين جمموعة من االفعال وختصيص للموارد الضرورية يف سبيل حتقيق   -
كما ميكن تعريفها ايضا باهنا خطط وانشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من . لك االهداف

 2.التطابق بني رسالة املنظمة واهدافها 
املنهج الذي يتبعه االداريون لتحقيق أهداف املنظمة أو املشروع " حيث ميثل : م االسرتاتيجية يف االدارة ويستخدم مفهو  -

. " 
هي جمموعة القرارات املوجهة للتصرف لكي حيقق املنظمة أهدافها، أي اهنا الرتتيبات اليت توضع يف احلاضر لكي تؤثر "  -

ملية تصميم الوسائل ، والوسائل البديلة اليت ميكن من خالهلا حتقيق او حتدث تغيريا رئيسيا يف املستقبل، أي أهنا ع
 3" .أهداف املنظمة باستخدام املوارد املتاحة، والظروف البيئية احمليطة 

اسلوب التحرك لتحقيق امليزة التنافسية وملواجهة هتديدات او فرص بيئية ، والذي يأخذ يف احلسبان نقاط الضعف "  -
 4" شروع وسعيا لتحقيق رسالة ورؤية واهداف املنظمة والقوة الداخلية للم

بشكل عام تشري البحوث والدراسات اىل ان تبين مداخل االدارة االسرتاتيجية من قبل  : اهمية االدارة االستراتيجية  - ثانيا
 :ادارة املنظمة يساعدها على حتقيق االيت 

 للمنظمة حتاول الوصول اليها؛توضيح الرؤية املستقبلية للعمل ، ورسم صورة مستقبلية  -1
التفاعل البيئي على املدى البعيد، حيث يساعد هذا التفاعل على التعامل مع الظروف واملستجدات، ويعطي  -2

 املنظمة القدرة على التكيف مع التغريات؛
 ائج اجيابية؛تدعيم املركز التنافسي للمنظمة، وجعلها قادرة على بناء قدرات تساهم يف تعزيز هذا املركز وحتقيق نت -3
، وخاصة النادرة منها على خمتلف وحدات االعمال  واإلمكاناتتضع اسس علمية وسليمة لتخصيص املوارد  -4

 الوظائفية يف املنظمة؛ واألنشطة
 تسهم بتحديد الفرص ووضع االسبقيات املالئمة واملناسبة الستثمارها؛ -5

                                                           
 323، عمان ، ص  7031، الطبعة الرابعة ، دار وائل للنشر ،  نظرية المنظمة والتنظيمحممد قاسم القريويت ،  1
 .21-22، عمان ، ص  7001،  1، دار وائل للنشر ، ط"  (الهيكل والتصميم) نظرية المنظمة " مؤيد سعيد السامل ،  2
 . 392-395، ص  7007ندرية، ، املكتب اجلامعي احلديث، االسك"  استراتيجيات وعمليات االدارة" إبراهيم عبد اهلادي املليجي ،   3
 70، ص  7002، االسكندرية ،  2، الدار اجلامعية ، ط االدارة االستراتيجيةامحد ماهر ،  4
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مة اليت تساعد املنظمة يف االستفادة من اكثلر اختيار جمموعة من االهداف طويلة االجل واالسرتاتيجيات العا -6
 الفرص جاذبية؛

حتديد االهداف السنوية واالسرتاتيجيات قصرية االجل واليت تتسق مع االهداف طويلة االجل واالسرتاتيجيات  -7
 العامة؛

 البيئة حتليل البدائل االسرتاتيجية من خالل حماولة احداث التوافق بني موارد املنظمة، والظروف السائدة يف -8
 اخلارجية؛

تنفيذ اخليارات االسرتاتيجية من خالل ختصيص املوارد مع مراعاة االبعاد اخلاصة باملهام، االفراد، اهلياكل،  -9
 التكنولوجيا وانظمة التحفيز؛

 
تقييم مدى جناح العملية االسرتاتيجية واالستفادة القصوى من املعلومات املتولدة يف زيادة فعالية القرارات  -11

 1.االسرتاتيجية املستقبلية
 االستراتيجيات المختلفة والبيئات التي تتناسب معها( : 11)جدول رقم 
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 الخصائص الهيكلية  طبيعة البيئة االهداف االستراتيجية 
رقابة حمكمة ، تقسيم شامل للعمل،  مستقرة االستقرار والكفاية دفاعية

 درجة عالية من الرمسية ، مركزية
منط معدل من الرقابة املركزية، رقابة  متغرية االستقرار واملرونة تحليلية 

حمكمة على النشاطات املالية ، رقابة 
 .اخف على النشاطات اجلديدة

هيكل تنظيمي منبسط، مستوى متدن  متغرية املرونة مستقبلية 
من تقسيم العمل ، مستوى متدن من 

 الرمسية ، المركزية
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 المؤثرة في صياغة االستراتيجية العوامل : ثالثا 

 1: تؤثر جمموعة من العوامل على صياغة االسرتاتيجية منها 
 : االفق الزمني  -1

 :لتحقق اثارها ، وتنقسم اىل  لإلسرتاتيجيةوهو الفرتة املطلوبة 
او حىت بالساعات ، املتعلقة بالشراء او  باأليام تأثريهاوهي القرارات اليت ميكن قياس : قصرية االمد  . أ

 اخل ، وسياسات السيطرة على النوعية والصيانة ؛...االنتاج 
والشهور كالقرارات اليت ختص توزيع  باألسابيع تأثريهاوهي القرارات اليت ميكن قياس : متوسطة االمد  . ب

 الل قنوات التوزيع القائمة ؛السلع من خ
بسنة او اكثر كقرارات اسرتاتيجية طويلة املدى،  تأثريهاوهي القرارات اليت ميكن قياس : طويلة املدى  . ت

 .مثال باختيار توقيت وموقع وحجم تشييد املرافق االنتاجية اجلديدة وتتمثل 
تؤشر دراسات عديدة اىل ان الشركات املتخصصة غالبا ما تكون اكثر جناحا ، وهناك خصائص :  التخصص -2

رئيسية للمعمل املتخصص من امهها تقنيات طرائق االنتاج ، وطلب السوق ، حجم االنتاج ، النوعية واملهام 
 االنتاجية ؛

 :  التقييم -3
 :يتم تقييم االسرتاتيجية على وفق ابعاد عديدة امهها 

 هي اليت تتحدد يف ضوئها سعر البيع يف السوق وهي الوسيلة الرئيسية لتقييم االسرتاتيجية ؛: الكلفة  . أ
يتم تقييم االسرتاتيجية وفق بعد النوعية حيثما تكون نوعية املنتوج حمدد رئيسي لنجاحه يف : النوعية  . ب

 السوق ؛
ان تعظيم االرباح يف االمد القصري قد  إالتعد رحبية خط املنتوج احملدد لنجاح االسرتاتيجية : الرحبية  . ت

 .تكون اسرتاتيجية ضعيفة للمنشاة ، اذا ما تطلبت ختفيض يف االستثمار يف طاقة وتكنولوجيا جديدة
جتدر االشارة اىل ان هنالك جمموعة من االسباب قد تدفع املنشأت اىل عدم انتهاج التوافق يف صياغة :  التوافق -4

 : هتا ورسالتها ، منها اسرتاتيجيات تتناسب مع مهما
 وأخرختتلف اراء املدراء التنفذيني عند رسم االسرتاتيجية فهناك من حياول تقليل التكاليف ، : احلرفية  . أ

 تعظيم التدفق النقدي للمنشاة ؛ وأخرحتسني النوعية ، 
خيفض  تسعى املنشاة اىل انتاج منتوجات جديدة ، ومن وجهة نظر االدارة فان هذا االجراء: التنويع  . ب

 انه قد ينتج عنه نوعية منخفضة للمنتوج ؛ إالالكلف الثابتة ، 

                                                           
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،  3، ط بانورامية عامةنظرة  –وظائف المنظمة المعاصرة رضا صاحب ابو محد ال علي ، سنان كاظم املوسوي ،  1

  222 -223، ص ص  7003
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 إاليتم اختاذ قرار بإضافة طاقة انتاجية يف ضوء الطلب املتوقع يف السوق ، : التغري يف املهام االنتاجية  . ت
عند اليت كانت تعد معقولة  واألهدافان السوق يف تغري مستمر ، وبالتايل ميكن ان تتغري وظيفة املعمل 

 انشاء املعمل قد ال تعين شيئا ؛
يتوجب على االدارة ان تستوعب كيفية مالءمة اهداف االنتاج مع اسرتاتيجية : االهداف الصرحية  . ث

املنشاة ككل ، لكي تكون هناك اسرتاتيجية ثابتة ، فليس باستطاعة اقسام املالية والتسويق تطوير 
 .هناك اسرتاتيجية واضحة على مستوى املنشاة ككل اسرتاتيجية ثابتة ذات معىن بصورة ما مل تكن 
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 النظريات المساهمة في ظهور مفهوم الحوكمة:  الثانيالمبحث 

النظرة التقليدية للمدرسة الكالسيكية ان املؤسسة تشبه العلبة السوداء ، وهناك تقارب يف املصاحل ومتاثل املعلومات بني  رأت      
والفكرة الرئيسية للمقاربة ( .  اخل...، وعالقة املسامهني باملدقق اخلارجي ، عالقة االدارة بالعاملني االدارة باملالكنيعالقة )الفاعلني 

، وهناك نظريات ال سيما ( Nœud de contrat)التعاقدية املدركة من طرف املؤسسة كمركز للمتعاقدين متثل جتمع العقود 
ونظرية ( اطار عدم متاثل املعلومات يف ( الوكيل)يصف العالقات بني املسامهني واملدير )الوكالة نظرية حقوق امللكية ، نظرية 

تكاليف املبادلة تفرتض ان املسري له سلوك سليب ، حيث درست هذه النظريات العالقة بني املالك واملسريين يف املؤسسة مركزة 
 .الطرفني  على النزاعات النامجة عن وجود مصاحل متعارضة بني هذين

 نشأة الحوكمة في األدبيات االقتصادية  : المطلب األول 

       .تعاقدي بإطارالوكالة ، ونظرية التعاقدات اليت تربط مالكي املؤسسة وعناصر االدارة والعمال وغريهم من األطراف األخرى    
من خالل النظر يف األدبيات االقتصادية والقانونية، جند أن حوكمة املؤسسات هي امتداد لبعض النظريات االقتصادية والقانونية، 
اليت أرجعت نشأة احلوكمة اىل عدد من األفكار والنظريات االقتصادية والقانونية، كفكرة عوملة أسواق رأس املال ، وكفكرة فصل 

 . اإلدارةامللكية عن 

 :ان ظهور عدة نظريات حديثة قد ساعد بشكل كبري ظهور هذا املفهوم الذي يلقى أمهية كبرية حاليا ومن تلك نذكر 

 عوملة أسواق رأس املال؛  -
 .فصل امللكية عن االدارة -
 .نظرية الوكالة -
 (.التعاقدات)نظرية تكلفة الصفقات  -

 عولمة أسواق رأس المال  : أوال 

لقد أدت العوملة وحترير األسواق املالية وحتول العديد من الدول من اإلقتصاد املوجه إىل اإلقتصاد احلر، إىل فتح أسواق جديدة 
يف خلق فرص  اثر ذلك التوسع اجياباأرباحا مرتفعة متكنها من التوسع يف جمال نشاطها،  املؤسساتميكن من خالهلا أن حتقق 

وباملقابل أدت هذه .  املؤسساتذي يؤدي إىل منو وتقدم اقتصاديات الدول اليت تنتمي إليها تلك استثمارية جديدة بالشكل ال
نه يف أتدرك  املؤسساتإىل املنافسة الشرسة ولقدر كبري من التذبذبات الرأمسالية ، فأصبحت  املؤسساتالعوامل إىل تعرض تلك 

اق املالية وجتنب تلك املنافسة الشرسة ، البد عليها من البحث عن سبيل أن تكون قادرة على كسب مزايا العوملة وحترير األسو 
مستويات رأمسال تتعدى مصادر التمويل التقليدية ، فأصبح عدم القدرة على جذب مصادر متويل بأقل تكلفة يهدد وجود تلك 

من زيادة رأمساهلا عن طريق جذب  ، بل ميتد األثر سلبيا على اقتصاديات تلك الدول اليت تنتمي إليها ، فعدم متكنها املؤسسات
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تواجه خطر خروجها  ذلك فإهنا قد تابعة إىل الشركات املتعددة اجلنسيات ، وأكثر من  شركاتاستثمارات جديدة جيعل منها جمرد 
  1.من األسواق العاملية

وحتدييتد  املؤسسيتاتتربز أمهية احلوكمة يف زيادة االستثمار من خالل مبادئها اليتيت ميتن بينهيتا تيتوفري احلماييتة حلقيتوق املسيتامهني يف و 
تنمييتيتة وتشيتيتجيع االسيتيتتثمار ميتيتن خيتيتالل إرسيتيتاء قواعيتيتد تيتيتؤدي بالنتيجيتيتة إىل زييتيتادة ثقيتيتة املسيتيتامهني بالوحيتيتدة و احلقيتيتوق ألصيتيتحاب امللكييتيتة ، 

ن حالة ضرورية وحجر الزاوية يف الوحدات االقتصادية كافة ، وييتتم ذليتك ميتن خيتالل الشيتفافية يف يستثمر ن املاالقتصادية ، وذلك أل
يعد من األولويات لدى الوحدات االقتصادية ،  املؤسسةفان محاية مصاحلهم واطمئناهنم على أمواهلم املستثمرة يف ، التعامل معهم 

. مما يؤدي إىل جيتذب اسيتتثمارات جدييتدة ،ة يف السوق ودعم مركزها التنافسين هذا يؤدي بالنتيجة إىل رفع أسعار أسهم الوحدأل
، ميتن خيتالل ترسيتيخ عيتدد ميتن معيتايري املؤسساتوجتنب االنزالق يف مشاكل حماسبية ومالية ، مبا يعمل على تدعيم واستقرار نشاط 

د اإلداري وسيتوء اإلدارة مبيتا ييتؤدي إىل  حيتاالت التالعيتب والفسيتا األداء مبا يعمل عليتى تيتدعيم األسيتس االقتصيتادية باألسيتواق وكشيتف
كسيتيتب ثقيتيتة املتعيتيتاملني يف هيتيتذه األسيتيتواق والعميتيتيتل عليتيتى اسيتيتتقرارها واحليتيتد ميتيتن التقلبيتيتات الشيتيتيتديدة هبيتيتا ومبيتيتا يعميتيتل عليتيتى حتقييتيتق التقيتيتيتدم 

 2.االقتصادي املنشود
جهة أخرى فإن ما يشهده العامل اآلن من حترير القتصاديات السوق وما يتبعها من حترير لألسواق املالية ، يرتتب عنها  من

، وانفصال امللكية عن اإلدارة كل ذلك يؤدي إىل ضرورة االستعانة  املؤسسات تزايد انفصال رؤوس األموال والتوسع يف حجم
 3.واملشروعات املؤسساتتنظيمي يضمن محاية رؤوس األموال يف ليات جديدة للرقابة، من خالل هيكل با

 فصل الملكية عن االدارة  : ثانيا

كان فصل امللكية عن االدارة من أوائل األعمال اليت ميزت بني مالك املؤسسة باعتباره صاحب رأس املال والقائم على ادارهتا 
من خسارة واخنفاض قيمة و يتحمل اجلانب األكرب من فشل االدارة فصاحب املؤسسة كما يرى وان كان ال يدير فانه ( املدير) 

ويعود احلديث عن فصل امللكية عن االدارة اىل االختالف يف االهتمامات بني كل من املالك واملسري، ففي املؤسسات  .4األصول
احلديثة يواجه املالك تناقصا يف قدرته على السيطرة واختاد القرارات نظرا لتقاسم امللكية بني العديد من املسامهني، والذين ال 

للتحكم يف أداء االدارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تتمتع االدارة حبرية أكثر يف استغالل  ميكنهم ممارسة سلطة قوية وفعلية
وبالتايل ففصل امللكية عن االدارة أدى اىل تراجع سيطرة املسامهني . موارد املؤسسة، مقارنة بتلك اليت يكون فيها املالك هو املسري

                                                           
 .33، ص  7002 مصر ، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريحممد مصطفي سليمان ،   1
حوكمة الشركات يف تطوير البيئة االستثمارية واجتذاب االستثمار االجنيب يف اقليم كردستان دور " خالص حسن يوسف الناصر، عبدالواحد غازي حممد النعيمي،  2

 .37، ص7037، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم احملاسبة، جامعة املوصل ،دهوك، العراق، ( صفر)جملة جامعة نوروز، العدد ،العراق
، حبوث وأوراق عمل مؤمتر متطلبات حوكمة " من منظور إدارة الدولة واجملتمع واحلكم الرشيدمن اجل اسرتاتيجية وطنية للحوكمة " حسني مصطفى هاليل،   3

 .93، ص 7002الشركات وأسواق املال العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
 . 300، ص7037، االسكندرية، القاهرة، 3، دار الفكر اجلامعي ، ط "حوكمة الشركات" أمحد علي خضر،   4
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 امللك هو) بني املالك واملسري ال يكون تلقائيا اال اذا اجتمع يف شخص واحد فالتقاء االهتمامات . مقابل زيادة حرية املسريين
 6891.1سنة  Berle and Means وهو ما توصل اليه. ، فهذا الفصل يصب يف مصلحة املسريين(املسري

اصة، حيث لبلورة فكرة فصل امللكية عن االدارة ، بعيدا عن فكرة أن املؤسسة ناتج للملكية اخل،  Means, Berle وجاء
حيث يكون من املرهق لصغار . أصبح املالك واملدير ال ميثالن نفس الشخص، ومنح املدير سلطات الختاد قرارات ادارة املؤسسة

 .املستثمرين متابعة قرارات املديرين، فهم يعتمدون يف ذلك على غريهم من املسامهني خاصة كبار املسامهني منهم

تكون ملكية املستثمرين مفتتة وميلكون  احلديثة وامكانية وجود شركة بدون مالكني، حيثاىل املؤسسة  Manning وأشار 
أن  Schliefer،Vishny،Monks ،Minow وأضاف كل من. اوراقا متثل اسهم الشركة، وال يشكلون ثقال يف قرارات املؤسسة

لة األسهم بوجود ملكية ملموسة، وهو ما قد تفتيت امللكية بني محلة األسهم سينتج عنه ضياع سلطة امللكية لعدم احساس مح
 2.يدفع الكثري منهم اىل التحول للعب دور سليب وعدم التفاعل مع قرارات املؤسسة، وهنا تربز احلاجة لوجود حوكمة املؤسسة

  نظرية الوكالة : ثالثا 

فهو يصف العالقات بني . أيًضا على حتليل املشروع هذه النظرية العامة اليت تعتمد على العالقة بني الوكيل الرئيسي تنطبق
املسامهون  بحثي ، حيث مصاحل متضاربة هؤالء املسريين هلم. اطار عدم متاثل املعلوماتيف ( الوكيل)واملدير ( املدير)املسامهني 

 .ةقبل كل شيء إىل تعظيم قيمة الشركة بينما يسعى املدير إىل زيادة دخله وبالتايل زيادة حجم الشرك

 3.نظرية الوكالة على شرح اسرتاتيجيات الشركات اعتماًدا على ما إذا كان املدير أو الوكيل يتحكم يف الشركة محتس 

،  3922سنة  Jensen et Meckling األساس لنظرية الوكالة ل( فصل امللكية عن االدارة)وقد شكلت هذه الدراسة 
حيث عرفا هذه العالقة ( املسري)والعون ( املالك)حيث أن فصل امللكية عن االدارة ينشئ ما يسمى بعالقة الوكالة بني الرئيس 

، "بأداء بعض اخلدمات واليت تسمح له باختاذ القرارات( العون)شخصا أخر ( الرئيس)عقد يلزم مبوجبه شخص أو أكثر :"بأهنا 
 4.امات املالك واملسري فقطويركز هذا املفهوم على اهتم

، حيث يلتزم (الوكيل/عالقة املوكل) اليت حتكم أطراف عقد الوكالة( التعاقدية) تعتمد نظرية الوكالة على العالقات القانونية 
عالقة  وعلى ذلك فانه ميكن النظر اىل الشركة على أهنا ائتالف لعدد من عالقات الوكالة مثل. الوكيل بتمثيل ورعاية مصاحل املوكل

                                                           
، كلية  31، أحباث اقتصادية وادارية ، العدد "أثر هيكلة امللكية كميكانيزم داخلي حلوكمة املؤسسات على أداء البنوك التجارية " سكور امال، . حساين رقية، أ  1

 .7، ص7035العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ديسمرب 
 .300، صسبق ذكره أمحد علي خضر، مرجع . د  2

3
  BENJAMIN Coriat , OLIVIER Weinstein, « Les nouvelles théories de l’entreprise «   , Edition Librairie 

Française, 1995 , p 91 

 7، ص بق ذكره سسكور امال، مرجع . حساين رقية، أ. د  4
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اخل، وبذلك فان عالقة الوكالة هي مبثابة عقد ...االدارة باملالكني، وعالقة االدارة بالعاملني، وعالقة املسامهني باملدقق اخلارجي 
إلجناز أعمال معينة لصاحله يتضمن ذلك ختويله ( الوكيل)شخص أخر أو أكثر ( األصيل) يشغل مبوجبه شخص أو أكثر 

 .اتصالحية اختاد بعض القرار 

 1 فروض نظرية الوكالة: الفرع االول 
 :تقوم نظرية الوكالة على جمموعة من الفروض وهي

 : فرض كفاءة السوق -1
ترتبط كفاءة السوق املالية باألساس بالعالقة بني القيمة السوقية لألدوات املالية والسيما األسهم العادية واملعلومات  

سواء كانت هذه ، املتاحة ومدى انعكاس تلك املعلومات بالقيمة السوقية لألوراق املالية بشكل كامل وسريع وموضوعي 
واتفق العديد من الكتاب على تعريف السوق . و يف حتليالت أو تقارير عن أداء الشركاتاملعلومات مستنبطة من القوائم املالية أ

السوق اليت تنعكس بالقيمة السوقية لألوراق املالية، املعلومات املتاحة مجيعها، إذ ال ميكن ألي مشرتك يف "ة بأهنا ؤ املالية الكف
 ." السوق من حتقيق عوائد غري اعتيادية

ألحباث تؤكد  بان أسعار األسهم تتغري بسرعة وبشكل صحيح يف ضوء ظهور معلومات جديدة وهناك جمموعة من ا 
وتأيت هذه االستجابة الفورية نتيجة لوجود جمموعة من املستثمرين على وعي كاف . وهذا ما يطلق عليه بفرض السوق الكفوء

 عال خيد وبعبارة أكثر وضوحاً أن السوق  ،ة البديلة يف هذه األرقام بداللة األرقام احملاسبية وبالتايل ميكنهم إدراك اثر الطرائق احملاسبي
 :على ؤويستند فرض السوق الكف. ابدأ مبكائد احملاسبة، ويستطيع أن يدرك حقيقة أي حماولة للتضليل

 (.من خالل قيمة األسهم)حتديد القيمة االقتصادية للشركة  امكانية السوق منأن املعلومات احملاسبية جتعل   -
 .أن األسواق تساعد يف توزيع كفوء للموارد االقتصادية -

 : وتقسم كفاءة األسواق إىل ثالثة أشكال
مبوجب هذا الشكل فان أسعار األسهم تعكس املعلومات التارخيية  : الشكل الضعيف لكفاءة السوق المالية . أ

نب متغريات أخرى، لذا ال ميكن ذات العالقة بالورقة املالية وحجم التداول مجيعها، والفائدة قصرية األجل جبا
للمستثمرين يف السوق من حتقيق عوائد إضافية طبقا ملعلومات األسعار أو العوائد التارخيية، وعليه فان أدوات 

للتنبؤ بأسعار األدوات املالية ال تفضي إىل نتائج بشان التوقعات لتحركات أسعار األوراق املالية )التحليل التقين 
 .( األسهم العادية)

يشري الشكل شبه القوي من الكفاءة إىل أن األسعار السوقية للورقة  : الشكل شبه القوي لكفاءة السوق المالية . ب
وحتتوي املعلومات مجيع السياسات املالية  .اجلديدةاملعلومات  وكذلك ،املالية تعكس املعلومات التارخيية املتاحة

                                                           
حوكمة الشركات : " علي خلف سلمان ، مقدمة اىل امللتقى الدويل حول االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة ، دراسة بعنوان . بتول حممد نوري، د  1

ماي  39-31القتصاد، قسم احملاسبة، العراق، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلامعة املستنصرية، كلية االدارة وا" ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة 
 .35ص ،  7033
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ئق احملاسبية وغريها من املعلومات املتاحة للمشرتكني يف السوق للشركة واإلعالن عن األرباح وعن التغيري يف الطرا
مجيعا فضاًل عن املعلومات التارخيية، لذا فان الشكل شبه القوي حيتوي املعلومات اخلاصة بالشكل الضعيف 

اركني أن املضامني الرئيسة لكفاءة السوق املالية بالشكل شبه القوي هو عدم إمكانية حتقيق املشو . لكفاءة السوق
يف السوق عوائد اعتيادية باالعتماد على حتليل املعلومات العامة أو بعد اإلعالن عن املعلومات اجلديدة، وعند 

لإلعالن عن املعلومات اجلديدة ميكن االستفادة ( األسهم العادية)حصول تباطؤ يف تعديل أسعار األوراق املالية 
ق عوائد غري اعتيادية من بيع أو شراء األسهم العادية بعد من هذا التباطؤ من قبل قسم من املشرتكني لتحقي

 .اإلعالن عن املعلومات اجلديدة، مما يشري إىل عدم كفاءة السوق املالية بشكل كامل للشكل شبه القوي
مبوجب هذا الشكل الكفوء فان أسعار األوراق املالية تعكس املعلومات :  شكل القوي لكفاءة السوق الماليةال . ت

وبالتايل فان أسواق األوراق املالية تستجيب بسرعة وبدقة للمعلومات املتوفرة . مجيعها، واملعلومات اخلاصةاملالية 
واملتاحة للمتعاملني يف السوق أول بأول وتأيت هذه االستجابة الفورية نتيجة لوجود جمموعة من املستثمرين على 

ملاليني ومن مث ميكنهم إدراك اثر الطرائق احملاسبية البديلة يف تلك وعي بداللة األرقام احملاسبية أو االستعانة باحملللني ا
 .وبالتايل يستطيعون ترمجة األرقام الواردة يف القوائم املالية بافرتاض استعمال طرائق حماسبية بديلة 1.األرقام 

 فرض التصرف الرشيد  -2
انه يف أسواق العمل ورأس املال، يتجه الوكالء إىل تعظيم منفعتهم اخلاصة على حساب محلة  تشري نظرية الوكالة إىل 

إذ أن الوكالء ميتلكون القدرة على أن يعملوا على حتقيق مصاحلهم الشخصية مفضلني ذلك على مصاحل . األسهم يف الشركة
، وعليه يعرف املدراء أفضل من املالكني فيما إذا أهنم قادرين ، بسبب عدم متاثل املعلومات بينهم وبني املالكني(االصالء)املالكني 

على حتقيق أهداف محلة األسهم، والدليل على السلوك اإلداري يف احلرص على املصلحة هو استهالك بعض موارد الشركة على 
  .شكل اجر إضايف، وجتنب املواقف اليت تنطوي على املخاطرة

 
 : القةاختالف االفضليات ألطراف العفرض   -3

إىل احلصول على ( األصيل)أن هناك اختالف بني أهداف وافضليات كاًل من األصيل والوكيل، فبينما يسعى األول 
يسعى إىل تعظيم منفعته من خالل ( الوكيل)اكرب قدر ممكن من جهة وعمل من قبل الوكيل مقابل اجر معقول، فان الطرف الثاين 

 .وافز مع بذل جهد اقل احلصول على اكرب قدر من املكافآت واحل
 

 : االختالف في خاصية تحمل المخاطرفرض   -4
أن لكل من األصيل والوكيل موقف جتاه املخاطرة فبينما يعد األصيل حمايدًا للمخاطرة، فالوكيل يتميز بابتعاده أو جتنبه 

( األصيل)وض هبا الطرف األول للمخاطرة، ولذلك فان كاًل منهم حيتفظ بتقومي احتمايل غري متماثل جتاه التصرفات اليت يف
                                                           

 .32مرجع نفسه ، ص   1
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ويعين ذلك انه يتطلب من األصيل أن يقوم جبعل الوكيل يتحمل كل املخاطرة أو جزء منها لكي . للقيام هبا( الوكيل)الطرف الثاين 
 .ذلك إىل اإلضرار مبصاحل األصيل ومن مث تضارب املصاحل وهذا يعين املشاركة باملخاطرة  يال يؤد

 : المعلوماتفرض عدم تماثل   -5
تفرتض نظرية الوكالة أن املالك غري قادر على مراقبة مجيع أعمال اإلدارة وان أعمال اإلدارة من املمكن أن تكون خمتلفة 
عن تلك اليت يفضلها املالك وحيدث أحيانا هذا أما بسبب االختالف يف أهداف ورغبات اإلدارة أو بسبب أن اإلدارة حتاول 

املالكني وهذا ما يطلق عليه عدم متاثل املعلومات، وبذلك يستعمل الوكيل معلومات لتحقيق مصلحته التهرب من العمل وخداع 
 1.الشخصية حىت لو تعارضت مع مصلحة األصيل، ومن املمكن أن يفصح الوكيل عن بعض هذه امللومات وخيفي البعض اآلخر 

، فتقوم هذه النظرية بصياغة ( املالكني و املدراء) تتضارب أهدافها ومها تعد نظرية الوكالة تعبريا للعالقة التعاقدية بني جمموعتني 
ومن خالل هذه العالقة تنشأ العديد من . العالقة بني هذه اجملموعة هبدف جعل تصرفات الوكيل تنصب يف تعظيم ثروة املالكني

 : ذلك والشكل اآليت يوضح" مبشاكل الوكالة " املشاكل لعدم وجود عقود كاملة تعرف 

 مشاكل نظرية الوكالة( : 1)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31ص  مرجع سبق ذكره،علي خلف سلمان ، . بتول حممد نوري، د. د:  المصدر
                                                           

 .32ص  مرجع نفسه ،   1

في تؤثر  

محاية حقوق مالكيها اآلخرين من 
 أصحاب املصاحل

مشكلة االختيار 
 املعاكس

مشكلة عدم متاثل  مشكلة حتمل املخاطرة مشكلة تضارب املصاحل
 املعلومات

 تولد مشاكل الوكالة

 األصيل

 

 الوكيل

 

 ختويل سلطة اختاذ القرارات
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 1.نه ميكن حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق اجليد ألليات حوكمة املؤسساتأاىل  Blair, boot ،Macey ويشري كل من

 .الرتكيز على مشكلة تضارب املصاحل كوهنا تظهر نتيجة العالقة املتداخلة بني كل من األصيل والوكيل وسيتم

وهتتم نظرية الوكالة مبا يسمى بتعارضات الوكالة أو تضارب املصاحل بني األصيل والوكيل وأن هذه التعارضات ميكن معاجلتها 
ئما على حتقيق مصاحل األصيل وحتصل هذه املشكلة يف ظل ظروف عدم عرب أليات حوكمة الشركات، اذ أن الوكيل ال يعمل دا

 .تناسق املعلومات وعدم تكاملها بني الوكيل واألصيل

اىل أن اهلدف الرئيسي لنظرية الوكالة هو توضيح كيف تصمم األطراف املتعاقدة العقود لتقليل التكاليف  التميميويشري 
صاحل بني طريف عالقة الوكالة وحماولة ربط مصاحلها، مبا جيعل الوكيل يعمل ملصلحة املرتبطة هبا وختفيض حدة التضارب يف امل

 2.األصيل

 :تتحقق دور احلوكمة يف ختفيض مشاكل تضارب املصاحل من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة 

 .الشفافية يف عمل اجلمعية العامة من خالل اختيار جملس االدارة وعمل هذا االخري يف مدراء تنفذيني -
االفصاح والشفافية يف اتباع االجراءات والطرائق احملاسبية من خالل حتقيق جودة املعلومات احملاسبية من خالل القوائم  -

 .املالية
 .محاية وضمان حقوق املسامهني جبميع أنواعهم من خالل محاية مصاحل املسامهني والعمل على حتقيق أهدافهم -
 .لية من خالل التزام العاملني واملدراء باللوائح اليت تصدرها الوحدة االقتصاديةرفع كفاءة أداء عناصر نظام الرقابة الداخ -

 3.هذه املبادئ تساهم يف حتقيق مصاحل أطراف الوكالة وتساهم يف ختفيض مشكل تضارب املصاحل

بتكاليف الوكالة أن صراع املصاحل يف املؤسسة ينشأ عنه جمموعة من التكاليف، واليت تعرف  Jensen and Meckling ويرا
 :وتتمثل يف 

 اليت( احلوافز خمططات) احلوافز وتكاليف للوكيل االنتهازي السلوك من للحد املدير يتكبدها اليت اإلشراف تكاليف -
 ؛الوكيل سلوك لتوجيه املدير يتكبدها

     (.التحفيز تكلفة) ثقةجلعل املدير يف  بنفسه تكبدها قد الوكيل يكون قد اليت االلتزام تكاليف أو االلتزام تكاليف -
 4.الشركة خارج خرباء قبل من املراجعة عمليات وتنفيذ للشركة املالية التقارير كتابة عن ناجتة االلتزام تكاليف إن

                                                           
 99-91، ص بق ذكرهسأمحد علي خضر، مرجع . د  1
 .32-31، ص مرجع سبق ذكرهعلي خلف سلمان ، . بتول حممد نوري، د. د  2
 .77، ص  نفسهمرجع   3

4
  NATHALIE Gardes , «  Cout d’agence «   , Université de bordeaux , Date de consultation : 23/11/2018  

http://nathaliegardes.canalblog.com/archives/2013/02/25/26506499.html  

http://nathaliegardes.canalblog.com/archives/2013/02/25/26506499.html
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يتحملها الرئيس، وهي تشمل أكثر من جمرد قياس ومالحظة سلوك العون، حيث تشمل التكاليف : تكاليف الرقابة  -
 ؛اخل...تقييد امليزانية، سياسات التعويض: للرقابة على سلوك األعوان من خالل  النامجة عن جمهودات الرئيس

 ؛وهي التكاليف اليت يتحملها العون لوضع املساهم يف مركز ثقة: تكاليف االلتزام -
 1.وهي مرتبطة بتضارب املصاحل بني العون والرئيس: اخلسارة الباقية  -

هي تكاليف تنفق من قبل الطرف ( تكاليف الرقابة) شراف واملتابعة هذه التكاليف، اذ أن نفقات اال Watts وقد فسر
 .األصلي لرقابة وسلوك الوكيل مثل تكاليف قياس ومالحظة سلوك الوكيل

حيث أنه هناك دوافع لدى الوكيل تدفعه لإلنفاق لضمان أال ( تكاليف االلتزام) ويقصد بالتكاليف املانعة من قبل الوكيل  
يقوم هبا الوكيل عن  يقوم ببعض التصرفات، وأخريا حىت يف ظل نفقات االشراف من قبل الوكيل ستختلف التصرفات اليت

 2.صيا، اذ أن هذا االختالف يف التصرفات على الثروة هي اخلسائر املتبقيةالتصرفات اليت سيقوم هبا الطرف األصلي شخ

أن هذه التكاليف ليست فقط مرتبطة بعالقة الوكالة بني املسامهني واملسريين، وامنا أيضا تشمل  Jensen et Farma ويرا
اخل ، غري أن العالقة الرئيسية للوكالة هي بني ..كالعقود مع املوردين، العقود مع املقرضني: مجيع العالقات التعاقدية يف املؤسسة

) وتواجه البنوك مشاكل خمتلفة للوكالة واليت تتوسع ألكثر من طرفني، حيث يعترب املستثمرون من مودعني . املسامهني واملسريين
  3.أكرب ممويل القطاع البنكي باألموال غري أنه ليس لديهم أية سلطة على املسريين( أفراد و مؤسسات

 نظرية التعاقدات : ابعار 

أن املؤسسة عبارة عن جمموعة من العقود واليت يرتتب عليها حقوق لكال الطرفني، و ائتالف   Farma et Jensen يرا 
. اخل...عالقة االدارة باملالكني، عالقة االدارة بالعاملني، وعالقة املسامهني باملدقق اخلارجي: لعدد من عالقات الوكالة مثل ( جتمع)

، اال أن العقد ال يعترب كامال نظرا لصعوبة (املسري-املالك) لكن بالرغم من وجود عقد يوضح واجبات وحقوق كل من الطرفني  
توقع ما سيحدث يف املستقبل، وهو ما ال ميكن جتنبه حىت وان حاول املسري التصرف بأكرب قدر من العقالنية يف تسيري األموال 

شكل كيفية حتديد حق املسري يف اختاذ القرارات يف القضايا اليت ال يشملها العقد وميكن تصور أن وتعظيم األرباح، وهنا خيلق م
حل هذا املشكل هو باختاذ القرارات بالتشاور بني املالك واملسري يف هذه احلاالت ، غري أن العائق الوحيد هو كون املالك غري 

أو مثال أن  4.، نظرا لنقص املعلومات واختالف فهمها لديه( قام األولوهو سبب جلوئه للمسري يف امل) مؤهل الختاذ القرارات 
يتفقا على ما يسمى حبقوق التحكم االضافية ، اال أهنا لديها سلبيات وهو أهنا تؤدي اىل اطالق يد املدير يف االدارة دون الرجوع 

عقود غري املكتملة قبل اللجوء اىل القضاء للفصل يف أو مالك املؤسسة وهنا تربز احلوكمة لسد الفجوة اليت ختلفها ال نللمستثمري
                                                           

 1، ص  بق ذكرهسسكور أمال، مرجع . حساين رقية، أ. د  1
 .32، ص  بق ذكرهسعلي خلف سلمان ، مرجع . بتول حممد نوري، د. د  2
 .2-1، ص سبق ذكره سكور أمال، مرجع . حساين رقية، أ. د  3
 .1، ص نفسه مرجع    4
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وحتديد حقوق السيطرة املتبقية للمسري، واحلد من استعماهلا . املمارسات السلبية الناشئة عند تنفيذ العالقات التعاقدية باملؤسسة
 1.الهتماماته الشخصية

 نظرية التجذر : خامسا 
نسق متكون من شبكة ذات عالقات رمسية او غري رمسية ، واليت يتمكن من خالهلا : "  بأهنابيجي التجذرية ( Pigé)يعرف      

 " .املسري من التخلص ولو بصفة جزئية من مراقبة جملس ادارته ومسامهيه ، فحالة التجذر حسبه ال تشكل حالة جامدة 
، اما يف اللغة الفرنسية فتعين " االستحكام " هي وترمجتها للغة العربية  (Entrechment)يسمى هذا املصطلح يف اللغة االجنليزية 

(Enracinement ) وترتجم جتذرية ، االستحكام نابعة من التحكم واإلمساك بزمام االمور والذي يعرب عن استحكام املدير
يت منصبه ، كلما  بزمام االمور يف شركته وحميطه ، يف حني ان مصطلح التجذرية يشري اىل ان املدير يبعث جذوره يف املؤسسة لتثب

كانت اجلذور عميقة كان من الصعب اقتالعها ، ومن خالل ما سبق يظهر ان اختيار مصطلح التجذرية ابلغ يف وصف احلالة 
 . اليت يكون فيها املسري وذلك يف تثبيت مكانه 

الفاعلني يطورون  تسجل نظرية التجذر يف اطار نظرية الوكالة ، وكذلك تلك اخلاصة بتكاليف الصفقة اهنا تفرتض بان
وتقرتح هذه النظرية االطار النظري الذي يسمح . االسرتاتيجيات للحفاظ على مكانتهم داخل املؤسسة بأبعاد املنافسة احلقيقية 

باألخذ بعني االعتبار امهية املصلحة الشخصية يف الفكر التسيريي فرضية تعظيم املنفعة اليت امتدت اىل اخليارات الفردية املتخذة 
 2.طرف االشخاص املسريين باملؤسسة  من

تسمح هذه النظرية مبالحظة ان بعض اخليارات االسرتاتيجية املتخذة من طرف املسريين ميكن ادماجها يف االسرتاتيجية االمجالية 
 3.للتجذر اليت متكن من خلق وضعية مسيطرة وصعبة التحكم بفعل النظام االساسي والقرارات املتخذة داخل املؤسسة 

 :ف اسرتاتيجيات التجذر كالتايل وتصن
 4:اسرتاتيجيات املسريين حسب توافقهم مع فعالية الشركة كالتايل ( Charreaux)صنف شارو : التجذر والفعالية  .1

ويقوم على التالعب باملعلومات والرقابة على املوارد ، حيث تقوم اسرتاتيجية املسري : التجذر املضاد للفعالية  . أ
 ألصحاب راس املال اخلارجني ؛على عدم التبعية 

والذي يكون عن طريق االستثمارات النوعية للمسريين واليت متثل مصدر املداخيل اليت : التجذر املطابق للفعالية  . ب
 .تفيد املؤسسة 

 

                                                           
 .91، صبق ذكره سأمحد علي خضر، مرجع . د  1

2
 Pigé . B , « Enracinement des dirigeants et Richesse des actionnaires «   , Finance contrôle stratégie , vol 1 , 

N3 , septembre 1998 , p4. 
3
 Alain Finet , Gouvernance d’entreprise , enjeux managériaux , comptables et financiers , 1 er édition de 

boeck université , février , 2005 , p24. 
4
 Charreaux G , Pour une véritable théorie de la latitude managérial du gouvernement d’entreprise , Revue 

française de gestion , Novembre , N 111 , 1996 , p 13. 
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غومز ، الذي يربط طبيعة االعمال اخلاصة ( Gomez)هذا التصنيف مقرتح من طرف : التجذر التنظيمي والسوقي  .2
 1: بالتجذر الداخلي او اخلارجي للمسريين ، حيث اشار اىل وجود شكلني 

التجذر التنظيمي جيمع احلاالت اليت يقوم فيها املسري بتوجيه االستثمارات حنو اجملاالت اليت يعرفها جيدا ، او  . أ
، وميكنه ايضا القيام بسياسة اجور حمفزة للمستخدمني هبدف استعمال مساعديه مع الذين ميلكون تقارير مميزة 

 ضمهم ملقاومة مصاحل املسامهني ؛
التجذر السوقي الذي يعترب اسلوب اخر النتهازية املسريين من خالل وضع شبكة عالقات تفضيلية خارجية ،  . ب

 .واليت تضم كل الشركاء اخلارجيني للمؤسسة 
 اسرتاتيجيات التالعب والتحييد  .3

مورك ، شيلفر وفيشين ، (  Morck, Shleifer et Vishny)درس كل من : االستثمارات النوعية للمسريين  . أ
التجذر عن طريق االستثمارات النوعية ، ووجدوا اهنا تسمح للمسريين باإلفالت من رقابة املسامهني مبتابعة وربط 

وينمون ايضا مكافأهتم غري املادية وحميطهم املردودية بوجودهم ، االمر الذي يؤدي اىل تدنيه خطر تنحيتهم ، 
 التسيريي ؛

يكون للتسيري وصول مميز ومسبق للمعلومة ، حبيث ميكنه االستفادة من هذه امليزة االعالمية : التحكم باملعلومة  . ب
 وتفرتض هذه االسرتاتيجية بان املسري له ميل 2.لزيادة ارتباطه باملسامهني وجمموع االطراف االخرى للمؤسسة 

العتماد سلوك لالحتفاظ باملعلومة ، واألخر يشمل زيادة مهاراته جلعلها صعبة الفهم بالنسبة للمسامهني ، االمر 
 3.الذي يؤدي إلنشاء واستغالل عدم تناظر املعلومات بني املسري وخمتلف الشركاء يف املؤسسة 

 حوكمة المؤسسات : الثاني  المطلب

الشركات العاملية، وبعض األحداث العاملية االقتصادية كاألزمات وانتشار الفساد املايل نتيجة لالهنيارات املالية لكربيات 
تعاظم االهتمام هبذا املوضوع يف العديد من االقتصاديات الناشئة ، " ENRON" "أنرون " واالداري يف الشركات العاملية كشركة 

 4.مما دفع بعض الكتاب واهليئات الدولية اىل البحث فيما يعرف مبفهوم احلوكمة  واملتقدمة خالل السنوات املاضية

 

 

                                                           
1
 Gomez P .Y , Le gouvernement de l’entreprise : Modèles économiques de l’entreprise et pratiques de 

gestion , interéditions , 1996 , p15. 
2
 Héla Gharbi , Enracinement des dirigeants : une revue de la littérature , Frog , 2002 , p 11 

3
 Paquerrot .M , Stratégie d’enracinement des dirigeant , performance de la firme et structure de contrôle , 

le gouvernement des entreprises , Edition Economica , France ,  1997 , p21. 
4
دكتوراه يف  شهادةاجلزائرية، رسالة مقدمة لنيل  للتأميناتدراسة حالة شركة اليانس " حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية" العابدي دالل ،   

 ، ص 7032بسكرة، اجلزائر ،   –العلوم التجارية ختصص حماسبة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 
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 وتسميتها  الكلمة أصل :أوال
احلكامة او حوكمة او احلاكمية ، هي تدعيم مراقبة نشاط املؤسسة ومتابعة مستوى اداء القائمني عليها ، وسوف نتطرق          

 .اىل اصل الكلمة وتسميتها 
 أصل الكلمة : األول الفرع

 
 ، احلكومة " ملصطلح كمرادف ، عشر الثالث القرن يف الفرنسية اللغة يف " اجليد احلكم أو الصاحل احلكم " مصطلح ظهر

 أدىن هناك ليس األساس هذا ، وعلى التسيري تكاليف عن معرب و واسع نطاق يف ليستعمل ، 6899قانوين سنة  كمصطلح مث
 1.للكلمةاألصل الفرنسي  يف شك

 تسمية حوكمة المؤسسات  :الفرع الثاني 

يعود لفظ احلوكمة اىل كلمة اغريقية قدمية تعرب عن قدرة ربان السفينة االغريقية ومهاراهتم يف قيادة السفينة وسط األمواج، وما 
يته ومحاية لألمانات والبضاعة ميتلكه من قيم وأخالق نبيلة وسلوكيات نزيهة وشريفة يف احلفاظ على أرواح وممتلكات الركاب، ورعا

اليت عهدت اليه،وإيصاهلا ألصحاهبا، ودفاعه عنها ضد القراصنة واألخطار اليت يتعرض هلا اثناء االحبار، فاذا ما وصل اىل ميناء 
 Good) "القبطان املتحوكم جيدا" الوصول مث عاد اىل ميناء االحبار من مهمته ساملا، أطلق عليه التجار وخرباء البحار 

Governer.)2 

متفق عليه بني كافة  موحد تعريف ال يوجد العاملينه على املستوى أوىف بداية تناول هذا املوضوع جتدر اإلشارة إىل 
العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية واملالية واالجتماعية  يفاالقتصاديني والقانونيني واحملللني، ولكن قد يرجع ذلك إىل تداخله 

 3. وهو األمر الذى يؤثر على اجملتمع واالقتصاد ككل اتلمؤسسل

 باللغة العربية ، Corporate Governance حكما أنه على املستوى احمللي واإلقليمي مل يتوصل اىل مرادف حمدد ملصطل
،   املهتمني هبذا املوضوعولكن بعد العديد من احملاوالت واملشاورات مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصاديني والقانونيني 

حاكمية  –حكمانية الشركات –حكم الشركاتك) عدد من املقرتحات املطروحة من ضمن"  حوكمة الشركات"مصطلح  اقرتاح مت
أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة بالشركات، أسلوب : باإلضافة إىل عدد من البدائل األخرى، مثل ،(مة الشركاتكو ح –الشركات

                                                           
، 2005 ،جامعة ورقلة، اجلزائر، مارس واحلكومات للمنظمات املتميز األداء حول الدويل املؤمتر ،"  اإلقتصادية والكفاءة الرشيد االقتصادي احلكم" بلقاسم،  زايري  1
 .93ص
 . 02، ص 7005مصر، ،  3ط، جمموعة النيل العربية، حوكمة الشركاتمحد اخلضريي، أحمسن   2
 7032-37-31 :، تاريخ االطالع 03مع القاء الضوء على التجربة املصرية ، ص" حوكمة الشركات سبيل التقدم"نرمني ابو العطا،   3

arabia.org/files/html/art0811.htm-http://www.cipe 

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm
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ن هناك مؤيدون لالختيار أوىف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل . القواعد احلاكمة للشركات، اإلدارة النزيهة، وغريهااإلدارة املثلى، 
 هين الشركات املا للكلمة من داللة " الشركات حكم"  اآلراء على استبعاد  ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من ،األول 

مع  تقاربملا قد حيدثه استخدامها من  "الشركات  حاكمية"  استبعادمتكما . احلاكمة أو الفاعلة، مما قد يعكس املعىن املقصود
كما مت استبعاد البدائل   .لحكم والسلطة السياسية للدولةتتطرق ل اليتو " نظرية احلاكمية " املسماة إحدى النظريات اإلسالمية

حوكمة "  ومن مث فإن. باللغة اإلجنليزية "  Governance" فيما يقابل( حكم)الكلمة  جذر تبتعد عنألهنا املطروحة األخرى 
على معاىن احلكم والرقابة من خالل  تنطويتكون األقرب إىل مفهوم املصطلح باللغة اإلجنليزية حيث  (فوعلة)على وزن " الشركات

، حيث ال ميكن استبعاده إذا (حكم) يفهنا حتافظ على جذر الكلمة املتمثل أأو هيئة رقابة خارجية، كما  ، جهة رقابة داخلية
 . أردنا التوصل إىل مرادف للمصطلح

 ني يفتخصصيتاملن هذا املصطلح قد مت اقرتاحه من قبل األمني العام جملمع اللغة العربية وقد استحسيتنه عيتدد ميتن أاإلشارة  وجتدر
"  اخلصخصة" و " العوملة" ، ألنه يتماشى مع لفظ اللغة العربية باجلامعة األمريكية بالقاهرةومنهم من مركز دراسات ، اللغة العربية 

 1.احلكم الراشد" وغريها ، أما املصطلح املستعمل يف اجلزائر على مستوى اخلطابات هو 

 تعريف حوكمة المؤسسات :   ثانيا

دي حلوكمة املؤسسات حىت نستخلص فكرة عن هذا املفهوم  سوف نتطرق اىل املفهوم القانوين ، االجتماعي واالقتصا       
 : كالتايل 

  المؤسساتالمفهوم القانوني لحوكمة : الفرع االول 

طراف األمجيع شكال املختلفة للعقود بني من الناحية القانونية بالتأكد من االلتزام بتطبيق األ املؤسساتتقوم حوكمة 
ن تنتج من املمارسات السلبية اليت تنتهك صيغ العقود املربمة او القوانني أاليت ميكن والتغلب على سلبياهتا  ، املؤسسةاملعنية يف 

وتعد حجر الزاوية يف تنظيم العالقات التعاقدية بني هؤالء االطراف مبا يعمل على ،  للمؤسسةساسية املنظمة والقرارات والنظم األ
 .ضمان حقوق كل طرف منهم

ساسها أيعين من الناحية القانونية جمموعة من القيود التعاقدية املتشابكة اليت يتم على  املؤسساتمة فمفهوم حوك
التنظيم الداخلي "      يضا أ، لتحقيق الرحبية والعدالة جلميع الشركاء، وتعين املؤسسةالتحكم يف قرارات القائمني على 

كما . " طراف املعنية من عدمهحتديد وتنظيم العالقات املختلفة بني األوالعقود القانونية والتنظيمية، ومدى جناحها يف 

                                                           
، جملة االسرتاتيجية والتنمية  7037-7001مقاربة قياسية للفرتة " حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي " خلدميي عبد احلميد ، . صديقي خضرة ، أ.أ  1

 .775 -772، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغامن ، اجلزائر ، ص  1، العدد 
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ي يضمن التوصل اىل ذ، والللمؤسسةوالتنظيمي الداخلي الشامل  املؤسسايتالنظام " ايضا من الناحية القانونية  هبايقصد 
 .املعنية تاجلهاالسبل لعملية اختاد القرار والتدخل السليم يف الوقت املناسب حلماية حقوق  أاكف

  المؤسساتالمفهوم االقتصادي لحوكمة : الفرع الثاني 

حتقيق قدر  ي عن طريقه يستطيع املستثمرونذسلوب الاأل: "  من الناحية االقتصادية املؤسساتيعين مفهوم حوكمة 
كبار املقرضني واملستثمرين واملسامهني   وقلية املسامهني ، أمحاية  و. من الطمأنينة يضمن حصوهلم على عائد الستثماراهتم

وبالتايل حتقيق خطط التنمية  املؤسساتلضمان عوائد جمزية هلم ،الن هؤالء هم الفئة القادرة على املشاركة الفعالة يف منو 
 . " املطلوبة

  المؤسساتالمفهوم االجتماعي لحوكمة : الفرع الثالث 

ه ذيف معناه الواسع ليشمل اجلانب االجتماعي ويضمن املسؤولية االجتماعية هل املؤسساتيتسع مفهوم حوكمة 
ال يضم املؤسسات االقتصادية  املؤسساتفمفهوم حوكمة . " للمؤسساتاملسئولية االجتماعية " جتاه جمتمعنا املؤسسات 

و اللقطاع اخلاص  تابعةو تقدمي اخلدمات سواء أفحسب، بل ميتد ليشمل كل املؤسسات ووحدات االنتاج  رأس املالسواق أو 
العام العاملة يف اجملتمع، فحوكمة الشركات هي منظور جمتمعي تنموي للوصول اىل حتقيق التنمية املستدامة لالقتصاد واجملتمع  

 1.ككل

 ال القوانني من دالعدي ان،  الواقعيف  مصطلح حوكمة املؤسسات ميكن ان يغطي هدا التعريف على نطاق واسع او ضيق ،  
، مفهوم هو حوكمة املؤسسات ان هي والنقطة املهمة ...املصطلح هذه تشمل اليت العناصر خمتلف توضح ان حىت حتاول

 باإلضافة اىل ذلك،. يف التسيري املناسب واهلياكل املراقبة للمؤسسة  ناقشةامل تشمل وهى. حمددة و فردية اداة تليس وباألحرى
 – و جوانبها اقلمن  تكن مل ما التنفيذية ، واإلدارة االدارة جملس ،املسامهنيب السلطة عالقاتب املتعلقة القواعد تشمل هي

 2 ".باملفهوم الواسع  واجلمهور ،العمالء، املوردينمثل العمال ،  اآلخرينالفاعلني 

شؤون املنظمة، سواء كانت هذه املنظمة، دولة ، جمموعة دول، ناحية، مجاعة  وإدارةاسلوب تسيري "  حوكمة" تعين كلمة 
 3.اقليمية أو مؤسسة عمومية أو خاصة

                                                           
 . 93-11، ص سبق ذكره  رجعم، محد علي خضرأ  1

2
 Société Financière Internationale « IFC » ,  Comment élaborer et mettre en œuvre un code de bonnes pratiques 

de gouvernance d’entreprise ?, GUIDE 2 , Global Corporate Governance Forum, VOLUME 1, Exposé, p07. 
3
  K . BOUTALEB , Démocratie, Etat de droit et bonne governance en Afrique : le cas de l’Algérie, colloque 

international d’Ouagadougou, Faculté des sciences économiques et de gestion, Université de Tlemcen, 2003, 

p19. 
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نظم يتم بواسطتها توجيه منظمات األعمال : " بأهنا  6888 عام (*OCDE) تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
والرقابة عليها، حيث حتدد هيكل واطار توزيع الواجبات واملسؤوليات بني املشاركني يف الشركة املسامهة، مثل جملس االدارة 

فان حوكمة  اإلجراءوهبذا . ةالقرارات املتعلقة بشؤون املؤسس الختاذوتصنع القواعد واألحكام . واملديرين، وغريهم من ذوي املصاحل
والعمل  األهدافوالوسائل الالزمة لتحقيق هذه  أهدافهاالشركات تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله الشركة وضع 

حوافز جمللس االدارة ولإلدارة من أجل السعي لتحقيق أهداف الشركة  على مراقبة األداء، جيب أن توفر حوكمة الشركات
وبالتايل تشجيع الشركات على استخدام مواردها املتاحة بشكل " .ومسامهيها، كما جيب أن تسهل من عملية الرقابة الفعالة 

 1. فعال

اقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة ومر : " كما ميكن تعريفها بأهنا 
 2. أهدافها والوفاء باملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية 

هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف : " احلوكمة بأهنا(  IFC ) تعرف مؤسسة التمويل الدولية
 3".أعماهلا

جيمع القواعد والعالقات والنظم، املعايري، العمليات اليت تساعد على ممارسة السلطة االطار العام الذي : كما تعرف على أهنا 
 4: والتحكم يف املؤسسات، ومن ذلك يتبني أن حوكمة املؤسسات هي

 .جمموعة من القوانني واللوائح والقيود التنظيمية املنظمة لعمل املؤسسة من الداخل واخلارج :القواعد  -
لعالقات املتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة أو ذات املصلحة بعمل املؤسسة، خاصة تشمل مجيع ا: العالقات  -

بني املالكني واالدارة العليا وجملس االدارة، فضال عن العالقة مع املنظمني والقانونيني واحلكومة والعاملني واجملتمع الكبري 
 .احمليط باملؤسسة

جمموعة النظم اليت توظفها املؤسسة ملمارسة عملها وحتقيق أهدافها، مثل نظم القياس ومعايري األداء  :النظم والمعايير -
 .واملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية، وأخالقيات وسلوكيات املهنة وغريها

 :للتحكم يف مفهوم احلوكمة هناك عنصران مهمان مها  :العمليات  -
  والرقابة او عنصر التفتيش الكتشاف االحنرافات والتجاوزات؛املتابعة 

                                                           
 7032-37-32 :تاريخ االطالع .07، جامعة اجلزائر ، ص " سية للبنوك احلوكمة املؤس" الطيب داودي ، . عبد الرزاق خليل، د .د  1

https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56ccf02e6307d97b008b4577&assetKey=AS:332440527753217@

1456271406285  
 .32-35، ص مرجع سبق ذكرهحممد مصطفى سليمان ،   2
 .2، ص7002مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر ، بنك االستثمار القومي ، جانفي " حمددات احلوكمة ومعايريها " حممد حسن يوسف،   3
زمة االقتصادية العاملية ، املؤمتر السابع حول تداعيات اال(التجربة املاليزية) حوكمة املؤسسات املالية ودورها يف التصدي لالزمات املالية " سناء عبد الكرمي اخلناق،  4

 .02،ص7009، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، االردن،(التحديات، الفرص، االفاق) على منظمات االعمال 

https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56ccf02e6307d97b008b4577&assetKey=AS:332440527753217@1456271406285
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56ccf02e6307d97b008b4577&assetKey=AS:332440527753217@1456271406285
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 تعديل وتطوير عمل املؤسسة عن طريق الضبط والتحكم هبدف تصحيح االحنرافات. 
 

ت املواطنني اصو اممارسة السلطة، عملية اختاذ القرار والطريقة اليت جتعل طرق تقاليد اليت متلي الجراءات و االجمموعة املؤسسات، 
 1. ةمسموع

هي نظام حيكم العالقات بني األطراف األساسية اليت :  ومن خالل هذه التعاريف يتبني لنا أن حوكمة الشركات أو املؤسسات
،وتعطي ( أصحاب املصاحل)تساهم يف األداء ألي مؤسسة، من خالل حتديد حقوق وواجبات مجيع األطراف داخليا وخارجيا 

املؤسسة وضع أهدافها وضمان احلصول على جملس قوي ومهين قادر على اختيار مديرين اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله 
 .مؤهلني وذوي كفاءة عالية ،وتنفيذ أنشطة املؤسسة املختلفة يف اطار القوانني واللوائح وبطريقة أخالقية

 ودوافع انتشارهاخصائص حوكمة المؤسسات :  ثالثا

وحددنا االطار الذي يعتمد عليه واكتشفنا ان هناك مجلة من اخلصائص الذي يتمتع  تطرقنا اىل مفهوم حوكمة املؤسسات       
 .لقانونية وغري االخالقية بالشركات زيادة حاالت التصرفات غري اهبا ، واسباب اليت تؤكد ضرورة تبنيه يف ظل االحداث العاملية ، و 

 خصائص حوكمة المؤسسات: الفرع االول 

حلوكمة الشركات، نستنتج أن هذا املفهوم يرتبط بشكل أساسي بسلوكيات األطراف ذات العالقة  من خالل املفاهيم املقدمة
مبنظمة األعمال، وبالتايل هناك جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف هذه السلوكيات حىت يتحقق الغرض من وراء تطبيق 

 :وهذه اخلصائص كاآليت . هذا املفهوم

 جد تأثريات غري الزمة نتيجة ضغوط؛استقاللية جملس اإلدارة واللجان التابعة له، أي ال تو  ويقصد هبا: االستقاللية -1
وإمكانية تقييم  للمسامهني احلق يف مساءلة وحماسبة اعضاء جملس االدارة واالدارة التنفيذية عن قراراهتم:  المساءلة -2

 وتقدير اعماهلم؛
 2وي املصلحة يف املؤسسة ؛األطراف ذ حتمل املسؤولية أمام مجيع:  المسؤولية -3
وية هلم مبن فيهم صغار احرتام حقوق أصحاب املصلحة يف املؤسسة، وتؤكد على معاملتها املتسا:  العدالة -4

3املسامهني؛ 
   

                                                           
1
 JOHNSON. I , «  La gouvernance : vers une redéfinition du concept », Agence Canadienne du Développement 

International, Ottawa , Mars1997 , p 04. 
، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر ، (تطبيقات الحوكمة في المصارف –التجارب  –المبادئ  -المفاهيم) حوكمة الشركات طارق عبد العال محاد،   2

 .71، ص 7005
 .72،ص7001االسكندرية ، مصر، ، الدار اجلامعية، حوكمة الشركات ودور اعضاء مجالس االدارة  والمديرين التنفذيينحممد مصطفى سليمان ،   3
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اتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح من قبل مجيع األطراف يف املؤسسة ،كتقدمي بيانات واضحة :  االنضباط -5
، وجود احلافز لدى االدارة جتاه حتقيق سعر أعلى للسهم، وجود تقدير املؤسسات للجمهور تعطي أولوية حلوكمة 

 ات يف التقرير السنوي ؛مة املؤسس، حبث موضوع حوك( املمتلكات ورأس املال ) سليم للتكاليف 
من خالل االفصاح عن األهداف املالية ، نشر التقارير السنوية والقوائم املالية يف الوقت :  االفصاح الشفافية -6

 اسبة العامة املعرتف هبا دوليا ؛املناسب ، تقدمي احلسابات طبقا ملبادئ احمل
ة كمواطن جيد ، من خالل وجود سياسة واضحة النظر اىل الشرك:  (الوعي االجتماعي)المسؤولية االجتماعية   -7

تؤكد التمسك بالسلوك األخالقي ، وجود سياسة توظيف عادلة ، وأيضا سياسة واضحة فيما خيص املسئولية البيئية 
.1  
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي التزامها باملسامهة يف :* " أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ترى أن   

مع املستخدمني، عائالهتم، اجملتمع احمللي واجملتمع ( احلوار)التنمية االقتصادية ، مع احلفاظ على البيئة، والعمل 
 2.بشكل عام هبدف حتسني جودة حياة اجلميع 

 فع انتشار مفهوم حوكمة المؤسسات دوا : لفرع الثاني ا

 : كاأليتخلصنا أهم االسباب والدوافع اليت تؤكد ضرورة تبين مفهوم حوكمة املؤسسات  

لقد جاءت ظاهرة الفضائح املالية لبعض كربيات الشركات العاملية لتؤكد امهية اجياد معايري : األحداث الدولية  -1
الفعال على شركات األسهم، لضمان حتقيق  واإلشرافيف االدارة والتنظيم واملراقبة  واإلجراءاتألفضل املمارسات 

أو ما يطلق عليه حبوكمة  األهداف املوضوعة وااللتزام باألنظمة الداخلية واخلارجية املنظمة لشؤون أعمال الشركات
 الشركات ؛

موال ، باإلضافة اىل احلالة التنافسية اليت فرضت على حترير االقتصاد وتدويله وتسهيل حركة رؤوس األ: العوملة  -2
ني الشركة اقتصاديات دول العامل ، هذا قد يتطلب وضع قواعد موحدة حتكم ادارة املؤسسات االقتصادية تربط ب

 األم والشركات التابعة ؛
وتعزيز فرص  والاألمتطمح حكومات الدول اىل استقرار اسواق راس املال، وجذب رؤوس : العوامل االقتصادية  -3

العمالة وحتقيق اعلى معدالت منو اقتصاد ممكنة ، وتنمية استثماراهتا، باإلضافة اىل حتسني وتعزيز الثقة الدولية 
 3ؤسسات والصناديق املالية الدولية ؛باقتصادياهتا ومؤسساهتا بغرض االستفادة ما امكن من امل

                                                           
عن كتاب حوكمة الشركات يف القرن احلادي  ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة،" حوكمة الشركات وحتمية التطبيق التدرجيي "  ترمجيتيتة سيتيتمري كيتيترمي أمال جيل،  1

 .22-25ص  .2003والعشرين ، واشنطن، القيتيتاهرة ، 
2
. GUYONNAUD. M. et WILLARD. F  , " Du Management Environnemental Au Développement Durable Des 

Enterprises ", France, Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie  , mars 2004 , p 05. 
3
 .5 – 2صباحيي نوال ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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على انشطة معظم الشركات مما يستوجب تبين قواعد تدين اخالقيات االعمال وضعف نظم الرقابة الداخلية  -4
 عمال هده الشركات ومراقبة ادائها ؛مستجدة لتنظيم ا

ني امام اصحاب املصاحل غياب التحديد الواضح ملسئوليات وسلطات جمالس ادارة الشركات ومدراءها التنفدي -5
 املتعارضة ؛

 املذكورة ؛الشركة  وإدارةقانونيني وجود تواطؤ واضح بني املراجعني ال -6
 لقانونية وغري االخالقية بالشركة ؛زيادة حاالت التصرفات غري ا -7
 الشركة؛ وأهدافتحديد رؤية ورسالة عدم وجود اسرتاتيجية للشركة مبنية على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية ل -8
 يني بالشركة؛واملديرين التنفذارة العالية ألعضاء جملس االد واملكافآتمنح الرواتب الضخمة والعالوات املتفاقمة  -9

 فت محلة االسهم ماليني الدوالرات ؛التورط مع شركات املراجعة الدولية يف اعتماد اقامة مشاريع ومهية كل -11
 العوملة وحترير االسواق املالية ؛ االجتاه اىل -11
 1رة املسئولية االجتماعية للشركات ؛التوجه حنو العمل بفلسفة االدارة البيئية واتساع دائ -12
 ة على االداء ؛والرقاب واإلدارةالفصل بني امللكية  -13
 حتسني الكفاءة االقتصادية ؛  -14
 ملؤسسة ووسائل حتقيق تلك االهداف ؛حتدد من خالله اهداف ا الذياجياد اهليكل   -15
ملراجعة وتعديل للقوانني احلاكمة يف اداء الشركات حبيث تتحول مسؤولية الرقابة اىل كال الطرفني ومها جملس ادارة   -16

 ة العامة للشركة ؛الشركة واملسامهون ممثلون يف اجلمعي
 وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة ؛تقييم اداء االدارة املركزية   -17
 ؛ واألجانبمن املستثمرين احملليني ل من جانب عدد اكرب متكني الشركات من احلصول على متوي  -18
 2.امكانية مشاركة املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني واالضطالع بدور املراقبني بالنسبة ألداء الشركات  -19

 الجهات المعنية بتطبيق حوكمة المؤسسات :  الثالثالفرع 

السليم ملفهوم وقواعد حوكمة املؤسسات، وحتدد اىل درجة كبرية مدى النجاح  تتأثر يف التطبيقو  رئيسية تؤثر جهاتتتوفر أربع 
 :ما يلي وتتمثل هذه األطراف أساسا في. عدأو الفشل يف تطبيق هذه القوا

م تأثري أقل لديه املسامهني صغار،  يف أغلب االحيان .الشركة سهمأ قيمة على للحفاظ فتاحامل مه : المساهمون  .1
حوكمة . حيث تعطي االولوية ملصاحل املسامهني الذين يكتسبون االغلبية وكذا جملس املديرين  على قيمة األسهم 

                                                           
1
 .71-71ص  ،" احلوكمة املؤسسية " حممد عبد الفتاح العشماوي ،   

2
،  02العدد  -، جملة اداء املؤسسات اجلزائرية"  اهم االليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة االداء يف املؤسسة كأحدالتدقيق الداخلي  " عمر شريقي،   

 .372، ص 7035 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر،
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تستهدف الضمان بأن مجيع املسامهني يتحصلون على صوت واحد من خالل اجلمعيات العامة  املؤسسات
 1.والسماح هلم باملشاركة 

يقوم باختيار املدراء التنفذيني وتقدمي  و، األخرينواالشخاص ميثل املصاحل األساسية للمسامهني :  مجلس االدارة  .2
 2.، ويشرف على ادائهم التوجيهات العامة هلم 

تعترب اجلهة املسؤولة يف الشركة عن تقدمي التقارير اخلاصة باألداء الفعال اىل جملس االدارة، كما ان االدارة :  االدارة  .3
باإلضافة اىل مسؤوليتها جتاه االفصاح والشفافية يف املعلومات تكون مسؤولة عن تعظيم ارباح الشركة وزيادة قيمتها 

 .اليت تنشرها للمسامهني ، واالدارة هي حلقة الوصل بني جملس االدارة وبقية االشخاص املتعاملني مع الشركة 
ويتأثر مفهوم حوكمة املؤسسات  األحيانهم جمموعة من اهليئات متعارضة وخمتلفة يف بعض :  أصحاب المصالح  .4

 3.بشكل كبري بالعالقات بني هؤالء اهليئات

 مؤسساتحوكمة التطبيق  أساسيات:  لثالمطلب الثا

يعمل نظام احلوكمة على جذب االستثمارات و نشر ثقافة االلتزام كما اهنا ترتبط بعمليات حتقيق القيمة املضافة مما يؤدي اىل   
من خالل التطبيق اجليد لقواعد احلوكمة يف املؤسسة ، والذي بدوره يفرض جمموعة من احملددات حتقيق نتائج ملموسة وذلك 

 .لتحقيقه 

 ومحدداتها نظام حوكمة المؤسسات  :أوال 

) ، وخارجية ( جملس االدارة ، التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق ) يتحدد هذا النظام من خالل عناصر ، منها داخلية تتمثل يف      
 ( اهليئات املهنية ، اسواق راس املال واملدقق اخلارجي 

 نظام حوكمة المؤسسات  األولالفرع 

ية االقتصادية وتفعيل احكام واليات السوق ويف الوقت نفسه هو يعد نظام احلوكمة من النظم املرتبطة بتطبيق سياسات احلر   
نظام يعمل على جذب االستثمارات ألي دولة من الدول ، وألي شركة من الشركات ، فهي تعمل على نشر ثقافة االلتزام كما 

 4:جزاء هي أ ةمن ثالثام هذا النظ، ويتكون اىل حتقيق نتائج ملموسة  يؤدياهنا ترتبط بعمليات حتقيق القيمة املضافة مما 

                                                           
1
 LEO Sun, why is corporate governance important , consulté le 04/01/2017. 

http://www.businessdictionary.com/article/618/why-is-corporate-governance-important/  

2
 .311، ص  7030، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ، "  المراجعة وحوكمة الشركات" امني السيد امحد لطفي ،    

3
ات  ، بطاقة مشاركة يف امللتقى الوطين حول حوكمة الشرك" اثر تطبيق قواعد احلوكمة على االفصاح احملاسيب وجودة التقارير املالية" موسى سهام ، خالدي فراح،   

 .01، ص 7037ماي  2-2جامعة حممد خيضر، بسكرة،  للحد من الفساد املايل واالداري، كألية
4
الة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه اليانس للتأمينات اجلزائرية ، رس دراسة حالة شركة" حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية " العابدي دالل ،   

 .73،  ص 7032الطور الثالث يف العلوم التجارية ختصص حماسبة ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر ،

http://www.businessdictionary.com/article/618/why-is-corporate-governance-important/
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وتشمل خمتلف املستلزمات اليت حتتاجها حوكمة املؤسسات، وما يتوجب توفريه هلا من متطلبات سواء  :  المدخالت -1
 متفقة مع القانون، ادارية، أو اقتصادية ؛ كانت متطلبات

ويقصد به خمتلف اجلهات املسؤولة عن تطبيق حوكمة املؤسسات، واجلهات املشرفة على هذا التطبيق، وكذا :  التشغيل -2
حكامها أاجلهات الرقابية وكل كيان اداري داخل أو خارج املؤسسة يساهم يف تنفيذ احلوكمة ويشجع االلتزام هبا وتطوير 

 رتقاء هبا ؛واال
ذاهتا لكنها اداة ووسيلة لتحقيق نتائج واهداف يسعى اليها اصحاب  احلوكمة ليست هدفا يف حد:  المخرجات -3

تعترب املخرجات على أهنا جمموعة من املعايري، القواعد، والقوانني املنظمة لألداء، واملمارسات العملية املصلحة ، اذ 
 حتقيق االفصاح والشفافية؛صاحل ،و والتنفيذية سواء يف الشركات أو يف البنوك للحفاظ على حقوق املسامهني وأصحاب امل

عبارة عن  كمدخالتأجزاء ، يتضمن  ةنظام حوكمة املؤسسات عبارة عن ثالث:  ميكن من خالل ما سبق أن نستنتج أن 
لجنة ،  مجلس االدارة)من خالل تطبيقها من قبل اجلهات املشرفة عنها تشغيلها  ، و( تشريعية ، ادارية  واقتصادية) متطلبات 

اليت هي عبارة عن قواعد  المخرجاتحتقيقا ألخر جزء املتمثل يف  ،( الخ...قيق الداخلي، التدقيق الخارجيالتد ، التدقيق
 .حوكمة املؤسسات وحتقيق مبادئها وقوانني تسعى لتنظيم ممارسة

 :والشكل التايل يوضح نظام حوكمة املؤسسات 
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نظام حوكمة المؤسسات( : 12)الشكل رقم   

  

 

 

 

 

 

النظاممخرجات (                        التشغيل)مدخالت النظام                  عملية المعالجة   

، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية من احلد من " حوكمة الشركات ودورها من احلد من الفساد املايل واالداري أليات"خرون، أحساين رقية، و :  المصدر
 .02، ص 7037ماي  02-02يومي  اجلزائر، بسكرة ، الفساد املايل واالداري ، جامعة حممد خيضر،

 محددات حوكمة المؤسسات :الفرع الثاني

 :لكي تضمن املؤسسة التطبيق اجليد لقواعد احلوكمة، جيب أن تتوافر على جمموعة من احملددات اليت تنقسم اىل جمموعتني

والذى يشمل على  ،تشري احملددات اخلارجية إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة المحددات الخارجية  -1
وتنظيم املنافسة ومنع  ،والشركات ،املال رأس سوقأمثل قوانني )لعمل السوق سبيل املثال القوانني املنظمة 

 ،يف توفري التمويل الالزم للمشروعات( املالراس البنوك وسوق )القطاع املايل  وفعالية ،(املمارسات االحتكارية
املال رأس ق اسو أهيئة كوكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية   ،ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج

فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل  وذلك. يف إحكام الرقابة على الشركات( والبورصة
ومنها على سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق مثل )األسواق بكفاءة 

باإلضافة إىل املؤسسات (. وغريها ،املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األوراق املالية
وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل  . واالستشارات املالية ،للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعةاخلاصة 

عناصر خارجية     عناصر داخلية 

 الهيئات المهنية؛
 

سواق راس المال؛أ  
 

.التدقيق الخارجي  
 
 

 مجلس االدارة؛
 

 التدقيق الداخلي؛
 

 لجنة التدقيق؛

 حركة تفاعلية بين هذه األطراف

 متطلبات تشريعية؛ - -

 متطلبات ادارية؛ -

 .متطلبات اقتصادية -

 محاية حقوق املسامهني؛ -

 محاية حقوق اصحاب املصاحل؛ -

 حتقيق االفصاح والشفافية؛ -

 املعاملة املتساوية والعادلة؛ تأكيد -

 تفعيل مسؤوليات جملس االدارة؛ -

ضمان االطار الالزم لتفعيل  -
 .حوكمة الشركات
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وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة واليت تقلل من التعارض بني  كون
 ؛ 1.العائد االجتماعي والعائد اخلاص

القواعد واألساليب اليت تطبق داخل املؤسسات ،اليت تتضمن وضع وهي تشمل :  المحددات الداخلية   -2
هياكل ادارية سليمة، توضح طرق اختاذ القرار داخل املؤسسة ،وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بني 
اجلهات املعنية بتطبيق مفهوم حوكمة املؤسسات، مثل جملس االدارة، االدارة ،املسامهني وأصحاب املصاحل، 

ل الذي ال يؤدي اىل وجود تعارض يف املصاحل بني هذه اجلهات ، بل يؤدي اىل حتقيق مصاحل وذلك بالشك
 .املستثمرين على املدى الطويل

وجيب أن نالحظ أن هذه احملددات سواء كانت داخلية أو خارجية، هي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى من العوامل املرتبطة 
فحوكمة املؤسسات ليست سوى جزء من . ادي هبا ، ومستوى التعليم والوعي لدى األفرادبثقافة الدولة، والنظام السياسي واالقتص

حميط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل يف نطاقه املؤسسات، ويضم على سبيل املثال ،سياسات االقتصاد الكلي ،درجة املنافسة يف 
ضا على البيئة القانونية والتنظيمية واملؤسساتية ، هذا يعتمد اطار حوكمة املؤسسات أي. أسواق املنتجات وأسواق العوامل االنتاجية

باإلضافة اىل عوامل مثل أخالقيات األعمال، ومدى ادراك املؤسسات للمصاحل البيئية واالجتماعية للمجتمعات اليت تعمل فيها 
 2. الشركة، واليت ميكن أيضا أن يكون هلا أثار على مسعتها وجناحها يف األجل الطويل

 :توضيح حمددات حوكمة املؤسسات من خالل الشكل التايل وميكن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
،  17م ورقة عمل رق -للمركز املصري للدراسات االقتصادية -وراق العملأ، سلسلة  تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية مسيحة فوزي ،   

 .1، ص 7001 أفريلالقاهرة ، 
2
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  رويبة الجزائر(  NCI ) دراسة حالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع تطبيق الحوكمة  صديقي خضرة،   

 .15، ص  7035تسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان ، اجلزائر ، : العلوم االقتصادية ختصص
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 محددات حوكمة المؤسسات( : 13)الشكل رقم 

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

   خاصة  تنظيمية
 

 

 

 
  

 
 

 

     
 

 

   
 

   

   
 

  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى  

 
 

 
 

   

 

    
 

 

  تقوم     

     
 

 

       

       

وتلك الجهات التي . الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، والمجتمع المدنيالمؤسسات * 
 .المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة تقلل من عدم توافر

 

 2مرجع سبق ذكره ، صحممد حسن يوسف، : المصدر

 

 

 

 

 المساهمون

 أصحاب المصالح

 

 *:مؤسسات خاصة
 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 

 :معايير

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القواعد القانونية

 :القطاع المالي

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

 :األسواق

 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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 1ركائز حوكمة المؤسسات: ثانيا 

املال والشركات والبنوك، كان أحد  راس االهنيارات املالية واألزمات االقتصادية اليت شهدهتا العديد من الدول يف أسواق ان
 تواطؤأهم أسباهبا عدم اإلفصاح الكامل وانعدام الشفافية فيما يتعلق باملعلومات احملاسبية واملالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

نتشار ا وبالتايل. قانونية المصاحلهم غري  واستغالل مناصبهم لتحقيق ،ذات مصلحة جهاتبعض املسؤولني يف الشركات مع 
بتواطؤ مكاتب  املايلمهال والتفريط بشكل أو بآخر من إدارة شؤون هذه الشركات يف مراجعة احلسابات والفساد إلاتصرفات ك

 .احملاسبة مع اإلدارة التنفيذية إلخفاء احنرافاهتا واختالساهتا بالتالعب يف احلسابات

العامل، باعتبارها أداة ملكافحة مظاهر الفساد وخمتلف  من هذا املنطلق أخذ موضوع حوكمة الشركات يتبوأ قمة اهتمامات
 :ترتكز على احملاور التالية املمارسات غري األخالقية

  أخالقيات األعمال :الفرع االول 

ال ريب أن تعزيز قواعد احلوكمة بالقيم والسلوكيات التابعة من مرجعية أصيلة وأخالقية، هو البلسم الشايف من املمارسات  
إذ أن وضع أسس قوية حلوكمة الشركات هو أحد الطرق جملاهبة هذه املعضلة، ومعضالت أخرى، وهو أمر آخذ يف . الالأخالقية

كفاءة وحتسني فرص إتاحة رأس املال وتأمني احلفاظ عليه، بل أيضا كأداة فعالة ملكافحة االزدياد، ليس فقط كأداة لزيادة ال
  .وباختصار فإن حتالف كل من احلوكمة والقيم واملبادئ األخالقية، يساعد الشركات على اجتياز حقول ألغام الفساد هبا. الفساد

 :أمور هي ة، على ثالث7002و 7005تني املعدلتني سنيت وتنص اتفاقية بازل، فيما يتعلق بأخالقيات األعمال، ضمن النسخ

هذه  اسرتاتيجيةوكذلك مع  ،ضرورة وجود توافق بني سياسات األجور والقيم األخالقية للمؤسسة املصرفية -1
 ؛املؤسسة

بغية احلصول على عوائد مالية يف ،حتذر االتفاقية املسريين من القيام بعمليات املضاربة يف األسواق املالية  -2
 ؛ املدى القصري، دون مراعاة عنصر املخاطرة الذي يشوب مثل هذه العمليات

  إال إذا كانت متوافقة مع األهداف ،تفرض االتفاقية على جمالس إدارة البنوك املوافقة على أجور املسريين -3
سة للبنك، وعليه تطالب االتفاقية بعدم خروج سياسة األجور عن السياسة العامة للمؤساالسرتاتيجية  

 .حىت ميكن تفادي املبالغة يف اختاذ املخاطر،
   الرقابة والمساءلة: الفرع الثاني 

ذات املصلحة املرتبطة  ل اجلهاتبصفة أساسية على محاية وضمان حقوق املسامهني وك ؤسساتتعمل آليات حوكمة امل
 :بأعمال الشركة، وذلك من خالل إحكام الرقابة والسيطرة على أدائها من قبل

                                                           
1
، قامليتة 3925ماي  1جامعة ، " اإلفصاح ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق املايلأداة لرفع مستوى : حوكمة الشركات" ، رجال فريوز،  غييتاط شريف   

 .02-02اجلزائر ، ص 
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 ؛املالراس البنك املركزي، اهليئة العامة لسوق : رقابية عامة مثل تهيئا -1
 ؛املسامهني، جملس اإلدارة: رقابية مباشرة مثل هيئات -2
 ؛املوردين، العمالء، املقرضني: خارجية مثل هيئات -3
إدارة الشركة ومدى التزام ،هتتم بالتقييم احليادي للعمليات ونظام الرقابة الداخلية : جلنة املراجعة الداخلية -4

 .بتطبيق املعايري احملاسبية املتفق عليها يف اختاذ القرارات من قبل مستخدميها
  إدارة المخاطر: الفرع الثالث 

تعترب حوكمة الشركات عملية إدارة املخاطر من بني الركائز األساسية اليت تعتمد عليها، ذلك أهنا متثل تلك العملية  
 .اختاذ كافة اخلطوات املناسبة للتعرف على املخاطر املؤثرة على أهداف الشركة والتعامل معهاالديناميكية اليت يتم فيها 

 :تقوم حوكمة املؤسسات على ثالثة ركائز أساسية كما يوضح الشكل التايل و 
  ركائز حوكمة المؤسسات( : 14)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدار ،  (شركات قطاع عام وخاص ومصارف -املتطلبات -التجارب -املبادئ -املفاهيم ) حوكمة الشركات طارق عبد العال محاد، :  المصدر
 .22، ص7001  - 7002اجلامعية ، مصر ،

لةاءالرقابة والمس ادارة المخاطر  السلوك األخالقي 

 :ضمان االلتزام السلوكي من خالل 

 .االلتزام باألخالقيات احلميدة -

االلتزام بقواعد السلوك املهين  -
 الرشيد؛

التوازن يف حتقيق مصاحل  -
 طراف املرتبطة باملؤسسة؛األ

 الشفافية عند تقييم املعلومات؛ -

ؤولية االجتماعية القيام باملس -
 واحلفاظ على بيئة نظيفة؛

املصلحة يف أصحاب  دوارأتفعيل 
 :جناح املؤسسة

طراف رقابية عامة مثل هيئة سوق أ -
املال، مصلحة املؤسسات، البورصة، 

 .البنك املركزي يف حالة البنوك

 : طراف رقابية مباشرةأ -

 ، جملس االدارة، جلنة نياملسامه
 املدقق، الداخلي املدققاملراجعة، 

 .اخلارجي

املوردون، العمالء، : خرىأطراف أ-
 .املستهلكون، املودعون، املقرضني

 .وضع نظام إلدارة املخاطر -

االفصاح وتوصيل املخاطر اىل  -
 .املستخدمني وأصحاب املصلحة
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 :لضمان فعالية حوكمة املؤسسات وتتمثل فيما يلي ولوضع حوكمة الشركات موضع التطبيق حيب االلتزام  باملبادئ العشرة 

 تفعيل رقابة اصحاب املصلحة على اعمال املنشاة؛ . أ
 ضمان تقارير لالستخدام العام مالئمة وموثوقة وكافية؛ . ب
 السلطة املطلقة يف االدارة املركزية يف املنشاة؛جتنب  . ت
 تكوين متوازن جمللس االدارة؛ . ث
 ضمان وجود عناصر قوية ومستقلة مبجلس االدارة؛ . ج
 وجود جملس ادارة قوى ومشارك بفعالية؛ . ح
 ضمان فعالية الرقابة على االدارة من قبل جملس االدارة؛ . خ
 ضمان الكفاءة وااللتزام؛ . د
 تقدير ورقابة املخاطر؛ . ذ
 1.اجد قوى املراجعةتو  . ر

 الحوكمة وأهداف أهمية :   ثالثا

ضمان قدر مالئم من  ،  زيادة الثقة يف االقتصاد الوطينتشمل امهية واهداف حوكمة املؤسسات يف عدة نقاط من امهها         
وسوف نقوم .  احمللي والدويلحتقيق االستقرار واملصداقية للقطاعات املالية على املستوى و  الطمأنينة حلملة االسهم واملستثمرين

 : بذكر اهم هذه النقاط كالتايل 

 أهمية الحوكمة :  الفرع االول 
هتتم حوكمة املؤسسات بالتحكم يف املؤسسات من أجل اعادة الثقة فيها ويف االقتصاد الذي يشكل حميطها، 
لذلك تعترب  احلوكمة من ضمن املعايري الدولية املعتمدة للحكم على االقتصاد الوطين، وتسهم احلوكمة كذلك يف 

، ويعترب 2وية، وحتقق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين هتيئة اجلو لنمو وتعدد شركات املسامهة اليت تعمل يف جماالت حي
ادراك املؤسسات ألمهية احلوكمة عنصرا أساسيا يف حتقيقها، حيث أن اعتماد احلوكمة من قبل املؤسسات ذاتيا أكثر 

يف عامل أصبح يتسم حبرية االستثمار وانتقال رؤوس األموال، حيث من الصعب على . فعالية من فرضها بأنظمة
األمر الذي . ت اجتذاب التمويل الالزم من املستثمرين دون اجياد حوكمة منسجمة مع املعايري الدوليةاملؤسسا

خاصة للدول النامية ذات املوارد املالية وغري املالية . يتطلب مصداقية وشفافية ونظام حوكمة يشجع املستثمرين
ه الدول ال تستطيع حتمل اهلدر يف املوارد احملدودة أن هذ: احملدودة، فان احلوكمة تعترب أكثر أمهية لسببني أساسيني

                                                           
1
 .79-71، ص  7005، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، ( التجارب  –املبادئ  –املفاهيم " )  حوكمة الشركات" طارق عبد العال محاد ، . د   

دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات : ، املؤمتر الدويل الثامن حول " مع الرتكيز على التجربة اجلزائرية -احلوكمة يف دول خمتارةواقع " صباحيي نوال،   2
 .2واالقتصاديات ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، اجلزائر، ص 
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وأن التنمية تعتمد بشكل كبري على القدرة على اجتذاب االستثمار . أصال الذي ينتج عن الفساد وسوء احلوكمة
ت األجنيب املباشر، والذي تعترب احلوكمة من العوامل اليت تسهم يف خلق البيئة اجلاذبة له، وتظهر أمهية حوكمة الشركا

 :يف النقاط التالية 
تظهر أمهية احلوكمة يف زيادة الثقة يف االقتصاد الوطين ،وتعميق دور أسواق :  بالنسبة لالقتصاد ككل -1

ألن . راس املال، وزيادة قدرهتا على جذب االستثمار ورفع معدالته، واحلفاظ على حقوق املستثمرين
م االقتصادي يف معظم الدول، مبعىن عندما هناك ارتباطا مباشرا بني نظام حوكمة املؤسسات والنظا

يتهاوى نظام احلوكمة يف أي دولة، فان ذلك سوف يؤدي اىل فقد الثقة واملصداقية للنظام االقتصادي  
كله، لذا جيب العمل على حتسني جودة أداء حوكمة املؤسسات، ألهنا ذات أمهية لثالثية األطراف 

 1.رتبطة باملؤسسة، وكذلك جملس ادارة املؤسسةاملسامهني، وأصحاب املصاحل امل: ذات الصلة
توفر حوكمة املؤسسات ضمان قدر مالئم من :  بالنسبة لجملة االسهم والمستثمرين المرتقبين -2

الطمأنينة حلملة االسهم واملستثمرين املرتقبني يف حتقيق عائد مناسب على استثماراهتم مع تعظيم قيمة 
ال سيما حاملي اقلية االسهم يف ظل مشكلة الوكالة الناشئة عن محلة االسهم واحملافظة على حقوقهم و 

فصل ملكية الشركة عن ادارهتا ، وتربز امهية حوكمة الشركات اكثر يف سد الفجوة اليت ميكن ان 
من جراء رغبة هذا االخري يف تبين املمارسات ( املدير)والوكيل ( مالك الشركة ) حتصل بني االصيل 

 قق رفاهيته الشخصية وليس رفاهية محلة االسهم؛اليت من املمكن ان حت
تتمثل يف قدرة املعايري اليت تستند اليها حوكمة املؤسسات : االهمية القانونية لحوكمة المؤسسات  -3

على الوفاء حبقوق كافة االطراف املستفيدة يف الشركة مثل محلة االسهم واملقرضني والعاملني وغريهم ، 
مثل قوانني الشركات وقوانني االسواق املالية واملعايري ) املنظمة لعمل الشركات وتعد القوانني واملعايري 

العمود الفقري الطار حوكمة املؤسسات ، اذ تنظم تلك القوانني واملعايري العالقة ( احملاسبية والتدقيقية 
 2بني االطراف املهتمة بالشركة واملعنية باالقتصاد كله ؛

وذلك من خالل متكني االدارة  هما في زيادة الفعالية االقتصاديةتعتبر حوكمة الشركات عنصرا م -4
وجملس االدارة من تعقب األحداث ذات الفائدة لكل من الشركة واملسامهني، كما تسهل عملية 

 3؛الرقابة، مما يؤدي اىل تشجيع الشركات على االستخدام األمثل ملواردها

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل  موذج رقابي مقترح لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعوديةنعيد بن حامد معيوف الشمري،   1

 .72-71ص ،7033درجة الدكتوراه يف احملاسبة، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، قسم احملاسبة، سوريا، 
2
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة حالة الجزائر الشركات وانعكاساتها على كفاءة السوق الماليةجودة المعلومة المحاسبية في ظل حوكمة  عبد القادر عيادي ،   

 .75-72زائر ، صدكتوراه يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف، اجل
 .2ص، بق ذكرهصباحيي نوال، مرجع س.أ  3
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 عنصر زيادةلذلك و ، الصادرة من طرف املؤسسات الشفافية والدقة والوضوح في البيانات المالية -5
 1؛يف اختاد القرارات العتمادها وأصحاب املصاحلستثمرين للمثقة ال

 أهداف الحوكمة : الفرع الثاني 
 ؛سواء كان فسادا اداريا أو ماليا أو حماسبيا هحماربة الفساد بكل صور  -1
 ؛احمللي والدويلحتقيق االستقرار واملصداقية للقطاعات املالية على املستوى  -2
 ؛تدعيم عنصر الشفافية يف مجيع عمليات املؤسسة واجراءات احملاسبة واملراجعة املالية -3
حتسني ادارة املؤسسة وتطويرها ومساعدة املديرين وجملس االدارة على بناء اسرتاتيجية سليمة وضمان  -4

 ؛السيطرة على أسس سليمة
األداء ومعدالت  مستوىعلى رفع  املايل السوق قزيادة الثقة يف االقتصاد الوطين وزيادة قدرة سو  -5

 ؛االستثمار
 ؛لمعدالت دوران العمزيادة قدرة االدارة على حتفيز العاملني وحتسني  -6
 2؛حتقيق امكانية املنافسة يف األجل الطويل وهذا يؤدي اىل خلق حوافز للتطوير -7
وخلق املزيد ميتن فيترص العمل تنمية االدخار وتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب وتعظيم الرحبية  -8

 ؛اجلديدة
واحلد وجود هياكل إدارية متكاملة تضمن حتقيق حماسبة اإلدارة أمام املسامهني وأصحاب املصاحل ،  -9

 3؛من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة
اء تعميق ثقافة االلتزام بالقوانني و املبادئ واملعايري املتفق عليها، وفرض رقابة فعالة على أد -11

  4؛ وتدعيم املساءلة احملاسبية هبااملؤسسات 
 5.حتسني صورة املؤسسات ومصداقيتها، وكذا عملية اختاذ القرار -11

                                                           
 .35، ص مرجع سبق ذكره، " حوكمة الشركات" طارق عبد العال محاد،  1
 .72، ص بق ذكره بن حامد معيوف الشمري، مرجع س عيد  2
دمشق للعلوم  ، جملة جامعة" قواعد احلوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الشركات املسامهة العامة االردنية" فيصل حممود الشواورة،   3

 . 371، ص 7009، 07، العدد رقم 75االقتصادية والقانونية، اجمللد رقم 
، "التكامل بني االليات احملاسبية وغر احملاسبية لنظم احلوكمة واثره على االداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشاة "محد سعيد قطب حسانني، أ  4

 .32،ص 7009، جامعة االسكندرية، جانفي 03، العدد رقم 22، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، اجمللد رقم "السعودي دراسة ميدانية على سوق االسهم 
5
 .73،ص  مرجع سبق ذكره،  حمسن أمحد اخلضريي  
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  مؤسساتحوكمة ال وابعاد آليات:  رابعا

حيظى هذا املفهوم باليات وابعاد حىت يكون تطبيقه فعال ، حيث متثل الياته الداخلية اليت تنصب يف انشطة الشركة واالجراءات   
، ( جملس االدارة ، جلنة التدقيق ، جلنة التعيينات ، جلنة املكافئات والتدقيق الداخلي ) اليت حتقق هدف املؤسسة وتتمثل يف 

        من خالل ، وضغوط املنظمات الدولية املؤسسة الرقابة اليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجيني على واخلارجية املتمثلة يف 
 وأبعاده،( منافسة سوق املنتجات وسوق العمل اإلداري  ،االندماجات واالكتسابات  ،التدقيق اخلارجي  ،التشريع والقوانني ) 

، وسوف نقوم بالتوسع (  البعد االقتصادي أو االستثماري ، البعد االجتماعي والقانوين ،البعد البيئي ،البعد االخالقي ) املختلفة 
 : يف هذه االليات واالبعاد كما يلي 

 اليات الحوكمة  :الفرع االول 
  :من خالل جمموعة من األليات داخلية وأخيترى خارجية كما يلي رقابياتؤدي حوكمة الشركات دورا  

تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية عليتى أنشطة وفعاليات :  المؤسسات اآلليات الداخلية لحوكمة -3
الشركة، واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة، وميكن تيتصنيف آلييتات حوكمة الشركات الداخلية 

  :إىل ما يأيت
 يعترب جملس اإلدارة احملرك األساسي لنظام حوكمة الشركات باعتبار أن : مجلس اإلدارة . أ

جملس إدارة أي شركة يهتم أساساً برسم السياسات االساسية ألنشطة الشركة، ومن مث محاية 
حقوق املسامهني، فمجلس اإلدارة له السلطة املركزية يف شكل وحمتوى وتفاصيل التقرير 
السنوي للشركة الذي كلما كان مفصاًل زادت شفافية املعلومات عن الشركة، ومن مث زاد 

جلنة التدقيق وجلنة التعيينات )وتنبثق من جملس اإلدارة عدة جلان أمهها مستوى حوكمتها، 
 (.وجلنة املكافآت والتعويضات

جلنة مكونة من ثالثة اىل مخسة مدراء غري : تعرف جلنة التدقيق على أهنا  : لجنة التدقيق  . ب
م املالية، ومن أهم أعماهلا مراجعة القوائ. مكلفني باملسؤوليات التنفيذية لإلدارة املالية 

وكذلك التأكد من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة، ونتائج التدقيق من قبل املدقق 
والدور . الداخلي واخلارجي، واعطاء التوصيات بشأن ترشيح وحتديد أتعاب املدقق اخلارجي

املهنية األساسي للجان التدقيق هو الوفاء بالتزاماهتا يف احلفاظ على االشراف على الناحية 
والنزاهة لتدقيق احلسابات ،ادارة املخاطر ،الرقابة الداخلية ،مسائل االتساق مع القوانني 

وعلى . واللوائح ، سلوك العاملني ،ممارسات التقارير املالية والرتتيبات العامة حلوكمة الشركات
ات جلان التدقيق أن تطلب التحقيق يف أية مسائل تؤثر على دورها األساسي ،والواجب

وقد استقر رأي معظم الكتاب على . االضافية اليت يتم اسنادها اليها من قبل جملس االدارة 
 : أن املهام الرئيسية للجنة التدقيق تكمن يف أربعة أوجه أساسية كالتايل  
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  اعداد التقارير املالية وفحصها ، حيث أن وظيفة اللجنة ليست القيام بإعداد
القرارات الفعلية فيما خيص اعدادها ، وامنا هي وظيفة القوائم املالية أو اختاذ 

 اشرافية رقابية؛
 دعم وظيفة التدقيق الداخلي و اخلارجي ؛ 
  دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه ، باإلضافة اىل ادارة املخاطر يف املنظمة

 1.ودعم حوكمة الشركات
توصي اغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات والتوصيات الصادرة :  لجنة المكافآت . ث

عن اجلهات املهمة هبا بأنه جيب ان تشكل جلان املكافآت من اعضاء جملس االدارة غري 
التنفذيني، ويف جمال الشركات ملك للدولة، فقد تضمنت ارشادات منظمة التعاون 

ن تكون املكافآت اعضاء جملس االدارة تأكيدا على ضرورة ا (OCDE)االقتصادي والتنمية 
معقولة، وذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة يف االمد البعيد ، وترتكز وظائف  واالدارة املركزية

 ؛ ملزايا اخلاصة باإلدارة املركزيةجلنة املكافآت وواجباهتا يف حتديد الرواتب واملكافآت وا
االدارة والعمال من بني املرشحني جيب ان يتم تعيني اعضاء جملس  :  لجنة التعيينات  . ج

الذين تتالئم مهاراهتم مع املهارات واخلربات احملددة من طرف الشركة، ولضمان الشفافية 
يف تعيني اعضاء جملس االدارة وبقية العمال فقد وضعت هلذه اللجنة جمموعة من الواجبات 

تعيني افضل املرشحني املؤهلني وتقييم مهاراهتم باستمرار، وتوخي املوضوعية يف  : منها
 2.عملية التوظيف وكذلك االعالن عن الوظائف موضوع اكثر احتياج

نشاط وظيفي تقييمي يؤسس : " يعرف التدقيق الداخلي على أنه : التدقيق الداخلي  . ح
املالية و احملاسبية فيها و كذا التزام داخل املنظمة لتقييم أنشطتها و مدى تطبيق األنظمة 

العاملني يف مجيع املستويات اإلدارية بالسياسات و اخلطط و اإلجراءات  املوضوعة من قبل 
اإلدارة لزيادة الفاعلية و حتسني األداء و يهدف التدقيق الداخلي عموما إىل تقييم نظام 

 3" املركزية مات لإلدارةالرقابة الداخلية بأقل التكاليف و تقدمي لدعم و املعلو 

                                                           
1
واجتذاب االستثمار االجنيب يف اقليم   دور حوكمة الشركات يف تطوير البيئة االستثمارية" خالص حسن يوسف الناصر، عبد الواحد غازي حممد النعيمي ،   

 .2-2، ص  7037، كلية االدارة واالقتصاد ،قسم احملاسبة،  جامعة املوصل ، دهوك ، العراق ، ( صفر) ، جملة جامعة نوروز، العدد " كردستان العراق 
2
، امللتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية، " ات التامني التعاوين حوكمة الشركات ودورها يف تفعيل نظام الرقابة على شرك" عزيزة بن مسينة ، طبين مرمي ،   

 . 30-9، ص 7037ديسمرب  02-01الواقع العملي وافاق التطوير، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة شلف ، اجلزائر، يومي 
 37-33ورقة حبث مقدمة إىل امللتقى الوطين ملهنة التدقيق يف اجلزائر، سكيكدة، اجلزائر ، يومي " دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر املصرفية "فريدة صاحل،    3

 .32، ص 7030اكتوبر ، 
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يؤدي التدقيق الداخلي دوراً حيوياً يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بل تسهم أجهزة التدقيق الداخلي يف حوكمة الشركات 
  .مبسؤوليات هامة من خالل التأكيد على جناعة العمليات واإلذعان للقوانني واألنظمة وإضفاء الثقة على التقارير املالية

تتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابة اليت ميارسها  : اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات  -2
هبذا املوضوع،   أصحاب املصاحل اخلارجيني على الشركة، والضغوط اليت متارسها املنظمات الدولية املهتمة

يق قواعد احلوكمة، ومن حيث يشكل هذا املصدر أحد املصادر الكربى املولدة لضغط هائل من اجل تطب
  :األمثلة على هذه اآلليات 

تعد منافسة سوق املنتجات احدى  : منافسة سوق المنتجات وسوق العمل اإلداري . أ
اآلليات املهمة حلوكمة الشركات، وذلك ، إذا مل تقم اإلدارة بواجباهتا بالشكل الصحيح 

يت تعمل يف نفس حقل فإهنا سوف تفشل يف منافسة الشركات ال( او اهنا غري مؤهلة )
الصناعة، وبالتايل تتعرض لإلفالس، حيث إن منافسة سوق املنتجات هتذب سلوك 

، وهذا يعين أن إدارة الشركة  اإلدارة، وخاصة ، إذا كانت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري
يف حالة اإلفالس سوف يكون هلا تأثري سليب على مستقبل املدير وأعضاء جملس اإلدارة، 

لبا ما حتدد اختبارات املالئمة للتعيني بأن ال يتم إشغال مواقع املسؤولية من أعضاء إذ غا
 ؛ بق أن قادوا شركائهم إىل اإلفالسجملس إدارة أو مديرين تنفيذيني س

ا الشك فيه أن االندماجات واالكتسابات من األدوات مم :  االندماجات واالكتسابات . ب
الشركات يف أحناء العامل، ووجود العديد من األدبيات واألدلة التقليدية إلعادة اهليكلة يف قطاع 

يف الواليات )اليت تدعم وجهة النظر اليت ترى أن االكتساب آلية مهمة من آليات احلوكمة 
، وبدونه ال ميكن السيطرة على سلوك اإلدارة بشكل فعال، (املتحدة األمريكية على سبيل املثال
خدمات اإلدارات ذات األداء الضعيف عندما حتصل عملية  حيث غالبا ما يتم االستغناء عن

 ؛ االكتساب أو االندماج
ميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة الشركات خصوصا تلك  : التدقيق الخارجي  . ت

اململوكة للدولة، إذ يساعد املدققون اخلارجيون هذه الشركات على حتقيق املساءلة والنزاهة 
، ويغرسون الثقة بني أصحاب املصاحل واجلمهور بشكل عام، ويؤكد وحتسني العمليات فيها

معهد املدققني الداخليني يف الواليات املتحدة األمريكية على أن دور التدقيق اخلارجي يعزز 
واحلكمة ،حيث ينصب اإلشراف على التحقق مما إذا  مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراف ،التبصر

عمل ما هو مفروض أن تعمله ويفيد يف اكتشاف ومنع الفساد كانت الشركات اململوكة للدولة ت
اإلداري واملايل، أما التبصر فانه يساعد متخذي القرارات وذلك بتزويدهم بتقييم مستقل للربامج 
والسياسات، العمليات والنتائج، وأخريا ،حتدد احلكمة، االجتاهات والتحديات اليت تواجهها 
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األدوار يستخدم املدققون اخلارجيون التدقيق املايل، وتدقيق الشركة، وإلجناز كل دور من هذه 
 ؛ األداء، والتحقق واخلدمات االستشارية

غالبا ما تؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جتري بني الفاعلني الذين  :  التشريع والقوانين  . ث
لني يشرتكون بشكل مباشر يف عملية احلوكمة، ولقد أثرت بعض التشريعات على الفاع

األساسيني يف عملية احلوكمة، ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية فقط، بل 
 Sarbanes-Oxly) على طرق تفاعلهم مع بعضهم البعض، فعلى سبيل املثال فرض قانون

Act)  متطلبات جديدة على الشركات االسهم العمومية، تتمثل يف زيادة عدد  1001سنة
ستقلني، وتقوية إشراف جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية، أعضاء جملس اإلدارة امل

الشهادة على صحة التقارير املالية وعلى نظام  ومدير الشؤون املالية والطلب من املدير التنفيذي
الرقابة الداخلية، ووضع خطوط اتصال فعالة بني املدقق اخلارجي وجلنة التدقيق وحتديد قدرة 

الشركة على املصادقة على املعامالت اليت ختصهم يف الشركة، واليت قد تكون مضرة  املسئولني يف
مبصاحل املالكني وأصحاب املصاحل اآلخرين يف الشركة، كما أناط مسؤولية تعيني وإعفاء املدقق 
اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن تقدمها شركات التدقيق لعمالئها 

 1.التدقيقبلجنة 

 أبعاد حوكمة المؤسسات :  الفرع الثاني

أصبح من املرجح أن غياب الضمري كجوهر لألخالق وما ترتب على ذلك من تزوير  :البعد االخالقي  -1
واختالس وتالعب يف احلسابات والقوائم املالية كان من أهم األسباب وراء األزمات اليت مست دول يف 

 .وخروجها من السوق االقتصادي العامل واهنيار شركات كربى 
فإذا كانت احلوكمة هي جمموعة القوانني والنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن 
طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق أهداف الشركات واالقتصاديات، وهو األمر الذي يتطلب 

األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء، وال جدال من أن حتقيق سياسة  وجود نظم حتكم تلك العالقات بني
ونظم احلوكمة اجليدة يف كافة ميادينها وعناصرها إمنا هو رهن كفاءة اإلدارة املنفذة واملشرعة لتلك السياسات 

 .والنظم ومستويات األخالق للقوى البشرية

                                                           
فرع  –، جملة جامعة جازان (أدلة ميدانية من البيئة األردنية" )األجنبية قياس أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات " خليل أبو سليم ،  1

 .9 -1، ص   7032اململكة العربية السعودية، جانفي  -جامعة امللك عبد العزيز  -، كلية األعمال برابغ  3، العدد 1العلوم اإلنسانية، اجمللد 
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سسات هو شيوع الفساد األخالقي للقائمني بإدارة قد أتضح أنه من أسباب ظاهرة اهنيار الشركات واملؤ و 
هذه الشركات واملؤسسات سواء يف اجلوانب املالية أو احملاسبية أو اإلدارية وافتقاد املمارسة السليمة للرقابة 

 .وعدم االهتمام بسلوكيات وأخالقيات األعمال وآداب املهنة
خالق احلميدة هي د املايل واإلداري، فإن االفإذا كانت احلوكمة اجليدة هتدف إىل مقاومة أشكال الفسا

اإلطار األكثر مناسبة لتدعيم هذا اهلدف، كما أن حوكمة الشركات ال ميكن تطبيقه مبعزل عن اجلانب 
 األخالقي لألشخاص أنفسهم، والذين يقصد هبم أعضاء جملس اإلدارة، ألن االقتناع مببادئ حوكمة

سوء نية أو أن أخالقياته جتيز له تسريب معلومات  ني منهم يضمالشركات ومتطلباهتا ال يفيد إذا كان أ
  1.مهمة قبل صدورها

يتضمن السياسات االقتصادية على املستوى الكلى، ودرجة املنافسة يف   :البعد االقتصادي أو االستثماري -2
احلصول على التمويل وإدارة اليت تساعد الشركة يف . السوق وتوفر نظام املعلومات املالية واملعلومات غري املالية

   :املخاطر وتضمن تعظيم قيمة اسهم الشركة واستمرارها يف األجل الطويل ويتضمن هذا البعد ما يأيت
ويشمل التقارير السنوية، السياسات احملاسبية املتبعة، تقارير التدقيق اخلارجي ومقاييس   : اإلفصاح المالي  . أ

 ؛ اإلجناز
التدقيق الداخلي، جلان التدقيق، ادارة املخاطر، املوازنة التقديرية، تدريب ويشمل : الرقابة الداخلية . ب

 . املوظفني
الذي يشري إىل طبيعة العالقة التعاقدية واليت حتدد حقوق وواجبات محلة األسهم  : البعد االجتماعي والقانوني  -3

وتتمثل املسؤولية االجتماعية يف محاية حقوق . وأصحاب املصاحل املختلفة من ناحية، واملديرين من ناحية أخرى
 ؛ األقلية وصغار املستثمرين وحتقيق التنمية االقتصادية 

 2؛اخلدمة أو تقدمياية البيئة من أثر انتاج السلعة أو بيعها العمل على مح:  البعد البيئي  -4

 3:نوردها يف العناصر التالية حلوكمة الشركات أبعاد وهناك ابعاد اخرى

اإلدارة على أداء اإلدارة التنفيذية،  جمللس فهذا البعد يتعلق بتدعيم وتفعيل الدور اإلشرايف :البعد اإلشرافي  -1
 ؛ واألطراف ذات املصلحة

                                                           
1
: ، مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل " ي حلوكمة الشركات ودورها يف التقليل من اثار االزمة العاملية البعد السلوكي واالخالق" بريش عبد القادر، محو حممد ،   

 2-5، ص  7009 73-70جامعة سطيف، يومي كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ، االزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،  
2
دمشق للعلوم جامعة ، جملة (حالة دراسية للشركات املسامهة العامة العمانية) الشركات املسامهة ما بني احلوكمة والقوانني والتعليمات " حياوي ، مها حممود رمزي ر   

 .99، ص 7001، العدد االول،  72االقتصادية والقانونية ، اجمللد 
3
من للحد من  كألية، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات  "  احلد من الفساد املايل واالداري دور اليات احلوكمة يف" دهيمي جابر ، . بروش زين الدين ، ا     

 .  02 – 02، ص  7037ماي ،  02 – 02الفساد املايل واالداري ، جامعة بسكرة ، يومي 
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ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي للشركة، فعلى املستوى   : البعد الرقابي -2
الداخلي فإن تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول تفعيل نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة املخاطر، أما على املستوى 

يف البورصيتة وإتاحيتة الفرصة حلملة األسهم واألطراف ذات اخلارجي فيتناول القوانني واللوائح وقواعد التسجيل 
 ؛ املصلحة يف الرقابة فضال عن توسيع نطاق مسؤوليات املراجع اخلارجي وتدعيم استقالله

ويتعلق بتصميم وتنظيم العالقات بني الشركة ممثلة يف جملس اإلدارة واإلدارة  :االتصال وحفظ التوازن بعد -3
اف اخلارجية سواء ذات املصيتلحة، أو اجلهات اإلشرافية والرقابية أو التنظيمية من جهة التنفيذية من جهة، واألطر 

 ؛.أخرى
والتطلع إىل  االسرتاتيجيويتعلق بصياغة اسرتاتيجيات األعمال والتشجيع على التفكري  :االستراتيجيالبعد  -4

اضر، وكذلك دراسة عوامل البيئة املستقبل استنادا إىل دراسة متأنية ومعلومات كافية على أدائها املاضي واحل
املختلفة استنادا إىل معلومات كافية عيتن عواميتل البيئيتة الداخلية ومدى تبادل التأثري فيما  هتااخلارجية وتقدير تأثريا

 .بينها

 شركاتحوكمة ال في الشركات على تطبيق مفهوم  ملكيةالهيكل أهمية : خامسا 

ن هيكل ملكية الشركات له تأثري مباشر على التطبيق السليم للمبادئ اليت يتضمنها مفهوم حوكمة الشركات، وبصفة عامة إ
، (نظام اخلارجيني) ، واهليكل املشتت ( نظام الداخليني) و ما يسمى أهناك نوعان هلياكل ملكية الشركات مها اهليكل املركز 

 1.ماوسوف نعرض بشيء من التفصيل لكل منه

 : ( نظام الداخليين) الهيكل المركز  :الفرع االول 

وألن هؤالء األطراف يؤثرون . حيث ترتكز االدارة وامللكية يف أيدي عدد قليل من األفراد أو العائالت أو املديرين
املدين، لديها ، ومعظم الدول اليت حيكمها القانون "الداخليون" بشدة على طريقة تشغيل وعمل الشركة يطلق عليهم 

هذه اهلياكل، ويقوم الداخليون يف هياكل االدارة املركزة مبمارسة السيطرة والتحكم يف الشركات بعدة طرق منها قيامهم 
ويف بعض األحيان ميلك الداخليون عددا قليال من . مبلكية أغلبية أسهم الشركة ومتتعهم بأغلبية حقوق التصويت

حقوق التصويت وحيدث ذلك عندما تتعدد أنواع األسهم مع متتع بعضها حبقوق األسهم، ولكنهم يتمتعون بأغلبية 
تصويت أكثر من بعضها األخر، واذا ما متكن بضعة أفراد من امتالك أسهم ذات حقوق تصويت ضخمة فان ذلك 

 .سيمكنهم فعال أن يتحكموا يف الشركة، حىت ولو مل يكونوا هم أصحاب أغلبية رأس املال

تتمتع الشركة اليت يتحكم فيها الداخليون مبزايا عديدة منها أن الداخليني  :هيكل المركز مزايا وعيوب ال -3
لديهم السلطة واحلافز ملراقبة االدارة باإلضافة اىل أن الداخليني مييلون اىل اختاد القرارات اليت تعزز فاعلية 

                                                           
 .71-72حممد مصطفى سليمان ، مرجع سبق دكره ، ص   1
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الشركة اىل الفشل يف بعض ومن ناحية أخرى جند أن نظام الداخليني يعرض . الشركة يف األجل الطويل
النواحي املعينة ، واحداها هو أن أصحاب الشركة أو أصحاب حقوق التصويت من ذوي النسب املسيطرة، 

على أصول الشركة على حساب مسامهي األقلية، وميثل  ءمع ادارة الشركة لالستيال اميكن أن يرغموا أو يتواطؤو 
قلية حبقوقهم القانونية وحيدث نفس الشيء عندما يكون مديرو ذلك خماطرة كبرية عندما ال يتمتع مسامهو األ

الشركة من كبار املسامهني أو من كبار أصحاب القوة التصويتية أو كليهما ويستخدمون هذه السلطة يف التأثري 
ومثال ذلك املوافقة . على قرارات جملس االدارة اليت قد يستفيدون منها بشكل مباشر على حساب الشركة

 . بات ومزايا باهظة هلم وكذلك شراء مستلزمات إنتاجية تزيد أسعارها عن املعتاد على مرت
ويتضح مما سبق أن الداخليني الذين يستخدمون سلطاهتم بطريقة غري مسؤولة يعملون على ضياع موارد 

تسيطر وهنا تظهر أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف الشركات اليت . الشركة وختفيض مستويات االنتاجية فيها
 .عليها الداخليون وذلك بغرض محاية أصول الشركة وحقوق األقلية

 (  نظام الخارجيين) الهيكل المشتت  : الفرع الثاني

سهم أميلك كل منهم عددا صغريا من ( املالك) سهم صحاب األأا اهليكل يكون هناك عدد كبري من ذيف ظل ه
هنم مييلون اىل أوعادة ما ال يكون هناك حافز لدى صغار املسامهني ملراقبة نواحي نشاط الشركة عن قرب كما . الشركة

ويشار اىل نظم امللكية املشتتة بنظم ، ومن مث يطلق عليه اخلارجيون . و السياسات االداريةأعدم املشاركة يف القرارات 
القائمة على العرف مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة اىل هياكل امللكية  ات القواننيذاخلارجيني ومتيل الدول 

 .املشتتة يف الشركات

فالشركات يف نظام اخلارجيني تعتمد على االعضاء املستقلني يف جملس االدارة ملراقبة السلوك االداري لألعضاء 
متساوية عن املعلومات وتقييم االداء االداري بشكل التنفديني، ومييل اعضاء اجمللس اىل االفصاح بشكل واضح وبدرجة 

. موضوعي ومحاية مصاحل وحقوق املسامهني بقوة ونتيجة هلدا يعترب نظم اخلارجيني اكثر قابلية للمحاسبة واقل فسادا
 :وبالرغم من تلك املزايا فان اهلياكل دات امللكية املشتتة هلا نقاط ضعف منها 

وليس يف االجل الطويل ويؤدي دلك . هتمام بتعظيم االرباح يف االجل القصريمييل املالك املشتتون اىل اال -1
 ضاء جملس االدارة واصحاب الشركات ؛اىل اخلالفات بني اع

تواتر التغريات يف هيكل امللكية نظرا الن املسامهني قد ال يرغبون يف التخلي عن استثماراهتم على امل حتقيق  -2
 وكال االمرين يؤدي اىل اضعاف استقرار الشركة ؛ارباح اكثر ارتفاعا يف مكان اخر 
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مما سبق يتضح لنا ان كال من نظم الداخليني واخلارجيني حتمل خماطر يف طياهتا والغرض من نظم حوكمة الشركات هو التقليل اىل 
على مزيج من الضوابط ادىن حد من هده املخاطر وتشجيع التنمية السياسية واالقتصادية ويعتمد النظام الفعال حلوكمة الشركات 

 1.الداخلية واخلارجية

 جهود المنظمات الدولية لوضع مبادئ لحوكمة المؤسسات : الثالثالمبحث 

ان اخلطوط االرشادية لقواعد حوكمة املؤسسات اليت تنتهجها ثالث منظمات دولية ممثلة بالبنك الدويل للتنمية ،           
صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، حيث ان معظم الدول اليت تتبىن هذه القواعد تتبع اىل حد ما املعايري 

 : ت ، وفيما يلي اهم هذه املبادئ اليت جاءت هبا كل منظمة اليت وضعتها هذه املنظما

 مبادئ الحوكمة في المنظمات الدولية : المطلب األول 

حظيت حوكمة املؤسسات بأمهية بالغة يف اآلونة األخرية ، خاصة من قبل املنظمات الدولية مثل منظمة التعاون االقتصادي 
، حيث تعترب املبادئ ، وذلك من خالل وضع مقومات ومبادئ حلوكمة املؤسساتمليالعاوالتنمية، صندوق النقد الدويل والبنك 

 .اليت وضعتها هذه املنظمات هي األساس الذي تتبناه معظم الدول عند وضع قواعد احلوكمة اخلاصة هبا 

 الدولي للتنميةالبنك  مبادئ: أوال

يقوم على تشجيع الدول النامية على تبين أفضل املمارسات الدولية والقيام باإلصالحات القانونية ، اال أنه ال يعمل   
 :يف جمال وضع املعايري أو حتديد القواعد، ذلك أنه يعطي الدعم املناسب على املستوى احمللي واالقليمي والعاملي

 على المستوى المحلي : الفرع االول 
وضع جمموعة من التقوميات اليت تقوم هبا الدولة واليت تتحدد على أساسها مواطن القوة والضعف  من خالل

فيما خيتص حبوكمة املؤسسات، مما يساعدها على ترتيب أولوياهتا ودعم االصالح التشريعي وتبين األعمال التطوعية من 
احمللي " تنمية الذي يؤكد على أمهية القطاع اخلاص القطاع اخلاص، األمر الذي يتفق مع االطار العام للبنك الدويل لل

كأحد العناصر األساسية يف عملية التنمية ويدعوا اجلهات املعنية اىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة "  واألجنيب
 .لإلصالح

  على المستوى االقليمي : الفرع الثاني 
وميني واملشرعني واملنظمني والشركات احمللية اشرتاكه مع وكاالت دولية من خالل خطابات مع املسؤولني احلك 

 .اخل، لإلمجاع على رأي موحد خبصوص االصالح. واألجنبية واملستثمرين
 

                                                           
 .79-71نفس املرجع ، ص   1
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  على المستوى العالمي: الفرع الثالث 

. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتوسيع دائرة قواعد إدارة الشركات خارج دول املنظمة فقد عمل البنك مع
م، وذلك برعاية املنتدى الدويل لقواعد حوكمة الشركات، من خالل 6888جوان  16من خالل توقيع مذكرة تفاهم يف 

 : جمموعة من األهداف 

حتسني املعايري اليت تستخدمها إلدارة  كمساعدة الدول ذات املداخيل املنخفضة واملتوسطة على -1
 ؛ الشركات

 تبين روح املخاطرة يف جمال األعمال واملساءلة وتشجيع العدل والشفافية،  -2
وضع منوذج يتيح فرصة تقييم نقاط القوة والضعف يف خمتلف األسواق ليلخص املدى الذي وصلت  -3

 .اليه الدول يف االلتزام ببعض املعايري املعرتف هبا دوليا

 للتنميةساسية لقواعد حوكمة الشركات حسب البنك الدولي المكونات األ: الفرع الرابع         

تتيح نظم اإلعسار أيضا للمقرضني احلصول على تقرير أكثر دقة على :   االعسار وحقوق الدائنين  -1
املوارد خماطر السعر و اإلقراض الذي جيب أن يكون يف صورة تدفق لألموال وتوجه املديرين لتخصيص 

 .القليلة بعقالنية
من أجل احلصول على تقارير مالية شفافة وتقدم يف وقتها : الشفافية في نظم المحاسبة والتدقيق  -2

 1.ويعتمد عليها

 صندوق النقد الدولي  مبادئ: ثانيا

وضع صندوق النقد الدويل قانونني، يصب كالمها حول املمارسات اجليدة اخلاصة لشفافية السياسات املالية والنقدية  
 :احلكومية، من خالل قانون السياسات املالية وقانون املمارسات اجليدة حول شفافية السياسات املالية والنقدية كما يلي 

  قانون السياسات المالية: الفرع االول 

يهدف هذا القانون تشجيع الدول األعضاء على تطبيق املدونة القانونية للممارسات اجليدة اخلاصة بالشفافية املالية، اليت 
ويوضح قانون السياسات املالية أربعة . تؤكد وضوح مسؤوليات احلكومة وتوفري املعلومات اخلاصة باألنشطة احلكومية للمواطنني

 :مبادئ هي

 :ؤوليات ، من خالل وضوح األدوار واملس -1
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 التمييز بني القطاع احلكومي واهليئات التابعة له يف القطاع العام و قطاعات االقتصاد ؛ 
 أن تكون أدوار السياسة واالدارة يف القطاع العام واضحة ويفصح عنها بعالنية؛ 
 أن يكون هناك إطار قانوين وإداري واضح لإلدارة املالية. 

 .املعلومات للجمهور حول األنشطة املالية احلكومية يف الشكل والوقت املالئم توفر -2
من خالل حتديد أسس السياسة املالية للميزانية : إعداد امليزانيات وتقدمي التقارير عنها بطريقة واضحة  -3

ل حتليل واملخاطر املالية االكثر تأثري هلا، وعلى أن تقدم املعلومات اخلاصة بامليزانية بطريقة تسه
السياسات وتوضح وحتدد االجراءات اخلاصة بتنفيذ ومتابعة املصاريف وكذا مجع االيرادات مع تقدمي 

 .تقارير مالية دورية للهيئة التشريعية و اجلمهور
 :تأكيد النزاهة ، من خالل  -4

 فحص املعلومات املالية؛ 
 جودة البيانات املالية وتوافقها مع املعايري. 

 نون الممارسات الجيدة حول شفافية السياسات المالية والنقدية قا:  الفرع الثاني 

 :قد وضعت اجراءات الشفافية يف هذا القانون على أساسني 

هداف السياسة أ اجلمهور علية اذا ما عرفاكثر فأن تصبح أن السياسة النقدية واملالية من املمكن أ -1
 ؛ واذا ما الزمت احلكومة نفسها هبا ،دواهتاأو 

اجليدة تدعوا ألن تكون البنوك املركزية واهليئات املالية خاضعة للمساءلة خاصة اذا كانت السلطات االدارة  -2
 1.النقدية على درجة عالية من االستقالل

  التعاون االقتصادي والتنميةمبادئ الحوكمة حسب منظمة : ثالثا 

طلب جملس منظمة التعاون  3991أفريل عام  71اىل  72ي عقد على املستوى الوزاري يف الفرتة من ذيف االجتماع ال
ن تقوم باالشرتاك مع احلكومات الوطنية وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص، بوضع أاالقتصادي والتنمية من  املنظمة 

همة وضع ا اهلدف قامت املنظمة بإنشاء فريق عمل خمصص ملذعن حوكمة الشركات، ولتحقيق ه واإلرشاداتجمموعة من املعايري 
 .ا الصددذعضاء يف همتثل وجهات نظر الدول األ ،مبادئ حلوكمة الشركات

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باإلضافة اىل يف عضاء الدول األكما متت االستفادة من اسهامات عدد من الدول من غري 
املعنية  اجلهاتوغريها من . واالحتادات املهنيةعمال ، واملستثمرين اسهامات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وقطاع األ

 .باملوضوع
                                                           

1
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وقد وافق الوزراء على مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حلوكمة الشركات يف اجتماع جملس املنظمة على املستوى الوزاري 
 3999.1ماي  72-72يف 

 :تغطي مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ستة جماالت 

 ضمان وجود أساس الطار فعال حلوكمة املؤسسات؛: املبدأ االول 
 ؛ حقوق املسامهني: املبدأ الثاين  

 ؛ املعاملة املتكافئة للمسامهني: املبدأ الثالث  
 ؛ دور أصحاب املصاحل: املبدأ الرابع  

 ؛ االفصاح والشفافية: املبدأ اخلامس  
 .مسؤوليات جملس االدارة: املبدأ السادس  

 2فعال لحوكمة المؤسسات  إلطارضمان وجود أساس : ول مبدأ األال

مبين على الشفافية ويشجع حوكمة ليعترب هذا املبدأ هو اإلطار العام جلميع مبادئ احلوكمة األخرى، ويتناول وضع إطار ل
وليات بني خمتلف اجلهات ؤ توزيع املسديد حت السائد، وأن يتم انونالق احكام مع اكون متوافقي، وأن االداء اجليد لألسواق 

 .والتنظيمية والتنفيذية  اإلشرافية

جلميع  فعال ميكن يتوجود أساس قانوين وتنظيمي ومؤسس من الضروريحوكمة ، فإن لولكي يتم ضمان وضع إطار فعال ل
عناصر تشريعية وتنظيمية، االعتماد عليه يف إنشاء عالقاهتم التعاقدية اخلاصة، وعادة ما يضم هذا اإلطار يف السوق املتعاملني 

 .، وممارسة االعمال اليت هي نتاج الظروف اخلاصة بالدولة وتارخيها وتقاليدها  وترتيبات للتنظيم الذايت داخل املؤسسة

 :وهي للحوكمة  طار الالزم والفعالاإللتحقيق جمموعة من االرشادات والعوامل جيب اخذها يف االعتبار ويتضمن هذا املبدأ 

احلوافز للمشاركني  وضعونزاهة األسواق، و  الشامليتم وضع إطار احلوكمة هبدف التأثري على األداء االقتصادي  -1
 ؛يف السوق، وتشجيع قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية والفعالية

ة مع حكم و متوافق ،تشريعي نطاق أن تكون املتطلبات القانونية والتنظيمية اليت تؤثر يف ممارسات احلوكمة ضمن -2
 ؛القانون وذات شفافية وقابلة للتنفيذ

 مع ضمان ، حمدد بشكل واضحو ،  يف نطاق اختصاص تشريعي ما وليات بني خمتلف اجلهاتؤ وجود توزيع للمس -3
 .خدمة املصلحة العامة

                                                           
1
 .10، ص  ،مرجع سبق ذكرهالتجارب  –املبادئ  –املفاهيم "  حوكمة الشركات" طارق عبد العال محاد ، . د   
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بطريقة متخصصة النزاهة واملوارد للقيام بواجباهتا ، السلطة ،أن تكون لدى اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية -4
 . وتتميز بالشفافية مع توفري الشرح الكايف هلا وموضوعية ، على أن تكون أحكامها وقراراهتا يف الوقت املناسب

 1حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية: المبدأ الثاني

م، مبا ميكنهم من محاية مصاحلهم، ويف محلة األسهم هم مالك املؤسسة، ومن الطبيعي أن تتاح هلم فرصة مباشرة حقوقه
 :مقدمة تلك احلقوق 

لشركة، و باألخص احلصول بانتظام ويف التوقيت املناسب على معلومات مكتوبة عن كل ما يهمهم معرفته عن ا -1
 قوائمها املالية؛

وما سيناقش فيها من موضوعات، مبا  امةتزويدهم مبعلومات كافية ويف توقيت مناسب عن اجتماعات اجلمعية الع -2
يسمح مبشاركتهم يف اختاد قرارات جوهرية تتعلق بنظام املؤسسة، أو بإصدار أسهم أو سندات جديدة، أو ببيع 

 ذ أو ما شابه ذلك؛أصول ، أو اندماج أو استحوا
النتخاب أو تغيري أعضاء أن تتاح هلم الفرصة والظروف للتصويت يف اجلمعية العامة سواء شخصيا أو باإلنابة ، أو  -3

 لإلدارة التنفيذية وأعضاء اجمللس؛ تجملس االدارة، أو لتقرير مكافئا
إىل أجندة اجتماع ضافة موضوعات إتاحة الفرصة لتوجيه أسئلة جمللس االدارة، فيما يتعلق بتقرير املدقق اخلارجي، و إ -4

 اجلمعية العامة؛
األعمال يعمل بكفاءة وشفافية، حبيث تكون قواعد  تآمنشستحواذ والسيطرة على العمل على جعل سوق اال -5

ويسهل على محلة األسهم فهمها، وأن تتوافر  ،حمكمة وواضحة ،ندماج واالستحواذ وبيع األصولجراءات االإو 
ويف املقابل ينبغي أن تكون األليات اليت تلجأ اليها . وظروف عادلة حلماية محلة األسهم ،للعملية شفافية يف التسعري

  بقاء أعضاء االدارة يف مواقعهم؛ارة ملواجهة عمليات االستحواذ موضوعية، وليس اهلدف منها تأمنياالد
التعامل مع تعارض املصاحل، على حنو ما قد حيدث مع البنوك طرق ينبغي على املستثمرين املؤسسيني الكشف عن  -6

 ا؛التجارية اليت قد تكون مقرضة للشركة ومسامهة يف نفس الوقت يف رأمساهل
 .أن يتاح للمستثمرين مبا فيهم املستثمرين املؤسسيني التشاور فيما خيص حقوقهم كمالك للشركة -7

 2المعاملة المتكافئة للمساهمين: المبدأ الثالث 

كما . جيب أن يكفل إطار حوكمة الشركات املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني ، ومن بينهم صغار املسامهني واملسامهني األجانب 
 .ينبغي أن تتاح جلميع املسامهني فرصة احلصول على تعويض فعلي يف حالة انتهاك حقوقهم

                                                           
1
 .77-73، ص 7033طنطا ، مصر،، دار املعرفة اجلامعية، " داءحوكمة الشركات مدخل في التحليل المالي وتقييم األ"منري ابراهيم هندي، . د  

2
 .329، ص 7001غرفة التجارة االمريكية ، واشنطن ،، " حوكمة الشركات يف القرن احلادي والعشرين" مركز املشروعات الدولية اخلاصة   
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 ،معاملة متكافئة؛جيب أن يعامل املسامهون املنتمون لنفس الفئة  -1
جيب أن يتمكنوا من  فجميع املسامهني ،. نفس حقوق التصويت –داخل كل فئة  -ينبغي أن يكون للمسامهني -2

وذلك قبل قيامهم بشراء ،سامهني احلصول على املعلومات املتصلة حبقوق التصويت املمنوحة لكل من فئات امل
 تغيريات مقرتحة يف حقوق التصويت ؛كما جيب أن متون أية ،األسهم 

 ؛ريقة متفق عليها مع أصحاب األسهمجيب أن يتم التصويت بواسطة األمناء أو املفوضني بط -3
 .املسامهني  لاملعاملة املتكافئة لك ،ينبغي أن تكفل العمليات واالجراءات املتصلة باالجتماعات العامة للمسامهني -4
 ة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية ؛جيب منع تداول األسهم بصور  -5
تتصل قد ،ينبغي أن يطلب من أعضاء جملس االدارة أو املديرين االفصاح عن وجود أية مصاحل خاصة هبم  -6

 .بعمليات أو مبسائل متس الشركة

 1صحاب المصالح أدور : المبدأ الرابع

وأن يعمل أيضا على تشجيع . جيب أن ينطوي إطار حوكمة املؤسسات على االعرتاف حبقوق أصحاهبا كما يرسيها القانون
ستدامة للمشروعات القائمة على التعاون بني الشركات وبني أصحاب املصاحل يف جمال إنشاء الثروة ، فرص العمل وحتقيق اال

 :أسس مالية سليمة ،وعليه 

 ينبغي أن يعمل يف اطار حوكمة املؤسسات على تأكيد احرتام حقوق أصحاب املصاحل اليت حيميها القانون؛ -1
حينما حيمي القانون حقوق أصحاب املصاحل فإن هؤالء ينبغي أن تتاح هلم فرصة احلصول على تعويضات يف  -2

 قهم؛حالة انتهاك حقو 
جيب أن يسمح إطار حوكمة املؤسسات بوجود أليات ملشاركة أصحاب املصاحل ،وأن تكفل تلك األليات بدورها  -3

 عملية حتسني مستويات األداء؛
حينما يشارك أصحاب املصاحل يف عملية حوكمة املؤسسة ، جيب أن تكفل هلم فرصة احلصول على املعلومات  -4

 .املالية وغري املالية املتصلة بذلك

 االفصاح والشفافية : المبدأ الخامس  

ينبغي أن يكفل نظام حوكمة املؤسسات حتقيق اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املالئم بشأن مجيع املسائل املتصلة بتأسيس 
 :املؤسسة، ومن بينها املوقف املايل واألداء، وامللكية، وأسلوب ممارسة السلطة وعليه 

 :يقتصر على املعلومات التالية ن أولكن دون . ن يشمل االفصاحأب جي

                                                           
1
املدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة واخلاصة، مكتبة احلرية للنشر "  الحوكمة المؤسسية" حممد عبد الفتاح العشماوي، . عطا اهلل وارد خليل، د. د  

 . 27، ص  7001والتوزيع ، القاهرة ، 
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 النتائج املالية والتشغيلية للشركة؛ -1
 أهداف وأنشطة وبرامج وخمتلف أعمال الشركة؛ -2
 حق األغلبية من حيث املسامهة، وحقوق التصويت؛ -3
 أعضاء جملس االدارة، واملديرين التنفذيني الرئيسيني، واملرتبات واملزايا املمنوحة هلم؛ -4
 املنظورة وغري املنظورة كاألزمات السياسية والكوارث الطبيعية؛عوامل املخاطرة  -5
 املسائل املادية املتصلة بالعاملني وبغريهم من أصحاب املصاحل؛ -6
 هياكل ،سياسات ،أدلة واجراءات حوكمة املؤسسات؛ -7
كما ينبغي أن يفي   إعداد ومراجعة املعلومات، وكذا االفصاح عنها بأسلوب يتفق مع معايري اجلودة احملاسبية واملالية، -8

 ذلك األسلوب مبتطلبات اإلفصاح عن أمور غري مالية وأيضا مبتطلبات عمليات املراجعة والفحص املستمر؛
جيب إتاحة االضطالع على أعمال املراجعة السنوية، وإتاحة نتائج التدقيق اخلارجي للتأكيد على مدى توافقه مع  -9

 ملالية؛األسلوب املستخدم يف إعداد وتقدمي القوائم ا
ينبغي أن تكفل قنوات توزيع املعلومات، إمكانية حصول مستخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم  -11

 1 .وبالتكلفة املناسبة

 2مسؤوليات مجلس االدارة : المبدأ السادس 

جمللس االدارة على إدارة والرقابة الفعالة . ينبغي يف إطار حوكمة املؤسسات أن يضمن التوجيه واإلرشاد االسرتاتيجي للشركة 
 .الشركة، وحماسبة جملس اإلدارة عن مسؤوليته أمام الشركة واملسامهني

قق أفضل دارة أن يعملوا على أساس من املعلومات الكاملة، وحبسن النية، مبا حيينبغي على أعضاء جملس اإل -1
 مصلحة للشركة واملسامهني؛

دارة أن ف جمموعات املسامهني بطرق خمتلفة، فان على جملس اإلدارة ستأثر يف خمتلاذا ما كانت قرارات جملس اإل -2
 امل كافة املسامهني معاملة عادلة؛يع

اهتمامات أصحاب عتبار مصاحل و وأن يأخذ يف اإل. دارة أن يطبق معايري أخالقية عاليةينبغي على جملس اإل -3
 املصاحل يف الشركة؛

 :ة، تتضمن دارة أن يقوم بوظائف رئيسية معينينبغي على جملس اإل -4
سرتاتيجية الشركة، وخطط العمل الرئيسية، وسياسة املخاطر، واملوازنات التقديرية استعراض وتوجيه ا  . أ

 للشركة ؛وخطط العمل السنوية، ووضع أهداف 

                                                           
1
 .21، مرجع سبق ذكره ، ص  حممد عبد الفتاح العشماوي. اهلل وارد خليل، د عطا. د  

 .  31-32، ص  7002، القاهرة ، "  ن حوكمة الشركاتأمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بش" مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،   2
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 ت على عمليات اإلفصاح واالتصاالت؛جراء التغيرياإشراف على فعالية ممارسات احلوكمة و اإل . ب
شراف على كبار املعنية يف األجل الطويل، واإل اجلهاترتبات بالتناسب مع ختيار وحتديد املكافئات واملا  . ت

 الشركة وعلى ختطيط تداول املناصب؛التنفذيني ب
دارة اليت جيب أن تتم بشكل رمسي، وضمان نزاهة نتخاب جملس اإلاضمان الشفافية يف عملية ترشيح و  . ث

رقابة املالية، ورقابة رة املخاطر، والنظم إلدا) حسابات الشركة مع ضمان وجود نظم سليمة للرقابة 
 (.العمليات

املعلومات الصحيحة ذات الصلة يف  مجيعفانه ينبغي أن تتاح هلم  ،دارة القيام مبسؤولياهتمجملس اإلأعضاء  تمكنيل -5
 ناسب؛الوقت امل

 :من خاللدارة أن يكون قادرا على ممارسة احلكم املوضوعي املستقل على شؤون الشركة ينبغي على جملس اإل -6
الشركة ذوي قدرة على ممارسة احلكم  عمالدارة يف تكليف عدد من أعضاءها من غري نظر جملس اإل . أ

والتقارير املالية  ضمان نزاهة القوائم: مثل . املستقل للقيام باملهام اليت حيتمل وجود تعارض يف املصاحل هبا
 وغري املالية ؛

عليه أن يتم حتديدها بشكل مالئم، وأن يفصح عن عندما يقوم جملس اإلدارة بإنشاء جلان ينبغي  . ب
 ؛ صالحياهتا وإجراءات عملها

 .ينبغي أن تكون لدى أعضاء جملس االدارة القدرة على إلزام أنفسهم مبسؤولياهتم بطريقة فعالة . ت

 :والشكل التايل يبني مبادئ حوكمة املؤسسات ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
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مبادئ الحوكمة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  (15)لشكل رقم ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 50، ص، مرجع سبق ذكره  " دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداري "حممد مصطفى سليمان،:  المصدر

 

 .على االقتصاد الشامل تأثريدو -3
 .تشريعياملتطلبات القانونية والتنظيمية يف نطاق اختصاص -7
   .توسيع املسئوليات يف نطاق تشريعي -1
 .لدى اجلهات السلطة والنزاهة واملوارد للقيام بواجباهتم -2

 مبادئ

 منظمة

 التعاون

 االقتصادي

 و

 التنمية

 .االفصاح عن السياسات-3
 .املستويات النوعية للمحاسبة -7
 .التدقيق اخلارجي-1
 .قابلية التدقيق للمسائلة -2
 .االهتمام باملمارسات-5
 .اطار لإلعسار واخر-2

 .املصاحل وفقا للقانون او االتفاقات-3
 .التعويض مقابل انتهاك احلقوق -7
 .تطوير االليات للمشاركة-1
 .املعلومات يف الوقت املناسب-2
 .االهتمام باملمارسات-5
 .واخر للدائنني لإلعساراطار -2

 .توفري احلقوق االساسية للمسامهني-3
 .احلق يف املعلومات عن القرارات -7
 .احلق يف املشاركة بالتصويت -1
 .تسهيل املشاركة الفعالة-2
 .غيابياالتصويت شخصيا او -5
 .االفصاح عن اهلياكل والرتتيبات-2
 .تسهيل  املمارسة حلقوق امللكية-2

 .معاملة املسامهني معاملة متساوية-3
 .منع التداول بني الداخلني والتداول الشخصي الصوري-7
 .العملياتاالفصاح عن -1

 .العمل وفقا للمعلومات الكاملة-3
 .املعاملة العادلة للمسامهني-7
 .تطبيق املعايري االخالقية-1
 .السياساتعرض -2
 .احلكم املوضوعي املستقل -5
 .املعلومات إلتاحةالوقت املناسب -2

مسيتيتيتيتيتئوليات جمليتيتيتيتيتس  -2
.االدارة  

 االفصاح والشفافية-5

دور اصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتحاب  -2
.املصاحل  

املعامليتيتيتيتيتيتيتيتة املتسيتيتيتيتيتيتيتيتاوية  -1
 .للمسامهني

حقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوق املسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتامهني -7
والوظيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتائف الرئيسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية 

 .حقوق امللكية ألصحاب

اساس ضمان وجود  -3
الطيتيتيتيتيتيتيتيتيتار فعيتيتيتيتيتيتيتيتيتال حلوكميتيتيتيتيتيتيتيتيتة 

 .الشركات
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 (IFC) معايير مؤسسة التمويل الدولية: رابعا 

وقواعد ومعايري عامة تراها أساسية  توجيهات 7001يف عام  للتنمية وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل
  :كالتايل  ةعلى مستويات أربعلدعم احلوكمة يف املؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غري مالية، وذلك 

 املمارسات املقبولة للحكم اجليد؛  -1
 ضمان احلكم اجليد اجلديد؛ خطوات إضافية ل -2
 إسهامات أساسية لتحسني احلكم اجليد حمليا؛ -3
 1.القيادة    -4

 مبادئ الحوكمة حسب الهيئات المتخصصة في الحوكمة: المطلب الثاني 

، الشبكة الدولية حلوكمة الشركات  و حوكمة الشركاتكمركز هناك بعض اهليئات ايضا خمتصة تناولت موضوع احلوكمة            
 :فيما يلي  وسوف نوضحها،  مبادئ احلوكمة وفق جلنة بازلو ،  ملانياأيف  ةميثاق حوكمة املؤسسو 

  مبادئ الحوكمة وفق لجنة بازل : أوال

 1005منه عام  ةمث أصدرت نسخة معدل ،6888سنة  مث 6889سنة أصدرت جلنة بازل تقرير عن تعزيز احلوكمة يف املصارف   
  :وتتمثل يف البنوكاحلوكمة يف  تضمن مبادئتأصدرت نسخة حمدثة  1001 شهر فيفري ويف، 

وأن يكونوا على دراية تامة باحلوكمة  ،جيب أن يكون أعضاء جملس اإلدارة مؤهلني متاما ملراكزهم  :المبدأ األول
وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك ، و يكون أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني بشكل تام عن أداء البنك وسالمة موقفه 

ن يبتعدوا بأنفسهم عن أو ، العمل بالبنك وسياسة املخاطر وجتنب تضارب املصاحل  اسرتاتيجيةوعن صياغة ، املايل 
واجبهم على أكمل وجه جتاه  ت عندما يكون هناك تعارض يف املصاحل جيعلهم غري قادرين على أداءاختاذ القرارا

وتتضمن واجبات اجمللس اختيار ومراقبة  . فعاليةالن يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس مما يشجع على زيادة أ، و البنك
ن يكون أعضاء اجمللس على دراية  أو  ،وتعيني املديرين التنفيذيني مبا يضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك

ويقوم جملس اإلدارة بتشكيل جلان  .كافية مببادئ وأسس األنشطة املالية للبنك اليت جيب إتباعها وبالبيئة التشريعية 
تقوم جلنة املراجعة بالتعاون مع مراقيب احلسابات وتراجع وتتسلم ، ساعدته ومنها جلنة تنفيذية وجلنة مراجعة داخلية مل

ن تأخذ القرارات التصحيحية يف الوقت املناسب لتحديد أوجه الضعف يف الرقابة وعدم التوافق مع أو  ،تقاريرهم
بشأن إدارة  املركزيةتضع املبادئ لإلدارة  ،رة جلنة إدارة املخاطركما يشكل جملس اإلدا. السياسات والقوانني والنظم 

                                                           
1
، امللتقى الوطين حول حوكمة " ادارة االرباح يف البنوك التجارية اجلزائرية  ضبطاملؤسسية يف  حنو تفعيل دور احلوكمة" حديدي ادم ، . هواري معراج ، ا . د   

 .30-09، ص 7037ماي  02- 02للحد من الفساد املايل واالداري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة بسكرة، يومي  كأليةالشركات  
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السيولة ،التشغيل ،السمعة وغري ذلك من املخاطر، وجلنة األجور اليت تضع نظم األجور و  ،خماطر االئتمان ،السوق
 1؛ البنك واسرتاتيجيةولني بالبنك مبا يتماشى مع أهداف ؤ مبادئ تعيني اإلدارة التنفيذية واملس

 ؛للمصرف وعلى قيمه سرتاتيجيةاالينبغي على جملس املديرين املصادقة واإلشراف على األهداف : المبدأ الثاني
 ؛ينبغي على جملس املديرين وضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية واملساءلة: المبدأ الثالث
 ؛ياستهيوافق س املركزيةلس ضمان إشراف مالئم من اإلدارة اجملعلى  :المبدأ الرابع

مة ممارسات وسياسات املكافآت مع ثقافة املؤسسات املصرفية ومع ءعلى املصرف ضمان مال :الخامسالمبدأ 
 ؛جل، وكذلك مع حميط الرقابةاألطويلة  االسرتاتيجيةاألهداف 

 2 ؛ينبغي إدارة املصرف وفق أسلوب شفاف :السادسالمبدأ 
 :  سابعالمبدأ ال

باستقالل مراقيب احلسابات وبوظائف الرقابة الداخلية باعتبارها جوهرية جيب على جملس االدارة أن يقر  . أ
حلوكمة البنوك، وذلك الختبار وتأكيد املعلومات اليت يتم احلصول عليها من اإلدارة عن عمليات وأداء 

 البنك؛
احلفاظ  جيب على اإلدارة املركزية للبنك أن تقر بأمهية وظيفة املراجعة الداخلية واخلارجية ودورها يف . ب

 على سالمة البنك يف األجل الطويل؛
جيب على جملس اإلدارة واإلدارة املركزية للبنك التحقق من أن القوائم املالية متثل املوقف املايل للبنك يف  . ت

مجيع جوانبه، وذلك من خالل التأكد من أن مراقيب احلسابات اخلارجيون ميارسون عملهم بالتوافق مع 
 يشاركوا يف عمليات الرقابة الداخلية للبنك املرتبطة باإلفصاح يف القوائم املالية؛املعايري املطبقة، وأن 

 3.جيب على جلنة املراجعة الداخلية كتابة التقارير مباشرة اىل جملس اإلدارة . ث
اليت يعمل عمليات البنك والبيئة القانونية هيكل  ركزيةواإلدارة امل االدارة لسجمجيب أن يتفهم أعضاء :  المبدأ الثامن

 4.فيها، وأن ال يعرض مسعة البنك بطريقة غري مباشرة إىل خماطر قانونية 

                                                           
 .7032-03-79: ، تاريخ االطالع " دور حوكمة البنوك يف استقرار السوق املايل " ناصري وهيبة ،   1

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157496  
2
دراسة حالة اجلزائر ، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من " مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املصرفية  تطبيق" بو بكر خوالد ، أمال عياري ، أ. د   

 .33، ص 7037ماي  02- 02رة، يومي الفساد املايل واالداري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة بسك
3
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين " ىل حالة اجلزائرإشارة داري مع اإلملواجهة الفساد املايل واإل كأليةاحلوكمة املصرفية  " خرون، أرايس مربوك، مشري فريد و   

، يومي  ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ، جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائرللحد من الفساد املايل واالداري  كأليةحوكمة الشركات  : حول 
 .02،ص 7037ماي  01-09

4
 " المراجعة وحوكمة الشركات ومسؤوليات مراقب الحسابات في مواجهة االزمة المالية العالمية" : عبد الوهاب نصر الدين، موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة  

 .319، ص  7009، اجلزء الثالث ، الدار اجلامعية ، مصر ، 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157496
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ق والتقارير اليت وإدراكا من جلنة بازل ألمهية التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة يف اجلهاز املصريف، فقد أصدرت العديد من األورا
 : وكمة يف املصارف، ومنهااألسس والشروط الالزمة لنجاح تطبيق مبادئ احل  تبني من خالهلا

 ؛املعايري هبذه لتزاماالتوفري دليل عمل ومعايري السلوك املالئم، ونظام لقياس مدى  -1
 ح؛مدى مسامهة األفراد يف هذا النجا يتم على ضوئها قياس مدى النجاح و  بنكوضع اسرتاتيجية واضحة لل -2
 ؛ختاذ القرارإالتوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز  -3
 ؛وضع آلية للتعاون والتفاعل بني جملس اإلدارة ومراجعي احلسابات -4
 ؛توفري نظم قوية للرقابة الداخلية، تتضمن حتديد وظائف املراجعة الداخلية ووظائف إدارة املخاطر -5
رقابة خاصة ملراكز املخاطر واملواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرتضني  -6

 ؛وكبار املسامهني ومتخذي القرار يف املصرف
 1.هتدفق مناسب للمعلومات، سواء من داخل املصرف أو خارج -7

دد حوكمة امل يف البيئة املصرفية العالقات بني إدارة املصرف ومسامهيه واألطراف األخرى ذات املصلحة  ؤسساتوحتح
هبا وتوافقها مع أهداف ومعايري  البنك،وتعمل بشكل أساسي على اجلمع بني القوانني والتعليمات والرقابة هبدف التأكد من تقيد 

زل باإلضافة إىل أهنا توفر آلية للربط بني مصاحل املسامهني واجلهات املركزي ومتطلبات جلنة با البنكوأهداف ، السالمة بشكل عام 
 2. البنكاألخرى ذات العالقة هبدف تعزيز أداء 

 لمانياأفي  ةميثاق حوكمة المؤسس :ثانيا 

 البورصة ، يقدم ميثاق احلوكمة األملاين للمؤسسة متطلبات قانونية رئيسية متصلة بإدارة ومراقبة املؤسسات األملانية املدرجة يف
ويشمل على معايري دولية ووطنية املعرتف هبا بالقيادة اجليدة وتسيري املسؤول للمؤسسات، يهدف هذا امليثاق إىل جعل نظام 

واهلدف منه هو تعزيز ثقة املستثمرين الوطنيني والدوليني، العمالء، االجراء واجلمهور يف . حوكمة املؤسسة األملاين شفاف و واضح 
 .قبة املؤسسات األملانية املدرجة يف البورصةتسيري ومرا

 :ويتضمن هذا امليثاق ستة مبادئ كاآليت 

 مجعية عامة؛ و ونمسامه:  ولاأل المبدأ -
 جملس االدارة؛:  الثالث المبدأ -
 ؛راقبةاملجملس  :الرابع المبدأ -

                                                           
1
 .37خوالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  بو بكرأمال عياري ، أ. د   

2
زمة املالية العاملية ، امللتقى رباح يف البيئة املصرفية يف ظل األدارة األإ ضبطركائز احلوكمة ودورها يف " براهيم الربغوثي ، إمسري . عبد الرزاق الشحادة ، د .  أ   

اكتوبر  73 – 70الدولية واحلوكمة العاملية ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف ، يومي  قتصاديةواالزمة املالية العلمي الدويل حول األ
 .1 – 2، ص   7009
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 شفافية؛:  الخامس المبدأ -
1.السنوية احلساباتراجعة متقرير و :  السادس المبدأ -

  

2مبادئ الشبكة الدولية لحوكمة الشركات :  ثالثا
 

كمنظمة مسرية من طرف املستثمرين، املهمة هلذه الشبكة هي تفعيل معايري فعالة حلوكمة املؤسسات   3995تأسست سنة 
احلوكمة العاملية  وتشجيع املستثمرين لتعزيز فعالية االسواق واالقتصاديات املستدامة يف العامل، مواقفنا االسرتاتيجية ختضع ملبادئ

 :واملبادئ االساسية العاملية، اليت تنفذ كالمها بواسطة ( جملموعة متعددة التخصصات على املسامهات الوطنية)

  تأثري السياسة بتوفري مصدر موثوق الراي للمستثمرين حول احلوكمة والتسيري ؛ 
  ،متتبع لألحداث العاملية لتحسني احلوار بني املؤسسات واملستثمرين حول انشاء قيمة على املدى الطويل

 . وارساء لغة احلوار من خالل املعرفة والتعليم لتحسني احرتافية احلوكمة والتدابري التطبيقية

 :وتتلخص املبادئ يف التايل 

  ين المساهمعودة الى  –الشركة  غاية : الفرع االول 

. اهلدف األساسي للشركة سيكون  حتسني مع مرور الزمن أداء العائد ملسامهيها:  ضمان العائد االعلى للمسامهني  -1
وعلى وجه اخلصوص ، املؤسسة جيب أن تسعى . ممارسات حوكمة الشركات جيب أن تلفت انتباه اجمللس يف هذه الغاية

عندما اعتبارات أخرى تؤثر على هذا اهلدف، ال بد أن . مراجع حمددةإىل التفوق مقارنة مع املؤشر املرجعي جملموعة 
 .تذكر بشكل واضح ومكشوف

ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي على اجمللس ان يضع ويعد اسرتاتيجية للشركة اليت :  االزدهار على املدى الطويل للشركة   -2
 .حتسن من قيمة االسهم على املدى الطويل 

  اإلفصاح والشفافية :الفرع الثاني 

عن الشركة يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك االمهية جيب على الشركات اإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة و  :دفاهل  -1
ملوضوع  صحيحةمتكني املستثمرين من اختاذ قرارات من اجل ، للسوق حيثما وجدت التوجيهية  التعليمات احرتام

  . حقوق امللكية و بيع األسهماالقتناء، املسؤوليات وااللتزامات، 
، عوامل املؤسسةأهداف ، والعملية وباإلضافة إىل النتائج املالية والتشغيلية :تصويتو الاإلفصاح عن حقوق امللكية   -2

جمموعة  املعلومة جيب ان تشمل وصفا لعالقة املؤسسة مع، ةكمو أصحاب املصلحة وهياكل احل رهاناتاخلطر، 
                                                           
1
 Government commission, «  German Corporate Governance Code, 12 juin 2006 , p 01-15  

2
 ICGN Statement On Global Corporate Governance Principles Revised July 8, 2005 AT THE ANNUAL 

CONFERENCE IN LONDON , p p 3 – 10. 
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، مبا يف ذلك الرئيسيني واخرين اللذين يراقبون أو ميكنهم الرقابة على املؤسسةاملسامهني  نبيانات ع ،خرىاأل املؤسسات
 الرقابة او انظمة كبرية للعمليات، ألنظمة الفعليةلكية املات املسامهني، يمعلومات عن حقوق التصويت اخلاصة، اتفاق

املختلفة حقوق التصويت التفاضلية  حولذلك املعلومات ، وكمتداخلةبني املسامهني وضمانات  متداخلة هامة عالقات
 .ذات الصلة العملياتو 

 المراجعة : الفرع الثالث 

 حقوق التصويت والتعويضات و شاركة المساهمين، مسؤوليات م :الفرع الرابع 

 المؤسسة لس إدارة امج: الفرع الخامس 

مستهدف االخذ بعني  ثيقةيف هذه الو  املستخدم" جملس"لس معني ومصطلح جملأي هيكل اىل  تدعواهذه املبادئ ال 
 جملس"تشري اىل بادئ امليف  تستخدم" لسجم"مستويني ، مصطلح ذي  نظام يف. االعتبار  خمتلف النماذج الوطنية هلياكل اجمللس 

 ةمناسب لن تكون املصطلحاتعلى الرغم من أن ". جملس اإلدارة"يشري إىل " املسريين التنفذيني"يف حني أن مصطلح " الرقابة
 ".أعضاء اجمللس "مع مصطلح  غيريلتكون قابلة للتيستخدم " متصرف اداري " ، مصطلح عتبتني له يف سياق جملسجمللس الرقابة 

  بالشركات االجورلسياسات ا: الفرع السادس 

املتعلقة باألجور املنصوص عليها و يتعني على الشركات متابعة أفضل املمارسات  املسامهني،مع مصاحل  األجور توحيد   -
 .( ICGN)يف احدث سياسة للشبكة الدولية حلوكمة الشركات 

 اخالقيات االعمال  عالقات قيادة مواطنة المؤسسة ، : الفرع السابع 

عن إدارة عالقات  سامهني ومسؤويلجتاه املاجمللس مسؤول  احل،أصحاب املصاملتعلق بجمللس اسؤوليات وواجبات م -1
 املؤسساتبني  ترى ان التعاون الفعالالشبكة الدولية حلوكمة الشركات . يف الشركة احلمع أصحاب املص نتجةمناجحة و 

 ومال يف الوقت ؛عمل  ،ثروة  مؤسساتيف إنشاء  ضروري احلوأصحاب املص
 ؛نشاطاهتم كانوا ميارسون فيها  جيب على الشركات االمتثال جلميع القوانني املعمول هبا يف البلدان اليت : احرتام القوانني   -2
 ؛احلعلى أصحاب املص تنطويالقضايا اليت  يفجيب على الشركات اإلفصاح عن سياساهتم . اإلفصاح عن السياسات  -3
مع مصاحل  لعمالمصاحل ا تنسقحتسني األداء اليت  ميكانيزماتيتم تشجيع الشركات على تطوير . مالمشاركة الع  -4

األرباح  مشاركةوتشمل هذه املوظف العام خطط ملكية األسهم أو غريها من برامج . نواملتدخلني االخرياملسامهني 
 ؛ سامهنيمن اجل اململشاركة عوائد  عمالمصممة لتسمح لل

أنشطتها وتقود األخالق  ميثاقبشكل فعال تنفذ  يتعني على الشركات أن تعتمد و. املسؤولية االجتماعية للشركات -5
 ؛ وبيئياجتماعي ، اقتصادي بأسلوب 
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 .تنفيذ واحلفاظ على ثقافة النزاهة بتحديد،اجمللس مكلف  :النزاهة  -6

 مؤسسةتنفيذ حوكمة ال : الفرع الثامن 

عرتف هبا على م املؤسسة وكمةحل مليثاق وطين جيب على الشركات االمتثال. وكمةوأنظمة احلللمواثيق االمتثال واإلفصاح  -1
عند عدم وجود مثل هذا الرمز، ينبغي . الشبكة الدولية حلوكمة الشركاتنطاق واسع، وهو ما يتسق عموما مع مبادئ 

 املواثيقأكثر صرامة من  الشبكة الدولية حلوكمة الشركاتمبادئ  بينما. امليثاق إلعداد اان يسعو على املستثمرين وغريهم 
كل شركة جيب أن تفصح عن . الشبكة الدولية حلوكمة الشركات تشجيع الشركات على اعتماد مبادئمت الوطنية، 

املؤسستيني ان يراعوا االصول جيب على املستثمرين . وإذا مل يكن، أسباب عدم االمتثال ، إذا مت احرتامه،امليثاق املطبق 
 ؛املمتثلة  غريالشركات  و معزفة حتليل املعطيات من طرف املؤسسات من اجل

من ينبغي معاجلتها  ،املديرية التنفيذيةامهني، جملس اإلدارة قضايا حوكمة الشركات بني املس :معاجلة مسائل احلوكمة  -2
، اخلالفات لكي تسوى أخرى ذات الصلة  منظماتومع  نياحلكوميني والتنظيمي املمثلني، مع ان وجدتخالل احلوار، 

 .إن أمكن

 مبادئ مركز حوكمة الشركات  : رابعا

ن اقامة نظام حوكمة جيدة أيف بورصة نيويورك بش رشادات للشركات املدرجةإ( CFCG)قدم مركز حوكمة الشركات 
  :ومتماسك يف الشركات من خالل اجلوانب التالية

 ؛ االفصاح عن االلتزام حبوكمة الشركات -
 نظرة حول هيكل امللكية، من حيث التنظيم والسياسات ونظم االدارة املتبعة؛ -
 صحاب املصاحل؛أعالقات  -
 القيادة؛ -
 ؛مكافئات املديرين غريالتنفذيني -
 دور املسامهني من خالل حقوق امللكية وتعيني املديرين؛ -
 داء؛التقارير املالية، الشفافية واأل -
 االلتزام واالمتثال للقواعد التنظيمية؛ -
 االهتمام بأصحاب املصلحة؛ -
  داء البيئي واالقتصادي؛األ -
  1.عمالخالق يف جمال األاأل -

                                                           
1
 CFCG guidelines on Corporate governance, center for Corporate governance, p 01 . 
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 القوانين والتقارير الدولية لتعزيز حوكمة المؤسسات : المطلب الثالث 

 :هناك عدة قوانني وتقارير دولية عززت حوكمة املؤسسات ، ميكن ذكر امهها 

 Sarbanes – Oxley  (SOX)اوكسلي  زساربانيقانون  :أوال 

، وهو يعترب من أكثر تشريعات 1001 جويلية 90تشريعيا بتاريخ   (Sarbanes – Oxley)ساربانيز اوكسلي مت توقيع قانون 
،ويتم تطبيق أحكام ذلك القانون على الشركات العامة واملنشآت  6891 -6899األوراق املالية أمهية منذ قانوين األوراق املالية 

 .اليت تقوم مبراجعتها

نرون فقط خالل شهر ،بعد ما مسحت بأخطاء أفالس شركة إثر حدوث وقائع إ 1003وقد نشأ ذلك القانون يف ديسمرب عام 
 .مليار دوالر يف األصول 27مليون دوالر، ومع وجود  100حبوايل  6881حماسبية أسفرت عن تضخيم األرباح منذ عام 

قد متثل يف إنشائه جملس لإلشراف احملاسيب للشركات العامة، فمع   Sarbanes – Oxleyإن أحد النتائج الرئيسية لقانون 
لك اجمللس فان مهنة احملاسبة اليت قد مت تنظيمها ذاتيا أصبحت األن مهنة منظمة ألداء مراجعات الشركات العامة من ظهور ذ

خالل اإلشراف على مراجعي الشركات العامة باإلضافة إىل إقرار معايري املراجعة جبانب املعايري األخالقية ومعايري االستقاللية، 
 .ى مراجعة الشركات العامةومعايري الرقابة على اجلودة عل

على ( (CEO, CFOويتضمن القانون أحكام لتحسني استقاللية وفعالية جلان املراجعة، كما يستلزم أن يصدق كل من  
 1.القوائم املالية للشركة مع عقوبات صارمة للتصديق املتعمد على القوائم املالية يوجد علم بأهنا حرفت ماديا

 2:من إحدى عشر فصال ، وهي كااليت   SOXويتشكل قانون 

 مجلس الرقابة المحاسبية للشركة العامة  -1
إنشاء التدابري اإلدارية، التسجيل لدى اللجنة ، معايري وقواعد التدقيق ، مراقبة اجلودة واالستقاللية، مفتشيات املكاتب 

ني األجانب، مراقبة اللجنة من قبل اجمللس، احملاسبية املسجلة ، التحقيقات واالجراءات التأديبية ، احملاسبني العمومي
 .املعايري احملاسبية، متويل

 استقاللية المراجع  -2

 

 

                                                           
1
 103-100، ص  7030سكندرية ، ، الدار اجلامعية ، اإل 3، ط"  المراجعة وحوكمة الشركات" محد لطفي ، أمني السيد أ. د   

2 One Hundred Seventh Congress Of The United states of America At  the second session, City of 

Washington Wednesday 23 janury 2002  
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 المسؤولية االجتماعية -3
، املسؤولية االجتماعية للتقارير املالية، تأثري غري صحيح على قيادة املراجعني، خسارة بعض  جلان املراجعة يف الشركات

واالداريني ، العمليات املقبولة خالل الفرتات املمنوعة لصندوق التقاعد، قواعد املنح واألرباح، اجراءات املسريين 
 .املسؤولية املهنية للمحامني، راس املال عادل للمستثمرين

خدمات خارج نطاق عمليات املراجعني ، تداول شركاء التدقيق، تقارير مراجعي احلسابات اىل جلنة التدقيق، تضارب 
اإللزامي للمكاتب احملاسبية املسجلة ، سلطة اللجنة، العناصر تاخد يعني االعتبار من طرف املصاحل، دراسة للدوران 

 .املسؤولني التنظيميني املؤهلني يف الدولة
 تحسين االفصاح المالي -4

يري ، التزويد باملعلومات عن عمليات التسيري و املسامهني الرئيسيني ، تقييم تسالدورية  التزويد باملعلومات يف التقارير
الرقابة الداخلية ، اإلعفاء ، قانون آداب املهنة لإلطارات العليا للمالية ، الكشف عن خبري مايل من جلنة املراجعة ، 

امتحان حيتوي على معلومات دورية مفصلة مقدمة من طرف املرسل ، معلومات مقدمة من طرف  املرسل يف الوقت 
 .احلقيقي

 .معاجلة حتاليل القيم من طرف مجعيات القيم املنقولة للبورصات الوطنية وذلك من خالل:  تحليل تضارب المصالح  -5
 موارد وسلطة اللجنة -6

 .مؤهالت األشخاص املرتبطني بالسماسرة  تفويض االعتمادات، املثول والتطبيق امام اللجنة ،
 تقارير ودراسات -7

فيما خيص تعزيز مكاتب اخلرباء احملاسبني، دراسة وتقرير اللجنة فيما خيص وكاالت التامني ،  GAOدراسة وتقرير 
 .دراسة وتقرير عن املخالفني واالنتهاكات ، دراسة التدابري التنفيذية ، دراسة البنوك االستثمارية

 جرائم االختالسمسؤولية الشركة عن  -8
الوثائق، الديون غري قابلة لالسرتداد إذا كانت خمالفة لقوانني الغش  عنوان خمتصر، العقوبات اجلزائية من اجل تغيري

اخلاصة بالقيم املنقولة، احلد من االحتيال يف القيم املالية، استعراض اخلطوط التوجيهية االحتادية لتحديد العقوبة من اجل 
العقوبات اجلنائية عن احتيال املسامهني  عرقلة جناية التزوير، محاية عمالء الشركات املدرجة واليت تقدم ادلة االحتيال،

 .للشركات املدرجة يف البورصة
 تعزيز العقوبات الجزائية ألقالم بيضاء -9

عنوان قصري ، حماوالت ومؤامرات الرتكاب خمالفات احتيال جنائية ، العقوبات اجلزائية للربيد واالحتيال ، العقوبات 
، تعديل اخلطوط التوجيهية يف حتديد العقوبة جلرائم معينة 3922قانون اجلزائية عن خمالفات ملداخيل التقاعد للعمالء 

 .ذوي الياقات البيضاء، املسؤولية الشركة من اجل التقارير املالية
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  .عائدات ضرائب الشركات -11
 .حتسس من جملس الشيوخ بشأن توقيع تصرحيات املداخيل للشركات من طرف مديرون عامون 

 غش ومسؤولية الشركة  -11
خمتصر ، خرق مللف أو اعاقة إلجراء رمسي ، سلطة جتميد مؤقتة للجنة االوراق املالية والتبادل ، تعديل اخلطوط عنوان 

التوجيهية الفدرالية االحتادية على حتديد العقوبة، تصريح اللجنة ملنع العمليات أو اإلداريني ، رفع العقوبات اجلزائية 
 .االنتقام ضد املبلغني عن املخالفات ،  3912مبوجب قانون األوراق املالية لعام 

 Sarbanes –Oxley ساربانيز اوكسلي  البنود الرئيسية لقانونوالشكل التايل يوضح 
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 Sarbanes –Oxleyالبنود الرئيسية لقانون : يوضح ( 16)الشكل رقم 

 .مجلس اشراف المحاسبة للشركة العامة                   

 

 .المدير التنفيذي والمدير المالي على القوائم المالية واالفصاحات بها ( مصادقة )شهادة تصديق                  

 

 .تقرير الشركة والمراجع عن ضوابط الرقابة الداخلية على التقرير المالي                  

 

 .الموافقة على أي خدمات بخالف المراجعة والتقريراعطاء لجنة المراجعة سلطات واسعة في                    

 

 .تشكيل أعضاء لجنة المراجعة يتسمون بالمعرفة بالمحاسبة والرقابة، وأن يكون أحد األعضاء خبير مالي                

 

   .اعوام  5تدوير شركاء المراجعة كل                  

 

 .وجود فترة بين عمل أحد الشركاء أو المديرين بالشركة عميل المراجعة                 

 

 ( .العامة)االفصاح عن المعامالت أو االتفاقيات خارج الميزانية العمومية                 

 

 .172امني السيد امحد لطفي ، مرجع سبق دكره ، ص . د  :المصدر 
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 ( NRE)قانون التنظيم االقتصادي الجديد : ثانيا 

متعلق  و اخرمتعلق بالقانون املايل  جانبيتضمن  7003ماي  35يف الصادر القانون املتعلق بالتنظيم االقتصادي اجلديد      
الشفافية بني املؤسسة وبني  وعلى وجه اخلصوصالعديد من اليات القانون هتدف اىل حتسني حوكمة املؤسسات . بقانون املنافسة 

 :، ال سيما يف اجملاالت التالية شركات االسهم وتسيري  االدارةدل مبا يف ذلك قواعد تنظيم القانون ع. مستثمريها 

املتعلق بالفصل بني  املبدأ 7003ماي  35قانون  اثبت : لعامبني مهام رئيس جملس اإلدارة واملدير اما الفصل  .1
، (NRE)من قانون التنظيم االقتصادي اجلديد   302ومن خالل املادة .  عاممهام رئيس جملس االدارة واملدير ال

اذا كان بإمكانه ان . ن بتحديد التوجهات لنشاطات املؤسسة ويسهر على تنفيذهااجملس االدارة ورئيسها يقوم
ئيس جملس ر . اصبح من اختصاص املدير العاملذي مجيع االسئلة املتعلقة حبسن تسيري املؤسسة ، التسيري ا يتناول

اعمال عرض  يكون مسؤوال عن أعماله كما ويسري الذي ينظمهميثل جملس االدارة  بل االدارة ال ميثل املؤسسة
نشري اىل ان القانون مسح . اجلمعية العامة، ويضمن السري احلسن مليكانيزمات حوكمة املؤسسة  علىاجمللس 

 ؛ التنفيذي س جملس االدارة واملديررئي وظيفيتاجلمع بني بللمؤسسات 
يتم تعيينه من قبل جملس االدارة بناءا على (رئيس الشركة)هذا االخري يصبح ممثال للشركة : تعزيز مكانة املدير العام  .2

                للمساعدة ( مخسة على االكثر ) اقرتاحه ، ويستطيع اجمللس تعيني العديد من مدراء عامني مندوبني 
فصل املهام ، يستطيع املدير العام ان يطلب من رئيس اجمللس استدعاء جملس االدارة يف حالة ( . 3-302املادة ) 
 وهذا االخري ليس بإمكانه الرفض ؛ ،

 05أكثر من او  شركة اسهمداخل  عام مديران ميارس مهام نفس الشخص ل ميكنال : عهدات ال تقييد تكرار .3
 رفعت ؛ االستثناءات معظم هذه. عهدات يف جملس ادارة او جملس مراقبة

سنوات اليت تلي عملية  1خالل  72)عضوا على االكثر   31دارة يشمل االجملس  : تشكيل جملس ادارة  .4
س عرب يف اجتماعات اجمللاملشاركة والتصويت إمكانية ألعضاء جملس االدارة  مينحأن القانون  شري اىلن(. االندماج 

أو  لشركاتا)سابات ح إلقفالما عدا ( نظام الداخلي للمؤسسة ر اليها يف الاأن يش جيب)مؤمترات الفيديو 
 ؛ لساجملرئيس  أةتعيني ومكاف من اجل ،طرد وكيل الشركة ، أو 1الشريك املوصيمن اجل  أو ،( املوحدة

ساب عمالئها حل رمسيةاملدرجة يف سوق  شركاتاجلمعيات العامة لل يفاملشاركة يف التصويت  من امكانية الوسطاء .5
 ؛ الشركةمن املسامهني يف 

ومسريي املؤسسة وكذلك حول  أعضاء جملس االدارة وأجوركافئات ممبا يف ذلك : املعلومة االفضل للمسامهني   .6
 ؛( خيار االسهمخمطط ) اجراءات االكتتاب او شراء االسهم 

                                                           
الذي وكله يف مجيع االجراءات املرتبطة هو شخص طبيعي موكل من طرف شخص معنوي يأخذ شكل املسري او املدير العام وميثل الشخص الشريك املوصي   1

  .بتسيري املنظمة اليت اوكلت له 
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و  ،  العدالة عن طريقراجعي احلسابات م االعرتاض على تعينيصول حميكنهم هؤالء : تعزيز حقوق اقلية املسامهني   .7
تقين حول العمليات احملققة من طرف املؤسسة  رأياو تعيني خبري من اجل احلصول على  العامة دعوة اجلمعيةكذا 

من  تفسريات ميكنهم طلب كما( . من راس املال الشركة  % 30جيب ان متثل االقلية على االقل )او احد فروعها 
 (.الشركة على االقل من راس مال %5 شرط أن ميثلوا) خطر حمتمل وجود طلب كتايب يف حالة املسريين عرب حترير

 LSF (La loi de sécurité financière)قانون التأمين المالي : ثالثا 

مجيع . جتاه مسامهيها واجلمهور على معلومات جديدة شركات املسامهةجيرب  7001أغسطس  3يف قانون التامني املايل      
وتؤكد  . بةاقر جملس ال ط اجلديدة، سواء جملس اإلدارة أو، سواء كانت مدرجة أو غري مدرجة، ختضع هلذه الشرو املسامهة شركات 

من قانون التامني املايل على ( 332)تنص املادة  . جمموعة هي ايضا ختضع هلذه الشروط اجلديدة تنتمي اىلشركات اليت الأن  على
شروط إعداد وتنظيم "ليهم اعداد تقرير مرفق بتقرير التسيري بشان االبالغ عن جيب ع الرقابةجملس اإلدارة أو  ان رئيس جملس

 املراقبة تقرير مراجعي احلسابات يتناول إجراءات و .   "الداخلية اليت تنفذها الشركة  املراقبةاعمال اجمللس وكذلك إجراءات 
هذه التقارير جيب ان تقدم يف اجتماع اجلمعية العامة السنوي . احملاسبية واملالية ةاليت هلا صلة بإعداد ومعاجلة املعلوم ،الداخلية

مجيع أحكام قانون التامني املايل املشار إليه سابقا، يهدف إىل حتسني الشفافية وموثوقية املعلومات املقدمة من و  .للمسامهني
وعة من التوجيهات اليت وضعتها صندوق النقد العريب ونشري أن هذه األحكام اكتملت من خالل جمم. شركات املسامهة طرف 

 .7002وكذلك مبوجب النظام العام لصندوق النقد العريب يف نوفمرب 

 1تقرير كينغ الثاني :   رابعا

وقد انشئت يف . 3992حلوكمة املؤسسات يف نوفمرب حوكمة الشركات يف جنوب افريقيا تأسست عن طريق تقرير كينغ الثاين 
معهد املديرين لدراسة االمهية املتزايدة للحوكمة يف العامل ، يف سياق جنوب افريقيا ، تزامن مع عمق التحول  برعاية 3997

 . االجتماعي والسياسي ، فجر الدميقراطية وعودة جنوب افريقيا اىل مصف االمم واالقتصاد العاملي 

وخالفا عن نظرياهتا من . هو تعزيز امسى معايري احلوكمة يف جنوب افريقيا  3992اهلدف من تقرير كينغ الثاين عام   -
 ؛ الدول االخرى

تقرير كينغ الثاين كان وراءه جوانب مالية وتنظيمية حلوكمة املؤسسات تدعوا اىل اسلوب متكامل حلوكمة جيدة ملصلحة  -
 . اة للمبادئ االساسية املالية، اجتماعية ، اخالقية وبيئية واسعة ألصحاب املصاحل مع مراع

 

 
                                                           
1 King report on corporate governance for South Africa, cliffe Dekker attorneys, 2002 , p 6 – 20 – 40 
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 :  كاأليتوتتحدد مبادئ هذا التقرير من خالل تسعة مبادئ  

 ؛ تطبيق امليثاق  .1
 ؛ جملس االدارة واعضاء اجمللس .2
 ؛ ادارة املخاطر .3
 ؛ مراجعة داخلية  .4
 ؛ تقارير التكامل املستدام .5
 ؛ حماسبة ومراجعة .6
 ؛ املسامهني عالقات مع .7
 ؛ اتصال .8
 . تطبيق امليثاق .9

 سسات وفق الكود الموحد بإنجلترا حوكمة المؤ  تقرير :سا خام

، وحيتوي هذا الكود على  7001بإجنلرتا الكود املوحد حلوكمة الشركات يف جويلية ( FRC)اصدر جملس اعداد التقارير املالية 
جمموعة من املبادئ والشروط الالزمة واليت توضح طريقة تعيني جملس االدارة واستقالليتهم، وكيفية تقييم عملهم، وذلك باإلضافة 

وعة اىل توضيح كيفية حتديد مستوى املكافآت اليت حيصلون عليها، وفيما يتعلق باحملاسبة واملراجعة حيتوي الكود املوحد على جمم
من املبادئ املتعلقة بإعداد التقارير املالية للشركة واحملافظة على وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ، والتأكيد على ضرورة جلنة 

اما فيما يتعلق جبملة االسهم فيوضح الكود طبيعة العالقة بينهم وبني . املراجعة مع توضيح الدور اهلام الذي جيب ان تقوم به 
 1.رتكيز على كيفية قيام محلة االسهم مبباشرة حقوقهم الشركة مع ال

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .2ال عياري ، مرجع سبق ذكره ، ص ام. د  
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 :كما هو موضح يف الشكل التايل 

 مبادئ حوكمة الشركات وفق الكود الموحد لحوكمة الشركات بإنجلترا( :17)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 نفس المرجع السابق :  المصدر

 

ضمن تقريرها عرضا عن نظم  -الشركات املدرجة يف البورصة –الذي اوصى ان تقدم  تقرير روتمانظهر  3991ويف اكتوبر 
 ،"تقرير جرينبري " تقرير اخر عرف ب  3995الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة للمحافظة على اصوهلا، وتلى هذا التقرير سنة 

والذي اهتم مبوضوع املكافآت واملزايا اليت حيصل عليها اعضاء جملس ادارة املؤسسات، واوصى التقرير بضرورة انشاء جلنة 
املكافآت، وتكون من ضمن مسؤولياهتا مراجعة وتقييم اللوائح واالسس اليت يتم على اساسها حتديد حجم املكافآت على ان 

، (code combined) الكود الموحد" ظهر ما يعرف ب  3991اخلاص باألعضاء ، ويف سنة تتناسب قيمتها مع االداء 
والذي اشتمل على مجيع التوصيات اليت تضمنتها التقارير السابقة له ، اصبح من ضمن متطلبات القيد يف بورصة لندن لألوراق 

لتضم افضل املمارسات حلوكمة املؤسسات، يف ضوء االهنيارات املالية اليت  7001املالية، هذا وقد مت تعديل هذه الوثيقة سنة 
 7007.1حدثت يف الواليات املتحدة سنة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53بوعظم كمال ، زايدي عبد السالم ، مرجع سبق دكره ، ص   1

اعضاء مجلس 

 االدارة

المحاسبة 

 والمراجعة

الكود الموحد لحوكمة  المكافآت 

بإنجلتراالشركات   

العالقة مع حملة 

 االسهم
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احدث التقارير حول حوكمة الشركات التي صدرت على المستوى الدولي( : 12)جدول رقم   

 عنوان التقرير الدولة سنة االصدار
2112مارس   
1994وعام   

افريقياجنوب  والذي حل بديال كينغ االول الصادر ( King Report 2.2112) تقرير كينغ الثاني  
 ( King Report،  1994) 1994عام 

1999ماي   
1994وديسمبر   

 رون؟ يبعنوان اين كان المد Five Years to the Day) تقرير  كندا
Where Were The Directors ؟ Guidelines for 
Improved canada Corporate Governance in  

 (The Toronto Report)والذي حل بديال لتقرير 
م2112ماي   CVM recommendations on corporate Governance: تقرير  البرازيل 

 Corporate Governance – Volume One: in principle استراليا حديثا
Corporate Governance- Volume Two : in Practice 

م1999/1995ماي  و توالذي حل بديال لتقرير فين  1999vento II Reportو الثاني تتقرير فين فرنسا 
 1995االول سنة 

م 2111 والذي ارتكز   The Combined Code Principles of Good: تقرير  المملكة المتحدة 
 م 1992لعام  يعلى تقرير كاديبر 

:بيان حول افضل الممارسات في الشركات العامة بعنوان  بولندا حديثا  
Best Practices in Public Companies 

م1999اكثر   بيان بمبادئ اساليب ادارة الشركات اليونان 
Principles on Corporate Governance in Greece: 

Recommendation for it is competitive Transformation 

م2111  German code of corporate Governance (GCCG) المانيا 

م2111مارس   Code for good corporate governance اندونيسيا 

م1998  Corporate governance forums of  japan اليابان 

م1998  The governance of Spanish of companies اسبانيا 

 

،حالة السعودية، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد " جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات" عوض بن سالمة الرحيلي ، : المصدر 
. 312، ص7001، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة ، السعودية،  3، العدد 77، مواالدارة  
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 بعض الدول في مجال الحوكمةتجارب : المبحث الثالث 

هناك عدة جتارب عاملية رائدة يف جمال احلوكمة ، منها التجربة االمريكية ، التجربة اإلجنليزية والتجربة املاليزية ، وسوف        
 .نلخص ذلك مع التطرق اىل حالة اجلزائر 

 مجال حوكمة الشركاتمريكية والمملكة المتحدة في تجربة الواليات المتحدة األ: ول المطلب األ 

 : تعترب جتربة الواليات املتحدة االمريكية واململكة املتحدة يف جمال احلوكمة من اهم التجارب الدولية يف العامل لالسباب التالية     

 المملكة المتحدة تجربة: اوال 

 :يف التايل  الشركاتمربرات اختيار التجربة االجنليزية يف جمال التطبيق العملي حلوكمة هم أتكمن      

مهية على أ يأخذ، مما جعل موضوع احلوكمة ؤسساتوىل الدول اليت طبقت نظام حوكمة املأتعترب اململكة املتحدة  -1
 ؛املستوى الدويل

تعترب االصالحات اليت جرت خالل عقد الثمانينات من تعثر العديد من الشركات وراء ظهور حوكمة الشركات،  -2
 ؛تقود محلة اصالحات يف هذا اجملالمما جعل حوكمة الشركات 

اليت تصدر تشريعا يهدف اىل تشجيع التطبيق  األرويبول دولة من بني دول االحتاد أتعترب اململكة املتحدة  -3
 ؛الشركات إلدارةاالختياري للممارسات املفضلة 

ن هذه املنظمات االحتاد توجد العديد من املنظمات واجملمعات املهنية اليت كانت وال تزال تساند هذا التوجه، وم -4
الربيطاين للمؤمنني واالحتاد الوطين لصناديق املتقاعدين ، احتاد مديري الصناديق االستثمارية وجممع احملاسبني يف 

 .اجنلرتا وويلز وغريهم

 6895سنة ن هذا القانون الذي صدر أمراجعة شاملة لقانون الشركات، رغم  بإجراءخرى قامة احلكومة الربيطانية أومن ناحية 
، حيث انتهت من وضع  6889خرى على درجة عالية من اجلودة ، ومتت عملية تشكيل جلنة هلذا الغرض يف مارس والقوانني األ

 :، وتضمن ما يلي  1006 جويليةتقريرها يف شهر 

 تبسيط القواعد اخلاصة بالشركات الصغرية اخلاصة؛ -1
 حتديد واجبات مديري الشركات ومسؤولياهتم؛ -2
 مدة تعيني املديرين لفرتة معينة؛حتديد  -3
 حتديد متطلبات االفصاح عن مؤهالت املديرين ؛   -4
 زيادة متطلبات الشفافية لصاحل املستثمرين؛ -5
 قلية ؛توضيح حدود األ -6
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 1.حتسني جودة التقارير املالية -7
 

اىل ما عانت منه يف عقد اململكة املتحدة أول الدول الرائدة يف تطبيق نظام حوكمة املؤسسات، والسبب وراء ذلك يعود 
، الثمانينات نتيجة عدم افصاح شركاهتا واخفائها للمعلومات وبياناهتا املالية املتعلقة باحلسابات والقوائم املالية املقدمة للمسامهني

نت هي من وكا. مما دفعها اىل القيام بإصالحات يف جمال احلوكمة ،هتدف اىل تشجيع تطبيق املمارسات الرشيدة إلدارة املؤسسات
 2.أوائل دول االحتاد األرويب اليت تصدرت القائمة من حيث مصداقية وشفافية املعلومات املقدمة من طرف شركاهتا

ففي اململكة املتحدة نشأ وتطور مفهوم حوكمة املؤسسات، حبيث أصبح جزءا من املفهوم السائد داخل املؤسسات سواء  
كانت مدرجة أو غري مدرجة يف سوق األوراق املالية، وقد أدت املشاكل املالية املرتتبة على قيام بعض املؤسسات بإخفاء بيانات 

املالية املقدمة للمسامهني واليت اتسعت يف فرتة التسعينيات، اىل قيام كل من بورصة األوراق  ومعلومات مالية يف احلسابات والقوائم
املالية وجملس التقارير املالية وجهات حماسبية أخرى، بدراسة منهجية توافر الثقة مرة أخرى يف التقارير املالية اليت تصدرها 

لكة املتحدة لالهتمام بإجراء حوار جدي ومفتوح عن موضوع حوكمة املؤسسات، وكانت الفرصة األوىل جملتمع األعمال باملم
، والذي يعترب حىت األن من أهم التقارير اليت تناولت مفهوم 6881سنة " تقرير كاديربي " املؤسسات، وقد نتج عن ذلك صدور 
  :وهي كالتايل 3حوكمة املؤسسات يف اململكة املتحدة 

انتظام وأن حيافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على الشركة، وأن ينبغي على جملس االدارة أن جيتمع ب  -1
 يتابع أعمال االدارة التنفيذية؛

ال بد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسؤوليات يف رئاسة الشركة، مبا يضمن توازي القوى والسلطة حىت ال   -2
 ينفرد شخص واحد بالسلطة يف اختاد القرار؛

( املنتدبني) ارة أعضاء غري تنفذيني بتوازن وعدد كايف باملقارنة باألعضاء التنفذيني جيب أن يضم جملس االد  -3
 وبشكل جيعل آلرائهم وزن هام؛

ال بد أن يكون جمللس االدارة جدوال رمسيا للمسائل املخصصة له بصفة خاصة، الختاد القرارات ولضمان بأن   -4
 توجهات ورقابة الشركة يف يده بشكل مؤكد؛

وجود اجراء متفق عليه بالنسبة ألعضاء اجمللس يف تقرير واجباهتم ،للحصول على مشورة مهنية ال بد من   -5
 مستقلة عند الضرورة على حساب الشركة؛

يتعني أن يكون لكل أعضاء اجمللس حق الدخول على املشورة وخدمات سكرتارية وأمانة الشركة املسؤولة عن   -6
 .ن القواعد املطبقة واللوائح يتم التوافق معهااجمللس، لضمان أن اجراءات اجمللس تتبع وأ

                                                           
1
 .27-23،ص مرجع سبق ذكره  ، العابدي دالل  

 .311، ص 7030، دار الكتاب احلديث، القاهرة ، 3، ط"  تحليل وادارة وحوكمة المخاطر المصرفية االلكترونية" صالح حسني،   2
3
مع االشارة اىل واقع حوكمة  –حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف االسواق املالية واحلد من وقوع االزمات " بوعظم كمال ، زايدي عبد السالم ،   

 .53، ص 7009عنابة ، ، 7009 فمربنو  39 – 31الشركات يف بيئة االعمال الدولية ، امللتقى الدويل حول احلوكمة واخالقيات االعمال يف املؤسسات ، 
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حكم مستقل مسموع عن املسائل اخلاصة ( من غري االدارة التنفيذية) ينبغي أن يكون ألعضاء جلنة املراجعة   -7
 باالسرتاتيجية واألداء واملوارد ، مبا يف ذلك التعيينات األساسية ومعايري السلوك؛

تقلني عن االدارة وأال يكون هلم أي عمل أو ارتباط أخر يؤثر على طبيعة جيب أن يكون أعضاء جلنة املراجعة مس -8
 اعماهلم الرقابية، أو تتداخل مع ممارسة احلكم املستقل بعيدا؛

 اعادة تعيينهم تلقائيا؛ نجيب أن يتم تعيني أعضاء جلنة املراجعة ملدة معينة ، وأن ال يكو   -9
جيب أن يتم اختيار أعضاء جلنة املراجعة من خالل عملية رمسية ،  وهذه العملية وما يتعلق هبا من تعيينات   -11

 جيب أن تكون أمرا خاصا باجمللس ككل؛
 جيب أن ال تتجاوز عقود خدمة املديرين ثالث سنوات بدون موافقة املسامهني؛  -11
 يتقاضاه رئيس اجمللس واألعضاء األعلى أجرا؛جيب االفصاح الكامل عن كل ما يتقاضاه األعضاء وما   -12
ما يدفع للمديرين التنفذيني جيب أن خيضع لتوصيات جلنة األجور املكونة كلها أو بصفة رئيسية من أعضاء   -13

 جلنة املراجعة؛
 يقع على عاتق جملس االدارة تقدمي تقريرا متوازنا ومفهوما لوضع الشركة ؛ -14
 عالقة موضوعية ومهنية مع املدققني؛ ال بد أن يضمن اجمللس احملافظة على -15
جيب على اجمللس أن يضمن وجود جلنة مراجعة من ثالثة على األقل، مع وضع أحكام مكتوبة كمرجعية   -16

 تتناول بوضوح سلطاهتم وواجباهتم؛
ينبغي على أعضاء جملس االدارة أن يوضحوا مسؤولياهتم عن اعداد التقارير املالية لبيان املراجعني حول   -17

 ولياهتم عن التقارير؛مسؤ 
 جيب على املديرين التقرير عن مدى فاعلية نظام الشركة للرقابة الداخلية؛  -18
جيب على أعضاء اجمللس التقرير عن أن األعمال مستمرة مع افرتاضات أو متطلبات معززة ضمن دليل   -19

 :احلوكمة واليت تشمل 
 ساسية لضمان الرقابة ؛احلاجة اىل الفصل بني الوظائف األ . أ

 حلاجة اىل التصدي إلساءة استخدام احلرية بالنسبة ألجور ومزايا أعضاء اجمللس؛ا . ب
 .احلاجة اىل ضمان وجود رقابة جيدة على التشغيل . ت
احلاجة اىل ضمان اشراف أفضل من خالل جلنة املراجعة ، واملبادئ األساسية اليت تدعم هذا   . ث

 :الدليل هي 
 منشأة األعمال وكل أولئك  من جانب الشركات لبناء الثقة بني:  الصراحة

الذين هلم مصلحة يف جناحها، بتقدمي املعلومات اليت تسهم يف العمل الكفء 
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القتصاد السوق، مبا يدفع جمالس االدارة اىل اختاد االجراءات الفعالة ويتيح 
 ن يتفحصوا بدقة الشركات ؛للمسامهني وغريهم أ

 يه ونزاهة التقارير املالية؛أي توافر كل من التعامل النز : النزاهة واالستقامة 
 فمجالس االدارة مسؤولة أمام مسامهيها من خالل جودة :  المساءلة

املعلومات اليت يتم تقدميها للمسامهني ، يف حني يقوم املسامهون بتفعيل 
 1.مسؤولياهتم من خالل ممارستها كمالك 

ضمن تقريرها، عوضا عن  -الشركات املدرجة يف البورصة –الذي أوصى أن تقدم  تقرير روتمانظهر  6889ويف أكتوبر 
تقرير جرينبري " تقرير أخر عرف ب  6885نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة للمحافظة على أصوهلا، وتلى هذا التقرير سنة 

لتقرير بضرورة انشاء جلنة والذي اهتم مبوضوع املكافآت واملزايا اليت حيصل عليها أعضاء جملس ادارة الشركات، وأوصى ا ،"
املكافآت، وتكون من ضمن مسؤولياهتا مراجعة وتقييم اللوائح واألسس اليت يتم على أساسها حتديد حجم املكافآت، على أن 

، (code combined) الكود الموحد" ظهر ما يعرف ب  6889اخلاص باألعضاء ، ويف سنة تتناسب قيمتها مع األداء 
والذي اشتمل على مجيع التوصيات اليت تضمنتها التقارير السابقة له ، أصبح من ضمن متطلبات القيد يف بورصة لندن لألوراق 

لتضم أفضل املمارسات حلوكمة املؤسسات يف ضوء االهنيارات املالية اليت  7001املالية، هذا وقد مت تعديل هذه الوثيقة سنة 
 7007.2نة حدثت يف الواليات املتحدة س

 األمريكية  تجربة الواليات المتحدة: ثانيا 

حداث اليت جرت خالل عقد الدول الرائدة يف تطبيق نظام احلوكمة نتيجة األ وىلأ االمريكية تعترب الواليات املتحدة
يف هذا تعثر معظم شركاهتا وظهور احنرافات يف تطبيق حوكمة املؤسسات ، مما جعلها تقوم بإصالحات جذرية و  ،الثمانينات

  3.اجملال

يتشابه اهتمام الواليات املتحدة ملفهوم حوكمة الشركات مع اهتمام اململكة املتحدة نظرا لتشابه اقتصاد الدولتني و اندماج 
رقابية فعالة تعمل على مراقبة واالشراف على البيانات الصادرة   هيئاتاملال ، ووجود  سواق راسأوتطور . الشركات فيما بينهم

من طرف الشركات ، باإلضافة اىل تطور مهنة احملاسبة واملراجعة، كلها عوامل دفعت اىل االهتمام مبفهوم احلوكمة والزامية الشركات 
 .فضل املمارسات وبالطريقة السليمةأبتطبيق 

 

                                                           
 .32 – 37طارق عبد العال ، مرجع سبق دكره ، ص . د   1
 .53بوعظم كمال ، زايدي عبد السالم ، مرجع سبق دكره ، ص   2
 .2عطا اهلل وارد خليل ، حممد عبد الفتاح العشماوي ، مرجع سبق ذكره، ص   3
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بتعريف احلوكمة والقاء  (CALPERS) صندوق المعاشات العامةا املفهوم ظهر بصورة واضحة عند قيام االهتمام هبذ
 1.الضوء على أمهيتها ودورها، من خالل اصدار جمموعة من امليادئ لتطبيق مفهوم حوكمة املؤسسات 

 : تتمثل هذه املبادئ يف الشروط التالية 

 أعضاء مستقلني؛غلبية اجلوهرية جمللس االدارة من ن تكون األأجيب  -1
و أ( CEO)رئيس التنفيذي بدون ال( قل مرة يف السنةعلى األ) ن يتم عقد اجتماع لألعضاء املستقلني أجيب  -2

 غري املستقلني؛عضاء األ
و بشكل غري رمسي أن يعني رمسيا أفان اجمللس جيب  عندما يعمل رئيس جملس االدارة يف الشركة كتنفيذي، -3

 عضاء املستقلني؛ساسية لتنسيق عمل األأعضوا مستقال يعمل بصفة 
 :تقوم بعضاء املستقلني انشاء جلان جمللس االدارة مكونة بالكامل من األ -4

 املراجعة؛ . أ
 تعيني األعضاء؛ . ب
 تقييم أعمال اجمللس واحلوكمة؛ . ت
 تقييم أجور التنفذيني واالدارة؛ . ث
 .ألخالقياتالتوافق مع القوانني وتوافر ا . ج

 2 ؛وراق مالية للشركةأعضاء من خالل الدمج بني مبالغ نقدية و ت األآن تتم مكافأجيب  -5
جيب على جمالس االدارة املستقلني التصريح ببيانات كتابية تتعلق مببادئها اخلاصة باملكافاة مع ضرورة اعادة  -6

 تقييمها بصفة منتظمة؛
خاصة هبا ومراجعة األداء الذي ال يتناسب مع تلك املعايري جيب على جمالس االدارة وضع معايري لألداء  -7

 بصفة دورية؛
جيب على أعضاء جملس االدارة املستقلني وضع معايري لألداء وحوافز تعويضية للمسؤول التنفيذي ومراجعة  -8

 األداء الذي ال يتناسب مع تلك املعايري بصفة منتظمة؛
املستقلني حرية الوصول اىل املستشارين املستقلني لتقييم أداء جيب أن يكون لدى أعضاء جملس االدارة  -9

 املسؤول التنفيذي وأجره؛
 

 

                                                           
 .97-93، مرجع سبق ذكره ، ص " معالجة الفساد المالي واالداريدور حوكمة الشركات في حممد مصطفى سليمان ،   1
 .70، ص مرجع سبق ذكره  التجارب ، تطبيقات الحوكمة في المصارف –المبادئ  -المفاهيم" حوكمة الشركات " طارق عبد العال محاد ، . د   2
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جيب على جمالس االدارة وضع خطوط ارشادية تنظم االلتزامات اليت يصعب االيفاء هبا نظرا لضيق الوقت،  -11
 1.وهي املشكلة اليت يواجهها أعضاء جملس االدارة عندما يعملون يف عدة جمالس ادارة

قامت اللجنة الوطنية واخلاصة  6899ويف سنة . وقد أبدت كربيات الشركات األمريكية موافقتها على تلك املبادئ
والذي تضمن   Treadway Commission"جلنة تريدواي " باالحنرافات يف اعداد القوائم املالية بإصدار تقريرها املسمى 

شركات ملنع حاالت الغش والتالعب يف القوائم املالية ، من خالل جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة ال
 .االهتمام مبفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهنة املراجعة اخلارجية أمام جملس ادارة الشركة 

 Blue" تقرير الشريط االزرق" تقريرمها املعروف باسم  (NASD)و( NYSE)اصدر كل من  6888ويف عام  

Ribbon Report  الذي اهتم بفاعلية الدور اليت تقوم به جلنة املراجعة بالشركة بشان االلتزام مببادئ حوكمة الشركات .
حيث تضمن هذا التقرير  توصيات متعلقة بالشروط الذي جيب أن تتوافر يف عضو جلنة املراجعة ومسؤوليات أعضائها واليت 

 :ميكن تلخيصها كاآليت 

 :مسؤوليات اللجنة تجاه اعداد التقارير المالية، وتشمل على   -1
مراجعة املبادئ احملاسبية اليت مت استخدامها يف اعداد التقارير املالية ومدى مناسبتها لطبيعة عمليات  . أ

 الشركة؛
 .مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية اليت تطبقها الشركة . ب

 :راجعة الخارجية، وتشمل مسؤوليات لجنة المراجعة تجاه وظيفة الم  -2
 تعيني املراجع اخلارجي وحتديد اتعابه ، مراجعة اخلطة اليت يقوم بإعدادها والتأكد من استقالليته؛ . أ

 حل املنازعات اليت قد تنشأ بني ادارة الشركة واملراجع اخلارجي بشأن اعداد القوائم املالية؛ . ب
 .خدمات غري مراجع فيها، املقدمة من طرف املراجع اخلارجي للشركة مراجعة . ت

 :مسؤوليات لجنة المراجعة تجاه وظيفة المراجعة الداخلية ، وتشمل   -3
قيام اللجنة بتعيني رئيس قسم املراجعة الداخلية، مراجعة خططه و التأكد من توفري املوارد الالزمة  . أ

 2.لقسمه

 

 

 

                                                           
 .91-97حممد مصطفى سليمان ، مرجع سبق ذكره، ص   1
2
 .92-95 ص ، صمرجع نفسه   
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 1: نظام حوكمة الشركات على عشرة مبادئ أساسية هيففي النموذج األمريكي يقوم 

 ؛نظام احلوكمةبذات العالقة  اجلهاتويقصد به تشجيع التواصل بني : التفاعل أو التواصل - 1
وينص على أن على جملس اإلدارة أن يفهم أن غرضه األساسي هو محاية مصاحل :  غرض مجلس اإلدارة - 2

 ؛يف الوقت الذي يأخذ بعني االعتبار حقوق أصحاب املصاحل اآلخرين املسامهني
 ،هتا ومتابعة تنفيذها، ومراقبة املخاطرااليت تشمل وضع رؤية الشركة واسرتاتيجي:  مسؤوليات مجلس اإلدارة - 3

 ؛م ومتابعة نظام الرقابة الداخليةومن مث تصمي
 ؛ء جملس اإلدارة واملدققني الداخليني واخلارجينيوذلك باحملافظة على استقاللية أعضا:  االستقاللية - 4
خربات واملعارف ذات الصلة باملهام الوظيفية للأي وجوب امتالك أعضاء جملس اإلدارة :  المعرفة والخبرة - 5

وكذلك بالشركة والصناعة اليت يعملون فيها ومن مث احلرص على تنمية وتطوير هذه اخلربات  ،لكل منهم
 ؛دى العاملني اآلخرين يف الشركةول، واملعارف لديهم 

يغطي هذا املبدأ عدد اجتماعات جملس اإلدارة، وطول وقت كل اجتماع،  : والمعلومات االجتماعات - 6
 ؛وتوفري الفرص لالطالع عليها ملن يرغب عند الضرورة،وتوثيق حماضر اجللسات 

ومهام املدير التنفيذي  باعتباره القائدويتطلب هذا املبدأ الفصل بني مهام رئيس جملس اإلدارة  : القيادة - 7
 ؛باعتباره املدير

 ئل االتصال األخرى جمللس اإلدارةوذلك بأن تعكس وثائق تفويض السلطات وكذلك وسا : اإلفصاح - 8
أنشطة وعمليات اجمللس وأن تتسم املعلومات اليت تعرضها البيانات املالية للشركة بالشفافية واإلفصاح مع مراعاة 

 ؛الوقت املناسبنشرها يف 
ويقضي هذا املبدأ بأن توكل مهام تشكيل جلان التعيني والرتقية واملكافآت وكذلك جلان التدقيق :  اللجان - 9

 ؛أي األعضاء غري التنفيذيني فيه ،الداخلي إىل األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة فقط
ترفع تقاريرها مباشرة إىل جلنة  ،وفاعلةوذلك بوجوب وجود إدارة تدقيق داخلي دائمة  : التدقيق الداخلي - 11

 .التدقيق

 

 

 

                                                           
1
، جملة الدراسات للعلوم االدارية، جملد " أثر النظم احملاسبية واملعايري املهنية يف تعزيز فاعلية وكفاءة نظم حوكمة الشركات املسامهة العامة األردنية" حممد عطية مطر،   

 .222 -221 ، ص7009، اجلامعة االردنية، االردن، 7 ، العدد12رقم 
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 1 ماليزياحوكمة المؤسسات في : الثاني  المطلب

ومع ذلك ، يتم تشجيع مجيع . ، متعلق بالشركات املدرجة يف البورصة  7037ميثاق ماليزيا حلوكمة الشركات انشا يف عام 
من  يتجزأجزءا ال " احلوكمة اجليدة للشركات" الشركات على اعتماد مبادئ وتوصيات من النص املشار اليه حتقيقا بان مفهوم 

 .ثقافة االعمال 

جمال تطبيق معايري احلوكمة سواء يف الشركات أو يف البنوك لقد بذلت ماليزيا الكثري من اجلهود سواء البحثية أو االرشادية يف 
بشكل خاص، ومعايريها املطبقة هي نتاج لكمية كبرية من البحث العلمي واحللول اليت هي رد عن حاالت ومشكالت حصلت 

 . يف الشركات وجمالس ادارهتا 

حلماية املستثمر حسب تصنيف البنك الدويل، وأيضا  لقد حققت ماليزيا املركز الرابع للسنة الرابعة على التوايل كأفضل بيئة
 .حصلت على تصنيفات عالية كأفضل الدول النامية يف تطبيق املعايري العاملية للحوكمة

مرت التجربة املاليزية لصياغة أليات احلوكمة بكثري من املراحل أمهها انشاء معهد احلوكمة واطالق معايري خاصة هبا وتقارير 
لصياغة أليات احلوكمة حىت وصلت اىل الزام الشركات املدرجة يف البورصة بالعمل حسب املعايري بشكل رمسي والزامي اجمللس املايل 

، وتال ذلك تطوير املعايري حبيث تشمل الكثري من اجلوانب كسمات جمالس االدارة ومسات االحتياط من اخلسائر 7003يف عام 
 . وسوق راس املال ومتطلباته

أصدرت ماليزيا حديثا معايري متطورة نتاج كثري من االحباث واملناقشات يف السنة املاضية قدمت فيها الكثري من النقاط اليت 
هتتم حبقوق املسامهني بشكل أكرب وحقوق جمالس االدارة وخصائصها، وحصل تطوير ملعايري االفصاح والشفافية نستطيع تلخيصها 

 : يف النقاط التالية 

أعطت املعايري اجلديدة حقوقا اضافية للمسامهني يستطيعون : سامهني اضافة اىل احلقوق السابقة للمسامهني حقوق امل -1
من خالهلا املسامهة يف اصدار القرارات والتعليق عليها خبصوص اصدار أسهم جديدة، وأيضا القيام باستخدام نظام 

ستشاري لتوعية املسامهني األقلية يف األسهم، يتم فيه توعيتهم التصويت يف حالة الرغبة يف اختاذ القرارات، ويتم تعيني ا
ومت أيضا . خبصوص األطراف ذات العالقة وكيفية التصويت ، خصوصا اذا كان هناك أكثر من طرف يف اختاذ القرار 

 إعطاء حقوق إضافية للتصويت يف االجتماعات حىت املسامهة يف عملية وضع األجندات؛
ليات احلوكمة الربيطانية عن أاستمرت املعايري حتت هذا البند يف اتباع : عايري للتحكم يف امللكية حوكمة القيادة ووضع م -2

كرب حصص يف الشركة للتدخل يف أطريق وضع التصويت احلر وااللزامي، واعطاء املسامهني الرئيسيني الذين ميلكون 

                                                           
  7032-02-71، تاريخ االطالع يوم من جتربة ماليزيا يف حوكمة الشركات ؟  نستقيدهما الذي ميكن ان " سليمان عبد اهلل ناصر ،   1

http://www.aleqt.com/2012/01/05/article_613651.html 

http://www.aleqt.com/2012/01/05/article_613651.html
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ن املؤسسات االستثمارية توفد وكالء ، هؤالء الوكالء يف أ واجلدير ذكره. داء االدارة أمراقبة االسرتاتيجيات والتعليق على 
صليني، كما طالبت املعايري بالرتكيز هنائي دون الرجوع اىل املالك األ بعض االحيان ال ميلكون حق اختاذ القرار بشكل 

 .كرب أعلى مستوى التدريب والتأهيل بشكل 
ة على وضع أعضاء جملس االدارة وكيفية تطوير استقالليتهم ركزت املعايري اجلديد: الدور الذي يلعبه جملس االدارة  -3

واعطائهم املزيد من اخلربة عن طريق التدريب وهل يستطيع رئيس اجمللس أن يلعب دورا مهما يف ادارة الشركة أم أنه حيبذ 
، حيث ينتقل جملس استقالليته عن ادارة الشركة بشكل عام؟ ،كما أن املعايري اجلديدة تطالب مبزيد من األدوار املهمة

االدارة من دور الرقابة والنقاش الشكلي اىل وضع املؤثر يف التعليق على األداء وتقرير االسرتاتيجيات يف وقت الزامي 
ومت الرتكيز بشكل كبري على أمهية استقالل أعضاء . ومعلوم ،ألن التأخري يف اختاذ القرارات قد يعطل الكثري من األشياء 

ث جيب أن حيتوي اجمللس على أعضاء مستقلني غري مرتبطني بأي عالقة قد تلعب دورا يف اختاذ أي جملس االدارة ، حي
 قرار سلبا أو اجيابا ؛ 

طورت املعايري اجلديدة احلاجة اىل أمهية أن يشمل أسلوب االفصاح  : أمهية أن يكون االفصاح والشفافية بفاعلية عالية  -4
واسرتاتيجياهتا بأكرب قدر ممكن من الشفافية واستخدام األساليب احلديثة يف االفصاح كل ما له عالقة بقرارات الشركة 

حبيث ينتقل االفصاح من العملية التقليدية اىل العملية املهنية اليت تستطيع أن تعكس معلومات ينتج عنها ثقة أو حماسبة 
من األحباث حتاول أن حتد مدى فاعلية هذه املعايري  ومع كل هذا التطور يف اعداد أليات احلوكمة مازال الكثري. املسامهني 

يف حتسني أداء املؤسسات أو الشركات إجيابيا ، وما زالت مشكلة أغلبية امللكية واداء جمالس االدارة وحتسني العالقة بني 
كثري من . نياالدارة واملسامهني وضمان أن ال تتصرف االدارات يف شركات املسامهة وفق رغبتها بل وفق رغبة املسامه

الباحثني ما زال يقوم برسم عالمات استفهام حول ادارة املخاطر يف الشركة وكيفية تقليل املخاطر االستثمارية وهل ميكن 
وتظل ماليزيا متقدمة كثريا يف اجراءات احلوكمة، . وضع معايري لذلك تكون الزامية على االدارة تتم حماسبتها عليها ؟ 

 .معايري احلوكمة يدل على اهنا يف االجتاه الصحيحواهتمام ماليزيا بتطوير 

 حوكمة المؤسسات في الجزائر :  الثالثالمطلب 

ون التوجيهي للمدينة، يف الفصل املتضمن القان 02-02، كان ضمن القانون رقم " احلوكمة " ول ما ورد مفهوم أيف اجلزائر 
مبوجبه تكون االدارة مهتمة بانشغاالت  هو الذي : نهأبعرفت احلكم الراشد حيث : ول املتعلق باملبادئ العامة يف مادته الثانية األ

 1." املواطن وتعمل للمصلحة العامة يف اطار الشفافية

قامت مجعيات واحتادات األعمال اجلزائرية مببادرة الستئناف الطرق اليت هتيئ اىل تشجيع احلوكمة اجليدة يف جمتمع األعمال 
بإنشاء  1009جنيب املباشر، ولقيادة هذه العملية قام أصحاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص عام بغاية جذب االستثمار األ

،ومؤسسة التمويل GCGFجمموعة عمل حلوكمة املؤسسات تعمل جنبا اىل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات اجلزائري 
                                                           

 .01، ص 35العدد ، ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 7002فيفري  70مؤرخ يف  02-02قانون رقم   1
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أعلنت من خالله كل من مجعية  1008مارس  66مؤمتر وطين يف لوضع اطار حلوكمة املؤسسات اجلزائري، و عقد  IFCالدولية 
CARE نواللجنة الوطنية حلوكمة املؤسسات يف اجلزائر عن اصدار دليل حوكمة املؤسسات اجلزائري ، ويتضمن امليثاق جزأي 

 :ومالحق كما يلي 

 .يف اجلزائر الدوافع اليت أدت اىل أن يصبح احلكم الراشد للمؤسسات ضروريا: يوضح اجلزء األول  -
يتطرق اجلزء الثاين اىل املقاييس األساسية اليت يبىن عليها احلكم الراشد للمؤسسة، فمن جهة يعرض العالقات   -

، ومن جهة ( اجلمعة العامة ، جملس االدارة و املديرية التنفيذية) بني اهليئات التنظيمية للمؤسسة املتمثلة يف 
اخل باإلضافة اىل ...بنوك واملؤسسات املالية، املوردون أخرى عالقات املؤسسة مع اجلهات األخرى اخلارجية كال

 .نوعية نشر املعلومات وأساليب نقل امللكية

وخيتتم هذا امليثاق مبالحق جتمع يف األساس أدوات ونصائح عملية ميكن للمؤسسات اللجوء اليها بغرض االستجابة النشغال 
 1.واضح ودقيق ملمارسة التقييم الذايت إلدارة املؤسسات

على حتضري ميثاق  إلشرافباجمموعة عمل تتألف من مثانية أعضاء وفريق عمل معين باحلوكمة يف القطاع اخلاص  قامت
للحوكمة ، فكرة امليثاق سرعان ما اكتسبت الدعم من طرف املسؤولني يف احلكومة، مبا يف ذلك وزارة املؤسسات الصغرية 

 . ساسيا يف جناحهأودعم هذه الوزارات هلذا امليثاق لعب دورا . ووزارة العدل واملتوسطة والصناعات التقليدية ، وزارة املالية

 . التنفيذميثاق احلوكمة، يف هذا االطار دخل العمل اجلاد حيز  اعالن عنواآلن بعد أن مت 

ام اىل ممارسات رفضوا الوضع الراهن وابدوا رغبتهم اىل االنضم االعوان االقتصادينيخذت منطلق جيد ، والعديد من أالعملية 
 .احلكم الرشيد 

ملساعدة الشركات يف هذه العملية، وملساعدة ،يف هذا االطار . ول باعتمادها مبادئ احلوكمة األ باإلجراءهذه املؤسسات تقوم 
جل الوصول اىل أهناك عمل كبري جيب قيامه من ، هلذا  .خمطط لتنفيذ املبادئ الواردة يف ميثاق احلوكمة  بإعدادقام فريق العمل 

 2.االجتماعات الناجحة بسبب إرادة اجلزائريني واإلرادة للقيام بذلك هذهاملعايري الدولية ، اجلهود متواصلة مثل 

 

 
                                                           

رية وعلوم التجا، ، كلية العلوم االقتصادية 37عدد  ،جملة الباحث ، -دراسة مقارنة مع مصر -مة املؤسسات يف اجلزائر كعلي عبد الصمد عمر ، إطار حو   1
 .23ص،  7031جامعة املدية ، اجلزائر ،  ، التسيري

2
 Sabrina BOUHERAOUA, Algeria Launches corporate Governance code , The center for International Private 

Entreprise corporate Governance (CIPE) TRENDS , Special publication for the middle East and North Africa, 

Number 16 , 2009 , p 03. 
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 سباب ظهور الحوكمة في الجزائر أ :اوال

ترتاوح بني ما هو اجتماعي وثقايف اىل ماهو  سباب،أيف اجلزائر " احلكم الراشد" سباب سامهت يف ظهور أهناك عدة 
 :ساسية أربع فئات أسباب ضمن اقتصادي مرورا مبا هو سياسي ، وميكن بشكل عام اعادة تبويب تلك األ

دميقراطية ، وتزايد عدد  مفاهيموتتضمن اندماج اجلزائر يف العوملة وما حتتضنه من :  سباب السياسيةاأل -1
البحث وبالتايل ، ، العموميةؤسسات املواالدارية يف ادارة  اتيةالبنية املؤسس وضعف. كوميةاحلاملنظمات غري 

 بديلة؛عن مصادر حكم 
زمة املديونية الدولية واليت عكست ضعف تلك احلكومات على ادارة مواردها، أتعترب :  سباب االقتصاديةاأل -2

 ؛مستوى امليزانية العامة  وضرورة التحول اىل احلوكمة خاصة على
 ؛البطالة  اهرةظال سيما مهها تدين معدالت التنمية ، اضافة اىل انتشار أومن :  سباب االجتماعيةاأل -3
خرى كتطور فبقدر ما سببت تلك العوامل ظهور احلوكمة، فهناك بعض العوامل األ:  سباب العلميةاأل -4

 1.مفاهيم التنمية ، وظهور دراسات حقوق االنسان، وتطور علم االدارة والتسيري 

 بوادر الحوكمة في الجزائر  :ثانيا 

 (ONPLC) : هفحتاكتشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم: الفرع االول 

، تتمحور مهامها حول اقرتاح سياسات وتوجيهات وتدابري للوقاية من الفساد،  1001تأسست هذه اهليئة سنة   
واعداد برامج للتوعية من خماطر الفساد، باإلضافة اىل مجع املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد 

، حيث انضمت هذه اهليئة مؤخرا اىل والوقاية منه والتقييم الدوري لألدوات القانونية واالجراءات االدارية ذات الصلة
وزارة وهيئة أخرى يف املنطقة  11، لتضاف بذلك  1009الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليت تأسست سنة 

العربية، اليت تشكل ألية اقليمية تشاركية فريدة من نوعها لتنمية القدرات وتبادل املعلومات ومناقشة السياسات اليت تدخل 
 .يف اختصاصها

  2117انعقاد أول مؤتمر حول الحكم الراشد للمؤسسات في جويلية  :الفرع الثاني 

ا ذ، وخالل فعاليات هاالقتصاديعامل الالفاعلة يف  اهليئاتحيث شكل هذا امللتقى فرصة مواتية لتالقي مجيع 
 .وخطوة علمية تتخذ امللتقى تبلورت فكرة اعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية

 

                                                           
1
 . 771-772خلدميي عبد احلميد ، مرجع سبق ذكره ، ص . صديقي خضرة ، ا . ا   
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  انشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات: الفرع الثالث 

قامت مجعيات واحتادات األعمال اجلزائرية مببادرة الكتشاف الطرق اليت هتيئ لتشجيع احلوكمة يف جمتمع األعمال 
 7002ني العام واخلاص سنة ه العملية قام أصحاب املصاحل يف القطاعذبغاية جذب االستثمار األجنيب املباشر، ولقيادة ه

ومؤسسة  GCGFبإنشاء جمموعة عمل حلوكمة املؤسسات تعمل جنبا اىل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات 
 .لوضع دليل حوكمة املؤسسات اجلزائري IFCالتمويل الدولية 

 اصدار دليل حوكمة الشركات الجزائري: الفرع الرابع 

واللجنة  *CARE( نادي التفكري حول املؤسسة) من قبل كل من مجعية  7009مت اصدار هذا الدليل سنة  
 .الوطنية حلوكمة املؤسسات يف اجلزائر

  يمركز حوكمة جزائر  نشاءا: الفرع الخامس 

دليل حوكمة الشركات، قامت جمموعة عمل حوكمة الشركات اجلزائرية وضعها بناء على قوة الدفع اليت 
ليكون مبثابة منرب ملساعدة  يباجلزائر العاصمة، تأسس مركز حوكمة جزائر  7030مركز حوكمة اجلزائر يف أكتوبر  نشاءبإ

الشركات اجلزائرية على االلتزام مبواد الدليل، واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي 
دة جملتمع األعمال إلظهار التزامه بتحسني البيئة االقتصادية يف البالد، املركز فرصة جدي انشاءحبوكمة الشركات، ويعترب 

 .وحتسني قيم احلوكمة الدميقراطية، مبا فيها الشفافية واملساءلة واملسؤولية

 برنامج االتحاد األوروبي لتعزيز الحوكمة في الجزائر: الفرع السادس 

و لدعم احلوكمة يف اجلزائر يف اطار برنامج دعم الشراكة ماليني يور  60تبىن االحتاد األورويب برناجما مببلغ  
واالصالح والنمو الشامل، ويرمي الربنامج اجلديد اىل تعزيز مؤسسات احلكم يف اجملالني االقتصادي والسياسي، واىل تعزيز 

 التنمية، وحتسني متابعة لك الوصول اىل العدالة، ومكافحة الفساد، وتشجيع مشاركة مجيع املواطنني يفذسيادة القانون مبا يف 
 .ادارة املالية العامة

 ميثاق الجزائر للحوكمة: الفرع السابع 

واالرشادات اخلاصة بأفضل  7001ميثاق املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املغرب شهر جانفي  وضععقب 
قامت  .كمة الرشيدة للشركات، انضمت اجلزائر اىل جرياهنا يف تبين احلو 7000ممارسات حوكمة الشركات يف تونس يف جوان 
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مجعيات رجال األعمال يف اجلزائر على استكشاف اسرتاتيجيات لتشجيع احلوكمة كوسيلة جلذب االستثمار األجنيب 
 1.املباشر

 معايير الحوكمة الصادرة عن الميثاق الجزائري : ثالثا

 :ميكن توضيحها فيما يلي 

 الفاعلني الداخليني وعالقاهتم املتبادلة  : الفرع االول 

 :ميكن توضيحها من خالل الشكل التايل  

 وعالقاتهم المتبادلة ونالداخلي ونالفاعل ( : 18)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر،:  المصدر

  :الجمعية العامة  -3

 :الحقوق األولية للمساهمين  -
 توزيع األرباح على املسامهني يف جلسة اجلمعية العامة السنوية، على أن تكون بطريقة نزيهة وشفافة؛ . أ

 تسجيل السندات املالية للمؤسسة بأسلوب فعال؛  . ب
جيب أن ال تكون اجراءات التنازل وحتويل السندات بشكل غري عقالين حىت ال يؤثر ذلك على التفاوض على   . ت

 السندات؛
 املشاركة والتصويت يف اجلمعية العامة للمسامهني ،  . ث

                                                           
1
اطروحة لنيل شهادة دكتوراه ختصص حوكمة الشركات، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم " احلوكمة واملسؤولية االجتماعية للشركات" غالي نسيمة ،  

 21-22ص ، 7035، جامعة تلمسان، اجلزائر ،التسيري

طراف الفاعلة الداخلييناأل  

 المساهمين

 االداريين

 المديرية المسيرين

 مجلس االدارة

 الجمعية العامة

 الهيئات المختصة
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احلصول على املعلومات الالزمة ملمارسة حقوقهم ومهامهم على أن تكون يف الوقت املناسب ويف الشكل   . ج
 .املالئم

 :القرارات التي هي من صالحيات الجمعية العامة   -3-3
 املصادقة على  النظرة االسرتاتيجية والقيم اخلاصة باملؤسسة، األهداف املسطرة، احلسابات السنوية؛ . أ

 اختيار حمافظ احلسابات واملدققني اخلارجيني وكذا تعيني وعزل أعضاء جملس االدارة؛  . ب
 يدة وصالحية تعديل القانون األساسي للمؤسسة ؛فتح ورفع رأس املال عن طريق طرح أسهم جد . ت
 .حتديد السلطات املفوضة وسقف االلتزامات املالية املسموحة . ث

 : مجلس االدارة   -2
 ضرورة وضع اسرتاتيجية للمؤسسة على املدى املتوسط تتناسق مع مصاحل الشركة ؛ . أ

 توظيف أعضاء الفريق التنفيذي وتنظيمهم وتقدير خطط الستخالفهم ؛ . ب
 اجور اعضاء الفريق التنفيذي واالداريني؛حتديد  . ت
 ضمان التأكد من تعيني وجتديد وانتخاب االداريني؛ . ث
 .ضمان االستقرار والسري احلسن للمؤسسة وفقا للقانون . ج

 :المديرية   -3
 ختتار املديرية وتنصب من طرف جملس االدارة وتضطلع مبهامها حتت اشرافه؛ . أ

جيب أن تكون متناسقة مع مصاحل املؤسسة واألهداف املرجوة األجور واألهداف املقررة من طرف املديرية  . ب
حتقيقها واملوارد الواجب توفريها، والقيم الواجب الدفاع عنها والسلطات املفوضة للمديرية، ويقع على جملس 

 االدارة مهمة السهر على تناسق هذه األبعاد ؛
عضاء أم ويساعده اطارات يشكلون طرف فريق تنفيذي يوضع مسؤولية مدير عامن تضمن مديرية املؤسسة  . ت

 .املديرية

 ة الخارجي الجهاتعالقة المؤسسة مع  :الفرع الثاني 

تشكل املؤسسة جهاز مفتوح على العديد من اجلهات اخلارجية وتكون على اتصال دائم معهم، وعليه فان هناك جمموعة 
كن من حتسني عالقاهتا مع اجلهات اخلارجية، من التوصيات الواجب تنفيذها قصد مالءمتها مع حالة كل مؤسسة لكي تتم

 :والشكل املوايل يبني اجلهات اخلارجية وعالقاهتا املتبادلة وفق ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر
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 المتبادلة وفق ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر اوعالقاته الجهات الخارجية( : 19)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .22وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مرجع سبق ذكره، ص :  المصدر

 :ميكن توضيح هذه مفهوم هذه اجلهات فيما يلي 

ن ترى ازدهار املؤسسات من خالل تلك االجراءات العديدة أمن مصلحتها  : السلطات العمومية .1
للدعم واملساعدات املالية املمنوحة من طرف الدولة، والتشدد يف التعامل مع املؤسسات املخالفة للقانون 
وحتسني العالقة مع االدارات العمومية مبا يقتضيه من احرتام القانون من طرف املؤسسة، خاصة يف 

باملقابل ينتج عن املؤسسة ضرورة االنتباه . قانون العمل ، الضرائب ومحاية البيئة: االت الثالثة التاليةاجمل
 ثة وااللتزام بتنفيذ ما جاء فيها ؛لتطورات النصوص القانونية يف اجملاالت الثال

املعلومات الشاملة جيب على املؤسسة ارسال ويف الوقت املناسب : البنوك والهيئات المالية األخرى  .2
والصحيحة عن الوضعية املالية السابقة، احلالية والتقديرية للمؤسسة، لتأسيس عالقة دائمة مبنية على 
الثقة والشفافية مع ممثلي اهليئات املالية وتأسيس عالقة ثقة مع املقرضني، لذلك جيب عدم اخللط بني 

سامهني وهذا شرط ملزم للمؤسسات الصغرية األموال اخلاصة للمؤسسة واألمالك اخلاصة التابعة للم
 ؛ العائلية

 ان نوعية العالقات املوجودة بني املؤسسات واملوردين تشكل حجر األساس بالنسبة لإلنتاج:  الموردون .3
 الذي يضمن السري احلسن للمؤسسة ؛

تعترب عملية ارضاء العمالء من املهام اليت جيب أن تكون يف قلب مهام املؤسسة، وهذا يف :  العمالء .4
اقتصادي  اطار االحرتام ملبدأ الربح للجميع واحرتام القوانني واللوائح حيز التنفيذ، وذلك يف ظل مناخ

 تغلب عليه حدة املنافسة ؛

العموميةالسلطات   

 الموردين

(العمالء)الزبائن   

 المنافسين

 البنوك والهيئات المالية

 العمال

 المؤسسة
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السعي لكسبهم على اعتبار أنه يقع عليهم  ميكن اعتبارهم أول عمالء املؤسسة، مما يفرض: العمال  .5
االعتماد الكبري ألجل حتقيق أهداف املؤسسة، كما جيب على املؤسسة أن تسهر على تكوين رأمساهلا 

 ن تؤدي التزاماهتا االجتماعية ؛البشري وأ
ال تقتصر املنافسة على التخاصم حول حصص يف السوق، بل تتعداها اىل واجبات  :المنافسين  .6

 1.ن والتشاور بني املنافسني حول االهتمامات القطاعية املوحدة بينهم باعتبارهم أشقاء يف املهنةالتعاو 

 تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر تحديات: رابعا 

 :ما يليا فيهيواجه تطبيق احلوكمة على أرض الواقع جمموعة من التحديات ميكن تلخيص أمه

 الفساد :الفرع االول 

لك فان ذ، اىل جانب من االستثمار ختويف املستثمرين االجانب يعمل على هياب احلوكمة، فانتشار بغ هيرتبط ظهور  
 ؛.للفساد تكاليف اقتصادية أخرى، منها اخنفاض االنفاق احلكومي على املشاريع ذات التوجهات االجتماعية

 الممارسة العملية والديمقراطية :الفرع الثاني 

يف اطار هذا السعي أصبح  فإهنااذا كانت االقتصاديات النامية والصاعدة حتاول أن تطبق احلوكمة بشكل سليم وفعال،  
 :من الواجب عليها أن تعمل على ارساء قواعد الدميوقراطية واليت من آثارها االجيابية

مبادئ التعددية واحلرية، واليت تقف حائال أمام تعترب الدميوقراطية آلية تلقائية لعملية تداول السلطة، وذلك لقيامها على  -1
سعي أي طرف أو أية قوى سياسية لالنفراد بالسلطة، وذلك يعمل على تضييق نطاق الفساد واآلثار السلبية النامجة 

 .عنه
مة، ودون أية تتيح الدميوقراطية الفرصة للمجالس النيابية والتشريعية للقيام بواجباهتا الرقابية والتشريعية باستقاللية تا -2

 .ضغوط
أن يكون فعاال اال اذا تقيد بالقانون وهكذا هو حال احلوكمة، فلن تكون  شيءال ميكن ألي  :احرتام سلطة القانون  -3

هناك حوكمة فعالة ورشيدة اال اذا كان هناك قوانني تدعمها وحتميها، وتأيت أمهية سلطة القانون كوهنا احدى األدوات 
وقد يكون هناك تناقض بني النصوص القانونية، لذا جيب الرتكيز  .ب االستثمارات األجنبيةاملهمة اليت تساعد على جذ
ومن هذه العناصر الوضوح،  ،حىت ال حيدث فصل بني القانون وتطبيقه من الناحية العملية على بعض العناصر املهمة

 .اخل....التحديد، االلتزام بالتطبيق، الثواب والعقاب

                                                           
 .25-22نفس املرجع السابق ، ص   1
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ان عمليات التواطؤ والفساد اليت تتم بني جمالس االدارة وكبار   :ين أصحاب المصالح انشاء عالقة سليمة ب  -4
لذا من الضروري أن  ،املديرين التنفيذيني ال تضر فقط حبقوق أصحاب املصاحل، ولكنها تضر أيضا بالشركة ومستقبلها
 1.يكون هناك حزمة من االجراءات والسياسات اليت تعين حبماية حقوق أصحاب املصلحة بالشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 32 -31صباحيي نوال ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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 خاتمة 

 :النظري والعلمي حلوكمة املؤسسات نستخلص ان  باإلطاربعد دراستنا هلذا الفصل اخلاص 

حيث ان االهتمام العاملي مبوضوع احلوكمة ،احلوكمة كمصطلح جديد مت البدا يف استخدامه مع بداية عقد التسعينات   -
جاء نتيجة الرغبة يف تقليل املخاطر وتفادي حدوث االهنيارات والفضائح املالية اليت عصفت باالقتصاد العاملي خالل 

حيث ان بالرغم من االهتمام الكبري الذي حضي به موضوع حوكمة الشركات  .هناية القرن املاضي وبداية القرن احلايل 
انه ال يوجد تعريف موحد هلذا املفهوم ، ويرجع ذلك اىل تداخله يف العديد من  إال،  واألكادمييعلى الصعيدين املهين 

اعتبار حوكمة املؤسسات بشكل  ولكن ميكن.االبعاد التنظيمية ،احملاسبية ،املالية ، االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات 
املصاحل  وأصحابعام على اهنا القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني ادارة الشركة من ناحية ، ومحلة االسهم 

ويعترب . من ناحية اخرى ( محلة السندات، العمال، املوردين، الدائنني واملستهلكني ) او االطراف املرتبطة بالشركة 
 ئهاا من اهم املؤشرات االقتصادية وتطورها هو دليل عافية االقتصاد وتقدمه، وان اقتصاد اي بلد يقاس مبؤشر ادااداؤه
 .الشركات يف 

ظهرت حوكمة املؤسسات بسبب انفصال امللكية عن التسيري ، وزاد االهتمام هبا بعد سلسلة االهنيارات اليت حدثت  -
هر اسواق املال العاملية ، وتعترب كل من نظرية الوكالة ، تكلفة الصفقات وجتذر ألكرب الشركات االمريكية املقيدة يف اش

وقد امجعت كلها على السلوك االنتهازي  األصيلاملسريين من بني ابرز النظريات اليت فسرت سلوك الوكيل ورد فعل 
 .طراف الذي ميارسه الوكيل يف سبيل حتقيق مصاحله الشخصية على حساب مصاحل االصيل وباقي اال

وهذا ملا حتققه من اضفاء الثقة والشفافية واملصداقية على املعلومات الواردة يف القوائم ، حلوكمة املؤسسات امهية خاصة   -
وما لذلك من منفعة تعود ، وكذا ضمان حسن استخدام اموال الشركة من خالل تكامل نظم احملاسبة والتدقيق ، املالية 

 .ككل على الشركة واالقتصاد الوطين  
تعمل احلوكمة وفق جمموعة من املبادئ واليت اصبحت املؤسسات ملزمة بتطبيقها وذلك من اجل حتقيق الثقة والشفافية  -

والدقة يف املعلومة املالية الواردة يف القوائم املالية اليت تقدمها الشركات ،كما تعترب من العمليات الضرورية الالزمة ألداء 
وضمان الوفاء بالتزاماهتا ونزاهة جملس ادارهتا ، وما ينجر عنها من فائدة تعود على املؤسسة جيد للمؤسسة لوظائفها ، 

وعلى االقتصاد الوطين ككل ، لذلك قامت املنظمات الدولية جبهود معتربة يف سبيل وضع املبادئ االساسية اليت تقوم 
، وعلى راس هذه  عى اىل تطبيق هذه املبادئعليها حوكمة املؤسسات ، باإلضافة اىل سعيها ملساعدة الدول اليت تس

، علما ان تطبيقات حوكمة ( صندوق النقد الدويل ، البنك الدويل و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) املنظمات 
 .املؤسسات ختتلف من دولة اىل اخرى حسب ظروف وبيئة اعمال كل دولة

ك املبادئ اليت حتكم عملية احلوكمة من وجهة نظر كل جهة جند انه كما اختلفت تعريفات احلوكمة فقد اختلفت كذل -
تضع مفهوما هلذه املعايري او املبادئ ، وكذلك التقارير اليت اهتمت كلها مبستويات حمددة بتطبيق حوكمة املؤسسات من 

 . خالل حتديد مسؤوليات اعضاء جملس االدارة ، املكافآت، احملاسبة واملراجعة ، العالقة مع محلة االسهم
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بالتايل فان حوكمة املؤسسات ومن خالل مبادئها والياهتا سامهت يف توفري ارضية ميكن االستعانة هبا وتكييفها بالشكل الذي     
يساهم يف احكام عملية الرقابة يف املؤسسة ، واليت تعترب االساس يف ضمان حقوق املسامهني وحقوق مجيع االطراف ذات املصلحة 

باألخذ بعني االعتبار خصوصية االطار املؤسسايت ، النظام القانوين والسياسي الذي له تأثري على االلية اليت يف املؤسسة ، وذلك 
 .يشتغل هبا نظام احلوكمة 
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 تمهيد

والتدقيق يف املعىن احلديث يعود اىل عصر دخول الشركات الصناعية الكربى اىل  ، يرجع اصل التدقيق اىل العصور الوسطى        
ويعود التدقيق يف شكله البسيط اىل التطور يف النظام احملاسيب بشكل اساسي . حيز الوجود وتطور التدقيق مع تطور تلك الصناعة 

املوارد املتاحة لدى شخص اخر ، حيث ان ، حيث اصبح من الضروري ان يعهد اىل شخص يقوم بالتحقق من حسن استغالل 
قدامى املصريني كانوا يقوموا بتعيني شخصني لتسجيل االموال االمريية الواردة، ويقوم شخص اخر بعملية التدقيق ملا قاما به هؤالء 

من عملية قدامى اليونان كانوا يعينوا موظف للتدقيق وحفظ سالمة احلسابات العامة بعد االنتهاء . االشخاص من تسجيل
. ات والشخص املسؤول عن املقبوضات التسجيل ، كذلك الرومان قاموا بوضع نظام يفصل بني الشخص املسؤول عن املصروف

املتتبع لتاريخ تطور مهنة تدقيق احلسابات يف العديد من دول العامل جيد أهنا منت وتطورت يف ظل فكرة انفصال امللكية عن و 
نشاة إىل رأي مهين مستقل عن مدى كفاية إدارة املنشاة يف استخدام مواردها املتاحة ، وتتضح ابرز اإلدارة، وذلك حلاجة مالك امل

 AAAمالمح هذا التطور يف التعريف احلديث لتدقيق احلسابات من قبل جلنة مفاهيم التدقيق املنبثقة من مجعية احملاسبة األمريكية 
ات وتقوميها فيما يتعلق حبقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية، وذلك عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثب بأنه

 .للتحقق من درجة التطابق بني تلك احلقائق واملعايري احملددة، وإيصال النتائج إىل مستخدمي املعلومات املهتمني بذلك التحقق  
فان هدف التدقيق أضحى اعم وأوسع مما  للمنشاةونتيجة لتطور النشاط االقتصادي وتعدد جماالته وتنوع األشكال القانونية 

استدعى معه التطوير يف إجراءاته ووسائل إيصال نتائجه إىل املستفيدين ، بينما هدف التدقيق يف مراحل تطوره األولية كان وقائي 
 .حبت وينحصر يف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب 

اية القرن احلايل تغريات هائلة ، ورغم اعتبار الدول الكربى الصناعية وتواجه مهنة التدقيق الداخلي منذ هناية القرن العشرين وبد
 . مصدر هذه التغريات ، اال ان اجلزائر جتد نفسها يف وضع يفرض عليها التالئم مع االوضاع والرهانات العاملية 

ملمارسة مهنة التدقيق  وقد ترتب على هذه االوضاع والتغريات قيام معهد املدققني الداخليني بأمريكا بوضع اطار جديد
 .الداخلي لتتماشى مع بيئة االعمال احلالية 

 : وإلملام اكثر باملوضوع ارتأينا تقسيم هذا الفصل اىل ثالثة مباحث كما يلي 

  التطور التارخيي ملفهوم التدقيق: املبحث االول 
  االطار العام للتدقيق الداخلي: املبحث الثاين 
  معايري التدقيق الداخلي :املبحث الثالث 
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 التطور التاريخي لمفهوم التدقيق : المبحث االول 

هذه املهنة منذ القدم، اذ  نشأتالشخص الذي يتحدث بصوت عال، وقد : التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعين 
ا يتحققون من صحة احلسابات عن طريق االستماع اىل و ان الفراعنة يف مصر واالمرباطوريات القدمية يف بابل وروما واليونان كان

قد جعل مواسم احلج فرصة ( ر ض)كما وان اخلليفة عمر بن اخلطاب . املدقق يف الساحات العامة حول االيرادات واملصروفات
تشاف الغش ، وكان غرضه الرئيسي اك % 011لعرض حسابات الوالة وتدقيقها، علما ان التدقيق كان يشمل املراجعة الكاملة 

من نزاهة االشخاص  التأكد ألجلهو ) وحماسبة املسؤولني عنها، وقد خلصت اهداف التدقيق يف ذلك الوقت مبقولة  واخلطأ
 1( .املسؤولني عن االمور املالية

واليت تعين االستماع ، حيث يعين التدقيق لغويا اعادة النظر  Audireمن كلمة التينية   Auditingاشتق مصطلح التدقيق 
فيما قام به الفرد من عمل او فيما قام به غريه من اعمال لتحديد مدى صحتها ، وقد كان التدقيق يتم يف العصور القدمية عن 

 2.حقق من صحتها طريق مساع احد االفراد ملا دونه اخر من بيانات تتعلق يف الغالب بأموال عامة وحكومية للت

يف الفرتة األخرية بسبب احلاجة إليه، و بسبب الوسائل و التقنيات  فروع احملاسبة و الذي تطوريعترب التدقيق من بني و 
 .و رغم أن احلاجة إىل الرقابة ظهرت تقريبا مع ظهور احملاسبة إال أن تطورها يعترب نوعا ما حديثا املستعملة،

فإذا كانت الكتابات السابقة أعطت أمهية للمصطلحات و اجلوانب النظرية يف احملاسبة فإن اجلانب امليداين و العملي قد 
  :3يلي و ميكن أن نوجز أهم العوامل اليت ساعدت على ظهور و تطور التدقيق احملاسيب فيما. طغى مع ظهور التدقيق

 زيادة حجم املنشآت ؛ 
 سامهة ؛ ظهور شركات األموال امل 
 ظهور بعض القوانني و التشريعات مثل قانون ضريبة الدخل و السوق املالية ؛ 
  محاية املستثمرين من التالعب بأمواهلم. 

يف إيطاليا حيث كان املدقق شخصا مهما و يتقاضى أتعابه بالتناسب  01ويرجع البعض تاريخ ظهور مهنة التدقيق إىل القرن 
مع األخطاء و حاالت الغش اليت يكتشفها ، أما عن التنظيم املهين للتدقيق فجاء من بعد ذلك كمرحلة متطورة ، إذ ميكن 

كما مت تأسيس ما   0850ية سنة اإلشارة إىل تأسيس أول مجعية مهنية يف هذا االختصاص يف ايطاليا كذلك و بالضبط  يف البندق
 . 0311يعرف جبمعية ميالنو سنة 

                                                           
 .71، ص  6002، دار وائل للنشر، عمان ،  3، ط مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي ، . د  1
 .76، صمرجع سبق ذكره حامد طلبة حممد ابو هيبة ،   2
  5،ص  6072ة ، باتن ،جامعة احلاج خلضر، "حماضرات يف مادة التدقيق املايل و احملاسيب"  أمحد لعماري، حكيمة مناعي،  3
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أما يف فرنسا فقد فرض على األعيان أن يقدموا سنويا قراءة عمومية حلسابات ممتلكاهتم أمام املدققني و مبصادقة منهم، و 
حتديد الشروط الواجب  أنشأت منظمات متخصصة ركزت معظم اهتماماهتا على التكوين املهين للمحاسبني و املدققني و على

 .توافرها يف األشخاص الذين يريدون مزاولة املهنة

، مث جاء قانون الشركات  0581و أما يف بريطانيا فقد تطورت املهنة الحقا و ظهر أول تنظيم مهين للوجود يف اسكتلندا عام 
عيني مدقق حسابات يف شركات األموال ليدعم املهنة و ينظمها أكثر حيث ينص هذا القانون على وجوب و الزامية ت 0581يف 

حلماية املسامهني  من التالعب بأمواهلم و من إمكانية تعسف اإلدارة املسرية و تقصريها ، إذ يشري البعض إىل أن امللك إدوارد 
عداد تقرير و األول اصدر و وثيقة يعطي ألعيان احلق يف تعيني مدققني و تكون املصادقة إلزامية من قبلهم على هذه احلسابات بإ

بعدها تطورت األمور و توسعت و أصبح العامل امجع يقر بدور املدقق و بإلزامية محاية احلقوق و امللكيات ، . شهادة عن ذلك
الدراسات األكادميية يف  العلمية وكما سامهت األحباث . فتواىل ظهور و إنشاء املنظمات املهنية يف أغلب الدول منها اجلزائر 

 .احملاسبامعات يف تطوير علم التدقيق و املعاهد و اجل

 مدخل مفاهيمي للتدقيق المحاسبي: المطلب االول 

املرجوة من عملية هداف االمهية و االسنتناول يف هذا املطلب مفهوم التدقيق واهم التعاريف اليت وردت يف هذا الشان ، واخريا    
 . التدقيق 

 التدقيق مفهوم: أوال 

رئيسية فحص املعلومات او البيانات املالية من طرف شخص مستقل وحمايد الي شركة بغض النظر عن  يعترب التدقيق بصورة   
 1.هدفها وحجمها او شكلها القانوين 

 :، ومن هذه االطراف ارجها وال يعترب غاية حبد ذاهتا يعترب التدقيق وسيلة ختدم العديد من االطراف ذات املصلحة يف املنشاة وخ

االدارة يف عملية التخطيط واختاذ القرارات احلالية واملستقبلية والرقابة على  حيث ان اعتماد: ادارة المنشاة   .1
التدقيق جيعل من عمل املدقق حافزا للقيام هبذه املهام، كذلك يؤدي تدقيق القوائم املالية اىل توجيه االستثمار 

 ملثل هذه املنشاة ؛
يعترب التدقيق ذات امهية خاصة ملثل هذه املؤسسات عند طلب : والصناعية  المؤسسات المالية والتجارية  .2

العميل قرض معني او متويل املشروع حيث ان تلك املؤسسات تعتمد يف عملية اختاذ قرار منح القرض او عدمه 
تلك  على القوائم املالية املدققة، حبيث توجه امواهلا اىل الطريق الصحيح والذي يضمن حصوهلا على سداد

 القروض يف املستقبل؛

                                                           
1
 .60، ص مرجع سبق ذكره ميمي ،هادي الت  
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تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة يف الكثري من االغراض مثل الرقابة  :الجهات الحكومية   .3
اىل االحتادات والنقابات تعتمد  باإلضافةوالتخطيط، فرض الضرائب، منح القروض والدعم لبعض النشاطات ، 

 1.واي طرف اخر  حالة نشوب خالف بني املنشاةعلى القوائم املالية املدققة يف 
لقد أدى اختالف وجهات نظر الباحثني إىل تعدد تعاريف التدقيق حيث يرى كل باحث نظرته يف زاوية خاصة لكن من أكثر    

 : التعاريف نذكر منها 

سجالت و البيانات احملاسبية، فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و مجيع دفاتر و ال" يشري تعريف التدقيق على أنَه   
فحصا حسابيا و التحقق من نتيجة أعمال املشروع من الَربح و اخلسارة و التأكد من سالمة املركز املايل ،للخروج برأي حمايد و 

والقرائن عملية منظمة جلمع وتقييم االدلة " : وعرف على انه  .2" مستقل حَول صحة القوائم املالية خالل فرتة مالية معينة 
بشكل موضوعي ، واملتعلقة بنتائج املادة حمل املراجعة ، وذلك لتحديد مدة التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة ، 

 3" .وتبليغ االطراف املعنية بنتائج املراجعة 

على االحداث االقتصادية، وتقييمها عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة "  بانه  ايضاقد عرف     
 . " من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية ، مث توصيل نتائج ذلك اىل االطراف املعنية  التأكدبطريقة موضوعية لغرض 

 :ومن هذا التعريف جند ان التدقيق يتضمن النقاط التالية 
 املسبق ملا سوف يقوم به املدقق؛ان التدقيق هو عملية منتظمة ، أي تعتمد على التخطيط  . أ

 امهية حصول مدقق احلسابات على االدلة والقرائن املالئمة وتقييمها من قبله بطريقة موضوعية ؛ . ب
 للتقييم وابداء الراي الشخصي؛ كأساسة  يااللتزام بالعناصر حمل الفحص للمعايري املوضوع  . ت
املعنية مما يعين ان التدقيق هو وسيلة  لألطرافنتائج فحص املدقق  بإيصالان عملية التدقيق تنتهي  . ث

 4.اتصال 
مسعى او طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق : " كما عرفت منظمة العمل للمحاسبة واملراجعة الفرنسية املراجعة على اهنا     

عايري التقييم من طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات والتقييم بغية اصدار حكم معلل ومستقل ، استنادا على م
 5" .املتعلقة بالتنظيم  واإلجراءاتوتقدير مصداقية وفعالية النظام 

اختبار تقين صارم بأسلوب مهين مؤهل و مستقل ، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية و " و عرفه أيضا التدقيق على أهنا 
واجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف و مصداقية املعلومات املالية املقدمة  من طرف املؤسسة ، و على مدى احرتام ال

                                                           
1
 .60-71 ، ص 6002، عمان ،  7، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، ط  ،  تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظريةغسان فالح املطارنة . د   
 71، ص مرجع سبق ذكره رأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة و أخرون ،   2 

 . 751، ص  6070، الدار االكادميية ، مصر ،  نظرية المراجعةنصر صاحل حممد ،   3
4
،  المتعارف عليها والمعايير الدوليةالمفاهيم االساسية واليات التطبيق وفقا للمعايير : المراجعة الخارجية الصبان حممد مسري ، عبد الوهاب نصر علي ،   

  01- 02، ص  6006الدار اجلامعية ، االسكندرية ، 
 .25، ص6076العدد االول ،  جامعة ورقلة ،  ، جملة الباحث ، " دور املراجعة يف اسرتاتيجية التأهيل االداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية" مسعود صديقي ،   5
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على مدى احرتام القواعد و القوانني و املبادئ احملاسبية املعمول هبا ،يف الصورة الصادقة على املوجودات و يف الوضعية املالية و 
 .1" نتائج املؤسسة 

وفحص وحتليل معلومات ، بطريقة منتظمة عملية مراقبة : " من خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف التدقيق على انه 
وموضوعية من قبل شخص متخصص ،مؤهل له معرفة علمية وخربة مهنية ، يقوم بتقدمي قيمة مضافة للمؤسسة من خالل عمله 

قدميها على اعطاء قدر من الشفافية يف القوائم املالية اخلاصة باملؤسسة خالل فرتة زمنية حمددة باستخدام جمموعة من املعايري ، وت
 ".اىل االطراف املعنية 

اما يف اجلزائر فيمكن القول اهنا وظيفة حديثة االستخدام ، فقد نص عليها املشرع اجلزائري يف هناية الثمانينات من خالل 
يتعني على " الذي ينص على انه  7111جانفي  76الصادر بتاريخ  11/07من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  20املادة 

 2".ت العمومية االقتصادية تنظيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف املؤسسة وحتسني بصفة مستمرة امناط سريها وتسيريهااملؤسسا
  مزايا التدقيق :ثانيا 

 :دة للمنشاة حمل التدقيق او املالك ئهناك العديد من املزايا لتدقيق احلسابات واليت من املمكن ان تكون ذات فا 
 االلتزام من قبل املسجل يف الدفاتر واحملاسبني يف املنشاة واحلرص و االلتزام يف اداء عملهم ؛يؤدي التدقيق اىل  .1
 اكتشاف االخطاء والتالعب الذي من املمكن ان حيدث من قبل املوظفني يف املنشاة ؛ .2
 ميكن للمنشاة ان حتصل على القروض والسلف بسهولة اذا كانت حساباهتا مدققة ؛  .3
واخللل يف نظام الرقابة الداخلية من قبل املدقق ويتم اختاذ االجراءات الالزمة  يسهل اكتشاف الضعف .4

 لتحسينه ؛
التدقيق هو افضل وسيلة للحكم على مدى التزام املنشاة باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت وفقا للمعايري   .5

 3.احملاسبية الدولية والقوانني والتشريعات املعمول هبا يف دولة املنشاة 

 التدقيق واهداف أهمية  : ثالثا 
تعود امهية التدقيق اىل كونه وسيلة ال غاية ، وهتدف هذه الوسيلة اىل خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم املالية املدققة 
 وتعتمدها يف اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا ومن االمثلة على هذه الطوائف والفئات طائفة املديرين، واملستثمرين احلاليني

 .واملستقبليني والبنوك ورجال االعمال واالقتصاد واهليئات احلكومية املختلفة، ونقابات العمال وغريها 

                                                           
1  LIONNEL.C ET GERARD.V:  "Audit et Contrôle Interne , Aspects financiers ";Opération et Stratégiques 
, 4éme Edition, Dalloz, paris 1992, page21 

، ص  7111جانفي  76 ،  06العدد الشعبية ،، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية  11/07رقم  العمومية االقتصادية ، القانون التوجيهي للمؤسسات 20املادة   2
01 

3
  63-66، ص مرجع سبق ذكره،  غسان فالح املطارنة . د   
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واحملاسبة قد اصبحت علما اجتماعيا خيدم فئات اجملتمع املختلفة، حيث تعتمد تلك الفئات يف قراراهتا االقتصادية على 
 . القوائم املالية الصادرة عن املشروعات املختلفة  البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر او الظاهرة يف

ولكن ال تتسىن اخلدمة احلقيقية اال اذا عهدنا اىل هيئة خارجية مستقلة او شخص طبيعي حمايد، بفحص تلك البيانات 
 1.فحصا انتقاديا منظما ودقيقا، وابداء راي فين حمايد حول مدى صحة تلك البيانات ودرجة االعتماد عليها

  التدقيق بالنسبة ألطراف مختلفة  اهمية: الفرع االول 

ان تقرير املدقق يعترب اداة فعالة متكن املالك سواء كانوا جمموعة شركاء او مسامهني ، من  :  اصحاب الشركة -7
 ة املسؤولني على التسيري الناجح ؛االطمئنان على سالمة استثمار امواهلم يف الشركة ، وعلى قدر 

 معتمدين يف ذلك على النتائج املالية املدققة للتأكد من قدرة الشركة على تسديد التزاماهتا :  واملوردونالدائنون  -6
هتتم هذه اجلهات مبدى صحة البيانات احملاسبية ومصداقية القوائم املالية اليت  : و مؤسسات اإلقراض األخرى البنوك -3

يم فيما خيص منح الشركة قروض او تسهيالت ائتمانية ، تؤكدها عملية التدقيق ، وذلك لغرض اختاذ القرار السل
 2اضافة اىل االطمئنان على مقدرة الشركة على االيفاء بالتزاماهتا

تعتمد هذه القوائم املالية و تقرير املدقق للتخطيط و املتابعة و اإلشراف و الرقابة على الوحدات  : اهليئات احلكومية -2
االقتصادية، و تأكيد التزامها بالقوانني و اللوائح و التعليمات و اإلجراءات و التوجيهات و عدم االلتزام باخلطط 

 . املوضوعة و حتديد االحنرافات و أسباهبا
زداد اهتمامهم بالقوائم املالية املعتمدة و ما حتويه من بيانات حماسبية يف حتليلها و تقدير الدخل ا : رجال االقتصاد -5

القومي و رسم برامج اخلطط االقتصادية و تعتمد دقة تقديراهتم و كفاءة براجمهم على دقة  البيانات احملاسبية 
  . املعتمدين عليها 

بية يف القوائم املالية املعتمدة يف مفاوضاهتم مع االدارة لرسم السياسة تعتمد على البيانات احملاس : نقابة العمال -2
 .  3العامة لألجور و حتقيق مزايا العمال

 أهداف تدقيق الحسابات :  الفرع الثاني 

لقد صاحب تطور مهنة التدقيق تطور ملحوظ يف أهدافها ومدى التحقق والفحص وكذلك درجة االعتماد على نظام الرقابة 
 4:الداخلية، ويتمثل ذلك يف العرض التايل 

                                                           
1
 . 71 -72 ، ص 7111،  االردن ،  7، دار وائل للنشر ، ط الناحية النظرية –علم تدقيق الحسابات خالد امني عبد اهلل ،   
 . 32 – 36، ص ص  مرجع سبق ذكرهحازم هاشم االلوسي ،  2

  65، ص 6001، مكتبة اجملتمع العريب، عمان ، " تدقيق الحسابات" سامي حممد الوقاد ، لؤي حممد وديان ،  3
4
 1-1، ص  6005، عمان ،  6، دار صفاء للنشر والتوزيع ، ط المدخل الى التدقيق الحديثامحد حلمي مجعة ،    
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 .كان اهلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء  0111قبل عام  -1
كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل وصحته باإلضافة إىل اكتشاف التالعب   0111حىت  0111من  -2

 .واألخطاء، ولذلك بدء االهتمام بالرقابة الداخلية 
كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة وصحة املركز املايل، ومت التحول حنو التدقيق   0181 – 0111من  -3

 تانة وقوة نظام الرقابة الداخلية؛االختباري الذي يعتمد على م
 :وحىت اآلن أضيف أهداف عديدة للتدقيق منها  0181من  -4

مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف ، ودراسة األسباب اليت حالت دون  . أ
 ؛الوصول إىل األهداف احملددة

 تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل ما كان مستهدفا منها ؛  . ب
 ؛القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط  . ت
 حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد اجملتمع ؛  . ث
 .حمل التدقيق  املنشأتختفيض حظر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير أثار عملية التدقيق على العميل أو  . ج

 : خالل اجلدول التايل  وميكن شرح تطور طبيعة التدقيق الداخلي من
 تطور طبيعة التدقيق الداخلي( : 03)رقم جدول 

 (م2003)حديثا  اوجه المقارنة (م 1993)تقليديا 
الفحص ، التقييم ، احلماية ، الدقة ، 
الكفاءة ، االلتزام ، منع واكتشاف 
وتصحيح االخطاء والتالعب ، 
اختبارات االلتزام لتحقيق االدارة 

 .التبعية االداريةالتنفيذية ، 

 اخلدمات  .1
 االنشطة  .2
 االهداف .3
 الوسائل .4
 التبعية .5
 التوصيات .6
 احلياد .7

التأكيد املوضوعي ، اخلدمات 
االستثمارية ، تعظيم قيمة املنظمة ، دعم 
حوكمة الشركات ، ادارة املخاطر املالية 
والتشغيلية ، الفحص التحليلي ، جلنة 
املراجعة ، املسامهني وجملس االدارة 

 يف ، االستقالل االشرا

 

االول حول حممد عبد الفتاح ابراهيم ، منوذج مقرتح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يف اطار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية ، املؤمتر العريب : املصدر 
 .27، ص  6005التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ، االمارات ، سبتمرب 
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 فروض ومعايير التدقيق المحاسبي :المطلب الثاني 

تقوم عملية التدقيق احملاسيب على اساس جمموعة افرتاضات تبىن على قوائمها االفكار اليت تسبق عملية التحليل ، وال           
الداء املهين ختلوا بدورها من جمموعة من املعايري حتكم الكيفية اليت متارس هبا هذه الوظيفة ، وتعترب وسيلة للحكم على مستوى ا

 .للمدقق 

 1فروض تدقيق الحسابات: أوال 

الفرض بانه قاعدة حتظى بقبول عام ، وتعرب عن التطبيق العملي، وتستخدم يف حل نوع معني من  Köhlerيعرف كولر 
 :وفيما يلي اهم الفروض اليت تستند اليها عملية تدقيق احلسابات وهي . املشاكل او ترشيد السلوك 

ويربر هذا الفرض احلاجة اىل وجود جمموعة من ادلة االثبات الكافية إلزالة حالة عدم التأكد :  التأكدفرض عدم  -1
 :ويرجع عدم التأكد يف اجملال احملاسيب اىل االسباب التالية 

 االستخدام غري املتكامل للبيانات احملاسبية ؛ 
 رات ؛عدم القدرة على تقرير كافة الظروف املستقبلية عند اختاذ القرا 
  عدم وجود نظام جيد لالتصال يف التنظيم. 

وذلك الن املدقق عندما ميارس عمله يعترب حكما يعتمد على رايه فيما كلف به من اعمال ، :  فرض استقالل المدقق -2
 : ويعتمد فرض استقالل املدقق على نوعني اساسيني من املقومات مها 

  وتكوينه العلمي واخللقي وخربته العملية  وهي اليت تتعلق بشخص املدقق: املقومات الذاتية. 
  وهي ما تتضمنه التشريعات ، وما تصدره اهليئات املهنية من احكام وقواعد : املقومات املوضوعية

 .وضمانات
ويفسر هذا الفرض حق املدقق يف االطالع على الدفاتر والسجالت واملستندات ، وطلب البيانات من ادارة املنشاة اليت يقوم 

 .رير عن احداثها ، وحقه يف ابداء الراي املعارض يف تقريره بالتق

وذلك الن املدقق يستخدم حكمه الشخصي عند ممارسة وظيفته، ويف ظل غياب :  فرض توافر تأهيل خاص للمدقق -3
هذا اطار متكامل لنظرية االثبات يف التدقيق، فان املدقق يتعرض عند الفحص ملشاكل حماسبية او ضريبية او فنية ، كل 

 .يتطلب قدر علمي وعملي كاف ألداء مهمته 
اىل نظام يتضمن جمموعة عمليات مراقبة خمتلفة  ICSتشري الرقابة الداخلية  :فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلية  -4

 : ادارية وحماسبية وضعتها االدارة ضمانا حلسن سري العمل يف املنشاة وتشمل الرقابة الداخلية ما يلي 

                                                           
1
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وهدفها حتقيق اعلى كفاية انتاجية وادارية ممكنة وضمان تنفيذ السياسات االدارية وفقا : رقابة ادارية  . أ
 ( .التدريب –التقارير  –دراسة الوقت  –التكاليف املعيارية  –املوازنات ) للخطة ووسائلها 

ة االعتماد عليها ومن وهدفها اختبار دقة البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر ودرج: رقابة حماسبية  . ب
 ( .النظام املستندي  –التدقيق الداخلي  –املصادقات  –اجلرد املستمر  –حسابات املراقبة ) وسائلها 

وهدفه محاية اصول املنشاة من اي اختالس او ضياع او سرقة او سوء استعمال ومن : ضبط داخلي  . ت
 ( .حتديد االختصاصات واملسؤوليات –تقسيم العمل ) وسائلها 

 .ومما ال شك فيه ان نظام الرقابة الداخلية يعترب حبق نقطة البداية لعلم التدقيق احلديث 

ويفسر هذا الفرض يف ان تقرير املدقق يعترب االساس عند توزيع االرباح او قبول :  فرض الصدق في محتويات التقرير -5
االقرار الضرييب ، كما ان عبئ االثبات يقع على املدقق وال يستطيع نقله اىل االدارة، وينشا فرض الصدق من حقيقة 

 .ها وضع املدقق باعتباره حمل ثقة مجيع االطراف اصحاب املصاحل يف املنشاة او خارج
 معايير التدقيق المتعارف عليها: ثانيا 

املعايري هي قوانني وانظمة واجراءات موضوعة من قبل الدولة او اجلمعيات املهنية او هيئة خمولة لقياس نوعية العمل املنجز  
ايد الن هذا املقياس لعمل املدقق املستقل واحمل( معياري) احلفاظ على قياس موحد  ألجلان وجود هذه املعايري . من قبل املدقق

قيام هبا يوفر ملهنة التدقيق الثقة والكرامة من قبل اجلمهور، وبالتايل الثقة بالبيانات املالية، هذه املعايري تعترب مستويات احلد االدىن لل
 1.زاماهتم االيفاء بالت ألجلمن قبل احملاسبني القانونيني 

قائمة مبعايري التدقيق ، حيث مت ( ASB)بواسطة جملس معايري التدقيق ( AICPA)ولقد اصدر جممع احملاسبني االمريكيني 
 : تبويبها يف ثالثة جمموعات وهي 

 املعايري الشخصية ؛: اجملموعة االوىل  -
 معايري العمل امليداين ؛: اجملموعة الثانية  -
 .معايري التقرير : اجملموعة الثالثة  -

 :على النحو التايل  –بإجياز  –وقد تضمنت هذه اجملموعات عشرة معايري نوضحها 

 

 

 

                                                           
1
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 المعايير الشخصية :  الفرع االول

وتوصف هذه اجملموعة من املعايري باهنا عامة لكوهنا تعد ملقابلة معايري العمل امليداين ومعايري التقرير ، كما اهنا توصف باهنا 
املعايري العامة او الشخصية من ثالث معايري شخصية ألهنا حتتوي على الصفات الشخصية ملدقق احلسابات اخلارجي ، وتتكون 

 :هي 

جيب ان يتم اداء التدقيق بواسطة شخص او اشخاص حصلوا على مستوى مالئم من التدريب :  المعيار االول -1
 . وتتوافر لديهم املهارة الفنية املالئمة للعمل كمدقق او كمدققني 

جيب ان تتوافر يف املدقق او املدققني خالل كافة مراحل العمل االستقالل يف االجتاه الذهين :  المعيار الثاني -2
 :ويتضمن هذا املعيار االبعاد الثالث التالية 

 اعداد برنامج التدقيق ؛ 
 الفحص ؛ 
  اعداد التقرير. 

 1.جيب ممارسة العناية املعتادة عند اداء التدقيق واعداد التقرير :  المعيار الثالث -3
 معايير العمل الميداني :  الفرع الثاني

ة وترتبط هذه املعايري خبطوات تنفيذ عملية التدقيق ، واالجراءات الفنية ، كما تربز لنا هذه املعايري امهية دراسة وتقييم نظام الرقاب
 :وتشتمل هذه املعايري على ثالث هي . جم االختبارات الداخلية ، ومن مت حتديد ح

ويرتكز هذا املعيار . جيب ان يتم ختطيط العمل وختصيص املهام على املساعدين واالشراف عليهم على حنو مالئم  -1
 :عموما على عنصر الوقت من حيث 

 توقيت تعيني املدقق اخلارجي ؛ . أ
 توقيت القيام بالتدقيق ؛ . ب
 .التدقيق توقيت تنفيذ اجراءات  . ت

جيب التوصل اىل فهم كاف للرقابة الداخلية لتخطيط التدقيق وحتديد طبيعة وتوقيت ومدى االختبارات اليت جيب  -2
وميكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل جتميع املعلومات عن املنشاة بالوسائل . القيام هبا 

 :التالية 
 الداخلية ؛الوصف الكتايب لنظام الرقابة  . أ

 استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية ؛ . ب

                                                           
1
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 .اعداد قوائم استقصاء عن نظام الرقابة الداخلية  . ت
 :وبعد الدراسة السابقة يقوم املدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن 

 نقاط ضعف يف نظام الرقابة الداخلية ؛ . أ
 نقاط قوة يف نظام الرقابة الداخلية ؛ . ب
 .لمنشاة حمل التدقيق التوصيات املقرتحة ل . ت

 :ويرتتب على الدراسة السابقة النتائج التالية  

 توسيع اجراءات التدقيق ؛ . أ
 اختصار اجراءات التدقيق ؛ . ب
 .االعتماد على اعمال املدققني الداخليني  . ت

جيب احلصول على االدلة الكافية من خالل الفحص واملالحظة واالستفسار وارسال املصادقات حىت يتوفر اساس  -3
 1.مناسب للتوصل اىل راي يف القوائم املالية حمل التدقيق 

 2:معايير اعداد التقرير : الفرع الثالث 
 جيب ان يبني التقرير ما اذا كانت القوائم املالية قد اعدت طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ؛ .1
حلساب بنفس طريقة احلالية املعمول عنها اجيب ان يبني التقرير ما اذا كانت هذه املبادئ قد طبقت يف الفرتة  .2

 ؛الفرتة السابقة
تعترب البيانات الواردة بالقوائم املالية معربة تعبريا كافيا عما تكنه هذه القوائم من معلومات ما مل يذكر يف التقرير ما  .3

 يفيد خالف ذلك ؛
ويف احلالة االخرية جيب ان . ابداء الراي جيب ان يتضمن التقرير راي املدقق يف القوائم املالية ككل، او امتناعه عن .4

 .   يتضمن التقرير االسباب اليت ادت اىل ذلك 
 وعالقاته  مبادئ وانواع التدقيق المحاسبي: المطلب الثالث 

وانواعه ، حيث يتميز التدقيق باعتماده على جمموعة من املبادئ مما جيعله اداة سنتطرق يف هذا املطلب اىل مبادئ التدقيق       
فعالة ميكن االعتماد عليها يف دعم سياسة ورقابة االدارة وامداد املؤسسة باملعلومات اليت متكنها من العمل على حتسني ادائها ، 

ئج تدقيق كافية ، وكذلك لتمكني املدققني اللذين يعمل  هو شرط ال بد من توفره قبل تقدمي نتاحيث ان التمسك بتلك املبادئ 
وهذا التدقيق ينقسم اىل انواع واليت سوف  .كل منهم مستقال عن االخر من الوصول لنفس االستنتاجات يف الظروف املتشاهبة 

   .حنددها يف هذا املطلب 

                                                           
1
 .61-61، ص  مرجع نفسه  

 . 71، ص  مرجع سبق ذكرهخالد امني عبد اهلل ،   2
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 مبادئ التدقيق  : أوال 

 : يتطلب حتديد أركانه و هي  جتدر اإلشارة إىل تناول مبادئ التدقيق احلسابات
 ؛ركن الفحص  -       
 .ركن التقرير  -       

 :  و بناءا على ذلك فإن مبادئ تدقيق احلسابات ميكن تقسيمها إىل جمموعتني مها 
  المبادئ المرتبطة بركن الفحص :  الفرع االول 

 : 1يف ما يلي ، واملتمثلة حيث تتمثل  املبادئ املرتبطة بركن الفحص   
و يعين هذا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املؤسسة و آثارها الفعلية احملتملة : مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي  -1

على كيان املؤسسة و عالقتها باألطراف األخرى من جهة ، و الوقوف على احتياجات األطراف املختلفة 
 .للمعلومات احملاسبية من هذه اآلثار من جهة أخرى 

يعين أن يشمل مدى الفحص مجيع أهداف املؤسسة الرئيسية  و  :مبدأ الشمول في مدى الفحص االختباري   -2
الفرعية و كذلك مجيع التقارير املالية املعدة بواسطة املؤسسة  مع مراعاة األمهية النسبية هلذه األهداف و تلك 

 .التقارير 
ضرورة اإلقالل إىل أقصى حد مكن من التقدير الشخصي  و يشري هذا املبدأ إىل :مبدأ الموضوعية في الفحص   -3

أو التمييز أثناء الفحص و ذلك باالستناد إىل العدد الكايف من أدلة االتبات اليت تؤيد رأي املدقق و تدعمه 
خصوصا  اجتاه العناصر و املفردات  اليت تعترب ذات أمهية كبرية نسبيا ، و تلك اليت يكون احتمال حدوت اخلطأ 

 . أكرب من غريها   فيها
و يشري هذا املبدأ إىل وجوب الفحص مدى الكفاية اإلنسانية يف املؤسسة : مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية   -4

جبانب فحص الكفاية اإلنتاجية ملا هلا من أمهية يف تكوين الرأي الصحيح لدى املدقق عن أحداث املؤسسة و هذه 
هو تعبري عن ما حتتويه املؤسسة من نظام للقيادة و السلطة و احلوافز و  الكفاية مي مؤشر للمناخ السلوكي هلا و

 .االتصال و املشاركة 
 المبادئ المرتبطة بالركن التقرير : الفرع الثاني 

 : 2و تتمثل يف ما يلي       

                                                           
لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص ، اطروحة مقدمة " التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية" يعقوب ولد الشيخ ، حممد ولد أمحد يورة ،   1

  37، ص 6072علوم التسيري ، تلمسان ، 
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  لنقل أثر العمليات و يشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن يكون تقرير أو تقارير مدقق احلسابات أدة: مبدأ كفاية االتصال  -1
ف املرجوة من إعداد هذه االقتصادية للمنشأة جلميع املستخدمني هلا بصورة حقيقة تبعت على الثقة بشكل حيقق األهدا

 ؛التقارير
و يشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن يفصح املدقق عن كل ما من  شأنه توضيح مدى تنفيد األهداف  : مبدأ اإلفصاح   -2

تؤثر على داللة  اليتو االجراءات احملاسبية و التغري فيها ، و إظهار املعلومات  للمبادئتطبيق للمنشأة  ، و مدى 
 ؛التقارير املالية و إبراز جوانب الضعف ان وجدت يف أنظمة الرقابة الداخلية و املستندات و الدفاتر و السجالت 

قرير املدقق ، و كذا التقارير املالية منصفة جلميع و يشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن تكون حمتويات ت:  مبدأ اإلنصاف -3
 ؛املرتبطني و املهتمني باملنشأة سواء داخلية أو خارجية

و يشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن يشمل التقرير تفسريا واضحا لكل تصرف غري عادي يواجه به املدقق ،  : مبدأ السببية -4
 ؛و أن تبىن حتفظاته و مقرتحاته على أسباب حقيقية و موضوعية 

 أن يلتزم هبا املدقق هي هذا و قد أكد االحتاد الدويل للمحاسبني يف املعيار الدويل للتدقيق على أن املبادئ العامة التدقيق اليت جيب 

 ؛االستقاللية   . أ
 ؛الكرامة  . ب
 ؛املوضوعية . ت
 ؛الكفاءة املهنية و العناية املطلوبة  . ث
 ؛السرية . ج
 ؛السلوك املهين . ح
 ؛املعايري الفنية . خ

و ذلك باإلضافة إىل قيام املدقق بعملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولة اليت حتتوي على املبادئ األساسية و اإلجراءات 
مع مراعاة أن يقوم املدقق بتخطيط و تنفيد التدقيق بنظرة احلذر املهين مع األخذ بعني االعتبار . الضرورية و األدلة املرتبطة هبا 

 .الظروف اليت رمبا أن تؤدي إىل األخطاء املادية يف القوائم املالية 

 أنواع تدقيق الحسابات : ثانيا 

ميكن تصنيف عملية تدقيق احلسابات إىل عدة تبويبات وكل تبويب يتضمن أنواع خمتلفة لعملية تدقيق احلسابات ولكن هذه 
 . التبويبات تعترب ألغراض الوصف فقط 
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 تبويب التدقيق من حيث حدوده :  الفرع االول

 : ينقسم اىل كل من التدقيق الكامل وجزئي ، كما يلي           

وهو التدقيق الذي خيول للمدقق إطارا غري حمدد للعمل الذي يؤديه ، وال يعين فحص كل عملية متت :  الكاملالتدقيق  -1
خالل فرتة حماسبية معينة ، وإمنا خيضع التدقيق للمعايري أو املستويات املتعارف عليها، ويتعني على املدقق يف هناية األمر 

صحة التقارير املالية ككل بغض النظر عن نطاق الفحص واملفردات اليت أن يقدم الرأي الفين احملايد عن مدى عدالة و 
مشلتها اختباراته، حيث أن مسؤولياته تغطي مجيع املفردات حىت تلك اليت مل ختضع للفحص ويالحظ يف هذه اخلالة أن 

 .للمدقق احلرية يف حتديد مفرداته اليت تشملها اختباراته 
الصغرية أو تلك اليت ال يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية، وهذا يعين أن  املنشأتولذلك يناسب هذا التدقيق 

الكبرية عندما تعتمد على هذا النوع من التدقيق فان ذلك يتوقف على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية أو  املنشأت
 .ضعف هذا النظام الذي يعين توسع املدقق يف اختباراته 

يق الذي يقتصر فيه عمل املدقق على بعض العمليات املعنية أي أن التدقيق يتضمن وضع وهو التدق:  التدقيق الجزئي -2
قيود على النطاق، أو اجملال ، ويراعي أن اجلهة اليت تعني املدقق هي اليت حتدد العمليات املطلوب تدقيقها على سبيل 

قيق املكلف به ، ولذلك يتطلب األمر دتاحلصر، ويف هذه احلالة تنحصر مسؤولية املدقق يف جمال أو نطاق أو حدود ال
بني حدود التدقيق واهلدف منه ، حىت يتمكن املدقق من التقرير عن اخلطوات " رسالة ارتباط" هنا وجود اتفاق كتايب 

 .اليت اتبعت والنتائج اليت توصل إليها كي ال ينسب إليه التقصري يف القيام بشيء مل ينص عليه يف االتفاق 
 :قيق اجلزئي ما يلي ومن أمثلة التد

 
 االتفاق على تدقيق العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات ؛ . أ

 1االتفاق على تدقيق العمليات اخلاصة باملخازن ؛ . ب
 االتفاق على تدقيق العمليات اآلجلة خالل فرتة معينة ؛ . ت
 االتفاق على تدقيق عناصر قائمة املركز املايل فقط ؛ . ث
 .على سداد التزاماهتا  االتفاق على دراسة قدرة املنشاة . ج

سواء كان كامل أو جزئي يتوقف على اإللزام القانوين هلذه  املنشأتومن العرض املتقدم ميكن التوصل إىل أن تدقيق        
وعالقاهتا باملالك ولذلك فان الشركات املسامهة تتبع التدقيق الكامل بينما شركات األشخاص واملنشات الفردية فان ذلك  املنشأت

 .لتحديد طبيعة التدقيق وحدوده " األشخاص" قف على طبيعة االتفاق وعقد الشركة يتو 

 
                                                           

1
 . 77 – 70، ص  مرجع سبق ذكرهامحد حلمي مجعة ،   
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 ن حيث القائمين بعملية التدقيق م: الفرع الثاني

 : ينقسم بدوره اىل تدقيق داخلي و خارجي ، نوضحه يف ما يلي     

قد يقوم بعملية التدقيق شخص من داخل املنشاة يقوم بعملية فحص للدفاتر والسجالت ومدى :  التدقيق الداخلي -1
االلتزام باملعايري احملاسبية خالل عملية التسجيل يف الدفاتر والسجالت ، ويف هذه احلالة يسمى هذا التدقيق بالتدقيق 

يتم التدقيق من قبل شخص يعترب موظف يف املنشاة الداخلي وهو يعترب احدى ادوات الرقابة واداة بيد االدارة، كونه 
 : باملعلومات ما يلي  لإلدارةومن واجبات التدقيق الداخلي فيما خيص تزويده . وخيضع لسلطة االدارة 

 دقة انظمة الرقابة الداخلية ؛ . أ
 الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من اقسام املشروع ؛ . ب
الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب ، وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات كيفية وفعالية  . ت

 .واملركز املايل 

هو الفحص االنتقادي للدفاتر والسجالت من قبل شخص حمايد خارجي يف سبيل احلصول على :  التدقيق الخارجي -2
 1.راي حول عدالة القوائم املالية ، ويتم تعيني املدقق اخلارجي بعقد بينه وبني املنشاة 

 :النحو التايل  يتضح من خالل التعريف السابق ان هناك اوجه اختالف بني التدقيق اخلارجي والداخلي ميكن حصرها على
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 اوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي( : 04)جدول رقم 

 التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي البيان الرقم

 

7 

 

 اهلدف من التدقيق

 .فعالية االدارة يف استغالل املوارد املتاحة هلا -
 .اكتشاف التالعب واالخطاء والغش -
 .وسالمة القوائم املالية ابداء الراي يف صحة  -

خدمة االدارة عن طريق التدقيق من سالمة البيانات املقدمة  -
 .يف النظام احملاسيب 

 .اكتشاف ومنع االخطاء والغش والتالعب  -

الشخص الذي يقوم  6
 بالتدقيق

 .موظف من داخل املنشاة يعني من قبل ادارة املنشاة  - .شخص مهين مستقل من خارج املنشاة  -

 .يتم التدقيق ملرة واحدة يف هناية السنة املالية  - توقيت اداء التدقيق 3

 .قد ميون على فرتات متقطعة خالل السنة  -

 .يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار السنة املالية  -

يتحدد نطاق عمل املدقق عن طريق العقد املوقع معه  - نطاق التدقيق 2
 .والعرف السائد، وما تنص عليه التشريعات واملعايري 

يتحدد نطاق عمله عن طريق االدارة وفقا للصالحيات 
 .واملسؤوليات املعطاة له 

يتمتع املدقق باستقاللية تامة ، ألنه شخص حمايد ومن  االستقاللية 5
 .خارج املنشاة 

لديه استقالل جزئي حيث انه خيدم االدارة ويعني من قبل يوجد 
 .االدارة 

يعني من قبل املالك لذلك فهو مسؤول امام املالك ليقدم  من يقوم بتعيينه 2
 .التقرير النهائي هلم 

يعني من قبل ادارة املنشاة ويقدم تقريره بعد عملية التدقيق 
 .لإلدارة 

 . 61 ، ص مرجع نفسه: املصدر 

 لوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق التدقيق من حيث ا :الفرع الثالث 

ويكلف املدقق بالقيام مبثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفرتة املالية املطلوب تدقيقها ، وبعد اجراء :  التدقيق النهائي -1
ويف ذلك ضمان بعدم حدوث اي تعديل يف البيانات بعد . التسويات وحتضري احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل

هذا النوع يصلح للتطبيق يف املنشأت الصغرية او  ومن الواضح ان. تدقيقها الن احلسابات تكون قد اقفلت مسبقا 
ا املتوسطة ويقتصر يف غالب االحيان على تدقيق عناصر القوائم املالية وخاصة امليزانية تدقيقا كامال تفصيليا، وهلذا كثري 

 ما يطلق عليه تدقيق امليزانية ؛
وهنا يقوم املدقق بتدقيق احلسابات واملستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشاة  :التدقيق المستمر  -2

ومن الواضح ان . موضوع التدقيق طوال الفرتة اليت يدققها، مث يقوم يف هناية العام بتدقيق احلسابات اخلتامية وامليزانية 
 1. قها عن طريق التدقيق النهائيهذا النوع يصلح يف تدقيق املنشأت الكبرية حيث يصعب تدقي

                                                           
 . 32-36، ص  مرجع سبق ذكرهخالد امني عبد اهلل ،   1
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ويكون هذا النوع من التدقيق هبدف البحث عن حقائق معينة والوصول اىل نتائج معينة :  التدقيق لغرض معين -3
يستهدفها الفاحص ، وقد تكون احلسابات البنكية للعمالء والبيانات موضوع التدقيق قد سبق تدقيقها تدقيقا عاديا 

فحص " الفحص لغرض معني " ومن االمثلة على. ول املركز املايل ونتائج االعمال هبدف اخلروج براي حمايد ح
السجالت والدفاتر هبدف اكتشاف غش ما ، او التعرف على اسباب اختالس معني ، او بغرض حتديد الشهرة يف 

 1. حال خروج شريك او انضمام شريك اخر ، او ألغراض  خدمات التدقيق الضرييب 
 من حيث درجة اإللزام : الفرع الرابع 

 : ، كااليت ينقسم التدقيق من حيث اإللزام القانوين إىل نوعني 
هو التدقيق اليت حيتم القانون القيام به  و ختالفه الشركات و املنشآت ، حيث يلتزم املشروع :  التدقيق إلزامي   -1

و من مت يرتتب على عدم القيام . اخلتامية له بضرورة تعيني مراجع خارجي ملراجعة حساباته و اعتماد القوائم املالية 
 .بتلك املراجعة وقوع املخالف حتت طائلة العقوبات املقررة

و هي التدقيق اليت تتم دون إلزام قانوين حيتم القيام هبا ،ففي املنشآت الفردية و :  ( غير إلزامي) التدقيق االختياري  -3
شركات األشخاص ،قد يتم االستعانة خبدمات املراجع اخلارجي يف مراجعة حسابات املشروع و اعتماد قوائمه املالية 

لى صحة املعلومات احملاسبية و اليت الشركاء ع اطمئناناخلتامية ،نتيجة للفائدة اليت تتحقق من وجود مراجع خارجي و 
حيث هذا نوع من التدقيق يطلبه أصحاب املنشأة و الذي قد يكون كامال أو . تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء

 .   2جزئيا

 من حيث الغرض : الفرع الخامس 

رد املتاحة لديها يف افضل وجه هو التدقيق الذي يتم هبدف التحقق من كفاءة االدارة يف استغالل املوا: التدقيق االداري  -1
وتقدمي النصح ملعاجلة مواطن الضعف يف النظام االداري املطبق ، وهو يعترب اداة من ادوات االدارة، لذلك يقوم التدقيق 
االداري بتدقيق مجيع االحداث اليت تتم يف املنشاة، خطط االدارة، اهداف االدارة، استغالل الطاقة االنتاجية، االعباء 

التدقيق االداري هو تدقيق خنتلف عن التدقيق العادي من حيث : رية، التنسيق بني االدارات يف مستوياهتا املختلفةاالدا
 ؛اهلدف واجملال 

هو التدقيق الذي خيص دفاتر وسجالت التكاليف ويهدف اىل فحص واختبار السجالت ومدى : تدقيق التكاليف  -2
مطابقتها للواقع ، يطبق هذا النوع من التدقيق يف بعض الدول اليت يوجد لديها عدد كبري من الشركات الصناعية اليت 

فحص صحة حسابات التكاليف ومدى التزام املنشاة عند وقد عرف تدقيق التكاليف بانه التحقق و . تتبع للقطاع العام
 ؛اعدادها باخلطط واملعايري املوضوعة 

                                                           
، 6076اكتوبر  61رويال كالس للبحوث االكادميية والدراسات العليا  ، دور مراقب احلسابات ومسؤوليته يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية ،   1
  .72ص
  56-57،ص  7111، الدار اجلامعية للنشر و التوزيع، االسكندرية ، "  األسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات" حممد مسري الصبان، عبد اهلل هالل،  2
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وهو ان يتم تعيني املدقق من قبل جهة معينة يف سبيل الوصول اىل حقيقة معينة، فمثال يقوم : فحص ألغراض خاصة  -3
 1. طالب القرض البنك املقرض بتعيني مدقق يف سبيل التعرف على حقيقة الوضع املايل للعميل 

ما زال بعض الكتاب يقسمون التدقيق من حيث نطاق العمل اىل :  يشمل، التقسيم الحديث للتدقيق  : الفرع السادس 
تدقيق كلي وتدقيق جزئي، او من حيث اجلهة اليت تقوم هبذه اخلدمة اىل تدقيق حكومي، تدقيق خارجي وتدقيق داخلي ، او من 

دقيق مستمر وتدقيق هنائي، او من حيث االلتزام اىل تدقيق الزامي وتدقيق غري الزامي، ولكن حيث زمن اجراء التدقيق اىل ت
 :التقسيم احلديث للتدقيق يشمل االنواع التالية 

وهو مجع وتقييم االدلة حول البيانات احملاسبية ومتثل امليزانية العامة ، حساب االرباح واخلسائر :  تدقيق البيانات المالية -7
التمكن من اعطاء الراي من عدالة املركز املايل   ألجلككل ،   مأخوذةوالتدفقات النقدية وغريها من الكشوفات املالية، 

فقات النقدية متثل النشاط للسنة او الفرتة املنتهية بذلك التاريخ كما بتاريخ امليزانية وان حساب االرباح واخلسائر والتد
هذا النوع من التدقيق يتم من قبل شخص مستقل وحمايد مؤهل . وان االيضاحات املرفقة مع البيانات املالية كافية 
اختاذ القرارات على  ألجلاما املستفيدون من هذه البيانات املالية . ومتدرب علميا وعمليا وجماز للممارسة يف مهنته 

 ،بعض دوائر الدولة ،احملللون املاليون ،الدائنون  ،املستثمرون  ،املسامهون  اإلدارة :اساسها وهم على سبيل املثال 
 .االسواق املالية 

من ان السياسات والتعليمات والقوانني  التأكد ألجلوهو ذلك النوع من التدقيق :  (تدقيق االلتزام ) تدقيق الرقابة   -6
املوضوعة من قبل هيئة معينة قد مت تطبيقها بصورة اصولية وعلى سبيل املثال التفتيش الذي يقوم به البنك املركزي على 

 .من ان تعليمات وقوانني البنك املركزي قد مت تطبيقها بصورة صحيحة  للتأكدالبنوك التجارية 
واخلاص ( الشركة) حول الكفاءة والفاعلية لنشاط املؤسسة  واألدلةيشمل احلصول وتقييم القرائن  :تدقيق النشاط   -3

ويشمل هذا النوع . ويف بعض االحيان يسمون هذا النوع من التدقيق تدقيق االجنازات او تدقيق االدارة. بعملية معينة
من النشاط، وعلى سبيل ( قسم) االنتاج او جزء  وعلى سبيل املثال كل الفرع او خط األنشطةمن التدقيق رمبا مجيع 

 2.قسم املبيعات او املشرتيات : ال املث
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 الفرق بين التدقيق والمراجعة والمحاسبة: ثالثا 

بسبب انتشار استخدام مصطلح املراجعة يف بعض الدول العربية ، كما هو احلال يف مصر واالردن ، وانتشار مصطلح        
 .دول اخرى مثل لبنان ، سوريا ، اململكة العربية السعودية وغريها ، اصبح من الضروري توضيح مفهوم كل منهماالتدقيق يف 

 الفرق بين التدقيق والمراجعة : الفرع االول 

بيانا حول قواعد احملاسبة  7111صدر عن معهد احملاسبني املعتمدين يف الواليات املتحدة االمريكية سنة        
" راجعة يوضح فيها الفرق بني كل من املراجعة والتدقيق ، على اساس ان املراجعة تتمثل يف جمموعة من وخدمات امل

االستفسارات من العاملني يف الوحدة موضوع املراجعة والتدقيق ، اضافة اىل فحص وحتليل املعلومات اليت حتتويها القوائم 
، واملراجعة مثال ال تتضمن دراسة وتقييم " ضمونه عن اطار التدقيقوالتقارير املالية ، لكن يكون ذلك يف اطار يقل يف م

 .نظام الرقابة الداخلية 
وبالتايل ميكن القول ان عملية التدقيق اوسع نطاقا واعمق حتليال من املراجعة ، لكن ال جيب ان نتوقف عند 

د قيام املراجع بفحص البيانات احملاسبية جمرد استخدام مصطلح معني يف اجملال املهين للمراجعة والتدقيق ، حيث انه عن
املسجلة يف الدفاتر والسجالت للتحقق من مدى صحتها ودقتها فهو يقوم بعملية مراجعة مستندية ، اما عند قيامه 
بعملية دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وحتليله او تقييم عناصر الكفاءة والفاعلية فهو يف هذه احلالة يقوم بعملية 

قيق ، اال انه تبقى االهداف العامة والرئيسية للمراجعة والتدقيق واحدة وشاملة لكافة االجتاهات احلديثة يف هذا اجملال تد
 1.املهين 

   الفرق بين التدقيق والمحاسبة: الفرع الثاني 

ط من خالل اجلدول نقاجيب التفريق بني التدقيق واحملاسبة حىت ال يكون هناك خلط ، حيث ان الفرق بينهما يكمن يف 
 :  التايل 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 02 – 05، ص  مرجع سبق ذكرهالسيد حممد ،  1
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 اوجه االختالف بين التدقيق والمحاسبة( : 05)جدول رقم 

 التدقيق المحاسبة الرقم

علم جتميع وتبويب وتلخيص وايصال املعلومات من خالل  7
 .القوائم املالية 

 .علم حتليل وفحص انتقادي للسجالت والقوائم املالية

يف املنشاة من خالل اعداد قائمة  تقوم بقياس االحداث املالية 6
 .الدخل وتوصيل االوضاع املالية لألطراف املعنية 

تقوم بفحص القياس احملاسيب واملعلومات املالية اليت مت االفصاح عنها 
 .حول نتيجة اعمال املنشاة 

من خارج املنشاة يقوم بعمله مقابل اجر املدقق شخص حمايد مستقل  .احملاسب موظف يتبع إلدارة املنشاة ويتقاضى اجره من االدارة  3
 .حيدد يف العقد املوقع بينه وبني املنشاة 

 .بينما املدقق جيب ان يكون لديه معرفة باملبادئ احملاسبية وطرقها  .احملاسب رمبا ال يكون لديه معلومات حول التدقيق واجراءاته  2

اليت مت اعدادها احملاسب غري ملزم بتقدمي تقرير حول القوائم املالية  5
. 

بينما املدقق مطالب بتقدمي تقرير يتضمن رايه حول عدالة القوائم املالية 
 .ومتثيلها للوضع املايل احلقيقي للمنشاة 

 .بينما املدقق يعني كل سنة وليس دائم العمل يف املنشاة  .احملاسب موظف دائم يف املنشاة يقوم بعمله بانتظام  2

 .72، ص مرجع سبق ذكره، ة غسان فالح املطارن. د : املصدر 
 1عالقات المدقق المستقل  :  رابعا 

 : للمدقق املستقل عالقات ، ومع عدة جهات ، ومن هذه اجلهات 

 االدارة ؛ 
 جملس االدارة وجلنة التدقيق؛ 
 التدقيق الداخلي ؛ 
  املسامهني. 

االقتصادية، وهلذا على املدقق ان يكون لديه احلذر املهين، أي  االدارة هي املسؤولة عن التخطيط والرقابة على االنشطة -1
ان املعلومات على اختالف انواعها واليت حيصل عليها من االدارة ال يصدقها او يشك فيها، وال يقبلها بدون ربطها مع 

 ؛صل عليها وتقييمها بشكل موضوعي القرائن واالدلة اليت حي
املعروف ان جملس االدارة مسؤولة عن وضع سياسات الشركة لصاحل املسامهني، واذا  من : جملس االدارة وجلنة التدقيق   -2

اما اذا كان جملس االدارة ، تكون كما ذكرناها يف واحد اعاله كان اعضاء جملس االدارة اغلب من االداريني، فالعالقة س
جلنة التدقيق تتكون من اما  .ختلفيتكون من اعضاء خارجني او غري تنفذيني او يسمى جلنة التدقيق فان العالقة ست

                                                           
1
 .30 – 61ص ،  مرجع نفسه   
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اعضاء خارجيني غري تنفذيني وهم واسطة بني املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي واالدارة، وهذه العالقة تساند استقاللية 
 :املدقق اخلارجي والداخلي ، ومن خالل 

 اقرتاح تعيني املدقق اخلارجي على اهليئة العامة للمسامهني؛ . أ
 التدقيق مع املدقق اخلارجي ؛مناقشة برنامج  . ب
 استالم املراسالت من املدقق اخلارجي ومناقشة حول االمور او الصعوبات اليت يواجهها مع االدارة؛ . ت
 مناقشة البيانات املالية مع املدقق؛ . ث
 .يعني مدير التدقيق الداخلي، وحيدد راتبه وكذلك عزله  . ج

تدقيق  إلجنازلديه عالقة طيبة مع التدقيق الداخلي ، ويوفر له مساعدة  املدقق اخلارجي عادة:  التدقيق الداخلي  -3
البيانات املالية، وكذلك ادارة الشركة رمبا تطلب من املدقق اخلارجي دراسة وتقييم التدقيق الداخلي كعملية منفصلة عن 

 ؛اخلارجي، ولكنه مكمل هلا  عمل التدقيق الداخلي ال ميكن ان يكون بديال عن التدقيقو  .تدقيق البيانات املالية 
املدقق اخلارجي هو وكيل املسامهني الذين يعتمدون على البيانات املالية املدققة، وعلى املدقق اخلارجي :  نياملسامه  -4

 .التحقق اذا كانت االدارة فعالة يف ادارة امواهلم
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 االطار العام للتدقيق الداخلي : المبحث الثاني 

يعترب التدقيق الداخلي من اهم الوظائف ووسائل الرقابة اليت ترتكز عليها املؤسسات االقتصادية ، واحد االنظمة الرقابية 
 . املوجودة بيد االدارة للتأكد من مدى صحة البيانات املقدمة هلا و سالمة نظم الرقابة الداخلية وااللتزام هبا 

  داخلي مفهوم وتطور التدقيق ال: المطلب االول 

ظهرت احلاجة اىل التدقيق الداخلي مع تطور وتوسع االنشطة االقتصادية ، وقد ظهرت بعد ظهور التدقيق اخلارجي بوقت 
اىل ضرورة وجود مدقق  وأهدافهاطويل، واحلاجة اىل معرفة ادارة الشركة على مدى كفاءة اداء العاملني وتنفيذهم السرتاتيجياهتا 

 1ؤسسة وفحص االداء احملاسيب فيهاداخلي يقوم بتقييم االنشطة الداخلية للم
 

 نشأة التدقيق الداخلي : أوال 

يرجع ظهور املراجعة الداخلية كفكرة اىل الثالثينيات وذلك بالواليات املتحدة االمريكية ، ومن االسباب اليت ادت اىل 
ريكية يف ختفيض ثقل املراجعة اخلارجية خاصة اذا علمنا ان التشريعات االمريكية كانت تفرض على  ظهورها رغبة املؤسسات االم

كل املؤسسات اليت تتعامل يف االسواق اىل اخضاع حساباهتا ملراجعة خارجية حىت يتم املصادقة عليها ، وبقي دور املراجعة 
ئ االمر ، اىل ان انتظم املراجعون يف شكل تنظيم موحد يف نيويورك الداخلية مهمشا حبيث اهنا مل حتض باالهتمام الالزم يف باد

 2.وكونوا ما يسمى مبعهد املراجعني الداخليني االمريكيني الذي عمل منذ انشائه على تطوير هذه املهنة وتنظيمها   7127سنة 

 تعريف التدقيق الداخلي : ثانيا 

، حيث بلغ  7127سنة ( IIA)ظهرت مع معهد املدققني الداخليني اول عملية تطوير للتدقيق الداخلي يف العصر احلديث 
وحسب التعريف القدمي . دولة  760عضوا من  10000اىل  6007عضوا ، ووصل يف عام  1000عدد اعضاء املعهد حينها 

نشطة كخدمة للشركة وظيفة تقومي مستقلة تنشا داخل الشركة لفحص وتقييم اال" ملعهد املدققني الداخليني للتدقيق الداخلي فهو 
، وذلك هبدف مساعدة افرادها على تنفيذ مسؤولياهتم بفعالية من خالل تزويدهم بالتحليالت ، التقييمات ، التوصيات ، املشورة 

 3" . واملعلومات املختصة بفحص االنشطة وتشمل اهداف التدقيق ايضا توفري رقابة فعالة بتكلفة معقولة 

  لربتو سيلريو اوفقا(ALBERTO SILLERO " ) ميكن تعريف التدقيق كخطوة حتليل ومراقبة ، ينطبق على جمموعة
 4" .بشرية و للبيانات احملاسبية واملالية للمؤسسة جلودة ، ملوارد بيع ، قوة مهام املؤسسة ، وكذلك تدقيق إلنتاج ، لمن 

                                                           
1
 .765، ص 6003، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقحممد السيد سرايا ،   

 5ص ، مرجع سبق ذكره سامح رفعت ، ابو حجر ، ، اميان امحد حممد روحيه ،   2
 03، ص  6001،  22املوازنة الفيدرالية للعراق  ، جملة االدارة واالقتصاد ، العدد رقم  التدقيق الداخلي ملعامالت حممد خالد املهايين ، حسن عبد الكرمي ،  3

4 Alberto SILLERO , Auditer révision légale, Ed Eska , 2000 , p 12 
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  وظيفة داخلية تابعة إلدارة املنشاة لتعرب عن نشاط داخلي : " يعرف اجملمع العريب للمحاسبني التدقيق الداخلي انه
مستقل إلقامة الرقابة االدارية مبا فيها احملاسبية لتقييم مدى متاشي النظام مع ما تتطلبه االدارة او العمل على حسن 

 1" اجية القصوى استخدام املوارد مبا حيقق الكفاية االنت
  وظيفة تقوميية مستقلة وموضوعية يتم انشاءها داخل املنشاة لفحص وتقدمي انشطتها : "  بأهناعرفها االحتاد األرويب

املختلفة ، وذلك بغرض مساعدة املسؤولني داخل املنشاة يف القيام مبسؤولياهتم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية ، 
 2" .ل والتقييم والتوصيات واملعلومات اليت تتعلق بالرقابة على االنشطة اليت يتم فحصها وذلك عن طريق توفري التحلي

  عبارة عن عملية منظمة جلمع وتقييم ادلة اثبات ، تتعلق بتأكيدات خاصة : "  بأنهكما عرف لطفي التدقيق الداخلي
تأكيدات مع املعايري املقررة وتبليغ تلك اقتصادية ، هبدف توفري تأكيد على وجود تطابق بني تلك ال وإحداثبتصرفات 

 3" .النتائج على املستخدمني املعنيني 
  جمموعة من انظمة او اوجه نشاط مستقل داخل املشروع تنشأه االدارة للقيام "  بأنهوميكن تعريف التدقيق الداخلي

، ويف التأكد من كفاية  إلحصائيةواخبدمتها يف حتقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات احملاسبية 
االحتياطات املتخذة حلماية اصول وممتلكات املشروع ويف التحقق من اتباع موظفي املشروع للسياسات واخلطط 

االدارية املرسومة هلم ، ويف قياس صالحية تلك اخلطط والسياسات ومجيع وسائل الرقابة االخرى يف اداء  واإلجراءات
 4" .ينات الالزم ادخال عليها ، وذلك حىت يصل املشروع اىل درجة الكفاية االنتاجية القصوى اغراضها واقرتاح التحس

 "  التدقيق الداخلي هو عمليات تتأثر مبجلس إدارة املؤسسة يتم تصميمها لتعطي تأكيدا معقوال حول حتقيق املؤسسة
على التقارير املالية و االلتزام بالقوانني و األنظمة  كفاءة العمليات و فاعليتها و االعتماد  : ألهدافها يف النواحي التالية

 5"املعمول هبا
  جزء من نظام الرقابة الداخلية تتمثل يف نشاط مستقل يقوم به قسم او ادارة من املنشاة ، : " املراجعة الداخلية هي

ومهمته مراجعة وفحص املستندات والدفاتر والسجالت والقوائم والتقارير املالية والعمليات املختلفة ، تقييم اداء 
 6" .ارير اىل االدارة العليا بنتائج هذا التقييم يف املنشاة ، مث تقدمي تق واألقساماالدارات 

وظيفة مستقلة داخل املؤسسة ، تعمل على قياس فاعلية نظم الرقابة : " فمن خالل هذه التعاريف نستخلص ان التدقيق الداخلي 
قدم تقرير اىل االدارة املركزية ، واقرتاح التحسينات والتوصيات الالزمة ، مث ت واإلحصائيةاملختلفة ، وضمان دقة البيانات احملاسبية 

 " .إلبالغها بنتيجة التقييم 
                                                           

 661، ص  6007، عمان ، االردن ،   مفاهيم التدقيق المتقدمةاجملمع العريب للمحاسبني ،   1
، دورة حول حوكمة الشركات ، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب  "دور حوكمة الشركات واملراجعة الداخلية يف تطور االقتصاد الوطين" سعد ايب ابراهيم امحد ،  2

 .03، ص  6001، جدة ، ماي 
 . 71، ص  6006، دار الكتاب االول للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  المراجعة في عالم متغيرلطفي امني السيد امحد ،   3
 . 717، ص  6001، عمان ،  2، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط الناحية النظرية والعلمية -علم تدقيق الحسابات خالد امني عبد اهلل ،   4
 .67ص ، 6001 ،عمان ، مكتبة اجملتمع العريب، 7،ط التدقيق القائم على مخاطر األعمال حداثة وتطور،إيهاب نظمي، ،  إبراهيم  5
 . 731، ص  7112، جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ،  اساسيات المراجعة، ، حممد ابو العال الطحان ، حممد شام احلمويمنصور حامد حممود   6
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  الفحص املنظم لعمليات املشروع ودفاتره وسجالته ومستنداته بواسطة جهة : " ويعرف ايضا التدقيق الداخلي على انه
اساسا اىل كرب داخلية او مراجعني نابعني كموظفني للمشروع ، ولعل السبب يف نشأة هذا النوع من املراجعة يرجع 

حجم املشروعات وتنوع وتعدد عملياهتا املالية واالبتعاد التدرجيي لإلدارة العليا للمشروع عن تفاصيل تنفيذ السياسات 
واخلطط املوضوعة ، االمر الذي استلزم وجود اداة وقائية ورقابية تضمن التحقق من عمليات املشروع وجديتها فور 

 1" .امتامها او حدوثها 
  وظيفي تقييمي يؤسس داخل املنظمة لتقييم أنشطتها و مدى تطبيق األنظمة املالية و  نشاط" : ف على أنه كما عر

املوضوعة من قبل  احملاسبية فيها و كدا التزام العاملني يف كافة املستويات اإلدارية بالسياسات و اخلطط و اإلجراءات 
قيق الداخلي عموما إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية بأقل التكاليف اإلدارة لزيادة الفاعلية و حتسني األداء و يهدف التد

 2" و تقدمي لدعم و املعلومات لإلدارة العليا 
  عرف املعهد األمريكي للمدققني الداخليني(IIA)  التدقيق الداخلي على ان 1791يف نشرته اليت أصدرها عام :       

على مراجعة النواحي احملاسبية و املالية و األعمال األخرى كخدمة نشاط تقييم مستقل نشا داخل املؤسسة تعمل  "
   3"  لإلدارة و هو وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس و تقييم فعالية وسائل الرقابة األخرى

  مت صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي من طرف معهد املراجعني الداخليني   6007ويف عام(IIA)  :
هي نشاط تأكيدي استشاري وموضوعي ، مصمم إلضافة قيمة للشركة وحتسني "   أهنات هذه املهنة على وعرف

عملياهتا ، وهو يساعد الشركة على حتقيق اهدافها بإجياد منهج منظم وصارم لتقييم وحتسني عمليات ادارة املخاطر ، 
 5:ومن خالل هذا التعريف نرى انه يتوافق مع املفاهيم احلديثة التالية  4".الرقابة واحلوكمة 

 ادارة املخاطر ؛ 
  املتبعة اليت حتول دون الفساد او  واألساليبوهي جمموعة القواعد ( املؤسسية ) االجراءات التحكيمية

 حصول اي شخص على مكتسبات ليست من حقه ؛
  الدور االستشاري للمدقق. 

 

 

 
                                                           

 21، ص 7111، دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،  مبادئ المراجعة بين الفكر والتطبيق،  الشاذيلرؤوف عبد املنعم ، حتسني  1
 .72ص،  مرجع سبق ذكره ،فريدة صاحل  2
 . 760، ص 6070، عمان، مكتبة اجملتمع العريب للنشر ،  مفاهيم حديثة في الرقابة المالية و الداخلية خالد راغب اخلطيب ،  7
  71/01/6071: تاريخ االطالع  ، " املراجعة الداخلية "  منتدى احملاسب العريب ، حبث مقدم من طرف اخلبري احملاسيب امني بن سعيد ، 4

https://accdiscussion.com/acc13082.html  
 .51، ص  سبق ذكره مرجع عطا اهلل امحد سويلم احلسبان ،  5

https://accdiscussion.com/acc13082.html
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 ص التدقيق الداخلي خصائ: ثالثا 

 1: ميتاز التدقيق الداخلي مبجموعة من اخلصائص 

 ختتص مبهمة فحص مجيع االنشطة يف املؤسسة اي وظيفة شاملة خلدمة االدارة  ؛ -
 وظيفة استشارية اكثر منها وظيفة تنفيذية اي مستقلة عن الوظائف االخرى لضمان املوضوعية ؛ -
 ( .الرقابة احملاسبية وتقييمها ، الضبط الداخلي) االدارية ميتد نشاطها اىل مجيع النواحي  -

 انواع التدقيق الداخلي ومسؤولياته : المطلب الثاني 

 : للتدقيق الداخلي انواع ، ولكل نوع مسؤوليات سوف نتطرق هلا من خالل ما يلي          

 انواع التدقيق الداخلي : أوال  

 سوف نتطرق اىل اهم انواع التدقيق الداخلي املتعارف عليها من قبل معهد املدققني الداخليني         

 التدقيق المالي  : الفرع االول 

الفحص الكامل واملنظم للعمليات املالية والقوائم والسجالت احملاسبية املتعلقة هبا " التدقيق الداخلي املايل هو عبارة عن      
 2" .ى االلتزام باملبادئ والسياسات احملاسبية املتعارف عليها واي متطلبات اخرى لتحديد مد

الفحص النقدي للمعلومة احملاسبية ، وتقدمي تقرير حول صراحة املعلومات وحقيقتها من طرف املدقق " وبطريقة اخرة يعين 
 3" .الداخلي املايل 

 تدقيق االلتزام : الفرع الثاني 

من اجل احلفاظ  وإتباعهاوالعقود اليت جيب االلتزام هبا  واألنظمةختلف الربامج والسياسات والقوانني يتضمن اجراء فحص مل
 :على املبادئ التوجيهية املقررة يف الشركة ، ويرتتب على مراجعة االلتزام ما يلي 

 وغريها من متطلبات االلتزام ؛ واألنظمةمجع املعلومات عن القوانني  . أ
 الكشف عن االعمال غري القانونية وسوء املعاملة ؛ فهم حدود التدقيق يف . ب
 تقييم املخاطر اليت ميكن ان حتدث جراء االعمال غري القانونية ؛ . ت
 .اجراءات لتقييم املخاطر اليت من شاهنا ان تكشف عن االعمال غري القانونية  وأداءعلى املراجع تصميم  . ث

                                                           
 . 17امحد حلمي مجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص  1

 .627، ص 6073، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،   دليل التدقيق الداخليالوردات ، خلف عبد اهلل ،   2
 1حممد الصحن ، حممد السيد سرايا ، مرجع سبق ذكره ، ص  حعبد الفتا   3
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 التدقيق التشغيلي : الفرع الثالث 

يات اجراء فحص شامل لإلدارة التشغيلية وضوابط الرقابة الداخلية ، وجودة تنفيذ املسؤوليات املرتبطة تتضمن مراجعة العمل
وتشمل املراجعة التشغيلية دراسة املسائل املتعلقة . بوظائف الشركة ، مع الرتكيز على ان اموال وموارد الشركة تستخدم بشكل فعال

 :مبا يلي 

 االدارية والرقابية واملمارسات اليت هتدف اىل السيطرة واحملافظة على االصول؛التأكد من مدى مالئمة النظم  . أ
 التأكد من سالمة استخدام اموال وموارد الشركة بشكل كفئ وفعال ؛ . ب
 .التأكد من مدى كفاية وفعالية االنشطة والربامج والعمليات التشغيلية بالشركة  . ت

 التدقيق االداري : الفرع الرابع 

املراجعة هو فحص وتقييم االعمال واملسائل االدارية ، فالنتائج املتوقعة من هذه املراجعة هي ابداء الراي يف الغرض من هذه 
 .القضايا االسرتاتيجية واعطاء احللول والتوصيات 

 تدقيق نظم المعلومات : الفرع الخامس 

صول الشركة ، واحلفاظ على سالمة وامن هذه املراجعة تشمل ما اذا كانت نظم املعلومات توفر القدر الكايف حلماية ا
 :وتشمل مراجعة نظام املعلومات ما يلي . البيانات والنظم ، والقدرة على ضبطها وتصحيحها يف الوقت املناسب 

 فحص النظم القائمة او اجلديدة قبل التنفيذ وبعده، وذلك لضمان امنها واهنا تليب احتياجات املستخدمني ؛ . أ
 .مان فعالية الرقابة الداخلية اليت مت وضعها لض فحص نوعية التكنولوجيا . ب

 الداء تدقيق ا: الفرع السادس 

متكنها  اقتصاديةتتضمن هذه املراجعة فحص ما اذا كانت الشركة تستعمل املوارد املتاحة لديها بطريقة اكثر كفاءة وفعالية 
ويشمل ذلك النظر يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ، وان العمليات او الربامج جيري تنفيذها .  وأهدافهامن حتقيق رسالتها 

 1.وفقا لألهداف واخلطط املسطرة يف برنامج التدقيق 

 

 

                                                           
،  05، جملة الدراسات االقتصادية واملالية ، جامعة الوادي ، العدد " دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات " حيي سعيدي ، خلضر اوصيف ،   1

 . 715-713ص ، اجلزائر ، ص  6076



 الفصل الثاني                                                                                    االطار النظري للتدقيق الداخلي
 

 151 

 التدقيق البيئي : الفرع السابع 

ظ على االنظمة البيئية ومحايتها من يهدف من التدقيق البيئي قياس مدى االلتزام باألنظمة اخلاصة بالبيئة والتلوث ، واحلفا
خمتلف املصادر اليت تؤدي اىل تدهور االنظمة البيئية ومواردها ، ومحاية البيئة من االستنزاف واالنقراض ، وحتديد وتقييم املخاطر 

 : البيئية التالية 

 احلرارة والرطوبة العالية يف  الغبار ، املياه املعدومة ، حرق املخلفات ، املواد املستنزفة لطبقة االزون ، التدخني ،
 1.مناطق االنتاج ، هدر الطاقة الكهربائية 

 مسؤولية التدقيق الداخلي : ثانيا 

ميتنع التدقيق الداخلي عن اداء اية مسؤوليات ذات عالقة بتصميم نظم الرقابة الداخلية او تنفيذها ، واليت من شاهنا التأثري 
كما جيب ان ال يكون له اية مسؤولية او صالحية تنفيذية لألعمال اليت يقوم مبراجعتها ، وال على استقالليته وموضوعيته جتاهها ،  

مينع ذلك من ابداء الراي واملشورة حيال النظم قبل وبعد تطبيقها او اقرتاح معايري رقابية اضافية ، وخنص بالذكر عملية تقييم 
 2:يعد املكتب مسؤوال عن املؤسسة من خالل االمور التالية و . املخاطر ، واليت تعترب من مسؤولية االدارة املعنية 

 تقدمي تقارير دورية تتضمن مدى كفاية وفعالية عمليات وإجراءات االدارة وادارة املخاطر اليت تواجهها ؛ -1
االبالغ عن املسائل املتعلقة بإجراءات الرقابة على انشطة املؤسسة ، مبا فيها التحسينات املمكن ادخاهلا على  -2

 لعمليات ، ومتابعة تقدمي املعلومات املتعلقة بتلك املسائل اىل ان يتم حسمها ؛ا
رفع املعلومات بصفة دورية عن وضع خطة التدقيق السنوية ونتائجها ، وعن مدى كفاية املوارد املخصصة ألنشطة  -3

 التدقيق الداخلي ؛
ملخاطر ، ومراجعة االلتزام والتقيد بالقواعد مثل ادارة ا) التنسيق مع اختصاصات الرقابة االخرى واالشراف عليها  -4

 ( . والنظم والسياسات واالجراءات ، ومراقبة النواحي القانونية واالخالقية والبيئية ، والتدقيق اخلارجي 

  أساليب التدقيق الداخلي: ثالثا 

 : لكي حيقق التدقيق الداخلي أهدافه يتعني على املدقق الداخلي القيام مبا يلي

 .دراسة و حتليل أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي و تقييم مدى كفايتها و فعليتهافحص و  -1
 .التحقق من وجود أصول املنشاة و صحة قيدها بالدفاتر و كفاية وسائل محايتها من اخلسائر بكافة أنواعها -2

                                                           
 .20، ص  ، مرجع سبق ذكرهداخلي الدولية خلف عبد اهلل الوردات ، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا ملعايري التدقيق ال  1
 2-3ميثاق التدقيق الداخلي جلامعة االمارات العربية املتحدة ، ص   2

https://www.uaeu.ac.ae/en/internal_audit_office/internal_audit_office.pdf  

https://www.uaeu.ac.ae/en/internal_audit_office/internal_audit_office.pdf
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ا مستقبال و مراجعة الدفاتر و السجالت و فحص املستندات الكتشاف األخطاء و التالعب و منع تكرار حدوثه -3
يراعى عند انتقاء القيود ملراجعتها أن تكون القيود خمتارة ممثلة لعمل كل موظف و أن تكون يف فرتات خمتلفة على مدار 

 .السنة
 .التحقق من صحة البيانات احلسابية لظاهرة بالقوائم املالية آو التقارير اليت تعدها اإلدارات املختلفة و اإلدارة العليا -4
 .األداء يف تنفيذ السياسات املقررةتقييم نوعية  -5
 .إبداء التوصيات لتحسني أساليب العمل -6
 .التحقيق من مدى مراعاة السياسات املوضوعة للخطط املرسومة و االلتزام هبا -7
 1.حتقيق اكرب كفاية إدارية و إنتاجية ممكنة بتقدمي اخلدمات ألعضاء اإلدارة -8

 التدقيق الداخلي ، خدمات ومهام أهداف،أهمية : المطلب الثالث 

زادت امهية التدقيق الداخلي مع التوسع يف االنشطة اليت تقوم هبا املنشات ، وسعيها املستمر اىل تقومي هذه االنشطة وتطويرها     
ولقد حددت نشرة معايري االداء  .ورفع كفايتها االنتاجية ، وايضا نظرا للخدمات اليت تقدمها وظيفة التدقيق الداخلي لالدارة 

يف مقدمتها ان هدف  7111املهين للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد املدققني الداخليني يف الواليات املتحدة االمريكية عام 
التدقيق الداخلي الرئيسي هو مساعدة مجيع اعضاء املنشاة على تادية مسؤولياهتم بفاعلية ويتم ذلك من خالل قيام التدقيق 

 .او ما يسمى خبدمات التدقيق الداخليالتوصيات واملعلومات اليت هتم االنشطة اليت يتم مراجعتها الداخلي بتزويدهم بالتحليالت و 

 التدقيق الداخلي واهداف أهمية : أوال 

 : سوف نتطرق اىل امهية واهداف التدقيق الداخلي كما يلي        

 اهمية التدقيق الداخلي : الفرع االول 

 :الداخلي نتيجة تضافر جمموعة من العوامل املتمثلة فيما يلي ظهرت احلاجة اىل وظيفة التدقيق  
 كرب حجم املنشأت وتعدد عملياهتا ؛ -1
 اضطرار االدارة اىل تفويض السلطات واملسؤوليات اىل بعض االدارات الفرعية باملؤسسة ؛  -2
 حاجة ادارة املؤسسة اىل بيانات دورية ودقيقة لرسم السياسات والتخطيط وعمل القرارات ؛  -3
 2؛ واألخطاءحاجة ادارة املؤسسة اىل محاية وصيانة اموال املؤسسة من الغش والسرقة  -4
 ؛الدولة املختلفة اىل االعتماد على القوائم املالية املدققة ألغراض كثرية منها وأجهزةحاجة اجلهات احلكومية  -5

 

                                                           
 .711ص ،   مرجع سبق ذكرهحممود السيد ،  القبطان  1
2
 .761، ص  6001،  7، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، ط مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف حممد جربوع ،   
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الصناعات ، كذلك تعتمد عليها التخطيط والرقابة ، فرض الضرائب ، حتديد االسعار وتقرير االعانات لبعض  -6
 1.نقابات العمال يف مفاوضاهتا مع االدارة بشان االجور واملشاركة يف االرباح 

و تعترب وظيفة التدقيق وسيلة ختدم العديد من األطراف ذات الصلة يف املنشاة و خارجها فليست هي غاية حبد ذاهتا 
 2.من الفئات اليت جتد هلا مصلحة يف التعرف على عدالة املركز املايل للمنشاةحيث أن القيام بعملية التدقيق جيب أن خيدم العديد 

 أهداف التدقيق الداخلي  : الفرع الثاني 

 ختتلف أهداف املدقق الداخلي بشكل كبري و تعتمد على حجم و هيكل املنشاة و متطلبات اإلدارة و ميكن أن تشمل     
 : أكثر من األهداف التاليةنشاطات قسم التدقيق الداخلي واحد أو 

 ؛و على عملها و التوصية بعمل حتسينات عليها  اإلشراف على الرقابة الداخلية  .1
مراجعة الوسائل املستخدمة لتحديد و قياس و تصنيف و إعداد التقارير حول املعلومات املالية و التشغيلية   .2

ت و أرصدة احلسابات رات التفصيلية للمعامالولعمل استفسارات معينة حول البنود املختلفة مبا فيها االختبا
 ؛و اإلجراءات

لك نشاطات املنشاة غري ذمن الناحية االقتصادية و من ناحية الفاعلية مبا يف  مراجعة األنشطة التشغيلية  .3
 ؛املالية 

 ؛االلتزام بالقوانني و األنظمة و املتطلبات اخلارجية األخرى و سياسات و توجيهات اإلدارة التأكد من   .4
 واملسامهة يف حتسينها ؛  اهلامة املخاطر حتديد وتقدمي .5
 3.من خالل حتديد اهدافها وفاعليتها بني اصحاب املصاحل يف املؤسسة  احلوكمةتقييم عملية  .6
 ة احملاسبية واملالية للمشروع ؛فحص وتقييم قوة وكفاءة تطبيق الرقاب .7
 التأكد من التماشي مع السياسات واخلطط واالجراءات املوضوعة داخل املشروع ومدى هذا التماشي ؛ .8
 اختبار الرقابة الداخلية خاصة مبا يتعلق بالفصل بني وظيفة االحتفاظ ووظيفة التنفيذ ؛ .9

 خلسارة او السرقة ؛التحقق من وجود محاية كافية ألصول املشروع ضد الفقد او ا .10
 4تقييم عمل العمال ومقدار حتملهم ملسؤولياهتم ؛ .11
تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم االعمال مبا حيقق تسلسل تنفيذ العمليات ومبا يؤدي اىل تكرار  .12

  5االعمال؛

                                                           
 . 77خالد امني عبد اهلل ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .71ص ، عمان ، دار املسرية ، 6ط ، تدقيق الحسابات المعاصر ،  (6001) ، غسان فالح ، املطارنة  2
 .222، ص 6001األردن،  ترمجة اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، ، إصدارات المعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودةاالحتاد الدويل للمحاسبني،    3
  756، ص  7113، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ،  مبادئ واسس المراجعة علما وعمالالصحن عبد الفتاح ،   4
 .13، ص 6000،  7، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان ، ط مدخل حديث لتدقيق الحساباتامحد حلمي مجعة ،   5



 الفصل الثاني                                                                                    االطار النظري للتدقيق الداخلي
 

 154 

وتوفري املعلومات زيادة قيمة الشركة وحتسني عملياهتا من خالل مشاركة االدارة يف ختطيط اسرتاتيجية الشركة  .13
 اليت تساعدها يف تنفيذ تلك االسرتاتيجية ؛

 1.تقومي وحتسني فاعلية الرقابة وإدارة املخاطر وعمليات توجيه انشطة املنظمة ومراقبتها  .14

اما اليوم فقد تعددت عملية التدقيق لتشمل اهداف اخرى امهها هو حتقيق اكرب قدر من الرفاهية ألفراد اجملتمع 
ه املشروع ، ويأيت هذا اهلدف االخري نتيجة التحويل الذي طرا على اهداف املشاريع بصورة عامة الذي يعمل في

العمل على رفاهية " حيث مل يعد حتقيق اكرب قدر من الربح اهلدف االهم بل شاركته يف االمهية اهداف اخرى منها 
 2" .اجملتمع الذي يعمل فيه املشروع 

بعد تنفيذ العمليات، لذلك يعد اكتشاف الغش واألخطاء ، وصحة البيانات اهلدف  قد ينفذ التدقيق الداخلي اعماله
 .االساسي للتدقيق الداخلي، اي التحقق للتأكد من سالمة السجالت، والبيانات احملاسبية ، واحملافظة على اصول املنشاة 

حتقيق واحد او اكثر من اهداف التدقيق  ان عدم جناح التدقيق الداخلي يف  3 ، خاطر عدم حتقيق االهدافوفيما يتعلق مب
 :الداخلي قد يؤدي اىل خماطر نذكر منها االيت 

 عدم دقة املعلومات املالية والتشغيلية ؛ .1
 عدم التقيد وإتباع السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة والقوانني والتنظيمات املعمول هبا ؛ .2
 ضياع او فقدان االصول ؛ .3
 للموارد ؛االستخدام غري االقتصادي  .4
 عدم حتقيق االهداف املوضوعة واملخططة ؛ .5
 .امكانية زيادة نسبة اخلطأ او الغش  .6

 مهام التدقيق الداخلي و خدمات: ثانيا 

 : سوف نذكرها بشكل خمتصر كالتايل     

  خدمات التدقيق الداخلي :  االولالفرع  -
 4:املؤسسة امهها لتحقيق االهداف السابقة يقوم التدقيق الداخلي بعدة خدمات يف 

هتتم بالتقييم املوضوعي لألدلة من اجل تقدمي راي  : (نشاط توكيدي )   خدمات التأكيد .1
مستقل او استنتاجات ختص العملية او النظام او غريها من املوضوعات، طبيعة ونطاق مهمة 

                                                           
 .712 .715 ، ص مرجع سبق ذكرهحيي سعيدي ، خلضر اوصيف ،   1
  1، ص  7111، دار وائل للنشر ، االردن ،  التدقيق والرقابة في البنوكخالد امني عبد اهلل ،   2
 .31، ص  6072، عمان ،  7، الوراق للنشر والتوزيع ، ط IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد اهلل الوردات ،   3
4
 12- 15، ص مرجع نفسه   
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خدمات التأكيد تتحدد بواسطة املدقق الداخلي ، ويوجد بشكل عام ثالثة اطراف مشاركة يف 
 :التأكيد هي 

 الشخص او اجملموعة املشاركة مباشرة يف العملية ؛ . أ
 ؛( املدقق الداخلي) الشخص او اجملموعة القائمة بالتقييم  . ب
 ( .املستخدم) الشخص او اجملموعة املستخدمة للتقييم  . ت

اليت هي بطبيعتها توجيهات ، وتنفد بناء على الطلب اخلاص لعميل :  الخدمات االستشارية .2
وتشمل . مة ، حيث ان طبيعة ونطاق املهمة االستشارية خاضعني لالتفاق مع العميل امله

 :اخلدمات االستشارية عموما على طرفني مها 
 املدقق الداخلي ؛. الشخص او اجملموعة الذي يقدم اخلدمة  . أ

صاحب ) عميل املهمة . الشخص او اجملموعة اليت تبحث عن النصيحة  . ب
اخلدمات االستشارية جيب على املدقق الداخلي  ، وعند اداء( العمل املطلوب

ان حيافظ على املوضوعية وال يفرتض ان املسؤوليات االدارية قد مت القيام هبا 
 .بالكامل 

 :ان قيام املدقق الداخلي بأعمال التحقيق والتقييم يتوقف على درجة استقالله وهذا االستقالل له جانبان                         
املركز التنظيمي للمدقق الداخلي ، وهذا يتوقف على نطاق اخلدمات : االول اجلانب  -

 اليت سوف جتنيها االدارة منه ؛
عدم اشرتاك املدقق الداخلي يف االعمال اليت ختضع لتدقيقه وانتقاده : اجلانب الثاين  -

 : ويقوم بتقدمي استشارات وتكون بالصورة التالية  .
 رمسية مكتوبة وحمددة االهداف ؛تكليف املدقق الداخلي بطريقة  . أ

تكليف املدقق الداخلي بطريقة غري رمسية من خالل املشاركة يف اللجان او فرق  . ب
 العمل او االجابة على اية استفسارات ؛

تكليف املدقق الداخلي مبهمة متخصصة مثل املشاركة يف فرق إلجناز االندماج  . ت
 او التملك ؛

 1.خطة عمل طارئة تكليف املدقق الداخلي باملشاركة يف  . ث
هي جمموعة من االجراءات اليت يقدمها او يضعها املدقق الداخلي يف املؤسسة :  خدمات وقائية .3

 اخل ؛..لتحقيق احلماية الكاملة لألصول واملمتلكات من السرقة او االختالس 

                                                           
 51عطا اهلل امحد سويلم احلسبان ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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اليت يستخدمها املدقق الداخلي يف جمال  واإلجراءاتتتمثل يف االساليب :  خدمات تقييمية .4
 الرقابة الداخلية املطبقة يف املؤسسة ؛ وإجراءاتقياس وتقييم مدى فعالية نظم 

تتمثل يف مساعدة املدقق الداخلي إلدارة املؤسسة يف توفري البيانات املالئمة :  خدمات انشائية .5
 ؛( الفنية  االدارية او املالية او) يف جمال حتسني االنظمة املختلفة 

اليت يستخدمها املدقق الداخلي يف جمال  واألساليبتتمثل يف االجراءات :  خدمات عالجية .6
تصحيح اي خطا اكتشفها او التوضيحات اليت يتضمنها تقرير املدقق بإصالح اخطاء او عالج 

 1.اوجه قصور يف خمتلف نظم املؤسسة 
 2:خلدمات يف النقاط التالية وميكن تلخيص هذه ا                               

 حتديد فعالية نظام املراقبة الداخلية يف املؤسسة ؛ . أ
 قابلية املعلومات لالعتماد عليها ؛ . ب
 محاية االصول ؛ . ت
 االلتزام بالسياسات واالجراءات املوضوعية ؛ . ث
 الوصول اىل االهداف والغايات ؛ . ج
 حتديد مواطن اخلطر ؛ . ح
 منع واكتشاف الغش واالحتيال ؛ . خ
اي على املدقق عدم افرتاض االمانة املطلقة جلهات التدقيق ، : ين الشك امله . د

 وباملقابل عدم افرتاض عدم االمانة ؛
اليت يسعى إليها هدا األخري و التدقيق الداخلي  والطبيعة لقد صاحب التطور التارخيي للتدقيق الداخلي تطورا يف األهداف

للنظام ككل بقصد الكشف عن مواطن الضعف اليت تؤثر سلبا على عوائد  تخلص أهدافه يف تقييم حقيقيي املؤسسة البنكية يف 
 : املصارف و ميكن تلخيص هدا التطور يف اجلدول التايل

 
 
 
 
 

 

                                                           
 .761-761، ص  6001اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ، ، الدار اصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل حممد السيد سرايا ،   1
2
 .23-26 ، ص مرجع سبق ذكرهخلف عبد اهلل الوردات ،   



 الفصل الثاني                                                                                    االطار النظري للتدقيق الداخلي
 

 157 

 تطورات أهداف التدقيق الداخلي( : 06)الجدول رقم 

 

 .32ص،  6002، دار املسرية للنشر، األردن،  تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية  غسان فالح املطارنة،: المصدر 

 مهام التدقيق الداخلي :  الثانيالفرع 

 1:التالية  املهاميقوم التدقيق الداخلي مبساعدة االدارة يف حتمل مسؤولياهتا بتقدمي  

 الداخلية يف املنشاة ؛حتديد فعالية نظام الرقابة  -1
جيب ان تكون املعلومات املقدمة لإلدارة دقيقة ، كاملة ومفيدة ويف الوقت : قابلية املعلومات لالعتماد عليها  -2

 املناسب؛
 محاية االصول من خالل التامني عليها ضد املخاطر ؛ -3
ك فعلى املدقق حتديد اسباب ذلك املوضوعية ، ويف حالة عدم التزام املوظفني بذل واإلجراءاتااللتزام بالسياسات  -4

 ؛
الوصول اىل االهداف والغايات وحتديد ما اذا كانت متوافقة مع اهداف وغايات املنشاة ، وتقع مسؤولية وضع  -5

وعلى املدقق التأكد من ان الربامج والعمليات نفذت   اإلدارةاهداف املنشاة على عاتق االدارة املركزية او جملس 
 كما خطط هلا؛ 

                                                           
1
 .27-31ص مرجع سبق ذكره،  ،  وفقا ملعايري التدقيق الدولية –التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق خلف عبد اهلل الوردات ،   

أهمية التدقيق 
 الداخلي

مستوى التحقق أو  الهدف من التدقيق الفترة
 الفحص

 تفصيلي اكتشاف الغش و االختالس 7150قبل  غري مهمة

 بعض االختبارات اكتشاف الغش و اخلطأ و االختالس 7105 - 7105 غري مهمة
 تفصيل مبدئي

 فحص اختباري تفصيلي حتديد عدالة املركز املايل و اكتشاف الغش و اخلطأ 7133 - 7105 درجة اهتمام بسيطة

 اختباري حتديد عدالة املركز املايل و اكتشاف الغش و اخلطأ 7120 – 7133 بداية االهتمام

 اختباري حتديد عدالة املركز املايل 7120 - 7120 اهتمام قوي و جوهري

أمهية جوهرية للبدا 
 بعملية التدقيق

 7120حىت اآلن 
 
 

حتقيق الرفاهية  ,تقييم نتائج األعمال  ,مراقبة اخلطط 
 االجتماعية و غريها

 اختباري
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 االدارة عنها ، ويتم حتديدها بناء على خربة املدقق السابقة يف املنشاة او من معرفته ؛ وإعالمحتديد مواطن اخلطر  -6
تقع على مسؤولية االدارة وعلى املدقق الداخلي فحص وتقييم فعالية االجراءات : منع واكتشاف الغش واالحتيال  -7

ق الداخلي اكتشاف الغش ولكن عليه ان يكون لديه معرفة  املطبقة من قبل االدارة ، وليس من مسؤوليات املدق
 كافية بطرق واحتماالت الغش ليكون قادرا على حتديد اماكن حدوث الغش واالحتيال ؛

جيب على املدقق الداخلي ان خيطط وينفذ اعمال التدقيق باعتبار الشك املهين ، لذا ال جيب على : الشك املهين  -8
املدقق افرتاض عدم االمانة للجهات اخلاضعة للتدقيق ، كما ليس له افرتاض االمانة املطلقة ، وبدال من ذلك على 

اليت ان وجدت فال باس عليه اخذ  واألحوالام بالظروف املدقق تقييم قرائن التدقيق مبوضوعية ، وعليه االهتم
 .احليطة واحلذر يف تطبيق اجراءات التدقيق 

 التدقيق الداخلي في المؤسسة البنكية  نظام: المطلب الرابع 

 واحملاسبية واملالية اإلدارية األسس مراعاة يتطلب، ولتحقيقها من مقومات يف املؤسسة البنكية يتشكل نظام التدقيق الداخلي    
 أعمال على والرقابة التدقيق عملية أهداف لتحقيقاملتمثلة يف كل من مراقبة السيولة ، توفري االمان وتعظيم الرحبية ، وذلك 

 املراقبة ألهداف واضح حتديد) متثل ممارسات التدقيق الداخلي من خالل ، واليت تتحقق من خالل اجراءات  البنكية املؤسسات
نظام  ،فعاليةفعالة مراجعة داخلية  ، املوضوعية يف احلسابات ، الوظائف بني الفصل ،استعمال دليل االجراءات ، الداخلية

جموعة من املبادئ او القيم اليت تشمل على قوانني و قواعد ، وهذه املمارسات متارس بااللتزام مب(  املعلومات ومراقبة األداء
 .ة ، تتمثل اساسا يف مبادئ كالنزاهة ، املوضوعية ، السرية ومبدا الكفاءة املهنية تنظيمية ، ويطلق عليها باخالقيات املهن

 المؤسسة البنكية في الداخلي التدقيق مقومات: أوال 
 : يلي كما البنوك يف الداخلي التدقيق مقومات تتلخص     

 ؛ الداخلي للتدقيق مستقل قسم 
 ؛ الداخلي بالتدقيق للقيام مؤهلون أفراد 
 ة ؛الداخلي للرقابة جيد نظام 
 للتقارير جيد نظام. 

 :يلي كما بالتفصيل املقومات هذه من واحد كل عرض وسيتم
  الداخلي للتدقيق مستقل قسم: الفرع االول 

 املختلفة، إداراته وأنشطته أعمال يقوم بتدقيق مجيع الداخلي للتدقيق مستقل قسم البنوك يف جيب ان يتواجد
 بد من ان يكون تابع اىل جملس االدارة او جلنة التدقيق ؛استقالليته ال  ولضمان
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 الداخلي بالتدقيق للقيام ينمؤهل فرادا: الفرع الثاني 
 جيب وهلذا ،اخللق عنصر مع مراعاة ، ربةخو  كفاءة ذوي من بأفراد البنوك يف الداخلي التدقيق أقسام جيب تزويد

 : يلي كما نصنفها واملواصفات الشروط من عدد فيهم تتوفر أن
 : العلمية الشروط . أ

 ذو مؤهل علمي ؛ يكون أن 
 االعمال يف البنوك ؛ لتدقيق واملؤهلني اخلربة ذوي من يكون أن 
 أو فيه العاملني األفراد أو بالبنك متصلة كانت سواء تدقيق عملية أي فهم على القدرة 

 ؛ املتبع النظام
 ؛ املستمر العلمي التدريب 
 اآلخرين ؛ كسب وطرق العامة العالقات وفنون السلوكية العلوم مبادئ دراسة 
 ؛ ووظائفه ومكوناته احلاسوب بنظم الكافية املعرفة 
 ؛ االلكرتوين التشغيل بيئة استخدام ظل يف الداخلي التدقيق بأساليب اإلملام 
 ؛  الكرتونيا البيانات معاجلة كيفية يف الكافية املعرفة 
 منها االستفادة وكيفية الدولية املعلومات شبكات مع بالتعامل كافية دراية على يكون أن. 

 : املهنية الشروط . ب
 ؛ مبوضوعية عمله يؤدي أن 
 التحليلي ؛ و االنتقادي التفكري مهارات لديه أن يكون 
 الداخلي على املدقق يكون أن وجيب،  التدقيق بعمل القيام أثناء املعقولة املهنية العناية بذل 

 ، املصاحل وتعارض الفاعلية عدم الضياع، والسهو، األخطاء باحتماالت وعي
  ؛ بالسرية عمله يتمتع أن جيب 
 القيام عند عليها للرتكيز احلاسوب باستخدام اخلداع صور فيها ترتكز اليت فهم املواطن 

 ؛ بالتدقيق
 تصحيحها ؛ على مساعدا بلفقط  لألخطاء متابعا يكون ال أن جيب 
 العامة القوانني ملخالفة عرضة األكثر واألنشطة الظروف جتاه حذرا يكون أن بجي 

 .واألنظمة
 :األخالقية الشروط . ت

 ؛ املهين السلوك قواعد و املهنية باألخالقيات االلتزام 
 البنك ؛ يف العاملني بزمالئه طيبة عالقة على يكون أن 
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 زمالئه على مميزات إكسابه يعين ال عمله أن الداخلي املدقق لدى مفهوما يكون أن وجيب 
 وذلك والتعاون اإلخاء روح تسوده جو يف بعمله يقوم أن عليه بل األخرى، األقسام يف

 ؛ العمل ملصلحة حتقيقا
 التدقيق نطاق أن على الداخلي للتدقيق املهين األداء معايري نصت  :الداخلية للرقابة جيد نظام . ث

 أداء كفاءة ومدى ،للبنك  الداخلية املراقبة نظام فعالية مدى وتقييم فحص يشمل أن جيب الداخلي
 : خالل من ذلك ويتم احملددة املهام

 ؛ ومصداقيتها املعلومات صحة من التحقق 
 جانب من والقواعد والقوانني واإلجراءات واخلطط بالسياسات االلتزام من التحقق 

 العمال  ؛
 ؛ ووجودها األصول محاية من التحقق 
 ؛ للموارد والفعال االقتصادي االستخدام من التحقق 
 هلا خمطط هو ما اوفق والربامج العمليات أهداف حتقيق من التحقق. 

 اجليدة التقارير تتميز حيث التقارير تصميم يف تؤثر اليت اخلصائص أهم حتديد جيب :للتقارير جيد نظام . ج
 :وهي خصائص بأربعة

 استخدام أدى وقد اإلدارة، خدمة يف معني هدف للتقرير يكون أن جيب : املنفعة 
 معلومات من حتتويه ملا ملستخدميها منفعة هلا يكون ال قد تقارير إىل إعداد الكمبيوتر

 بشكل التقارير يف املعلومات تعرض أن جيب لذلك ، مستخدميها احتياجات عن زائدة
 ت؛القرارا اختاذ املدراء على حيث ومفيد خمتصر

 من حتتويه ما وفهم قراءهتا يسهل واضحة التقارير تكون أن جيب : املالئم الشكل 
 ؛ حده على حالة كل أساس على للتقرير املالئم الشكل حيدد أن  معلومات، وجيب

 مثل هويته حتدد أساسية معلومات يشمل أن جيب اجليد التقرير : اهلوية حمددة 
 التقرير ؛ وتاريخ الصفحات وأرقام .....القسم، اسم اسم املصرف، ، العناوين

  1.ثابتة زمنية وفرتات ثابتة أسس على التقارير تعد أن جيب :الثبات 
 
 
 

 
                                                           

، الدار  النقود البالستيكية واثر المعامالت االلكترونية على المراجعة الداخلية في المصارف التجاريةالقباين ثناء علي السواح ، نادر شعبان إبراهيم  ،    1
 . 711 – 712، مصر ، ص ص  6002اجلامعية، اإلسكندرية، 
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 البنك في الداخلي التدقيق أسس: ثانيا 

 واحملاسبية واملالية اإلدارية األسس مراعاة يتطلب البنكية املؤسسات أعمال على والرقابة التدقيق عملية أهداف لتحقيق
 1 :كالتايل

 اإلدارية األسس : الفرع االول 
 :حيث من وذلك الداخلي التدقيق عملية أهداف حتقيق لغرض  البنكي األداء إليها يستند اليت اإلدارية األسس تعترب      

 على ويعملون األهداف هبذه املسئولني يسرتشد حيث للبنك، والثانوية الرئيسة األهداف وضوح .1
 ؛ حتقيقها

 دائرة لكل معني عمل وختصيص واملسؤولية التكلفة مراكز حتديد خالله من يتم حيث العمل تقسيم .2
 ؛ والرقابة التدقيق عملية تسهيل وبالتايل وقسم

 دائرة أو قسم كل يف املسئول حماسبة ميكن حبيث العمل تقسيم على باالعتماد املسؤولية حماسبة تطبيق .3
 ؛ عاتقه على امللقاة واملسؤولية يتناسب السلطة من اقدر  إعطاء بعد عمله، يف القصور أوجه عن

 من عليه تكون أن جيب عما خترج اليت بالقضايا االهتمام خالله من يتم حيث باالستثناء اإلدارة تطبيق .4
 والدنيا الوسطى ، اإلدارات التنفيذية تواجه جوهرية تغريات بأية العليا اإلدارية املستويات إبالغ خالل

 الوضع حتليل أجل من املستهدف عن األداء الفعلي األداء يف قصور أو خلل أي عن أو ، التنفيذ أثناء
 املعاملة حسن ومبدأ ،البنكي بالعمل اخلاص املهنية مبدأ السرية إىل باإلضافة له، عملية حلول وإجياد
 . التنفيذ سرعة ومبدأ

  :والمحاسبية المالية األسس: الفرع الثاني 
 على والرقابة التدقيق عملية أهداف لتحقيق واحملاسبية املالية األسس من جمموعة مراعاة الداخلي التدقيق دائرة على ينبغي      
 : وأمهها ،البنكية  املؤسسات أعمال

 ميكن ،نقدية  شبه أو نقدية صورة يف عمالئه ودائع من بقدر البنك احتفاظ تعين وهي: السيولة مراقبة .1
 عمالئه تلبية طلبات هبدف وذلك إضافية، تكاليف وبدون جدا   سريع بشكل نقدية إىل حتويلها

 النقدية وحجم هبا احملتفظ النقدية حجم بني التوازن من حالة إجياد خالل من هذا ويتم الطارئة،
 ؛ املخاطرة إىل يقود التوازن غياب ألن ،املستثمرة

 يرغبون الذي الوقت يف أيديهم متناول يف وجعلها البنك عمالء حقوق ضمان يعين وهو :األمان توفير .2
 األمان؛ درجة ارتفاع أن إال السيولة، حجم و األمان بني طرديه عالقة وجود يعين الذي األمر ، فيه

 ،عائداهتا تقل وبالتايل استثمارها يتم ال النقدية املتوفرة ألن للبنك ، استثمارية فرص ضياع إىل تقود

                                                           
1
 .70- 01ص،  6006، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ، األردن ،  7، ط" والرقابةاالتجاهات الحديثة في التدقيق " عبد اهلل خالد أمني  ،   
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 األمان ودرجة توفرها، املطلوب السيولة حجم بني التوازن حالة من إجياد البنك إدارة على جيب لذلك
 ؛ الالزمة

 وهو األمان، ودرجة السيولة حجم بني التوازن متابعة خالل من املبدأ هذا ويتحقق :الربحية تعظيم .3
 .املتعددة الودائع أنواع على يعتمد

 الداخلي التدقيق إجراءات: ثالثا 

 القطاع على تؤثر جديدة عوامل ظهور إىل األخرية السنوات واملايل، يف االقتصادي احمليط يف حصلت اليت التغريات أدت
 ما غالبا   الضعف هذا مصدر يف التدقيق وعند. املالية املنشآت عوائد على تؤثر احلادة، اليت املنافسة و كالتكنولوجيا ،البنكي 

حصر  البنوك، وميكن هلذه الداخلية املراقبة نظام واختالل واملخاطر، يف االلتزامات التحكم سوء تراكم عن ناتج أنه يتضح
 :يلي  فيما للبنوك التدقيق الداخلي إجراءات

  الداخلية المراقبة ألهداف واضح تحديد : الفرع االول  -
املادية لضمان السري الطبيعي  الوسائل توجد اليت للبنك، العامة اإلدارة قبل من العامة األهداف حتدد ما غالبا  

وأهدافها اخلاصة، غري أهنا ال تنحرف كثريا عن األهداف لألجهزة التنفيذية، ورغم أن لكل منشأة مالية خصوصياهتا 
 :العامة املشرتكة، واليت متنح للمراقبة الداخلية كل الوسائل الضرورية لتحقيق األهداف التالية 

 ؛ احملافظة على تأمني العمليات .1
 ؛ الرفع من فعالية ونوعية اخلدمات .2
 ؛ اإلدارةقيق األهداف املوضوعة من التأكد من احرتام حت  .3

 استعمال دليل االجراءات : ثاني الفرع ال -

 عالية بدرجة ميتاز البنوك أن نشاط خاصة هلا، الصحيح والتنفيذ العمليات يف للتحكم فعالة اإلجراءات وسيلة دليل يعترب          
غري أن يف الواقع العملي نصادف  ، األقل خطورة البنكيةتنفيذ العمليات  إىل ولني ؤ و املس األفراد  توجيه من املخاطرة، فالبد من

 :حالتني

 ؛ لفائدته املسئولني إدراك عدم نتيجة التنفيذية، باإلجراءات خاص دليل وجود عدم إما .1
 لوجود أو مالئمته ألوضاع لعدم ذلك ويرجع لالستغالل، قابل غري لكنه موجود الدليل يكون أن أو .2

 :يلي مبا يتميز أن البد اإلجراءات دليل فعالية ولضمان .فهمها ُمستخدميه على تصعب تعقيدات
،  بإحكام تنفيذه يتم،  األمر يهمه من كل تصرف حتت يكون أن،  مضمونه يف والشمولية الوضوح .3

 .مستمرة بصفة الدليل مضمون يف النظر إعادة
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  الوظائف بين الفصل: الفرع الثالث  -
 بني الفصل آخر مبعىن غري املتجانسة، واملهام الوظائف بني الفصل ضمان هي الداخلية املراقبة خصائص من إن  

 :من كل
 ؛ العامة اإلدارة من معينة أشخاص هبا يتكفل ما غالبا   اليت والتصريح التصديق مهام .1
 ؛ اخل.....احملاسبة، اخلزينة: البنكية مهام خاصة بالتنفيذ للعمليات  .2
واإلجراءات، ومبا أن هذه األخرية متعددة فال ميكن ضمان مهام املراقبة والتدقيق جململ العمليات  .3

 .فحصها باستمرار، لذلك تبقى أفضل وسيلة للتحكم هي املراقبة الذاتية
  الموضوعية في الحسابات : الفرع الرابع  -

ات، احلساب هو أداة ضرورية للمعامالت البنكية، لذلك فان البنوك تسجل عددا كبريا جدا من أرقام احلساب       
اليت من خالهلا يتم تنفيذ كل العمليات املالية واحملاسبية، وعليه من الضروري وجود نظام يبني ويفسر حقيقة هذه 

 ؛ احلسابات، بشكل جينب البنك حتمل املخاطر اليت غالبا ما جندها يف املنشآت البنكية
 
 فعالة مراجعة داخلية : الفرع الخامس  -

الداخلية تنفيذ العمليات بشكل سليم يطابق اإلجراءات الداخلية للبنك، فهي تعترب املستوى تضمن املراقبة           
األول من املراقبة باعتبارها مندجمة يف النظام السائد، حيث يضمن تطبيقها، غري أن مهنة البنوك تتحمل خماطر عديدة 

مثل تسجيل احلسابات، الضمانات،  ال بد من التحكم فيها، عن طريق حتديد العمليات األكثر عرضة لألخطار
اخل، لذلك حتتاج البنوك إىل مستوى ثان من املراقبة يتمثل يف التدقيق الداخلي اليت تتحقق من سالمة .....القروض

التنفيذ، فالتدقيق هو مراقبة املراقبة ، حبيث تصادق على صحة ومصداقية املعلومات املستخدمة يف البنوك، كما 
والسياسات العامة لإلدارة، وتسعى إىل حتقيق الفعالية، اليت تعترب عنصرا مهما جدا يف عمل  تضمن تطبيق القواعد

 ؛ البنوك، إذ أن خماطر عدم الفعالية قد تؤدي إىل شلل كلي يف النظام
  كفاءة نظام المعلومات ومراقبة األداء: الفرع السادس  -

هدفها تقدير وحتسني باستمرار النتائج احملققة، الشيء تعرف مراقبة األداء بأهنا جمموعة من التقنيات واألنظمة 
 :الذي يعطي للمراقبة الداخلية ضمانا مزدوجا وذلك من خالل

والذي يسمح للبنك مبعرفة أوضاعها عن طريق نظام معلومات خاص بالتسجيل، ومن : تقدير النتائج .1
جلة بالنسبة ر الفروق املسخالل هذا النظام تكتشف املراقبة الداخلية األخطاء واالحنرافات ومصد

 ؛ للموازنات التقديرية
فال بد أن يضمن النظام للبنوك الوسيلة اليت تسمح البحث باستمرار عن حتقيق أكرب : تحسين النتائج .2

     .فعالية ممكنة وحتسني العوائد والكشف السريع ألخطاء التسجيل والتكيف مع احمليط وتغرياته
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األخطاء  هلذه وتنبؤ تقدير إىل عملية األخطاء عن يكشف تقييم من حتول الزمن مرور مع التدقيق فإن هذا وانطالقا من     
 بتفادي تسمح خاصة مراقبة إجراءات إىل حتتاج ما غالبا   واليت جديدة لالستغالل جتهيزات أو بأنظمة البنوك تعامالت يف خاصة

 1.يف النظام التحكم سوء

 الخالقي لمهنة التدقيق الداخلي الميثاق ا: رابعا 

جمموعة من املبادئ او القيم اليت تشمل يف القوانني ، القواعد التنظيمية ، املواعظ الدينية ، : " تعرف االخالقيات على اهنا 
 2" .مواثيق العمل للجماعات املهنية مثل احملاسبني ومواثيق السلوك يف املنظمات املختلفة 

عارف عليها عند اصحاب مهنة عبارة عن جمموعة من القواعد واالصول املت: " املهنة على اهنا كما تعرف اخالقيات 
 3" .، واليت تستلزم من املمارس سلوكا معينا يقوم على االلتزام ، حبيث تكون مراعاهتا حمافظة على املهنة وشرفها واحدة

سلوكي من خالل االلتزام باألخالقيات احلميدة وبقواعد ضمان االلتزام ال" اما بالنسبة للسلوك االخالقي فهو يعين انه 
حيث يلتزم  4" .السلوك املهين الرشيد والتوازن يف حتقيق مصاحل االطراف املرتبطة بالشركة والشفافية يف تقييم املعلومات وغريها 

املدققني الداخليني ، حيث يتضمن  مجيع العاملني يف مكتب التدقيق الداخلي بالئحة االخالق والسلوك املهين املعتمدة عن مهد 
 :  كل مبدا جمموعة من القواعد السلوكية ، وذلك كما يلي 

 النزاهة  مبدأ :االول  الفرع -
عن طريق هتيئة الثقة واالعتماد على احلكم املهين للمدقق الداخلي ، وبناء عليه ينبغي القيام باألعمال بعناية ونزاهة     

 5نشاط غري مشروع او يعترب من االعمال املشينة املتعارف عليها يف مهنة التدقيق ؛ ومسؤولية وعدم املشاركة يف اي
 :وتتضمن النزاهة القواعد السلوكية التالية 

 جيب على املدققني الداخليني اداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية ؛ .1
عال بواسطة جيب على املدققني الداخليني احملافظة على القانون ، وان يتوقعوا اكتشاف اية اف .2

 القانون او املهنة ؛
جيب على املدققني الداخليني ان ال يشرتكوا يف انشطة غري قانونية او غري معروفة وتكون معيبة  .3

 ملهنة التدقيق الداخلي او الشركة اليت يعملون فيها ؛

                                                           
امللتقى الدويل حول إدارة املخاطر املالية وانعكاساهتا على اقتصاديات  ، "  دور املدقق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر املصرفية "حيي نوال ، بغدود راضية ، صبا  1

 . 1 -1ص ص  ،  6076 ، جامعة البويرة ، اجلزائر،" " دول العامل بعنوان 
  670، ص  6001، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  التأكيددراسات متقدمة في المراجعة وخدمات امني السيد امحد لطفي ،   2
الواقع )    جلزائرجاوحدو رضا ، حقائق حول اخالقيات ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر ، بطاقة مشاركة ضمن امللتقى الوطين الثامن حول مهنة التدقيق يف ا  3

 . 2، ص  6070اكتوبر  76 – 77، سكيكدة ،  715اوت  60يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة ، جامعة ( واالفاق 
 .733، ص  6077، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ، "  البنوك والمصارف ومنظمات االعمال ومعايير حوكمة المؤسسات الماليةسن ، صالح ح  4
   75/01/6071: تاريخ االطالع ميثاق التدقيق الداخلي يف جامعة االمارات ، جامعة االمرات العربية املتحدة ،   5
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جيب على املدققني الداخليني ان حيرتموا ويسامهوا يف حتقيق االهداف الشرعية واالخالقية  .4
 1.للمؤسسة اليت يعملون فيها 

 الموضوعية  مبدأ :الثاني  لفرعا -
 : على املدققني الداخليني ان ال 

اىل تقييمهم احملايد ، ويشمل ذلك  تسيءاو يتوقع ان  تسيءيشاركوا يف اي نشاط او عالقة قد  .1
عدم املشاركة يف االنشطة او العالقات اليت قد تتعارض مع مصاحل املؤسسة اليت يعملون هبا او 

 لصاحلها ؛
 اىل تقديرهم املهين ؛ يسيءان ال يقبلوا اي شيء من شانه ان  .2
عنها حتريف او ان يفصحوا عن كافة احلقائق املادية ، واليت قد يكون من شان عدم االفصاح  .3

 2.تشويه تقاريرهم عن االنشطة اليت جتري مراجعتها 
 السرية  مبدأ :الثالث  الفرع -

على املدققني الداخليني ان حيرتموا قيمة وملكية املعلومات اليت يتلقوهنا او يطلعون عليها ، وعليهم اال يفصحوا 
وذلك ما مل يكن هناك اي التزام قانوين او مهين  على تلك املعلومات بدون احلصول على االذن او التفويض املناسب ،

 :السرية تطبيق القواعد السلوكية التالية  مبدأباإلفصاح عن تلك املعلومات ، ويتضمن 
 التبصر يف استخدام ومحاية املعلومات اليت حيصلون عليها يف سياق اداء واجباهتم ؛ .1
عدم استخدام تلك املعلومات ألجل اي منفعة شخصية او على اي حنو من شانه خمالفة  .2

 3.اهداف املؤسسة اليت يعملون هبا او لصاحلها  وأخالقيةالقوانني او االساءة اىل مشروعية 
 الكفاءة المهنية  مبدأ: الرابع  الفرع -

زمة يف تقدمي خدمات التدقيق الداخلي ، وتتضمن الكفاءة على املدققني الداخليني تطبيق املعرفة ، املهارة واخلربة الال
 :املهنية القواعد السلوكية التالية 

 جيب على املدققني الداخليني ان يؤدوا خدماهتم باخلربة واملعرفة واملهارة الالزمة ؛ .1
 ان يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع معايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي ؛ .2
ان يعملوا على حتسني كفاءاهتم وفعالية وجودة خدماهتم باستمرار ، ومنه للحفاظ على ثقة  .3

اجلمهور يف مصداقية عمل املدققني الداخليني ، فانه يتعني عليهم التمسك مبعايري السلوك 
ايري االخالقي اليت تضمن توفر النزاهة ، املوضوعية ، السرية والكفاءة املهنية ، كما ان االلتزام مبع

                                                           
1
 21 التدقيق الداخلي واحلكومي ، مرجع سبق ذكره ، ص امحد حلمي مجعة ،  

  6001جانفي  07مبادئ اخالقيات املهنة ، الصادرة يف معهد املراجعني الداخليني ،   2
guidance/Public%20Documents/Codes%20of%20Ethics.pdf-https://na.theiia.org/standards  

  31، ص  6071مدخل للتدقيق الداخلي ، جامعة حممد بوضياف املسيلة ، اجلزائر ، : اوصيف خلضر ، مطبوعة بعنوان   3

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Codes%20of%20Ethics.pdf
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املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي يعترب امرا ضروريا يلتزم من خالله املدققون الداخليون مبهامهم 
 1.الوظيفية اجتاه الشركة 

 انواع قواعد السلوك المهني : خامسا 

 2: تنقسم قواعد السلوك املهين اىل 

  يث السلطة او الجهة التي وضعتهامن ح: الفرع االول 
يقصد هبا تلك القواعد اليت يضعها املشرع ، واليت تتضمن القوانني املنظمة : قواعد قانونية  .1

للمهنة او اليت حتكم الرقابة على حسابات املؤسسة ، ومن امثلتها ال جيوز للمدقق ان حياول 
احلصول على عمل من االعمال املتعلقة مبهنته عن طريق االعالن او باي طريق يعترب خمال 

 بأخالق املهنة ؛
يقصد هبا تلك القواعد اليت تصدرها املنظمات املهنية حبيث احملاسبني واملدققني : اعد تنظيمية قو  .2

على االلتزام بآداب املهنة وسلوكها ، مثل القواعد اليت تضعها معاهد ومنظمات احملاسبني 
 .واملدققني 

 من حيث شكل صدورها ووسيلة اثباتها : الفرع الثاني 
القواعد اليت دونت كتابة يف وثيقة مكتوبة سواء قانون يصدر من هي تلك : قواعد مكتوبة  .1

 سلطة تشريعية او قرار من السلطة التنفيذية او توصيات من منظمات مهنية ؛
يقصد هبا تلك القواعد واملبادئ اليت ال تتضمنها وثيقة مكتوبة ، وامنا يتعارف : قواعد عرفية  .2

على اهنا دستور جامع وجمموعة من اآلداب والتقاليد  ويتفق املدققون على اتباعها وينظرون اليها
 .الذي يعمل على توفريها الوعي املهين بني املمارسني للمهنة 

  موقع التدقيق الداخلي في التنظيم االداري : سادسا 

مث  ان وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة تتناول اجملال التقييمي يف املؤسسة وكذلك الوقائي ألصول املؤسسة ،
النواحي االنشائية بتقدمي االقرتاحات التحسينية ألنظمة املؤسسة ، فان جماهلا يتسع وجيعلها اداة رقابية للمستويات العليا 
للمؤسسة ، فاملدقق الداخلي يقوم بعمله من واقع مهامه الوظيفية ومسؤولياته امام االدارة العليا ، فهو يقيم عمل الغري 

  3.لعمل فهو ال يتمتع برئاسة مباشرة هليئة العمال الذين يراجع عملهم ولكن ال يواجه الغري يف ا
 :  العليا لإلدارةالتدقيق الداخلي وفقا والشكل التايل يبني موضع 

                                                           
 .21التدقيق الداخلي واحلكومي ، مرجع سبق ذكره ، ص  امحد حلمي مجعة ،  1
 35ص ، مرجع سبق ذكره ،  اوصيف خلضر   2
 .712حممد السيد سرايا ، عبد الفتاح الصحن ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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 التدقيق الداخلي وفقا للهيكل التنظيمي : الفرع االول  -

(اهليكل التنظيمي) او  العليا لإلدارةموضع التدقيق الداخلي وفقا ( 70)الشكل رقم   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.632، ص  6000، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  اصول المراجعةعبد الفتاح حممد الصحن ، : ر المصد  

 .يظهر لنا الشكل ارتباط خلية التدقيق الداخلي مباشرة مبجلس االدارة 

 التدقيق الداخلي المركزي : الفرع الثاني  -
تكون باعتماد مديرية واحدة للمؤسسة الكبرية لتقوم بربجمة الزيارات املختلفة امليدانية لفروع هذه املؤسسة ،          

 : ركزي فسوف يكون موضع خلية التدقيق الداخلي كالتايل حيث اذا اخذنا منوذج التدقيق الداخلي امل
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملس االدارة

 االدارة العليا

 االدارة التنفيذية

 االدارة الوسطى

 التدقيق الداخلي
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هيكل التدقيق الداخلي المركزي( : 11)الشكل رقم   

  

 

 

 

 

 

. 52ص مرجع سبق ذكره ، مسعود صديقي ،:  المصدر  

 .يعترب هذا النوع اكثر االنواع استقاللية نظرا لالنفصال التام خللية التدقيق الداخلي عن بقية الوظائف االخرى 

 التدقيق الداخلي الالمركزي :  الفرع الثالث  -
يتم من خالهلا وضع ادارة التدقيق الداخلي على مستوى كل منطقة نشاط او تكتل جغرايف او فراغ للمؤسسة ،        

 : كما هو مبني يف الشكل التايل 

التدقيق الداخلي الالمركزي  هيكل ( :12)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

55مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص :  المصدر  

 املديرية العامة

 املنطقة ج 

 مديرية التدقيق الداخلي

 مديرية الوظائف االخرى

 املنطقة أ املنطقة ب

 املديرية العامة

 املنطقة ج املنطقة ب املنطقة أ

باقي 
 الوظائف

فرع التدقيق 
 الداخلي

باقي 
 الوظائف

فرع التدقيق 
 الداخلي

فرع التدقيق 
 الداخلي

باقي 
 الوظائف
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الداخلي يف كل منطقة نالحظ يف هذا التموقع نقص نسيب يف درجة استقاللية التدقيق الداخلي ، الن وجود قسم للتدقيق 
 .من شانه ان ينشا نوعا من املصاحل مما يضعف درجة االستقاللية 

 التدقيق الداخلي المختلط :  الفرع الرابع 
التدقيق الداخلي املركزي والتدقيق الداخلي ) يف هذا النوع من التدقيق الداخلي يتم املزج بني النوعني السابقني 

، حبيث يتم ارساء ادارة التدقيق الداخلي على مستوى املديرية العامة للمؤسسة ، وجعل الفروع هلا على ( الالمركزي 
 :  مستوى كل منطقة نشاط ، وهذا وفقا للشكل التايل

 
 هيكل تدقيق داخلي خمتلط ( : 73)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52مرجع نفسه ، ص  : المصدر

يف هذا النوع من التموضع جند استقاللية اكرب من املوجودة يف نوع التدقيق الداخلي الالمركزي ، الن فروع التدقيق الداخلي 
 .املتواجدة يف كل منطقة تعمل حتت وصاية مديرية التدقيق الداخلي التابعة للمديرية العامة 

االول الن وجود فروع يف كل منطقة من شانه ان تنشا فيه نوع من املصاحل بفقد مدلول وهذا النوع اقل استقاللية من النوع 
 .االستقاللية على االقل على مستوى املنطقة 

 : كما ان هذا الشكل يقتضي 

 االشراف على عمل املدققني على مستوى املناطق ؛ 

 املديرية العامة

 ادارة التدقيق الداخلي

 فرع التدقيق الداخلي 
 املنطقة أ

فرع التدقيق 
 الداخلي 
 املنطقة ب

فرع التدقيق 
 الداخلي 
 املنطقة ج

فرع التدقيق 
 الداخلي 
 املنطقة د
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 السهر على التقيد باإلجراءات واملعايري ؛ 
 ملتوخاة من عملية التدقيق ؛العمل على حتقيق االهداف ا 
 املقابلة واملتابعة االنية يف عني املكان من قبل مدققي املناطق ؛ 
  التنسيق بني مجيع الفروع. 

اال انه ما ميكن مالحظته انه يعاب على هذا النوع من التكلفة املفرطة ألنه حيتاج اىل موارد بشرية مؤهلة من جهة 
 1.اخرى ، مما قد يفقد مدلول التدقيق ، واىل وسائل مادية ومالية من جهة 

هناك اجتاهات متزايدة يف الكثري من املؤسسات حنو ما انشاء ما يطلق عليه بلجنة التدقيق وتتكون جلنة التدقيق من اعضاء 
اخلي عن جملس االدارة غري املتفرغني وذلك بغرض االشراف على وظيفة التدقيق الداخلي مما يزيد من استقاللية قسم التدقيق الد

االدارة ، وكلما زادت العالقة بني جلنة التدقيق وقسم التدقيق الداخلي كلما زاد احتمال توافر االستقاللية واملوضوعية يف الفحص 
والتقدير ، وجيب ان يكون جلنة التدقيق مسؤولة على االقل على االشراف على توظيف ، وترقية ومكافاة رئيس قسم التدقيق 

، وجيب ان يتم اعتماد مجيع السياسات واملعايري واالجراءات اخلاصة بالتدقيق الداخلي عن طريق جلنة  (املشرف) الداخلي 
 2.التدقيق

 موضع التدقيق الداخلي وفقا للجنة التدقيق : الفرع الخامس  -
بح موقع هناك اجتاهات متزايدة يف الكثري من املؤسسات حنو انشاء ما يطلق عليها بلجنة التدقيق ، حيث يص       

 : خلية التدقيق الداخلي ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة ، كالتايل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دكتوراه ختصص مالية وحماسبة ، كلية العلوم ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة رشيدة لشركات التامين الجزائرية  إلدارةالمراجعة الداخلية مدخال امحد نقاز ،   1

 23، ص  6072ورقلة ،  –االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ، جامعة قاصدي مرباح 
 16، ص 6006، دار اجلامعية اجلديدة ، االسكندرية ،  الرقابة والمراجعة الداخلية مسري كامل حممد ،  فتحي رزق السوافريي ،  2
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 مكانة التدقيق الداخلي داخل اهليكل التنظيمي وفقا للجنة التدقيق( : 14)الشكل رقم 

 

 جلنة ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .13-16، ص  مرجع سبق ذكره،  مسري كامل حممد، فتحي رزق السوافري :  المصدر

يرتبط قسم التدقيق الداخلي مباشرة بلجنة التدقيق اليت تتكون من اعضاء من جملس االدارة ، وتكون مسؤولة عن توظيف ، 
 .ومراقبة السياسات ، املعايري واالجراءات املتخذة على مستوى القسم ترقية ومكافئة موظفي قسم التدقيق الداخلي 

حيث على الرغم من ان املساءلة االدارية لقسم التدقيق الداخلي جيب ان يكون للجنة التدقيق ، اال ان الواقع العملي قد 
رة غري املتفرغني ولديهم الكثري من خيتلف كثريا عن ما جيب ان يكون ، ذلك ان اعضاء جلنة التدقيق هم من اعضاء جملس االدا

املسؤوليات االخرى خارج الشركة مما جيعل عملية اشرافهم على قسم التدقيق الداخلي امرا من الصعوبة مبكان ، نتيجة لذلك فان 
 .سابق اقسام التدقيق الداخلي تكون من الناحية العملية حتت املساءلة االدارية لإلدارة العليا كما هو مبني يف الشكل ال

حيث تشارك جلنة التدقيق عادة يف املساءلة االدارية لقسم التدقيق الداخلي مع االدارة العليا ، وذلك باعتماد توظيف ، 
وفصل املشرفني على قسم التدقيق الداخلي باعتماد جداول عمل هذا القسم ، وكذلك خططه التوظيفية وموازنة مصروفاته 

 .باملشاركة يف االدارة العليا ومراجعة اداء املدققني الداخليني 

ان اختاذ التدقيق الداخلي وضعا حمددا يضمن استقاللية عملها عن باقي الوظائف من شانه ان يؤهل عمل ادارة التدقيق 
الداخلي اىل القيام بعملية التدقيق بأحسن حال ومبا يضمن فعاليتها ، وبالتايل يكون خمرج نظام التدقيق الداخلي قابل لالعتماد 

 جملس االدارة  جلنة التدقيق

 التدقيق الداخلي

 االدارة العليا

 االدارة الوسطى

التنفيذيةاالدارة   
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عليه يف عملية اختاذ القرار على كل املستويات ، حيث ان وجود خلية او قسم للتدقيق الداخلي داخل التنظيم االداري             
من شانه ان يكون له منعكس نفسي على سلوك العاملني يف كل مستوى اداري معني مما يؤدي لكل واحد منهم (  املؤسسة) 

 1. ن حال ، وبالتايل اختاذ قرارات باقل احتمال خطا احملاولة من ان يؤدي عمله يف احس

 متطلبات تنفيذ خطة التدقيق الداخلي: سابعا 

 خطة التدقيق الداخلي: الفرع االول 

 2:يتم تنفيذ خطة التدقيق الداخلي وفقا ملتطلبات هي          

معدل الدوران الوظيفي ، فان ضم االعتماد على متخصصني يف اجملال املراد تدقيقه ، فعلى سبيل املثال زيادة  .1
خبري يف املوارد البشرية لفريق التدقيق يساهم يف التأكد من ان عملية التدقيق الداخلي مت ختطيطها وتنفيذها 

 بطريقة جيدة ، وان النتائج املتحصل عليها وثيقة الصلة باملوضوع ؛
ية املراد مراجعتها للتعرف على نقاط القوة اتباع مدخل العملية من خالل تقييم جمموعة االنشطة املكونة للعمل .2

والضعف مبا يؤدي يف النهاية اىل حتقيق املراد من تنفيذ العملية ككل ، حيث يساعد هذا املدخل على 
 ختفيض الوقت الالزم إلجناز عملية التدقيق وتدعيم وتطوير تقرير التدقيق الداخلي ؛

ن خالل ورشات عمل يشرتك فيها اعضاء فريق التدقيق الداخلي م: اجراء تقييم ذايت ملخاطر املراقبة الداخلية  .3
مع املتخصصني يف اجملال اخلاضع للرقابة ، يكون هدفها حتديد خماطر الرقابة الرئيسية فيه ، وإلجياد حلول 

 رقابية تقلل من تلك املخاطر ؛
 لى رفع مستوى جودته ؛يؤدي اىل دقة وسرعة االجناز ويساعد ع: استخدام التقنيات احلديثة يف التدقيق  .4
حيث تؤثر تقارير التدقيق الداخلي على العالقة بني ادارة : االتصال ورفع التقارير اىل جملس ادارة املؤسسة  .5

املؤسسة وفريق التدقيق الداخلي ، فقد يؤدي اىل توتر هذه العالقة نظرا لرتكيزها على االخطاء واجلوانب 
 : كلة جيب السلبية لألداء ، وللتغلب على هذه املش

ان يتضمن التقرير تعليقا عن اجلوانب االجيابية يف العملية اليت متت مراجعتها ، من خالل ذكر  . أ
اجلهود املبذولة من طرف ادارة املؤسسة يف السهر على تطبيق قواعد احلوكمة ، ومن مت تكون اكثر 

 قبوال وحتفيزا لتنفيذ ما ورد هبا من توصيات ؛
معربة باختصار ودقة عما يريد فريق التدقيق الداخلي توصيله للجهة اليت جيب ان تكون التقارير  . ب

 .تستلم التقرير 

                                                           
 .16سبق ذكره ، ص مرجع نقاز ،  امحد  1
 .62 – 60، ص ص  6001حممود يوسف الكاشف ، حنو اطار متكامل لتطوير فعالية املراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة ، جملة كلية التجارة ، مصر ،   2
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لضمان استمرارية جناح وظيفة التدقيق الداخلي كاليه لتفعيل حوكمة  :املتابعة ومناقشة جلنة التدقيق  .6
طريق جلنة التدقيق ، املؤسسات جيب ان يكون هناك مناقشة بني ادارة التدقيق الداخلي وجملس االدارة عن 

وذلك لتقييم اداء فريق ادارة التدقيق الداخلي من خالل مطالبتها باإلجابة عن جمموعة من االسئلة منها على 
 :سبيل املثال 

 هل حققت ادارة التدقيق الداخلي اهدافها من منظور جملس االدارة املمثل حلقوق املسامهني ؟ . أ
 تحكم يف املخاطر اليت تعرضت هلا املؤسسة ؟هل ساعدت ادارة التدقيق الداخلي على ال . ب
 هل كانت التوصيات اليت قدمتها ادارة التدقيق الداخلي حول وضعية الشركة مالئمة ؟ . ت
 هل تتسم نتائج التدقيق الداخلي وتقاريرها بالدقة ؟  . ث

 وظيفة التدقيق الداخلي : الفرع الثاني 
مجيع اعضاء ادارة املشروع على تأدية وظيفتهم بطريقة فعالة  ان الغرض الرئيسي للتدقيق الداخلي هو مساعدة        

عن طريق امدادهم بتحاليل موضوعية للبيانات املعروضة عليهم وتقارير دقيقة وصحيحة عن نشاط املشروع ، وميكن 
 :تلخيص وظائف التدقيق الداخلي فيما يلي 

 : الفحص -1
 :ان نشاط التدقيق الداخلي فيما خيتص بالفحص فانه يشمل            

 فحص السجالت احملاسبية ومراقبة االصول والتحقق من التقارير املالية ؛ . أ
زيارة الفروع مما يقتضي فحص سجالهتا ورقابة اصوهلا ، حيث جيب على االدارة املركزية ان  . ب

خيتص باحلفاظ على االصول  تتأكد من ان املسؤوليات امللقاة على مديري الفروع فيما
 والتسجيل الدفرتي قد نفدت بصورة سليمة ؛

التحقق من متاشي البيانات املسجلة مع ما هو موجود فعال من حيث االصول اليت يف عهدة  . ت
 مديري الفروع ؛

 مقارنة ارقام التقارير باملعلومات املستمدة منها والتأكد من القيود ؛ . ث
 مراجعة العمليات احلسابية ؛ . ج
 صحة اختبار توزيع املصروفات ؛ . ح
مراجعة مجيع صور وكعوب الشيكات وااليصاالت والتأكد من تسلسلها ، فواتري املبيعات ،  . خ

 اوامر الشراء ، االشعارات املدينة والدائنة ، التحقق من حسابات امجايل العمالء واملوردين ؛
 1.ت من دفاتر االستاذ العام التحقق من التقارير االحصائية اليت تعتمد مباشرة على املعلوما . د

                                                           
  711- 711، ص  6002مصر ، ، الدار اجلامعية ،  الرقابة والمراجعة الداخلية على مستوى الجزئي والكليعبد الفتاح الصحن ، حممد السيد سرايا ،   1
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مكانية احلكم على مدى قوة النظام ونقاط الضعف ايتيح فحص السجالت احملاسبية للمدقق : التقييم  -2
 :فيه ، وعليه يستطيع ان يقيم النظام ويقرتح التعديالت املناسبة من خالل 

 :ن خالل تقييم نظام املراقبة الداخلية من وجهة نظر املعلومات الكافية والدقيقة م . أ
 احملافظة على موارد املنشاة من الضياع او السرقة ؛ 
 املراقبة على مجيع اخلطوات التشغيلية ؛ 

 : تقييم الكفاية احملاسبية من وجهة نظر  . ب
 فعالية االجراءات املتبعة ؛ 
 استعمال اآلالت احملاسبية ؛ 
 االستعمال االقتصادي للمكان املشغول ؛ 
  كفاية هيئة املوظفني. 

 : تقييم العمل جلميع ادارات التشغيل من وجهة نظر  . ت
 التنظيم االداري ؛ 
 السياسات املوضوعة ومدى تنفيذها ؛ 
  االجراءات التنظيمية ومدى اتباعها. 

والتقييم جيعل املدقق الداخلي ال يقتصر عمله على نطاق املراقبة احملاسبية واملالية واليت يف العادة حيدد املدقق الداخلي 
 1.هبا امنا نطاق الرقابة االدارية عامة عمله 

 مراقبة التنفيذ  . ث
 تنفيذ السياسات املوضوعة واالجراءات التنظيمية والرقابة ؛ . ج
مراقبة تطبيق النظم والسياسات املوضوعة ، ويكون يف ذلك املالحظة وفحص السجالت  . ح

 والتقارير املعدة والتأكد من ان العمل قد مت كما هو مرسوم ؛
يذ ال بد ان تتناول مقارنتها مع ارقام اخلط ، ففحص البند من املصروف من مراجعة التنف . خ

ناحية الصرف املستندي ليس كافيا لتحقيق وظيفة املدقق الداخلي امنا جيب مقارنته مع 
البند الذي حدد يف املوازنة ، وايضا التعرف على السبب للصرف ومربره وقيمة املبلغ 

 ماد له يف املوازنة ؛املصروف وقربه او بعده عن االعت
املقارنة بني النتائج الفعلية ومثيالهتا الواردة باملوازنات لتعرض على االدارة املقارنات  . د

 2.السليمة وتقييم االحنرافات 

                                                           
 . 721، ص  6001، اجلزائر ،  7، دار احملمدية ، ط دراسات حالة في المحاسبة ومالية المؤسسةصر دادي عدون ، ان  1
2
 . 667 – 660، ص  6007، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية ،  ، الرقابة والمراجعة الداخلية عبد الفتاح الصحن ، حممد السيد سرايا  
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 الداخلي المدقق صفات: الفرع الثالث 
 :الداخلي املدقق يف توفرها الالزم الصفات                  

 املؤسسة البنكية؛ يف الداخلي التدقيق ملهنة املهين السلوك بقواعد االلتزام .1
 ؛التصرفحسن  .2
 ؛واالبتكار التجديد مع املهنة تطورات ومتابعة والدراسة البحث مواصلة .3
 ؛اآلخرين مع والتعاون التفاهم حسن .4
 ؛اآلخرين بآراء التأثر دون رايه على اعتمادا املوضوعات على احلكم سالمة .5
 ؛ املبالغة وعدم والواقعية باملوضوعية االلتزام .6
 1.الواجبة املهنية العناية بذل عمله يف يتوخى أن .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
القاهرة ، ، دار النصر للطباعة والنشر،   قواعد المراجعة في أعمال البنوك شرح وافي لعمليات المصارف وأساليب مراجعتها ، حممود السيد القبطان   1
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 معايير التدقيق الداخلي : المبحث الثالث 

، ولقد تضمنت مقدمة  7111اصدر معهد املدققني الداخليني بالواليات املتحدة االمريكية معايري التدقيق الداخلي يف عام 
 .تلك املعايري بعض ما تضمنته قائمة مسؤوليات التدقيق الداخلي 

وتنقسم معايري التدقيق الداخلي اىل مخسة اقسام اساسية تغطي اجلوانب املختلفة للتدقيق الداخلي يف اي تنظيم وتتمثل تلك 
 .اداء اعمال التدقيق ، ادارة قسم التدقيق الداخلي  االستقاللية ، العناية املهنية ، نطاق العمل ،االقسام اخلمسة يف  

 وعلى الرغم من ان هذه املعايري تعترب مبثابة االصدارات الرمسية ملعهد املدققني الداخليني اليت حتكم ممارسة املهنة ، اال ان املعهد
كن تلك املعايري من توفري حل يتبىن خطة جديدة لتعديل هذه املعايري ، اذ ظهرت على السطح مشكلة جوهرية عامة مل تتم

مناسب هلا ، ويف مثل هذه احلاالت يصدر املعهد اصدارات مبعايري التدقيق الداخلي ، وتعترب هذه املعايري اجلديدة امتدادا وتفسريا 
 7115وال تعترب تغيريا فيها ، وتتضمن تلك املعايري اليت مت اصدارها حىت هناية عام  7111للمعايري القائمة اليت سبق اصدارها عام 

 1.امليالدي ثالثة عشرا معيارا 

ان تأدية مهنة التدقيق الداخلي لوظائفه احلديثة املتمثلة يف خدمات التأكيد املوضوعي حول ادارة املخاطر والرقابة وعمليات 
املوجهة خلدمة الزبون وتتوافر على جمموعتني من املعايري ، وهتدف هذه االخرية اىل حتديد املبادئ  احلوكمة ، واخلدمات االستثمارية

االساسية اليت تعرب عن الصورة اليت ينبغي ان تكون عليها ممارسة التدقيق الداخلي ووضع اطار ألداء وتعزيز انشطة التدقيق 
 :مثل يف ثالث جمموعات كالتايل وتت. الداخلي، وحتسني العمليات التنظيمية باملؤسسة 

 معايري السمات ؛ 
 معايري االداء ؛ 
  معايري التنفيذ ( سلسلةnnnn.xn  : ) تتوىل تطبيق معايري السمات او الصفات ومعايري االداء على انواع حمددة من

، وتوجد جمموعة واحدة ( مثل تدقيق االذعان والكشف عن الغش والتدليس واملراقبة الذاتية على املشاريع ) االنشطة 
 التنفيذ ، جمموعة لكل نشاط من معايري الصفات ومن معايري االداء ، لكنه قد يكون هناك فئات متعددة من معايري

 . Cواالستشارة  Aرئيسي من انشطة التدقيق الداخلي ، ولقد وجدت معايري التنفيذ من اجل انشطة التأكيد 
وتعد املعايري جزءا ال يتجزأ من اطار املمارسات املهنية ويشتمل ذلك االطار على تعريف التدقيق الداخلي وامليثاق 

ويوجد دليل خيص كيفية تطبيق املعايري يف املمارسة املهنية . ، واملعايري واالدلة االرشادية  االخالقي للتدقيق االخالقي
 2.والذي يصدر بواسطة جلنة القضايا املهنية 

                                                           
، ص  6006، املكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية ،  الرقابة والمراجعة الداخليةعبد الفتاح حممد الصحن ، حممد السيد سرايا ، فتحي رزق السوافري ،   1

601 – 601  . 
،  7، ط (الصغيرة  المنشأت –البيئي  –الخاص  –االداري  –الحكومي  –الداخلي )  والتأكيداالتجاهات المعاصرة في التدقيق امحد حلمي مجعة ،   2

 .35، ص  6001دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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يتم ممارسة التدقيق الداخلي يف بيئات قانونية وثقافية خمتلفة ، وكذلك يف منظمات ذات غرض وحجم وتعقيد وبيئة متنوعة ، 
 .ميارسها اشخاص مهنيني يف التدقيق الداخلي او اخلارجي يف املنظمة  ومسكن ايضا ان

ومبا ان هذه االختالفات قد تؤثر على ممارسة التدقيق الداخلي يف كل حميط ، فمن الضروري االلتزام باملعايري الدولية الصادرة 
ني الداخليني واخلارجيني يلتزمون او يقومون عن معهد املدققني الداخليني للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ، حبيث املدقق

 1.مبسؤولياهتم 

ومتارس انشطة التدقيق الداخلي يف بيئات خمتلفة ومتباينة يف احجامها واهدافها واملخطط التنظيمي هلا ، وقد تأثر تلك الفروق 
 .على ممارسة نشاط التدقيق الداخلي يف هذه البيئات 

 :يق الداخلي تساهم يف حتقيق جمموعة من االهداف تتمثل يف وبناء على ما سبق فان معايري التدق

 حتديد املبادئ االساسية اليت ينبغي ان تكون عليها ممارسة التدقيق الداخلي ؛ 
 وضع اطار ألداء وتعزيز انشطة التدقيق الداخلي ووضع االساس لقياسه  ؛ 
 2.تعزيز وحتسني العمليات التنظيمية باملؤسسة 

 معايير السمات: المطلب االول 

تتمثل يف السمات او خصائص اجلهات اليت تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي ،كما توضح متطلبات اجلودة اليت جيب ان 
تتوفر جلهاز التدقيق الداخلي ، وكذلك متطلبات االستقاللية واملوضوعية واملعرفة ، املهارة والعناية الالزمة وغري ذلك من املتطلبات 

لقاة على عاتقهم ، وذلك من خالل حتديد مدى العمل املطلوب لتحقيق اهداف التدقيق الداخلي وتقييم مدى ألداء املهام امل
 3.خاطر وعمليات احلوكمة والرقابة فعالية ادارة امل

 والمسؤوليات والصالحيات المهمة:  1000المعيار رقم  -1

 مع يتفق مبا الداخلي، التدقيق ميثاق يف رمسيا الداخلي التدقيق ومسؤولياتمهمة وصالحيات   حتديد جيب
 الداخلي التدقيق رئيس يقوم أن جيبو . الدولية املهنية  املعايري ومبادئ اخالقيات املهنة و الداخلي، التدقيق تعريف
 .عليه للموافقة واجمللس املديرية العامة إىل ورفعه دوري بشكل الداخلي التدقيق ميثاق مبراجعة
 مكانة امليثاق حيدد. النشاط هذا ومسؤوليات وصالحيات مهمة حتدد رمسية وثيقة هو الداخلي التدقيق ميثاق :تفسير
 يأذن واجمللس، حيث الداخلي التدقيق رئيس بني الوظيفية العالقة طبيعة ذلك يف مبا املنظمة يف الداخلي التدقيق

                                                           
1
 The Institute Of Internal Auditors (IIA) , Introduction des normes , octobre 2008, Florida ,  p 01  

2
 . 32، ص  6001، دار الصفاء للنشر ، االردن ،  والتأكيداالتجاهات المعاصرة في التدقيق امحد حلمي مجعة ،  
3
     ، منشورات املنظمة العربية لتنمية االدارة  هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية واثرها في تعزيز المخاطركرمية على اجلوهر ، صاحل العقدة ،   

 76قاهرة ، ص ، ال( حبوث ودراسات ) 



 الفصل الثاني                                                                                    االطار النظري للتدقيق الداخلي
 

 178 

 تعد، و  الداخلية املراجعة أنشطة نطاق حيدد لتحقيق املهمات و الالزمة واملمتلكات واألشخاص الوثائق إىل بالوصول
 .اإلدارة جملس مسؤولية من الداخلي التدقيق ميثاق على النهائية املوافقة

 

7000.A1 - إذاجيب ان حتدد يف ميثاق التدقيق الداخلي،  مهمات التامني او الضمان احملققة من اجل املنظمة طبيعة 
 .الداخلي التدقيق ميثاق يف أيض ا طبيعتها حتديد فيجب ، املنظمة خارج مهام التامني او الضمان لتنفيذ التخطيط مت

7000.C1 - 1.الداخلي التدقيق ميثاق يفاجمللس  مهام طبيعة حتديد جيب 
 االستقاللية في المنظمة :  1110المعيار رقم  -2

الداخلي ان ممارسة مسؤولياته جيب ان يكون مسؤول التدقيق الداخلي تابعا ملستوى يف املنظمة تسمح لوظيفة التدقيق 
 .ومسؤول التدقيق الداخلي جيب عليه على االقل ان يؤكد اجمللس استقاللية التدقيق الداخلي يف املنظمة 

من حيث التنظيم ، تتحقق االستقاللية عندما يكون مسؤول التدقيق الداخلي ملحقا وظيفيا باجمللس ، وهذا : تفسري 
 :لس يعين على سبيل املثال ، ان اجمل

 يوافق على ميثاق التدقيق الداخلي ؛ . أ
 يوافق على خمطط التدقيق الداخلي على اساس هنج قائم على املخاطر ؛ . ب
 يوافق على امليزانية واملوارد التقديرية للتدقيق الداخلي ؛ . ت
تلقي معلومات من مدير التدقيق الداخلي بشان حتقيق خمطط التدقيق واملسائل االخرى املتعلقة بالتدقيق  . ث

 الداخلي؛
 يوافق على تعيني وعزل مسؤول التدقيق الداخلي ؛ . ج
 يوافق على مكافات مسؤول التدقيق الداخلي ؛ . ح
طلب معلومات ذات صلة بالتسيري ومسؤول التدقيق الداخلي لتحديد مدى مطابقة نطاق موارد التدقيق  . خ

 2.الداخلي 
 العالقة المباشرة مع مجلس االدارة :  1111معيار رقم  -3

 .يكون مسؤول التدقيق الداخلي قادرا على التواصل والتفاعل مباشرة مع اجمللسجيب ان 
 الموضوعية الفردية :  1120معيار رقم  -4

 .جيب على املدققني الداخليني ان يكونوا حمايدين وغري متحيزون ، ويتجنبوا اي تضارب يف املصاحل                

                                                           
1
 The institute of internal Auditors (IIA) , Introduction des normes , op cit ,  p 79 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/temp/Normes%20Audit%20FR.pdf 
2
 The institute of internal Auditors ( IIA ) , Normes internationales pour la pratique professionnelle de 

l’audit interne ( Les normes ) , Cadre de référence internationale des pratiques professionnelles ,  

Edition 2017 ,   p 05-06. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/temp/Normes%20Audit%20FR.pdf
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  الكفاءة والضمير المهني :   1200المعيار رقم  -5
 .جيب ان تتم املهام بكفاءة وضمري مهين حيث 

   الكفاءة  : 1210المعيار رقم  -6

 .ملمارسة مسؤولياته واملهارات االخرى الالزمة  ، املعرفة املهنيةجيب ان ميتلك فريق التدقيق الداخلي بشكل مجاعي املعرفة          

   واملهارات األخرى هي مصطلح عام يستخدم لوصف القدرات املهنية اليت جيب أن يتمتع  املهنيةاملعرفة  واملعرفة : التفسري 
يتم تشجيع املدققني الداخليني على إثبات ، و  فاء بفعالية مبسؤولياهتم املهنيةهبا املدققون الداخليون حىت يتمكنوا من الو 

مثل املدقق الداخلي املعتمد وأي درجة أخرى يروج  كفاءهتم من خالل احلصول على شهادات ومؤهالت مهنية مناسبة
 .هلا معهد املدققني الداخليني أو غريها من املنظمات املهنية املناسبة

7670  .A1   : جيب على رئيس التدقيق الداخلي احلصول على املشورة واملساعدة من أشخاص مؤهلني إذا مل يكن لدى
 .نهاالالزمة ألداء واجباهتم أو جزء ماملدققني الداخليني املعرفة واملهارات والكفاءات األخرى 

7670 .A2 : يال وكيفية إدارة هذا اخلطر من جيب أن يكون لدى املراجعني الداخليني معرفة كافية لتقييم خماطر االحت
ومع ذلك ، ليس من املفرتض أن تكون لديهم خربة الشخص الذي تتمثل مسؤوليته األساسية يف كشف . قبل املنظمة

 1.الغش والتحقيق فيه

7670 .A3 :  جيب أن يكون لدى املراجعني الداخليني معرفة كافية باملخاطر والضوابط الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات
ومع ذلك ، ليس من املتوقع أن . وأساليب املراجعة املعتمدة على الكمبيوتر واليت ميكن تنفيذها كجزء من العمل املعني هلا

 .يكون لدى مجيع املدققني الداخليني خربة مدقق احلسابات الذي تتمثل مسؤوليته األساسية يف تدقيق الكمبيوتر

7670 .C1 :  جيب أن يرفض رئيس املراجعة الداخلية مهمة استشارية أو حيصل على مشورة ومساعدة من أشخاص
 .كل أو جزء من املهمة  ألداءواملهارات األخرى الالزمة  ، املعرفة املهنيةمؤهلني إذا مل يكن لدى املدققني الداخليني املعرفة

، واملعرفة  الداخليني أن تتوفر يف أعماهلم االجتهاد واملعرفةالضمري املهين جيب على املراجعني :   1220المعيار رقم  -7
 .من اخلطأ الضمري املهين ال يعين العصمة. اليت ميكن توقعها من مدقق داخلي ذي كفاءة ومعرفة املهنية

7660 A1.  : يف االعتبار ما يلي  يأخذعلى املدقق الداخلي ان يلتزم بالعناية املهنية الالزمة بان: 
 اهداف املهمة ؛ ألداءطلوب نطاق العمل امل . أ

 اليت تطبق ؛ التأكيد بإجراءاتالتعقيد النسيب واالمهية النسبية ، او املوضوعات اهلامة املرتبطة  . ب
 نطاق كفاية وفعالية ادارة املخاطر وعمليات احلوكمة واملراقبة ؛ . ت

                                                           
1
 IIA , The institute of internal auditors , Normes internationales pour la pratique professionnelles de 

l’audit interne ( Les normes ) , octobre 2013 , p 04 - 05 



 الفصل الثاني                                                                                    االطار النظري للتدقيق الداخلي
 

 180 

 احتمال حدوث اخطاء جوهرية ، خمالفات قانونية او حاالت عدم االلتزام ؛ . ث
 1.املرتبطة باملنافع احملتملة  التأكدتكلفة  . ج

 7660 .A2   :ينبغي أن ينظر املدقق الداخلي يف استخدام تقنيات املراجعة املعتمدة على  ألداء مهامه بكل روح مهنية ،
 .احلاسوب وحتليل البيانات

7660 .A3 :  اليت قد تؤثر على  املعنويةينبغي على املدققني الداخليني توخي اليقظة اخلاصة فيما يتعلق باملخاطر
ومع ذلك ، فإن إجراءات املراجعة وحدها ، حىت عند إجرائها بالرعاية املهنية الواجبة ، . األهداف أو العمليات أو املوارد

 .ال تضمن الكشف عن مجيع املخاطر اهلامة

7660 .C1 :  مع مراعاة ما يلياجمللس  التمتع بالروح املهنية يف مجيع مهامهم معجيب على املراجعني الداخليني ، :
 . املهمةاحتياجات وتوقعات العمالء ، مبا يف ذلك طبيعة وتوقيت وتوصيل نتائج 

 تعقيدها ومدى العمل املطلوب لتحقيق األهداف احملددة ؛ . أ
 .تكلفتها فيما يتعلق الفوائد املتوقعة . ب

و معرفاهتم املهنية ، املهين املستمر جيب على املدققني الداخليني حتسني معرفتهم  التكوين:  1230المعيار رقم  -8
  2.املهين املستمر التكوينومهاراهتم األخرى من خالل 

  معايير االداء : المطلب الثاني 

هي اليت تصف انشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس اليت تتم من خالهلا تقومي اداء تلك االنشطة ، وذلك من خالل 
تلك اخلطط ومتطلبات تنفيذها اىل االدارة العليا ملراجعة تلك اخلطط واعتمادها ، كما  وإيصالوضع خطط خاصة باملخاطر 

 3.اخلاصة اليت جيب تدقيقها   واألنشطةتدقيق الداخلي املناطق تأكد هذه املعايري على انه ينبغي ان حيدد ال

 التخطيط :  2010معيار رقم  -1

رئيس التدقيق الداخلي ان يضع خطة تدقيق على اساس املخاطر لتحديد االولويات مبا يتماشى و اهداف "   جيب على
 4"املنظمة 

                                                           
1
 ، مرجع سبق ذكره ، ص ص( الصغرية املنشأتالداخلي ، احلكومي ، االداري ، اخلاص ، البيئي ، )  والتأكيدامحد حلمي مجعة ، االجتاهات املعاصرة يف التدقيق  

 31 ص
2
  IIA , cadre de référence internationale des pratiques professionnelles , Edition 2017 , Normes internationale 

pour la pratique professionnelle de l’audit interne ( Les Normes ) , P 9-11 
3
 76، ص  مرجع سبق ذكرهكرمية على اجلوهر ، صاحل العقدة ،   

4
 Jean Christophe sintive, formation aux fondamentaux de l’audit interne, CHAI (Comité d’harmonisation de 

l’audit interne) ,  France , 06 et 13 octobre 2014,  p35 
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 تواصل وموافقة :  2020معيار رقم  -2

جيب ان يقوم مسؤول التدقيق الداخلي بإبالغ املديرية العامة واجمللس خبطة التدقيق اخلاصة به واحتياجاته ، لفحصها 
تغريات هامة قد حتدث خالل السنة اجلارية ، وعلى مسؤول التدقيق الداخلي االبالغ عن تأثري  وأيواملوافقة عليها ، 

 .أي قيود على موارده 

 رة  المواردادا:  2030معيار رقم  -3

جيب ان يتأكد مدير التدقيق الداخلي من ان املوارد املخصصة هلذا النشاط مناسبة وكافية ، ويتم تنفيذها بفعالية لتحقيق 
 .خطة التدقيق املعتمدة 

  وإجراءاتقواعد :   2040معيار رقم  -4

 1.اليت توفر اطارا لنشاط التدقيق الداخلي  وإجراءاتعلى مدير التدقيق الداخلي ان يضع قواعد 

تنسيق واستخدام اعمال اخرى من اجل ضمان التغطية املناسبة وجتنب ازدواجية العمل ، وينبغي  :  2050معيار رقم  -5
ملدير التدقيق الداخلي ان يشارك املعلومات ، ينسق االنشطة وينظر يف استخدام اعمال مقدمي التامني االخرين سواء 

 . داخليا او خارجيا واجمللس 

، يستطيع مدير التدقيق الداخلي استخدام اعمال اجلهات االخرى الضامنة و  يف اطار التنسيق بني االنشطة:  التفسير
متناسقة لتحديد اطار االستخدام الذي جيب تعريفه او حتديده ، ومدير التدقيق ان يأخذ بعني  وإجراءات. اجمللس 

ن لدى مدير التدقيق جيب ايضا ان يكو و . مقدمي اخلدمة االعتبار الكفاءات ، املوضوعية و الضمري املهين هلؤالء 
وحىت  .الداخلي فهم واضح عن منطقة التدخل ، االهداف ونتائج االعمال احملققة من قبل مقدمي التامني واجمللس 

عندما يتم استخدام مقدمي اخلدمات ، فان مدير التدقيق الداخلي دائما واجب عليه الدعم بطريقة تناسب النتائج 
التدقيق الداخلي   فإن مدير التدقيق الداخلي ال يزال عليه واجب توثيق وإبالغ نتائج املراجعة الداخلية ووجهات  وأراء

 2.نظرها بشكل مناسب

 غ االدارة العليا ومجلس االدارة ابال : (2060)معيار رقم  -6

جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان يقوم بصفة دورية بإبالغ االدارة العليا وجملس االدارة عن غرض وسلطة 
نشاط التدقيق الداخلي وفقا للخطة املوضوعة له  ، وجيب ان يشتمل ذلك االبالغ على االحتماالت  وأداءمسؤولية 

                                                           
1
 IFACI (institut français de l’audit et du contrôle internes ) , Normes professionnelles de l’audit interne, Paris, 

septembre 2006 ,   P17 
2
 IIA , cadre de référence internationale des pratiques professionnelles , Edition 2017 , Op Cit , p 157 
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بة واحلوكمة وخماطر االحتيال ، وغري ذلك من املسائل االخرى اليت تلزم املهمة للتعرض للمخاطر والقضايا املتعلقة بالرقا
 .او تطلب من قبل االدارة العليا وجملس االدارة 

عندما  :الجهات التي تقدم الخدمات الخارجية والمسؤولية التنظيمية عن التدقيق الداخلي ( 2070)معيار رقم  -7
اخلارجية لنشاط التدقيق الداخلي ، عليها ان حتيط املؤسسة علما بان تؤدي أي جهة من اجلهات اليت تقدم اخلدمات 

 1.ان تضطلع مبسؤولية احملافظة على نشاط تدقيق داخلي فعال ( أي املؤسسة ) عليها 

وإدارة املخاطر والتحكم فيها  املؤسسةطبيعة العمل جيب أن يقوم التدقيق الداخلي بتقييم حوكمة  :  2100 معيار رقم -8
طريقته اخلاصة يف تقييم  بقوم بإعداد قسم التدقيقحيث ان .  سينها على أساس منهج منظم ومنهجية يف حتواملسامه

حوكمة الشركات وإدارة املخاطر وعمليات الرقابة باستخدام أفضل املمارسات احملددة يف اإلطار املرجعي ملمارسات 
املعهد ، منشورات ( واملواقف املتخذة على وجه اخلصوص طرائق التطبيق العملية وأدلة التطبيق )التدقيق الداخلي الدويل 

عملية املراقبة و . ، والتبادل مع أقراهنم ( ، وما إىل ذلك امللتقياتأوراق حبثية ، وقائع ) املراقبة الداخليةالفرنسي للتدقيق و 
ال ينبغي قصرها على اإلجراءات أو أنشطة الرقابة ، ولكن جيب أن  ، حيث املراقبة الداخلية تستهدف جممل اليات

لية اليت تعتمد على النهج القائم على املخاطر إذا مل تقم بنشر تأخذ بعني االعتبار أيض ا تنظيم وإدارة ومراقبة العم
 2.املعلومات بشكل موثوق

 ادارة المخاطر :  2110معيار  -9

ينبغي ان يساعد نشاط التدقيق الداخلي املنظمة عن طريقة وحتديد وتقييم التعرض اجلوهري للمخاطر ، كما ينبغي ان 
 وانظمة الرقابة ؛يسهم ذلك النشاط يف حتسني ادارة املخاطرة 

 6770 A1  :ينبغي ان يتوىل نشاط التدقيق الداخلي مراقبة وتقييم فعالية نظام ادارة املخاطر باملنظمة ؛ 
 6770 A2  : ينبغي ان يعمل نظام التدقيق الداخلي على تقييم التعرض للمخاطر املتصل بعمليات املنظمة وبأنظمة

 :املعلومات هبا فيما يتصل ب 
 ونزاهة املعلومات املالية والتشغيلية ؛موثوقية  . أ

 محاية االصول ؛ . ب
 .االلتزام بالقوانني والتشريعات والعقود املوقعة  . ت

 6770 C1.  : عند القيام باألعمال االستشارية فانه يتعني على املدققني الداخليني معاجلة املخاطر بطريقة متوافقة
 اطر ذات شان اخر ؛مع اهداف االعمال االستشارية ، والتحذير من وجود خم

                                                           
كمة الشركات من خالل تطبيق املعايري الدولية حممد مصطفى اجلبو ، تقييم مدى مسامهة ادارة املراجعة الداخلية بالشركات الصناعية الليبية يف تفعيل مبادئ حو  1

 .662، ص  6071للمراجعة الداخلية ، جملة دراسات االقتصاد واالعمال ، اجمللد اخلامس ، مارس 
2
 IFACI , cadre de référence internationale des pratiques professionnelles , Edition janvier 2011 , p 157 

https://chapters.theiia.org/montreal/ChapterDocuments/IPPF%202011.pdf  

https://chapters.theiia.org/montreal/ChapterDocuments/IPPF%202011.pdf
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 6770 C2.  : ينبغي على املدققني الداخليني ان يستخدموا املعرفة اليت يكتسبوها من االعمال االستشارية يف حتديد
 1.وتقييم التعرض للمخاطر اجلوهرية باملنظمة 

 الرقابة :  2120معيار  -10

فعالة للرقابة عن طريق تقييم فعالية وكفاية ينبغي ان يساعد نشاط التدقيق الداخلي املنظمة فيما يتصل بإرساء اليات 
 تلك االليات ، وكذلك عن طريق تعزيز التحسني املستمر باملنظمة ؛

 6760 A1.  : بناء على نتائج تقييم املخاطر ، حيث ينبغي ان يعمل نشاط التدقيق الداخلي على تقييم كفاية
 :علوماهتا ، وينبغي ان يشتمل ذلك على وفعالية ادوات الرقابة اليت تضم احلوكمة باملنظمة وانظمة م

 موثوقية ونزاهة املعلومات املالية والتشغيلية ؛ . أ
 كفاءة وفعالية العمليات ؛ . ب
 محاية االصول ؛ . ت
 .االلتزام بالقوانني والتشريعات والعقود املوقعة  . ث

 6760 A2.  :اشى مع اهداف ينبغي على املدققني الداخليني التحقق من ان نطاق اهداف العمليات والربامج يتم
 املنظمة ؛

 6760 A3.  : على املدققني الداخليني القيام بفحص العمليات والربامج للتحقق من نطاق توافق النتائج مع االهداف
 املوضوعة والتقرير فيما اذا كانت الربامج والعمليات تنفذ او تؤدي وفقا للغرض احملدد ؛

 6760 A4.  : ينبغي توافر معايري كافية لتقييم ادوات املراقبة ، وينبغي على املدققني الداخليني التحقق من وضع االدارة
ملعايري كافية للتحقق من اجناز االهداف املوضوعة ، واذا كانت تلك املعايري كافية فانه ينبغي ان يستخدم املدققون 

ا اذا مل تكن املعايري كافية ، فانه ينبغي ان يعمل املدققون الداخليني مع الداخليني تلك املعايري يف عملية التقييم ، ام
 االدارة لتطوير معايري التقييم املالئمة ؛

 6760 C1.  : عند اداء واجبهم االستشاري يتعني على املدققني الداخليني التحقق من ان ادوات الرقابة تتماشى مع
ن يكون املدققون الداخليني قادرين على التعرف على وجود اي نواحي االهداف اليت يزعمون حتقيقها ، كما ينبغي ا

 ضعف جوهرية يف ادوات الرقابة ؛
 6760 C2.  : سنبغي ان يدمج املدققون الداخليني املعرفة اليت يكتسبوهنا من خالل عملهم االستشاري يف عملية

 .حتديد وتقييم تعرض املنظمة على حنو جوهري للمخاطر 
ينبغي على نشاط التدقيق الداخلي تقييم ووضع التوصيات املناسبة  ( :الحوكمة ) تحكم المؤسسي ال  2130معيار  -11

 :لتحسني عمليات التحكم إلجناز االهداف التالية 

                                                           
1
 .22، مرجع سبق ذكره ، ص  والتأكيدامحد حلمي مجعة ، االجتاهات املعاصرة يف التدقيق   
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 تدعيم االخالقيات املناسبة والقيم داخل املنظمة ؛ . أ
 تأكيد ادارة االداء التنظيمي الفعال واملساءلة ؛ . ب
 املخاطر والرقابة يف مناطق مناسبة داخل املنظمة ؛تفعيل توصيل املعلومات عن  . ت
 .تفعيل تنسيق االنشطة وتوصيل املعلومات بني جملس االدارة واملدققني الداخليني واخلارجيني واالدارة  . ث

  6730معيار A1.  : ينبغي على نشاط التدقيق الداخلي تقييم وتصميم وتنفيذ وتفعيل اخالقيات املنظمة
 ربامج واالنشطة ؛املتصلة باألهداف وال

  6730معيار C1.  : 1.ينبغي ان تتسق اهداف املهام االستشارية مع القيم واالهداف العامة للمنظمة 
 تخطيط مهام التدقيق الداخلي :  0022معيار  -12

جيب ان يقوم املدققون الداخليون بتطوير وتوثيق خطة عمل لكل مهمة من مهام التدقيق ، حيث تتضمن اهداف 
 .نطاقها ، توقيتها واملوارد املخصصة هلا املهمة 

 اعتبارات التخطيط :  0022معيار  -13

 :عند وضع خطة مهمة التدقيق ، جيب ان يأخذ املدققون الداخليون النواحي االتية يف اعتبارهم 

 اهداف النشاط الذي جتري مراجعته والوسائل اليت ميكن عربها مراقبة ادائه ؛ . أ

ن يتعرض هلا ذلك النشاط واهدافه وموارده وعملياته والسبل اليت ميكن هبا املخاطر اهلامة اليت حيتمل ا . ب
 التأثري الناجم عنها يف حدود املستوى املقبول ؛  ابقاء 

مدى كفاية وفاعلية عمليات ادارة املخاطر والرقابة يف هذا النشاط باملقارنة بأحد اطر او مناذج الرقابة  . ت
 ذات الصلة ؛

 .على عمليات ادارة املخاطر والرقابة فرص ادخال حتسينات هامة  . ث

 0022 C1.  : عند التخطيط لتنفيذ مهمة تدقيق جلهات خارج املؤسسة ، جيب ان يتوصل املدققون
الداخليون معها اىل تفاهم خطي حول اهداف ونطاق املهمة ومسؤوليات وتوقعات كل من االطراف الداخلة 

جالت يف تلك املهمة ، مبا يف ذلك ايضاح القيود املفروضة على توزيع نتائج املهمة واالطالع على الس
 .واملستندات املتعلقة هبا 

 0022 A1.  : جيب ان يعمل املدققون الداخليون على التوصل مع العمالء املعنيني مبهمة استشارية اىل
تفاهم حول اهداف ونطاق تلك املهمة ومسؤوليات كل من الطرفني بشأهنا والتوقعات االخرى الوالئك 

 2.توثيق هذا التفاهم العمالء ، وبالنسبة للمهام املهمة جيب ان يتم 

 

                                                           
 22 - 25، ص  مرجع نفسه 1

 60، ص  6070اكتوبر  07،  التغريات اليت اجريت على تلك املعايري  –املعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي   مجعية املدققني الداخليني ،  2
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 اهداف مهمة التدقيق :  2212معيار  -14

 .جيب حتديد االهداف املنشودة لكل مهمة تدقيق                

 6670 A1. :  جيب ان تتناول اهداف املهمة االستشارية عمليات احلوكمة وادارة املخاطر والرقابة ، وذلك يف
 حدود النطاق املتفق عليه مع العميل املعين بتلك املهمة ؛

 6670 A2. :  جيب ان تتوافق اهداف اي مهمة استشارية مع قيم واسرتاتيجيات واهداف املؤسسة. 
 6670 C1. :  الداخليني اجراء تقييم متهيدي للمخاطر املتعلقة بالنشاط الذي جتري جيب على املدققني

 مراجعته ، وجيب ان تعكس اهداف مهمة التدقيق نتائج ذلك التقييم ؛

 2210 C2. :  جيب ان يأخذ املدققون الداخليون يف اعتبارهم عند تطوير اهداف مهمة التدقيق احتمال
 قيد او اي خماطر اخرى ؛وجود اخطاء هامة او احتيال او حاالت عدم ت

 2210 C3. :  يتعني وجود مقاييس وافية لتقييم الضوابط الرقابية ، لذلك جيب ان يتأكد املدققون الداخليون
من مدى قيام االدارة بوضع تلك املقاييس لتحديد ما اذا كانت االهداف والغايات قد مت حتقيقها ، واذا  

الداخليني ان يستعملوها يف تقييمهم ، اما اذا تبني اهنا غري  كانت تلك املقاييس وافية جيب على املدققني
 وافية فيجب على املدققني الداخليني العمل مع االدارة لتطوير مقاييس التقييم املناسبة ؛

 نطاق مهمة التدقيق :  2220معيار  -15

 .جيب ان يكون نطاق مهمة التدقيق كافيا لتحقيق االهداف املنشودة منها 

 6660 A1. :  عند تنفيذ املهام االستشارية جيب ان يعمل املدققون الداخليون على التحقق من ان نطاق
املهمة كاف للتوصل اىل حتقيق االهداف املتفق عليها بشأهنا ، واذا ما كانت هناك اي حتفظات لدى 

مع العميل املدققني الداخليني بشان نطاق املهمة يف اثناء تنفيذها ، فيجب ان يناقشوا تلك التحفظات 
 املعين باملهمة لتحديد ما اذا كانوا سيستمرون يف تلك املهمة ام ال ؛

 6660 A2. :  يف اثناء املهام االستشارية جيب على املدققني الداخليني ان يتحققوا من ان الضوابط
 1.ة اهلامة واالجراءات الرقابية متماشية مع اهداف تلك املهمة ، وان ينتبهوا اىل املسائل واملشاكل الرقابي

 6660C1. :  جيب ان يشمل نطاق مهمة التدقيق دراسة االنظمة والوثائق والسجالت ذات الصلة واالفراد
 املعنيني هبا واملمتلكات املادية املتصلة هبا ، مبا يف ذلك تلك اليت تكون حتت سيطرة جهات اخرى ؛

 6660C2. : نفيذ اي مهمة تأكيد ينبغي اذا ظهرت فرص هامة لتقدمي خدمات استشارية يف اثناء ت
التوصل اىل تفاهم خطي حول اهداف ونطاق تلك املهمة ومسؤوليات وتوقعات كل من االطراف الداخلة 

                                                           
 66مرجع نفسه ، ص   1
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يف تلك املهمة ، وان يتم ابالغ نتائج تلك املهمة االستشارية وفقا للمعايري املعتمدة فيما يتعلق بتقدمي 
 اخلدمات االستشارية ؛

 تخصيص الموارد الالزمة لمهمة التدقيق  : 2230معيار  -16
جيب ان حيدد املدققون الداخليون املوارد املناسبة والكافية الالزمة لتحقيق اهداف مهمة التدقيق ويتم 
توظيف االفراد الالزمني لتنفيذ املهمة على اساس تقييم طبيعتها ومدى تعقيداهتا وقيود توقيفها واملوارد املتاحة 

 .لتنفيذها 
 برنامج عمل التكليف :  2240 معيار -17

 .جيب على املدققني الداخليني اعداد وتوثيق برامج عمل كفيلة بتحقيق اهداف مهمة التدقيق 

  6620معيار C1.  : جيب ان تشمل برامج العمل االجراءات الالزمة لتحديد وحتليل وتقييم وتوثيق املعلومات
 اليت يتم احلصول عليها اثناء تنفيذ مهمة التدقيق ، وجيب اعتماد برنامج العمل قبل البدء بتطبيقه ؛

  6620معيار A1.  :طبيعة  قد ختتلف برامج عمل املهام االستشارية من حيث الشكل واملضمون حسب
 1.املهمة 

  انجاز المهمة:  2300معيار  -18
 .جيب على املدققني الداخليني حتديد املعلومات االساسية ، املوثوقة ، املالئمة والنافعة ، من اجل حتقيق اهداف املهمة 

 تحديد المعلومات :  2310معيار  -19

 .نافعة ومفيدة لتحقيق اهداف املهمة جيب على املدققني الداخليني حتديد املعلومات الكافية ، موثوقة وواضحة ، 

املعلومات االساسية هي مالئمة ، مناسبة ومقنعة ، حبيث ميكن للشخص املتبين للحذر واملطلع ذي معرفة ان : تفسري 
يصل اىل نفس النتائج اليت توصل اليها املدقق ، ومعلومة موثوقة وواضحة هي معلومة قاطعة وميكن الوصول اليها 

اما املعلومة املناسبة فهي تعزز املالحظات و النتائج وتوصيات . استخدام تقنيات التدقيق املناسبة  بسهولة من خالل
 .واملعلومة املفيدة تساعد املنظمة يف حتقيق اهدافها . التدقيق ، وتستجيب اىل اهداف املهمة 

 تحليل وتقييم :  2320معيار رقم  -20

 .ائج مهامهم يف التحليالت والتقييمات املناسبة جيب على املدققني الداخليني بناء نتائجهم ونت

 توثيق المعلومات :  2320معيار رقم  -21

 .جيب على املدققني الداخليني توثيق املعلومات املناسبة من اجل دعم نتائج املهمة 
                                                           

 . 761،  ص  6001، احتاد املصارف العربية ، بريوت ، لبنان ،  دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدوليةداود يوسف صبح ،   1
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 6360 A1.  : مر جيب عليه ، اذا لزم اال. جيب على مدير التدقيق الداخلي التحكم يف الوصول اىل ملفات املهمة
 .او راي رجل قانون قبل ابالغ هذه امللفات اىل اطراف خارجية /احلصول على موافقة االدارة العامة و

 6360  A2.  : جيب على املدقق الداخلي وضع قواعد حلفظ امللفات املهمة ، وبغض النظر عن وسيلة االرشفة
املستخدمة ، حيث جيب ان تكون هذه القواعد متوافقة مع التوجيهات احملددة من قبل املنظمة ومع اي متطلبات 

 .تنظيمية او غريها 
 6330 C1.  :ءات فيما خيص احلماية واحلفظ مللفات مهمة جملس جيب على مدير التدقيق الداخلي حتديد االجرا

هذه االجراءات جيب ان تكون متناسقة مع التوجيهات احملددة من . االدارة وكذلك نشرها داخل وخارج املنظمة 
 . طرف املنظمة ومع اية متطلبات تنظيمية او غريها من املتطلبات املناسبة 

 االشراف على المهمة :  2340معيار رقم  -22

 .ان ختضع املهام اىل االشراف املناسب لضمان بان االهداف حتققت وضمان اجلودة وتنمية قدرات العمال جيب 

يعتمد نطاق االشراف على كفاءة وخربة املدققني الداخليني ، باإلضافة اىل تعقيد املهمة، فان مدير التدقيق : تفسري 
احملققة من طرف او من اجل خدمة التدقيق الداخلي ، الداخلي يتحمل املسؤولية الكاملة عن االشراف على املهام 

ولكن جيوز تعيني اعضاء اخرين يف فريق التدقيق الداخلي ذوي خربة والكفاءة االساسية لتحقيق هذا االشراف ، 
 1 .حيث جيب توثيق اثبات االشراف وحفظه يف اوراق العمل 

 االبالغ عن النتائج :  2400معيار رقم  -23

 .جيب على املدققني الداخليني ابالغ النتائج كما هي مدرجة يف املهمات      

 محتوى االتصال :  2410معيار رقم  -24

 .جيب ان يتضمن االتصال اهداف ونطاق املهمة ، باإلضافة اىل االستنتاجات والتوصيات وخمططات العمل    

  6270معيار رقم (A1) :  االبالغ النهائي لنتائج املهمة عند االقتضاء  ، : االبالغ النهائي لنتائج املهمة
او استنتاج جيب ان  رأياو استنتاجاهتم ، عندما يتم اصدار / شامل للمدققني الداخليني و  رأييتضمن 

املصاحل االخرين ، وجيب ان تستند ايضا  وأصحابواجمللس ( العليا)تاخد يف االعتبار توقعات االدارة العامة 
 .وموثوقة ذات صلة ومفيدة  على معلومات كافية

                                                           
1
 IPPF , International Professional Practices Framework , Normes d’audit interne : Fonctionnement , Date de 

consultation : 05/10/2018  
http://univers-audit-interne.over-blog.com/article-normes-d-audit-interne-fonctionnement-114962441.html 

http://univers-audit-interne.over-blog.com/article-normes-d-audit-interne-fonctionnement-114962441.html
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ميكن صياغة اآلراء على مستوى املهمة كسلم تقييم او نتائج او وصف اخر للنتائج ، وقد تكون  :التفسير 
أي مهمة مرتبطة بضوابط عملية او خماطر او وحدة تشغيلية خاصة وحمددة ، وتتطلب صياغة هذه اآلراء 

 .وأمهيتهامراعاة نتائج املهمة 

  6270معيار رقم (A2: )  يتم تشجيع املدققني الداخليني على االبالغ عن نقاط القوة احملددة عن االبالغ عن
 .نتائج املهمة 

  6270معيار (A3: )  عندما يتم ابالغ نتائج املهنة اىل املرسل اليه من خارج املنظمة ، جيب ان حتدد الوثائق
 .هلا املرسلة القيود اليت جيب مراعاهتا يف نشر النتائج واستغال

  6270معيار رقم (C1: )  خيتلف االبالغ بشان التقدم ونتائج مهمة اجمللس من حيث الشكل واحملتوى اعتمادا
 1.على طبيعة املهمة واحتياجات العميل صاحب القرار 

 جودة التبليغات :  2420معيار  -25

 .يف الوقت املناسب  جيب ان تكون التبليغات صحيحة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة وكاملة ، وان تصدر

تكون التبليغات صحيحة عندما تكون خالية من االخطاء واالحنرافات وتكون امينة يف االستناد اىل احلقائق اليت  التفسير 
ترتكز عليها ، حيث تكون التبليغات موضوعية عندما تكون منصفة وحمايدة وغري متحيزة ، وناجتة عن تقييم منصف 

روف ذات العالقة تكون التبليغات واضحة عندما تكون منطقية ويسهل فهمها ، وال تتضمن ومتوازن لكل الوقائع والظ
 .ايضا مصطلحات فنية غري ضرورية ، وتقدم كل املعلومات املهمة ووثيقة الصلة باملوضوع 

تكون التبليغات موجزة عندما تركز على صلب املوضوع ، وتتفادى االسهاب الذي ال لزوم له ، والتفاصيل  . أ
 .ستفيضة والتكرار امل

تكون التبليغات بناءة عندما تساعد اجلهة اخلاضعة للتدقيق ، وتقضي اىل ادخال التحسينات عند اللزوم او مىت   . ب
 كانت الزمة ؛

تكون التبليغات كاملة عندما ال ينقصها اي شيء مما يكون اساسيا بالنسبة ملن سيتلقى تلك التبليغات ، حبيث  . ت
 ت واملالحظات املهمة اليت تدعم االستنتاجات والتوصيات ؛تكون شاملة لكل املعلوما

تكون التبليغات صادرة يف الوقت املناسب عندما يتم تلقيها يف الوقت املناسب وبالسرعة املطلوبة وذلك حسب  . ث
 .امهية املسالة مما ميكن االدارة من اختاذ االجراءات املناسبة 

 

                                                           
1
 IIA ( The institute of internal auditors ) standars and guidance , introduction des normes , Florida , 

USA ,  janvier 2011 ,  P17 
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 حاالت الخطأ والسهو :  2421معيار  -26

ى اي تبليغ هنائي او سهو جسيم ، فيجب ان يقوم مدير التدقيق الداخلي بإبالغ املعلومات املصححة اىل اذا احتو 
 .مجيع االطراف الذين كانوا قد تلقوا التبليغ االصلي 

 " تم اجراءه وفقا للمعايير المهنية لممارسة التدقيق الداخلي " استخدام تعبير :  2430معيار  -27

مت اجراءه وفقا للمعايري املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي " االفادة بان مهام التدقيق قد  ميكن للمدققني الداخليني
 .فقط يف حل كانت نتائج برنامج تأكيد وحتسني اجلودة تساند تلك االفادة " 

 االفصاح عن حاالت عدم التقيد :  2431معيار  -28

املدونة او املعايري يف مهمة حمددة ، فيجب ان عندما تأثر حاالت عدم التقيد مع تعريف التدقيق الداخلي او 
 :يفصح التبليغ املتعلق بنتائج مهمة التدقيق تلك عن 

 املدونة او املعايري اليت يتم التقيد هبا تقيدا تاما ؛ مبدأالقاعدة او  . أ

 اسباب عدم التقيد ؛ . ب

 . تأثري عدم التقيد على مهمة التدقيق ، وعلى نتائج املهمة اليت مت التبليغ عنها . ت
 نشر النتائج :  2440معيار  -29

 .جيب على مدير التدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمة التدقيق اىل االطراف املعنية 

يقوم مدير التدقيق الداخلي مبراجعة التبليغ الذي سيتم اصداره عن اي مهمة تدقيق واعتماده قبل ان يتم : التفسير 
دامها إلرساله ، وحيتفظ مدير التدقيق الداخلي بكامل املسؤولية اليت سيتم استخ واآلليةاصداره مع حتديد اجلهات 

 .حىت عندما يقوم بتفويض هذا الواجب لشخص اخر 

مدير التدقيق الداخلي مسؤول عن تبليغ النتائج النهائية اىل االطراف اليت ميكنها ان توفر الضمان  : .C1 6220 . أ
 بان هذه النتائج ستحظى بالعناية املطلوبة ؛

قبل توزيع النتائج اىل اي طرف خارجي ما مل يوجد نص قانوين او تشريعي او نظام داخلي  : .C2 6220 . ب
 : يتعارض مع االيت فانه جيب على مدير التدقيق الداخلي ما يلي 

 تقييم املخاطر احملتملة اليت تتعرض هلا املؤسسة ؛ 

 التشاور مع االدارة العليا و االطراف ذات الصلة ؛ 

  الرقابة على نشر النتائج من خالل فرض قيود على استخدامها. 
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 1.مدير التدقيق الداخلي مسؤول عن ابالغ النتائج النهائية للمهام االستشارية اىل االدارة العليا  : .A1 6220 . ت

االستشارية  قد يتم حتديد قضايا معينة متعلقة باحلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة اثناء تنفيذ املهام : .A2 6220 . ث
 .وجيب ابالغ االدارة العليا عن هذه القضايا عند يتم تصنيفها على اهنا ذات امهية 

 اآلراء العامة :  2450معيار  -30

عندما يتم اصدار راي عام جيب ان يأخذ يف عني االعتبار توقعات االدارة العليا وغريها من اجلهات املعنية ، كما 
 .ومفيدة وموثوق هبا  جيب ان يكون مدعوما مبعلومات كافية

 :التفسري ، جيب ان حيدد التبليغ ما يلي 

 املقدم ؛ الرأينطاق املهمة مبا يف ذلك الفرتة الزمنية اليت يتعلق هبا  . أ

 القيود املفروضة على نطاق املهمة ؛ . ب

م االخذ باالعتبار املشاريع االخرى ذات العالقة باملهمة ، ويشمل ذلك االعتماد على اية جهات اخرى تقد . ت
 خدمات التأكيد ؛

 العام ؛ للرأياطار املخاطر او الرقابة وغري ذلك من املعايري املستخدمة كأساس  . ث

 2.او احلكم او االستنتاج العام الذي مت التوصل اليه  الرأي . ج
إنشاء واحلفاظ على نظام لرصد  املسؤول الرئيسي للتدقيقجيب على  ، حيث التقدم متابعة  : 6500معيار رقم  -31

 النتائج ، يضع رئيس التدقيق التنفيذيترتيب للتحكم بفعالية يف ، و  التصرف يف النتائج اليت أبلغت إىل اإلدارة
 :إجراءات تشمل

من الضروري أن يستجيب اإلطار الزمين الذي يتعني على اإلدارة فيه االستجابة ملالحظات وتوصيات  . أ
 .البعثة

 .ة اإلدارةتقييم استجاب . ب
 . اذا لزم االمر االستجابةمن  التأكد . ت
 .اذا لزم االمر  مهمة املتابعة حتقيق . ث
إجراءات غري مرضية ، مبا يف ذلك إدارة املخاطر ، إىل املستويات / عملية اتصال تنقل استجابات  . ج

 .املناسبة لإلدارة أو اجمللس

                                                           
1
طبعة االوىل ،  كانون الثاين وزارة املالية ، وحدة التنسيق املركزي للتدقيق الداخلي ، معايري ومبادئ مهنة التدقيق الداخلي يف الدوائر احلكومية الفلسطينية ، ال  

 32-32ص ،  6072
 .وموضوع نفسهما مرجع   2
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مبا يكفي لتتطلب اختاذ إجراء فوري من  معنويةإذا كانت بعض املالحظات والتوصيات املبلغ عنها  . ح
قبل اإلدارة أو اجمللس ، فإن نشاط التدقيق الداخلي يراقب اإلجراءات املتخذة حىت يتم تصحيح 

 .املالحظة أو يتم تنفيذ التوصية
 :من خالل  كن للمراجعة الداخلية للحسابات مراقبة التقدم بشكل فعالمي . خ

 لإلدارة الختاذ اإلجراء  ملستويات املناسبةمعاجلة مالحظات وتوصيات البعثة إىل ا
 ؛ املناسب

  تادية تلقي وتقييم ردود اإلدارة وخطة العمل املقرتحة ملالحظات البعثة وتوصياهتا أثناء
وتكون اإلجابات أكثر . أو يف غضون فرتة زمنية معقولة بعد إبالغ نتائج البعثة املهمة

من تقييم مدى  التدقيق الداخليمدير فائدة إذا تضمنت معلومات كافية لتمكني 
 ؛ مالءمة اإلجراءات املقرتحة وتوقيتها

  أو / تلقي حتديثات دورية من اإلدارة لتقييم حالة جهودها لتصحيح املالحظات و
 ؛ تنفيذ التوصيات

  تلقي وتقييم املعلومات من الوحدات التنظيمية األخرى املسؤولة عن املتابعة أو
 ؛ اإلجراءات التصحيحية

  أو اجمللس عن حالة الردود على مالحظات وتوصيات البعثة/ إبالغ اإلدارة العليا و. 
إنشاء عملية متابعة لرصد وضمان تنفيذ إجراءات اإلدارة بفعالية املسؤول الرئيسي للتدقيق جيب على  . د

قد دارة حيدد املدققون الداخليون ما إذا كانت اإل، و  رة العليا خلطر عدم اختاذ إجراءأو قبول اإلدا
ما إذا كانت النتائج املرجوة قد حتققت أو ما إذا كانت اإلدارة ، و  اختذت إجراء أو نفذت التوصية

 ؛ العليا أو جملس اإلدارة قد حتملوا خماطر عدم اختاذ إجراء أو تنفيذ التوصية
اليتها وتوقيتها هي عملية يقوم فيها املدققون الداخليون بتقييم مدى كفاية إجراءات اإلدارة وفع املتابعة . ذ

. نتيجة للمالحظات والتوصيات املبلغ عنها ، مبا يف ذلك مالحظات املراجعني اخلارجيني وغريهم
أو جملس اإلدارة قد خاطروا بعدم / تتضمن هذه العملية أيض ا حتديد ما إذا كانت اإلدارة العليا و 

 ؛ مالحظات اليت مت اإلبالغ عنهااختاذ إجراءات تصحيحية نتيجة لل
املراجعة الداخلية طبيعة  مسؤولحيدد . املتابعةينبغي أن حيدد ميثاق نشاط املراجعة الداخلية مسؤولية  . ر

 :وتوقيت ومدى املتابعة ، مع مراعاة العوامل التالية
  ؛ املالحظة أو التوصية املبلغ عنهاأمهية 
 ؛ درجة اجلهد والتكلفة الالزمة لتصحيح الوضع املبلغ عنه 
  ؛ إذا فشل اإلجراء التصحيحيالتأثري احملتمل 
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 ؛ تعقيد العمل التصحيحي 
 الفرتة املعنية. 

. الداخلية مسؤولية ختطيط أنشطة املتابعة كجزء من جدول العمل مسؤول التدقيق الداخلييتوىل  . ز
يعتمد ختطيط على املخاطر والتعرض املتضمن ، فضال  عن درجة صعوبة وتوقيت تنفيذ اإلجراءات 

 .التصحيحية
مما اذا كانت االجراءات املتخذة نتيجة للمالحظات والتوصيات تسمح  ونالداخلي وناملدققيتحقق  . س

 1.مبعاجلة الشروط االساسية، وجيب توثيق انشطة املتابعة بشكل مناسب 
تبليغ قبول املخاطر عندما يستنتج مسؤول التدقيق الداخلي بان االدارة العليا قبلت مستوى من :  2600معيار رقم  -32

ر قد يكون غري مقبول بالنسبة للمنظمة ، حيث ان مسؤول التدقيق الداخلي ينبغي مناقشة املديرية العامة اذا  املخاط
 .كان املدقق الداخلي حدد انه مل يتم حل املشكلة ، وبالتايل جيب على مدير التدقيق الداخلي ابالغ جملس االدارة 

حتديد او تعريف املخاطر املقبولة من طرف املديرية ميكن مالحظته عن طريق مهمة التامني او االستشارة ،  : التفسري      
ورقابة تقدم االجراءات اليت اختذهتا االدارة كنتيجة اللتزامات سابقة او وسائل اخرى ، وليس من مسؤولية التدقيق 

 2. الداخلي حل املخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 IIA , The institute of internal Auditors ,  Practice Advisory , internal Audit Charter , January 2009 , P 62- 63 . 

2
 IPPF (international Professional practices Framework) , implémentation Guide 2600 , p01  
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 :ل التايل يوضح معايري التدقيق الداخلي واملبادئ اليت تدعمها يف اطار احلوكمة  واجلدو 
 يوضح املعايري الدولية للتدقيق الداخلي ومبادئ احلوكمة اليت يدعمها ( : 01)جدول رقم 

 البيان التسمية رقم المعيار
 معايير السمات

 مبادئ احلوكمةيعترب اساس لتطبيق  االهداف والصالحيات واملسؤوليات 7000
االدراك لتعريف التدقيق الداخلي وامليثاق االخالقي  7070

 وملعايري املمارسة املعنية
يدعم حقوق املسامهني واملعاملة املتكافئة 

 للمسامهني
7700 
7770 
7777 
7760 
7730 

يدعم مبدا حقوق املسامهني واملعاملة املتكافئة  االستقالل و املوضوعية
 االستقالل التنظيمي للمسامهني

 التفاعل املباشر مع جملس االدارة
 املوضوعية الفردية

 االضرار باالستقالل واالهداف
 دور اصحاب املصاحل يف حوكمة املؤسسات الرباعة والعناية املهنية 7600
 الرباعة املهنية 7670
 العناية املهنية 7660
 التطوير املهين املستمر 7630
يدعم حقوق املسامهني واملعاملة املتكافئة  تأكيد اجلودة وبرامج التحسني  7300

للمسامهني واصحاب املصاحل يف حوكمة 
 .املؤسسات

 متطلبات تأكيد اجلودة وبرامج التحسني 7370
 التقييمات الداخلية 7377
 التقييمات اخلارجية 7376
 التقرير عن برامج اجلودة  7360
 "اجنز طبقا للمعايري " استخدام  7367
 االفصاح عن عدم التوافق 7366

 معايير االداء 
 يدعم مبدا االفصاح والشفافية ادارة نشاط التدقيق الداخلي 6000
 التخطيط 6070
 االتصال واملوافقة 6060
 املوارد االدارية 6030
 السياسات واالجراءات 6020
 التنسيق 6050
 جملس االدارة واالدارة العلياالتقرير اىل  6020
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يدعم مبدا االفصاح والشفافية ومبدا مسؤوليات  طبيعة العمل 6700
 احلوكمة 6770 جملس االدارة

 ادارة املخاطر 6760
 املراقبة 6730

 البيان التسمية رقم المعيار
يدعم مبدا اصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات  التخطيط للمهمة 6600

 اعتبارات التخطيط 6607 االفصاح والشفافيةومبدا 
 اهداف املهمة 6670
 نطاق املهمة 6660
 املهمة وختصيص املوارد 6630
 املهمة وبرنامج العمل 6620
يدعم مبدا اصحاب املصاحل يف حوكمة املؤسسات  املهمة( اداء)اجناز  6300

 التعريف باملعلومات 6370 ومبدا االفصاح والشفافية
 توثيق املعلومات 6330
 االشراف على املهمة 6320
يدعم مبدا اصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات  ايصال النتائج 6200

ومبدا االفصاح والشفافية ومبدا مسؤوليات جملس 
 االدارة

 مقاييس االتصال 6270
 نوعية االتصال 6260
 االخطاء واحلذف 6267
 "للمعايري اجنز طبقا " استعمال  6230
 االفصاح عن حاالت عدم االلتزام 6237
 نشر النتائج 6220
يدعم مبدا اصحاب املصاحل يف حوكمة املؤسسات  املتابعة 6500

 ومسؤوليات جملس االدارة 
 يدعم مبدا مسؤوليات جملس االدارة  قرار االدارة العليا قبول املخاطر 6200

 

يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات من خالل  الليبية الصناعية بالشركات الداخلية املراجعة ادارة مسامهة مدى تقييم،  اجلبو مصطفى حممد:  املصدر 
، عدد  5، جملة دراسات االقتصاد واالعمال ، اجمللد  (دراسة تطبيقية على الشركة الليبية للحديد والصلب ) تطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية 

 .636-637، ص  6071الندوة العلمية االوىل للعلوم االقتصادية ، مارس خاص ، حبوث 
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 تدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة اثر تطور معايير ال: المطلب الثالث 

ال شك يف ان هذه احملاوالت اجلادة من قبل اجملامع العلمية واملنظمات املهنية املتصلة بأعمال التدقيق الداخلي تؤدي اىل 
 1:احلوكمة ، وميكن التدليل على ذلك بأعمال التدقيق الداخلي واحملاور االساسية هلا واليت تتلخص يف االيت دعم 

اهنا نشاط مستقل عن االدارة التنفيذية للمنظمة نتيجة لتبعيته اىل جملس االدارة داخل دائرة جلنة التدقيق املنبثقة عنه ،   -1
 وايضا على املالك عند الضرورة ؛ كما انه يقوم بعرض تقاريره على هذا اجمللس

اهنا نشاط موضوعي يقوم بتنفيذ اعمال التدقيق الداخلي من خالل اشخاص مهنيني ذوي خربة ومهارة عالية سواء من  -2
 داخل او خارج املنظمة لدعم وارساء قواعد الشفافية ؛

أكيد والفحص والتقييم ، ويف هذا توسيع نطاق التدقيق الداخلي ليشتمل على اخلدمات االستشارية جبانب خدمات الت -3
 ختطي للمهام التقليدية ودخول دائرة ادارة وتقييم املخاطر ودعم نظام حوكمة املؤسسات ؛

ارساء جمموعة من املبادئ االساسية اليت تعرب عن الصورة اليت ينبغي ان تكون عليها ممارسة مهنة التدقيق الداخلي اليت  -4
التدقيق الداخلي ووضع اطار عام لتحسني اداء انشطتها يف ضوء جمموعة من االسس ينبغي ان تكون عليها ممارسة مهنة 

 القادرة على قياس هذا االداء حبيث تؤدي يف هناية املطاف اىل حتسني وتعزيز عمليات احلوكمة وتفعيل مبادئها ؛
ات االعمال على توفري نظام جيد التأكيد على ان اعتبار عناصر نظام املراقبة الداخلية هي املدخل الالزم ملساعدة منظم -5

ومقبول للحوكمة ، وبناء عليه فقد اصبح لزاما على املدقق الداخلي مباشرة مهام ومسؤوليات جديدة يف جماالت ادارة 
 املخاطر والرقابة ونظام احلوكمة ؛

 ذا النظام ؛توسيع دائرة وظيفة التدقيق الداخلي لتغطي املسؤولني عن نظام احلوكمة ، كما تغطي اخلاضعني هل -6
 :املراجعة الدولية ملبادئ احلوكمة املتصلة  -7

 بضمان وجود اساس فعال للحوكمة ؛ . أ
 ؛حبماية حقوق املسامهني  . ب
 ؛وباملعاملة املتكافئة جلميع املسامهني   . ت
 ؛وبدور اصحاب املصاحل   . ث
 وبالشفافية واالفصاح املايل ؛  . ج
 مبسؤوليات جملس االدارة ؛ . ح

مقبولة حول مدى توافر هذه القواعد احلاكمة للمؤسسة وحتديد نقاط الضعف يف وذلك لتوفري قناعة مهنية 
 .النظم واهلياكل بفعل تدين عناصر كل مبدا من هذه املبادئ 

                                                           
،  7نشر والتوزيع ، طالعشماوي حممد عبد الفتاح ، عطاء اهلل وارد ، احلوكمة املؤسسية مدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة واخلاصة ، مكتبة احلرية لل  1

 76، ص  6001القاهرة ، مصر ، 



 الفصل الثاني                                                                                    االطار النظري للتدقيق الداخلي
 

 196 

 : ويتضح ذلك من خالل الشكل التايل 

 مسامهة املعايري الدولية للتدقيق الداخلي يف تطبيق حوكمة املؤسسات ( : 75)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73مرجع نفسه ، ص : المصدر 
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 (1300معيار ) برنامج تحسين و تأكيد جودة التدقيق الداخلي  :المطلب الرابع 

يهدف قسم التدقيق الداخلي اىل تلبية توقعات اصحاب املصاحل وتقدمي خدمات عالية اجلودة ، وذلك ال حيدث يف مدة 
، وهلذا السبب فان السمة قصرية بل يتطلب االمر الكثري من العمل وااللتزام لتحديد وتطبيق املمارسة املهنية الفعالة باستمرار 

القياسية للمعايري الدولية تتطلب من فريق التدقيق الداخلي تطوير واحلفاظ على برنامج ضمان اجلودة وحتسينه وما يعرف مبعيار 
7300 (QAIP . ) 

 اكيد جودة التدقيق الداخليتمفهوم برنامج تحسين و : أوال 

تصرح التدقيق الداخلي بوجود جزئيني مستقلني لكنهما مرتبطان بربنامج اجلودة ، اوال ، يعين ضمان اجلودة هو انشاء 
وتنفيذ افضل املمارسات للحفاظ على مستوى فعال لألداء ومنع املشاكل ، ثانيا ، هناك حاجة اىل التحسني املستمر لالستفادة 

 . من ما يتم عمله ، وكيف ذلك 

جانب مزدوج بالقول ان الربنامج جيب ان يشمل تقييمات داخلية واخرى خارجية ، وهذا يعرتف بان املعايري  7300عيار يتبع م
ميكن تطبيقها من قبل املسريين مبستوى عال ، وباملقابل ايضا ميكن تطوير التحسينات عند احلصول على املقارنة من خارج 

، هو احلاجة اىل اشراك جلنة التدقيق  7300املتطلبات االضافية املهمة ملعيار ومن . املؤسسة ومن وظيفة التدقيق الداخلي 
 .واالدارة العليا يف التخطيط ومتابعة الربنامج 

 : ويتضمن هذا املعيار متطلبني اساسيني ، وهي 

  التقييمات الداخلية وتتضمن : 
  اليومي وعلى تدقيق وقياس الرصد املستمر ألداء نشاط التدقيق الداخلي ، حيث يشري اىل االشراف

 نشاط التدقيق الداخلي املتمثل يف السياسات واالجراءات الروتينية ؛
  او تقييم من قبل اشخاص اخرين داخل املنظمة تكون هلم معرفة كافية ) التقييمات الذاتية الدورية

،والذي   (IPPF)لتقييم االمتثال لالطار الدويل للممارسات املهنية ( مبمارسات التدقيق الداخلي 
 . يتضمن مفهوم التدقيق الداخلي ومدونة اخالقيات املهنة واملعايري 

  التقييمات اخلارجية تقام مرة كل مخس سنوات من قبل حملل او مقيم مستقل مؤهل ، او فريق تقييم خارجي عن
 .خارجية مستقلة وقد تأخذ التقييمات اخلارجية شكل تقييم خارجي كامل او تقييم ذايت مع مصادقة . املنظمة

ان برنامج حتسني وتأكيد اجلودة ليس جمرد وثيقة او خطة فقط ، بل هو جمموعة من االنشطة املختلفة اليت يتم مجعها  -
وهذا بوجه خاص مفيد عند التدقيق الداخلي او جملس االدارة ايضا عندما يقوم . بشكل او باخر من تقرير او رقابة 

لتقدمي جمموعة من الضمانات املعقولة ألصحاب املصاحل ، واالشارة اىل  ذا الربنامجهصمم حيث .بإجراء برنامج تغيري 
 : ان التدقيق الداخلي 
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  وهو ما (  6071املوافق عليه من قبل جلنة التدقيق يف مارس ) يؤدي عمله وفقا مليثاق التدقيق احلايل ،
 ايري التدقيق الداخلي ؛يتسق او يتماثل مع مفهوم التدقيق الداخلي وميثاق االخالقيات ملع

 يعمل بطريقة فعالة ؛ 
  ينظر اليه من قبل اصحاب املصاحل على انه قيمة مضافة ، وحيسن عمليات التدقيق الداخلي. 

 : العناصر الفاعلة املعنية بالتدقيق الداخلي تتضمن 

 جلنة التدقيق ؛ 
  فريق املديرية العامة ؛ 
  فريق حوكمة املؤسسة ؛ 
  املدير التنفيذي. 

 : رنامج حتسني وتأكيد اجلودة يغطي مجيع جوانب نشاط التدقيق الداخلي وفقا ملعايري التدقيق الداخلي مبا يف ذلك ب

  من اهنا تعمل بفعالية ؛ للتأكدالرقابة على نشاطات التدقيق الداخلي 
 ضمان احرتام مفهوم التدقيق الداخلي و ميثاق اخالقيات املهنة ؛ 
  الداخلي إلضافة قيمة وحتسني العمليات التنظيمية ؛مساعدة نشاط التدقيق 
  ، اجراء تقييمات داخلية دورية ومستمرة ، و طلب تقييم خارجي مرة واحدة  على االقل كل مخس سنوات

  1. 7360يتم ابالغ نتائجها اىل جلنة التدقيق واملديرية العامة وفقا ملعيار 
  ن رئيس التدقيق جيب تطوير وإدارة وحتسني برنامج إ: "ما يلي ينص علىاجلودة  وحتسني ضمانبرنامج

جيب أن تشمل خطة ضمان اجلودة ". ضمان جودة ونوعية تغطي مجيع جوانب النشاط التدقيق الداخلي 
 . مهمات اجمللسمبا يف ذلك  -. مجيع جوانب تشغيل وإدارة نشاط التدقيق الداخلي

  للسماح لتقييم االمتثال  ان وحتسني اجلودة برنامج ضممت تصميم : ينص  7300دليل التنفيذ ملعيار
 وإمكانية تطبيق( املعايري)لنشاط التدقيق الداخلي مع املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية 

األخالقيات ،  ميثاقاملعايري و . عهد املدققني الداخليني من قبل املدققني الداخلينيميثاق اخالقيات املهنة مل
 .يتوافق أيض ا نشاط التدقيق الداخلي مع تعريف التدقيق الداخلي واملبادئ

 باإلضافة إىل تقييمات ، تقييمات داخلية مستمرة ودورية  ضمان وحتسني اجلودةبرنامج  جيب أن يتضمن
مل هبا الطريقة اليت يعبجيب دمج اجلودة . خارجية بواسطة مقيم مستقل مؤهل أو فريق تقييم خارجي

املوارد من حيث النشاط ، وليس يف منهجية التدقيق الداخلي ، والسياسات واإلجراءات ، وممارسات 
                                                           
1
 INTERNAL Audit Service : Quality assurance and improvement programme « QAIP » 2016/2017 , john 

Pearsall ( internal audit and risk manager) , p 3-4. 
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يعد دمج اجلودة يف عملية أمر ا ضروري ا للتحقق من نشاط التدقيق الداخلي والتحسني املستمر له ، . البشرية
 1. مما يدل على القيمة كما حيددها أصحاب املصلحة

 : لتايل مفهوم هذا املعيار من خالل دورة عمله ويوضح الشكل ا
 (7300معيار ) اطار برنامج ضمان اجلودة وحتسينها ( : 72)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IIA , The institute of internal auditors , Practice guide , «  Quality Assurance And 

Improvement Program » , March 2012 , P 8. 

 

 

 

 

                                                           
1 Establiching  a Quality Assurance And Improvement Program  standars 1300 , Chapter 2 , p 01-02. 
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 (1311معيار رقم ) التقييمات الداخلية:  الفرع االول

 : مستقلني  جزأينتتكون التقييمات الداخلية للجودة من 

 ؛ الرقابة املستمرة 
  رقابة ذاتية دورية. 

العمليمات القائممة تعممل بشمكل فعممال لضممان اجلمودة وتمامني كمل حالممة تضممن الرقابمة املسممتمرة ان : مسـتمرة الرقابـة ال  -1
على حدة ، وحتققت بصورة رئيسية من خالل انشطة الرقابة املسمتمرة ، مبما يف ذلمك التخطميط واالشمراف علمى املهممة ، 

 .استعراض التقارير املمارسات املوحدة للعمل ، االجراءات املتصلة بوثائق العمل والتحقق و املصادقة ، وباإلضافة اىل 

 : وتشمل امليكانيزمات او االليات االضافية ما يلي 

 املصاحل االخرين ؛ وأصحاباحلصول على تعليقات او مالحظات عمالء التدقيق  . أ

من خالل البحث عن عناصر كاملوافقة ، تقييم حالة اعداد مهمة التدقيق الداخلي قبل العمل امليداين  . ب
 ، وعمال خرباء ؛ملدرجة يف امليزانية اخلي وافضل املمارسات املبتكرة املسبقة لنطاق التدقيق الدا

استخدام قوائم للمراقبة او االستعمال االيل للتدقيق الداخلي من اجل مراجعة ما اذا كانت االجراءات  . ت
معتمدة من قبل نشاط التدقيق الداخلي ، على سبيل املثال سياسات التدقيق الداخلي ودليل اجراءاته هل 

 متبعة ؛ هي
استخدام تدابري وسياسات من ميزانيات املشروع ونظم التوقيت ، واستكمال خطة التدقيق لتحديد ما اذا  . ث

الوقت املطلوب ينفق على جوانب خمتلفة من املشروع ،و اجراءات التدقيق الداخلي ومجيع امليادين املعقدة 
 ومرتفعة اخلطورة؛

 حاب املصاحل ؛حتليل مؤشرات االداء االخرى لقياس قيمة اص . ج

جيب ان تؤخذ يف احلسبان مجيع مواطن الضعف ومجيع اجملاالت اليت حتتاج اىل حتسني بطريقة مستمرة ، وجيب ابالغ جملس 
 1.االدارة بنتائج املتابعة املستمرة مرة واحدة يف السنة على االقل 

حيث أهنا  التالية،بشكل أساسي باالمتثال للمعايري ربنامج ضمان اجلودة والتحسني التابع لم ةاملستمر  املراقبةويرتبط عنصر 
 :املرتبطة باملهمةهتدف إىل معاجلة تدقيق جودة التدقيق وترتبط يف املقام األول بأنشطة 

 6600 :ختطيط االلتزام 
 6300 :تنفيذ املهمة 

                                                           
1
The institute of internal Auditors (IIA) , Quality Assurance and improvement  program , Practice Guide , March 

2012 , p 09. 
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 6200 :إرسال النتائج 
 6500 :التقدم متابعة  . 

ويتوقع حتقيق األهداف املوضحة يف  رةواالستشا مهمات التامنيعلى مجيع  ةاملستمر  قابةنطبق الر تحتقيقا هلذه الغاية ، و        
لضمان حتقيق  هماتعلى املالصحيح جيب اإلشراف  : "ان  ، واليت تنص على هماتاإلشراف على امل - 6320معيار 

تقدم هذه الوثائق . ة واإلشراف عليهايتطلب هذا املعيار أيض ا توثيق األدلة املناسب،  " العمال واجلودة وتطوير  ، األهداف
مبعىن . يف السياسات واملمارسات الروتينية املستخدمة إلدارة نشاط التدقيق الداخلي دجمتاملستمرة  الرقابةتأكيد ا على أن 

..مدققيوفر هذا االختبار تقييم ا مستمر ا وتدريب ا وفرصة للتعليقات لكل . آخر ، جيب إجراء تقييم للجودة لكل مهمة
1 

 :والشكل التايل يوضح عملية املراقبة املستمرة يف اطار التدقيق الداخلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Establiching  a Quality Assurance And Improvement Program  standars 1300 , Opcit ,   P 06 – 07  
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 المراقبة المستمرة في اطار التقييم الداخلي( : 17)الشكل رقم 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ibid , p 06. 

 
 
 
 
 
 

 خطة 
 .وضع معايري إدارية للبعثات ●
 (.ختطيط واجتماعات وإجراءات إغالق)إنشاء قوائم مرجعية  ●
مصفوفة مراقبة املخاطر ، وخطط االختبار ، )تصميم قوالب  ●

 (.ووثائق العملية
تقنيات استخراج البيانات وتقنيات أخذ )تطوير األدوات  ●

 (.العينات
 (االستنتاجات والتقارير/ القضايا )أشكال التصميم  ●

 القيام

 .بتخطيط وتنفيذ الواجبات والتقارير ●

قوائم التحقق والقوالب واألدوات  باستخدام ●
 .والتنسيقات

 .جبمع بيانات األداء من عملية املشاركة ●

 عمل

 .توفري التدريب واختاذ اإلجراءات التصحيحية ●

 .تعزيز املعايري من خالل التواصل والتدريب ●

والقوالب واألدوات  مراجعة قوائم املراجعة ●
 .والتنسيقات حسب احلاجة

 تحقق
 .التحقق من استيفاء معايري اخلدمة أو جتاوزها ●
تأكد من استخدام قوائم التحقق والقوالب واألدوات  ●

 .والتنسيقات
 .مراجعة املستند ●
 تسجيل وإعداد التقارير وحتليل املقاييس ●
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 : و قد تتضمن اليات املراقبة املستمرة ما يلي 

املعمول هبا وضمان االتساق يف تطبيق  واإلجراءاتقوائم مراقبة لضمان امتثال املدققني الداخليني للممارسات  . أ
 معايري االداء ؛ 

املصاحل االخرين حول كفاءة وفعالية فريق التدقيق الداخلي ، التعليقات  وأصحابتعليقات عمالء التدقيق الداخلي  . ب
خالل ادوات ، او سنويا من ( على سبيل املثال مرتني يف السنة ) ميكن ان تكون مطلوبة بعد املهمة او دوريا 

 للبحث او حمادثات بني املسؤول الرئيسي للتدقيق و املديرية التنفيذية ؛
مؤشرات االداء الرئيسية للعمال وااللتزام ، منها عدد املدققني الداخليني املعتمدين من بني العمال ، سنوات خربهتم  . ت

 .يف ميدان املراقبة الداخلية 
 رصة االعمال ورضا اصحاب املصاحل ؛مرة املكتسبة خالل السنة ، فتدقيق ، عدد ساعات التنمية املهنية املست . ث
ميكن أن تساعد مقاييس . وفعالية نشاط التدقيق الداخلي جناعةالتدابري األخرى اليت قد تكون مفيدة يف حتديد  . ج

 إنفاقه ميزانيات املشاريع ونظم حماسبة الوقت واستكمال خطة التدقيق يف حتديد ما إذا كان الوقت املطلوب قد مت
ميكن أن تكون الفجوة بني امليزانية والنتائج الفعلية أيض ا مقياس ا مفيد ا لتحديد  . التدقيق مهمةعلى مجيع جوانب 

 .كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي

تقييم  جيب. جيب إبالغ نتائج املراقبة املستمرة إىل جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة مرة واحدة يف السنة على األقل . ح
من املراقبة املستمرة كجزء من التقييمات الذاتية ( QAIP) ضمان وحتسني اجلودةبرنامج  وفعالية جزء مالئمةمدى 

.الدورية املوضحة يف القسم التايل
1

 

، فإن التدقيق الداخلي  اخالقيات املهنة ميثاقضمان وحتسني اجلودة األساسي على تقييم االمتثال للمعايري و برنامج  ركز اذا       
أنشطة التدقيق الداخلي اليت دجمت مفهوم التحسني املستمر يف ثقافة التشغيل . من هدفه بالتحسني املستمر قيمته احلقيقيةيستمد 

، مبا يف العديد من املزايا اإلضافية  رتتجاوز االمتثال للمعايري وقواعد السلوك وتوفسضمان وحتسني اجلودة برنامج  يف اخلاصة هبا و
 :ذلك

 ، وضع نشاط التدقيق الداخلي للنجاح داخل املنظمة . أ
 ، أفضل بني اسرتاتيجيتها وأهدافها الءمةوم توقعياختاذ هنج أكثر  . ب
يف تنفيذ التغيريات التدرجيية يف عمليات املراجعة الداخلية ، واليت تليب بشكل أفضل  التأقلمزيادة القدرة على   . ت

 ، صلحةالتوقعات الناشئة ألصحاب امل
 .زيادة إنتاجية التدقيق الداخلي بعد القضاء على األنشطة غري ذات القيمة املضافة  . ث

                                                           
1
 Establiching  a Quality Assurance And Improvement Program  standars 1300 , Op cit ,   p 07 – 08  
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حتسني معنويات موظفي التدقيق الداخلي الناجتة عن الرتكيز على حتسني العملية حيث يتم الرتحيب جبميع  . ج
.األفكار

1 
وميثاق اخالقيات مهنة دورية لتقييم االمتثال مليثاق التدقيق الداخلي، التقييمات ال مت تصميم:  دورية مراقبة ذاتية  -2

 2. اصحاب املصاحل املختلفةاحتياجات  لتلبيةوفعالية التدقيق الداخلي  جناعةو  التدقيق الداخلي

 : ويتم تصميم التقييمات الدورية لتقييم االمتثال هلذه املعايري ، ويتم تنفيذها من خالل 

ربع سنوية املقدمة اىل جلنة التدقيق املشرتكة ، واليت تشمل التقدم احملقق مقارنة باخلطة السنوية تقارير التقدم  . أ
، والتقارير الصادرة خالل الفرتة ، مبا يف ذلك تفاصيل الراي وملخصات القضايا الرئيسية ونتائج االعمال 

 املنجزة خالل الفرتة ؛
  ؛دراسات سنوية على رضا اصحاب املصاحل الرئيسيني . ب
 تقييم ذايت سنوي ميتثل مع معايري التدقيق الداخلي ؛ . ت
 امتحان سنوي لالمتثال يتم ارسال نتائجها اىل االدارة العليا وجلنة التدقيق املشرتكة ؛ . ث
ردود فعل من املدير املايل ورئيس جلنة التدقيق املشرتكة إلبالغ التقييم السنوي ملسؤول التدقيق الداخلي وفقا  . ج

 ؛ 7700ملعيار 
 عمليات دورية للكفاءات لكل مدقق داخلي ؛ . ح
اجملاالت اهلامة غري املتماثلة مع معايري التدقيق الداخلي احملددة يف التقييم الداخلي سيبلغ عنها يف التقرير  . خ

 السنوي 
 3.واملراجعة السنوية وتستخدم إلعالن بيان احلوكمة السنوي 

 : وهدا ما يوضحه الشكل التايل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Establiching  a Quality Assurance And Improvement Program  standars 1300 , Op cit  , P 12 - 13 

2 John Pearsall , Internal Audit Service  : Quality Assurance and Programme ( QAIP ) 2016/2017 , Stockport 

Council Internal Audit Service  
3 West midlands police and crime commissionner, Internal Audit Quality Assurance and Improvement 

programme ( QAIP ) , 22 august 2016  
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 التقييم الذاتي الدوري( : 18)الشكل رقم 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Establiching  a Quality Assurance And Improvement Program  standars 1300 , Opcit , p 10. 
 

 

 خطة
 .إنشاء ميثاق ألنشطة التدقيق الداخلي ●
 .اعتماد مدونة أخالقيات املهنة ●
لنشاط التدقيق  واإلجراءات واالسرتاتيجياتإنشاء اهليكل  ●

 .الداخلي
 .املوافقة على أنشطة القيمة املضافة مع أصحاب املصلحة ●
 .القيمة املضافةوضع تدابري مناسبة لرصد أنشطة  ●
 .حتديد مقاييس اجلودة ذات الصلة ●

 جعل
 .إجراء ختطيط سنوي للمراجعة ●
 .جدولة املهام وتعيني املوظفني ●
 .استئجار وتدريب وتطوير املوظفني ●
 .إجراء الرصد املستمر للبعثات ●
 .التواصل مع أصحاب املصلحة وااللتقاء هبم ●

 عمل
تقييم واإلبالغ عن االمتثال للمبادئ التوجيهية إلزامية  ●

IPPF. 
 .حتديد فجوات االمتثال وتطوير خارطة الطريق مللئها ●

 واالسرتاتيجياتمراجعة هيكل أنشطة املراجعة الداخلية 
 .حسب احلاجة واإلجراءات

 تحقق
إجراء املسوحات واملقابالت مع أصحاب املصلحة للتأكد  ●

 .من تقدمي القيمة
 .فحص عينة االلتزام للتأكد من أن املراقبة املستمرة فعالة ●
 .حفظ املقاييس وإعداد التقارير عنها وحتليلها ●
تقييم مدى توافق هيكل أنشطة التدقيق الداخلي والسياسات  ●

 .االلزامية للصندوق اإلرشاداتمع  واإلجراءات
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 التقييمات الخارجية  : الثاني الفرع 

بشان امتثال التدقيق الداخلي مع مفهومه ومع ميثاق اخالقيات ممارسات املهنة ،  الرأي وإبداءتقوم التقييمات اخلارجية بتقييم     
يتم التدقيق و معايري يتم إجراء تقييم خارجي كل مخس سنوات على األقل وفقا  لم و.ويتضمن توصيات للتحسني حسب االقتضاء 

 .اعتماد تعيني املقيم اخلارجي ونطاق التقييم اخلارجي من قبل جلنة التدقيق

ت اليت يؤديها نشاط التدقيق الداخلي ، وينبغي اال يقتصر اعمال التقييم اخلارجي تغطي النطاق كأعمال التدقيق واالستشارا      
وينبغي ان يشمل نطاق اعماله على حتديد االساليب واملمارسات . ذلك التقييم على تقييم الربنامج املتعلق بتأكيد وحتسني اجلودة 

 :ة ، ويتحقق ذلك من خالل الرئيسية اليت تتضمن مقارنة ، حتديد وتبليغ النتائج اليت تتعلق بأفضل املمارسات املتبع

انه جيب ان تتم من قبل اشخاص مؤهلني ومستقلني عن املؤسسة وليس هلم أي مصاحل يف املنشاة لتقومي جودة  .1
 عملياهتا ؛

جيب القيام بالفحص اخلارجي مرة على االقل كل مخس سنوات ، وعلى الرغم من ذلك قد يكون هناك ظروف تربر  .2
 :ات اطول ، وتشمل هذه الظروف القيام بالفحص اخلارجي على فرت 

 القيام بعمليات فحص ومراقبة مستمرة من جانب جلنة التدقيق ؛ . أ
 1.االستقرار النسيب لدليل ادارة التدقيق الداخلي ، وتنظيمها واعضائها ، وخطة التدقيق الداخلي  . ب

يتم تعيني املقيم اخلارجي ونطاق التقييم يتم اجراء تقييم خارجي كل مخس سنوات على االقل ، وفقا ملعايري التدقيق الداخلي 
سيتمثل التقييم اخلارجي من خالل تغطية واسعة تشمل العناصر التالية لنشاط و  .اخلارجي ويوافق عليه من قبل جلنة التدقيق 

 :التدقيق الداخلي 

ي ، سياسات ، المتثال للمعايري ، مفهوم التدقيق الداخلي ، ميثاق اخالقيات املهنة وميثاق التدقيق الداخل .1
 اجراءات ، ممارسات ، ومجيع املتطلبات التشريعية والتنظيمية سارية املفعول ؛

ادماج نشاط التدقيق الداخلي يف حوكمة اجمللس ، مبا يف ذلك عالقة التدقيق بني و من خالل اجملموعات  .2
 الرئيسية املشاركة يف االجراءات ؛ 

 ق الداخلي ؛     االدوات والتقنيات املستخدمة من خالل التدقي .3
مزيج املعرفة ، اخلربات واالنضباط لدى العمال ، مبا يف ذلك يركز املوظفني على حتسني االجراءات املقدمة  .4

 نتيجة او من خالل ضمان جودة وبرنامج التحسني ؛
   2.حتديد ما اذا كان التدقيق الداخلي يضيف قيمة اىل اجمللس .5

                                                           
1
  777 – 770 ، مرجع سبق ذكره ، ص IIAخلف عبد اهلل الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن   

2
 John Pearsall  , Op cit , p 07. 

https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/standards/public-sector-internal-audit-standards
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/standards/public-sector-internal-audit-standards
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/standards/public-sector-internal-audit-standards
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تتضمن اعمال التقييم اخلارجي لنشاط التدقيق الداخلي ابداء راي صريح حول النطاق الكامل ألعمال  .6
االستشارات اليت يتم اداؤها او ينبغي ان يتم اداؤها على اساس ميثاق التدقيق  وأعمالتوكيد اجلودة 

 .الداخلي 

وبناء على ذلك فان أي فرد يعمل  . يرات مهنية احرتافية يقتضي اداء اعمال أي تقييم خارجي وتبليغ نتائجه ممارسة احكام وتقد
 :كمدقق خارجي ينبغي ان 

يكون حمرتفا وحائزا على شهادة يف ختصص التدقيق الداخلي ويتمتع مبعرفة جارية ومعمقة حول املعايري  .1
 الدولية املهنية ؛

 لداخلي ؛ان يكون على دراية وخربة جيدة بأفضل املمارسات املتبعة يف مهنة التدقيق ا .2
تكون لديه خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف ممارسة التدقيق الداخلي او اعمال االستشارات املتعلقة هبا  .3

 ، وذلك على مستوى اداري ؛
ينبغي ان تتوفر برئيس الفريق اجتياز برامج تدريبية يف تقييم اجلودة واليت تعقدها مجعية املدققني الداخليني  .4

 1.كون خربة مماثلة خلربة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي او أي مركز متخصص ، وان ت

 (1321معيار )التقرير عن برنامج النوعية :  ثانيا

 2:جيب على مدير التدقيق الداخلي ايصال نتائج التقييمات اخلارجية جمللس االدارة ، حيث          

يف اثناء ويف هناية عملية التقييم ، ويتم تبليغ  تناقش النتائج االولية لعملية التقييم مع مدير التدقيق الداخلي .1
النتائج النهائية اىل مدير التدقيق الداخلي او اصحاب املصلحة يف املؤسسة ممن قرروا اجراء التدقيق اخلارجي ، 

 الدارة العليا وجملس االدارة ؛ويفضل ان ترسل نسخ من ذلك التبليغ مباشرة اىل اعضاء ا
وب ، وجيب ان يعرب التقرير عن راي يف مدى التزام ادارة التدقيق باملعايري املهنية جيب اصدار تقرير رمسي مكت .2

وقد . وان يشمل توصيات إلجراء حتسينات ، اذا لزم االمر ( دليل التدقيق ) للتدقيق الداخلي وسياسة التدقيق 
ومن االغراض املهمة .  يكون للفحص اخلارجي قيمة كبرية إلدارة التدقيق الداخلي وألعضاء االدارة االخرين

االخرى توفري تأكيد معقول ومستقل باجلودة إلدارة املؤسسة وجلنة التدقيق واخرين مثل املدقق اخلارجي الذي 
 ؛يعتمد على عمل التدقيق الداخلي 

 :ينبغي ان يشمل التبليغ عن النتائج على ما يلي  .3

                                                           
1
 777 ، مرجع سبق ذكره ، ص IIAخلف عبد اهلل الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن   

2
 .773 – 702 ، ص ص  مرجع نفسه  
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حول مدى توافق نشاط التدقيق الداخلي مع التعريف املوضوع للتدقيق الداخلي ، ومبادئ  الرأي . أ
اخالقيات املهنة واملعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي ، على ان يكون ذلك الراي قائما على 

 اساس نظام تقييم حمكم ؛
يف ذلك املمارسات اليت لوحظت يف اثناء التقييم تقييم استخدام افضل االساليب واملمارسات املهنية ، مبا  . ب

 وتلك اليت حيتمل ان تكون واجبة االتباع يف النشاط ؛
 التوصيات املتعلقة بالتحسني والتطوير ، على حسب اللزوم ؛ . ت
 .ردود مدير التدقيق على ما جاء يف التقرير ، واليت تتضمن خطة العمل الالزمة وتواريخ تنفيذها  . ث

 (1321معيار رقم )انجز طبقا للمعايير استخدام :  ثالثا

ال جيوز ملدير التدقيق الداخلي االفادة بان نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع املعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي 
 .اال اذا كانت نتائج برنامج تأكيد وحتسني اجلودة تؤيد افادته هذه 

على اي حال من " طبقا ملعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي " ن ان اعماهلم اجنزت حيفز املدققون الداخليون بالتقرير ع
املمكن للمدققني الداخليني استخدام هذه العبارة فقط اذا اظهرت التقييمات لربنامج حتسني النوعية ان نشاط التدقيق الداخلي 

 .ينسجم مع املعايري 

التقييم اخلارجي والداخلي يتم ادائها لتقييم وابداء الراي حول مدى توافق نشاط  حيث ان اعمال املتابعة املستمرة واعمال
التدقيق الداخلي مع التعريف املوضوع للتدقيق الداخلي ، ومبادئ اخالقيات املهنة ، واملعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق 

 .للتحسن على حسب ما يتناسبالداخلي ، ويعين ان تشمل تلك االعمال ابداء التوصيات املقرتحة 

العبارة اليت تستخدم يف ابداء الراي ميكن ان تكون مبا يتوافق مع املعايري الدولية املهنية للممارسة التدقيق الداخلي او مبا 
حيفز " داخلي اجنزت طبقا ملعايري املمارسة املهنية للتدقيق ال" يتطابق مع املعايري الدولية املهنية للممارسة التدقيق الداخلي او 

على اي حال من املمكن للمدققني الداخليني استخدام هذه العبارة فقط اذا . املدققون الداخليون بالتقرير عن ان اعماهلم 
 1.اظهرت التقييمات لربنامج حتسني النوعية ان نشاط التدقيق الداخلي ينسجم مع املعايري 

 

 

 

                                                           
 مرجع وموضوع نفسه  1
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 (1322معيار )االفصاح عن عدم االلتزام :  رابعا

جيب ان يكون نشاط التدقيق الداخلي ملتزما متاما باملعايري وان حيرتموا املدققون الداخليون ميثاق اخالقيات املهنة ، قد 
العام او اداء نشاط التدقيق  االداء الشامل اووعندما يؤثر عدم االمتثال على . حيدث ان االمتثال الكامل مل يتم التوصل اليه 

 1.لومات اىل االدارة العليا او جملس االدارة الداخلي ، جيب ابالغ املع

قبل ان يستعمل نشاط التدقيق عبارة التوافق فانه جيب تصحيح اية حالة عدم توافق مت ذكرها من قبل مدقق عملية التقييم واليت 
 :تعيق قدرة نشاط التدقيق الداخلي على ان تفي بالتزاماهتا حيث 

املتخذة وتبليغها اىل املقيم املعين للحصول على موافقته بان املعوقات قد مت ينبغي توثيق االجراءات التصحيحية  .1
 تصحيحها ؛

 2.ينبغي كذلك تبليغ االجراءات التصحيحية وموافقة املقيم املعين اىل االدارة واجمللس .2
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 خالصة الفصل 
 : داخلي ميكن ان نستخلص ما يلي بعد دراستنا هلذا الفصل واخلاص باالطار العام للتدقيق ال              
  هذه املهنة منذ  نشأتبصوت عال، وقد  يسمعالتدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعين الشخص الذي

ا يتحققون من صحة احلسابات و القدم، اذ ان الفراعنة يف مصر واالمرباطوريات القدمية يف بابل وروما واليونان كان
يعترب التدقيق من بني فروع ، و  املدقق يف الساحات العامة حول االيرادات واملصروفاتعن طريق االستماع اىل 

أهم العوامل اليت ساعدت على ظهور و تطور  منو  ، يف الفرتة األخرية بسبب احلاجة إليه احملاسبة و الذي تطور
ظهور بعض القوانني و  ،ظهور شركات األموال املسامهة ،  زيادة حجم املنشآت من خالل التدقيق احملاسيب 

يشري تعريف التدقيق على أنَه  فحص و تقييم نظام  حيث .محاية املستثمرين من التالعب بأمواهلم ، التشريعات 
الرقابة الداخلية و مجيع دفاتر و السجالت و البيانات احملاسبية، فحصا حسابيا و التحقق من نتيجة أعمال 

من سالمة املركز املايل ،للخروج برأي حمايد و مستقل حَول صحة القوائم  املشروع من الَربح و اخلسارة و التأكد
 ؛ املالية خالل فرتة مالية معينة

  يعترب التدقيق الداخلي من اهم الوظائف ووسائل الرقابة اليت ترتكز عليها املؤسسات االقتصادية ، واحد االنظمة
انات املقدمة هلا و سالمة نظم الرقابة الداخلية وااللتزام هبا الرقابية املوجودة بيد االدارة للتأكد من مدى صحة البي

وظيفي تقييمي يؤسس داخل املنظمة لتقييم أنشطتها و مدى تطبيق األنظمة املالية  نشاط" : وعرف على أنه . 
املوضوعة  و احملاسبية فيها و كدا التزام العاملني يف كافة املستويات اإلدارية بالسياسات و اخلطط و اإلجراءات 

من قبل اإلدارة لزيادة الفاعلية و حتسني األداء و يهدف التدقيق الداخلي عموما إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية 
وميتاز التدقيق الداخلي مبجموعة من اخلصائص   ."بأقل التكاليف و تقدمي لدعم و املعلومات لإلدارة العليا 

ي وظيفة شاملة خلدمة االدارة ، ووظيفة استشارية اكثر منها ختتص مبهمة فحص مجيع االنشطة يف املؤسسة ا
       وظيفة تنفيذية اي مستقلة عن الوظائف االخرى لضمان املوضوعية وميتد نشاطها اىل مجيع النواحي االدارية

 ؛( الرقابة احملاسبية وتقييمها ، الضبط الداخلي) 
 املبادئ االساسية اليت تعرب عن الصورة اليت  ، وهيل معايري تأدية مهنة التدقيق الداخلي لوظائفه احلديثة من خال

ني ووضع اطار ألداء وتعزيز انشطة التدقيق الداخلي، وحتس ،ينبغي ان تكون عليها ممارسة التدقيق الداخلي
يذ ، ومعايري التنفوتتمثل يف ثالث جمموعات تبدا مبعايري السمات ، معايري االداء  العمليات التنظيمية باملؤسسة ،

 وكلها تساهم يف دعم مبادئ احلوكمة  ؛
  ح متطلبات اجلودة اليت جيب ان تتوفر جلهاز التدقيق الداخلي  وكذلك متطلبات يتوضتعمل معايري السمات على

، حيث يصرح  7300، ومن اهم معايريه برنامج ضمان اجلودة وحتسينه وما يعرف مبعيار  االستقاللية واملوضوعية
هذا الربنامج  بوجود جزئيني مستقلني لكنهما مرتبطان بربنامج اجلودة ، اوال ، يعين ضمان اجلودة هو انشاء 

حاجة اىل التحسني  وتنفيذ افضل املمارسات للحفاظ على مستوى فعال لألداء ومنع املشاكل ، ثانيا ، هناك
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حيث ان الربنامج جيب ان يشمل على تقييمات داخلية واخرى خارجية ، . املستمر لالستفادة من ما يتم عمله 
وباملقابل ايضا ميكن تطوير التحسينات عند احلصول على املقارنة من خارج املؤسسة ومن وظيفة التدقيق 

السياسات  وقياس نشاط التدقيق الداخلي املتمثل يف حيث يشري اىل االشراف اليومي وعلى تدقيق. الداخلي
او تقييم من قبل اشخاص اخرين داخل املنظمة تكون هلم معرفة كافية مبمارسات التدقيق واالجراءات الروتينية ، 

التقييمات اخلارجية تقام مرة كل مخس سنوات من قبل حملل او مقيم مستقل مؤهل ، او فريق ، وان الداخلي 
وقد تأخذ التقييمات اخلارجية شكل تقييم خارجي كامل او تقييم ذايت مع مصادقة . ي عن املنظمةتقييم خارج

 .خارجية مستقلة 
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 تمهيد 

وعليه فقد اصبح تطور ورفع مستوى االداء املهين للتدقيق الداخلي  ، كائز احلوكمةاملقومات و ر  يعترب التدقيق الداخلي احد
االهنيارات املالية ملعظم املؤسسات االقتصادية العاملية اصبح  بعداحلوكمة ، و  إلطارم التطبيق الفعال مبثابة دعم رئيسي من دعائ

التدقيق الداخلي من الضرورات اليت تشغل اهليئات العلمية يف الوقت احلايل ، اذ اوصت التقارير العلمية يف مجيع دول العامل على 
حملاوالت اليت قدمت من قبل املنظمات املهنية حيث ان مجيع ابه التدقيق الداخلي يف املؤسسات ، ضرورة االهتمام بالدور الذي يلع

ذلك بأعمال التدقيق الداخلي وذلك  تبيان، وميكن  كانت هتدف اىل دعم حوكمة املؤسسةواملتعلقة بأعمال التدقيق الداخلي  
وذلك بسبب ، نشاط مستقل عن االدارة التنفيذية للمؤسسة أهنا  ملفهومها اجلديد واليت تتلخص يفبالنظر اىل احملاور االساسية 

على املسامهني  وأيضاالرغبة يف ان تكون تبعيتها اىل جلنة التدقيق اخلاصة باملؤسسة ، كما تقوم بعرض تقاريرها على هذه اللجنة 
وضرورة والفحص والتقييم ،  دكيدمات االستشارية جبانب خدمات التأتوسيع نطاق التدقيق الداخلي ليشمل اخل، و عند الضرورة 

قيام املدقق مبراجعة مبادئ احلوكمة واملتصلة حبماية حقوق املسامهني ، وباملعاملة املتكافئة جلميع املسامهني ، وبدور اصحاب 
ملبادئ املايل ومبسؤوليات جملس االدارة ، وبذلك توفري قناعة مهنية مقبولة حول مدى توافر هذه ا واإلفصاحاملصاحل وبالشفافية 

ان و من املبادئ ،  مبدأألي مؤسسة مع الرتكيز على حتديد نقاط الضعف يف نظام وهيكل اي مؤسسة بفعل تدين عناصر كل 
وكمة احلخاطر ودعم نظام هناك تأكيد صريح على خدمة املسامهني والزبائن قد تتخطى املهام التقليدية ، ويدخل يف دائرة تقييم امل

ادارة املخاطر وتقوية العالقة بني اطراف احلوكمة تعد و باعتبارها من االليات احملورية اليت تقوم عليها ، فتقييم نظام املراقبة الداخلية 
 .من االمور الضرورية الستمرار املؤسسة وقدرهتا على حتقيق اهدافها 

 : ت ، ارتأينا اىل تقسيم هذا الفصل اىل اربعة مباحث كما يلي وإلملام اكثر مبهام التدقيق الداخلي الداعم حلوكمة املؤسسا

  عالقة جلنة التدقيق بالتدقيق الداخلي يف اطار حوكمة املؤسسات : املبحث االول 
  دور التدقيق الداخلي يف حتسني عمليات ادارة املخاطر يف اطار احلوكمة: املبحث الثاين 
  لتدقيق اخلارجي يف اطار حوكمة املؤسسةعالقة التدقيق الداخلي با: املبحث الثالث 
  دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية لدعم حوكمة املؤسسة: املبحث الرابع 
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 التدقيق بالتدقيق الداخلي في اطار حوكمة المؤسسات  عالقة لجنة:  المبحث االول

تعترب جلان التدقيق احد اهم االليات ملكافحة الفساد املايل واالداري داخل املؤسسة  واحد العناصر الرئيسية يف تطبيق 
 ملا تقوم به من اشراف على عملياتاحد الضوابط االساسية اليت متنع حدوث االخطاء نظرا حوكمة املؤسسات ، حيث تعترب 

، فهي اليت تسهر على تطبيق احلوكمة وتضمن جودة  ت االدارة على عملية التدقيقومقاومة تدخالاملدقق الداخلي واخلارجي 
الشركة يف سوق  التقارير املالية وزيادة الثقة يف املعلومات احملاسبية ، ويقلل من املمارسات املالية غري املشروعة وتنشيط حركة اسهم

االوراق املالية 

1 

 رها واهدافها مفهوم لجنة التدقيق ، دو : المطلب االول 

، عندما قامت كل من بورصة نيويورك وجلنة تداول االوراق  0391بدا مصطلح جلان التدقيق يف الظهور يف اواخر الثالثينات 
بالتوصية على ضرورة انشاء جلنة تتكون من االعضاء غري التنفذيني جمللس االدارة ، تكون مهمتها تعيني املراجع  SECاملالية 

اخلارجي وحتديد اتعابه ، وجاء ذلك اثر االزمات املالية اليت تعرضت هلا الشركات االمريكية يف تلك الفرتة واليت كانت بسبب 
 Mckesson and Robbins  .2ل قضية تالعب الشركات يف تقاريرها املالية مث

حيث القت فكرة اعتماد جلنة التدقيق يف خمتلف احناء العامل امهية كبرية ، فبينت العديد من الدراسات دور جلنة التدقيق       
كشف عن كدعامة اساسية لضمان جودة التقارير املالية ودعم استقاللية كال من املدقق الداخلي واخلارجي لتفادي التعثرات وال

قضايا الغش والفساد املايل ، لتصبح جلنة التدقيق كحل للضغوطات اليت كانت تواجه املدققني ، وكرقابة صارمة على حسن ادائهم 
.3 

اىل ضرورة انشاء جلنة تدقيق على مستوى املؤسسة ، تتكون من عدد من اعضاء جملس االدارة ال مبادئ احلوكمة  وتدعوا
، " بلجنة التدقيق " يقلون عن ثالث مستقلني عن امللكية واالدارة ، ويتمتعون خبربة واسعة يف اجملال احملاسيب واملايل يطلق عليهم 

 4:داري ، وذلك من خالل بعض املهام كالتايل فساد املايل واالوتلعب دورا مهما يف ارساء نظام احلوكمة حملاربة ال

 فحص ومراجعة اجراءات املراقبة الداخلية والتأكد من فعاليتها ؛ 
                                                           

املخاطر يف املؤسسات االقتصادية ، بطاقة  إلدارةجاوحدو رضا ، مايو عبد اهلل ، تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات واملنهج احملاسيب السليم متطلبات ضرورية   1
  ،  0101ديسمرب  10و  10احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ورهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ، : مشاركة يف امللتقى الدويل االول حول 

 . 10ص 
للحد من  كأليةوى الشفافية واالفصاح ، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات  مجيل امحد ، سفري حممد ، جتليات حوكمة الشركات يف االرتقاء مبست  2

 .09، ص  0100ماي  10و  10يومي الفساد املايل واالداري ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، 
 .02-02، ص  0100، دار الصفا للطباعة والنشر ، عمان ،  والتأكيددراسات وبحوث في التدقيق امحد حلمي مجعة ،   3
، جملة كلية التجارة للبحوث  " دور جلان املراجعة يف حوكمة الشركات واثرها على جودة القوائم املالية املنشورة يف بيئة االعمال املصرية" جمدي حممد سامي ،  4

 01 ، ص 20، اجمللد  10العلمية ، جامعة االسكندرية ، العدد 
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 تقييم االجراءات االدارية للتأكد من االلتزام بالقواعد والقوانني ؛ 
  الفعلية والتقديرية ؛فحص ومراجعة السياسات احملاسبية املطبقة يف املؤسسة إلعداد القوائم املالية 
  تقييم عمل املدقق اخلارجي واقرتاح تعيينه واتعابه والتأكد من استجابة ادارة املؤسسة لتوصيات املدقق اخلارجي

 .وهيئة سوق املال 

 نشأة لجنة التدقيق: أوال 

جلان التدقيق يف الواليات املتحدة مث وجدت طريقها اىل بريطانيا بعد تقرير كاديربي ، حيث انتشرت يف دول العامل بعد  بدأت
ذلك ، وقد وجدت هذه اللجان لتحقيق هدف مهم وهو بناء اجلسور بني املدققني واملؤسسات لتجاوز العالقات الوثيقة بينهم 

من ان هذه االدارات تفهم دور واغراض  التأكدوياهتا ، كما ظهر هناك هدف اخر وهو وبني االدارات التنفيذية يف كافة مست
 .عملية التدقيق واهدافها 

 : حيث مرت حركة تطور جلان التدقيق بعدة مراحل 

  اقرت هيئة اوراق نيويورك وصادقت على فكرة ومفهوم جلان التدقيق ؛:  0393عام 
  يتكون اعضاؤها جلنة تدقيق يف املؤسسات املسامهة  بإجيادبتقدمي اول اقرتاح قامت جلنة االوراق املالية :  0300عام

 من اعضاء جملس االدارة غري التنفذيني ؛
  قامت هيئة االوراق املالية يف نيويورك بتطبيق قائمة من املتطلبات والواجبات للجان التدقيق ؛:  0300عام 
  ت القانونيني اصدار املعهد االمريكي ملدققي احلسابا:  0300عامAICPA  املعيارSAS 61   املتعلق باالتصال

مع جلان التدقيق ، موضحا اسلوب االتصال بني املدققني اخلارجيني وجلان التدقيق واليت تقدم تقاريرها اىل جلنة 
 ؛ SECاالوراق املالية 

  ون قامت اهليئات واجلمعيات السالفة الذكر بتشكيل جلنة تعرف بلجنة بلو ريب:  0333عام(Blue Ribbon 

Committee)  لوضع القواعد واالسس لتطوير مهام ومسؤوليات جلان التدقيق وهي: 
 هيئة االوراق املالية يف نيويورك ؛ 
  املالية ؛ باألوراقاجلمعية االهلية للمتعاملني 
  امرييكان اكسربس كريدت كاردز(American Express Credit Cards )؛ 
  االمريكية ؛هيئة االوراق املالية 
  معهد احملاسبني القانونيني االمريكيني. 

من التغريات والقواعد لتفعيل كفاءة جلان التدقيق يف  الرئيسيومن خالل جلنة بلوريبون مت وضع اجلزء 
 ؛املؤسسات 
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  صدر قانون ساربانيز اوكسلي والذي كان نتيجة لظهور بعض الفضائح يف بعض املؤسسات الكربى   :  0110عام
، واعترب من اهم كوورلد كوم ، حيث احتوى على بعض متطلبات االفصاح واليت مثلت جرس االنذار للجان التدقيق 

من هذا القانون فان جلنة التدقيق  910للقسم رقم القوانني التعديلية اليت صادقت عليه احلكومة االمريكية ، فطبقا 
 1. هي مسؤولة مباشرة عن تعيني املدقق اخلارجي 

ويتضح مما سبق ان تكوين جلان التدقيق كان نتيجة حلاالت االفالس واالهنيارات اليت عرفتها املؤسسات والبنوك ، 
ختصة لقرارات او تقارير تؤكد على ضرورة تكوين حيث دعت احلاجة حلماية املسامهني واملستثمرين بإصدار اهليات امل

جلان التدقيق على مستوى املؤسسات لتقوية املراقبة الداخلية وبالتايل الوصول اىل تقارير مالية غري مضللة باإلضافة اىل 
 2.ترشيد قرارات االدارة وحماربة كل ما له عالقة بالفساد االداري واملايل 

 تعريف لجنة التدقيق: ثانيا 

لقي مفهوم جلان التدقيق اهتماما كبريا فقد اصدرت عدة قوانني يف الدول املتقدمة وبعض الدول العربية اليت تؤكد ضرورة وجود 
 .جلان التدقيق ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة اال انه ال يوجد تعريف موحد للجنة التدقيق 

اء غري التنفذيني والذين ضالشركة ، وعضويتها قاصرة فقط على االع جلنة منبثقة من جملس ادارة: " تعرف جلنة التدقيق على اهنا 
لديهم خربة يف جمال احملاسبة والتدقيق ، وتكون مسؤولة عن االشراف على عملية اعداد القوائم املالية ، مراجعة وظيفيت التدقيق 

  3" .الداخلي والتدقيق اخلارجي ومراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات 

تتكون من اعضاء جملس االدارة غري التنفذيني : " جلنة التدقيق على اهنا ( AICPA)وعرف اجملمع االمريكي للمحاسبني القانونيني 
 4" .وذلك الختيار املدققني اخلارجيني ومناقشة عملهم وعالقاهتم مع االدارة لفحص القوائم املالية ونظم الرقابة الداخلية 

اللجنة اليت تتكون عادة من املديرين غري التنفذيني يف املؤسسة ، وان اهلدف االساسي من تشكيلها هو تلك : " وعرفت على اهنا 
 5" .زيادة فاعلية وظيفة التدقيق وزيادة مساءلة االدارة 

عبارة عن جمموعة من ثالثة اعضاء على االقل من اعضاء جملس االدارة املستقلني غري التنفذيني ، وميلك : " وعرفت ايضا باهنا 
احد اعضائها على االقل خربة مالية وحماسبية ، وتشكل هذه اللجنة من قبل جملس االدارة ، وحيكم عملها دليل مكتوب يبني 

                                                           
 .001-003مشالل جناة ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
اليات : ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل حول " جلان التدقيق كأحد متطلبات ارساء نظام احلوكمة وحماربة الفساد يف الشركات " شريقي عمر ،   2

 000، ص 0109نوفمرب ،  00 – 02، حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة ، ورقلة ، اجلزائر 
، مداخلة مقدمة  " فعالية واداء املراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واالداري " مسعود دراوسي ، ضيف اهلل حممد اهلادي ،  3

 00، بسكرة ، ص  0100ماي  10 – 10حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واالداري ، يومي : ضمن امللتقى الوطين حول 
 00، ص  0110، الدار اجلامعية ، مصر ،  تطور مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات االلفية الثالثةجورج دانيال غايل ،   4
 0101، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  9النظرية والتطبيق ، ط: الذنيبات علي ، تدقيق احلسابات يف ضوء معايري التدقيق الدولية واالنظمة والقوانني احمللية   5

 000، ص 
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دراسة : حيث تقوم مبهام عديدة امهها . هبا ، كما متتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام مبهامها مسؤولياهتا وطرق القيام بوضوح 
القوائم املالية قبل رفعها اىل جملس االدارة ، كما اهنا تعمل كوسيط بني املدقق الداخلي وجملس االدارة ، ومن مهامها ايضا تعيني 

  1" .اسة نظام املراقبة الداخلية املدقق اخلارجي وفحص خطة ونتائج التدقيق ، ودر 

 2:بناء على ما سبق نستنتج بعض السمات اخلاصة بلجنة التدقيق 

 جلنة منبثقة عن جملس االدارة ؛ 
 مشكلة من االعضاء غري التنفذيني ؛ 
 ة مهنية على درجة عالية من اخلربة واملعرفة باحملاسبة والتدقيق ؛جلن 
 راف الداخلية ؛هناك تداخل بني املسؤوليات اجتاه االط 
 تقوم بالتنسيق بني عدد من االطراف الداخلية ؛ 
  هتدف اىل محاية حقوق املسامهني. 

 دور لجنة التدقيق :  ثالثا

اظهرت العديد من الدراسات العلمية يف الواليات املتحدة االمريكية ان انشاء جلان التدقيق داخل املؤسسات سوف يؤدي 
اخلارجية ، فوجود جلنة مستقلة تقوم بعملية  لألطرافاىل زيادة جودة املعلومات والتقارير احملاسبية اليت تصدرها املؤسسات 

على االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة سوف  والتأكيدة وعلى تدعيم استقاللية املدقق الداخلي االشراف على اعداد التقارير املالي
قراراهتا على اساس هذه املعلومات املالية اليت يؤدي هذا بالضرورة اىل زيادة ثقة املستثمرين واالطراف اخلارجية االخرى اليت تبىن 

 3  .تصدرها املؤسسات يف هذه التقارير 

 : تدقيق ميكن ان يدخل فيه املكونات التالية دور جلنة ال

  عملية التدقيق الخارجي: الفرع االول 
للجنة التدقيق العديد من االدوار فيما خيص عملية التدقيق اخلارجي ، نذكر منها ان على جلنة التدقيق حتديد  

من  والتأكداجور املدقق اخلارجي ومدى االحتفاظ به وذلك على اساس تقييم ادائه ، النظر يف خطط التدقيق اخلارجي 
 د استقالليته يتم معاجلتها بشكل سليم؛ان املدقق اخلارجي مستقل وان خمتلف االمور اليت تفس

                                                           
، اجمللة " دراسة ميدانية على شركات االدوية املصرية  –دعائم احلوكمة يف حتسني جودة التقارير املالية  كأحددور جلان املراجعة  " سامح حممد رضا ، رياض امحد ،   1

 20،  ص  0100، االردن ،  10، العدد  10االعمال ، اجمللد رقم  إلدارةاالردنية 
، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عني الشمس ، "  جلنة املراجعة ودورها يف زيادة فاعلية عمل املراجعة ودعم استقالهلم" متويل سامي ،   2

 90، ص  10، العدد  02اجمللد 
، بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل االول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة " دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية " هوام مجعة ، لعشوري نوال ،   3

 .01، ص  0101ديسمرب  10 – 10واقع ورهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ، 
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  القوائم المالية: الفرع الثاني 
للجنة التدقيق العديد من االدوار فيما خيص القوائم املالية ، نذكر منها اهنا تعمل على مناقشة القوائم املالية مع  

خلارجي قد مت عالجها بشكل سليم ، االدارة العليا وضمان ان مجيع االمور اليت اثارهتا من جانب التدقيق الداخلي او ا
 وتقدير مدى توفري التقرير السنوي للمعلومات اليت حيتاجها املسامهون وباقي املستخدمني ؛

  نظام الرقابة الداخلية: الفرع الثالث 
ام للجنة التدقيق العديد من االدوار فيما خيص نظام الرقابة الداخلية ، منها اهنا تعمل على النظر يف كفاية نظ 

الرقابة الداخلية والتشاور مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي للحصول على رايهما فيما خيص كفاية نظام الرقابة 
 الداخلية للشركة ، احلصول على تقارير خاصة عن اي انتهاك للرقابة الداخلية قد يؤثر على القوائم املالية ؛

  ادارة المخاطر: الفرع الرابع 
املخاطر بالشركة ، كما جيب ان تتضمن ان ادارة املخاطر  إلدارةة التدقيق وجود نظام فعال جيب ان تضمن جلن 

من وجود عملية رمسية لتحديد وتقدير وادارة املخاطر يف   تتأكدتتم مبا يتفق مع الطرق املهنية السليمة ، كما جيب ان 
ذيني لتمكينهم من رصد تنفيذ االسرتاتيجية املتبعة كل املستويات بالشركة ، كما يتم توفري التقارير اىل االعضاء التنف

 1. املخاطر لتعكس الوضع احلايل والتغريات اجلارية  إلدارةاملخاطر وكذا التحديث املستمر  إلدارة
 المرونة والتوافق والمالئمة : الفرع الخامس 

منع الغش ، وتدقيق دليل من خالل االشراف على النظم واالجراءات املوجودة لضمان ان الشركة قادرة على 
السلوك االخالقي وتلقي تقرير ملخص عن اي خروج عنه ، ضمان وجود اوجه رقابة مناسبة تعمل ضد الغش ، ضمان 

وعي العاملني مبخاطر الغش وضمان دراسة جماالت املخاطر العالية وتفهم اجلوانب واالحكام القانونية بشأهنا وكيفية 
 مواجهتها يف املؤسسة ؛

 التحقيق الخاص : السادس الفرع 
قد تطلب جلنة التدقيق حتقيقا خاصا من املدقق الداخلي او اخلارجي او من خرباء خارجيني او من املسؤول عن  

االتساق مع القوانني واللوائح باملؤسسة ، القيام بتحقيق خاص فيما خيص مشاكل حساسة قد تقع يف نطاقها ، وان 
 2.ت غري معتادة هذه التحقيقات قد تكون يف جماال

 
 

 

                                                           
1
 – 009، مرجع سبق ذكره ، ص ( املتطلبات  –التجارب  –املبادئ  –املفاهيم ) شركات قطاع عام وخاص ومصارف  –طارق عبد العال ، حوكمة الشركات   

000. 
حالة السعودية ، جملة االقتصاد واالدارة ، جامعة امللك عبد العزيز ، العدد : اشرف حنا ميخائيل ، تدقيق احلسابات واطرافه يف اطار منظومة حوكمة الشركات   2

 02-09، ص  0110، السعودية ،   10



 اليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة المؤسسات                     الفصل الثالث                                         

 

 
217 

 الية لجنة التدقيق خصائص فع:  رابعا

ان معظم الكتابات عن افضل ممارسات حوكمة الشركات تتفق على انه لكي تكون جلنة التدقيق فعالة ينبغي ان تكون هبا 
 1: عناصر رئيسية كالتايل 

  االستقالل والحياد: الفرع االول 
جيب ان تضم اللجنة اغلبية من اعضاء جملس االدارة غري التنفذيني الذين ميلكون القدرة على التقدير واحلكم  

بشكل مستقل عن االدارة ، وبالرغم من ذلك فان كثري من الدول تذهب اىل ما هو ابعد من ذلك ، حيث تنادي بان 
ني فحسب ، بل جيب ان يكون هؤالء االعضاء مستقلني ال تتكون جلنة التدقيق من اعضاء جملس االدارة غري التنفذي

فعال ، الن جلنة التدقيق املكونة من اعضاء جملس ادارة مستقلني تكون يف وضع افضل لتقييم نوعية االفصاح املايل 
حتليل ومدى كفاية الرقابة الداخلية ، كما ان هؤالء االعضاء املستقلني قد يكونون اقرب اىل املوضوعية واحليادية عند 

 النتائج املالية وتقييم اداء الشركة ؛
 لجنة التدقيق ألعضاءتحديد العدد المالئم : الفرع الثاني 

بالشكل الذي حيقق مزيج من اخلربات اليت متكن اللجنة من حتقيق اهدافها ، لكن جيب مراعاة عدم زيادة عدد  
بكفاءة وفعالية ، ويعترب العدد االمثل  ألعماهلاللجنة اعضاء اللجنة بصورة قد متنع من اختاذ القرارات وحتد من اداء ا

 ؛جلنة التدقيق بني ثالثة ومخسة اعضاء  ألعضاء
  التحديد بوضوح لسلطات ومسؤوليات لجنة التدقيق: الفرع الثالث 

بشكل تفصيلي وواضح ومكتوب ، من اجل ان تتمكن هذه اللجنة من القيام بأعماهلا بكفاءة وحىت ال حيدث 
ويتطلب على اعضاء جلنة التدقيق ان تدرك دورها .او تعارض بني اللجنة وبعض االجهزة التنفيذية يف الشركة تداخل 

االجيايب يف حوكمة الشركات وذلك من خالل تدعيم دور االفصاح احملاسيب وغري احملاسيب ملساعدة اصحاب املصلحة يف 
خلارجي يف زيادة درجة الثقة يف القوائم املالية للشركات وتدعيم الشركات على مراقبة االدارة ، وكذا تدعيم دور التدقيق ا

 ؛دور الرقابة الداخلية يف صدق القوائم املالية وضمان التزام ادارة املؤسسة بالقوانني واللوائح ذات الصلة 
 ضرورة ان تتوفر لجنة التدقيق على اعضاء مؤهلين: الفرع الرابع 

 .اء مهامها بشكل سليم للعمل يف هذه اللجنة متكنها من اد 
 
 
 
 

                                                           
 031-000 ص امني السيد امحد لطفي ، فلسفة املراجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 :لجنة التدقيق  ومهام اهداف: خامسا 

 : هناك عدة اهداف ومهام للجنة التدقيق ميكن ذكر امهها كالتايل            

 اهداف لجنة التدقيق: الفرع االول 

 1:ميكن تلخيص بعض من اهداف جلنة التدقيق فيما يلي             

 اخلارجي واستمراره يف تدقيق حسابات املؤسسة وقوائمها املالية ؛اعتماد تعيني وتغيري املدقق  -1
 ؛(التدقيق الداخلي او اخلارجي) فحص برامج التدقيق املقرتحة  -2
تسليم وفحص نتائج التدقيق الداخلي واخلارجي مشتملة على تقرير املدقق ، القوائم املالية والتقارير االضافية  -3

 الداخلية ؛مثل تقرير نتائج فحص نظام املراقبة 
 احملاسبة؛دراسة واختيار سياسات وطرق  -4
 فحص توصيات املدققني الداخليني ؛ -5
متابعة مدى استجابة املسؤولني عن احملاسبة واملراقبة بالشركة لتساؤالت املدقق اخلارجي بشان اوجه القصور يف  -6

 .الرقابة الداخلية على عملية اعداد التقارير املالية 
 نة التدقيق مهام لج: الفرع الثاني 

تتمثل مهام جلنة التدقيق يف مساعدة جملس االدارة على اداء واجباته بفعالية وتنفيذ مهامه احملاسبية وكذا اعداد التقارير 
املالية ودعم كل من نظام املراقبة الداخلية واستقاللية املدققني الداخليني واخلارجيني ، حيث تكمن املهام الرئيسية للجنة 

 2:جماالت رئيسية كالتايل  بعة التدقيق يف ار 

 االشراف والرقابة على التقارير املالية وفحصها ؛ -1
 دعم وظيفة التدقيق اخلارجي ؛ -2
 دعم وظيفة التدقيق الداخلي ؛ -3
 .دراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها  -4

 

 

                                                           
 . 900الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد   1
، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، جملد رقم " دور جلنة املراجعة يف حتسني كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية يف املؤسسات " دحدوح حسني ،   2

 . 002 – 009، ص  0110،  02
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 تكوين لجنة التدقيق ومتطلبات عملها : المطلب الثاني 

متمثلة يف عنصر محاية احلقوق ومصاحل املسامهني  واالشراف على للجنة التدقيق امهية يف خمتلف عمليات املؤسسة          
 : سوف حنصرها فيما يلي جلنة هذه واالمور الواجب مراعاهتا عند اعداد التقارير وخمتلف االنشطة ، 

 مبررات العمل بلجنة التدقيق : أوال 

 1:رات للعمل بلجان التدقيق ، ومن امهها هناك جمموعة من املرب       

االشراف الفعال على عملية اعداد التقارير ، وحيتاج االمر اىل اعضاء جملس ادارة ملمني بكل النواحي املالية  -1
 واالدارية ، وذوي خربة عالية يف احملاسبة واالدارة املالية ؛

 محاية احلقوق والقضاء على املصاحل الشخصية ؛ -2
 مالية ذات كفاءة وجودة عالية ؛ اظهار تقارير -3
 نشر التقارير املالية بصفة دورية ؛ -4
محاية مصاحل محلة االسهم بكشف اي اخطاء او غش ، مع التنويه هذه اللجان جيب ان تكون حمايدة وغري  -5

 ؛( محلة االسهم) طرف سواء ادارة املؤسسة او املسامهني  أليمتحيزة 
وزيادة عددهم ال يتناسب مع تفاصيل عرض التقارير وتدقيق القوائم املالية واليت عدم التجانس بني اعضاء االدارة  -6

 .تتطلب خربة ودقة وجمهود كبري 

 اليات عمل لجان التدقيق : ثانيا 

ادراج مجيع املهام واملسؤوليات اليت ينبغي ان تقوم بأدائها جلنة التدقيق يف ميثاق مكتوب ويصادق عليه جملس  -1
 االدارة ؛

يس اللجنة بعمله على اساس التفرغ الكامل ، للتنسيق الدائم بني جملس االدارة واالدارة التنفيذية واالعضاء قيام رئ -2
 االخرين ؛

 تعقد اللجنة اجتماعاهتا بشكل دوري وعلى اساس شهري ؛ -3
 ؛ قيام اللجنة بتوفري املوارد املالية او تلك البشرية الالزمة لقيام اللجنة مبهامها وحتمل مسؤولياهتا -4
 2.قيام اللجنة بإصدار تقريرا سنويا يتم نشره ضمن التقارير السنوية  -5

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العريب االول حول املراجعة " استمرار املنشاة  ألغراضدور جلان املراجعة يف دعم حوكمة الشركات " عطية صالح سلطان ،   1

 000-000، ص  0112الداخلية يف اطار احلوكمة املؤسسية ، القاهرة ، مصر ، 
،  في فعالية واستقاللية التدقيق الخارجي وتأثيرهاتطوير انموذج لدور لجان المراجعة في الشركات المساهمة العامة االردنية موسى سالمة السويطي ،   2

 000، ص  0110رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف املالية ، جامعة عمان للدراسات العليا ، عمان ،  
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 اعاتها عند اعداد لجنة التدقيق االمور الواجب مر : ثالثا 

ينبغي على جملس االدارة تعيني جلنة التدقيق تكون اغلبيتها من اعضاء غري تنفذيني ، واغلبية اعضاء اللجنة جيب  -1
 املالية ؛ باألموران تكون على علم 

 يكون رئيس اللجنة احد االعضاء غري التنفذيني ويكون مستقال ؛  -2
ان ال يكون رئيس جمللس االدارة ومن االفضل ان ال يكون رئيس جملس االدارة عضوا يف جلنة التدقيق ، لكن   -3

 ميكن دعوته حلضور جلنة التدقيق ؛
التنفيذي عضوا يف جلنة التدقيق او يكتفي فقط على جملس االدارة ان ينظر اذا كان مطلوبا ان يكون الرئيس   -4

 باحلضور بناء على دعوة ؛
ال بد ان يكون للجنة التدقيق نظاما مكتوبا عن عضويتها وسلطاهتا وواجباهتا ، كما انه ال بد ان تفصح  -5

ت املؤسسات يف تقريرها السنوي عما اذا كانت جلنة التدقيق قد راعت النظام الرمسي وما اذا كانت قد اوف
بالتزاماهتا وذلك مبا يتفق مع نظامها ، وجيب ايضا ان يتم االفصاح يف التقرير السنوي عن عضوية جلنة التدقيق ، 

 1.وال بد ان يكون رئيسها موجودا يف اجلمعية العمومية للرد على اية اسئلة عن عمل اللجنة 

 خبرة اعضاء لجنة التدقيق : رابعا 

يف الواليات املتحدة االمريكية بوضع جمموعة من املتطلبات الواجب توفرها  0110عام  قد قام قانون ساربانيز اوكسلي يف
 2:يف عضو جلنة التدقيق ، منها 

 ان يكون مدققا خارجيا سابقا ، او حماسبا سابقا ، او حاصال على شهادة علمية يف جمال احملاسبة والتدقيق ؛ -1
 ، وبكيفية اعداد القوائم املالية ؛ IAS/ GAAPها لديه دراية تامة باملبادئ احملاسبية املتعارف علي -2
 لديه خربة يف كيفية سري مهمة التدقيق اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي ؛ -3
 لديه دراية بطبيعة املسؤوليات اليت جيب على جلنة التدقيق القيام هبا ؛ -4

 :يف املؤسسة من اضافة اىل ذلك ، يتعني على عضو جلنة التدقيق فهم كل ما يدور حوله من عمليات 
 فهم الصفقات التجارية اليت تتطلب وصفا عادال ؛ . أ

 فهم احملاسبة والتحليالت املالية وامور القياس والسياسات والتقديرات ؛ . ب
فهم اختيارات االدارة ما بني السياسات والطرق عند اجراء التقديرات واسباب قيام االدارة هبذه  . ت

 االختيارات؛
 . فهم نتائج اختيارات االدارة ومدى احتمال وجود تالعب يف اعداد التقارير املالية  . ث

                                                           
 .000-002تطبيقات احلوكمة يف املصارف ، مرجع سبق ذكره ، ص  –التجارب  –املبادئ  –هيم املفا –طارق عبد العال محاد ، حوكمة الشركات   1
 020 -020حممد مصطفى سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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 حوكمة المؤسسات ودورها في تعزيز لجنة التدقيق :  خامسا

اليت ميكن من خالهلا التأكد من تطبيق مفهوم حوكمة ( الوسائل) لتحليل هذه العالقة ال بد من التعرف على االليات 
لواقع ، ويأيت يف مقدمة هذه االليات جملس االدارة ، املدقق الداخلي و املدقق اخلارجي ، كما ان املؤسسات على ارض ا

 .وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد احد املسؤوليات الرئيسية املناطة مبجلس االدارة 

بفاعلية ، وتقدمي اي توصيات جمللس ويأيت دور جلنة التدقيق الرئيسي يف التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه 
االدارة من شاهنا تفعيل النظام وتطويره مبا حيقق اغراض املؤسسة وحيمي مصاحل املسامهني واملستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة 

  1.معقول

 لجنة التدقيق ومجلس االدارة : الفرع االول 
ؤول عن االشراف على العمليات بتقدمي القيادة يلعب جملس االدارة دورا حموريا يف حوكمة املؤسسات ، فهو مس 

والتوجيه االسرتاتيجي ومراقبة االدارة ، ومن املعتاد ان يعمل جملس االدارة يف املراحل االولية من حياة املؤسسات بطريقة 
ئمة غري رمسية وألغراض خاصة ولكن ال ميكن االستمرار يف ذلك عندما تنمو املؤسسة ألنه ال خيدم السياسات القا

 :واملصلحة العليا للمؤسسة ، حيث تتمثل مهام جملس االدارة يف العناصر التالية 
 اهداف املؤسسة واسرتاتيجياهتا ؛( او على االقل املوافقة على ) وضع  -1
 التواصل مع اصحاب املصاحل اخلارجيني ؛ -2
 حتديد املسؤوليات ومساءلة االدارة ؛ -3
 حتديد املكافآت واحلوافز للتنفيذيني ؛ -4
 مؤشرات اداء رئيسية لإلشراف ومراقبة اداء الرئيس التنفيذي ؛ وضع -5
 حتديد اهداف واضحة لإلشراف ومراقبة تقدم املؤسسة ؛ -6
 النظر يف خطط التوسع واملشروعات الكربى للمؤسسة ؛ -7
 النظر يف كافة السياسات احملاسبية والبيانات املالية ؛ -8
 ؛( اخل... املال واالقرتاض زيادة راس ) النظر يف املعامالت املالية الكربى  -9

 وضع املبادئ التوجيهية بشان االتصاالت اخلارجية؛ -11
 ضمان اجناز املؤسسة اللتزاماهتا املالية بشكل يتسم بالفاعلية والشفافية ؛ -11

 

                                                           
ص   ،  10حالة السعودية ، جملة االقتصاد واالدارة ، جامعة امللك عبد العزيز ، العدد : دعائم حوكمة الشركات  كأحدعوض بن سالمة الرحيلي ، جلان املراجعة    1

032-030 
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 1.االجتماع بشكل منتظم لتنفيذ مهامه  -12

حتقيق مبادئ حوكمة املؤسسات وحماربة الفساد  ولقيام هذه اللجان بالدور املنوط هبا وحتقق االهداف املرجوة منها يف ظل مبادئ
 2:يلي  تعيني جلنة للتدقيق وفقا لشروط كما ، فانه ال بد من

 جيب ان يعكس عدد اللجان وحجمها وانواعها احتياجات املؤسسة ؛ -1
جيب ان حيدد دور ونطاق عمل اللجان بوضوح ، ويراجع من قبل اجمللس على اساس منتظم ويعترب نشر  -2

 اللجنة وحتديد املسؤوليات واحلقوق للجان من املمارسات االفضل ؛مواثيق 
السماح للجان التدقيق بالوصول اىل مصادر املعلومات دون املرور بإدارة املؤسسة من خالل املدقق  -3

 اخلارجي ؛
 جيب ان يستفيد جلان اجمللس من املديرين غري التنفذيني املستقلني ، حيث ميكنهم يف الغالب تقدمي اكثر -4

 .النصائح موضوعية 
 لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي : الفرع الثاني 

صاحبت االمهية املتزايدة للجنة التدقيق االعتماد على التدقيق الداخلي كجانب اساسي لتطبيق حوكمة املؤسسات 
نية االساسية ، حيث التفاعل بني جلنة التدقيق والتدقيق الداخلي ميكن ان يعزز جودة حوكمة املؤسسات ويقوي الب

 3.للمؤسسة 

ميكن للجان التدقيق ان تلعب دورا هاما يف زيادة فعالية التدقيق الداخلي نظرا الن التدقيق الداخلي تعترب من اهم 
 .اجزاء نظام الرقابة الداخلية املطبق داخل الشركة 

استقاللية املدققني الداخليني حيث تقوم جلان التدقيق باإلشراف على ادارة التدقيق الداخلي للتأكد من حتقق 
ودراسة خطة عمل التدقيق الداخلي والتأكد من فعاليتها يف اجناز االعمال املوكلة اليها واالجتماع معها ، ودراسة 
ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة معاجلة املالحظات والتوصيات اليت قد ترد بالتقرير ، كما اهنا متثل حلقة وصل 

التدقيق الداخلي وجملس االدارة جبانب قيامها بإبداء الراي حول تعيني مدير ادارة التدقيق الداخلي وحتديد  بني ادارة
مكافاته ، عالوة على ذلك هناك دور مؤثر إلدارة التدقيق الداخلي يف زيادة فعالية جلان التدقيق الداخلي من خالل ما 

 .سسة املختلفة توفره هلا من معلومات تساعدها يف فهم انشطة املؤ 

 
                                                           

، املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ، فرباير ،  " جتارب وحلول: تشجيع حوكمة الشركات يف الشرق االوسط ومشال افريقيا " مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،   1
 20، ص  0100

2
 002، ص مرجع سبق ذكرهشريقي عمر ،   

  002طارق عبد العال محاد ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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 :بيانا يبني فيه عالقة جلان التدقيق مع قسم املدقق الداخلي كما يلي ( IIA)واصدر معهد املدققني االمريكي 

ان املسؤولية االساسية للجنة التدقيق جيب ان تتضمن مساعدة جملس االدارة يف تنفيذ مسؤولياته املتعلقة  -1
 والتقرير املايل ؛بسياسات املنشاة املالية والرقابة الداخلية 

جيب على جلنة التدقيق ان تضع وحتافظ على خطوط االتصال بني جملس االدارة والتدقيق اخلارجي والداخلي  -2
 واالدارة املالية ؛

جيب على جلنة التدقيق التأكد من قيام املدقق الداخلي بفحص كفاية انظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وتقوميها  -3
 واحلكم عليها ؛

 االستفادة من املدقق الداخلي يف حاالت االختالس لتزويد جلنة التدقيق مبعلومات عنها ؛ميكن  -4
 جيب على جلنة التدقيق املصادقة على نطاق عمل التدقيق ، وخطة التدقيق واملوازنة التخطيطية إلدارة التدقيق ؛ -5
 جيب على جلنة التدقيق حتديد املخاطر املقبولة ؛ -6
 ر التدقيق وعزله ؛حق جلنة التدقيق تعيني مدي -7
 تأكد جلنة التدقيق من االلتزام بتطبيق معايري التدقيق الداخلي ؛ -8
 دراسة التقارير السنوية والدورية ؛ -9

وينبغي على جلنة التدقيق رصد وعرض فعالية التدقيق الداخلي والوقوف على مدى استقالليتها ، وينبغي شرح ممارسات هذه 
 1.الوظيفة يف التقرير السنوي 

 :  كما يرى البعض ان هذه العالقة تكمن يف تدعيم التدقيق الداخلي من خالل 

املشاركة يف تعيني املدققني الداخليني وضمان ان وظيفة التدقيق الداخلي تؤدي عملها بشكل جيد وتعمل  -1
 وفق املعايري املهنية ، وتويف مبسؤولياهتا مبقتضى خطة اسرتاتيجية للتدقيق ؛

التدقيق الداخلي واالشراف على انشطتها وتنظيمها ، واملوافقة على االسرتاتيجية اليت  مراجعة اهداف وظيفة -2
تعدها هذه الوظيفة وخطتها السنوية والتغيريات اليت جتري خالل السنة ، وضمان ان التدقيق الداخلي يعمل 

االداء العام للتدقيق  وفقا للمعايري املهنية وان له نظام تأكيد قوي للجودة معمول به ، كما تقوم مبراجعة
 الداخلي واحلصول على تقارير عن عدم التقدم اجلاري يف حتقيق املؤشرات االساسية احملددة لألداء ؛

مناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع وظيفة التدقيق الداخلي او االدارة حسب ما هو مالئم ، كما تقوم  -3
ساعدة على تكوين راي رمسي عن كفاية الرقابة الداخلية بتلقي التقرير السنوي الداخلي والتفسريات ، وامل

 2داخل الشركة ؛

                                                           
 002-000ص  صامحد نقاز ، مرجع سبق ذكره ،  1
 . 022 -022تطبيقات احلوكمة يف املصارف ، مرجع سبق ذكره ، ص " التجارب  –املبادئ  –املفاهيم " طارق عبد العال محاد ، حوكمة الشركات   2



 اليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة المؤسسات                     الفصل الثالث                                         

 

 
224 

تقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بالعمليات والتأكد من اتباع السياسات واملبادئ احملاسبية السليمة وصوال  -4
يق اخلارجي اىل الكشوفات املالية اليت تعد بصورة مقبولة، ومراجعة خطط ونتائج التدقيق الداخلي والتدق

 1.وضمان وجود اتصاالت جيدة بني املدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني وجملس االدارة
تظهر العالقة بني التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق ، انه من خالل هذه االخرية يتم اعتماد مجيع السياسات واملعايري 

نة التدقيق املشاركة يف املساءلة االدارية إلدارة التدقيق واالجراءات اخلاصة بالتدقيق الداخلي ، كما انه من مهام جل
الداخلي مع االدارة العليا ، وذلك باعتماد وتوظيف وفصل املشرفني على ادارة وظيفة التدقيق الداخلي وباعتماد جداول 

باملشاركة يف االدارة عمل هذه االدارة ، وكذلك خططها التوظيفية وموازنة مصروفاهتا ومراجعة اداء املدققني الداخليني 
 .العليا 

وتظهر امهية قيام جلنة التدقيق باإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي يف كون ذلك سيزيد من استقاللية ادارة هذه 
التدقيق الداخلي ونقصت او قلت مع االدارة العليا كلما زاد  وإدارةالوظيفة ، وكلما زادت العالقة بني جلنة التدقيق 

 .تقرير احتمال توافر االستقاللية واملوضوعية يف الفحص وال
ويتضح كذلك ان التدقيق الداخلي يشكل عنصرا اساسيا يف اعمال جلنة التدقيق املشكلة من اعضاء جملس االدارة 
املسؤول اساسا عن سالمة تطبيق مبادئ احلوكمة ، ولذلك جيب ان يتفهم املدققني الداخليني مبادئ احلوكمة ودورهم 

 2.علميا وعمليا لذلك  املناسب بتأهيلهماالساسي حيال ضمان االلتزام هبا وذلك 
 3:تتمثل مسؤوليات وادوار جلنة التدقيق جتاه وظيفة التدقيق الداخلي من خالل 

تقييم فاعلية التدقيق الداخلي وجودته كجزء من نظام املراقبة الداخلية ، واهنا تتم وفقا ملعايري التدقيق  -1
 الدولية ؛

 فحص لوائح التدقيق الداخلي املتعارف واملوافق عليها ؛ -2
 تقييم وفحص اسرتاتيجية التدقيق الداخلي وخطته السنوية للموافقة عليها ؛ -3
سيق بني عمل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي لزيادة جودة عمل املدققني وحتسني عملية االتصال نالت -4

 بينهم وحتقيق التكامل ؛
 :دعم استقاللية املدقق الداخلي من خالل  -5

 من ان ادارهتا هلا املوارد الكافية ملباشرة عملها ؛ والتأكد تعيني رئيس قسم التدقيق الداخلي، . أ
 حرية االتصال املباشر بني مدير قسم التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق ملناقشة اي امور مهمة ؛ . ب

                                                           
جملة جامعة دمشق للعلوم ، " ( حالة دراسية للشركات العامة العمانية) الشركات املسامهة ما بني احلوكمة والقوانني والتعليمات  " مها حممود رمزي رحياوي ،  1

 . 000، ص  0110، دمشق ،  10، العدد رقم  02االقتصادية والقانونية ، اجمللد رقم 
2
 002، صمرجع نفسه   
اجمللد الرابع  قانونية ،حسني امحد دحدوح ، دور جلان املراجعة يف حتسني كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها يف الشركة ، جملة دمشق للعلوم االقتصادية وال 3

  001، ص  0110والعشرين ، العدد االول ،دمشق ، 
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اىل  تأديمن عدم وجود اي قيود يعيق عمل املدقق الداخلي يف املؤسسة واليت قد  التأكد . ت
 عدم حتقيق اهداف ادارة التدقيق الداخلي ؛

فحص نتائج التدقيق الداخلي من خالل حتديد نقاط ضعف املؤسسة كنظام املراقبة الداخلية  . ث
 والتصرفات غري القانونية ؛

فحص املستوى املهين للمدققني الداخليني ومدى كفاءهتم يف تنفيذ املسؤوليات ، او اخذها  . ج
املطالبني بفحص كفاءة املدققني الداخليني والتعرف على مؤهالهتم من املدققني اخلارجيني 

 .املهنية 
 لجنة التدقيق والمدقق الخارجي : الفرع الثالث 

القوائم املالية ومدى تعبريها  وانتظاميةان مهمة املدقق اخلارجي هو ابداء راي فين حمايد حول مدى صحة 
ائج نشاطها ، حيث يعمل املدقق اخلارجي بصفته وكيال عن املسامهني الصادق عن املركز املايل احلقيقي للمؤسسة ونت

ويستمد املدقق اخلارجي . على رقابة اعمال االدارة ، وبصفة خاصة جملس االدارة الذي يعترب املسؤول عن القوائم املالية 
ثقة االطراف اصحاب املصلحة  قوته يف املؤسسة من االستقاللية املطلقة وعدم تبعيته ألي جهة ادارية ، وهو ما يزيد من

 1.يف تقريره حول القوائم املالية 
 2:تظهر مسؤوليات جلان التدقيق يف تفعيل التدقيق اخلارجي من خالل و 

 ترشيح وتعيني املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه ؛ -1
اليت حيتاج هلا مساعدة املدقق اخلارجي يف اداء مهامه واحملافظة على استقالليته وتزويده بكافة املعلومات  -2

 يف اداء مهامه ؛
 العمل على حل املشاكل والنزاعات اليت قد تنشا بني املدقق اخلارجي واالدارة ؛ -3
 حتقيق التنسيق بني املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ؛ -4
دراسة القوائم املالية قبل عرضها على جملس االدارة للموافقة عليها ، ودراسة وتقييم مالحظاته ، واستالم  -5

 . قرير التدقيق ودراسة التوصيات الواردة به ت

 

 

 

                                                           
 .002، ص مرجع سبق ذكره عمر ، شريقي  1

، الدار اجلامعية ، مصر ، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة االعمال العربية والدولية المعاصرة عبد الوهاب علي ، شحاتة السيد شحاتة ،   2
 903، ص  0110/0110
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 مسؤوليات لجنة التدقيق اتجاه اطراف الحوكمة : المطلب الثالث 

هناك مسؤوليات عديدة من طرف جلنة التدقيق اجتاه االطراف اليت هلا عالقة بتجسيد مبادئ احلوكمة كإدارة املخاطر              
من خالل اليت تعترب امتدادا هلا وتساعدها يف توفري التأكيد بشان عملية املخاطر من خالل عمل هذه اللجنة مع جملس االدارة 

، و تسهم ايضا يف دعم حوكمة املؤسسات من خالل دورها يف جمال والتدقيق الداخلي ضمان االتصال اجليد بني جملس االدارة 
، وكذا عالقتها مع املدقق الداخلي من اخل للمؤسسة ..املراقبة الداخلية من خالل ضمان الرقابة التنظيمية ، احملاسبية واالدارية 

شكل خمتصر حول مسؤوليات جلنة التدقيق اجتاه اطراف وميكن ان نتطرق ب. خالل تفعيل نشاط التدقيق وزيادة استقالليته 
 : احلوكمة كما يلي 

 ودورها في تفعيل ادارة المخاطر التدقيق  مسؤولية لجنة: أوال 
باعتبار ان جملس ادارة املؤسسة هو املدير النهائي للمخاطر ، فان جلنة التدقيق ميكن اعتبارها امتدادا لوظيفة ادارة 

باجمللس ، وتعد جلنة التدقيق اداة قيمة ملساعدة االدارة للتعرف على نواحي املخاطرة والتعامل معها يف املخاطر املنوطة 
 .املنظمات املعقدة 

 : ويكمن دور جلان التدقيق ومسؤولياهتا يف تفعيل ادارة املخاطر فيما يلي 
 مراجعة التزام االدارة بسياسات واجراءات جملس االدارة ؛ -1
 بشان حوكمة املؤسسات وعملية املراقبة وادارة املخاطر ؛توفري التأكيد  -2
 التحقق من كفاية ودقة املعلومات املقدمة اىل جملس االدارة ؛ -3
 تقييم مقاييس ادارة املخاطر للوقوف على مدى مالءمتها بالنسبة للتعامل مع املخاطرة ؛ -4
 اختبار كافة جوانب ومراكز املخاطرة ؛ -5
 الدارية واالجراءات املتخذة يف حالة جتاوز احلدود املقدرة ؛ضمان فعالية ضوابط املراقبة ا -6
 ضمان فهم االدارة متاما للسياسات واالجراءات املوضوعة ، ومتتعها باخلربة الضرورية لتنفيذها ؛ -7
 .العمل مع جملس ادارة الشركة لصياغة اسرتاتيجية واضحة لكل جمال يف ادارة املخاطر  -8

 الن ادارة املخاطر عملية ديناميكية ، والطبيعة املعقدة للمخاطر املالية يف وقتنا  وتعترب جلان التدقيق غري فعالة
هذا جتعل من املستحيل ان تقوم جلان التدقيق شيئا اكثر من االهتمام باملخاطر القابلة لإلخضاع باملراجعة 

.1 
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 :مسؤولية لجان التدقيق في تفعيل نظام المراقبة الداخلية : ثانيا 
من ان ادارة املؤسسة قامت بتصميم وتنفيذ نظام للمراقبة الداخلية ذي   التأكدمن مهام ومسؤوليات جلنة التدقيق 

كفاءة عالية ، اذ تسهم جلنة التدقيق يف دعم حوكمة املؤسسات من خالل ادوارها ومسؤولياهتا يف جمال املراقبة الداخلية 
 1: من خالل 

دراسة انظمة املراقبة الداخلية للتحقق من فاعليتها والعمل على حتسينها باستمرار ، وتقدمي االقرتاحات  -1
 ؛ الشأناملالئمة يف هذا 

تقييم نظم املراقبة الداخلية والتحقق من ان هذه النظم توفر الضمانات الكفيلة مبنع حدوث االخطاء  -2
 وثها ؛ووضع االليات اليت تساعد على اكتشافها فور حد

مراجعة ودراسة التقارير اخلاصة بتطوير نظم العمل والنظم احملاسبية واالجراءات املالية واالدارية ، اجراءات  -3
 التدقيق الداخلي ، اقرتاح التعديالت الواجب ادخاهلا على هذه اجلوانب ؛

 .للجنة التدقيق بشان اوجه الضعف اجلوهرية يف املراقبة الداخلية  املدقق الداخليتتوىل الرد على رسالة  -4
ومن اجل ذلك ، جيب ان تكون جلنة التدقيق على علم بسبعة عناصر اساسية لنظام املراقبة الداخلية الفعال 

 : وهي 
 الرقابة التنظيمية ؛ . أ

 خطط التطوير والتغري يف نظم املراقبة الداخلية ؛ . ب
 لطات االعتماد للقيام بالعمليات املختلفة ؛الرقابة على التقدير وس . ت
 نظم املراقبة احملاسبية ؛ . ث
 نظم محاية االصول ؛ . ج
 الرقابة االدارية ؛ . ح
 . الرقابة على التوثيق  . خ

 :والشكل التايل يوضح امهية انشاء جلنة املراجعة ألطراف احلوكمة 

 

 

 

 

                                                           
 .900 – 900عبد الوهاب علي ، شحاتة السيد شحاتة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   1
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  الحوكمةبالنسبة ألطراف  التدقيقاهمية انشاء لجنة ( : 19)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .022مرجع سبق ذكره ، ص  حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد االداري و املايل ، حممد مصطفى سليمان ، :المصدر 

ويف حالة اجلزائر توالت البحوث يف جمال حوكمة املؤسسات يف السنوات االخرية كحل للنهوض باالقتصاد الوطين والقضاء 
وعي املستثمرين بأمهية احلوكمة فكانت اوىل اهم على الفساد املايل واالداري ، فبدات جهود اهليات واملنظمات ذات العالقة بزيادة 

اليت مت من خالهلا بناء اطار نظري مبسط لنشر الوعي لدى  0113املبادرات من خالل امليثاق الوطين للحكم الراشد بداية من 
 .املستثمر من خالل تعريف احلوكمة وسبل تطبيقها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر 

صالحات اليت مشلت بعض امليادين ذات العالقة كفرض نظام مايل وحماسيب جديد مبين على اساس معايري اضافة اىل اال
اضافة اىل برنامج  0101، مث اصدار القانون املعدل واملتمم ملهنة التدقيق يف جوان  0101احملاسبة الدولية يف بداية جانفي 

ولكن وبالرغم من هذه اجلهود اال . مج دعم الشراكة واالصالح والنمو الشامل االحتاد األرويب لدعم احلوكمة باجلزائر يف اطار برنا
ان حوكمة املؤسسات يف اجلزائر ال تزال مقتصرة على اجلهود الشخصية لبعض ارباب االعمال ، وباعتماد بعض الياهتا فقط على 

الية باقي اليات احلوكمة كلجنة التدقيق ، اليت ال غرار جملس االدارة واالفصاح احملاسيب والتدقيق اخلارجي مما يؤدي اىل ضعف فع
 .يلزم املشرع اجلزائري ضرورة اعتمادها لتبقى اختيارية فقط ، مما يفسر غياهبا يف الكثري من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 

 امهية انشاء جلنة املراجعة 

االطراف 
 اخلارجية

املراجعة 
 الداخلية

املراجع 
 اخلارجي

 جملس االدارة

مساعدة االعضاء .1
 التنفذيني؛

االتصال اجليد بني . 0
جملس االدارة واملراجعة 

. الداخلية  

تدعيم االستقاللية؛.0  

حتديد االتعاب ؛.0  

حل املشاكل . 9
.ومراجعة التقارير  

توفري املوارد ؛.0  

تفعيل املراجعة الداخلية .0
. وزيادة االستقاللية  

زيادة الشفافية ؛.0  

 االلتزام حبوكمة الشركات 

الوفاء مبتطلبات . 9
. البورصات  
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مايل نشط يف اجلزائر ولعل عدم الزامها من طرف املشرع ليس السبب الوحيد لغياهبا وامنا تداخل اسباب اخرى كغياب سوق 
وضعف اليات املراقبة الداخلية ، نقص فعالية وظيفة التدقيق الداخلي تشكل اسباب اخرى مهمة حتول دون اعتماد جلنة التدقيق 

 1.يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

 العالقة التعاونية بين التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق: المطلب الرابع 

ة واالدارة العليا من اهم اليات احلوكمة مما هلما تأثري فعال على جودهتا وكذا فعاليتها ، وهذا لتأثريمها على يعد جملس االدار     
حيث لتحقيق حوكمة فعالة يتطلب التفاعل بني اعضاء جملس االدارة ، االدارة العليا و املدقق . خمتلف اطراف حوكمة املؤسسات 

الرتكيز على جل مسؤولياته حلماية املسامهني واالخذ بعني االعتبار مصاحل اصحاب  الداخلي ، كما يتوجب على جملس االدارة
 .املؤسسة ، كما ينبغي عليه مراقبة االدارة التنفيذية واالشراف على اسرتاتيجياهتا 

 يق الداخلي لدعم حوكمة المؤسسات العالقة التعاونية ما بين مجلس االدارة ، االدارة العليا والتدق: أوال 

ان االدارة العليا تشمل على وظائف تقليدية تتمثل يف التخطيط ، التنظيم ، التوجيه والرقابة ، واليت حتد بدورها تلك االطر 
اليت تعمل فيها االدارة العليا ، اضافة اىل ذلك فإهنا تشمل اختاذ القرارات التنفيذية لتسهيل تنفيذها ، كما اهنا تعمل على تتبع 

ؤثرة يف املؤسسة وقياس حجم تأثريها على خمتلف اخلطط االسرتاتيجية املتبعة والقائمني على تنفيذها ، والعمل الظروف احمليطة وامل
على تنمية االفكار االسرتاتيجية ورفعها جمللس االدارة ، وهتتم مبعاقبة اي تقصري يف تنفيذ اخلطط وكذا تقييم البيئة الداخلية 

 2. واخلارجية وحتديد نقاط القوة والضعف

ويعترب جملس االدارة واالدارة العليا من اهم العناصر اليت تؤثر على التطبيق االمثل حلوكمة املؤسسات ، وحىت يتحقق هذا 
االنسجام يتطلب وجود تفاعل ما بني التدقيق الداخلي واالدارة العليا وكذا جملس االدارة من خالل اخلدمات اليت يقدمها املدقق 

، واختاذ القرارات اليت تصب يف صاحل املؤسسة ، واالهتمام برسم السياسة العامة إلدارة ( االستشارية  التأكيدية ،) الداخلي 
 .املخاطر 

وبشكل عام فان من االسباب املؤدية الهنيار املؤسسات هو قصور اداء اعضاء جملس االدارة وضعف التدقيق الداخلي ، 
حلوكمة ، حبيث ان هناك عالقة تكافئيه ما بني التطبيق السليم ملعايري احلوكمة وبالتايل ضعف العالقة التعاونية وغياب معايري ا

 .واجلانب االخالقي ألعضاء جملس االدارة 

وما يؤكد مسامهة التدقيق الداخلي يف تطبيق حوكمة املؤسسات هي املعايري املهنية ملعهد املدققني الداخليني ، وذلك يف 
 :ات ، والذي ينص على اخلاص حبوكمة املؤسس 0091املعيار 

                                                           
ميدانية لبعض واليات الغرب اجلزائري ، جملة  ةدراس –اجلزائرية سات االقتصادية دعائم حوكمة املؤس كأحدجلنة التدقيق  " لشالش عائشة ، بوعلي هيشام ،   1

 .001،  ص  0100، مارس  10البشائر االقتصادية ، اجمللد الثالث ، العدد 
  000-002مشالل جناة ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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 ؛ضرورة مسامهة املدقق الداخلي يف عملية تقييم حوكمة املؤسسة  -1
 وضع توصيات واقرتاحات من اجل حتسني عمليات احلوكمة بشكل مستمر ؛ -2

 :وهذا يتحقق من خالل 

 ؛ضمان حتسني اخالقيات العمل يف املؤسسة  -1
واملراقبة الداخلية اىل املستويات املناسبة داخل  التنسيق الفعال بني الوظائف وتوصيل املعلومات عن املخاطر -2

 املؤسسة؛
تزويد كل من جملس االدارة واملدققني اخلارجيني اىل جانب جلنة التدقيق مبختلف املعلومات وضمان التنسيق  -3

الفعال بينهم ، كما ان قيام املدقق الداخلي بعمليات املراقبة والتدقيق حيقق االلتزام بضمان ان كل عمليات 
املؤسسة مسيطر عليها واهنا تتم بفعالية وشفافية كافية ، وهذا يعترب شرط مهم لتحقيق دعم تطبيق حوكمة 

  1.املؤسسات 

 جنة التدقيق على حوكمة المؤسسات انعكاسات العالقة التعاونية بين التدقيق الداخلي ول:  ثانيا

يساهم يف مد خط اتصال مباشر بني جملس االدارة واملدققني ، اضافة اىل مسامهتها يف  املؤسسةوجود جلنة تدقيق يف 
 .التخفيف من مشكلة عدم متاثل املعلومات بني االدارة التنفيذية و جملس االدارة 

ة من خالل التدقيق وتتمثل مهمة جلنة التدقيق يف تأكيد صحة البيانات واملعلومات احملاسبية الواردة بالتقارير والقوائم املالي
الداخلي والتدقيق اخلارجي، حيث اكدت معظم الدراسات املتعلقة باحلوكمة على ضرورة وجود جلان التدقيق داخل املؤسسة، فهي 
اليت تسهر على تطبيق مبادئ احلوكمة وبالتايل تضمن جودة التقارير املالية وحتقيق الثقة يف املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا 

اعدة يف االعتماد عليها يف اختاذ القرارات املناسبة والتقليل من املمارسات املالية غري الشرعية يف املؤسسة ، كما تساهم يف للمس
 2.تنشيط حركة اسهم املؤسسة يف سوق االوراق املالية 

دارة ، لتشمل اليوم ضمان لقوة تارخييا كانت جلنة التدقيق مسؤولة عن االشراف على التقارير املالية السنوية اليت تعدها االو 
كما ان للجنة التدقيق عالقة تعاونية مهمة مع وظيفة التدقيق الداخلي ، حيث يعترب التدقيق الداخلي اجراءات املراقبة الداخلية  ،  

لتعزيز موردا هاما  فهي تعترباحد الدعائم االساسية اليت تساعدها على مهامها ، وبالتايل حتقيق حوكمة افضل للمؤسسات ، 

                                                           
 000مرجع نفسه ، ص   1
 .10، ص مرجع سبق ذكره بديسي فهيمة ،   2
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ودعم جلنة التدقيق ، وهذا فيما خيص تقدميه خلدمات التأكيد واالستشارة خاصة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية وادارة املخاطر 
 1. ، كما انه يعترب حلقة وصل بني جلنة التدقيق واملستويات االخرى من االدارة 

الداخلي للجنة التدقيق تزيد من قدرة هاتني االليتني على دعم وبالتايل فان هذا الدعم او التعاون بني كل من التدقيق 
 .حوكمة املؤسسات 

 البيانات المالية وغير المالية التدقيق في تعزيز مستوى االفصاح والشفافية في  دور لجنة: ثالثا 

 2: وميكن تلخيص دور جلان التدقيق يف تعزيز مستوى االفصاح والشفافية يف النقاط التالية 

 ( :قبل اعداد التقرير السنوي ) ة ة ومراجعة االدارة واملدقق الداخلي يف االمور التاليمناقش -1
 القوائم املالية اليت مت تدقيقها ؛  . أ

 القوائم املالية القطاعية ؛  . ب
 .والنتائج املالية  لألوضاعحتليل االدارة   . ت

مستجدات هامة تؤثر على التقارير والبيانات املالية مثل التغريات يف تطبيق  بأيةمناقشة االدارة واملدقق اخلارجي  -2
 .املبادئ احملاسبية ، كفاية نظم الرقابة الداخلية 

 : مناقشة ومراجعة تقارير املدقق حول  -3
 السياسات والتطبيقات احملاسبية اليت يتوجب تطبيقها ؛ . أ

 سبية واملعاجلة اليت يوصي هبا املدقق ؛املعاجلات البديلة املسموح هبا وفقا للمبادئ احملا . ب
 .اي امور خالفية جوهرية بني املدقق واالدارة حول االمور العالقة  . ت

) من قبلها للرقابة والسيطرة على هذه املخاطر  املتخذةمناقشة االدارة حول املخاطر املالية الرئيسية واخلطوات  -4
 ؛( كة تتضمن مناقشة سياسات واجراءات ادارة املخاطر يف الشر 

مهمته وكذلك صعوبات حصوله  بأداءمناقشة املدقق حول اية امور او مصاعب او قيود على عمله اثناء قيامه  -5
 على املستندات الالزمة ؛

حول نقاط الضعف واخللل يف نظام الرقابة الداخلية ( املدير العام واملدير املايل ) مراجعة ومناقشة تقارير االدارة  -6
 ة به ؛واية عمليات غش مرتبط

 : يف مراقبة مدى االلتزام من خالل دورها  -7
 احلصول على تأكيدات بعدم وجود اية حاالت اخالل يف القوانني ؛ . أ

                                                           
واقع حوكمة املؤسسات يف اجلزائر وسبل تفعيلها ، بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل االول حول احلوكمة احملاسبية " حسني يرقى ، عمر علي عبد الصمد ،   1

 02، ص  0101ديسمرب  10 – 10رهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ،  –واقع : للمؤسسة 
  000-000،  ص  سبق ذكرهمرجع شريقي عمر ،   2
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 مراقبة مدى التقيد بسياسات املؤسسة ونظامها الداخلي ؛ . ب
 مناقشة االدارة واملدقق حول التقارير اليت جيب تقدميها للجهات الرقابية واحلكومية ؛ . ت
قانونية بأية قضايا قانونية مرفوعة ضد املؤسسة وهلا اثر جوهري على البيانات املالية مناقشة الدائرة ال . ث

 .ونتائج االعمال واستمرارية املؤسسة او على مدى التزامها 

وميكن القول يف االخري ، ان االفصاح اجليد والشفافية يف عرض املعلومات املالية وغري املالية يعتربان احد املبادئ واالركان 
الرئيسية اليت تقوم عليها حوكمة املؤسسات ، لذا مل خيلو اي تقرير صادر عن منظمة او هيئة من التأكيد على دور احلوكمة يف 
حتقيق االفصاح والشفافية خاصة واهنما من االساليب الفعالة لتحقيق مصاحل االطراف املختلفة ذات العالقة ، وميثالن احد 

يق نظام احلوكمة من عدمه داخل الوحدات االقتصادية املختلفة ، وال يتحقق ذلك اال من خالل املؤشرات اهلامة للحكم على تطب
 .الدور الذي تقوم به جلان التدقيق باعتبارها احد ركائز نظام احلوكمة يف املؤسسة 

 1:ويتمثل دور جلنة التدقيق عند اشرافه على عملية اعداد التقارير املالية عادة يف النقاط االتية 

عرض نتائج التدقيق الداخلي واخلارجي مبا يف ذلك اية مالحظات يتضمنها راي املدقق اخلارجي ، وكذلك اية  -1
 اجابات على تلك املالحظات من االدارة ؛

عرض القوائم املالية وكافة التقارير اليت يقدمها املدقق املستقل ، وكذلك اية خالفات ملموسة بني االدارة  -2
 قد نشأت من اعداد القوائم املالية ؛واملدقق اخلارجي تكون 

 النظر يف اي تغريات بشان مبادئ التدقيق املستخدمة عند اعداد القوائم املالية للمؤسسة ؛ -3
تقييم اهداف املؤسسة من اعداد القوائم املالية الداخلية واخلارجية وان حتدد مدى الوفاء بتلك االهداف ،  -4

مانات الالزمة حول سالمة وجودة املعلومات املقدمة يف القوائم وينبغي على جلان التدقيق احلصول على الض
 املالية ؛

 فهم وتقييم نوعية االيرادات اليت تظهر يف القوائم املالية ؛ -5
 انشاء قاعدة للبيانات فيما يتعلق بكل اجلوانب احمليطة باملؤسسة ، والتقرير عنها وارسال التقارير اىل االدارة ؛ -6
ة السنوية يف الوقت املناسب قبل عرضها على جملس االدارة لالطالع عليها واملصادقة استعراض القوائم املالي -7

 عليها ؛
 التقارير املالية يعطي فكرة واضحة عن اداء املؤسسة ؛ إلعدادضمان ان نظام املؤسسة  -8
افاة املسؤولني التقارير املالية ، واليت تنشا من توقعات احملللني او من خطط مك بإعدادتقييم املخاطر املتعلقة  -9

 .التنفذيني او اخلطط التنظيمية باملؤسسة 

 
                                                           

 . 992 990 ص ، ص مرجع سبق ذكرهعطية صالح سلطان ،  1
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 في تحسين عمليات ادارة المخاطر في اطار الحوكمة  التدقيق الداخليدور : المبحث الثاني 

البنكية زاد االهتمام بدور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر يف البنوك بعد االزمة املالية العاملية اليت عصفت باملؤسسات       
 .، مما ساهم يف زيادة االهتمام باملخاطر ومتابعتها  0110واملنظومة االقتصادية العاملية يف منتصف شهر ديسمرب عام 

لذا يعترب التدقيق الداخلي حبكم مهامه املتمثلة يف توفري ضمانات مستقلة وموضوعية هتدف اىل اضافة قيمة للمؤسسة ، 
ادارة املخاطر يف املؤسسة تدار بفاعلية عن طريق تدقيق ادارة املخاطر الذي يساهم يف  وذلك من خالل تقدمي تأكيد على ان

 .طمأنة املسامهني واصحاب املصاحل على ان املخاطر مفهومة وان االدارة متحكمة وتقوم بالتصدي هلا 

دارة املخاطر يف املؤسسة من اخلاص بإدارة املخاطر على املمارسة املهنية إل 0001حيث اشار معيار التدقيق الداخلي رقم 
خالل تقييم ادارة املخاطر واملسامهة يف تطوير اجراءاته، من خالل ضمان تقييم موثوقية وسالمة وفعالية املعلومات املالية والتشغيلية 

 .وفعالية العمليات ومدى محاية االصول واالمتثال للقوانني واالنظمة والعقود 

بيئة تنافسية متقلبة ، جيعلها عرضة ملختلف املخاطر اليت حتول دون حتقيق اهدافها وتؤثر نشاط املؤسسة االقتصادية يف 
سلبا على استمراريتها ، ومع ارتفاع هذه املخاطر وتنوعها ، عمل املسريين اىل اجياد طريقة للتقليل من هذه املخاطر من خالل 

 .االدارة الفعالة ورسم رؤية مستقبلية لتفادها 

، وقامت (Risks Management Art)صناعة املصرفية منذ البداية يف مضموهنا على فن ادارة املخاطر ولقد ركزت ال
جبعل موضوع ادارة املخاطر فن وعلم ، اي امكانية تطبيق ذلك على اجلهاز املصريف ، اذ ان اي مصرف يرغب يف عوائد عالية 

بدأت يف اوائل اخلمسينيات من القرن ( ادارة املخاطر) ا املصطلح واالجتاهات العامة هلذ. عليه ان يتحمل خماطر اعلى وبالعكس 
يف  6591يف عام ( Harvard Business Review)العشرين الحد املراجع االوائل يف مفهوم ادارة املخاطر ضمن ادبيات 

لك ختتلف ضمن البدايات االوىل هلذا املوضوع ، لذ  ( Risk Management phase of cost control)مقال بعنوان 
 1.وجهات نظر الكثري من الباحثني واالقتصاديني واملصرفيني يف مفهوم ادارة املخاطر 

 تعريف الخطر وانواعه: المطلب االول 

ال ميكننا التطرق اىل مفهوم ادارة املخاطر دون املرور مبفهوم املخاطر ، وجتدر االشارة اىل ان هذا املصطلح يدعى احيانا 
 .او املخاطرة ، اال انه يوجد اختالف بني هذه املصطلحات سوف نذكرها اخلطر او اجملازفة 

                                                           
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ،  استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها في االداء المالي للمصارف التجاريةصادق راشد الشمريي ،  1

  20-21، ص  0109
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واختلف الكتاب والدارسون يف تعريفهم للخطر فقد عرفه بعضهم على انه عدم التأكد من وقوع خسارة معينة ، وقد اعتمد 
مال وقوع خسارة ، ويقوم هذا التعريف هذا التعريف على احلالة املعنوية للفرد عند اختاذ قراراته ، وقد عرفه اخرون على انه احت

 1.على االحتمالية 

 مفهوم الخطر: أوال 
سوف نتطرق اىل تعريف اخلطر لغة واصطالحا ، مع حتديده ايضا من وجهة نظر خمتلفة ، مث التطرق اىل انواعه يف املؤسسة      

 : البنكية ، وميكن تلخيص ذلك كالتايل 
 خطرتعريف ال: الفرع االول 

احتمالية مستقبلية قد تعرض الشركة اىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا ، مما قد يؤثر على حتقيق اهداف الشركة هي " 
 2" .وعلى تنفيذها بنجاح ، وقد تؤدي يف حالة عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى اثارها اىل القضاء على الشركة وافالسها 

 
 3" .يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه توقع اختالفات : " وعرف ايضا على انه 
احتمالية ان تكون نتائج التوقعات خاطئة ، فاذا كانت هناك احتمالية عالية يف ان تكون التنبؤات : " يعرف ايضا على انه 

" رة ستكون منخفضة خاطئة فعند ذلك ستكون درجة املخاطرة عالية ايضا ، اما اذا كانت االحتمالية منخفضة فان درجة املخاط
4 

 مفهوم الخطر لغة  -1
والذي يدل على االرتفاع يف التوازن ( Rescass)اي ( Risque)  اخلطر كلمة مستوحاة من مصطلح التيين" 

 "وحدوث تغيري ما مقارنة مع ما كان منتظرا واالحنراف املتوقع 
 

                                                           
  02، ص  0100، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان،  0، ط" ادارة المخاطر" شقريي نوري موسى ، حممود ابراهيم نور ، سوزان مسري ذيب ،  1
جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ، مسري كامل حممد عيسى ، العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركات مع دراسة تطبيقية ،  2

 .13، ص 0110، جانفي  22، اجمللد رقم  10جامعة االسكندرية ، العدد 
  013، ص  0302، دار اجليل للطباعة ، عمان ،  االستثمار والتمويل طويل االجل –االدارة المالية سيد اهلواري ،  3
 000، ص  0111، دار وائل للنشر ، عمان ،  0، طمدخل كمي واستراتيجي معاصر  –ارة البنوك ادفالح حسني احلسيين ، مؤيد عبد الرمحان الدوري ،  4
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1 
مبعىن جيرؤ اي هي اختبار وليست مصري ، اهنا اخلسارة املتوقعة للفرد يف (  Risicare)وهي مستمدة ايضا من الكلمة االيطالية 

 2.ظل حدث معني ، ويقاس هذا اخلطر باحتمال حدوث هذا احلدث والذي يؤثر على اجناز اهداف املؤسسة 

 اصطالحاالخطر   -2
يعرف اخلطر على انه اخلسائر املادية احملتملة واخلسائر املعنوية اليت ميكن قياسها نتيجة لوقوع حادث معني مع االخذ " 

 3" . يف االعتبار مجيع العوامل املساعدة لوقوع اخلسارة 
 : الفرق بين الخطر والمخاطرة والمجازفة   -3

ع بعضهما مع مصطلح املخاطرة ، هذا معناه اهنا مصطلحات غالبا ما يستخدم مصطلح اخلطر او اجملازفة بالتبادل م
 4:مرتبطة فيما بينها رغم االختالف املوجود بينهما ، لذا جيب التفريق بني هذه املصطلحات كالتايل 

 عندما يكون هناك احتمال ألكثر من نتيجة حمصلة هنائية غري معروفة ؛: الخطر  . أ
الفا للعائد املتوقع ، اي مبعىن احتمال اختالف العائد هي عبارة عن فرصة حدوث عائد خ:  المخاطرة . ب

 الفعلي بصورة عكسية عما كان متوقعا ؛
 .هي احلالة اليت ختلق او تزيد من فرص نشوء اخلسارة من خطر ما :  المجازفة . ت

 : مفهوم المخاطر من وجهات نظر مختلفة  -4
بل ، حبيث ختتلف النواتج املرغوب يف هو امكانية حدوث احنراف يف املستق: " الخطر من المنظور المالي  . أ

 ." حتقيقها عما هو متوقع 
االثار الغري مواتية الناشئة عن احداث متوقعة او غري متوقعة ، تؤثر " فهو ميثل   الخطر من المنظور الرقابي . ب

 5" .على رحبية املؤسسة ورأمساهلا 
 

هو حادث مستقبل حمتمل ال يتوقف على ارادة اي من الطرفني الذين مت " :  الخطر من وجهة نظر التامين  . ت
 6" بينهما العقد 

 
                                                           

لى ع، اطروحة ضمن متطلبات احلصول  محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض التنقيطي والتقنية العصبية االصطناعية بالبنوك الجزائريةصوار يوسف ،  1
 .09، ص 0110ختصص تسيري ، جامعة تلمسان ، شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ، 

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  ، اطار مقترح لرفع مستوى اداء المراجعة الداخلية لمراجعة ادارة مخاطر االعمال في الشركات المصريةياسر محد السيد مسرة  2
 . 929، كلية التجارة ، دمياط ، جامعة املنصورة ، مصر ، ص 

 00، ص  0110، دار احلامد ، االردن ،   ادارة الخطر والتامين، شفريي نوري موسى ،   اسامة عزمي سالم 3
 .00،ص  مرجع سبق ذكرهطارق خان ، حبيب امحد ، ترمجة عثمان باكر امحد و رضا سعد اهلل ،   4
 . 90، ص 0303، 0، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، ط"  ادارة اخطار المؤسسات الصناعية والتجارية واالصول العلمية" عبد السالم نشد حممود ،  5
 .20-20، ص  0330، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  0، ط 0، ج"  التامين في القانون الجزائري" ابراهيم ابو النجا ،  6
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 انواع المخاطر التي تواجه البنوك  : الفرع الثاني 

 : اهم هذه االنواع هي 

هي عدم قدرة العميل على االلتزام برد الدين او فوائده او االثنني معا عند موعد  :( االئتمانية ) مخاطر االقراض  -0
استحقاقه ، من خالل عدة اسباب ترجع اىل العميل ذاته او البنك او اىل نشاطه او بسبب العملية اليت منح من اجلها 

 1.االئتمان او نتيجة الظروف العامة اليت حتيط بالعميل والبنك
 :للمخاطر االئتمانية واليت ميكن ان حنددها فيما يلي وهناك عدة صور 

وتنشا بسبب السمعة االئتمانية للعميل ووضعه املايل : املخاطر املتعلقة بالعميل وبالقطاع الذي ينتمي اليه  . أ
وبالقطاع الذي ينتمي اليه ، الن لكل قطاع اقتصادي درجة من املخاطر الختالف اساليب التشغيل 

 ذا القطاع ؛واالنتاج لوحدات ه
املخاطر املرتبطة بالنشاط الذي مت متويله وكذا مدهتا ، مبلغها ومدى توفر شروط جناح امتام مثل هذه العملية  . ب

 مهما كانت طبيعتها ؛
خماطر متعلقة بالظروف العامة نتيجة الظروف االقتصادية و السياسية واالجتماعية وغريها ، وهذه املخاطر  . ت

 2.والتحكم فيها ، واخذ االحتياطات الكافية ملواجهتها من الصعب عادة التنبؤ هبا 
ناجتة عن تغري أسعار الفائدة صعودا " تعرف خطر معدل الفائدة بأهنا خماطرة تراجع اإليرادات  :مخاطر سعر الفائدة  -0

" ميكن كذلك تعريف خماطر معدل الفائدة   .وهبوطا حسب وضع كل مصرف على حدة نسبة إىل السيولة املتوفرة لديه
وترتبط خماطر   .هي اخلسائر املرتبطة بالتغري غري مرغوب يف سعر الفائدة، حيث يؤثر على قيمة عناصر امليزانية وعوائدها

 يتعرض البنك و ."معدالت الفائدة بالتغري احلقيقي يف السعر احلايل أو املستقبلي لعنصر من عناصر األصول واخلصوم
خلطر سعر الفائدة عند حدوث تقلبات يف السعر، إذ يعرف هذا اخلطر باخلسارة احملتملة للبنك، والناجتة عن التغريات 

 3؛ غري املالئمة لسعر القائدة، ويتمثل  يف مدى حساسية التدفقات النقدية سلبيا للتغريات اليت تطرأ على أسعار الفائدة
يظهر هذا النوع من املخاطرة عندما تكون هناك رغبة عامة مشرتكة ملعظم املودعني لسحب ودائعهم  :مخاطر السيولة  -9

) من املصرف التجاري وبشكل مفاجئ إلدارة املصرف ، مما يضطر ادارة املصرف اىل بيع بعض من موجودات املصرف 
ايضا هذه املخاطرة عندما ميارس عدد  خالل فرتة قصرية وبأسعار منخفضة ، كما تظهر ( اليت كانت تدر عليه دخال

كبري من املقرتضني حقوقهم يف سحب االموال اليت وافق املصرف وفقا التفاقية االقرتاض بسحب مبالغ حبدود معينة ، 

                                                           
 . 000، ص  0110، عمان ،  ، مؤسسة الوراق"  ادارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني" محزة حممود الزبيدي ،  1
 22 - 20، ص ص 0111اجلزائر ، ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،" (عمليات ، تقنيات وتطبيقات ) الوجيز في البنوك التجارية " ابوعرتوس عبد احلق ،  2
حول إدارة املخاطر املالية  اسيا قاسيمي ، محزة فياليل ، املخاطر املصرفية ومنطلق تسيريها يف البنوك اجلزائرية وفق متطلبات جلنة بازل ، املؤمتر الدويل األول 3

،  0100ديسمرب  09-00يومي اوحلاج ، البويرة ،  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة اكلي حمند وانعكاساهتا على اقتصاديات دول العامل 
 .2ص
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يطلق عليها خط االئتمان ، قد يصادف ان يكون هناك عدد كبري من املقرتضني يرغبون باالستفادة من سحب هذه 
 1نية قصرية مما يؤثر سلبا على سيولة املصرف ؛االموال خالل مدة زم

واليت تعترب يف كثري من االدبيات باهنا جزء من املخاطرة التشغيلية ، فتنشا عندما يستثمر :  المخاطرة التكنولوجية -2
املصرف وينفق اموال طائلة من اجل ادخال التكنولوجيا احلديثة واجهزة التواصل وانظمة احلاسوب هبدف ختفيض 

 2املركز التنافسي للبنك  ؛التكاليف وارضاء الزبائن من خالل تسهيل اخلدمات املصرفية واحملافظة على 
هي تلك املخاطر احلالية واملستقبلية اليت ميكن ان يكون هلا تأثري على ايرادات البنك وعلى :  المخاطر االستراتيجية -2

راس ماله نتيجة الختاذ قرارات خاطئة او التنفيذ اخلاطئ للقرارات وعدم التجاوب املناسب مع التغريات يف القطاع 
جملس ادارة البنك املسؤولية الكاملة عن املخاطر االسرتاتيجية ، وكذلك ادارة البنك املركزية اليت تتمثل  ويتحمل. املصريف 

 مسؤولياهتا يف ضمان وجود ادارة خماطر اسرتاتيجية مناسبة يف البنك ؛
ة او حدوث هي املخاطر النامجة عن ضعف يف الرقابة الداخلية او ضعف يف االشخاص واالنظم :المخاطر التشغيلية  -0

وان خماطر اخلسارة الناجتة عن احتمالية عدم كفاية انظمة املعلومات ، فشل تقين، خمالفة انظمة الرقابة . ظروف خارجية 
وجيب على جملس ادارة البنك وادارته املركزية . ، االختالس ، الكوارث الطبيعية ، تؤدي مجيعها اىل خسائر غري متوقعة 

ة هذا النوع من املخاطر ، ويتضمن ذلك هيكل تنظيمي واضح بني الصالحيات واالدوار ضمان وجود اطار فعال إلدار 
واملسؤوليات لكافة مكونات ادارة املخاطر التشغيلية، وكذلك توفر ادوات دعم من اجل تعريف وتقييم وضبط املخاطر 

املخاطر التشغيلية ،  كذلك جيب ان تكون لدى البنك سياسات واجراءات من اجل ضبط والتقليل من. الرئيسية 
كما جيب . وكذلك على البنك ان حيدد ويقيم املخاطر التشغيلية بالكامل ، واليت ميكن ان تتواجد يف خمتلف نشاطاته 

 ان تكون هناك مراقبة ومتابعة مستمرة من اجل ضبط هذه املخاطر ؛
يرادات البنك ورأمساله نتيجة للتغريات املغايرة احلالية واملستقبلية اليت قد تتأثر هبا ا هي املخاطر:  مخاطر سعر الصرف  -0

وان . وتتمثل احتمالية اخلسارة من اعادة تقييم مركز مأخوذ بالعملة احمللية مقابل عمالت اجنبية . يف حركة سعر الصرف
اضحة جملس االدارة وادارة البنك هي املسؤولة عن استكشاف البنك ملثل هذه املخاطر ، وبالتايل جيب توفر سياسات و 

كذلك جيب ان تتضمن السياسات احلدود اليت يتقبلها جملس ادارة البنك . يف البنك حتكم مثل هذه النشاطات 
 خبصوص هذا النوع من املخاطر ؛

وان هذه املخاطر هي املخاطر احلالية . تنشا هذه املخاطر عن عدم االلتزام باإلرشادات التنظيمية: المخاطر التنظيمية -0
تؤدي ارباح البنك ورأمساله نتيجة لعدم تقيده باألنظمة والقوانني واملعايري الصادرة عن السلطات الرقابية  واملستقبلية اليت
وان هذا النوع من املخاطر يعرض البنك لغرامات مالية ورمبا خماطر السمعة وبالتايل التأثري على نشاطاته . من وفت ألخر

                                                           
  929 -920، ص  0109، الذاكرة للنشر والتوزيع ، العراق ،   (مدخل ادارة المخاطر) ادارة المصارف التجارية  اسعد محيد العلي ،  1
 920، ص  مرجع نفسه 2
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البنك برامج معينة للتعامل مع كل هذه املخاطر ولكن بغض النظر  ومما سبق يتضح انه جيب ان تتوفر لدى. بشكل عام
 1.عن الطريقة اليت تتم هبا ادارة كل نوع من انواع هذه املخاطر، ال بد من توفر االمور التالية كاهم ركائز إلدارة املخاطر 

تكون نتيجة فشل يف التسيري السليم للبنك مبا ال يتماشى مع االنظمة والقوانني املعمول هبا واخلاصة  :مخاطر السمعة  -3
بالبنك، والسمعة تعد عامل مهم السرتاتيجية البنك ، حيث ان طبيعة انشطة البنوك تعتمد على السمعة احلسنة لدى 

 2. للعمالء 
ة تكبد البنك خلسائر نتيجة للتغريات املعاكسة يف االسعار السوقية هي املخاطر اليت تتمثل يف امكاني :مخاطر السعر   -01

 3.، وتنشا من التذبذبات يف املراكز املأخوذة يف اسواق السندات ، االسهم ، العمالت والبضائع 

اطر ، ويتم وتقوم عملية ادارة املخاطر بعمل فحص وحتليل شامل ومفصل لكل انواع املخاطر اليت قد تتعرض هلا موضع دراسة املخ
 4: ذلك بتطبيق مخس خطوات اساسية على النحو التايل 

 تعريف اخلطر للتعرف على املخاطر احمليطة بالعمل ؛ 
 حتليل املخاطر من خالل تصنيف اخلطر والوقوف على مصادره االصلية ؛ 
 ال تقييم املخاطر من خالل حتديد عنصري اخلطر املتمثلني يف االثار اليت حيدثها كل خطر و احتم

 حدوثه ؛
 التحكم يف املخاطر لتحديد اي الطرق تستخدم لتقليل احتمال اخلطر واثاره ؛ 
  املراقبة واملتابعة الدورية الكتشاف مصادر اخلطر اجلديدة ، او فشل التحكم يف خماطر سابقة. 

 مفاهيم اساسية حول ادارة المخاطر وتصنيفاتها: ثانيا 

هذا املفهوم لقي اهتمام كبري خاصة بعد االزمات املالية العاملية ، حيث اصبح كوسيلة او منهج للتعامل مع املخاطر عن       
طريق توقع اخلسائر احملتملة وتصميم تنفيذ اجراءات من شاهنا ان تقلل امكانية حدوث اخلسائر ، او االثر املايل للخسائر اليت تقع 

 . كل مستوى وعرب كل وحدة يف املنظمة  عملياته اليت تنفذ عندق نتائجه االجيابية من خالل اىل احلد االدىن ، حيث حيق

 

 

 

                                                           
 . 919 – 030ذكره ، ص ص مرجع سبق، شقريي نوري موسى ، حممود ابراهيم نور ، سوزان مسري ذيب  1
 .000، ص  0109، دار الوراق ، االردن ، "  ادارة المخاطر" بن عزوز بن علي ، عبد الكرمي قندوز ، حبار عبد الرزاق ،  2
 .910مرجع سبق ذكره ، ص  ،  حممود ابراهيم نور ، سوزان مسري ذيب شقريي نوري موسى ، 3
 . 0، ص  0110، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث ، مصر ،  تقييم وادارة المخاطر حممد حممود الكاشف ، سيد كاسب ،  عاطف عبد املنعم ، 4
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 تعريف ادارة المخاطر : الفرع األول 

هي اجلزء االساسي يف االدارة االسرتاتيجية ألي مؤسسة ، فهي االجراءات اليت تتبعها املؤسسات بشكل منظم ملواجهة " 
 1" .، هبدف حتقيق املزايا املستدامة من كل نشاط االخطار املصاحبة ألنشطتها 

هي تنظيم متكامل يهدف اىل جماهبة املخاطر بأفضل الوسائل واقل التكاليف ، وذلك عن طريق اكتشاف اخلطر وحتليله " 
 2" .وقياسه وحتديد وسائل جماهبته ، مع اختيار انسب هذه الوسائل لتحقيق اهلدف املطلوب 

خالل الرقابة املالئمة من قبل جملس االدارة واالدارة املركزية من اجل حتديد ، قياس ، متابعة ومراقبة   تتم ادارة املخاطر من
 3.كافة املخاطر ذات الصلة ، واعداد التقارير عنها 

 اعداد الدراسات قبل وقوع اخلسائر او بعد حدوثها ، وذلك بغرض منع او تقليل اخلسائر احملتملة مع حماولة حتديد اية" 
خماطر يتعني السيطرة عليها او استخدام االدوات اليت تؤدي اىل دفع حدوثها او عدم تكرار مثل هذه املخاطر ، اي محاية صورية 

 4" .للمنشاة بتوفري القفة لدى املودعني او الدائنني واملستثمرين ، ومحاية قدرهتا الدائمة على توليد االرباح 
خاطر عن طريق توقع اخلسائر العارضة احملتملة وتصميم تنفيذ اجراءات من شاهنا ان منهج او مدخل علمي للتعامل مع امل" 

 5" .تقلل امكانية حدوث اخلسائر او االثر املايل للخسائر اليت تقع اىل احلد االدىن 
املنظمة ، ويراعى ذ من طرف جملس االدارة ، املديرية العامة و مجيع عمال تنفاجراءات : " اهنا ادارة املخاطر على IFACIيعرف 

يف ذلك عند اعداد االسرتاتيجية ويف مجيع انشطة املنظمة ، وهي مصممة لتحديد االحداث احملتملة اليت قد تؤثر على املنظمة 
 6" .ولتسيري املخاطر يف حدود مدى قدرهتا على املخاطرة ، ويهدف اىل توفري ضمان معقول فيما يتعلق بأهداف املنظمة 

 7: بعض املفاهيم االساسية اليت متيز نظام ادارة املخاطر من خالل  يعكس هذا التعريفو 

 اجراء دائم يغذي املنظمة ككل ؛ يتم تنفيذها من قبل مجيع العمال وعلى مجيع مستويات املنظمة ؛ -
 بعني االعتبار عند اعداد االسرتاتيجية ؛ تأخذ -
 ويسمح حبصوهلا على رؤية شاملة  عن التعرض للمخاطر ؛ ينفذ عرب كل مستوى وعرب كل وحدة يف املنظمة ، -
 مصممة لتحديد االحداث احملتملة اليت ميكن ان تؤثر على املنظمة ، وادارة املخاطر يف سياق الرغبة يف املخاطرة ؛ -

                                                           
 .99، ص مرجع سبق ذكرهطارق خان ، حبيب امحد ، ترمجة عثمان باكر امحد و رضا سعد اهلل ، 1
 . 22، ص 0110، عمان ، االردن ،  0، دار حامد للنشر والتوزيع ، ط"  ينادارة المخاطر والتام" اسامة عزمي سالم ، شقريي نوري موسى ،  2
، ابو ظيب ،  0، معهد السياسات االقتصادية ، صندوق النقد العريب ، ط"  اطر اساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر" ابراهيم الكراسنة ،  3

 .93، ص 0101االمارات ، 
  012، دار النشرة ، عمان ، بدون سنة نشر ، ص  0، ط المشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطرمسري عبد احلميد ، رضوان حسن ،  4
الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  ، (بنوك مخاطر االئتمان واالستثمار والمشتقات واسعار الصرف –شركات  –افراد ) ادارة المخاطر طارق عبد العال محاد ، 5

 20-21، ص  0110
6 IFACI, Le management des risques de l’entreprise, 3eme édition, édition d’organisation, Paris 2007, p  55. 

7 Ibid, p : 5-6. 
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 ؛( فيما يتعلق بتحقيق اهداف املنظمة) يقدم للمديرية العامة وجملس االدارة ضمان معقول  -
 . االهداف املنتمية اىل فئة واحدة او عدة فئات مستقلني لكن ميكن ان تكون متداخلة التوجه حنو بلوغ  -

 خطوات ادارة المخاطر : الفرع الثاني 

 :لتحقيق ادارة فعالة هلذا النظام جيب ان متر الدراسة عرب خطوات او مراحل ، ميكن تلخيصها كالتايل                

خدمة يقدمها البنك تنطوي عليها عدة خماطر ، على سبيل املثال هناك اربعة انواع ان كل منتج او : تحديد المخاطر  -1
من املخاطر يف حالة منح قرض ، وهذه املخاطر هي خماطر االقراض ، خماطر سعر الفائدة ، خماطر السيولة وخماطر 

ل عملية وعلى ستوى كوان حتديد املخاطر جيب ان تكون عملية مستمرة وجيب ان نفهم املخاطر على م. تشغيلية 
 مستوى احملفظة ككل ؛

بعد حتديد املخاطر املتعلقة بنشاط معني ، تكون اخلطوة الثانية هي قياس هذه املخاطر حيث ان كل : قياس المخاطر  -2
وان القياس . نوع من املخاطر جيب ان ينظر اليه بأبعاده الثالثة وهي حجمه ، مدته ، واحتمالية احلدوث هلذه املخاطر 

 مهية بالنسبة اىل ادارة املخاطر ؛حيح وهو الذي يتم يف الوقت املناسب ويكون على درجة كبرية من االالص
بعد حتديد وقياس املخاطر تأيت اخلطوة الثالثة وهي ضبط هذه املخاطر حيث هناك ثالث طرق :  ضبط المخاطر -3

 : اساسية لضبط املخاطر املهمة وهي 
 النشاطات ؛جتنب او وضع حدود على بعض  . أ

 تقليل املخاطر ؛ . ب
 .الغاء هذه املخاطر  . ت

وعلى البنوك ان تقوم بوضع حدود للمخاطر من خالل السياسات واملعايري واالجراءات اليت تبني املسؤولية 
 .والصالحية 

على البنوك ان تعمل على اجياد نظام معلومات قادر على حتديد وقياس املخاطر بدقة ،وبنفس :  مراقبة المخاطر -4
 .المهية يكون قادرا على مراقبة التغريات املهمة يف وضع املخاطر لدى البنك ا

املثال لو توقف عميل ما عن الدفع فهذا جيب ان يظهره نظام املعلومات وكذلك فان توقف العميل عن  وعلى سبيل
علومات الذي يعكس الدفع يرتتب عليه حرمان البنك من هامش الربح ايضا على هذا القرض ، وبالتايل فان نظام امل

وبشكل . التغري يف سعر الفائدة كي يعوض البنك على فقدان العائد من هذا القرض على امهية كبرية بالنسبة اىل البنك 
عام فان الرقابة على املخاطر تعين تطور انظمة التقارير يف البنك اليت تبني التغريات املعاكسة يف وضع املخاطر لدى 

 1.دات املتوفرة لديه للتعامل مع هذه املتغريات البنك وما هي االستعدا

                                                           
1
 912-919مرجع سبق ذكره ، ص  شقريي نوري موسى ، حممود ابراهيم نور ، سوزان مسري ذيب ، 
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 اهمية ادارة المخاطر : الفرع الثالث 

ان ادارة املخاطر ليست ظاهرة جديدة لكن امهيتها قد تنامت بشكل واسع يف الوقت احلاضر بعد االزمات املالية العديدة اليت 
حدثت كأزمة جنوب شرق اسيا ، ملكسيك واالرجنتني ، واخرها االزمة املالية العاملية مما ادى بالسلطات الرقابية واجلهات اإلشرافية 

ان تعمل جبد للوصول اىل نظام ادارة املخاطر ذي هيكلية جيدة ، لذلك فان امهية ادارة  (BIS)ت الدويل الدولية وبنك التسويا
 1:املخاطر تربز من خالل االيت 

 ان املخاطر تزداد عرب الزمن يف االعمال وخصوصا يف بيئة الصناعة املالية واملصرفية ؛ -1
 ديد خطة وسياسة العمل املصريف ؛تساعد يف تشكيل رؤية مستقبلية واضحة يتم يف ضوئها حت -2
الثورة التكنولوجية اليت ادت اىل اجياد خماطر جديدة متعددة للمصرف نتيجة توجه العمل املصريف الكرتونيا مما ادى اىل  -3

 ظهور خماطر اضافية مرتبطة بالصريفة االلكرتونية ؛
 اليف احلالية واملستقبلية اليت تؤثر يف الرحبية ؛احلاجة اىل تنمية وتطوير ميزة تنافسية للمصرف عن طريق التحكم يف التك -4
 تقدير املخاطر مبا ال يؤثر يف رحبية املصرف من خالل استخدام ادوات ادارة املخاطر ؛ -5
 .املساعدة يف اختاذ قرارات التسعري  -6

  مهام ادارة المخاطر: الفرع الرابع 

قسم ادارة املخاطر ، واليت يرتاسها مدير املخاطر باإلضافة بالنسبة للمؤسسات كبرية احلجم توجد وظيفة مستقلة متمثلة يف 
 .اىل املساعدين ، تتوفر فيهم مؤهالت ومهارات خاصة بإدارة املخاطر

حيث ان مهام . اما يف املؤسسات الصغرية فقد توكل اىل احد املدراء ضمن توصيف وظيفي ، مهمته ادارة خماطر املؤسسة 
 : ادارة املخاطر تتمثل فيما يلي 

 اعداد التقارير عن املخاطر ، وتقدميها جمللس االدارة واصحاب املصاحل ؛ -1
 اكتشاف املخاطر اخلاصة بكل نشاط اقتصادي ؛ -2
 خطر من االخطار اليت مت اكتشافها ومعرفة طبيعته ومسبباته وعالقته باألخطار االخرى ؛ حتليل كل -3
وضع سياسة واسرتاتيجية إلدارة املخاطر ، مع اعداد سياسة وهيكل للمخاطر داخليا لوحدات العمل ، والعمل  -4

 2.على انشاء بيئة مالئمة 

 

                                                           
 . 20 – 20ص ، مرجع سبق ذكره صادق راشد الشمري ،  1
 .02، ص 0333، دار املسرية ، عمان ،  0، ط ادارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي ،  2
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  سياسات ادارة المخاطر: الفرع الخامس 

رة املخاطر عبارة عن اساليب معاجلة اخلطر ، ولقد اختلف الكتاب يف تقسيمهم لسياسات ادارة اخلطر، تعد سياسات ادا
وطرق اجيابية تتضمن تكوين احتياطي للتامني ( جتنب اخلطر او افرتاض اخلطر وحتمل نتائجه) فنجد من يقسمها اىل طرق سلبية 

 .يل اخلطر، الوقاية او املنع الذايت ، تنويع وتوزيع او اقتسام اخلسارة، نقل او متو 

 1:وعلى العموم ميكن مجع اهم سياسات ادارة املخاطر يف العناصر التالية مع الرتكيز على امهها 

ويقصد به اختاذ قرارات احلد من نشاط معني او ايقاف النشاط كلية ، وذلك عندما ينطوي هذا :  تجنب الخطر -0
ا التغطية املناسبة ، وبذلك فان سياسة جتنب اخلطر تتمثل يف القرار النشاط على خسائر حمتملة جسيمة وال تتوفر هل

 السالب ، اي عدم اختاذ القرار الذي يؤدي اىل اخلطر ؛
ويقصد به ان تتحمل نتائج واثار حتقق االخطار املختلفة شركة خمتصة مقابل قسط :  نقل الخطر او تحويله للغير -0

كون اكثر قوة من املؤسسة االوىل على معاجلته او التحكم فيه بإجياد نقدي كشركات التامني، او اي مؤسسة اخرى ت
الوسيلة املناسبة للتخفيف منه ، وانقاص الضرر اىل اقصى قدر ممكن ، وبعد حتويل اخلطر من اكثر الطرق املستخدمة 

 .طر ومسبباته وخسائره للحد من اثاره على اعتبار ان املؤسسة ال تستطيع حتمله لعدم توفر اخلربة الكاملة عن حجم اخل
اي بانه الفشل يف اختاذ عمل اجيايب لتجنب النتائج غري املرغوب فيها املرتتبة :  االحتفاظ بالخطر او افتراض الخطر -9

 :على اخلطر ، واختاذ عمل اجيايب إلجياد وسائل داخل الشركة للسيطرة على اخلطر ، ويظهر من خالل احتمالني 
  عد معرفة وجوده ؛اذا كان اخلطر مهمال بسبب 
  اذا حدث وان وجد اهتمام بوجود اخلطر ، ومت وضع قرار بعدم اختاذ اي قرار بشأنه، او االحتفاظ به من

 .خالل التامني ، ولكن جيب على مدير اخلطر التأكد من قدرة الشركة على حتمل اخلطر 
م عند اختاذ القرارات ، وذلك عن طريق وتتم بتقليل ظاهرة الالتاكد والشك الناج:  تخفيض الخطر او منع الخسارة -2

التنبؤ بدقة كافية باحتمال حتقق حوادث ، والتنبؤ حبجم اخلسارة اليت تنتج يف كل مرة حتدث فيها من ناحية اخرى ، 
 .وذلك بعد دراسة موضوعية لنوعية اخلطر واسبابه والتخطيط هلا ملواجهتها عند حتققها 

السياسات االربعة إلدارته ومعاجلته يف ان واحد، وما هي الطرق اليت تعد االكثر ان خاصية اخلطر هي اليت حتدد اي من 
مالئمة يف موقف معني، وينبغي استخدام كل واحدة من هذه السياسات عندما تكون هي الوسيلة املناسبة اكثر من 

خماطر ال ميكن التخلص منها ومن ناحية اخرى هناك . غريها واالقل تكلفة لتحقيق االمان املايل الذي ترغبه املؤسسة 
 .او حىت حتويلها ، وجيب على البنك ان يتحملها وهو ما يطلق عليه باملخاطر االولية 

                                                           
 .002-000 ص ص ، 0100، دار النفائس للنشر والتوزيع، االردن ،  ، ادارة المخاطر في المصارف االسالميةعبد الناصر براين ابوشهد  1
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وهو توزيع املخاطر باالعتماد على التنويع من خالل مسك حمفظة حتتوي على عدد كبري من :  مبدا او سياسة التنويع -2
واملستثمر الناجح يسعى للحصول على اكرب عائد ممكن . تلفة االسهم، واليت يتم اختيارها من قطاعات اقتصادية خم

 .باقل خماطرة ممكنة وال ميكن ان حيصل ذلك اال بتطبيق فكرة احملفظة 

 عملية ادارة المخاطر في المؤسسة البنكية: المطلب الثاني 

 : التايل عمليات ادارة املخاطر البنكية متر بعدة مراحل ومبادئ ، ميكن ذكر امهها ك           

 مراحل ومبادئ ادارة المخاطر في البنوك: أوال 

تبدا بتحديد املناطق اليت قد تنتج عنها  ، هناك مراحل ومبادئ من اجل حتديد نطاق ادارة املخاطر يف املؤسسة البنكية      
من خالل التعرف املخاطر مث قياس درجة هذا اخلطر وذلك لتحديد مستواه املقبول حىت تتم ادارة هذا اخلطر باملستوى املرغوب به 

ليها ، ولضمان حسن عليه ، ونستعمل احد االساليب إلدارته اما بتجنبه او السيطرة عليه او حتويله اىل جهة تقبل بنقل املخاطر ا
 :تسيري هذه العملية جيب االعتماد او االلتزام مببادئ ، سوف نلخص ذلك يف ما يلي 

 البنكية  مراحل ادارة المخاطر :الفرع االول 

 1: هناك اربع مراحل يف ادارة املخاطر البنكية وهي 

املخاطر ، فمخاطر االقراض قد ال تكون  تنتج عنهاحتديد املناطق اليت قد تنتج عنها املخاطر ، فمخاطر االقراض قد  -1
نتيجة سبب مباشر يتعلق باملقرتض وشروط القرض ، بل قد تكون نتيجة ظروف عامة تؤثر يف االقتصاد الوطين او يف 

 القطاع الذي ينتمي اليه املقرتض ، وتؤدي اىل تعطيل االنتاج ؛
عني ، وتقومي خماطر صناعة او قطاع معني من ويرتاوح القياس عادة بني تقومي وضع عميل م: قياس درجة اخلطر  -2

 االقتصاد ، وكذلك تقومي غرض فرض ، وطبيعة مشروع للتمويل ؛
حتديد مستوى املخاطر اليت ميكن القبول هبا وهذا يتطلب التأكد من وجود نظام مناسب للموافقة والرقابة واملتابعة ، مع  -3

 .ت العامة املوضوعة تفويض الصالحيات للعناصر االكثر كفاية ضمن السياسا
ادارة العمل مبستوى املخاطر اليت ميكن القبول هبا وهذا يتطلب التأكد من وجود نظام مناسب للموافقة والرقابة واملتابعة  -4

 .، مع تفويض الصالحيات للعناصر االكثر كفاية ضمن السياسات العامة املوضوعة 

 :احد او اكثر من االساليب التالية للتعامل معه وبعد التعرف على اخلطر وحتديد مستواه ميكن استعمال و 

 ويتحقق ذلك من خالل عدم الدخول يف عملية معينة ؛: جتنب املخاطر  -1

                                                           
 . 009، ص  0110، اجلزء الثاين ، مكتبة اجملتمع العريب ، عمان ،  وجهات نظر مصرفيةمفلح حممد عقل ،  1
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ويتم ذلك من خالل بذل اجلهود من قبل االدارة لتقليل احتماالت حدوث اخلسارة كما : السيطرة على املخاطر  -2
 يتضمن حتديد املخاطر حىت لو وقعت بعد ذلك ؛

يعين ذلك نقل النتائج املالية املتوقعة عن اخلسارة اىل جهة تقبل بنقل املخاطر اليها مثل التامني ، وكما : خاطر حتويل امل -3
 .يف حالة الصادرات والتغطية املستقبلية فيما يتعلق بالعمالت 

  البنكيةمبادئ ادارة المخاطر : الفرع الثاني 

 1: باملبادئ االساسية االتية ان حسن ادارة املخاطر بالبنوك تستوجب االلتزام 

هتتم بإعداد السياسة العامة ، اما االدارة املتخصصة ( جلنة ادارة املخاطر ) ان يكون لدى كل بنك جلنة مستقلة تسمى  -1
 إلدارة املخاطر فتتوىل تنفيذ تلك السياسات ، كما تقوم مبراقبة وقياس املخاطر بشكل دوري ؛

 املخاطر الرئيسية تكون لديه خربة كافية يف اجملال املصريف ؛لكل نوع من ( مسؤول خماطر) تعيني  -2
وضع نظام حمدد لقياس ومراقبة املخاطر يف كل بنك لتحديد مستوى كل نوع من املخاطر اليت ميكن قياسها وبشكل  -3

 السيولة والسوق ؛دقيق ملعرفة وحتديد تأثريها على رحبية البنك ومالئمته الرأمسالية وحتديد االسقف االحرتازية لالئتمان و 
 تقييم موجودات كل بنك وخاصة االستثمارية كمبدأ اساسي لقياس املخاطر والرحبية ؛ -4
 استخدام انظمة معلومات حديثة إلدارة املخاطر ووضع ضوابط امان مالئمة هلا ؛ -5
ميع اعمال البنك ضرورة وجود وحدة تدقيق داخلي مستقلة بالبنوك تتبع جملس االدارة بالبنك مباشرة وتقوم بالتدقيق جل -6

 مبا فيها ادارة املخاطر ؛
تقع مسؤولية ادارة املخاطر بشكل اساسي على عاتق جملس االدارة لكل بنك الذي يعده املسامهني املسؤولني عن  -7

 اعمال البنك ، وهو ما سيتوجب فهم املخاطر اليت يواجهها والتأكد من اهنا تدار بأسلوب فعال وكفئ؛
اسرتاتيجية ادارة املخاطر وتشجيع القائمني على االدارة اىل قبول واخذ املخاطر بعقالنية يف  على جملس االدارة اقرار -8

 اطار هذه السياسات والعمل على جتنب املخاطر اليت يصعب عليهم تقييمها ؛ذ
 مات ؛وضع ضوابط امان جلميع االنظمة املعلوماتية الرئيسية لكل بنك من اجل احلفاظ على صحة وسالمة وسرية املعلو  -9

وضع خطط للطوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد االزمات يتم املوافقة عليها من قبل املسؤولني للتأكد من ان البنك  -11
 .قادر على حتمل اي ازمة 

 

 

                                                           
يف ادارة املخاطر املصرفية ، جملة (  RAROC)نرباس حممد عباس العامري ، صالح الدين حممد امني االمام ، استعمال امنوذج عائد راس املال املعدل باملخاطر  1

  .001 – 003، ص  0100، الفصل الرابع ، جامعة بغداد ،  00دراسات حماسبية ومالية ، اجمللد السابع ، العدد 



 اليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة المؤسسات                     الفصل الثالث                                         

 

 245 

 المسؤوليات والعناصر االساسية إلدارة المخاطر البنكية : ثانيا 

 : هناك عدة مسؤوليات لوظيفة ادارة املخاطر و تشمل على عناصر اساسية لكل بنك ، ميكن ذكر امهها فيما يلي         

 المسؤوليات والوظائف الرئيسية إلدارة المخاطر في البنوك  :الفرع االول

 :يطرح معظم املؤلفني اهدافا متعددة لوظيفة ادارة املخاطر منها 

 ة او املؤسسة ككيان عامل يف االقتصاد ؛ضمان استمرارية وجودة املنظم -1
 ضمان كفاية املوارد عند حدوث اخلسارة ، وتقليل تكلفة التعامل مع اخلطر اىل ادىن حد ؛ -2
 احملافظة على الفاعلية التشغيلية للمؤسسة وتفادي الوصول اىل االفالس ؛ -3
 وحتسني التصنيف االئتماين هلا ؛ارتفاع قيمة الشركة واسهمها يف السوق وزيادة درجة الثقة يف مقدراهتا  -4
محاية املتعاملني او الزبائن ، فالدائنون سوف يزيد اطمئناهنم اىل امكانية الشركة يف سداد ديوهنا ، والعمالء  -5

  1.يستفيدون من استقرار اسعار منتجاهتا 
 ضمان توافق االطار العام إلدارة املخاطر مع املتطلبات القانونية ؛ -6
 تعتمدها املؤسسة يف حتديد املخاطر واالشراف عليها ؛ تطبيق النماذج اليت -7
 نشر الوعي باملخاطر بوجه عام على مستوى املؤسسة ككل ؛ -8
 حتديد خماطر كل نشاط من انشطة املؤسسة وضمان حسن حتديدها ؛ -9

 2.القيام باملراجعة الدورية وحتديث سياسة االئتمان يف البنك  -11

  البنكيةالعناصر االساسية إلدارة المخاطر  : الفرع الثاني 

ادارة املخاطر يف البنك مثلها مثل باقي االدارات فيه فهي ال تستطيع العمل يف عزلة ، بل حتتاج اىل رقابة من طرف جملس  
حيث جيب ان . ئ اىل نظام معلومايت كف وأيضااالدارة وكذا اىل سياسات فاعلة ومتناسبة وطبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك 

 3: تشمل ادارة املخاطر لكل بنك على العناصر الرئيسية التالية 

 واإلدارةتتطلب ادارة املخاطر اشراف فعلي من قبل جملس االدارة : العليا  واإلدارةرقابة فاعلة من قبل جملس االدارة  -1
ادارة املخاطر اليت تتناسب  اتوإجراءالعليا ، وجيب على جملس االدارة اعتماد اهداف واسرتاتيجيات وسياسات 

مع الوضع املايل للمؤسسة ، وطبيعة خماطرها ودرجة حتملها للمخاطر ، وجيب ان يتم تعميم تلك املوافقات على  
 .كافة مستويات املؤسسة املعنية بتنفيذ سياسات ادارة املخاطر 

                                                           
 . 000عبد الناصر براين ابوشهد ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 00، ص  0112، االسكندرية ، ، منشاة املعارف  0، ط ، قياس وادارة المخاطر في البنوكمسري اخلطيب  2
3
 . 22 – 22مرجع سبق ذكره ، ص  ابراهيم الكراسنة ، 
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يجية اليت اقرها جملس االدارة وحتديد خطوة اما االدارة العليا فيجب ان تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجيهات االسرتات
عنها ، كذلك ضرورة التأكد من استقالل  واإلبالغواضحة للصالحيات واملسؤوليات املتعلقة بإدارة ومراقبة املخاطر 

 القسم املكلف بإدارة املخاطر عن االنشطة اليت تؤدي اىل نشوء املخاطر ؛
العليا العمل على ضرورة ان تتناسب سياسات ادارة  واإلدارةارة جيب على جملس االد: كفاية السياسات واحلدود  -2

املخاطر مع املخاطر اليت تنشا يف البنك وذلك باختاذ اجراءات سليمة لتنفيذ كافة خطوات ادارة املخاطر ، ولذلك 
الالزمة ومبا التقارير  وإعدادفعالة الختاذ القرارات  وإدارةمعلومات  وأنظمةمالئمة  وإجراءاتجيب تطبيق سياسات 

 يتناسب مع نطاق وطبيعة انشطة النك ؛
ان الرقابة الفعالة ملخاطر البنك تستوجب معرفة وقياس كافة املخاطر ذات : املعلومات  وأنظمةكفاية رقابة املخاطر  -3

التأثري املادي الكبري ، وبالتايل فان رقابة املخاطر حتتاج اىل نظم معلومات قادرة على تزويد االدارة العليا وجملس 
 اخل ؛...ية االدارة بالتقارير الالزمة ويف الوقت املناسب حول اوضاع البنك املال

ان هيكل وتركيبة انظمة الضبط يف البنك هي حامسة بالنسبة اىل ضمان حسن سري اعمال : كفاية انظمة الضبط  -4
البنك وباألخص ادارة املخاطر ، ان االستمرار يف تطبيق انظمة رقابة وضبط مبا يف ذلك حتديد الصالحيات وفصل 

 .الوظائف هي من اهم وظائف ادارة البنك 
فصل الوظائف تعترب الركيزة االساسية يف موضوع ادارة املخاطر ، ويف حال عدم وجود مثل هذا الفصل فان ان مهمة 

مستقبل البنك سيكون مهدد باملخاطر ورمبا بالفشل ، وهذا يف احلقيقة يتطلب تدخل من السلطات الرقابية من اجل 
 .تصحيح هذا الوضع 

 ادوات ادارة المخاطر البنكية : الفرع الثالث 

 : ميكن تصنيف تقنيات او اساليب ادارة املخاطر املصرفية اىل منهجني رئيسيني مها 

يقصد بتقنيات التحكم يف املخاطر ان تقلل بأدىن تكاليف ممكنة تلك املخاطر اليت تتعرض هلا : التحكم يف املخاطر  -1
يف املخاطر حتاشي املخاطر واملداخل املختلفة اىل تقليل املخاطر من خالل منع املنظمة ، وتشمل تقنيات التحكم 

حدوث اخلسائر وجمهودات الرقابة والتحكم ، ويف حالة حتاشي املخاطر يرفض الفرد او املنظمة تقبل التعرض خلسارة 
 1.ناشئة عن نشاط معني 

 : متويل املخاطر  -2
 :ني رئيسيني توفري االموال لتعويض اخلسائر من خالل شكل

                                                           
 20، مرجع سبق ذكره ، ص  محاد طارق عبد العال  1
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  وهي من الطرق اليت متول اخلسارة الناجتة عن اخطار االسعار وتتمثل يف اقراض او استقراض : التحوط
عقود اخليار ، : العمالت املختلفة او عقود جتارية للشراء والبيع مثل عقود املشتقات املالية االربعة وهي 

 العقود املستقبلية ، العقود اآلجلة و عقود املقايضة ؛
  وهي من طرق متويل اخلسائر عن طريق عقود يتم مبقتضاها مواجهة اخلطر بتحويله اىل طرف اخر : التحويل

 1.نظري دفع مقابل هلذا الطرف مع احتفاظ صاحب الشيء موضوع اخلطر االصلي مبلكيته هلذا الشيء 

 ادارة المخاطر  صالحيات :الفرع الرابع 

 2:ملخاطر من اجل مراقبتها والتحكم فيها هذه القدرة ختدم عدة ادوار هامة منها ان اهلدف من ادارة املخاطر هو قياس ا

تزود ادارة البنوك بنظرة افضل للمستقبل وبالقدرة على حتديد سياسة االعمال ، وبدوهنا ال : اداة لتنفيذ االسرتاتيجية  -1
السيطرة على عدم التأكد احمليط باملكاسب املتوقعة  يكون باإلمكان رؤية النتائج احملتملة او التقلبات احملتملة للرحبية او 

 ؛
العلم باملخاطر هو مدخل ضروري ملعرفة االسعار املناسبة الواجب تقاضيها من العمالء وهو االداة : امليزة التنافسية  -2

 الوحيدة اليت تسمح بالتمايز السعري عرب العمالء ذوي املخاطر املتباينة ؛
لكل مؤسسة بنكية القدرة على ضبط وتسوية الفرق بني املخاطرة وراس املال خارج نطاق :  املخاطرة والقدرة على الدفع -3

املتطلبات الدنيا ، وراس املال القائم على املخاطرة هو ذلك املستوى يف راس املال املستق من تقييم اخلسائر احملتملة 
ائج السلبية ، النه دائما سوف يكون خسائر ومقاييس املخاطرة ، وتعتمد القدرة على الوفاء بااللتزامات على النت

 وسوف يتم استيعاهبا بواسطة راس املال لتفادي االفالس ، وبالطبع ال ميكن تغطية كل اخلسائر احملتملة ؛
ميكن النظر اىل ادارة املخاطر على اهنا عامل جناح اذا كانت متطورة للدرجة اليت حتدث معها تأثري على : اختاذ القرار  -4

قرار ، وان حتمل املخاطرة عملية تنطوي على االجتهاد واصدار االحكام ، وليس من السهل رصد كل ابعاد اختاذ ال
املخاطرة ، ورغم ان املخاطر يتم قياسها اال ان القرار جيب ان يتخذ مع ذلك بشان فرصة معاملة ما ، وبالنظر اىل 

املخاطر ليس القصد منها ان تكون منوذجا لعملية اختاذ القرار فان ادارة . ارتباطها مع السياسات التجارية واملالية للبنك 
 بالكامل بل املساعدة يف هذه العملية ؛

ان العلم باملخاطر يسمح للبنوك بتسعريها ، وبدون العلم باملخاطر ال تكون اهلوامش قابلة للمقارنة من : خماطر التسعري  -5
تسعريها ، ال تدفع احلماية من التكاليف املستقبلية وهذه  معاملة ألخرى ، يضاف اىل ذلك ان املخاطر اذا مل يتم

 تكاليف ال توجد هلا ايرادات مناظرة ؛

                                                           
 .90، دار احلامد ، االردن ، ص  0، ط منظور اداري كمي اسالمي –ادارة الخطر والتامين هاين جزاع ارتيميه ، سامر حممد عكور ،  1
 090 - 009ص ص  مرجع سبق ذكره، طارق عبد العال محاد ،  2
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ينبغي ادماج عملية رفع التقارير عن املخاطرة مع عملية رفع التقارير عن املكاسب :  رفع التقارير عن املخاطر ومراقبتها  -6
ريق توفري معلومات واضحة ومباشرة عن املخاطر ، ومع ، ومراقبة املخاطر ميكن ان تشجع على حتمل املخاطر عن ط

املخاطر غري املعلومة يسود احلذر والتعقل يف العادة وحيول دون اختاذ قرار بتحمل املخاطرة رغم ان رحبيتها ميكن ان 
 تكون متماشية مع خماطرها ؛

ث جماالت ادارة املخاطر ، ومييل عدد كبري تعد تطور ادارة احملافظ فيما يتصل باملعامالت املصرفية احد: ادارة احملافظ  -7
 :من العوامل اجلديدة اىل تغيري طبيعة وتأثري ادارة املخاطر ، ومن اهم العوامل 

  اكثر وضوحا واكثر خضوعا للمقاييس الكمية ؛( احملفظة ) مدى االستعداد جلعل تأثريات التنويع 
  املخاطرة ؛االعتقاد بان هناك امكانية كبرية لتحسني مفاضلة 
 العائد من خالل ادارة احملفظة املصرفية ككل بدال من الرتكيز فقط على املعامالت املصرفية الفردية؛ 
  ؛( املشتقات املالية) بروز ادوات جديدة إلدارة املخاطر 
  بروز او ظهور سوق تداول القروض حيث ميكن للقروض ان تقدر وتسعر وتدرج وتباع عرب سوق منظمة. 

 طرق ادارة المخاطر : امس الفرع الخ

 1: ميكن ادارة املخاطر من خالل اخلطوات التالية 

ان اول خطوة يف عملية ادارة املخاطر هي حتديد االهداف وتقرير احتياجات املنشاة من برنامج ادارة :  تحديد الهدف -1
نفقات برنامج اخلطر ، وتعترب املخاطر ، حيث حتتاج املنشاة اىل خطة معينة للحصول على اقصى منفعة ممكنة من جراء 

 :هذه اخلطوة كذلك وسيلة لتقييم االداء ، وهذا اهلدف يضمن امرين مها 
 جتنب اخلسائر الضخمة اليت ميكن ان تعيق املنشاة من اداء انشطتها املختلفة او ينتج عنها افالس ؛ . أ

 .محاية العاملني باملنشاة من اخطار االشخاص مثل الوفاة او االصابة او املرض  . ب
وتقوم بدراسة اوجه "  ادارة املخاطر" من خالل وجود ادارة داخل املشروع تسمى :  المخاطرةتحديد او اكتشاف  -2

بإعداد تبويب ة املخاطر النشاط املختلفة باملشروع هبدف اكتشاف االخطار اليت يتعرض هلا املشروع، حيث تقوم ادار 
شامل لألخطار املختلفة اليت يتوقع ان يواجهها املشروع من مراحل نشاطه املختلفة ، وقد يتم التبويب على اساس 

، باإلضافة اىل ( املسؤولية املدنية  وإخطاركاألخطار االشخاص و اخطار املمتلكات ) موضوع اخلسارة اي اخلطر 
اخلطر والطرق املختلفة ملواجهته ، ويتم ذلك يف املشروعات  وأمهيةاملساعدة للخطر  تبويب ملسميات اخلطر والعوامل

الكبرية عن طريق اعداد دليل للخطر يتضمن توضيح االخطار حسب نوعيتها وبيانات تفصيلية اخرى عن مسببات 
يل ختتار االدارة ما يتناسب اخلسائر وانسب الطرق ملواجهتها ، ومن خالل الدل وأنواعاخلطر والعوامل املساعدة للخطر 

 مع حاهلا ؛

                                                           
 90ذيب ، مرجع سبق ذكره ، ص  شقريي نوري موسى ، حممود ابراهيم نور ، سوزان مسري 1
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على ادارة املخاطر تقييم هذه االخطار اليت مت اكتشافها وحتديدها ويقصد بتقييم اخلطر قياس احتمال :  تقييم المخاطر -3
وقوع خسارة معينة ، ويتطلب هذا التقييم اعطاء اولويات لألخطار ذات االثر اجلسيم ،حيث يتم بتبويب االخطار يف 

اخطار مهمة جدا ، اخطار " او جمموعات مثل " اخطار جسيمة ، اخطار متوسطة ، اخطار قليلة " ات مثل جمموع
 " .مهمة ، اخطار غري مهمة 

 : مثال ذلك تبويب االخطار اىل 
 وتشمل االخطار اليت قد تؤدي اىل افالس املشروع ؛: االخطار اجلسيمة  . أ

دي اىل االفالس ولكن قد تؤدي اىل االقرتاض لغرض االستمرار يف وتشمل االخطار اليت ال تؤ : االخطار املتوسطة  . ب
 االنتاج ؛

 .وتشمل االخطار اليت ميكن مواجهة خسائرها بسهولة من الدخل اجلاري للمشروع : االخطار القليلة  . ت
 " :  اتخاذ القرار"  المخاطرةتحديد البدائل واختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة  -4

وقياسها تأيت مرحلة اختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة كل خطر على حدة ، وهناك مدخالن بعد حتديد االخطار 
 :اساسيان للتعامل مع االخطار اليت تواجه الفرد او املؤسسة مها 

 ؛(الوقاية واملنع) مدخل التحكم يف اخلطر  . أ
 .مدخل حتويل اخلطر  . ب

عة عن وقوع اخلطر، بينما مدخل حتويل اخلطر فريكز على اما مدخل التحكم يف اخلطر فريكز على تدنية اخلسائر املتوق
وتعد هذه . ترتيب راس املال الالزم ملواجهة اخلسائر الناشئة عن حتقق االخطار بعد تطبيق مدخل التحكم يف اخلطر 

ن انسب املرحلة من مراحل ادارة املخاطر مبثابة مشكلة اختاذ القرار ، حيث جيب على مدير املخاطر اختاذ القرار بشا
قد يوجد  وأحيانايتخذ اصحاب املشروع القرار بشان ذلك،  وأحياناالطرق املتاحة يف التعامل مع كل خطر على حدة ، 

خطة مسبقة للتعامل مع االخطار املختلفة او معيار الختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة خطر معني ، ويف هذه احلاالت 
نامج ادارة املخاطر اكثر من كونه صانع قرار ، والختاذ قرار اختيار وسيلة معينة يعترب مدير املخاطر مسؤوال عن ادارة بر 

ملواجهة خطر معني فان مدير املخاطر يأخذ يف االعتبار احتمال وقوع اخلسارة ، وحجم اخلسارة املادية احملتملة والعوامل 
 1.يم املزايا والتكاليف لكل وسيلة املساعدة للخطر ، واملوارد املتاحة ملواجهة اخلسارة اذا حتققت ويتم تقي
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 دور التدقيق الداخلي في تحقيق االدارة الفعالة للمخاطر: المطلب الثالث 
تعترب ادارة املخاطر من اهم الوظائف يف املصرف وذلك إلدراكها لعدد من املخاطر قبل او بعد نشوئها من خالل التنبؤ         

مرحلة كيفية التعامل معها ، وذلك يعطي ارتياح للمسامهني بسبب معرفتهم ان املخاطر اليت بوقوعها ، ويف حالة وقوعها تأيت 
 .تقابل املؤسسة البنكية يتم التعرف عليها قبل الوقوع هبا

 المخاطر لتفعيل مبادئ الحوكمة  دور التدقيق الداخلي في ادارة -أوال 

ضمان وجود اطار فعال إلدارة املخاطر من  مبدأتتشكل هذه الوظائف واملهام من خالل جلنة ادارة املخاطر اليت تعمل على 
 :خالل مجلة من املهام والصالحيات وتشمل التايل 

املعنية  واألقساميشكل جملس االدارة من بني اعضائه جلنة ادارة املخاطر وله ان يعززها بأعضاء من االدارة التنفيذية  -1
يف املؤسسة البنكية واملستشارين اخلارجيني ، ويتم االستعانة باملستشارين اخلارجيني بغرض احلصول على املشورة 

وتكون اغلبية اعضاء هذه اللجنة من جملس االدارة ، وتكون ذات . فقط ، وال جيوز اعتبارهم اعضاء يف اللجنة 
 من قبل جملس االدارة ؛ مهام وصالحيات حمددة ومكتوبة ومعتمدة

كافة انواع املخاطر املختلفة اليت قد يتعرض هلا البنك ، مبا يشمل   وإدراكيرتتب على جلنة ادارة املخاطر حتديد  -2
خماطر االئتمان ،خماطر السوق ،خماطر السيولة ،املخاطر التشغيلية ،خماطر عدم االمتثال ،خماطر الدول وخماطر 

لذا يرتتب على اللجنة احلصول على مجيع التقارير والبيانات اليت متكنها من حتقيق و . السمعة واية خماطر اخرى 
 ذلك ؛

على اللجنة تزويد جملس االدارة بتقارير دورية حول املخاطر اليت يواجهها او قد يتعرض هلا املصرف، كما يتوجب  -3
 على وضع البنك دون تأخري ؛ تطرأعليها اطالع اجمللس بأية تغريات جوهرية 

ب ان تقوم اللجنة بالتأكد من وجود بيئة مناسبة إلدارة املخاطر يف البنك حبيث يشمل ذلك دراسة مدى جي -4
مالئمة اهليكل التنظيمي للبنك ووجود كادر مؤهل يعمل بشكل مستقل على ادارة املخاطر االساسية اليت يواجه 

 : د االدىن ما يلي البنك وفق نظام واضح إلدارة املخاطر ، على ان يوفر هذا النظام باحل
 العليا ؛ واإلدارةتوفر املراقبة املالئمة للمخاطر من قبل اجمللس  . أ

 حتديد وقياس وضبط كافة املخاطر املرتبطة باألنشطة البنكية ؛ . ب
 اجياد السبل املالئمة لتخفيض مستوى املخاطر واخلسائر اليت قد تنجم عنها ؛ . ت
 .االحتفاظ براس املال الالزم ملواجهتها  . ث

 : لى عاتق اللجنة مهمة وضع سياسات ادارة املخاطر يف البنك مع مراعاة ما يلي يقع ع -5
عمل واضحة إلدارة املخاطر  وإجراءاتان تشمل هذه السياسات اهداف حمددة واسرتاتيجيات  . أ

بشكل يتناسب مع وضع وخصوصية البنك وحجم نشاطه وطبيعة املخاطر اليت يواجهه وقدرة البنك 
 قبوله هلذه املخاطر ؛ على حتملها ومستويات
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ان حتدد هذه السياسات احلدود العليا للتعرض للمخاطر اليت يتوجب على االدارة التنفيذية االلتزام  . ب
 هبا مبا يتوافق مع التعليمات السارية واملعايري املصرفية ذات الصلة ؛

ملصرف واملوظفني ان تكون اجراءات ادارة املخاطر واضحة ومفهومة للقائمني على تنفيذها يف ادارة ا . ت
 املكلفني بإدارة املخاطر ؛

وضع نظام شامل ملراقبة املخاطر بشكل دوري وان يتم اخطار جملس االدارة املصرف عن اية  . ث
 على املخاطر املتضمنة ألنشطة املصرف ؛ تطرأتطورات قد 

بشكل دوري لضمان توافقها مع التطورات التنظيمية  واإلجراءاتان يتم مراجعة السياسات  . ج
 .املصرفية وعرضها على جملس االدارة للمصادقة عليها و 

 واألهدافعلى اللجنة التحقق من التزام االدارة التنفيذية بسياسات ادارة املخاطر ومدى جناحها يف حتقيق النتائج  -6
 1.املرسومة 

وقد اشار اىل ذلك ايضا احتاد التدقيق الداخلي باململكة املتحدة وايرلندا يف نشرته الصادرة عنه حول دور املدقق الداخلي يف ادارة 
 2: ما يلي  وأوضحاملخاطر ، 

ان يتم تركيز عمل املدقق الداخلي على االخطار اهلامة ، اليت مت حتديدها بواسطة االدارة ومراجعة عمليات ادارة  -7
 ملخاطر داخل املؤسسة ؛ا

 تقدمي الدعم واملشاركة يف عمليات ادارة املخاطر ؛ -8
 منح الثقة للجنة ادارة املخاطر ؛ -9

 تقييم وحتسني فاعلية السيطرة على املصرف ؛ -11
 .التقرير عن اخلطر مباشرة اىل جملس االدارة ، جلنة التدقيق وجلنة ادارة املخاطر  -11

 : خاطر عرب اخلطوات واملراحل التالية ويساهم التدقيق الداخلي يف ادارة امل

  دور التدقيق الداخلي في تحديد المخاطر: الفرع االول 

يشمل الدور الرئيسي للتدقيق الداخلي يف عملية حتديد املخاطر بتقدمي خدمات تأكيدية لإلدارة وجملس االدارة بان مجيع  
اىل درجة يصبح فيها نشاط التدقيق الداخلي هو من يقوم بتحديد املخاطر قد مت حتديدها ، ولكن ال جيب ان يتمادى هذا الدور 

 :وبشكل عام فان اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي لإلدارة كالتايل . املخاطر 

                                                           
  90 – 92 ص ، ص 0113، فلسطني ،   0، ط دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطينسلطة النقد الفلسطينية ،  1
، كلية التجارة ،  0وتقييم اداة وظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء توجهاهتا املعاصرة ، جملة البحوث التجارية ، العدد  إلدارةخليل عبد اللطيف حممد ، منوذج مقرتح  2

 209ص ،  0119جويلية مصر  ، جامعة الزقازيق ، 
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 تقدمي املساعدة والنصح للمدراء وغريهم بتحديد املخاطر ؛ -1
 املستخدمة يف عملية حتديد املخاطر ؛ واألدواتتطوير االساليب  -2
 مصدر املعلومات واخلربة املطلوبة يف عملية ادارة املخاطر ؛ ان يكون -3
 .اعداد وتوصيل التقارير الالزمة اىل االدارة وجلنة التدقيق يف الوقت املناسب  -4

  دور التدقيق الداخلي في تقييم المخاطر: الفرع الثاني 

لذي سرتتب عند حدوث املخاطر املختلفة تقييم املخاطر هي عملية منهجية يتم من خالهلا تقدير وقياس حجم اخلسائر ا 
 .واليت مت حتديدها سابقا ، وذلك باستخدام الطرق الكمية والنوعية يف القياس والتقييم 

 :اساسي وهو تقييم وتقدير املخاطر تبعا لبعدين اساسيني مها  مبدأوتعتمد عملية تقييم املخاطر على 
 ؛ تقدير حجم ودرجة تأثري اخلطر على اعمال املؤسسة -1
 .تقدير درجة احتمال او امكانية حدوث هذا اخلطر  -2

وحىت تستطيع االدارة تقييم املخاطر بالشكل الصحيح البد من توفر هيكلة واضحة لكل من درجة التأثري من جهة ،         
 1.املسببة للمخاطر من جهة اخرى  واألحداثودرجة احتمال حدوث الظروف 

  الداخلي في االستجابة للمخاطردور التدقيق : الفرع الثالث 

تتمثل عملية االستجابة للمخاطر يف التعامل مع املخاطر بعد ان مت حتديدها وتقييمها ، ويتطلب ذلك حتديد اخليار الالزم  
 .اعتماده من قبل االدارة ملعاجلة هذه املخاطر من خالل ختفيف درجة تأثريه ودرجة احتمال حدوثه اىل ادىن درجة ممكنة 

. عب املراجعة الداخلية هنا دورا هاما من خالل تقدمي النصح لإلدارة حول اخليار االنسب ملعاجلة املخاطر احملتملة وتل
هذا . كما يقوم التدقيق الداخلي بتحليل وتقييم املخاطر اليت حتققت فعال ومدى فعالية اخليار الذي اتبع للتعامل معها 

الية وكفاءة نظام التقارير املتبع يف توصيل املعلومات املالئمة والكافية حول وجيب على التدقيق الداخلي التأكد من فع
 . عملية ادارة املخاطر اىل جملس االدارة ويف الوقت املناسب 

ومما سبق يتضح ان هناك دورا فعاال للتدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر يف املؤسسات االقتصادية ، فوظيفة التدقيق 
املخاطر ، كما ان هناك تنسيقا بني التدقيق الداخلي وادارة  وإدارةملشورة لكل من االدارة التنفيذية الداخلي هي تقدمي ا

 2.املخاطر فكلتا الوظيفتني يكمل بعضها بعضا مع احلفاظ على استقاللية كل منهم 
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 في اطار الحوكمة العالقة بين التدقيق الداخلي وادارة المخاطر : ثانيا 

يلعب التدقيق الداخلي دور مهم يف إدارة املخاطر املصرفية، فالتدقيق الداخلي يوفر حبكم تعريفه ضمانات مستقلة 
فبناء على متطلبات جلنة بازل واليت تقضي بضرورة بناء قاعدة  وحتسني عمليات املصارف، وموضوعية هتدف إىل إضافة قيمة 

يت حتدث يف البنك هبدف حتليلها واحلد من تكرار حدوثها مستقبال وذلك بتقييم بيانات بكافة األخطاء واخلسائر التشغيلية ال
ورفع كفاءة اإلجراءات الرقابية املطبقة باملصرف، األمر الذي يتوجب على كافة اجلهات داخل املصرف ضرورة إبالغ إدارة املخاطر 

 .باألخطاء واخلسائر اليت حتدث واملعاجلات اليت مت تبنيها
ساس هناك عدة عوامل رئيسية ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد دور التدقيق الداخلي يف إدارة وعلى هذا األ

 : املخاطر منها
 تقاللية وموضوعية املدقق الداخلي ؛جتنب أي نشاط يهدد اس -
 .القيام باألنشطة اليت تساهم يف حتسني نظام إدارة املخاطر والرقابة الداخلية -

ملدققني الداخليني إىل األدوار اليت ينبغي على املدقق الداخلي القيام هبا، كما أشار إىل األدوار اليت جيب عليه قد أشار معهد او 
 . جتنبها يف مراحل عملية إدارة املخاطر

لقد أوصت جلنة بازل بأمهية التدقيق الداخلي يف املصارف نظرا للدور الذي يلعبه يف تفعيل إدارة املخاطر، وذلك بوضع 
راءات رقابة إضافية إال أنه من املمكن استخدام طرق متاحة أخرى مثل التنويع أو مشاركة آثار هذه املخاطر مع جهات أخرى إج

 1. اخل......بواسطة العقود، الكفاالت، الضمانات
للتدقيق الداخلي املتعلق بالتخطيط ينص على ان على املدير التنفيذي للتدقيق ان يضع خطة مبنية على  0262معيار 

املخاطر من اجل حتديد اولويات نشاط التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع اهداف املؤسسة  ، اي ان من اجل وضع خطة مبنية 
ع االدارة املركزية وجملس االدارة ويكتسب فهما السرتاتيجيات املؤسسة على املخاطر ، يتشاور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي م

تتضح العالقة املرتابطة واملتكاملة فمن خالل املهام االتية . ادارة املخاطر  وأساليبالعمل الرئيسية واملخاطر املرتبطة ،  وأهداف،
 :كما يلي   للتدقيق الداخلي اجتاه ادارة املخاطر

التنفيذي للتدقيق مراجعة وتعديل اخلطة حسب االقتضاء لالستجابة للتغريات يف اعمال وخماطر جيب على الرئيس  -1
 ، عمليات ، برامج ، نظم املؤسسة والضوابط الرقابية فيها ؛

جيب ان ترتكز خطة مهمات نشاط التدقيق الداخلي على تقييم موثق للمخاطر، يتم مرة يف السنة على االقل ،  -2
 االدارة املركزية وجملس االدارة ؛ رأيار هذه العملية وجيب ان يؤخذ يف اط

 واألطرافجيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان حيدد ويأخذ يف االعتبار توقعات االدارة املركزية وجملس االدارة  -3
 املعنية االخرى عندما يقدم التدقيق الداخلي اراءه وخمتلف استنتاجاته ؛

                                                           
إدارة املخاطر املالية وانعكاساهتا على اقتصاديات : امللتقى الدويل حول ، " املصرفية لتدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر دور ا" يغدود راضية ، صباحيي نوال ،  1

 00، ص  0109، جامعة آكلي حمند أوحلاج البويرة ،  دول العامل
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ى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان يأخذ يف االعتبار امكانيات حتسني عند قبول مهمة استشارية ينبغي عل -4
قيمة وحتسني عمليات املؤسسة ، وجيب ادراج املهمات االستشارية اليت مت قبوهلا ضمن خطة  وإضافةادارة املخاطر 

 1التدقيق ؛
فانه جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية عمليات ادارة املخاطر واملسامهة يف حتسينها وذلك من  0602حسب معيار 

 2:خالل حتديد ما اذا كانت عمليات ادارة املخاطر فعالة ، وهو حكم ناتج عن تقييم املدقق الداخلي بان 
 اهداف املؤسسة تساند وتتفق مع مهمة املؤسسة ؛ -1
 حتديدها وتقييمها ؛ املخاطر اهلامة يتم -2
يتم اختيار االستجابة املناسبة للمخاطر حبيث يكون مستوى املخاطر يف انسجام مع قابلية املؤسسة للمخاطر  -3

 ؛
 واإلدارةعنها يف الوقت املناسب عرب املؤسسة ، لتمكني املوظفني  واإلبالغيتم التقاط املعلومات باملخاطر  -4

 ؛وجملس االدارة من القيام مبسؤولياهتم 
ولدعم هذا التقييم ميكن لنشاط التدقيق الداخلي ان جيمع املعلومات اثناء مهام التدقيق املتعددة ، وتوفر نتائج هذه املهام عند 

وتتم مراقبة عمليات ادارة املخاطر من خالل االنشطة االدارية . النظر اليها معا ، فهما لعمليات ادارة املخاطر ومدى فعاليتها 
 .خالل تنفيذ تقييمات منفصلة او كليهمااملستمرة او من 

املعلومات  وأنظمةجيب على نشاط التدقيق الداخلي ان يقيم خماطر املؤسسة املتعلقة باحلوكمة والعمليات التشغيلية  -
 :بالنظر اىل 

 حتقيق االهداف االسرتاتيجية للمؤسسة ؛ -1
 موثوقية ومصداقية البيانات املالية واملعلومات التشغيلية ؛ -2
 وكفاءات العمليات والربامج ؛ فعالية -3
 محاية االصول ؛ -4
 .والعقود  واإلجراءاتوالسياسات  واألنظمةاالمتثال للقوانني  -5

 جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم احتمال حدوث عمليات احتيال وكيفية ادارة املؤسسة ملخاطر االحتيال ؛ -

تناول املخاطر ذات العالقة بأهداف هذه املهمات ، كما جيب اثناء املهمات االستشارية جيب على املدققني الداخليني  -
 ان يكونوا متنبهني باحتمال وجود خماطر اخرى هامة ؛

جيب على املدققني الداخليني استعمال معرفتهم باملخاطر املكتسبة من خالل اجنازهم للمهمات االستشارية وذلك عند  -
 تقييم عمليات ادارة خماطر املؤسسة ؛

                                                           
، االستاذ ناجي فياض  بإشرافاملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ، ترمجة فريق عمل من جملس حكام مجعية املدققني الداخليني يف لبنان معهد املدققني الداخليني ،  1

  00-01ص 
 02-09مرجع نفسه ، ص  2
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املدققون الداخليون االدارة يف وضع او حتسني عمليات ادارة املخاطر ، فانه جيب عليهم ان ميتنعوا عن عندما يساعد  -
 .املخاطر فعليا  بإدارةاالضطالع باي مسؤولية ادارية من خالل قيامهم 

 
 تدقيق ادارة المخاطر : ثالثا 

لتقرير ما اذا كانت اهداف الربنامج مالئمة  هي عبارة عن مراجعة تفصيلية ومنظمة لربنامج ادارة املخاطر ، مصممة" 
 1" .الحتياجات املؤسسة ، وما اذا كانت التدابري املصممة لتحقيق تلك االهداف مناسبة وقد مت تنفيذها بشكل سليم 

او  وجيب اخضاع برنامج ادارة املخاطر اىل مراجعة دورية عرب مراحل سواء مت تقييم ومراجعة برنامج ادارة املخاطر داخليا
 : بواسطة مدقق خارجي ، فان العملية ستشمل بوجه عام اخلطوات االتية 

 مراجعة اهداف وسياسات ادارة المخاطر: الفرع االول 

معرفة اهداف الربنامج من خالل حتليل االجراءات ومنط احلماية ، وبعدها يتم التعرف على اهداف الربنامج مث يتم تقييمه  
من خالل مراجعة موارد املؤسسة املالية وقدرهتا على حتمل اخلسائر املعرضة هلا ، وذلك هبدف تقرير  لتقرير مدى مناسبته للمؤسسة

ويف حالة وجود تعارض بني التطبيق . ما اذا كانت اهداف الربنامج متماشية مع موارد املنظمة املالية وقدرهتا على حتمل اخلسارة 
يري االهداف او تغبري اسلوب املؤسسة يف التعامل مع خماطرها ، ويف االحوال اليت والسياسة ينبغي التوافق بني االثنني ، اما بتغ

تكون فيها االهداف غري واضحة ينبغي تقدمي توصية بإعادة صياغة فلسفة املؤسسة فيما يتصل بإدارة املخاطر وتبين سياسة ادارة 
 خماطر اكثر مالئمة ؛ 

  والتعرض للخسارة المخاطرةالتعرف على مواطن : الفرع الثاني 

تكون بتقنيات تدقيق نسها املستخدمة يف مرحلة التعرف على املخاطر ، ويف حالة جتاهل االعرتاضات الرئيسية ينبغي على 
املدقق الداخلي ان يتعرف على الوسائل واملقاييس املمكن استخدامها للتصدي هلا بأنسب البدائل ، اما يف حالة عدم كفاية 

 للتصدي هلذه االعرتاضات فينبغي على املدقق الداخلي التوصية باختاذ التدابري التصحيحية الالزمة ؛ الوسائل املستخدمة

  تقييم قرارات التعامل مع كل تعرض للمخاطر: الفرع الثالث 

 2يدرس املدقق الداخلي املداخل املختلفة املمكن استخدامها للتعامل مع كل خماطرة لتفاديها او التقليل منها ؛ 

 

                                                           
 .001 ، ص0119، الدار اجلامعية ، كلية التجارة ، جامعة عني مشس ، مصر ،   افراد ، ادارات ، شركات ، بنوك: ادارة المخاطر  طارق عبد العال ،  1
 009، مرجع سبق ذكره ، ص  (بنوك مخاطر االئتمان واالستثمار والمشتقات واسعار الصرف –شركات  –افراد ) ادارة المخاطر طارق عبد العال محاد ،   2
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  تنفيذ تقنيات معالجة المخاطر المختارة: لفرع الرابع ا

 0001وقد نص معيار .تقييم القرارات املاضية حول كيفية التصدي لكل اعرتاض للمخاطر والتحقق من ان القرار نفذ  
 : املتعلق باملمارسات املهنية للتدقيق الداخلي كيفية معاجلة وتقييم املخاطر كالتايل 

 املخاطر، حيث ان تقييم إدارة عمليات حتسني يف ويساهم الفعالية بتقييم الداخلي التدقيق يقوم أن بجي -1
 : الداخلي من خالل  املدقق تقييم عن ينتج املخاطر إدارة اجراءات فعالية

 دعم االهداف التنظيمية ومتاشيها مع مهمة املنظمة ؛ . أ
 .حتديد وتقييم املخاطر اهلامة  . ب

التقاط  ، و يتم املنظمة لدى املخاطرة يف الرغبة تم اختيارها ملواءمة املخاطر معاحللول املناسبة للمخاطر ي -2
للعمال  يسمح مما ، املنظمة لدى املناسب الوقت حول املخاطر ذات الصلة يف باملعلومات واالبالغ

 ؛مبسؤولياهتم بالوفاء وجملس االدارة
 هذه ونتائج مهام ، عدة خالل التقييم هذا لدعم املعلومات جبمع الداخلي التدقيق نشاط يقوم أن ميكن -3

 ؛وفعاليتها خماطر املنظمة إدارة تسمح بفهم اجراءات ، جمتمعة ، املهام
تقييمات منفصلة او االثنني  هي مرصودة من خالل نشاطات التسيري املستمرة او املخاطر إدارة اجراءات -4

 معا ؛
التعرض للمخاطر املرتبطة باحلوكمة ، العمليات وما يتعلق  بتقييم الداخلي التدقيق نشاط يقوم أن ينبغي -5

 : بنظام معلومات املؤسسة بضمان االيت 
 حتقيق االهداف واالسرتاتيجيات للمنظمة ؛ . أ

 موثوقية وسالمة املعلومات املالية والتشغيلية ؛ . ب
لسياسات كفاءة وفعالية العمليات والربامج ، محاية املمتلكات، االمتثال للقوانني ،اللوائح ،ا . ت

 .،االجراءات والعقود 
 ؛والطريقة مبا يف ذلك املنظمة تسري خماطر الغش امكانيات الغش تقييم جيب على التدقيق الداخلي -6
اثناء مهام االستشارات ، جيب على املدققني الداخليني االخد بعني االعتبار املخاطر مبا يتوافق مع  -7

 حبدوث خماطر اخرى مهمة ؛اهداف املهمة ، وان يكونوا حريصني ومهتمني 
جيب على املدققني الداخليني ان يدجموا يف تقييمهم لعمليات ادارة املخاطر يف املنظمة املعرفة باملخاطر  -8

 النامجة عن مهام االستشارة ؛
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 على جيب ، املخاطر إدارة عمليات حتسني أو وضع يف اإلدارة (املدققون الداخليون) مساعدة  عند -9
 1.املخاطر فعليا بإدارةاي مسؤولية ادارية من خالل قيامهم  حتمل عن االمتناع الداخليني املدققني

  التقرير والتوصية بإدخال تغيرات لتحسين البرنامج: الفرع الخامس 

ذلك بإعداد تقرير مكتوب حول نتائج التحليل يتضمن جمموعة من التوصيات لتحسني برنامج ادارة املخاطر ويرفع اىل 
 2.ونسخة اىل جملس االدارة وجلنة املراجعني وكذا املسامهني واصحاب املصاحل عند الضرورة االدارة العليا 

 عالقة التدقيق الداخلي بالتدقيق الخارجي في اطار حوكمة المؤسسات :  المبحث الثالث

ذلك من خالل هذا ، وسوف نبني يساعد التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف حتقيق مبادئ احلوكمة        
 .املبحث 

 االطار المفاهيمي للتدقيق الخارجي : المطلب االول 

تعددت التعاريف اليت تطرقت اىل مفهوم التدقيق اخلارجي ، وهذا باختالف اهليئات و االطراف اليت صدرت عنها هذه           
 .التعاريف ، ورغم هذا االختالف اال اهنا تصب يف مفهوم واهداف مشرتكة 

 مفهوم التدقيق الخارجي: وال أ

 : من هذه التعاريف نذكر 

عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم االدلة والقرائن : التدقيق اخلارجي بانه  AAAعرفت مجعية احملاسبة االمريكية "  -
بشكل موضوعي ، واليت تتعلق بنتائج االنشطة واالحداث االقتصادية ، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني 

  3" .النتائج واملعايري املقررة ، وتبليغ االطراف املعنية بنتائج التدقيق 

الفحص االنتقادي للدفاتر والسجالت من طرف شخص خارجي حمايد من اجل احلصول : " ى انه يعرف ايضا عل -
 4".على راي حول عدالة القوائم املالية ، ويتم تعيني املدقق اخلارجي بعقد بينه وبني املؤسسة 

لكات الشركة موضوع نظام يهدف اىل اعطاء الراي املوضوعي يف التقارير واالنظمة واالجراءات املعنية حبماية ممت"  -
التدقيق ، كما يهدف ايضا اىل التحقق بشكل موضوعي ، حيادي ومستقل من الكفاءة االقتصادية واالدارية لعمليات 

                                                           
1 The Institute Of Internal Auditors (IIA) , " International Standards For The Professional Practice Of Internal 

Auditing ( Standards ) , USA , October 2012 , p11-12 
2
 009ص  ، مرجع سبق ذكره (بنوك مخاطر االئتمان واالستثمار والمشتقات واسعار الصرف –شركات  –افراد ) ادارة المخاطر طارق عبد العال محاد ،  
 .00، ص  0330 وليم توماس وامرسون هنري ،  املراجعة بني النظرية والتطبيق ، ترمجة امحد حامد حجاج وكمال الدين سعيد ، اململكة العربية السعودية ، 3
 . 02غسان فالح املطارنة ، مرجع سبق ذكره ، ص  4
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الشركة ومطابقتها مه االهداف املرجوة ، وتبليغ اجلهات املعنية بنتائج التدقيق يف الوقت املناسب وبصيغة منطقية 
 1" .موضوعية وهادفة 

تلك املراجعة اليت تتم بواسطة طرف من خارج الشركة بغية فحص البيانات والسجالت احملاسبية والوقوف على تقييم "  -
نظام الرقابة الداخلية من اجل ابداء راي فين حمايد حول صحة وصدق املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام احملاسيب 

نال القبول والرضى لدى مستعملي هذه املعلومات من االطراف اخلارجية املولد هلا ، وذلك إلعطائها املصداقية حىت ت
 2( . املسامهني ، املستثمرين ، البنوك ، ادارة الضرائب واهليئات االخرى ) خاصة 

عملية منظمة للحصول على االدلة والقرائن املوضوعية املتعلقة بالتأكد من االحداث واالنشطة االقتصادية ، وحتديد "  -
 3" .تساق بني هذه التأكيدات واملعايري املوضوعة ، وتوصيل نتائجها لألطراف املستخدمة هلذه املعلومات مدى اال

عملية منظمة هادفة تسعى للخروج بتأكيد معقول عن عدالة القوائم املالية ومصداقية االبالغ املايل، هلذا فهي " ويعترب  -
 4" م املالية تقوم خبدمة العديد من االطراف ذات العالقة بالقوائ

 اهداف التدقيق الخارجي : ثانيا 

 : تتمثل اهداف التدقيق اخلارجي عموما فيما يلي 

ابداء الراي الفين احملايد على صدق البيانات و القوائم املالية لنتائج االعمال واملركز املايل للمؤسسة وفقا للمبادئ  -1
 احملاسبية املتعارف عليها وتقرير مدى االعتماد عليها ؛

 معرفة السوق الذي تنشط فيه املؤسسة والياته ودراسة البيئة املتغرية ؛ -2

 فحص عملية خماطر االعمال وحتقيق اجلودة يف التسيري  ؛ -3

 5معرفة سلوك االفراد وتصرفاهتم والعمل على التقليل من االخطاء والغش عن طريق الزيارات املفاجئة ؛ -4

كية واملديونية وان االصول الظاهرة بامليزانية هي ملك للمؤسسة وانه من خالل التحقق من املل: امللكية واملديونية  -5
 ال توجد عليها اي حقوق للغري ؛

 

                                                           
 . 20 – 20ص  ،  0110تاب احلديث ، القاهرة ، ، دار الك المعايير والقواعد –المراجعة والرقابة المالية  السيد حممد ، 1
االداء املتميز : ، مداخلة مقدمة اىل املؤمتر العلمي الدويل حول " انعكاس تكامل املراجعة الداخلية واخلارجية على االداء الرقايب " مسعود صديقي ، حممد براق ،  2

 12،  ص  0112مارس  13 – 10م االقتصادية ، ورقلة ، اجلزائر ، يومي للمنظمات واحلكومات ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية احلقوق والعلو 
، ص  7002، الدار اجلامعية ، مصر ، اجلزء االول ،  (شرح معايير المراجعة الدولية واالمريكية والعربية ) موسوعة معايير المراجعة طارق عبد العال محاد ،  3

72 . 
، جملة الفكر احملاسيب ، جامعة عني الشمس " اخلارجية والعوامل املؤثرة فيها من وجهة نظر مراجعي احلسابات الفلسطينية جودة خدمة املراجعة " اسكندر نشوان ،  4

 . 000، ص  0101، العدد االول ،  مصر ، 
5
 .11، ص  7002،  7، الدار اجلامعية ، مصر ، ط اساسيات االطار النظري في مراجعة الحساباتيوسف حممود ،  
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فحص القوائم املالية يف املؤسسة من اجل اعطاء املدقق اخلارجي راي موضوعي يف التقارير ، : العرض واالفصاح  -6
 1باإلضافة اىل التحقق من سالمة احلسابات ؛

ذلك من خالل التحقق والتأكد من ان االصول موجودة بالفعل بتاريخ امليزانية اليت تتم : الوجود والتحقق  -7
 2. مراجعتها إلبداء الراي عليها وان خمتلف العمليات سجلت اثناء فرتة جمال التدقيق 

 اهمية المدقق الخارجي : ثالثا 

 : قوائم املالية ومنهم يهدف التدقيق الداخلي اىل خدمة عدة اطراف تستخدم ال

تعتمد ادارة املؤسسة كليا على القوائم املالية لوضع اخلطط ومراقبة االداء وتقييمه، لذلك حترص على ان : ادارة املؤسسة  -1
 تكون القوائم املالية متت مراجعتها من قبل هيئة فنية حمايدة ؛

هم كذلك املستفيدون من القوائم املالية عند اختاذهم أي قرار ، من خالل توجيه مدخراهتم لتحقق هلم  :املستثمرون  -2
 اكرب عائد ممكن ؛

تعتمد بدورها على القوائم املالية املدققة من قبل هيئة حمايدة قبل اختاذها أي قرار خبصوص منح : البنوك التجارية  -3
 ليت تتقدم اليها هبذا الطلب ؛القروض او تسهيالت ائتمانية للمؤسسات ا

تستعمل القوائم املالية يف اغراض كثرية منها التخطيط والرقابة ، فرض : اهليئات احلكومية واجهزة الدولة املختلفة  -4
 3.الضرائب ، تقرير االعانات لبعض الصناعات 

دية ، وخاصة عند ارتباطهم معها اهتمام هذه الشرحية باملعلومات ينحصر مبعرفة استمرارية الوحدة االقتصا: الزبائن  -5
 4.مبعامالت طويلة االجل ، واذا كانوا معتمدين عليها كمورد رئيسي واساسي للبضاعة او املواد االولية

يعتمد هؤالء على تقرير املدقق بصحة وسالمة القوائم املالية ، ويقومون بتحليلها ملعرفة املركز املايل  :الدائنني واملوردين  -6
 5.والقدرة على الوفاء بااللتزام ، وكذا درجة السيولة لدى املؤسسة ، مما يضمن هلم حتصيلهم حلقوقهم لدى املؤسسة 

 

 

 

                                                           
 003، ص  0110، بريوت الدار اجلامعية ، لبنان ،  دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةالدين مصطفى الدهراوي ، حممد السيد سرايا ، كمال   1
 20، ص0110، االسكندرية ، دار اجلامعية ،  دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعةمنصور امحد البديوي ، شحاتة السيد شحاتة ،  2
 .11، ص 1111، دار وائل للنشر والتوزيع ، االردن ،  (الناحية العملية) علم تدقيق الحسابات خالد امني عبد اهلل ، 3
، املعهد العريب "دراسة حول دور مراقب احلسابات ومسؤوليته يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية " عبد الصمد جنم اجلعفري ، اياد رشيد القريشي ،  4

 .22، ص 0110للمحاسبني القانونيني ، جامعة بغداد ، 
 00، ص  0110، دار النهضة للنشر والتوزيع ،  االصول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتخالد راغب اخلطيب ، خليل حممود الرفاعي ،  5
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 حقوق وواجبات المدقق الخارجي : المطلب الثاني 

،  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمدللمدقق اخلارجي حقوق وواجبات حددها له القانون       
 : ميكن ذكرها فيما يلي 

 حقوق المدقق الخارجي : أوال 

 حق االطالع على مجيع دفاتر املؤسسة وسجالهتا ومستنداهتا يف كل وقت ؛ -1

 اليت يرى ضرورة احلصول عليها ألداء مهمته يف اي وقت ؛حق طلب البيانات وااليضاحات  -2

 احلق يف حتقيق موجودات املؤسسة والتزاماهتا؛ -3

احلق يف ان يوافيه جملس االدارة بصورة من االخطارات والبيانات اليت يرسلها اىل املسامهني املدعوين حلضور اجلمعية  -4
 العامة ؛

يف االحوال اليت يرتاخى فيها جملس االدارة عن الدعوة على الرغم من  احلق يف دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد -5
 وجوب ذلك ومضى الوقت الذي جيب فيه توجيه الدعوة اىل االجتماع ؛

 1.احلق يف حصوله على االتعاب نظري قيامه بعملية التدقيق  -6

 واجبات المدقق الخارجي : ثانيا 

 : يرتتب عن مهمة املدقق اخلارجي اعداد تقرير عن 

املصادقة بتحفظ او بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة ، تقرير املصادقة على  -1
احلسابات املدعمة او املدجمة عند االقتضاء ، تقرير حول االتفاقيات املنظمة ، تقرير حول تفاصيل اعلى مخس 

للمستخدمني ، تقرير خاص حول اجراءات الرقابة تعويضات ، تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة 
الداخلية ، تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرار االستغالل ، حتديد معايري التقرير واشكال 
واجال ارسال التقارير اىل اجلمعية العامة واىل االطراف املعنية عن طريق التنظيم ، تقرير خاص حول تطور نتيجة 

 2.خلمس االخرية والنتيجة حسب السهم او حسب احلصة االجتماعية السنوات ا
 :على املدقق اخلارجي ان يلتزم باحملافظة على اسرار املهنة اال يف احلاالت املنصوص عليها صراحة يف القانون وهي  -2

 اثناء فتح حتقيق او حبث قضائيني ؛ . أ

 حق اطالع االدارة اجلبائية على الوثائق املقررة ؛ . ب

                                                           
 .002، ص   مرجع سبق ذكرهحامد طلبة حممد ابو هيبة ،  1
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ) املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ، 0101جويلية  03مؤرخ يف  10-01، قانون رقم  02 م2

  0101، (  20 ، العدد 
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 ارادة املؤسسة حمل التدقيق ؛بناء على  . ت

 ؛ * عندما يتم استدعاءه للشهادة امام جلنة االنضباط والتحكيم . ث

فحص صحة القوائم املالية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني ، وان  -3
املنصرمة ، وكذا بالنسبة للوضعية املالية ، يشهد باهنا منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة 

 وبصدر تقريره بتحفظ او بدون حتفظ او يرفض املصادقة مع التربير ويقوم بتالوة تقريره على اجلمعية العامة ؛

 1.استقبال املرتبصني ومنح اجرة هلم حسب الكيفيات املنصوص عليها يف التنظيم  -4

 ة التدقيق الخارجي معايير وخطوات تنفيذ عملي: المطلب الثالث 

اليت حتكم اداء اعمال املدقق امليدانية واملتعلقة التكوين الذايت او الشخصي للمدقق على تشمل معايري التدقيق اخلارجي       
 .بكيفية اعداد التقرير النهائي ، وذلك من خالل جمموعة من اخلطوات تتمثل يف اعداد التقرير ، التحقق والفحص 

 معايير المدقق الخارجي  :أوال 

ملهنة التدقيق اخلارجي معايري متعارف عليها يف معظم بلدان العامل املتقدم ، ولقد كان املعهد االمريكي للمحاسبني القانونيني 
، وقد 2" معايري املراجعة املتعارف عليها " ضمن كتيب حتت عنوان  6591اول من عمل جاهدا على وضع معايري اداء يف عام 

 : ها اىل ثالث جمموعات رئيسية هي قسم

تتمثل يف جمموعة من املعايري تتعلق بالتكوين الذايت او الشخصي للمراجع ، وتشمل ما يلي :  المعايير العامة -1
: 

 ان يتوافر يف املدقق اخلارجي القدر الالزم من التأهيل العلمي والعملي ؛: التأهيل املهين  . أ

 اداء مهامه وابداء رايه ؛ احلياد واملوضوعية واالستقاللية عند . ب

 3.العناية املهنية الالزمة عند اداء مهامه واثناء كتابة تقريره  . ت

 :معايير العمل الميداني  -2

 :وهي جمموعة املعايري اليت حتكم اداء اعمال املدقق امليدانية ، وتتضمن ما يلي 
 جيب وضع خمطط واف لعملية التدقيق ؛ . أ

تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي املعمول به ليكون اساسا  وإجراءجيب القيام بدراسة وافية  . ب
لالعتماد عليه اثناء القيام مبهمة التدقيق وليجري على ضوئه حتديد مدى الفحوصات اليت 

 جيب ان تقتصر عليها اعمال التدقيق ؛

                                                           
 نفس القانون ،  00 م 1
 .72، ص مرجع سبق ذكره  خالد امني عبد اهلل ، 2
 . 111، ص  1192، الناشر هو املؤلف ، لبنان ،  اصول المراجعة الداخلية والخارجيةعبد الفتاح الصحن ، 3
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 واإلثباتاتجيب احلصول على ادلة االثبات الكافية من خالل املعاينة واملالحظة والتحريات  . ت
 1.على البيانات املالية اليت تتم مراجعتها الرأيليت من شاهنا ان تكون اساسا معقوال إلبداء ا

 : معايير اعداد التقرير  -3

 :وهي جمموعة املعايري املتعلقة بكيفية اعداد التقرير النهائي ، وتضم ما يلي 
اسبية املتعارف عليها ان يبني التقرير فيما اذا كانت القوائم املالية قد اعدت وفقا للمبادئ احمل . أ

 واملقبولة قبوال عاما ؛

ان يبني التقرير الثبات او التجانس ، أي ان املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال  . ب
 عاما طبقت بطريقة متجانسة من فرتة اىل اخرى ؛

 ان يذكر يف التقرير اذا كان االفصاح كامال عن احلقائق املالية وغري املالية ؛ . ت

جيب ان يبني التقرير راي املدقق اخلارجي على القوائم املالية كوحدة واحدة ، ويف حالة  . ث
 2.عدم متكنه من ذلك عليه ذكر االسباب 

 العناصر التي تشتمل عليها عملية التدقيق الخارجي : ثانيا 

وتبويبها ، اي فحص القياس ويقصد به التأكد من صحة قياس العمليات وسالمتها اليت مت تسجيلها وحتليلها : الفحص  -1
 احلسايب للعمليات املالية اخلاصة بالنشاط احملدد للمشروع ؛

يقصد به امكانية احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم ألعمال املشروع عن فرتة مالية معينة : التحقق  -2
فحص والتحقيق وظيفتان مرتابطتان بقصد متكني املدقق ، وكداللة على وضعه املايل يف هناية تلك الفرتة ، وهكذا فان ال

من ابداء رايه فيما اذا كانت عمليات القياس للمعامالت املالية قد افضت اىل ثبات صورة عادلة لنتيجة اعمال املشروع 
 ومركزه املايل ؛

 

المر داخل املشروع وخارجه وهو يف تقرير يقدم اىل من يهمه ا وإثباهتايقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق : التقرير  -3
الفين احملايد يف القوائم املالية ككل من حيث تصويرها ملركز املشروع  رأيهختام عملية التحقيق ، حيث يبني فيه احملقق 

 3.املايل وبيان عملياته بصورة سليمة وعادلة 

                                                           
 .79، ص  نفسهخالد امني عبد اهلل ، مرجع 1
 ، الدار اجلامعية ، مصر ، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة االعمال العربية والدولية المعاصرةعبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، 2

 . 722 – 721، ص  7002
، ص  0102، االردن ،  0، مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع ، ط تدقيق الحسابات في ظل البيئة االلكترونية واقتصاد المعرفةمصطفى يوسف الكايف ،  3

00 
سلطة الوزير املكلف باملالية ، ويتوىل اجمللس مهام التقيييس  احدى اللجان التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة ، وينشا هذا االخري حتت: جلنة االنضباط والتحكيم *

 .احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية ومنح االعتماد لألشخاص الراغبني يف مزاولتها 
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4-  

 اهم النقاط االساسية المكونة لعملية التدقيق الخارجي( : 21)شكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 12مصطفى يوسف الكايف ، مرجع سبق ذكره ، ص  :املصدر 

 

 تكامل التدقيق الداخلي والخارجي في اطار تحقيق الحوكمة :  الرابع المطلب

من االمور اهلامة يف جمال التدقيق ضرورة وجود تعاون وثيق بني كل من املدقق الداخلي واخلارجي ، وذلك حبكم ان          
املدقق الداخلي عامل من داخل املؤسسة ، حيث يقع عليه العبئ االكرب يف تدقيق مجيع العمليات مهما كانت طبيعتها ، واليت تتم 

على مساعدة املدقق اخلارجي يف جتهيز خمتلف البيانات واملعلومات والدفاتر واحلسابات اليت قد خالل السنة ، لذا فهو يعمل 
 1.حيتاجها ، الن املدقق الداخلي هو املسؤول الرئيسي مع العاملني يف االدارة املالية على توفري كل ما حيتاجه املدقق اخلارجي 

 حوكمة المؤسسات رجي لدعم التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخا: أوال 

املراجعني اخلارجيني يستعملون نتائج املدقق : " التكامل كما جاء به املعهد الفرنسي للتدقيق واملراقبة الداخلية يعين ان 
 2" . الداخلي ألجل تقدمي اعماهلم بكيفية جيدة وبشرط ان املدققني الداخليني حيافظون على استقالليتهم ونوعية كفاءة اعماهلم 

التعاون والتنسيق بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي اثناء تنفيذمها ملهامهما ، مبا يضمن تغطية امشل " ويقصد به ايضا 
ألعمال التدقيق ، وتقليل بقدر االمكان ازدواجية اجلهود وتوزيع العمل توزيعا حيقق اهداف التدقيق بشكل عام ويعود بالفائدة 

 3" .على املؤسسة 

                                                           
  110 – 121ص مرجع سبق ذكره ، السيد حممد ،   1
 000جملة احملاسبة واالدارة والتامني ، العدد الثامن ، مصر ، ص ، "ملتابعة اخلطة يف املشروعات  كأداةاملراجعة  " شوقي عطاء اهلل ،  2
  01، ص  0111،  20و20، جملة املدقق ، العدد " العالقة بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي " محد شقري ،  3

املدقق 
اخلارجي 
.املستقل   

جتميع وتقييم 
معلومات 
املستندات 
.والسجالت  

) معلومات مقيمة 
( متاجرة او ميزانية

االسس والقواعد 
احملاسبية املتعارف 

.عليها  

القرار النهائي يف 
صحة املستندات 

والسجالت ، وبالتايل 
اعطاء الراي حول 

.احلسابات   
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العالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي عالقة قدمية زادت مع زيادة متطلبات حوكمة املؤسسات ، ففي بيئة وتعترب 
جيايب يف حوكمة املؤسسات من االعمال اصبح دورمها اكثر تكامال مما استدعى تعميق العالقة بينهما الن تكاملهما له دور ا

 :خالل

وعدالة القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات من خالل التقرير الذي يقوم ابداء رايه احملايد يف مدى صدق  -1
 بإعداده ويرفقه بالقوائم املالية ، وألنه حيد من التعارض بني املالك وادارة املؤسسات ؛

 .حيد من مشكلة عدم متاثل املعلومات  -2

 1:كما يعد هذا التكامل بالغ االمهية حبسب زوايا متعددة وهذه الزوايا هي 

 من زاوية المدقق الخارجي  -1

 :فتتجلى هذه االمهية يف 
ثقة واطمئنان املدقق اخلارجي على نظام املراقبة الداخلية املعتمد يف املؤسسة وعلى دقة البيانات احملاسبية  . أ

املسجلة يف الدفاتر ، وذلك العتبار ان التدقيق الداخلي تسعى على تقييم هذا النظام للوقوف على فعاليته 
 سالمة نظام املراقبة الداخلية املعتمد يف قسم احملاسبة ؛وكذا 

التدقيق الداخلي مبراجعته الشاملة جلميع وظائف املؤسسة يساهم بشكل كبري يف انقاص كلفة التدقيق  . ب
 اخلارجي وتوفري الوقت للسماح للمدقق اخلارجي من فحص بنود اخرى ، وتوجيه عملية التدقيق ؛

 جي كفاءة اداء املدقق الداخلي مبا خيدم االهداف املتوخاة من التدقيق؛اخذ يف حسبان املدقق اخلار  . ت

ان كرب حجم املؤسسات وتوزيعها جغرافيا حيتم على املدقق اخلارجي من زيادة ساعات العمل مبا يتناسب  . ث
وطبيعة املؤسسة ، لذا ويف ظل وجود مدقق داخلي كوظيفة لدى االدارة فهي تراقب خمتلف اجزاء هذه 

سواء يف املنطقة الواحدة او يف املناطق االخرى ، ان هذا الشكل يسمح للمدقق اخلارجي من توجيه  املؤسسة
 .عملية املدقق يف املناطق او االجزاء اليت مل يشملها برنامج املدقق الداخلي 

جي فضال على تظهر يف ان التدقيق الداخلي احد االلية املوجهة لعملية التدقيق اخلار : من زاوية المدقق الداخلي  -2
اهنا مصدر ثقة واطمئنان لدى املدقق اخلارجي من شانه ان يسمح بكشف بعض االخطاء والتدليس اليت مل 
يستطع املدقق الداخلي ان يكشفها مما يتيح يف النهاية امكانية البحث عن االسباب املانعة من اكتشافها واليت 

 :ميكن اجيازها فيما يلي 

 الداخلي ؛عدم كفاية معايري املدقق  . أ

 عدم تأهيل املدقق الداخلي ؛ . ب

                                                           
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،  ، اطروحة نحو اطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدوليةمسعود صديقي ،  1

 00، ص  0112فرع التخطيط االقتصادي ، جامعة اجلزائر ، 
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 عدم االستناد خلطوات عملية واضحة للتدقيق ؛ . ت

 .ضعف نظام املراقبة الداخلية  . ث

 : ان معاجلة هذه االسباب من قبل خمتلف اهليئات يدعم ويؤهل التدقيق الداخلي سواء 

 خبلق هياكل خاصة هبا ؛ . أ

 تعديل املعايري او انشاء اخرى جديدة ؛ . ب

 1تأهيل وتدريب املدقق اخلارجي ؛ . ت

 توضيح خطوات العمل ؛ . ث

 تكييف نظام املراقبة الداخلية مبا يسمح بالقضاء على مواطن الضعف ؛ . ج

زيادة خربة املدقق الداخلي من جراء احتكاكه املستمر باملدقق اخلارجي خاصة يف معاجلة بعض البنود  . ح
 املواقف املعينة ؛اجلديدة او يف توجيه عملية الفحص او تعامله مع بعض 

اضفاء الثقة على عمل املدقق يف املؤسسة سواء من قبل االدارة او االطراف االخرى يف ظل تكامل  . خ
 النوعني ؛

استعمال االساليب االحصائية واستخدام االعالم االيل يف التدقيق الداخلي جيعلها اكثر عملية ومهنية  . د
 .ويظهر على نتائجها الصحة واملصداقية 

 :تتمثل في المؤسسة من زاوية  -3

 توفري معلومات تفصيلية حقيقية لإلدارة تساعد على اختاذ القرارات يف الوقت واملكان املناسبني ؛ . أ

 تأكيد سالمة االنظمة املعلوماتية املفحوصة وكذا متانة نظام املراقبة الداخلية ؛ . ب

 قيق ؛تكوين بنك للمعلومات عن طريق اوراق عمل املدقق من خالل تقارير وملف التد . ت

 خفض تكاليف التدقيق عن طريق التكامل بني النوعني ، وباستبعاد ازدواجية العمل ؛ . ث

 .فحص اعمال الفروع املختلفة للمؤسسة مبا يسمح من بسط املراقبة املستمرة لإلدارة عليها  . ج

 : من زاوية االطراف الخارجية عن المؤسسة  -4

 :وتتجلى امهيته من خالل 
 الراي املعرب عنه من قبل املدقق اخلارجي ؛اطمئنان هؤالء االطراف عن  . أ

 مشولية الراي لكل العناصر الواردة يف القوائم املالية اخلتامية باعتماد التكامل بني النوعني ؛ . ب

 اطمئنان اصحاب املؤسسة عن امواهلم ؛ . ت

                                                           
 00مرجع نفسه ، ص  1
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ها الضخ االين للمعلومات املفحوصة واليت تعرب عن الواقع الفعلي للعنصر مبا يسمح لألطراف على ضوئ . ث
من اختاذ قرارات خمتلفة ، قد تكون متويلية كالبنك او جبائية وقد تكون من املستثمرين احملتملني ، مبعىن  

 1.كل على حسب موقعه يف البيئة اخلارجية للمؤسسة 

 تدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي اوجه االختالف بين ال:  ثانيا

فهي ختتلف عن اهداف التدقيق الداخلي الذي يرتكز اهتمامه الرئيسي يف  اهداف املدقق اخلارجي الذي يتم تعيينه بشكل مستقل
 :وهذا ما يوضحه اجلدول التايل  2خلو القوائم املالية من املعلومات اخلاطئة ،

 اوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي( : 18)جدول رقم 

 التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجي 
خدمة الطرف : الرئيسي اهلدف  االهداف

عن طريق ابداء " املالك " الثالث 
الراي يف سالمة وصدق متثيل القوائم 
املالية اليت تعدها االدارة عن نتيجة 

 .االعمال واملركز املايل 
اكتشاف االخطاء : اهلدف الثانوي 

والغش يف حدود ما تتأثر به التقارير 
 .والقوائم املالية 

دارة عن خدمة اال: اهلدف الرئيسي 
طريق التأكد من ان النظم احملاسبية 
فعالة وتقدم بيانات سليمة ودقيقة 
لإلدارة ، وبذلك ينص اهلدف 
الرئيسي على اكتشاف ومنع 

االخطاء والغش واالحنرافات عن 
 .السياسات املوضوعة 

شخص مهين مستقل من خارج  نوعية من يقوم بالتدقيق
 .املشروع يعني بواسطة املالك

داخل اهليكل التنظيمي  موظف من
 .للمشروع ، ويعني بواسطة االدارة 

درجة االستقالل يف اداء العمل 
 وابداء الراي

يتمتع باستقالل كامل عن االدارة يف 
 .عملية الفحص والتقييم وابداء الراي

يتمتع باستقالل جزئي ، فهو مستقل 
احلسابات " عن بعض االدارات مثل 

رغبات ، ولكن خيدم " والتكاليف 
 .االدارات االخرى

مسؤول امام املالك ، ومن مت يقدم  املسؤولية 
تقريره عن نتائج الفحص ورايه الفين 

 .عن القوائم املالية اليهم

مسؤول امام االدارة ، ومن مث يقدم 
تقرير بنتائج الفحص والدراسة اىل 

 .مستويات االدارة العليا 
ف حيدد ذلك امر التعيني والعر  نطاق العمل 

السائد ومعايري التدقيق املتعارف 
حتدد االدارة نطاق عمل التدقيق 

الداخلي فيقدر املسؤوليات اليت تعهد 
                                                           

  09-00  مرجع نفسه ، ص 1
 – 711ص ،  7001، اجلامعة املفتوحة ، طرابلس ،  1، اجلزء االول ، ط  المراجعة نظريا –، الطريق الى علم المراجعة والتدقيق حازم هاشم االلوسي  2
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عليها ، وما تنص عليه القوانني 
 .املنظمة ألعمال املدقق اخلارجي 

االدارة للتدقيق الداخلي يكون نطاق 
 .عمله 

يتم الفحص غالبا مرة واحدة يف هناية  توقيت االداء
املالية ، وقد يكون يف بعض  السنة

االحيان على فرتات متقطعة خالل 
 .السنة 

يتم الفحص بصورة مستمرة على 
 .مدار ايام السنة

 17، ص  7001، االسكندرية ،  نظرية المراجعة واليات التطبيق ، الدار الجامعيةحممد مسري الصبان ، : املصدر  

  المراجع الداخليأوجه الشبه بين المراجع الخارجي و :  ثالثا

يسعى كل منهما إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف املشروع و منع و تقليل حدوث األخطاء و  -1
 .التالعب 

يعمل كل منهما على وجود نظام حماسيب فعال إلمدادهم باملعلومات الضرورية و اليت تساعد على إعداد القوائم  -2
 .يها املالية الصحيحة و ميكن االعتماد عل

احتمايل التعاون فيما بينهما املراجع اخلارجي قد يعتمد على أعمال و تقارير املراجع الداخلي و دلك على ضوء  -3
 1.درجة االستقاللية اليت يتمتع هبا املراجع الداخلي

 :دقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي والشكل التايل يوضح اجملاالت املشرتكة بني الت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .20ص،  0112، الدار اجلامعية ، مصر، "  أسس المراجعة األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات" ،الصبان حممد مسري  ،فتاح الصحن عبد ال  1
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  الخارجييوضح المجاالت المشتركة بين المدقق الداخلي و المدقق ( 21)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .93ص ،  0331،   دار البشير للنشر والتوزيع ، االردن،  المراجعة الداخلية اإلطار النظري والمحتوى السلوكي ،   امحد صاحل العمرات :المصدر

يتضح من خالل الشكل ان التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي بالرغم من وجود اوجه اختالف بينهم اال اهنم يتشاهبان يف 
دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف للمؤسسة ، وااللتزام بسياسة النظام احملاسيب املتبع ، 

 . إلعداد القوائم املالية الصحيحة اليت ميكن االعتماد عليها من اجل اختاذ القرار  وتقدمي املعلومات اىل املؤسسة

 من اليات حوكمة المؤسسات  كألية  خارجيالتدقيق ال:  رابعا

يعترب التدقيق اخلارجي عملية فحص لكم هائل من املعلومات ، وفق جمموعة من االدلة والقرائن بواسطة استقصاءات معينة 
من قبل شخص ذا تأهيل علمي ومهين ، يعمل على اضفاء الصبغة الشرعية والصحيحة والسليمة على تلك املعلومات اخلاصة 

املعايري املوضوعية تعكس احتياجات االطراف املعنية لتلك املعلومات ، وتوصيل نتيجة بفرتة زمنية حمددة ، وذلك تبعا جملموعة من 
هذا الفحص ملستخدمي هذه املعلومات لتحديد مدى االعتماد عليها ، من خالل هذا التعريف ميكن القول ان التدقيق تساهم 

ا املهنة ، واليت تنصب حول ارساء مبادئ احلوكمة يف التطبيق اجليد حلوكمة املؤسسات من خالل احلاجة اىل خدمات اليت تقدمه
املتمثلة يف جمموعتني ، حيث تتمثل اجملموعة االوىل من املبادئ يف كل من محاية حقوق املسامهني ومسؤولية اعضاء جملس االدارة 

 المدقق الخارجي  المدقق الداخلي 

اإلجراءاتااللتزام بالسياسات و   

 المراقبة الداخلية

لقوائم المالية الختاميةا  

 المحاسبة و التسجيالت األخرى

 نوعية اإلدارة

 فعالية المستخدمين

 فعالية المستشارين الخارجيين

المساهمون آو أصحاب 

 المشروع

 

 تقارير

 اإلدارة العليا 

 

 تقارير
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مثلة يف التدقيق الداخلي صالحياهتم ، وكذلك الشفافية واالفصاح وخدمة اصحاب املصاحل من جهة واجملموعة ومبادئ احلوكمة املت
 1: واخلارجي وجلان التدقيق ، وسوف يتم التطرق لذلك كااليت 

 : اجملموعة االوىل  -0
حني يلمس مستخدم املعلومات تعارضا واقعيا ( : تعارض املصاحل) خدمة االطراف ذات املصاحل بالشركة  . أ

ن مهتما بإمكان التحيز يف ومتوقعا بني مصلحته ومصلحة اجلهة اليت تعد هذه املعلومات ، سوف يكو 
املعلومات اليت تصل اليه ، وان هذا الشك يف نوعية املعلومات يدفعه للجوء اىل مدقق احلسابات ليقرر مدى 
عدالة تلك املعلومات ، وان استعمال املعلومات املنتجة من قبل االدارة واحملولة اىل االطراف املستفيدة منها ، 

ميكن تشبيهه بالقاضي الذي حيكم يف قضية وهو طرف فيها مما جيعل النتائج بدون ان يكون موضوعا للتدقيق 
متأثرة بالتحيز الشخصي ، او عدم االعتناء او االخالل باألمانة ، وهذا يدعم بشكل صريح مبدا الشفافية 

بة واالفصاح وبالتايل احملافظة على حقوق املسامهني من جهة والوقوف على مدى التحلي باملسؤولية بالنس
 ألعضاء جملس االدارة ؛

كلما ازدادت امهية تلك القرارات ازداد ختوف املستخدمني من اعتمادهم : من حيث ترشيد القرارات املتخذة  . ب
على معلومات مضللة ، وازدادت بالتايل حاجاهتم اىل املدقق ليقرر مدى الثقة يف تلك املعلومات املقدمة 

 بالقوائم املالية ؛
فكلما اصبحت املعلومة االقتصادية اليت تقدمها ادارة : تذليل التعقيدات عند االفصاح من حيث املساعدة يف  . ت

الوحدة االقتصادية من خالل القوائم املالية او غريها من البيانات اكثر تعقيدا ، ازداد امكان زحف اخلطأ عليها 
جيعل املستخدم مضطرا  وتسرب الغش اليها ، واصبح فهم االسس اليت اعتمدت عليها اكثر تعقيدا ، وهذا

االطراف ذات العالقة باملؤسسة حول ما مت االفصاح عنه من  لطمأنهلالعتماد على خدمة التدقيق اخلارجي 
احداث اقتصادية قامت هبا االدارة التنفيذية او جملس االدارة ، وهذا ما يساعد على املمارسة اجليدة حلوكمة 

 املؤسسات وبالتايل حتمل املسؤوليات؛
مثة ابعاد تفصل مستخدمي القوائم املالية وبني ادارة املؤسسة اليت : يث البعد من املعلومات املفصح عنها من ح . ث

تقوم باإلفصاح عن صورة املؤسسة ، وجتعل من الصعب بل من املستحيل عليه ان يصل اىل هذه الغاية 
 :باالعتماد على نفسه ، وتتخذ هذه االبعاد عدة اشكال هي 

  اذ كثريا ما خيتلف مكان املؤسسة عن مكان مستخدمي املعلومات االقتصادية : البعد املكاين
اخل ، وان اعباء السفر ..اليت تعدها ادارهتا من مستثمرين حاليني ومستقبلني وبنوك ومقرضني 

قد متنع هؤالء املستخدمني من التأكد من درجة الثقة يف تلك املعلومات عن ( االنتقال) 
 طريقهم مباشرة ؛
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 ان قيام مستخدمي املعلومات بالتحقق من املعلومات بنفسه ، قد حيتاج اىل : عد الزماين الب
عدد من السنني لينجز خالهلا معلومات عن دورة مالية واحدة ، اذ تتضافر جهود كثرية يف 
املؤسسة إلجناز القوائم املالية وغريها من املعلومة احملاسبية ، حبيث يستحيل على رجل عادي 

تلك القوائم والتحقق منها خالل الشهور االربعة االوىل من العام وهي املدة القانونية  استيعاب
 لتدقيق املعلومات احملاسبية ونشرها ؛

  ان قيام كل مستخدم على حدى بالتأكد بنفسه من درجة الثقة يف املعلومات حيتاج : التكلفة
تكلفة اجتماعية نفسها او اكثر من قيام املدقق هبذا العبئ ، وان كثرة عدد املستخدمني اىل 

م على حدى عملية مكلفة وتنوع فئاهتم جتعل عملية القيام بالتدقيق من قبل كل منه
1اجتماعية

                                                           
1
 .نفسهما مرجع وموضوع   
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  كثريا ما متنع القوانني فئات متعددة من املستخدمني املختلفني من االطالع : البعد القانوين
خلفيات املعلومات عن املؤسسة ، خوفا على السرية وحفاظا على عدم خروج تلك  على

املعلومات للتداول من قبل املنافسني ، وبالتايل حصرها ضمن اقل عدد ممكن من العاملني يف 
املؤسسة ، وان قيام املدقق باالطالع عليها ال يشكل خطرا من هذا القبيل نظرا اللتزام املدقق 

 ظة على اسرار عمالئه ؛مهنيا باحملاف
وبالتايل يتم اللجوء اىل خدمة التدقيق اخلارجي من اجل الشهادة على ان سياسة االفصاح املنتهجة من 

كاملالئمة ، املوضوعية ، التكلفة ) قبل ادارة املؤسسة تساهم يف انتاج معلومات ذات مواصفات قياسية 
االلتزام بقواعد حوكمة املؤسسات واملتمثلة اساسا ، مما خيدم بصفة مباشرة الوقوف على مدى ( اخل...

 .يف االفصاح والشفافية ومدى حتمل املسؤوليات وكيفية ادارة املؤسسة 
 :  المجموعة الثانية -0

 : ، ويتم ذلك من خالل  من حيث قوة نظام الرقابة الداخلية . أ
  دقق اخلارجي هي الوقوف على ان من بني االعمال اليت يقوم امل: على مستوى االجراءات واخلطط الرقابية

، (الضوابط الداخلية) مدى قوة نظام املراقبة الداخلية ، واليت تعين الوقوف كافة السياسات واالجراءات 
اليت تتبناها ادارة املؤسسة ملساعدهتا قدر االمكان للوصول اىل اهدافها واملتمثلة اساسا يف ادارة العمل 

م بسياسات االدارة ومحاية االصول ومنع واكتشاف الغش واخلطأ بشكل منظم وكفئ ، واملتضمنة االلتزا
ودقة واكتمال السجالت احملاسبية ، واعداد معلومات مالية موثوقة ويف الوقت املناسب ، ويعمل املدقق 

 :الداخلي على الوقوف على امور ابعد من تلك املتصلة مباشرة بالوظائف احملاسبية ، واليت هي 
  وتعين املوقف العام للمدراء واالدارة وادراكهم وافعاهلم املتعلقة بنظام املراقبة : البيئة الرقابية

الداخلية وامهيته يف املؤسسة ، وتتضمن كذلك العوامل اليت تنعكس يف البيئة الرقابية بشكل 
مباشر كأداء جملس االدارة و اللجان التابعة له ، وفلسفة االدارة واسلوب العمل ، اهليكل 

وطرق اناطة الصالحيات و املسؤوليات ، ونظام الرقابة االدارية واملتضمنة وظيفة التنظيمي 
 التدقيق الداخلي ، والسياسات املتعلقة باملوظفني واالجراءات والفصل بني املهام ؛

  واليت هي السياسات واالجراءات اليت اعتمدهتا االدارة باإلضافة اىل البيئة : اجراءات الرقابة
 1حتقيق اهداف خاصة ؛الرقابية لغرض 

ان مساعدة التدقيق اخلارجي يف التقييم والبناء القوي لنظام الرقابة الداخلية يسهم بشكل مباشر يف ارساء قواعد حوكمة 
 .املؤسسات من خالل مبدا توفري االليات الرقابية 
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  االليات اليت تساعد على تعد وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة الية ن : على مستوى التدقيق الداخلي
املمارسة اجليدة حلوكمة املؤسسات ، لكن ال يتحقق ذلك اال اذا تواجدت هذه الوظيفة بكل املقاييس 
املهنية من احرتام ملعايري املهنة وللتأكد من ان الوظيفة تعمل وفقا للمعايري املهنية والوظيفية ، فانه يتم 

موضوعية واستقاللية ، وعلى اساس ما مت التوصل اليه من نتائج  االستعانة بالتدقيق اخلارجي لتقييمها بكل
فحص وتقييم هلذه الوظيفة ، يتم التعرف على نقاط الضعف ليعاد بناؤها ، ونقاط القوة ليتم احملافظة عليها 

 .ومن مث صيانة االلية اليت من خالهلا تتم السيطرة على االحداث داخل املؤسسة وبالتايل احلكم الراشد 
ومن خالل كل ما سبق ميكن القول ان مهنة التدقيق اخلارجي تساهم يف املمارسة اجليدة حلوكمة املؤسسات من 

 .خالل ما متتلكه هذه املهنة من خصائص خدماتية 
كما راينا سابقا ان التدقيق اخلارجي تعترب الية ضرورية ، إلرساء قواعد  :  من حيث جودة مهنة التدقيق الداخلي   . ب

ملؤسسات ولكن للوصول اىل ذلك جيب ان تقدم خدمة التدقيق اخلارجي على درجة عالية من اجلودة ، حوكمة ا
ويعين ذلك االرتقاء باملهنة لالعتماد على ما تقدمه من خدمات ، ولبلوغ ذلك جيب ان تكون هناك معايري يستعان 

يؤطرها ويشرف عليها ، ولبلوغ ذلك هناك جهود هبا او يسرتشد هبا عند مزاولة املهنة باإلضافة اىل توفر اطار تنظيمي 
 :تدعم دور التدقيق الداخلي يف حوكمة املؤسسات وهي 

  يقع على عاتق األكادمييني من ذوي االهتمام باحملاسبة والتدقيق عبئ التطوير املستمر يف : اجلهود العلمية
نتاج حماسب ومدقق مؤهل تأهيال علميا برامج التعليم يف املراحل اجلامعية وبراج التعليم املستمر ، وذلك إل

 : يستجيب ملتطلبات سوق ذلك من خالل 
  التكوين العلمي االساسي واالكادميي على مستوى املعاهد واجلامعات واملدارس العليا ومراكز

 التكوين املتخصصة ؛
  اخل ؛ ...القيام بالتظاهرات العلمية من مؤمترات وملتقيات وااليام الدراسية 
 لتعاون بني مراكز التكوين االكادميي واجلهات املؤطرة للمهنة مد جسور ا. 

  تتمثل هذه اجلهود يف وجود اطار تنظيمي يؤطر املهنة ويعمل على تطوير  : اجلهود التنظيمية واملهنية
املمارسة من خالهلا ويدافع على ممارسي املهنة ، ويضبط سلوكياهتم املهنية ، ويتمثل هذا االطار يف العادة 

 : معيات املهنية واهليئات الوصية على املهنة ، ويوكل اليها القيام باألعمال التالية اجل
 حتسني وتطوير مهنة التدقيق من خالل اصدار املعايري والتفسريات للممارسة اجليدة للمهنة ؛ 
 البحث يف القضايا املعاصرة ومواكبتها ؛ 
  معيارية افضل للمهنة ؛القيام بالدراسات العلمية والتطبيقية من اجل ممارسة 
  حث املنتمني الطار املهنة بالتحلي بأخالقيات العمل الشريف والنزاهة واالستقاللية يف تقدمي

 اخلدمة ؛
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  تفعيل النظم الرقابية على املدققني وتفعيل املساءلة املهنية من اجل الزامهم بالعمل وفقا ملعايري
 التدقيق ؛

  من اجل مواكبة املستجدات االقتصادية واملهنية التدريب والتكوين املستمر للممتهنني
ان الرقي مبهنة ، وحتميلهم مستويات املهنة املستجدة واليت هلا عالقة حبوكمة املؤسسات 

التدقيق اخلارجي اىل مستويات كربى من اجلودة جيعل منها الية فعالة يف ارساء حوكمة 
 1.املؤسسة 

 سسات ومسؤولية المدقق الخارجي مؤ دور المدقق الخارجي في حوكمة ال:  خامسا

يعترب املدقق اخلارجي مبثابة جرس االنذار املبكر للمؤسسات موهنا تقوم ببيان االحنرافات املالية او االدارية من خالل تطبيق 
موجوداهتا ، فهذا قواعد العناية املهنية بكل اتقان وموضوعية وتدقيق حسابات املؤسسة وانظمتها املالية واالدارية والتحقق من 

سوف يؤدي ال حمالة اىل كشف مواطن الضعف واخللل يف ادارة املؤسسة يف الوقت املناسب ، والقيام بوضع الطرق املثلى ملعاجلته 
قبل انتشاره، وهذا يبني انه بتطبيق التدقيق اخلارجي سوف يكون هناك مزيدا من املراقبة ومزيدا من احلد من الغش والتزوير أي 

 .ة البالغة يف دعم وارساء حوكمة املؤسسات املسامه

ومهنة املدقق اخلارجي شاهنا شان اي مهنة اخرى ، يرتتب ملزاوليها صالحيات وعليهم مسؤوليات يوجب عليهم االلتزام هبا ، 
وفيما يلي عرض وادائها على اكمل وجه حىت حيقق املدقق اخلارجي رسالته من تعزيز الثقة فيها لدى مستخدمي القوائم املالية ، 

 .لتلك املسؤوليات 

حيث يقوم املدقق اخلارجي بوظيفة حماسبية وقانونية ، هتدف ملساعدة اجلمعية العامة للمسامهني يف الرقابة واالشراف على 
ج اعمال عملية اعمال االدارة يف املؤسسة ، تلك اليت يتم تدقيق حساباهتا ويف هناية العملية يقوم املدقق بإعداد تقريره النهائي بنتائ

 2.التدقيق ، والذي يقدمه اىل جهة االدارة 

 :وتتمثل مسؤولية املدقق اخلارجي يف 

تكون عن اجلرائم  اليت يرتكبها او يشرتك يف ارتكاهبا ضد مصلحة املؤسسة ، وهي : املسؤولية اجلنائية  -1
مة املادية او السجن او  مسؤولية شخصية يتعرض فيها من يقرتف اي من املخالفات اليت تنشئها اىل الغرا

 3كالمها  ؛

 مسؤولية االنضباط العام جتاه احمليط الذي يعمل فيه ؛ -2
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ال يكمن احلل يف تطبيق القوانني ومعايري التدقيق فقط ، ولكن احلل يكمن يف حتسني : املسؤولية االخالقية  -3
 1 .اخالقيات مطبقي هذه القوانني 

سؤولية العقدية الناجتة عن العقد الذي ينظم عالقة املدقق اخلارجي تصنف اىل نوعني ، امل: املسؤولية املدنية  -4
باإلدارة او الوحدة االقتصادية ، ويرتتب عليه املساءلة يف حالة االخالل بشروط العقد ، اما النوع الثاين فهو 

هم بسبب املسؤولية التقصريية وهي مسؤولية املدقق جتاه االطراف االخرى غري املسامهني اليت تضررت مصاحل
 2.اعتمادهم على تقرير املدقق 

 611خلي وفقا للمعيار الدولي رقم العالقة بين التدقيق الخارجي والتدقيق الدا:  سادسا

والذي جاء حتت اسم مراعاة عمل املدقق الداخلي الصادر عن اللجنة املنبثقة من  001لقد عاجل املعيار الدويل للتدقيق رقم 
العالقة بني التدقيق الداخلي واخلارجي من خالل جمموعة من النقاط ، حيث اشار هذا املعيار  IFACIاللجنة الدولية للمحاسبني 

 : اىل انه 

ارجي مراعاة فعالية التدقيق الداخلي وتأثرياهتا على اجراءات التدقيق اخلارجي ، وعن نطاق جيب على املدقق اخل -1
 واهداف التدقيق الداخلي والعالقة بينهم ؛

دقق اخلارجي ان حيصل على فهم كاف لفعاليات التدقيق الداخلي لغرض مساعدته يف ختطيط عملية جيب على امل -2
 التدقيق ، وتطوير منهاج فعال إلجنازه ؛

جيب على املدقق اخلارجي القيام بتقييم اويل لوظيفة التدقيق الداخلي ، وذلك يف حالة ظهور دالئل تشري بان  -3
قيق اخلارجي لفحص البيانات املالية ، وبني كيف يتم احلصول على هذا التدقيق الداخلي مناسب لوظيفة التد

 الفهم االويل ؛
الفنية والعناية املهنية جيب فحص جمموعة من العوامل كاملوقع يف اهليكل التنظيمي ونطاق الوظيفة ، الكفاءة  -4

 .الالزمة

الداخلي ، وكذا اجراءات التدقيق واعداد التقرير ، حيث تطرق هذا املعيار اىل توثيق العمل املنجز عند اعتماد عمل التدقيق 
كما تكلم املعيار على كيفية تقييم واختبار عمل  .والتوقيت املناسب لالتصال باملدقق الداخلي والعمل على تنسيق العمل معه 

خلي ، فانه جيب عليه التدقيق الداخلي ، حيث جاء فيه انه عندما ينوي املدقق اخلارجي االستفادة من عمل معني للمدقق الدا
 .تقييم واختبار هذا العمل للتأكد من كفايته ألغراض التدقيق اخلارجي 

                                                           
واالقتصادية ،  ، جملة الدراسات املالية" دور اليات الرقابة وجلان املراجعة ذات البعد االخالقي يف زيادة فعالية احلوكمة بإدارة منظمات االعمال " سعاد بوهاللة ،  1

 .722، ص  7012،  07، اجلزء  10جامعة الشهيد حممد خلضر ، الوادي ، اجلزائر ، العدد 
 .00، ص  0100،  00، جملة بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد "  مسؤولية مراقب احلسابات" هدى خليل ابراهيم احلسيين ،  2
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وميكن القول ان هذا التكامل يساهم يف حتسني حتقيق احلوكمة يف املؤسسة بصفة غري مباشرة ، وهذا من خالل حتسني جودة  
اجيابا ، فنالحظ ان الدور الذي سوف يلعبه التدقيق كل من التدقيق الداخلي واخلارجي من خالل تأثري منهما على االخر 

 1. الداخلي يف التوجه حنو حتقيق ادارة رشيدة من خالل التقليل من املخاطر والتحكم يف نظام املراقبة الداخلية 

 تعيين المدقق الخارجي واتعابه : الخامس المطلب 

كيفية   املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 0101جويلية  03مؤرخ يف  10-01قانون رقم حدد       
 : تعيني املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه ، ميكن حصرها فيما يلي 

 تعيين المدقق الخارجي : أوال 

احلسابات من بني تعني اجلمعية العامة او اجلهاز املكلف باملداوالت بعد موافقتها كتابيا وعلى اساس دفرت الشروط حمافظ 
 .املهنيني املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية 

وحتدد عهدته بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وال ميكن تعيني نفس املدقق اخلارجي بعد عهدتني متتاليتني اال بعد 
  2.سنوات  19مضي 

 3:وعند تعيني املدقق اخلارجي يشرتط اال 

 ملؤسسة حمل التدقيق سواء بصفة مباشرة او غري مباشرة ؛ميلك مسامهات يف ا .1

 يقوم بأعمال التسيري سواء مباشرة او باملسامهة او باإلنابة عن املسريين ؛ .2

 يقوم مبهام املراقبة القبلية على اعمال التسيري ولو بصفة مؤقتة ؛ .3

 ميارس وظيفة مستشار جبائي او خبري قضائي لدى مؤسسة يدقق حساباهتا ؛ .4

 سنوات من اهناء عهدته ؛ 01منصبا باجر يف مؤسسة قام بتدقيقها بعد اقل من يشغل  .5

 يقوم باي مهمة سواء بصفة مباشرة او غري مباشرة يف املؤسسة اليت يقوم بتدقيق حساباهتا ؛ .6

يكون قد حصل على اجر او اتعاب او اي امتيازات اخرى خاصة تلك اليت تكون يف شكل قروض او  .7
 ن املؤسسة اليت سرياجع حساباهتا خالل الثالث سنوات االخرية ؛تسبيقات او ضمانات م

تربطه اي مصلحة باملدقق اخلارجي الثاين يف حالة تعيني مدققني خارجيني اثنني ، كما يشرتط اال يكونا تابعني  .8
 لنفس السلطة واال ينتميان لنفس املؤسسة ؛

                                                           
 .02-09امحد نقاز ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
2
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السعي بصفة مباشرة او غري مباشرة للشركات ليتم تعيينه او  وحرصا على النزاهة مينع القانون املدقق اخلارجي من       
لعرض اية خدمات اخرى ، كما مينعه من ختفيض اتعابه او منح اية تعويضات او امتيازات لزبائنه من املؤسسة ، وايضا مينعه 

رتاف التجارة او من القيام باي شكل من اشكال االشهار لدى اجلمهور ، وكذلك مينع القانون املدقق اخلارجي من اح
 .الصناعة او العمل يف اي مهنة اخرى ما عدا التعليم الن ذلك قد ميس بأخالقيات املهنة 

 اتعاب المدقق الخارجي : ثانيا 

من القانون املتعلق مبراقب احلسابات ان اجلمعية العامة او اهليئة املكلفة باملداوالت هي من حتدد اتعاب  12طبقا للمادة 
يف بداية مهمته ، وال ميكن للمدقق اخلارجي ان يتلقى اي اجرة او امتياز مهما يكن شكله ، باستثناء االتعاب  املدقق اخلارجي

والتعويضات املنفقة يف اطار مهمته ، وال ميكن احتساب االتعاب يف اي حال من االحوال على اساس النتائج املالية احملققة من 
 1.املؤسسة او اهليئة املعنية 

 اعداد تقرير المدقق الخارجي :  السادس المطلب

يعترب تقرير املدقق اخلارجي خالصة اىل ما توصل اليه الباحث خالل تدقيقه النشطة املؤسسة ، ويعترب الوسيلة اليت يعرب هبا      
 .املراجع عن رايه يف القوائم املالية 

 المدقق الخارجي تقرير تعريف : أوال 

خالصة ما توصل اليه املدقق اخلارجي من خالل مراجعته والتعرف " دقق اخلارجي على انه عرف هادي التميمي تقرير امل
على انشطة املؤسسة وفحص االدلة واملستندات واالستفسارات واملالحظات واالدلة املؤيدة االخرى اليت راها ضرورية ، ويعترب 

 2" .ولية املراجع التقرير الوثيقة املكتوبة اليت ال بد من الرجوع اليها لتحديد مسؤ 

الوسيلة اليت يعرب هبا املراجع عن رايه يف القوائم املالية او عند اللزوم ميتنع " اما مصطفى حسنني خيضر فريى ان التقرير هو 
 3" .عن ابداء الراي يف القوائم املالية 

 محتويات التقرير : ثانيا 

 : جيب ان حيتويها تقرير املدقق قد وردت كما يلي وفقا ملعايري التدقيق الدولية ، فان العناصر االساسية اليت

، وهذا يساعد القارئ على حتديد تقرير املراجع ومتييزه ( تقرير املراجع) جيب استخدام عنوان مناسب مثل : العنوان  .1
 بسهولة عن التقارير اليت يصدرها االخرون كاإلدارة مثال ؛

                                                           
  90 منفسه ،  قانون  1
 000، ص  0112، االردن ،  0، ط دار وائل للنشر،  الناحية النظرية والعملية مدخل الى التدقيق من،  هادي التميمي  2
 .200، ص  0330، مطابع جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية ،  المفاهيم والمعايير واالجراءات: المراجعة مصطفى حسنني خيضر ،  3
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توجيه التقرير عادة اىل املسامهني ، كما ميكن ان يوجه التقرير املطول اىل جملس يتم : اجلهة اليت يوجه اليها تقرير املراجع  .2
 1االدارة ؛

يتم فيها االشارة اىل القوائم املالية اليت مت تدقيقها وكذا السنة املالية اليت متت فيها عملية التدقيق ، : فقرة افتتاحية  .3
لية قد اعدت من طرف ادارة املؤسسة فهي مسؤوليتها ، بينما ويوضح املدقق اخلارجي يف هذه الفقرة بان القوائم املا

  2تنحصر مسؤوليته يف ابداء الراي عنها ؛

 :وهي الفقرة الثانية االساسية ، واليت جيب ان تشمل على ما يلي : نطاق وجمال التدقيق  .4

 هبا ؛وصفا لنطاق التدقيق وذلك بتوضيح ان املراجعة قد متت طبقا ملعايري املراجعة املعمول  . أ

االشارة اىل متكني املدقق اخلارجي من اداء االجراءات اليت راها ضرورية يف ظل الظروف احمليطة ، وانه قد  . ب
 حصل على البيانات وااليضاحات اليت راها الزمة ألغراض التدقيق ؛

ان تتضمن فقرة النطاق عبارة تفيد بان عملية التدقيق خططت ونفذت للحصول على تأكيد مناسب عن  . ت
خلو القوائم املالية من التحريفات املؤثرة او اجلوهرية مما يعين ان التدقيق ال يقدم تأكيدا مطلقا وامنا  مدى

نسبيا ، وان املدقق اخلارجي مسؤول عن اكتشاف االخطاء او الغش او التالعب فقط تلك اليت تؤثر تأثريا 
 جوهريا على امكانية االعتماد على القوائم املالية ؛

  الفقرة فيما اذا تضمنت املراجعة فحصا اختباريا اي باستخدام العينات؛جيب ان تشري . ث

جيب ان تتضمن الفقرة عبارة تفيد بان اعمال التدقيق اليت قام هبا املدقق اخلارجي توفر اساسا مناسبا إلبداء  . ج
 3الراي على القوائم املالية ؛

 :ويشمل ذلك بصفة اساسية ما يلي 
 اخل ؛...تدقيقها والقوائم اليت تشملها وفرتهتا املالية البيانات املالية اليت متت  . أ

 .مدى الفحص الذي قام به املدقق واختباراته اليت راها مناسبة وضرورية  . ب

 جيب ان يربز التقرير بوضوح راي املدقق يف عرض البيانات املالية ومركزها املايل وكذا نتائجها ؛: راي املدقق  .5

وذلك حىت يكون واضحا ملن يطلع على هذا التقرير من خالل ابراز احلدود الزمنية : وانه تاريخ التقرير وتوقيع املدقق وعن .6
، االحداث اليت قد تقع بني تاريخ انتهاء السنة املالية وتاريخ توقيع التقرير ، وما قد يقع خالل ذلك او بعد ذلك من 

 4.احداث 

 

                                                           
1
 .002-009، ص  0100، االردن ،  0، زمزم ناشرون وموزعون ، ط اصول المراجعةحامد طلبة ابو هيبة ،  
 0113،  9، الدار اجلامعية ، مصر ، ج (وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واالمريكية ) موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة عبد الوهاب نصر علي ،  2

 .009، ص 
 930عبد الفتاح الصحن ، حممد مسري الصبان ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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 قق الخارجي انواع الراي في تقرير المد: ثالثا 

: فيما يلي شرح موجز ألنواع الراي يف تقرير املدقق اخلارجي 

1 

يصدر املدقق اخلارجي املستقل رايه بدون حتفظ على القوائم املالية اليت راجعها ( : راي نظيف) الراي دون حتفظ  .1
 : اذا توافرت لديه اربعة شروط 

 اسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما ؛ان القوائم املالية قد اعدت وفقا للمبادئ احمل . أ

 عدم وجود اخطاء جوهرية تؤثر على احلسابات سواء يف قائمة الدخل او املركز املايل ؛ . ب

ان يبدي املدقق اي شك او غموض بان بنود قائمة الدخل واملركز املايل هي مبالغ صحيحة ومتثل واقع  . ت
 املؤسسة املايل واحلقيقي ؛

اخلارجي على ادلة االثبات الكافية واملالئمة اليت تربر رايه على صدق تعبري القوائم املالية حصول املدقق  . ث
 .لنتائج االعمال واملركز املايل يف هناية السنة املالية 

يصدر التقرير متحفظا او مقيدا عندما يذكر املدقق يف تقريره بعض املالحظات او ( : راي مقيد) الراي بتحفظ  .2
يكون القصد منها لفت النظر اىل انه مل يكن قادر على القيام بالفحص وفقا ملعايري املراجعة  التحفظات اليت

 :املتعارف عليها ، ومن االسباب اليت جتعل املدقق اخلارجي يتحفظ يف تقريره نذكر منها ما يلي 

 ؛( حمدودية الفحص الذي قام به ) حتفظات تتعلق بوجود قيود على نطاق الفحص  . أ

 .علق بالثبات والتجانس يف تطبيق املبادئ احملاسبية حتفظات تت . ب

، ويستخدم عادة يف االحوال اليت ال متثل ( بدون حتفظ) هو عكس التقرير النظيف ( : املعاكس) الراي السليب  .3
قبولة ملبادئ احملاسبية املفيها القوائم املالية لنتيجة اعمال املشروع ومركزه املايل متثيال عادال وصادقا يتوافق مع ا

 .عموما

اي ان املدقق اخلارجي ال يستطيع اعطاء رايا فنيا عن القوائم املالية موضوع التدقيق ، : االمتناع عن ابداء الراي  .4
 :وميتنع املدقق عن ابداء رايه اذا ما واجه احدى احلاالت التالية 

 وجود قيود مفروضة على عمل املدقق ؛ . أ

 . وجود احداث مستقبلية تؤثر على احلسابات . ب
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 الداخلية لدعم حوكمة المؤسساتدور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة : المبحث الرابع 

 االدارية تقوم املؤسسة االقتصادية بتصميم املراقبة الداخلية وذلك ضمانا حلسن سري العمل يف املؤسسة والتقيد بالسياسات
حيث يعترب نظام املراقبة الداخلية احد اهم ادوات محاية االصول املالية للمؤسسة، ومن مهامه انه يساهم يف تشجيع املوضوعة ، 

حيث يعترب مبثابة الوقاية من احتمال وقوع االخطاء واملخالفات والتحكم يف عملية العمل بكفاءة وفعالية حلماية هذه االصول ،  
 .م النظام قصد حتديد نطاق عمله التدقيق ، لذلك يقوم املدقق بتقيي

ويهدف املدقق الداخلي اىل التأكد من حتقيق االهداف املرجوة من خالل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية اليت تعترب 
 .نقطة البداية بالنسبة له واالساس الذي يرتكز عليه عند اعداد برنامج التدقيق ، وللمسامهة يف حتقيق مبادئ احلوكمة 

ار املراقبة الداخلية من اهم العناصر اليت يعتمد عليها املدقق الداخلي عند قيامه بعملية التدقيق ، حيث تطور هذا باعتبو 
 .املفهوم بتطور املؤسسة االقتصادية ، وسنتطرق اىل تعريف نظام املراقبة الداخلية واهدافه 

 عموميات حول المراقبة الداخلية : المطلب االول 

 و لإلجراءات صارم احـرتام إىل يسعى الذي للتسيري العام السلوك تـحديد هو املؤسسة يف الداخلية باملراقبة املقصود إن    
 أهنا كما االنـحرافات، عملية بطـريقة كشف و إدراك اىل تـهدف، فهي  املؤسسة يف مـاناال و الثقة مصدر تعترب أهنا كما القوانني،

 . باملؤسسة اخلـاصة للـقواعد و للحقيقة مطابقان التسجيل و اجلرد أن من تتأكد

  الداخلية مراقبةمفهوم ال: أوال 

اخذ مصطلح املراقبة الداخلية يف الفرتة االخرية حمل مصطلح الضبط الداخلي ، والذي كان يستعمله احملاسبون ورجال 
للمحافظة على النقدية واالصول االخرى االعمال يف املاضي ، حيث كان يقصد به االجراءات والطرق املستخدمة يف الشركة 

كما ان هذا التغري يف املصطلح تبعه توسع يف مفهوم واغراض املراقبة الداخلية . واكتشاف االخطاء للمحافظة على دقة احلسابات 
 1.، واصبح الضبط الداخلي احدى حلقاهتا 

االجراءات : " ي ينص على ان املراقبة الداخلية هي او تعريف للرقابة الداخلية هو تعريف مجعية املدققني االمريكيني والذ
والطرق املستخدمة يف الشركة ، من اجل احلفاظ على النقدية واالصول االخرى جبانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية مسك 

 2" .الدفاتر 

ن دقة البيانات احملاسبية املسجلة واملالحظ ان املفهوم التقليدي لنظم املراقبة الداخلية هو محاية اصول املشروع والتأكد م
بالدفاتر ، غري ان املفهوم احلديث لنظم املراقبة الداخلية اتسع نطاقه واصبح يقصد باملراقبة الداخلية كما عرفها اجملمع االمريكي 
                                                           

 002-009، ص  مرجع سبق ذكرهحازم هاشم االلوسي ،   1
 00، ص 0101، الطبعة االوىل ، دار البداية ناشرون وموزعون ، عمان ،  مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والماليةمصطفى صاحل سالمة ،   2
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روع للمحافظة على تشمل اخلطة التنظيمية وكل ما يرتبط هبا من وسائل واجراءات يتبناها املش" للمحاسبني القانونيني على اهنا 
 1" .االصول ، واختبار دقة احلسابات ودرجة االعتماد عليها ، وتنمية كفاءة العمل وتشجيع اتباع السياسات االدارية املوضوعة

اخلطة التنظيمية والسجالت واالجراءات اليت هتدف : " عرفت املراقبة الداخلية من قبل معهد املدققون الداخليني على اهنا    
ة على موجودات املؤسسة وضمان كفاية استخدامها والتأكد من سالمة ودقة السجالت احملاسبية حبيث تسمح بإعداد للمحافظ

 2" .بيانات مالية يعتمد عليها وحمضرة طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

توفري تأكيد مناسب بفاعلية وكفاءة العملية اليت يتم تصميمها ل: " الرقابة الداخلية باهنا  COSOوقد عرف تقرير جلنة    
نفيذية عمليات التشغيل وبإمكانية الثقة يف القوائم املالية وبااللتزام بالقوانني واللوائح ، وهي عملية تتأثر مبجلس االدارة ، االدارة الت

 :، ويتم تصميمها إلعطاء تأكيد معقول وليس مطلق خبصوص حتقيق االهداف التالية 

 ائم املالية ؛االعتماد على القو  -
 التحقق من كفاءة وفعالية التشغيل؛ -
 3.التحقق من االلتزام بالقوانني واللوائح -

ضمان  وضعإىل  يعداملنظمة ،  عمالو  ونري اجراءات تنفذ من طرف جملس اإلدارة ، املس" :عرفت اللجنة املراقبة الداخلية باهنا 
 :معقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف التالية

 واالستخدام االمثل للعمليات ؛التحقيق  -
 موثوقية املعلومات املالية والتسيري ؛ -
 4.االمتثال للقوانني والتنظيمات املعمول هبا  -

منظمة ، يهدف إىل توفري ضمان معقول فيما يتعلق بتحقيق  ، املنامجنت وشركاءلس اجملاملراقبة الداخلية هي عملية ينفذها 
 .واملطابقة األهداف املتعلقة بالعمليات واإلبالغ 

 :هذا التعريف إىل بعض املفاهيم األساسية ويؤكد اجلوانب التالية للمراقبة الداخلية حييل

 ؛ واملطابقةإبالغ ، بعمليات أهداف متعلقة ب،  أهداف اليت تندرج حتت فئة واحدة أو أكثر  على حتقيق يرتكز -

                                                           
 20، ص 0110، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ،  2، ط ، المراجعة معايير واجراءاتادريس عبد السالم اشتيوي   1
، حبث تطبيقي يف الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ، " توظيف االطر واملعايري احلديثة يف تقومي نظام الرقابة الداخلية " عبري خالد امحد ، نزار فليح حسن ،   2

  011، ص  0100، الفصل الثاين ، ام البواقي ،  92، العدد  00جملة دراسات حماسبية ومالية ، جملد 
، دار التعليم  المعايير الدولية واالمريكية ألحدثدراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلية وفق عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،   3

 .90، ص  0102اجلامعي ، االسكندرية ، مصر ، 
4
 AKSOUH Hani , MEHENNI Samy Ismail , L’appréciation du contrôle interne selon le référentiel COSO , site 

mémoire online , date de consultation : 13/08/2018  

https://www.memoireonline.com/07/08/1394/m_appreciation-controle-interne-referentiel-coso-air-

algerie14.html  

https://www.memoireonline.com/07/08/1394/m_appreciation-controle-interne-referentiel-coso-air-algerie14.html
https://www.memoireonline.com/07/08/1394/m_appreciation-controle-interne-referentiel-coso-air-algerie14.html
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 ؛ يف حد ذاهتا هنايةإهنا وسيلة وليست املستمرة  ، ام واألنشطة مهإهنا عملية تعتمد على تنفيذ   -
 ؛ أنظمةووثائق و  وكتب اجراءات ،قواعد على جمموعة من فحسب ال يعتمد اشخاص يتم تنفيذها من قبل   -
 ؛  املنظمةعاملني على مجيع مستويات من قبل  تنفيذهايتم  -
 ؛ مطلق تأكيداحلصول على تأكيدات معقولة وليس  املديرية العامة وللمجلسيسمح  -
وحدة  ،قسم  ،فرعية وحدةللكيان بأكمله أو  بعض مرونة التطبيقويوفر  . مع هيكل أي كيان للتأقلمقابل   -

 1 .معني مسار جتاريأعمال أو 

 ضمانات جمموعة " على اهنا املراقبة الداخلية  عرفت 0300عام ( OECCA) جمللس نقابة اخلرباء احملاسبني املعتمدينوفقا 
، لتطبيق تعليمات  جهة اخرىمن ،  ةجودة املعلومهو محاية ، من جهة ،  منهاوالغرض . التحكم يف املؤسسةاليت تسهم يف 

 استمراريتها من أجل احلفاظ على  أساليب وإجراءات كل من أنشطة الشركة ،، نظيم يتجلى يف ت. اإلدارة وتشجيع حتسني األداء
" .2 

لقد تغريت مع تطور بيئة . الداخلية عديدة وكثرياً ما كانت مؤلفة من منظمات مهنية للمحاسبني املراقبةلقد كانت تعاريف 
 : الداخلية املراقبةوزمان املؤسسة  ، وعلى النحو التايل أكثر التعاريف ذات الصلة والعاملية وجعلت الوضوح ملفهوم وأهداف 

تتكون املراقبة الداخلية من جمموعة إجراءات احملاسبة أو تدابري : "0300وفقًا للشركة الوطنية للمراجعني الفرنسيني يف عام 
وموثوقية السجالت  املؤسسةاملراقبة األخرى ، اليت حتددها اإلدارة وتطبق وتشرف ، حتت مسؤوليتها ، على ضمان محاية أصول 

 3. ابات السنوية الناجتةاحملاسبية واحلس

تتمثل املراقبة الداخلية يف : " وبناء على ما سبق فيمكننا ان حندد االطار العام ملفهوم املراقبة الداخلية على اساس ما يلي 
املؤسسة من اي تصرفات غري مرغوب  وأصولجمموعة االجراءات املكتوبة يف شكل خطة حمددة هتدف اىل محاية موارد وممتلكات 

دية فيها وحتقيق دقة البيانات واملعلومات املالية اليت ينتجها النظام احملاسيب يف املشروع وحتقيق كفاءة استخدام املوارد البشرية واملا
 4" .شروع بطريقة مثلى يف نطاق االلتزام بالسياسات والنظم والقوانني واللوائح اليت حتكم طبيعة العمل داخل امل

 5:وهناك عدة عوامل ساعدت على تطور املراقبة الداخلية امهها 

 كرب حجم املؤسسات وتعدد عملياهتا ؛ -
 اضطرار االدارة اىل تفويض السلطات واملؤسسات اىل بعض االدارات الفرعية باملؤسسة ؛ -

                                                           
1
 IFACI, les métiers de l’audit et du contrôle internes, date de consultation : 12/12/2018  

https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-internes/  
2 R .  Rebelle, « le contrôle interne : mettre hors risques l'entreprise "  , Edition Hartman, France , 1999, p97 
3
 Grand B., Verdalle B. Audit Comptable Et Financier,  Economica,  Paris, , 1999,  p63 

  00، ص  مرجع سبق ذكرهالسيد حممد ،   4
 .003، ص  0109، دار هومة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  المراجعة الداخلية للمؤسسة مرامرضا خالصي ،   5

https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-internes/
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 حاجة االدارة واجلهات احلكومية اىل بيانات دورية دقيقة ؛ -
 .ة تطور اجراءات املراجع -

 الداخلية املراقبة  انواع: ثانيا 

 : للرقابة الداخلية ثالث انواع رئيسية ، واليت تتمثل فيما يلي 

  المراقبة االدارية: الفرع االول 

متثل املراقبة االدارية الوجه االداري للرقابة الداخلية يف الشركة ، وتعترب عنصرا رئيسيا من عناصرها ، ويتضمن هذا النوع  
من املراقبة االجراءات الالزمة للتحقق من كفاءة استخدام موارد وممتلكات الشركة ، والتحقق من مدى التزام الشركة والعاملني فيها 

 1.ة املرسومة والقوانني واللوائح الداخلية واخلارجية املوضوعة على مستوى الدولة واملنظمة ألنشطة الشركة بالسياسات االداري

  المراقبة المحاسبية: الفرع الثاني 

اهلادفة اىل اختبار البيانات احملاسبية املثبتة يف الدفاتر واحلسابات  واإلجراءاتتشمل اخلطة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق  
نظام املصادقات  وإتباعاتباع نظام القيد املزدوج : ودرجة االعتماد عليها ، ويضع هذا النوع وسائل متعددة منها على سبيل املثال 

، واعتماد قيود التسوية من موظف مسؤول ، وجود نظام مستندي سليم ، اتباع نظام التدقيق الداخلي ، فصل الواجبات اخلاصة 
 بات املتعلقة باإلنتاج والتخزين ؛مبوظف احلسابات عن الواج

  الضبط الداخلي: الفرع الثالث 

اهلادفة اىل محاية اصول املشروع من االختالس والضياع او سوء  واإلجراءاتيشمل اخلطة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق 
لذاتية ، حيث خيضع عمل كل ويعتمد الضبط الداخلي يف سبيل حتقيق اهدافه على تقسيم العمل مع املراقبة ا. االستعمال 

 2.موظف ملراجعة موظف اخر يشاركه تنفيذ العملية ، كما يعتمد على حتديد االختصاصات والسلطات واملسؤوليات 

 3: وهناك تصنيف اخر من اربع اقسام كالتايل 
 اهلدف منها هو منع اخلطأ او الغش من الوقوع قبل وقوعه ؛:  رقابة المنع .1
 من امسها يتضح ان اهلدف منها هو اكتشاف اخطاء بعد وقوعه ؛:  رقابة االكتشاف .2
 بتصحيح اخلطأ الذي اكتشف بواسطة رقابة االكتشاف ؛:  رقابة التصحيح .3

                                                           
 وموضوع نفسهمامرجع السيد حممد ،   1
 000، ص  0111، عمان ،  0، ط النظرية والعمليةالناحية  –علم تدقيق الحسابات خالد امني عبد اهلل ،   2
، عمان ، االردن ،  0، الوراق للنشر والتوزيع ، ط التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا للمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ،   3

 . 090، ص  0110



 اليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة المؤسسات                     الفصل الثالث                                         

 

 283 

 .للحصول على نتائج اجيابية من برامج معاينة هبذا الغرض :  رقابة التوجيه .4

 الداخلية لمراقبة ااهداف : ثالثا 

يف محاية اصول املؤسسة من السرقة يف بداية احلديث عن نظام املراقبة الداخلية استنتجنا ان هدف هذا النظام يتمثل 
واالختالس والتالعب ، وضمان حتقيق الدقة احلسابية للبيانات احملاسبية مبا يكفل سالمة بيانات املعلومات والتقارير اليت يتم 

صحة وسالمة نظم التخطيط والرقابة وتقييم الكفاية االنتاجية والكفاية االدارية ، وضمان  اعدادها داخل املؤسسة ، وكذلك يف
حتقيق السري حسب السياسات االدارية وتنفيذ القرارات املرتبطة بتحقيق االهداف احملددة وضمان توفري املالئمة اليت متكن من 

 1. اختاذ القرارات الرشيدة 

 :يع سرد عدة اهداف فرعية يف عدة نقاط حمددة على النحو التايل ومن هذه االهداف الرئيسية نستط

ويعترب من اهم اهداف جملس االدارة واملسؤولني التنفذيني ، وحيدث هذا عن طريق التنفيذ الصارم : التحكم يف املؤسسة  -1
 والقوانني ؛ واإلجراءاتوالدقيق ملختلف التعليمات 

ؤسسة ألصوهلا وسجالهتا محاية فعلية وهنا تنقسم احلماية اىل جزئيني محاية ويقصد هبا محاية امل: محاية اصول املشروع  -2
 مادية وهي مثل السرقة والتلف واحلماية احملاسبية وترتبط بالتسجيالت للحركات الفعلية لألصول وغريها ؛

ملعلومات ويعترب اهم االهداف على االطالق حيث يوفر للمؤسسة او لغريها ا: ضمان الدقة وجودة املعلومات  -3
 الصحيحة والدقيقة عن املؤسسة مما يؤدي اىل اختاذ قرارات صائبة ؛

حيث ركزت كل التعريفات السابقة على الكفاءة االنتاجية اليت هي قدرة املؤسسة على الوصول : حتسني ورفع االداء  -4
افظة على نفس اجلودة للهدف الذي حددته ، والفعالية ويقصد به حتقيق املؤسسة اهدافها باقل التكاليف مع احمل

 2والنوعية ؛
من خالل ترمجة اهداف املؤسسة اىل جمموعة من السياسات املتكاملة اليت تعطي : تشجيع االلتزام بالسياسات االدارية  -5

اجلوانب املختلفة لنشاط املؤسسة ، وان درجة االلتزام هبذه السياسات سوف تنعكس على مدى حتقيق اهداف 
 3.املؤسسة

 

 

                                                           
  000، ص  0101، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،  1تدقيق الحسابات سامي حممد الوقاد ، لؤي حممد ،   1
2
، حبث " لتقومي نظم الرقابة الداخلية يف ظل تطبيق حوكمة الشركات يف مصر  كآليةدور املراجعة الداخلية  " ،  روحيةسامح رفعت ابو حجر ، اميان امحد حممد   

 01ص مقدم اىل املؤمتر السنوي اخلامس حول احملاسبة يف مواجهة التغريات االقتصادية والسياسية املعاصرة ، جامعة القاهرة ، مصر ،
،  12، العدد  00، جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، اجمللد " قابة الداخلية اثر استخدام احلاسب االلكرتوين على انظمة الر " تامر حممد مهدي ،   3

 .000، ص  0101العراق ، 
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 نظام المراقبة الداخلية ، خصائصه ومقوماته : الثاني المطلب 

لتحقيق فعالية النظام ، وسوف ه واهم مقوماته مفهوم نظام املراقبة الداخلية ، خصائصسوف نتطرق يف هذا املطلب اىل      
 :نتطرق اىل ذلك بشكل خمتصر كالتايل 

  الداخلية المراقبةنظام : أوال 

والضوابط اليت تتبناها ادارة املنشاة ملساعدهتا قدر االمكان يف الوصول اىل هدفها ،  واإلجراءاتهو كافة السياسات 
واملتضمنة االلتزام بسياسات االدارة ومحاية االصول ومنع واكتشاف الغش واخلطأ ودقة واكتمال السجالت احملاسبية وهتيئة 

 1:وهي تتكون مما يلي . معلومات مالية موثوقة يف الوقت املناسب 

للمنشاة  وأمهيتهاملتعلقة بنظام املراقبة الداخلية  وأفعاهلم وإدراكهم واإلدارةوتعين املوقف العمومي للمدراء :  المراقبةئة بي -1
وظيفة جملس االدارة : ، ولبيئة املراقبة تأثري على بعض اجراءات املراقبة وتتضمن العوامل اليت تعكس بيئة املراقبة مثل 

 واللجان التابعة له ؛
اليت اعتمدهتا االدارة اضافة لبيئة املراقبة لغرض حتقيق االهداف  واإلجراءاتوتعين السياسات :  المراقبةطات نشا -2

اخلاصة باملنشاة ، وتتضمن هده االجراءات تقدمي التقارير وفحص الدقة احلسابية للسجالت والسيطرة على تطبيقات 
 وبيئة نظم معلومات احلاسوب ؛

نظمة املراقبة الداخلية اجملال لتقييم املخاطر اليت تواجهها الشركة سواء من املؤثرات الداخلية او تفسح ا:  تقييم المخاطر -3
كما يعترب وضع اهداف ثابتة وواضحة للشركة شرطا اساسيا لتقييم املخاطر ، لدلك فان تقييم . املؤثرات اخلارجية 

 ة بتحقيق االهداف احملددة يف خطط االداء طويلة االجل؛العالقة واملرتبط ذاتاملخاطر عبارة عن حتديد وحتليل املخاطر 
اىل االدارة واىل اخرين حيتاجوهنا داخل الشركة ودلك  وإيصاهلاجيب تسجيل املعلومات :  المعلومات واالتصاالت -4

االت وبالتايل عليها ان تقوم باتص. زمين يساعدهم على القيام باملراقبة الداخلية واملسؤوليات االخرى  وإطاربشكل 
مالئمة موثوقة ويف الوقت املناسب متعلقة باألحداث الداخلية واخلارجية ، واتصال فعال يشمل تدفق املعلومات من 
االعلى اىل االسفل او العكس ، او قيام االدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات اخرى خارجية قد يكون 

 هلا اثر يف حتقيق الشركة ألهدافها ؛
تعمل مراقبة انظمة املراقبة الداخلية على تقييم نوعية االداء يف فرتة زمنية ما ، وتضمن ان نتائج التدقيق :  اممراقبة النظ -5

وجيب تصميم انظمة املراقبة الداخلية لضمان استمرار عمليات املراقبة كجزء من . واملراجعة االخرى مت معاجلتها مباشرة 
 .العمليات الداخلية 

                                                           
، ص  0113، دار الراية للنشر والتوزيع ، االردن ،  0ط ،  التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلومات المحاسبية عطا اهلل امحد سويلم احلسبان ،. د 1

 .20-20ص 
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 نظام المراقبة الداخلية الفعال خصائص : ثانيا 

 1:تتمثل خصائص نظام الرقابة الفعال يف االيت 

 سهولة الفهم من مستخدميه ؛  -1
 السرعة يف االبالغ عن االحنرافات واختاذ االجراءات التصحيحية ؛ -2
 املوازنة بني التكلفة واملردود ؛ -3
 دقة البيانات املتعلقة بالنظام ؛ -4
 ضوعية وغري شخصية ؛االساليب واالدوات الرقابية مو  -5
 .الرتكيز على احلاالت االستثنائية والتعامل معها  -6

 نظام المراقبة الداخلية مقومات: ثالثا 

 : لكي يكون نظام املراقبة الداخلية فعاال جيب ان حيتوي على العناصر التالية 

 وجود خطة واضحة ومنطقية للوظائف التنظيمية اليت متثل الصالحيات واملسؤوليات ؛ -1
 لتحديد العالقات املالية مع وجود اجراءات واضحة ؛ واألنشطةوجود نظام مايل مالئم للعمليات  -2
 وجود ممارسات ادارية سليمة ميكن معا بالقيام باملهام والوظائف والواجبات لكل وحدة ادارية ؛ -3
 وجود الشخص املناسب يف املكان املناسب ؛ -4
 وجود معايري واضحة جلودة االداء ؛ -5
 2.تدقيق داخلي جيد ومتني على اساس مهين وفعال ومستقل  وجود نظام -6

ووجود نظام قوي للمراقبة الداخلية يسمح لنظام املعلومات احملاسبية من توليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية 
ق اىل مقوماته يف العناصر احلقيقية للمؤسسة من جهة ، وحتقق االهداف املرسومة يف اخلطة العامة هلا من جهة اخرى ، لذا سنتطر 

 3:التالية 

  الهيكل التنظيمي: الفرع االول 

حيث ينبغي ان يوجد يف املؤسسة هيكل تنظيمي جيسد الوظائف واملديريات ، وحيدد سلطات كل منها بوضوح ودقة تامة  
، مع ابراز العالقات فيما بينهم ، وعليه تظهر حساسية ودور اهليكل التنظيمي يف بسط نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة ،  

 :عناصر التالية كون ان تصميم هذا اهليكل تراعى فيه ال
                                                           

 .23، ص  0112، فلسطني ،  0، دار النشر ، ط االدارة االقتصادية،  حممود اجلعفري  1
 23-20، ص  0113، االردن ،  0، دار الراية للنشر والتوزيع ، ط الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلوماتعطا اهلل امحد سويلم احلسبان ،   2
3
 010ود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص مسع محد التهامي طواهر ،  
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  حجم املؤسسة وطبيعتها ، تسلسل االختصاصات وحتديد املديريات ومراعاة استقالليتهم ، حتديد
 .املسؤوليات وتقسيم العمل ، البساطة واملرونة 

  نظام المعلومات المحاسبية: الفرع الثاني 

وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونيا  احد اهم املقومات االساسية لنظام املراقبة الداخلية الفعال ، الذي يعمل 
وتستجيب اىل وضعية وطبيعة نشاط املؤسسة ، ويعتمد على جمموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت ودليل احلسابات يراعي يف 

تحقيق ما وانطالقا مما سبق جيب ان يكون نظام املعلومات احملاسيب وسيلة ل. تصميمه تسيري اعداد القوائم املالية باقل جهد ممكن 
 :يلي 

 الرقابة على سجالت التشغيل وتنفيذ العمليات ، اذ ان هذه السجالت متثل مصادر البيانات وتدفقها؛ -1
 تبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات ؛ -2
 .تصميم السجالت احملاسبية بطريقة مناسبة للرقابة  -3

  اجراءات تفصيلية: الفرع الثالث 

ان العمل التسلسلي للوظائف املختلفة داخل املؤسسة يدعو ادارة هذه االخرية اىل طرح اجراءات تفصيلية لتنفيذ  
الواجبات على مستوى املديريات املختلفة ، حبيث ال يقوم شخص واحد بالرتخيص للعمل واالحتفاظ باألصل ومسك السجالت 

ا االطار ينبغي على االدارة حتديد نوع وكيفية القيام بالعملية داخل كل مديرية مما ، اي ال يقوم بالعملية من اوهلا ألخرها ، ويف هذ
يسمح بعدم تداخل املهام وخلق رقابة ذاتية او تلقائية اثناء تنفيذ العملية ، وذلك بواسطة ما حيققه املوظف من رقابة على موظف 

 اخر ؛ 

  اكفاء عمالاختيار : الفرع الرابع 

يعترب هذا العامل احد املقومات االساسية اليت يرتكز عليها نظام املراقبة الداخلية يف حتقيق اهدافه ، ويراعي يف اختيار  
 : املوظفني العناصر التالية 

 شهادات يف ميدان العمل ؛ -1
 خربة متكنه من التحكم يف وظيفته ؛ -2
 االلتزام بالسياسات املرسومة ؛ -3
 .احرتام نظام التدريب  -4

جيب وجود نظام عادل للحوافز والرتقيات ليزيد من دافعيتهم لإلنتاجية لتحقيق اهداف املؤسسة كما 
 .بشكل عام 



 اليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة المؤسسات                     الفصل الثالث                                         

 

 287 

  رقابة االداء: الفرع الخامس 

 :وذلك من خالل طريقتني 
 وتكون بالتدخل املباشر من املسؤول على العمل الذي ينفذه اعوانه ؛: الطريقة املباشرة  .0
 (.ميزانيات تقديرية ، تكاليف معيارية) ون باستعمال االدوات املختلفة للرقابة تك: الطريقة غري املباشرة  .0

 استخدام كافة الوسائل : الفرع السادس 

 : ضرورة العمل احملاسيب بإدخال االعالم االيل من شانه ان يدعم نظام املراقبة الداخلية من حيث ان هذه الضرورة توفر االيت 

  احلصول على املعلومات ، محاية االصول بوجود برامج مساعدة ، توفري الوقت ، دقة وسرعة املعاجلة ، سهولة
  .تدعيم العمل بكفاءة ، خفض تكلفة املعاجلة ، التحكم يف املعلومات 

 ادوات نظام المراقبة الداخلية : رابعا

جمموعة من الوسائل واليت هي مبثابة من خالل التعريفات السابقة لنظام املراقبة الداخلية ، يتضح بان هذا االخري يعتمد على 
 1:ادوات له بغية حتقيق اهدافه املتمثلة يف 

وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع االحوال اىل القرارات اليت تتخذ وحماولة توجيهها مبا : اخلطة التنظيمية  .1
منها ، وعلى  ةى ضوء حتديد هذه االهداف املتوخااملؤسسة ، اذ تبىن هذه اخلطة عل وأهدافخيدم مصلحة 

االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل ، اي ما حيدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية االدارية للمديريات اليت 
 .تتكون منها املؤسسة 

 :ولقد حددت عناصر اساسية للخطة التنظيمية وهي 
 حتديد االهداف الدائمة للمؤسسة ؛ . أ

مع ابراز العالقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخمتلف اجزائه  . ب
 االنشطة؛

 حتديد املسؤوليات بالنسبة اىل كل نشاط ؛ . ت
 .تعيني حدود و املسؤوليات بالنسبة اىل كل شخص  . ث

تعترب من بني اهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق االهداف املوجودة يف نظام املراقبة الداخلية :  واإلجراءاتالطرق  .2
لى محاية االصول وااللتزام بالسياسات االدارية املرسومة ، كما قد تعمل املؤسسة على سن اجراءات للمساعدة ع

 من شاهنا ان توضح بعض النقاط الغامضة او تغيري اجراء معني بغية حتسني اداء املؤسسة ؛

                                                           
 00-00 ص حممد التهامي طواهر ، مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 ظل ادارة تعمل على تستعمل لتمكني نظام املراقبة الداخلية من حتقيق اهدافه املرسومة يف: املقاييس املختلفة  .3
 :اجناحه من خالل قياس العناصر التالية 

 درجة مصداقية املعلومات ؛ . أ
 مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية ؛ . ب
 .احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة او لعودة املعلومات املطابقة  . ت

 تقييم نظام المراقبة الداخلية : المطلب الثالث 

تقييم نظام املراقبة الداخلية املعتمد يف املؤسسة يعترب من اهم خطوات التدقيق ، وذلك بغية اكتشاف مواطن الضعف فيه ان      
ومن مثة تسليط عملية التدقيق على هذه املواطن ، ويعرب هذا النظام عن اخلطة التنظيمية ومجيع االجراءات واملقاييس املتبناة من 

سري احلسن جلميع الوظائف وضمان صحة ومصداقية املعلومات الناجتة عن االنظمة املعلوماتية يف قبل املؤسسة من اجل ضمان ال
 .املؤسسة 

 1الداخلية   المراقبة مراحل تقييم نظام: أوال 

 :تتضمن عملية فحص وتقييم اجراءات نظام املراقبة الداخلية ألي شركة مخس خطوات نستعرضها كما يلي 

  االجراءاتجمع : الفرع االول 

يتعرف املدقق الداخلي على نظام املراقبة الداخلية من خالل مجعه لإلجراءات املكتوبة واليت تعترب كدليل عن القيام بعملية ما 
، مثال وثائق او فواتري عملية البيع ، ويقوم بتدوين ملخصات بالنسبة لإلجراءات املكتوبة وغري املكتوبة بعد احلوار مع القائمني 

ازها ، كما يرسم خرائط تتابع الوثائق ما بني املصاحل واملعلومات املتدفقة عنها واملصاحل املعنية هبا ، وميكن له ايضا على اجن
 استعمال استمارات مفتوحة تتضمن اسئلة تتطلب ان تكون االجابة عليها شرحا لكل جوانب العملية ؛

  اختبارات الفهم: الفرع الثاني 

ط التدقيق او وصفه الكتايب ، حياول يف هذه املرحلة التحقق من فهمه للنظام املتبع وذلك من خالل بعد اعداد املدقق خلرائ
اسس خاطئة ، فمثال يف عملية البيع يأخذ املدقق بعض طلبيات  علىقيامه باختبارات الفهم والتطابق ، وهذا لتجنب انطالقة 

الزبائن ويقارهنا بسندات تسليم السلع كما يقارهنا بفواتري البيع يأخذ املدقق بعض طلبيات الزبائن ويقارهنا بسندات تسليم السلع  
تبار ذو امهية حمدودة الن اهلدف منه هو تأكد كما يقارهنا بفواتري البيع احملررة وبتحركات اجلرد عرب خمتلف االماكن ، وهذا االخ

 املدقق من ان االجراء موجود ومفهوم وانه اتقن يف تلخيصه ، وليس اهلدف منه التأكد من حسن تطبيقه ؛

                                                           
 02-00، ص ص  0110، ديوان املطبوعات اجلامعية ، جامعة اجلزائر ،  9، ط المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقحممد بوتني ،   1
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 الداخلية  املراقبةالتقييم االولي لنظام : الفرع الثالث 

للرقابة الداخلية ، وذلك باكتشافه مبدئيا لنقاط القوة  اعتمادا على اخلطوتني السابقتني يتمكن املدقق من اعطاء تقييم اويل 
، حيث يستعمل ( عيوب يرتتب عنها ارتكاب اخطاء وتزوير) ، ونقاط الضعف ( ضمانات تسمح بالتسجيل اجليد للعمليات) 

اجلواب ) ، او ال ( اجلواب اجيايب) يف هذه اخلطوة غالبا استمارات مغلقة ، اي اليت تتضمن اسئلة يكون اجلواب عليها اما بنعم 
، ويف النهاية هذه املرحلة يستطيع املدقق حتديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه ، وذلك من الناحية النظرية للنظام حمل ( سليب

 الفحص ؛

 ( التأكد من تطبيق النظام) اختبارات االستمرارية : الفرع الرابع 

ان نقاط القوة اليت توصل اليها يف التقييم االويل للنظام هي فعال يتأكد املدقق من خالل هذا النوع من االختبارات من  
نقاط قوة ومطبقة يف الواقع وبصفة دائمة ومستمرة ، حيث تعترب اختبارات االستمرارية ذات امهية قصوى مقارنة باختبارات الفهم 

 ة باستمرار وال حتمل اي خلل ؛والتطابق ألهنا تسمح للمدقق ان يتأكد من ان االجراءات اليت راقبها هي فعال مطبق

 الداخلية  املراقبةالتقييم النهائي لنظام : الفرع الخامس 

باالعتماد على اختبارات االستمرارية السابقة الذكر ، يتمكن املدقق من التحقق من ضعف النظام وسوء سريه ، يف حال  
اط القوة ، اليت مت التوصل اليها يف مرحلة التقييم االويل اكتشافه للوجود الفعلي لنقاط الضعف او لسوء تطبيق او عدم تطبيق نق

 1.   لنظام املراقبة 

ميكن القول ان جمرد وجود نظام املراقبة الداخلية يف اي شركة ال يعين بالضرورة ان هذا النظام مطبق فعال يف العمليات والنشاطات 
كد من ان املعلومات املتحصل عليها عن طريق احدى اساليب التقييم املختلفة ، هلذا يقوم املدقق بإجراء االختبارات الالزمة للتأ

املذكورة سابقا تتفق مع ما هو مطبق عمليا ، وبعد التقييم العملي يقوم املدقق بإعداد تقرير خاص بنظم املراقبة الداخلية يبني فيه 
 ات واالرشادات اليت من شاهنا عالج هذه كافة نواحي الضعف والعيوب ان وجدت يف االجراءات املختلفة ، مع تقدمي التوصي

العيوب او نقاط الضعف يف نظم املراقبة 

                                                           
 09مرجع نفسه ، ص   1
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 الداخلية  املراقبةاساليب تقييم نظام : ثانيا 

يلجئ املدقق الداخلي اىل جمموعة من الطرق واالساليب عند فحص ودراسة نظام املراقبة الداخلية الذي تسري عليه 
 : املؤسسة ، ومن اهم هذه االساليب جند 

 االستبيان : الفرع االول 

زع على العاملني يتم من خالله تصميم جمموعة من االستفسارات واليت تتناول مجيع نواحي النشاط داخل املؤسسة ، ويو 
لتلقي الردود عليه بنعم او ال ، وهو عبارة عن قائمة منوذجية تتضمن جمموعة من االسئلة العامة واخلاصة ، واليت ختص االسس 
السليمة ملا جيب ان تكون عليه املراقبة الداخلية ، مث حتليل تلك االجابات للوقوف على مدة كفاية نظام املراقبة الداخلية املطبق ، 

يراعى يف اعداد هذا االستبيان كيفية صياغة االسئلة من جهة ، ومشوليتها لكافة االفراد واملستويات االدارية اليت هلا عالقة مبوضوع و 
 2التقييم من جهة اخرى ؛

 :واجلدول التايل يوضح قائمة استقصاء الرقابة الداخلية 
 قائمة استقصاء املراقبة الداخلية عن اجلهاز التنظيمي والنظام احملاسيب ( :13)جدول رقم 

 ال نعم  االسئلة
 هل يوجد رمسا حديثا للهيكل التنظيمي ؟ .1
 :هل يوجد وصف للوظائف ولوائح القائمني هبا تبني ما يلي  .2

  املسؤوليات والصالحيات املعطاة لكبار املسؤولني يف املؤسسة 
  االشخاص املفوض هلم بالدخول يف معامالت وتنفيذها 
  االشخاص املسؤولون عن االصول الثابتة 
  االشخاص املسؤولون عن وظائف الضبط املايل 

تسمح مبقارنة ( مثال شهر او ثالثة اشهر ) هل يتم اعداد تقارير مالية لإلدارة دوريا  .3
 ة ؟ارصدة احلسابات مع التقديرات او امليزانيات التقديري

هل امليزانيات التقديرية معدة بشكل ميكن من املقارنة الفعالة مع النتائج الفعلية ،  .4
 وهل تراجع االحنرافات املهمة وشرح اسباهبا ؟

هل هناك اجتماعات نظامية جمللس االدارة لوضع السياسات واالهداف ومراجعة  .5
ذه االجتماعات ويتم اجنازات املؤسسة الختاذ القرارات املناسبة ، وهل جتهز حماضرة هل

 االحتفاظ هبا ؟

  

                                                           
  01ادريس عبد السالم اشتيوي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 002، ص  0113، دار صفاء للنشر والتوزيع ، االردن ،  مراجعة المعامالت الماليةحممد عباس الرماحي ،   2
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 :بالنسبة للمسؤولني عن حيازة النقد  .6
 هل جيري التحري عنهم قبل ترشيحهم ؟ 
 هل يتم التامني عليهم ضد سوء االمانة ؟ 
 هل يوجد تامني على النقد يف الطريق ؟ 

 هل لدى املؤسسة سياسات واجراءات حماسبية ؟ .7
 :اشخاص ال تشمل واجباهتم على هل يقوم مبسك حسابات االستاذ العام  .8

  معاجلة املقبوضات النقدية ، واستالم البضاعة املشرتات ، وشحن البضاعة
 اجلاهزة ؛

 توقيع الشيكات املوافقة على الفواتري واوامر الشراء ؛ 
  مسك دفاتر االستاذ والسجالت املساعدة. 

، ص  0102، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  لمراجعة الحساباتاالسس العلمية والعملية حممد مصطفى سليمان ، : املصدر 
009 – 002  

  الملخص التذكيري: الفرع الثاني 

اليت يتميز هبا النظام السليم للرقابة الداخلية من اجل االسرتشاد  واألسسهو عبارة عن بيان تفصيلي حتدد فيه االجراءات 
، وبذلك يعد هذا امللخص دليال ومرشدا لتقييم نظام املراقبة الداخلية ميكن الرجوع اليه يف بع عند القيام بعملية الفحص والتقييم 

 1اي وقت ؛

  التقرير الوصفي: الفرع الثالث 

تعتمد هذه الطريقة على قيام املدقق الداخلي بوضع تقرير يصف النواحي املختلفة للرقابة الداخلية يف املؤسسة ، ويتضمن  
شرح لتدفق العمليات والسجالت املوجودة هبا ، وتقييم االختصاصات والتعرف باملوظف الذي يقوم بالعمل وطريقة تنفيذ هذا 

 2الح اليت ميكن اقرتاحها على ادارة املؤسسة ؛العمل من اجل التوصل اىل اوجه االص

  (االنسياب) خرائط التدفق : الفرع الرابع 

عبارة عن هيكل حيتوي على جمموعة من االشكال والرموز اليت تعرب كل منها عن جزء من نظام املراقبة الداخلية احملاسبية ،  
و لقرارات او اجراءات معينة ، كما تعكس كيفية حتول املستندات حيث يستخدم هذا اهليكل يف توضيح التدقيق املتوايل لبيانات ا
 3.االولية اىل معلومات حماسبية مثل دفرت اليومية او دفرت االستاذ 

                                                           
 02، ص  0119، اجلزائر ،  0، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقحممد بوتني ،  1

  09ادريس عبد السالم اشتيوي ،  مرجع سبق ذكره ، ص   2
 32، ص  0111، الدار اجلامعية ، مصر ،  اصول المراجعة، عبد الفتاح حممد الصحن   3
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 :واجلدول التايل يوضح خرائط التدفق او االنسياب 
 (االنسياب)التدفق خرائط ( : 11)جدول رقم 

 معناه الرمز
 
 
 

 مستند

 
 

 مدخالت يدوية

 
 
 

 ملفات من عدة نسخ

 خط تدفق العملية 
 
 

 اشرطة محفظة

 
 

 بداية ونهاية

 000، ص 0102، دار الكتاب اجلامعي ، االمارات ،  المراجعة وحوكمة الشركاتجيهان عبد املعز اجلمال ، : املصدر 

 الداخلية  المراقبةخطوات تقييم نظام : ثالثا 

  1:وتقييم نظام املراقبة الداخلية يف املؤسسة من خالل ثالثة مراحل تتمثل يف ميكن ان يقوم التدقيق الداخلي بدراسة 

النظام احملاسيب " جيب على املراجع الداخلي ان يكون لديه املعرفة الكافية عن : خطوة فهم نظام املراقبة الداخلية  -1
تويات داخل املؤسسة وكذلك ، وذلك عن طريق طلب االستفسارات من االشخاص يف خمتلف املس" واساليب املراقبة 

" الرجوع اىل املستندات اليت تصف هذا النظام وخمتلف وظائف املؤسسة ، وذلك باستخدام اساليب تقييم نظام املراقبة 
 اخل ؛....االستبيان ، امللخص التذكريي ، التقرير الوصفي 

هذا النظام ونقاط قوته ، وذلك استنادا اىل فيها يقوم املدقق الداخلي بتحديد نقاط ضعف : خطوة حتديد خماطر املراقبة  -2
املعايري واملبادئ والقوانني الواجبة التطبيق ، وقد نصت املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي فيما خيص ذلك 

ثر على جيب ان ينتبه املدقق الداخلي اىل املخاطر اهلامة اليت قد تأ" والذي نص على انه  00001Aيف املعيار رقم 
 ؛" االهداف او العمليات او املوارد اخلاصة باملؤسسة 

                                                           
 002-002، ص  0113، عمان ،  0ط املسرية،دار  ،النظريةالناحية  –تدقيق الحسابات المعاصر  املطارنة،غسان فالح   1
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هتدف هذه اخلطوة اىل التأكد من ان االجراءات الرقابية الداخلية تطبق كما هو حمدد هلا يف : خطوة اختبارات االلتزام  -3
النظام وذلك عن طريق جمموعة من االختبارات اليت يقوم هبا املدقق الداخلي واملتمثلة يف تدقيق املستندات العمليات، 

رفات العاملني اثناء عملية التنفيذ ، وجيب على ادارة املؤسسة ان حتث والتحقق من ارصدة احلسابات ، مالحظة تص
 . املوظفني اىل االلتزام هبذه االجراءات وتدريبهم وحتديد مسؤولياهتم بكل دقة 

 الداخلية  املراقبةاالجراءات التنفيذية لتقييم : رابعا 

 :تتم تلك االجراءات على النحو التايل 

 :  ما يلي، اجراءات تنظيمية وادارية وتضم : الفرع االول 

 حتديد اختصاصات االدارة واالقسام املختلفة بشكل يضمن عدم التداخل ؛ -1
توزيع الواجبات بني العمال حبيث ال ينفرد احدهم بعمل ما من البداية حىت النهاية ، وحبيث يقع عمل كل  -2

 عامل حتت رقابة عامل اخر ؛
 هو ما يساعد على حتديد تبعة اخلطأ واالمهال ؛توزيع املسؤوليات بشكل واضح و  -3
تقسيم العمل بني االدارة والعمال حبيث يتم الفصل بني بعض الوظائف مثل وظيفة التصريح بالعمليات  -4

 واملوافقة عليها ؛
 تنظيم االقسام حبيث جيتمع العمال الذين يقومون بعمل واحد يف حجرة واحدة ؛ -5
عملية بالتفصيل ، حبيث ال يرتك فرصة ألي عامل للتصرف اجياد روتني معني يتضمن خطوات كل  -6

 الشخصي اال مبوافقة شخص اخر مسؤول ؛
 1.اعطاء تعليمات صرحية بان يقوم كل عامل بالتوقيع على املستندات كإثبات ملا قام به من عمل  -7

 : النواحي التالية ، اجراءات محاسبية وتضم: الفرع الثاني 

العمليات بالدفاتر فور حدوثها ، الن هذا يقلل من فرص الغش واالحتيال اصدار معلومات بوجوب اثبات  -1
 ، ويساعد ادارة املشروع يف احلصول على ما تريده من معلومات بسرعة ؛

اصدار التعليمات بعدم اثبات اي مستند ، ما مل يكن معتمدا لدى العمال املسؤولني ومرفق معه الوثائق  -2
 االخرى املؤبدة ؛

 مل يف تدقيق عمل قام به بل جيب ان يدققه عامل اخر ؛عدم اشراك العا -3
اجراء مطابقات دورية بني الكشوف الواردة من اخلارج ، وبني االرصدة يف الدفاتر والسجالت كما يف حالة  -4

 اخل ؛..البنوك واملوردين ومصادقات العمالء 
                                                           

 002مرجع نفسه ، ص   1
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 1.ع االرصدة الدفرتية القيام جبرد دوري مفاجئ للنقدية والبضاعة واالستثمارات ، ومطابقة ذلك م -5

  اجراءات عامة: الفرع الثالث 

 التامني على ممتلكات املؤسسة ضد كل املخاطر احملتملة ، سواء كانت طبيعية او لسرقة واحلريق ؛ -1
التامني ضد خيانة االمانة اي التامني على املوظفني الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية سواء حتصيلها او  -2

يدخل يف اختصاصهم التسيري املادي للبضائع او االوراق املالية او التجارية ضد خيانة  صرفها ، او الذين
 االمانة ؛

اعتماد رقابة مزدوجة لضمان احلفاظ على النقدية وتفادي التالعب والسرقة ألجل انشاء رقابة ذاتية ويف  -3
 االخري تدعيم نظام الرقابة الداخلية ؛

لومات للنظام بشكل سريع نظرا حلجم العمليات والسرعة يف معاجلة ادخال االعالم االيل ألجل توليد مع -4
 2.البيانات وختفيض نسبة اخلطأ يف املعاجلة وامكانية الرجوع او استشارة املعطيات بسرعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  03-00مرجع نفسه  ، ص   

2
، 0110، اجلزائر ،  9امعية ، ط، ديوان املطبوعات اجل االطار النظري والممارسة التطبيقية –المراجعة وتدقيق الحسابات حممد التهامي ، مسعود صديقي ،   

 .000ص
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 :وميكن تلخيص اجراءات الرقابة الداخلية يف الشكل التايل 

 اجراءات نظام المراقبة الداخلية( : 22)شكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 009مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص حممد التهامي طواهر ، : املصدر 

 

 

 

 

 

 

 االجراءات

اجراءات تخص العمل  اجراءات عامة 
 المحاسبي

 اجراءات تنظيمية وادارية

التامين على ممتلكات المؤسسة 
 ضد كل االخطار المحتملة ؛

 التامين ضد خيانة االمانة ؛

اعتماد رقابة مزدوجة لضمان 
 الحفاظ على النقدية ؛

.ادخال االعالم االلي   

للعمليات؛التسجيل الفوري   

 التأكد من صحة المستندات 

 اجراء المطابقة الدورية ؛

عدم اشراك موظف في مراقبة 
.عمله   

 تحديد االختصاصات؛

 تقسيم العمل ؛

 توزيع المسؤوليات؛

 اعطاء تعليمات صريحة ؛

اجراء حركة التنقالت بين 
 .العاملين
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 ة المراقبة الداخلية مكونات بيئ : خامسا 

 : تتمثل هذه املكونات يف    

  بيئة الرقابة: الفرع االول  
الرقابة واالجراءات اليت توفرها ادارة املؤسسة واليت تتشكل يف اطارها العام اجلو املناسب للعمل الرقايب ، " هي      

 1" .ومتكن جهاز الرقابة الداخلية من القيام بواجباته ضمن تصور معقول 
  تقدير الخطر : الفرع الثاني 

ليلها لألخطار اخلاصة بإعداد القوائم املالية مبا يتفق مع مبادئ ميثل تقدير خطر التقرير املايل تعريف االدارة وحت      
احملاسبة املتعارف عليها وال يقتصر االمر على القوائم املالية فقط وما يرتبط هبا من خماطر بل يتعدى ذلك اىل مجيع 

 2.االنشطة 
  االنشطة الرقابية : الفرع الثالث 

اليت تساعد يف التأكد من تنفيذ تعليمات االدارة والتصرفات الضرورية اليت قد مت اختاذها  واألنشطةهي السياسات      
 3ملقابلة املخاطر املتعلقة بتحقيق اهداف املؤسسة ؛ 

  المعلومات واالتصال : الفرع الرابع 
واخلارجية يف كل  الداخلية واألنشطةان كل مؤسسة جيب ان يكون لديها معلومات دائمة ومرتبطة بكل االحداث      

من النماذج املالية وغري املالية ، حيث يتم حتديدها عن طريق االدارة بشكل مالئم ، كما جيب ان تصل يف املكان 
 4والزمان املناسب ؛

  المتابعة : الفرع الخامس 
لية للتحقق من كفاءة ويقصد هبا املتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملختلف اجزاء او مكونات نظام املراقبة الداخ     

وفعالية النظام ، ويتوقف مدى تكرار املتابعة والتقييم على نتائج املتابعة املستمرة واملخاطر املرتبطة بنظام املراقبة وعلى 
 5.طبيعة انشطة املؤسسة 

                                                           
، جملة املنصور ، كلية االدارة واالقتصاد ، اجلامعة " دراسة تطبيقية يف جهات رقابية  –الرقابة الداخلية ودالالهتا يف احلد من الفساد املايل " جميد الشرع ،   1

 2، ص  0101، العراق ، اجلزء االول ،  املستنصرية
، جملة القادسية للعلوم االدارية  " يق فاعلية نظام الرقابة الداخلية وحتقيق املساءلة العادلةالوعي الرقايب للقيادات االدارية ودوره يف حتق" علي حممد جتيل املعموري ،   2

 . 033، ص  0100،  19، العدد  00واالقتصادية ، العراق ، اجمللد 
ية ، جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، ، حبث تطبيقي يف جامعة القادس" اثر تكنولوجيا املعلومات يف اداء نظام الرقابة الداخلية " ارشد مكي رشيد ،   3

 . 000، ص  0102،  2، العدد  00العراق ، اجمللد 
  093، ص  0110، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  ، المراجعةثناء علي القباين   4
الواقع ) في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة اسواق راس المال  الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثةعبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،   5

  02، ص  0110، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  (والمستقبل
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 دور التدقيق الداخلي في دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية :  الرابعالمطلب 

يعترب التدقيق الداخلي من بني االدوات اليت تستخدم للتحقق من االلتزام بإجراءات املراقبة الداخلية والعمل على حتسينها        
 .يف املؤسسة  

 تقييم نظام المراقبة الداخليةدور التدقيق الداخلي في : أوال 

نفسه ، واالدارة تعتمد يف متابعة اداء هذا النظام على املدققني تقع مسؤولية وضع نظام املراقبة الداخلية على ادارة التنظيم      
للتدقيق الداخلي على انه جيب ان يساعد نشاط التدقيق الداخلي املؤسسة يف احلفاظ  0091الداخليني ، حيث يشري املعيار رقم 

التعامل مع على ضوابط رقابية فعالة  من خالل تقييم فعاليتها  ، وكذلك عن طريق تعزيز التحسني املستمر ، وذلك من خالل 
 :ت بالنظر اىل خماطر املؤسسة املتعلقة باحلوكمة والعمليات التشغيلية وانظمة املعلوما

 حتقيق االهداف االسرتاتيجية للمؤسسة ؛ -1
 موثوقية ومصداقية البيانات املالية واملعلومات التشغيلية ؛ -2
 فعالية الربامج والعمليات؛ -3
 محاية االصول ؛ -4
 1.االمتثال للقوانني واالنظمة والسياسات واالجراءات والعقود  -5

الداخلية ، ومدى الكفاءة يف تنفيذ الوحدات املختلفة  املراقبةحيث يتوىل املدققون الداخليون عملية التحقق والتقييم هليكل    
داخل الشركة لألعمال املسندة اليهم ، كما يتوىل املدققون الداخليون تقدمي التقارير بالنتائج اليت يتوصلون اليها وتوصياهتم اىل 

 2.االدارة العليا 

ومن متطلبات نظام املراقبة الداخلية هو وجود قسم كتنظيم اداري داخل الوحدة االقتصادية ، والذي يطلق عليه بقسم التدقيق     
الداخلي تكون مهمته التأكد من تطبيق او اجناز مهمات نظام املراقبة الداخلية من خالل التأكد من تطبيق كل االجراءات 

ها االدارة ، وكذا من دقة البيانات احملاسبية اليت يوفرها النظام احملاسيب وكذا التحقق من عدم وجود واللوائح والسياسات اليت وضعت
 3.خمتلف اوجه التالعب او املخالفات 

 

                                                           
  02ص  ،  0100الواليات املتحدة االمريكية ،  ،( مرتجم اىل اللغة العربية ) مارسة املهنية للتدقيق الداخلي ممعهد املدققني الداخليني ، املعايري الدولية لل 1

Arabic.pdf-2017-Standards-https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF  
، مسؤوليات املراجع ، ختطيط املراجعة ، اجلزء االول ، ( شرح معايير المراجعة الدولية واالمريكية والعربية ) عايير المراجعة موسوعة مطارق عبد العال محاد ،   2

 20، ص  0112الدار اجلامعية ، االسكندرية ، 
 92، ص  0110، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية مسري كامل حممد ،  رزق السوافريي ، فتحي  3

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
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 : ينحصر اهتمام املدقق الداخلي بعملية املراقبة يف النقاط التالية 

التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق واملراقبة ، وتعترب تتكون الوظيفة االدارية من جمموعة من الوظائف الفرعية هي  -1
 وظيفة املراقبة للمدير واليت يشاركه بفاعلية يف اجنازها املدقق الداخلي ضمانا ألداء الوظائف الفرعية االخرى ؛

ة ومراجعة يشمل نشاط التدقيق الداخلي مراجعة مالية ومراجعة مدى االلتزام بالسياسات واللوائح والقوانني املوضوع -2
تشغيلية لألنشطة وكافة االجراءات والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها ، و مراجعة خاصية بتقييم االداء من 

 فاعليته وكفاءته ، ولذلك فان قيام املدقق الداخلي بتلك املراجعات امنا يعمل على مساعدة االدارة يف حتقيق اهدافها ؛
االنشطة التشغيلية داخل املؤسسة يدعم قدرة املدقق الداخلي على تزويد االدارة حنو  استقاللية املدقق الداخلي عن -3

املراقبة ، فطاملا ان املراقبة تعمل على ضبط ميار االداء الفعلي للوصول لألداء املخطط ، فان ذلك يؤكد على اعتماد 
 االدارة على املدقق الداخلي يف حتقيق عملية املراقبة ؛

خلي احد العاملني باملؤسسة فان قربه من السجالت جيعله على دراية كاملة نسبيا باملشكالت اليت يعد املدقق الدا -4
تالحق املؤسسة ، االمر الذي يدفعه اىل التعرف على االنشطة التشغيلية املرتبطة هبذه السجالت لزيادة املعرفة وامتام 

 .عملية املراقبة 

قبة الداخلية يف حتقيق هذه االنواع املختلفة من االهداف ، فهي تساعد ادارة ان التدقيق الداخلي يعمل على مساعدة املرا
اخل ، هذا ...املؤسسة على بلوغ اهدافها املالية كمراجعة االجراءات اخلاصة باملردودية ، االستمرارية ، النمو ، زيادة احلصة السوقية 

 .فة اىل حتقيق وحتديد اهم الفرص والتهديدات يف هذا الشأن من خالل الوقوف على ما جيب القيام به وما مت حتقيقه ، باإلضا

اما بالنسبة للدور الذي ميكن ان يلعبه التدقيق الداخلي يف بلوغ االهداف التشغيلية ، فنلمسه من خالل مراجعة ومتابعة 
 .االجراءات التشغيلية املختلفة داخل املؤسسة 

الذي ميكن للمدقق الداخلي ان تلعبه يف هذا الشأن هو التأكد من ان ما  اما فيما خيص االهداف التشريعية للرقابة والدور
يتم اختاذه من اجراءات وقرارات يتماشى والنصوص القانونية يف البلد الذي تنشط به املؤسسة ، وانه ليس هناك اي تعارض او اي 

 .ة له ما يربره من الناحية التشريعية خمالفة هلذه التشريعات ، مبعىن ان كل عمل او اجراء او قرار يتخذ داخل املؤسس

وميكن رؤية هذا الدور للتدقيق الداخلي كذلك من خالل كون هذه االخرية حلقة مكملة لنظام املراقبة الداخلية وتعمل على 
رقايب ضمان التسيري اجليد للمعلومات وعملية االتصال داخل التنظيم ويف نفس الوقت مكونة بذلك مع النظام الرقايب كله جو 

تعمل يف ظل املؤسسة ، حبيث يتسىن هلا وضع اهدافها ومتابعتها بصورة سليمة من خالل وضع معايري لإلجراءات ، تعتمد اليها 
 1.يف عملية تقييم وتعريف االخطار احمليطة هبا 

                                                           
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة ،   رشيدة لشركات التامين الجزائرية إلدارةالمراجعة الداخلية مدخال امحد نقاز ،  1

 .00-03 ص ، ص 0100كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
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 :  الداخلية المراقبةنظام في دراسة  التدقيق الداخليدور : ثانيا 

 :ام املراقبة الداخلية وفقا لبعض املراحل اجلوهرية هي ميكن ان نقوم بدراسة وتقييم نظ

  دراسة شاملة لنظام المراقبة الداخلية: الفرع االول 

على املراجع ان حيقق املعرفة الكافية والفهم الكامل للنظام احملاسيب للمنشاة ، واساليب املراقبة احملاسبية الداخلية املرتبطة 
هبا ، وذلك للتأكد من ان اجراءات املراقبة الداخلية كافية بدرجة ميكن االعتماد عليها ، وبذلك ميكن ختطيط وحتديد طبيعة 

يق ، وميكن ان تتضمن عملية تفهم البيئة الرقابية معرفة بعض العناصر مثل اهليكل التنظيمي والطرق وتوقيت اختبارات التدق
املستخدمة يف ارساء عالقات السلطة واملسؤولية ، والطرق املستخدمة يف االشراف على نظام املراقبة احملاسبية الداخلية ، كما ان 

 : يلي  عليه فهم تدفق العمليات وهو ما يتضمن معرفة ما

 انواع العمليات اليت تنجز يف املنشاة ؛ -1
 .طرق تنفيذ وتسجيل وتشغيل العمليات  -2

وميكن حتقيق هذا الفهم االساسي من خالل اخلربة السابقة حول هذا النظام واالستفسارات واملالحظات ، او اجراء مسح شامل 
 .لعملية اعداد املستندات يف املنشاة 

  دئي لنظام المراقبة الداخليةالتقييم المب: الفرع الثاني 

ميكن للمدقق ان يعد تقييما مبدئيا لنظام املراقبة الداخلية مبجرد تفهمه هلذا النظام ، وقبل ان يعد هذا التقييم جيب ان 
ا يقدم بعض االعمال على سبيل التجريب ، ومثال ذلك ان جيتاز املدقق عملية مت اجنازها ، ويعاود تكرار اخلطوات اليت يتضمنه

 .نظام املراقبة الداخلية احملاسبية ، وبذلك حيصل املدقق على درجة من التأكد بان االجراءات املستخدمة تطبق فعال 

وخالل عملية التقييم املبدئي للنظام جيب ان يقوم املدقق بتحليل نظام املراقبة الداخلية احملاسبية من منظور ماهية مكونات 
افراد اكفاء قادرين ، توزيع مالئم وصحيح : ظام املصمم جيدا بعض السمات واملميزان مثل النظام اجليد يف التصميم ، وللن

للسلطات واملسؤوليات وهكذا ، ويقدم التقييم املبدئي للنظام اساسا لتحديد اختبارات االلتزام ، كما يسمح للمدقق بالتعرف 
م اجراءات املدقق الالحقة ، وعندما يتضح للمدقق على نقاط الضعف يف النظام واليت سوف تقوم بدورها االساسي لتصمي

جوانب الضعف فانه حيدد انواع االخطاء او التالعب احملتمل حدوثه نتيجة كل جانب ضعف او خلل معني يف النظام ، وهتدف 
 حتدث فعال او ال؛ واألخطاءاالختبارات لتحديد ما اذا كان االختالل 
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  المدققاجراء اختبارات : الفرع الثالث 

 : حيث يتم اجراء كل من 
تساعد هذه االختبارات املدقق يف فهم النشاط بدرجة افضل ، والتعرف على : اجراءات املدقق التحليلية  -1

اجملاالت اليت حتتاج اىل فحص اكثر ، وعندما تظهر الدراسة التحليلية نتائج ختتلف اختالفا جوهريا عن 
 باستخدام واحد من االختبارات االخرى امرا ضروريا ؛توقع املدقق فسوف تعترب املتابعة 

وتصمم هذه االختبارات للتحقق من ان اساليب املراقبة تطبق بنفس الطريقة اليت : اختبارات االلتزام  -2
وضعت هبا ، واذا اعتقد املدقق بعد عملية االختبار ان اساليب املراقبة الداخلية تعمل بفاعلية ، فان ذلك 

 د على النظام ، وبالتايل يقلل من اختبارات التحقق ؛يربر له االعتما
ويتم مبوجب تلك االختبارات دراسة النسب اهلامة واالجتاهات وغريها من املؤشرات : اختبارات التحقق  -3

 1.، وتقصي اي تغريات غري عادية او غري متوقعة 

 بالمراقبة الداخلية  الخارجيعالقة التدقيق : ثالثا 

وفقا لقانون ساربانيز اوكسلي فانه يتعني على املدققني اخلارجيني ان يصادقوا على تقييم نظام املراقبة الداخلية واعداد تقريرا 
 2: عن ذلك ، حيث حدد جمموعة من اخلطوات اليت تظهر ارتباط التدقيق اخلارجي باملراقبة الداخلية من خالل 

 ختطيط عملية التدقيق ؛ -1
 يم االدارة للمراقبة الداخلية ؛تقومي عملية تقي -2
 احلصول على فهم باملراقبة الداخلية ؛ -3
 اختيار وتقومي فعالية التصميم ؛ -4
 تكوين راي عن فعالية املراقبة الداخلية على التقرير املايل ؛ -5
 اصدار تقرير عن املراقبة الداخلية ؛ -6
 . واإلدارةتوصيل النتائج اىل جلنة التدقيق  -7

لتدقيق اخلارجي واملراقبة الداخلية من خالل املسؤولية اليت تقع على عاتق املدقق اخلارجي فيما كما تتضح العالقة بني ا
خيص املراقبة الداخلية ، حيث تتضمن معايري التدقيق حتديد مسؤولية املدقق اخلارجي فيما خيص املراقبة الداخلية ، اذ تلزمه بالقيام 

 :مبا يلي 

                                                           
 00-00، ص مرجع سبق ذكره ، روحيةسامح رفعت ابو حجر ، اميان امحد حممد   1
، مداخلة ضمن امللتقى "دور حوكمة الشركات يف التنسيق بني االليات الرقابية الداخلية واخلارجية للحد من الفساد املايل واالداري " براق حممد ، قمان عمر ،   2

 09-00، بسكرة ، اجلزائر ، ص  0100ماي  10 – 10للحد من الفساد املايل واالداري ، يومي  كأليةالوطين حول حوكمة الشركات  
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 بتقييم فعالية املراقبة الداخلية يف اعداد التقارير املالية ؛ فهم وتقييم عمليات االدارة اخلاصة .1
 ختطيط واداء عملية تدقيق املراقبة الداخلية للمؤسسة ؛ .2
تقدمي راي يف التقييم املكتوب لإلدارة عن فعالية املراقبة الداخلية للمؤسسة ، هذا الراي يضيف مسؤولية  .3

 .يف اعداد التقارير املالية ( املراقبة الداخلية تقييمه لفعالية ) جديدة للمدقق اخلارجي 

 انعكاسات تقييم التدقيق الداخلي لنظام المراقبة الداخلية على حوكمة المؤسسات : رابعا 

يساعد التدقيق الداخلي على اجناح حوكمة املؤسسات ، وبالتايل حتقيق اهداف املؤسسة من خالل املراقبة الداخلية 
االداء من اجلانب احملاسيب واملايل ، فالتدقيق الداخلي يساعد على محاية اموال املؤسسة واخلطط واليت تعمل على تقييم 

االدارية املوضوعة من خمتلف اوجه االختالسات والتالعبات ، وذلك من خالل ضمان دقة البيانات اليت تستخدمها االدارة 
 1.ت على االساليب االدارية والرقابية املعتمدة يف توجيه السياسة العامة للمؤسسة واملسامهة يف ادخال حتسينا

وتعترب وظيفة التدقيق الداخلي جزءا مهما من نظام املراقبة الداخلية فهي تقع على قمة هذا النظام ، كما ان دورها 
ا تقدميها تغري من الرتكيز فقط على اجلوانب املالية لتشمل ايضا اجلوانب االدارية ومسامهتها يف اضافة قيمة للمؤسسة وكذ

للخدمات االستشارية ، فراي مدير التدقيق الداخلي حول كفاية وفاعلية نظام املراقبة الداخلية اصبح مهما وشائعا خصوصا 
وتطور املعايري الدولية  0110مع املستجدات اليت ظهرت يف بيئة االعمال ، ولعل امهها قانون ساربانيز اوكسلي سنة 

، واليت نصت على ان راي املدقق الداخلي ، جيب ان " معايري االبالغ "  0201ار رقم للتدقيق الداخلي من خالل املعي
 :يشمل وبوضوح العناصر التالية 

 معايري التقييم وكيفية استخدامها ؛ .1
 اجملال الذي يشمله راي املدقق الداخلي ؛ .2
 .الشخص املسؤول عن انشاء وصيانة نظام املراقبة الداخلية  .3

 :يشملها راي املدقق الداخلي واليت من شاهنا حتقيق املنافع التالية  اجملاالت اخلاصة اليت

ضمان االستمرارية يف عملية املراقبة ، حيث ان التقييم ، التوصيات والتقارير اليت تعدها تتم بصفة مستمرة  .1
خالل السنة ، مما حيقق الشعور بالراحة لدى اصحاب املصلحة ، كما ان االستمرار ميكن االدارة من 

 تنفيذ االصالحات والتحسينات يف الوقت املالئم ؛
املسامهة يف ضمان جودة التنظيم ، فتتضمن جودة العمليات االلتزام بالسياسات واالجراءات واللوائح  .2

الداخلية لضمان اجناز التنظيم ألهدافه بطريقة اقتصادية وفعالة ، وللمدققني الداخليني دور رقايب هام يف 
 االجراءات واللوائح الداخلية ؛ضمان االلتزام بتلك 

                                                           
احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ، رهانات : ، بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل االول حول  "  احلوكمة ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية" بديسي فهيمة ،   1

 10، ص  0101ديسمرب  10 -10وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ، 
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تقدمي اخلدمات االستشارية يعترب املدققون الداخليون يف موقع فريد ميكنهم من تزويد جملس االدارة ،  .3
االدارة العليا ، جلنة التدقيق ، املدقق اخلارجي واصحاب املصاحل بالتحليالت الضرورية ، التقييم 

الداخلي عند تقييمها لنظام املراقبة الداخلية تقدمي الدعم واملسامهة والتوصيات ومن مث فان وظيفة التدقيق 
 1.من اجل تطبيق حوكمة املؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 30-32، ص  ذكره مرجع سبقمشالل جناة ،   1
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 خالصة الفصل

 : بعد دراستنا هلذا الفصل واخلاص باليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة املؤسسات ميكن ان نستخلص ما يلي     
  املتعلقة باحلوكمة على ضرورة وجود جلان التدقيق داخل املؤسسة، فهي اليت تسهر على حيث اكدت معظم الدراسات

تطبيق مبادئ احلوكمة وبالتايل تضمن جودة التقارير املالية وحتقيق الثقة يف املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا للمساعدة 
رسات املالية غري الشرعية يف املؤسسة ، كما تساهم يف يف االعتماد عليها يف اختاذ القرارات املناسبة والتقليل من املما

 .تنشيط حركة اسهم املؤسسة يف سوق االوراق املالية
  هناك جمموعة من املربرات للعمل بلجان التدقيق ومن امهها االشراف الفعال على عملية اعداد التقارير ، وحيتاج االمر

املالية حلماية احلقوق  واإلدارةوذوي خربة عالية يف احملاسبة  اإلداريةو اىل اعضاء جملس ادارة ملمني بكل النواحي املالية 
والقضاء على املصاحل الشخصية ، اظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية من خالل نشر التقارير املالية بصفة 

جيب ان تكون حمايدة دورية  ومحاية مصاحل محلة االسهم بكشف اي اخطاء او غش ، مع التنويه اىل ان هذه اللجان 
 ( .محلة االسهم) وغري متحيزة ألي طرف سواء ادارة املؤسسة او املسامهني 

  يتطلب على اعضاء جلنة التدقيق ان تدرك دورها االجيايب يف حوكمة الشركات وذلك من خالل تدعيم دور التدقيق
رقابة الداخلية يف صدق القوائم املالية وضمان اخلارجي يف زيادة درجة الثقة يف القوائم املالية للشركات وتدعيم دور ال

وذلك من خالل ادراج مجيع املهام واملسؤوليات اليت ينبغي ان تقوم . التزام ادارة املؤسسة بالقوانني واللوائح ذات الصلة 
س التفرغ بأدائها جلنة التدقيق يف ميثاق مكتوب ويصادق عليه جملس االدارة ، وجيب قيام رئيس اللجنة بعمله على اسا

االخرين ، وتعقد اللجنة اجتماعاهتا بشكل دوري  واألعضاءالتنفيذية  واإلدارةالكامل للتنسيق الدائم بني جملس االدارة 
وعلى اساس شهري وتعمل على توفري املوارد املالية و البشرية الالزمة للقيام مبهامها وحتمل مسؤولياهتا وتعمل على 

 .من التقارير السنويةاصدار تقريرا سنويا يتم نشره ض
  تقوم جلان التدقيق باإلشراف على ادارة التدقيق الداخلي للتأكد من حتقق استقاللية املدققني الداخليني ودراسة خطة

عمل التدقيق الداخلي والتأكد من فعاليتها يف اجناز االعمال املوكلة اليها واالجتماع معها ، ودراسة ومناقشة تقارير 
متابعة معاجلة املالحظات والتوصيات اليت قد ترد بالتقرير ، كما اهنا متثل حلقة وصل بني ادارة التدقيق التدقيق الداخلي و 

، عالوة  مكافأتهحول تعيني مدير ادارة التدقيق الداخلي وحتديد  الرأيالداخلي وجملس االدارة جبانب قيامها بإبداء 
ادة فعالية جلان التدقيق الداخلي من خالل ما توفره هلا من على ذلك هناك دور مؤثر إلدارة التدقيق الداخلي يف زي

 .معلومات تساعدها يف فهم انشطة املؤسسة املختلفة
  تظهر مسؤوليات جلان التدقيق يف تفعيل التدقيق اخلارجي من خالل ترشيح وتعيني املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه و

زويده بكافة املعلومات اليت حيتاج هلا يف اداء مهامه، وتعمل على مساعدته يف اداء مهامه واحملافظة على استقالليته وت
وعلى حتقيق التنسيق بني املدقق اخلارجي واملدقق  واإلدارةحل املشاكل والنزاعات اليت قد تنشا بني املدقق اخلارجي 
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م مالحظاته واستالم تقرير الداخلي ودراسة القوائم املالية قبل عرضها على جملس االدارة للموافقة عليها ، دراسة وتقيي
 .التدقيق ودراسة التوصيات الواردة به 

  جملس  وإجراءاتيكمن دور جلان التدقيق ومسؤولياهتا يف تفعيل ادارة املخاطر من خالل مراجعة التزام االدارة بسياسات
ن كفاية ودقة املعلومات املخاطر ، والتحقق م وإدارةاالدارة وتوفري التأكيد بشان حوكمة املؤسسات وعملية املراقبة 

املقدمة اىل جملس االدارة من خالل تقييم مقاييس ادارة املخاطر للوقوف على مدى مالءمتها بالنسبة للتعامل مع 
املتخذة يف حالة  واإلجراءاتاملخاطرة و اختبار كافة جوانب ومراكز املخاطرة  مبا يضمن فعالية ضوابط املراقبة االدارية 

املوضوعة ومتتعها باخلربة الضرورية لتنفيذها مث  واإلجراءاتدرة وضمان فهم االدارة متاما للسياسات جتاوز احلدود املق
 .العمل مع جملس ادارة الشركة لصياغة اسرتاتيجية واضحة لكل جمال يف ادارة املخاطر 

  من مهام ومسؤوليات جلنة التدقيق التأكد من ان ادارة املؤسسة قامت بتصميم وتنفيذ نظام للمراقبة الداخلية ذو فعالية
عالية ، اذ تسهم جلنة التدقيق يف دعم حوكمة املؤسسات من خالل ادوارها ومسؤولياهتا يف جمال املراقبة الداخلية من 

حقق من فاعليتها والعمل على حتسينها باستمرار ، وتقدمي االقرتاحات املالئمة خالل دراسة انظمة املراقبة الداخلية للت
يف هذا الشأن ،وتقييم نظم املراقبة الداخلية والتحقق من ان هذه النظم توفر الضمانات الكفيلة مبنع حدوث االخطاء 

اصة بتطوير نظم العمل والنظم ووضع االليات اليت تساعد على اكتشافها فور حدوثها ؛ مراجعة ودراسة التقارير اخل
، اجراءات التدقيق الداخلي ، اقرتاح التعديالت الواجب ادخاهلا على هذه اجلوانب  واإلداريةاملالية  واإلجراءاتاحملاسبية 

ومن اجل ذلك ، .وتتوىل الرد على رسالة املدقق الداخلي للجنة التدقيق بشان اوجه الضعف اجلوهرية يف املراقبة الداخلية 
 .ب ان تكون جلنة التدقيق على علم بسبعة عناصر اساسية لنظام املراقبة الداخلية الفعال جي
  يشمل الدور الرئيسي للتدقيق الداخلي يف عملية حتديد املخاطر بتقدمي خدمات تأكيدية لإلدارة وجملس االدارة بان

جة يصبح فيها نشاط التدقيق الداخلي هو مجيع املخاطر قد مت حتديدها ، ولكن ال جيب ان يتمادى هذا الدور اىل در 
من يقوم بتحديد املخاطر، ومن اهم هذه اخلدمات تقدمي املساعدة والنصح للمدراء وغريهم بتحديد املخاطر ، تطوير 

املستخدمة يف عملية حتديد املخاطر ، ان يكون مصدر املعلومات واخلربة املطلوبة يف عملية ادارة  واألدواتاالساليب 
للتدقيق الداخلي  0262ومعيار . ، اعداد وتوصيل التقارير الالزمة اىل االدارة وجلنة التدقيق يف الوقت املناسب   املخاطر

املتعلق بالتخطيط ينص على ان على املدير التنفيذي للتدقيق ان يضع خطة مبنية على املخاطر من اجل حتديد اولويات 
ؤسسة  ، وبالنظر اىل موثوقية ومصداقية البيانات املالية واملعلومات نشاط التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع اهداف امل

اي ان من اجل وضع خطة مبنية . والعقود  واإلجراءاتتثال للقوانني  فعالية العمليات والربامج واالمالتشغيلية ، واىل
دارة ويكتسب فهما على املخاطر ، يتشاور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع االدارة املركزية وجملس اال

ادارة املخاطر ، من خالل مراجعة  وأساليبالعمل الرئيسية واملخاطر املرتبطة ،  وأهدافالسرتاتيجيات املؤسسة ،
وتعديل اخلطة حسب االقتضاء لالستجابة للتغريات يف اعمال وخماطر ، عمليات ، برامج ، نظم املؤسسة والضوابط 
الرقابية فيها ، ان ترتكز خطة مهمات نشاط التدقيق الداخلي على تقييم موثق للمخاطر، يتم مرة يف السنة على االقل 

االدارة املركزية وجملس االدارة ، و ان حيدد ويأخذ يف االعتبار توقعات  رأي اطار هذه العملية ، وجيب ان يؤخذ يف
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وحسب . املعنية االخرى عندما يقدم التدقيق الداخلي اراءه وخمتلف استنتاجاته  واألطرافاالدارة املركزية وجملس االدارة 
فعالية عمليات ادارة املخاطر وحتسينها من خالل حتديد الذي يسند اىل وظيفة املدقق الداخلي تقييم  0001معيار 

 .فعاليتها 
  تدقيق ادارة املخاطر هو مراجعة تفصيلية ومنظمة لربنامج ادارة املخاطر ، مصممة لتقرير ما اذا كانت اهداف الربنامج

د مت تنفيذها بشكل مالئمة الحتياجات املؤسسة ، وما اذا كانت التدابري املصممة لتحقيق تلك االهداف مناسبة وق
سليم ، وجيب اخضاعه اىل مراجعة دورية عرب مراحل سواء مت تقييم ومراجعة برنامج ادارة املخاطر داخليا او بواسطة 
مدقق خارجي ، فان العملية ستشمل مراجعة اهداف وسياسات ادارة املخاطر ، التعرف على مواطن املخاطرة والتعرض 

مع كل تعرض للمخاطر و تنفيذ تقنيات معاجلة املخاطر املختارة ويف االخري التقرير  للخسارة ، تقييم قرارات التعامل
والتوصية بإدخال تغريات لتحسني الربنامج وذلك بإعداد تقرير مكتوب حول نتائج التحليل يتضمن جمموعة من 

ارة وجلنة املراجعني وكذا املسامهني التوصيات لتحسني برنامج ادارة املخاطر ويرفع اىل االدارة العليا ونسخة اىل جملس االد
 .املصاحل عند الضرورة  وأصحاب

   الصادر عن اللجنة املنبثقة من اللجنة الدولية للمحاسبني  001اشار املعيار الدويل للتدقيق رقمIFACI  العالقة بني
ب على املدقق اخلارجي التدقيق الداخلي واخلارجي من خالل جمموعة من النقاط ، حيث اشار هذا املعيار اىل انه  جي

التدقيق الداخلي والعالقة  وأهدافمراعاة فعالية التدقيق الداخلي وتأثرياهتا على اجراءات التدقيق اخلارجي ، وعن نطاق 
وجيب على املدقق اخلارجي ان حيصل على فهم كاف لفعاليات التدقيق الداخلي لغرض مساعدته يف ختطيط . بينهم 

منهاج فعال إلجنازه ، جيب على املدقق اخلارجي القيام بتقييم اويل لوظيفة التدقيق الداخلي ، عملية التدقيق ، وتطوير 
وذلك يف حالة ظهور دالئل تشري بان التدقيق الداخلي مناسب لوظيفة التدقيق اخلارجي لفحص البيانات املالية ، وبني  

لعوامل كاملوقع يف اهليكل التنظيمي ونطاق كيف يتم احلصول على هذا الفهم االويل ، حيث جيب فحص جمموعة من ا
كما تكلم املعيار على كيفية تقييم واختبار عمل التدقيق الداخلي ، . الوظيفة ، الكفاءة الفنية والعناية املهنية الالزمة 

حيث جاء فيه انه عندما ينوي املدقق اخلارجي االستفادة من عمل معني للمدقق الداخلي ، فانه جيب عليه تقييم 
وميكن القول ان هذا التكامل يساهم يف حتسني حتقيق .واختبار هذا العمل للتأكد من كفايته ألغراض التدقيق اخلارجي 

احلوكمة يف املؤسسة بصفة غري مباشرة ، وهذا من خالل حتسني جودة كل من التدقيق الداخلي واخلارجي من خالل 
ذي سوف يلعبه التدقيق الداخلي يف التوجه حنو حتقيق ادارة رشيدة تأثري منهما على االخر اجيابا ، فنالحظ ان الدور ال

توفري معلومات تفصيلية حقيقية لإلدارة تساعد على من خالل التقليل من املخاطر والتحكم يف نظام املراقبة الداخلية ، 
الدالة على االداء االداري ، اختاذ القرارات الفعالة يف الوقت واملكان املناسبني باإلضافة اىل بث الثقة يف املعلومات 

املستثمرون احلاليون او احملتملون ، البنوك ، ادارة الضرائب ، صناديق )اطمئنان االطراف اخلارجية عن املؤسسة 
 .املعرب عنه من قبل املدقق اخلارجي  الرأياملؤسسة عن  وأصحاب( اخل..االستثمار ، البورصة ، املوردون ، اجملتمع املدين 

 قق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية ومدى الكفاءة يف تنفيذ الوحدات املختلفة داخل يتوىل املد
الشركة لألعمال املسندة اليهم ، من خالل التأكد من تطبيق كل االجراءات واللوائح والسياسات اليت وضعتها االدارة 
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بيانات احملاسبية اليت يوفرها النظام احملاسيب وكذا التحقق من عدم للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها ، وكذا من دقة ال
وجود خمتلف اوجه التالعب او املخالفات كما يتوىل تقدمي التقارير بالنتائج اليت يتوصلون اليها وتوصياهتم اىل االدارة 

ان تلعبه يف هذا الشأن هو التأكد اما فيما خيص االهداف التشريعية للرقابة والدور الذي ميكن للمدقق الداخلي . العليا 
من ان ما يتم اختاذه من اجراءات وقرارات يتماشى والنصوص القانونية يف البلد الذي تنشط به املؤسسة ، وانه ليس 
هناك اي تعارض او اي خمالفة هلذه التشريعات ، مبعىن ان كل عمل او اجراء او قرار يتخذ داخل املؤسسة له ما يربره 

 .لتشريعية من الناحية ا
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 تمهيد 

، ولتدعيم اجلانب  مقرتحات حلولبغية تدارك اي نقص ميس مبوضوعية البحث سواء عند عرض نتائجه او بناء     
البنك الوطين اجلزائري ، ) النظري له ، تطلب االمر القيام بدراسة ميدانية يف عينة من البنوك التجارية مشلت كل من 

وهي بنوك جتارية ، وذلك من اجل حتديد (  ة والريفية وبنك اجلزائر اخلارجي بنك التنمية احمللية ، بنك التنمية الزراعي
مدى مسامهة ممارسات التدقيق الداخلي اجليدة يف حتقيق مبادئ احلوكمة ، وذلك من خالل اعداد استبيان وتوزيعه 

فني بالدراسات والزبائن وكذا املدققني الداخليني ، املراقبني الداخليني ، املكل) على عينة الدراسة اليت مشلت كل من 
، البيانات الشخصية لعينة الدراسة ، مشل اجلزء االول جلزأين  امت اعداد االستبيان وفقحيث ( .مصلحة ادارة املخاطر

اما اجلزء الثاين تناولنا فيه موضوع الدراسة أي ممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ احلوكمة يف القطاع البنكي ، 
ة البنكية ملبادئ احلوكمة ، اما احملور الثاين فكانت مدى تطبيق املؤسس إىل أربعة حماور ، مشل احملور األول ومت تقسيمه

برنامج تأكيد وحتسني اجلودة   معيارتطبيق ق احلوكمة ، مث احملور الثالث مشل أمهية جلنة التدقيق يف حتقي الفقرات حول
 .يات احلوكمة يف حتقيق جودة التدقيق الداخلي مسامهة آلويف االخري احملور الرابع كان حول 

 :كالتايل اربعة مباحث  اىل التطبيقي لقد قسم الفصل 

 عرض املؤسسات البنكية الوطنية اخلاضعة للدراسة: املبحث األول  -
 الطريقة واإلجراءات: املبحث الثاين  -
 معاجلة وحتليل خمرجات االستبيان: املبحث الثالث  -
 الدراسة  منوذج: املبحث الرابع  -
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 المؤسسات البنكية الوطنية الخاضعة للدراسة تقديم: المبحث األول 

سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل املؤسسات البنكية اليت كانت حمل الدراسة ، وهي جمموعة من البنوك            
ئري ، البنك الوطين اجلزائري وبنك التنمية التجارية متمثلة يف كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية ، البنك اخلارجي اجلزا

عنوان البحث ، حيث أن هناك اهتمام كثري بالتدقيق الداخلي بمته ءواعتمدنا على القطاع البنكي يف حبثنا ملال. احمللية 
قتصاد والياته يف املؤسسة البنكية مما دفعنا إىل اختياره كمؤسسة اقتصادية خاصة يف ظل انتقال االقتصاد الوطين من اال

املوجه إىل االقتصاد املفتوح متميز باالستقاللية ، حيث كان دور البنك سابقا ينحصر يف القيام بعمليات مالية انطالقا 
، إذ ( املؤسسة البنكية) ، أما حاليا فقد دخلت يف عهد جديد ( غري قابلة للنقاش) من قرارات إدارية ال رجعة فيها 

 .أكثر  أصبحت تتميز باستقاللية ومسؤولية

 (BADR)ن بنك الفالحة والتنمية الريفية نبذة ع: المطلب األول 

 31املؤرخ يف   102-91، مبوجب املرسوم رقم  3891مارس  31يف (  BADR)تأسس بنك الفالحة الريفية      
البنك  مليار دج ، وكان تأسيسه تبعا إلعادة هيكلة 11، كشركة مسامهة رأمساهلا االجتماعي يقدر ب  3891مارس 

يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية بكافة األعمال املصرفية التقليدية ، كقبول الودائع (. BNA)الوطين اجلزائري 
مبختلف العمالت يف شكل أوعية ادخارية متنوعة ، متويل املشروعات يف قطاعات نشاط خمتلفة ، بعد أن كان نشاطه 

ت التجارة اخلارجية ، تأسيس و اإلسهام يف رؤوس أموال املشروعات حصرا فقط على القطاع الفالحي ، متويل عمليا
وإدارة وتسويق اإلصدارات اجلديدة لألوراق املالية ، كما يقوم أيضا ببعض اخلدمات املميزة لكبار العمالء ، كقيامة 

 .الدولية  1بتعامالت سريعة يف جمال التحويالت النقدية نتيجة اشرتاكه يف شبكة سويفت

، وفروع موزعني  Agence piloteقدم البنك هبده اخلدمات من خالل وكالته الرئيسية يف اجلزائر العاصمة وي     
توزيعا مالئما عرب كامل الرتاب الوطين  ، حيث يعد بنك الفالحة والتنمية الريفية احد البنوك الفاعلة يف السوق اجلزائرية 

كدا مواكبته لكافة التطورات اليت تشهدها الصناعة املصرفية حمليا ، ودلك من خالل حضوره الدائم ونشاطه امللحوظ ، و 
وعامليا ، ودلك بتنويع جماالت نشاطه ، وتوزيع قاعدة اخلدمات اليت يقدمها للعمالء واالهتمام املستمر بالتكنولوجيا 

 2.احلديثة وحماولة اقتنائها 

 

 

                                                           
ما بني الدول ،  األموالمجعية االتصاالت املالية ما بني البنوك عرب العامل ، وهي شبكة االتصاالت ما بني البنوك تسهل عملية انتقال : سويفت  1

 .دولة  92بنك يف  1200من  ألكثرمن الوسائل يوميا ودلك  اآلالف، وتضمن نقل عشرات ( بلجيكا)  بربوكسل 3891انشات عام 
 .مقدمة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية  من اعداد الطالب بناء على وثائق  2
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 أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوال 

 : أهداف البنك يف النقاط الرئيسية التالية وتتمحور      

مسامهة البنك يف سياسة التنمية وجتديد القطاع الفالحي بإدخال التحسينات عليه واالستثمار يف  .1
 النشاطات األكثر مردودية ؛

 حتسني نوعية وجودة اخلدمات ؛ .2
 توسيع وتنويع جماالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة ؛ .3
افسة مع البنوك األخرى يف جمال تقدمي اخلدمات وحتسني ظروف العمل وتوفري يهدف البنك إىل املن .4

 أحسن اخلدمات للعميل ؛
 .إجياد سياسة أكثر فعالية يف مجيع املوارد  .5

 خدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية: ثانيا 

 :ويقدم بنك الفالحة والتنمية الريفية جمموعة من اخلدمات متمثلة يف           

 حساب غري مقيد بسندات بنكية ، وموجه ألشخاص طبيعيون ومعنويني ؛: ت إيداع ألجل حسابا .1
يوضع حتت تصرف العميل يف كل وقت بنسبة فائدة حسب : حسابات األموال بالعملة الصعبة  .2

 الشروط العامة للبنك ؛
بتة تدفع يف دج على األقل مبعدل فائدة ثا 3000يقدر املبلغ ب : حسابات األموال بالعملة احمللية  .3

 أخر املدة الزمنية احملددة من طرف البنك ؛
 .هذه البطاقة تسمح نقدا عن طريق موزعات أوتوماتيكية متوفرة لدى الوكاالت اجلزائرية : بطاقة بدر  .4

 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية: ثالثا 

فية على مديريات رئيسية وأخرى فرعية ، حيث تتمثل حيتوي اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الري        
 3:املديريات الرئيسية يف ما يلي 

يهتم مبختلف العمليات النقدية اليت تتم مع اخلارج باإلضافة إىل املراقبة : قسم الشؤون الدولية  .1
 وخمتلف اإلحصائيات اليت يقوم هبا البنك ؛

( املستخدمني ) تم هذه املديرية باملوارد البشرية هت: املديرية العامة املساعدة لإلدارة والوسائل  .2
 باإلضافة إىل الوسائل العامة وكذا األمور املتعلقة بالتنظيم والدراسات القانونية واملنازعات ؛

                                                           
 مرجع نفسه   3
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ختتص هذه املديرية مبختلف : املديرية العامة املساعدة للموارد لإلعالم اآليل ، احملاسبة واخلزينة  .3
 ت توزيع هذه املوارد ؛مصادر التمويل وكذا قنوا

مديرية مالية حماسبة ختتص بالضبط احملاسيب لعمليات البنك والتسيري املايل ، : مديرية احملاسبة العامة  .4
 :وهتتم هذه املديرية بعدة مهام منها ما يلي 

 مسك حماسبة البنك مبا يناسب قواعد املهنة ؛ . أ
 ثائق احملاسبية ؛السهر على مراقبة سالمة العمليات املسجلة عن طريق الو  . ب
 وضع نظام ملراقبة التسيري ؛ . ت
 إعداد التحليل احملاسيب واملايل اخلاص بعمل املركز وبنية البنك ؛ . ث
 القيام بأعمال اجلرد واإلقفال احملاسيب يف هناية السنة ؛ . ج
 4.إعداد القوائم املالية السنوية وأخرى شهرية  . ح

 : لفالحة والتنمية الريفية ومن خالل الشكل التايل يتضح اهليكل التنظيمي لبنك ا
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 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية ( : 23)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.G.A  موقع بنك الفالحة والتنمية الريفية ، املديرية العامة املساعدة ،:  المصدر

 اللجان        –مستشارون  (       I.G)املفتشية العامة  مدير الاتصال والتسويق      

 ألامانة

 مديرية التدقيق الداخلي         -

مديرية املتابعة  -

 والتحصيل 

مديرية املوازنة ومراقبة  -

 التسيير 

مديرية الدراسات  -

التقنية، الهندسة املالية 

 طوير والت

 خلية إدارة ومحاسبة  -

 مساعدون  -

 مديرية املوظفين -

مديرية إعادة تأهيل  -

 املوارد البشرية 

مديرية التقنين،  -

الدراسات القانونية 

 .واملنازعات

مديرية التهيئات  -

 وإلانجازات 

 مديرية الوسائل العامة  -

 مديرية إدارة ومحاسبة  -
 مساعدون   -

مديرية استغالل وتطوير  -

 إلاعالم آلالي 

مديرية النقدية وشبكة  -

 الاتصاالت 

 مديرية الصيانة  -

 مديرية املحاسبة العامة  -

 مديرية الخزينة  -

 خلية إدارة واملحاسبة  -

 مساعدون  -

 مديرية العالقات الدولية  -

مديرية العمليات  -

 املستندية

مديرية التحويالت املالية   -

 مع الخارج 

 مديرية املراقبة وإلاحصاء  -

 ائن دائرة العالقات مع الزب -

 وإلادارة  SWIFTدائرة  -

 خلية إدارة ومحاسبة  -
 مساعدون  -

مديرية تمويل املؤسسات  -

 الكبيرة 

مديرية دراسة ألاسواق  -

 واملنتجات 

مديرية تمويل املؤسسات  -

 الصغيرة واملتوسطة 

مديرية تمويل النشاطات   -

 الفالحية 

 خلية إدارة ومحاسبة  -
 مساعدون  -

 

 الرئيس

 

 

 المدير

 

 

 العام

 

 

(P.D.G) 

D.G.A 

 لإلعالم آلالي 

D.G.A 

للعمليات 

 الداخلية  

D.G.A 

للموارد 

   والتعهدات 

D.G.A  

للمراقبة 

 والتطوير 

D.G.A  

لإلدارة 

 والوسائل 

املجموعة الجهوية 

 لالستغالل  
(G.R.E) 

الوكالة املحلية 

 لالستغالل 

(A.L.E) 

 ( A.P)الوكالة املركزية 
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 5(BEA)البنك الخارجي الجزائري : المطلب الثاني 

اليت حلت حملها بنوك جتارية متلكها الدولة ، ومن بني هده  3829اجلزائر يف تأميم البنوك األجنبية سنة  بدأت      
البنوك اليت ظهرت بعد عملية التأميم للبنك وهدا رغبة من الدول يف اسرتجاع السيادة الوطنية كاملة وهدا من خالل 

عد االستقالل مباشرة على اعتبار أن املنظومة املصرفية هي عصب عملية التأميم اليت شهدها النظام املصريف يف اجلزائر ب
 .حياة االقتصاد يف الدولة 

مليون دينار جزائري بعد  10برأس مال قدره  29-102تأسس البنك اجلزائري اخلارجي مبقتضى األمر رقم          
بنك التمويل للفالحة املومسي ، القرض البنك الفرنسي للتجارة اخلارجية ، : تأميم اجلزائر خلمس بنوك أجنبية وهي 

مث حتول إىل مؤسسة عمومية اقتصادية وهو شركة ذات أسهم وبنك . الشمايل ، القرض الليوين ، املؤسسات العامة 
جتاري خيضع إىل القانون التجاري اجلزائري وهو ملك الدولة وله وظائف أساسية تتمثل يف استقبال الودائع ، عمليات 

تسيري وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن ، إضافة إىل هده الوظائف جند وظائف ثانوية وتتمثل يف القرض ، وضع و 
عمليات الصرف ، عمليات بيع وشراء وتسيري القيم املنقولة ، تقدمي اإلرشادات والنصائح املتعلقة بتسيري املمتلكات 

املسامهة يف رؤوس أموال بعض الشركات وكدا إرشادات التسيري املايل ، عمليات كراء الصناديق ، كما يقوم ب
ومن أهم شركات القطاع العام اليت تكون حمفظة البنك هي الشركات الصناعية الكربى ، مثل شركات . واملؤسسات 

وان . قطاع احملروقات واملعادن ومواد البناء ، شركات النقل ، شركات احلديد والصلب وهو الذي كان ميدها بالقروض 
لبنك يف العاصمة فان له فروعا كثرية موزعة على اغلب واليات الوطن كما يتكون البنك كباقي البنوك املقر الرئيسي ل

 .التجارية اجلزائرية من عدة مديريات جهوية 

، والتنمية ( تقدمي القروض) بعدة مراحل خالل تطوره ، فلعب دور التسهيل البنك اجلزائري اخلارجي وقد مّر          
ط الوطين والعالقات االقتصادية واملالية بني اجلزائر والدول األخرى ، ومتثل دوره األساسي يف القيام يف جمال التخطي

 .بكل العمليات البنكية بني املؤسسات الصناعية الكربى واملؤسسات األجنبية 
استقاللية والذي يتعلق ب 2888جانفي  20املؤرخ يف  20-88ات وبفضل تطبيق القانون يوخالل الثمانين        

املؤسسة ، عرف بنك اجلزائر اخلارجي تغريات جديدة ، وهو يعترب من البنوك األوىل اليت حتولت إىل مؤسسات مستقلة 
 .2888جانفي  20يف  12-88 ضمن مرسوم 

 
 
 
 

                                                           
 . 02 ، ص 1032البنك اخلارجي اجلزائري لسنة  مذكرة 5
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  وظائف البنك الجزائري الخارجي: أوال 

 :وأسندت للبنك عند تأسيسه جمموعة من الوظائف من أمهها       

احلرفيني والفنادق والقطاعات السياحية والصيد والتعاونيات يف ميدان اإلنتاج والتوزيع واملتاجرة إقراض  -
، وعموما إقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة أيا كان نوعها ، وكذلك إقراض املهن احلرة وقطاع 

 املياه والري ؛
 ييد ؛تقدمي قروض متوسطة وطويلة األجل خاصة متويل السكن والبناء والتش -
 6.متويل القطاع السياحي واألشغال العمومية والبناء والصيد البحري  -
 تسهيل وتطوير العالقات االقتصادية بني اجلزائر والدول األخرى ؛ -
 ترخيص مجيع أشكال اإلقراض ، قروض أو تسبيقات باإلضافة إىل املشاركة والوساطة ؛ -
 متويل مجيع أشكال عمليات التجارة اخلارجية ؛ -
فة إىل متويالهتا اخلاصة فإهنا تتدخل بضماهنا االحتياطي وضمان الوفاء أو حىت باتفاقات باإلضا -

 القرض مع مراسلني أجانب لرتقية الصفقات التجارية مع دول أخرى ؛
يتخذ حتت أي شكل من اإلشكال فائدة ، ومشاركة مع أي شركة أو مؤسسة جزائرية أو أجنبية هلا  -

 الطبيعة لتطوير عملياهتا الذاتية ؛ نفس اهلدف املشرتك أو من نفس
معاجلة مجيع عمليات الصرف العاجلة أو اآلجلة املربمة ، املقرضة ، رهن احليازة ، ربح فروق األسعار  -

 7.بني العمالت األجنبية 

 الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر الخارجي : ثانيا 

املدير العام ومستشاريه ، وهم تابعني له بشكل مباشر  يف قمة التسلسل اهلرمي جند على مستوى القمة الرئيس         
ويعملون حتت إمرته الواحدة ، كما جند مديرية املفتشية العامة وخلية التطهري ، واملديرية العامة الفرعية اليت تضم عدة 

 .خاليا إسرتاتيجية 

 :يرية العامة وتضم بدورها مديريات مديريات عامة مساعدة وتكمن أمهيتها بالتوجه إليها عوض املد( 02)ميتلك البنك 

 

 

                                                           
 .29، ص 1000، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  محاضرات في اقتصاد البنوكيين ، شاكر القزو 6

 .من إعداد الباحث من خالل مقابلة مديري الوكاالت وعمال املديرية العامة   7
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  المديرية العامة المساعدة للتجارة : الفرع األول 
مديريات ومنها مديرية بنكية اليت تدير الوكاالت وتتفرع إىل مديريات جهوية ، وهي بدورها  5تضم          

سوناطراك ، أما : مثل إىل وكاالت ، فمديرية احلسابات الكبرية تقوم بإدارة حسابات املؤسسة الكبرية 
املؤسسات ذات األسهم والسندات تقوم إلدارة حساباهتا مديرية سوق املؤسسات ، أما بالنسبة ملديرية 
السوق املستقلة فإهنا تدير حسابات اخلواص ، وأخريا مديرية التسويق تقوم بدراسات من اجل أفكار جديدة 

 ن اجل استقطاب الزبائن ؛للحمالت اإلعالنية والرتوجيية لنشر خدمات البنك م
  المديرية العامة المساعدة الدولية : الفرع الثاني 

تعترب كوسيط من اجل متثيل البنك على املستوى الدويل ، فمديرية العالقات مع اخلارج هتتم بكل ما       
ية هتتم مبا يتعلق يتعلق باالسترياد والتصدير وإرسال الوثائق إليها ، أما بالنسبة إىل مديرية العالقات الدول

 .باملسائل القانونية كإمضاء العالقات الدولية 
  المديرية العامة المساعدة للعمليات والتنظيم : الفرع الثالث 

مديريات ، مديرية وسائل الدفع تسري كل ما  2هتتم بكل ما يتعلق بالعمليات األوتوماتيكية ، وتضم        
غناطيسية ووسائل الكرتونية أخرى ، أما بالنسبة ملديرية يتعلق بوسائل الدفع من شيك ، بطاقات م

 ة من مديرية السوق ؛االتصاالت فهي حتتوي على أرشيف الوكاالت وتعمل على تنفيذ احلمالت املدروس
  المديرية العامة المساعدة لاللتزامات : الفرع الرابع 

يرية القرض تعمل على تسيري القروض مديريات ، مد 1تضم كل التزامات البنوك ، وحتتوي على            
الكبرية ، وترسل إليها هياكل العمليات املتعلقة بالقروض من اجل اختاذ القرار ، ومديرية متابعة ومراقبة 
االلتزامات والتحصيل فرتاقب امللفات املنجزة على مستوى الوكاالت واملديريات اجلهوية ، وكل ما يتعلق 

ازعات فرتفع إليها املسائل القانونية خاصة تلك اليت يوجد هلا حل على مستوى بالقروض ، أما عن مديرية املن
 الوكالة ؛

  المديرية العامة المساعدة للمالية : الفرع الخامس 
مديريات ، تقوم بدراسة السوق واجناز التقارير  9ختتص بكل ما يتعلق بالعمليات املالية وتضم          

االقتصادية ، مديرية اإلسرتاتيجية تقوم بدراسة املشاريع املستقبلية للبنك ، االقتصادية مبديريات الدراسات 
ومديرية تسيري امليزانية هتتم باجناز امليزانية لكل وكالة ومعرفة طبيعة العمليات حيث ترسل أرقام العمليات عن 

وق بتحويالت املبالغ وهي هتتم باجناز امليزانية ودراستها ، وختتص مديرية اخلزينة والس Swiftطريق نظام 
املالية ، أما مديرية احملاسبة تقوم بإدارة كل العمليات احلسابية للبنك وتساعده يف ذلك مديرية مراقبة التسيري 
إن كانت منفذة بطريقة جيدة ، وأخريا مديرية تسيري األصول واالشرتاكات فتدير عمليات املؤسسات ذات 

 .املسامهات 
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 لعامة المساعدة للتطوير الداخلي ودعم األنشطة المديرية ا: الفرع السادس 
مديريات ، فمديرية التنظيم واجلودة هتتم مثال بالتنظيم الداخلي  02تدير كل املديريات الرئيسية          

للوكاالت وتوفري أجهزة ذات نوعية ممتازة ، وعلى عمال أكفاء ، واالهتمام مبقرتحات الزبائن وتوفريها ، أما 
وارد البشرية تسري كل ما يتعلق بتوظيف العمال وأجرهم وكذا متابعة وضع األنظمة لتحفيز العمالء مديرية امل

، أما مديرية التكوين هتتم بتنظيم دورات تدريبية وملتقيات جهوية ووطنية ، مث تأيت مديرية اإلدارة من خالل 
الضرورية للسري احلسن وتنميتها ، مث  اهتمامها بالتسيري اجليد لليد العاملة ووضع كل الوسائل واإلمكانيات

مديرية اإلعالم تعترب مكملة ملديرية التسويق وأخريا مديرية املسائل القانونية من اجل معاجلة القضايا القانونية 
.8 

 : واجلدول التايل يبني اهليكل التنظيمي للبنك اخلارجي اجلزائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عبارة عن نظام  SWIFTويفت نظام س .راء الفرعيني باملديرية العامة من اعداد الباحث من خالل اسئلة طرحت على مديرين الوكاالت واملد  8

 .اتصال سريع يؤمن مصداقية املعاملة املتبادلة بني البنوك داخليا وخارجيا 
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 الجزائر الخارجي الهيكل التنظيمي لبنك ( : 24)الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   01/01/1038: ارجي ، تاريخ االطالع بنك اجلزائر اخل:  المصدر                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               www.bea.dz/organigramme    

 املديرية العامة

 مديرية املفتشية العامة 

 خلية املراجعة  

خلية مكافحة عمليات  

 غسيل ألاموال وتمويل 

ف للتطور الداخلي .ع.م

 ودعم ألانشطة 

 ف للمالية  .ع.م
ف للعمليات .ع.م ف لاللتزامات  .ع.م

 والنظام   

 ة  ف للتجار .ع.م ف الدولية  .ع.م

 التنظيم والجودة   . م

 املوارد البشرية    . م

 التكوين     . م

 الادارة العامة      . م

 الاعالم       . م

 املساءل القانونية    . م

 الدراسات الاقتصادية    . م

 إلاستراتجية     . م

 تسيير امليزانية     . م

 الخزينة والسوق       . م

 املحاسبة       . م

 مراقبة التسيير     . م

 القروض     . م

عة ومراقبة متاب. م

 الالتزامات والتحصيل    

 املنازعات      . م

 وسائل الدفع   . م

 أنظمة إلاعالم آلالي     . م

 الاتصاالت    . م

العمليات مع . م

 الخارج    

 العالقات الدولية     . م

 التجارة الخارجية . م

 الشبكة    . م

 الجهوية    . م

 الوكالت      

 الحسابات الكبيرة      . م

 سوق املؤسسات    . م

 سوق املستقلة     . م

 التسويق     . م
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 (BNA)البنك الوطني الجزائري : المطلب الثالث 
يعترب البنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك اليت نشأت بعد االستقالل ، كما يدل عليه امسه فهو بنك عمومي       

 .خيتص بالقيام مبختلف العمليات التجارية سواء يف الداخل أو يف اخلارج 

  مبوجب األمر  3822جوان  31ويعترب من أهم املؤسسات املالية على املستوى  الوطين ، ومت تأسيسه يف تاريخ  
مليون دينار جزائري  10حسب القوانني وهو يعترب من البنوك التجارية ، وانشأ هذا البنك برأمسال قدره  22-399

 :ليحل حمل البنوك التالية 

 ؛ 30/09/3822سي القرض العقاري اجلزائري التون .1
 ؛ 03/09/3829القرض الصناعي والتجاري  .2
 ؛ 03/09/3829بنك الصناعة والتجارة يف إفريقيا  .3
 ؛ 02/05/3829بنك باريس وهولندا  .4
 . 03/09/3822بنك اخلصم ملعسكر  .5

م البنكي وباعتباره بنكا جتاريا فانه يقوم جبمع الودائع ومنح القروض قصرية األجل ، وتبعا ملبدأ التخصص يف النظا
اجلزائري فقد تكفل البنك الوطين اجلزائري مبنح القروض للقطاع الفالحي وللتجمعات املهنية لالسترياد واملؤسسات 

 .العمومية والقطاع اخلاص 

حيث أصبح يلعب دورا هاما بعد أن مت إسناد مهام عملية التحول االشرتاكية له ، وكذلك تشجيع سياسة التسيري 
ق عن البنك املركزي واخلزينة العمومية ، ويتكون البنك أيضا من مسامهات باجلزائر وأخرى باخلارج الذايت لرفع اخلنا

 :تتمثل يف 

 ؛ IFAشركة االستثمارات والتمويل باجلزائر  .1
 ؛  AMNAIمؤسسة اخلدمات وجتهيزات األمان  .2
 ؛ SIRFشركة التكوين ما بني البنوك  .3
 ؛ SATIM شركة تأدية الصفقات ما بني البنوك النقدية .4
 9؛  CAGEXالشركة اجلزائرية لتامني وضمان الصادرات  .5

 :أما مسامهات البنك باخلارج فهي 

 ؛ BACEالبنك اجلزائري للتجارة اخلارجية  .1

                                                           
 من اعداد الطالب بناء على وثائق مقدمة من البنك الوطين اجلزائري   9
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 ؛ UMBاالحتاد األوسطي البنوك  .2
 ؛ BMICبنك املغرب العريب لالستثمار والتجارة  .3
 ؛ MATICOالشركة املختلطة املغربية للتجارة  .4
 .يل للتجارة املغربية برنامج التمو  .5

، أين مت شراء مجيع هذه املسامهات من  3890ومت وضع حد هلذه املسامهات اخلاصة يف رأمسال البنك حبلول عام    
طرف الدولة ليصبح البنك ملك للدولة ، حسب القانون األساسي فان البنك يسري من قبل رئيس مدير عام وجملس 

بنك ودائع قصرية وطويلة األجل ومتويل خمتلف حاجيات االستغالل واالستثمارات إدارة من خمتلف الوزارات ، ويعمل ك
، كما أهنا استخدمت كأداة ( اخل..الصناعة ، التجارة ، الزراعة ) جلميع أعوان االقتصاد ملختلف القطاعات االقتصادية 

مهة مع اهليئات املالية األخرى لتحقيق سياسة احلكومة يف التخطيط املايل بوضع القروض على املدى القصري واملسا
 . لوضع القروض الطويلة واملتوسطة األجل 

 وظائف البنك الوطني الجزائري : أوال 

 : وتتلخص وظائف البنك الوطين اجلزائري فيما يلي       

 إقراض املؤسسات الصناعية العامة منها واخلاصة ؛ .1
 خصم األوراق التجارية ؛ .2
 ؛ متويل عمليات التجارة اخلارجية .3
 قبول الودائع من طرف اجلمهور وخمتلف املؤسسات إلعادة استثمارها ؛ .4
 التدخل يف عمليات الصرف األجل والعاجل ؛ .5
 بالنسبة للبنوك األجنبية ؛" البنك املرسل" يلعب دور  .6
 .إعطاء الضمانات لكل األسواق العمومية  .7

 أهداف البنك الوطني الجزائري : ثانيا 

 :سعى البنك الوطين اجلزائري لتحقيقها نذكر منها ومن بني األهداف اليت ي   

 توسيع الشبكة البنكية وتقريبها من الزبائن ؛ .1
 حتسني وتطوير أنظمة املعلومات والوسائل التقنية ؛ .2
 10.فرض الرقابة عن طريق تقدير الوسائل املادية والتقنية .3

                                                           
10

  مرجع نفسه  
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 الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري: ثالثا 

الوطين اجلزائري يسريه مدير عام وجملس اإلدارة مكون من ممثلي عدة وزارات وتتمثل يف اهلياكل  إن تنظيم البنك     
 : امللحقة بالرئيس املدير العام فيما يلي

 المديرية العامة : الفرع األول 

 : ينقسم إىل            

 .تعني من طرف رئيس املدير العام : األمانة العامة  .1
رتبطة مباشرة بالرئيس املدير العام ومتارس سلطتها الوظيفية على جمموعة هياكل البنك وهي م: املفتشية العامة  .2

، وهي منظمة على شكل هيئات مركزية وجهوية مسرية من طرف مفتشني عامني ، نائبني وهيئة التنفيذ وكل 
 : من اهليئات حتت سلطة املفتش العام وهو مدير املفتشية العامة ومن بني مهامها 

 لى التسيري املنظم والفعال يف البنك ؛السهر ع . أ
 .تضمن مهمة اإلعانة والنصح والدراسة  . ب

 المديرية المركزية : الفرع الثاني 

 :تتألف من األقسام التالية         

 :القسم الدويل  .1
 :ينقسم إىل مديريتني      

 مديرية العالقات الدولية والتجارة اخلارجية ؛ . أ
 .ارج مديرية معاجلة العمليات يف اخل . ب

من مهام رئيس هذا القسم انه يسهر على احرتام التزامات القروض املمنوحة من طرف : قسم االلتزامات  .2
البنك كما يتأكد من تطابق اإلجراءات اليت منحت هبا القروض مع قوانني منحها ، وتتمثل مديريات امللحقة 

 : هبا يف 
ية االستغالل للبنك يف جماالت متويل وهي السلطة املسؤولة عن عمل: مديرية املؤسسات الكربى  . أ

 : املؤسسات الكربى ، ومن مهامها 
 تطوير سياسة القرض املوجهة للمؤسسات الكربى ؛ 
  دراسة احلالة االقتصادية واملالية للمؤسسات اخلاصة بالقطاع العمومي واالقتصاد املختلط

 ؛
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 و االستثمار ؛حتديد احتياجات متويل هذه املؤسسات وتغطيتها بقروض استغالهلا ا 
 تسيري ملفات االلتزامات والزبائن ؛ 

 : مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  . ب
 : مهامها تتمثل يف         
 تطوير سياسة القرض املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛ 
 دراسة طلبات القروض اليت تكون يف نطاق قدرهتا ؛ 
 عة القروض املمنوحة باألولوية كما تقوم مراقبة استعمال القروض اليت متنحها وكذا متاب

 بتوزيع القروض املمنوحة على املستوى اجلهوي واحمللي ؛
  مديرية الشؤون القانونية وااللتزامات. 

 : قسم التنظيم والنظام اإلعالمي  .3
 : مديرية التنبؤ والتنظيم  . أ

 : تتمثل فيما يلي          
 ق سياسة البنك ؛ املشاركة يف شرح األهداف واملخططات اليت تواف 
  التعاون مع مديرية احملاسبة واإلعالم اآليل واخلزينة يف ترقيم اإلعالم اآليل يف

 البنك ؛
 هتيئة األموال من طرف اهليئات ومتابعة التحقيق وحتديد النتائج ؛ 
 حتويل املخططات املتوسطة وطويلة األجل للبنك ومتابعة تنفيذها ؛ 

 :هذه املديرية منظمة على شكل سبع دوائر وتتكفل باملهام التالية : مديرية احملاسبة واإلعالم اآليل  . ب
 احملاسبة العامة للبنك والزبائن ؛ 
 حتقيق تطبيق اإلعالم اآليل يف البنك ؛ 
 دراسة امليزانية وحسابات النتائج وحتليلها ؛ 
  وضع قناة تدفق التحويالت املرتبطة بنشاط القوانني املسطرة. 

 :    ستغالل والنشاط التجاري قسم اال. ج           

 :تتمثل اهلياكل امللحقة هبذا القسم فيما يلي                        

 مديرية التسويق واالتصال ؛ 
 مديرية تطاير الشبكة ؛ 
  مديرية املالية واخلزينة. 
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 : قسم تنظيم الوسائل واملوارد البشرية  . خ
 : تتمثل اهلياكل امللحقة هبذا القسم فيما يلي     

  مديرية الوسائل العامة وحمافظة األمالك : 
 :تتمثل مهامها يف    

 أعمال البناء ، التهيئة ، التحويل ، التصليح ؛ 
 اللقاءات ، التحكم يف امللكية العقارية يف البنك ؛ 
 التموين وتوزيع الوسائل ؛ 

  مديرية املوارد البشرية : 
 : تتمثل مهامها يف       

 دمني هبدف جذهبم ؛تطبيق سياسة هيئة املستخ 
 إعالم وتسيري هيئة املستخدمني ؛ 
  11.تطبيق يؤكد التكوين اإلداري والتطبيقي لوكالء البنك 

 :ومن خالل الشكل التايل نبني اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .وثائق مقدمة من طرف وكالة البنك الوطين اجلزائري   11
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 الهيكل التنظيمي ( : 25)الشكل رقم 
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 الرئيس املدير العام

 املنازعات القضائية . م املفتشية العامة  مانة العامة ألا 

 قسم الالتزامات  

مديرية املؤسسات 

 الكبرى 

مديرية املؤسسات 
 الصغرى واملتوسطة 

قسم التنظيم 
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مديرية التسويق 

 والاتصال  
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 والعالقات 

 الوسائل العامة  .و

لى املحافظة ع.و
 الوسائل العامة   

 وكالة رئيسية       وكالة أ      وكالة ب      وكالة ج     

 مديرية العالقات 

مديرية العمليات 

 املستندية 
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 (BDL)بنك التنمية المحلية  :المطلب الرابع 

 500برأمسال قدره  95/95حسب املرسوم رقم  3891 أفريل 10بتاريخ هو عبارة عن مؤسسة مالية عمومية تأسست 
 :مليون دينار جزائري ومن أهم الوظائف األساسية اليت يقوم هبا 

 عمليات الرهن ؛ -
 عمليات االستثمار اإلنتاجي املخططة من طرف اجلماعات احمللية ؛ -
 .جبميع العمليات املصرفية التقليدية -

 محليةنشأة بنك التنمية ال: أوال 

انبثق بنك التنمية احمللية من القرض الشعيب اجلزائري وعدة شركات مسامهة أخرى وبالتايل فهو عبارة عن شركة     
وكاالت مكلفة بالقرض الرهين فان بنك التنمية احمللية يغطي جمموع  5منها  351، وبفضل وكاالته وعددها  مسامهة

اجلزائر العاصمة ، بومرداس ، : ) مديرية لالستغالل وهي  32ية ب وتلحق وكاالت الشبكة التجار . واليات البالد 
البليدة ، تيزي وزو ، جباية ، سور الغزالن ، قسنطينة ، باتنة ، عنابة ، وهران ، مستغامن ، تلمسان ، بشار ، شلف ، 

نفسها ملحقة وتوضع هذه املديريات اجلهوية حتت تصرف مديرية شبكة االستغالل واليت هي ( . غرداية ، سطيف 
اجلزائر العاصمة ، عنابة ، هران ) أما وكاالت القرض الرهين وعددها أربعة . بقسمة االستغالل والتنشيط التجاري 

 .فهي ملحقة باملديرية املركزية ( وقسنطينة 

ستغالهلا ، فان وملواجهة احمليط املايل واملصريف اجلديد شديد التنافس واملتسم أيضا بالفرص شريطة حسن انتهازها وا    
. يف عدة تدابري للتحسني والتطوير ادرجها يف خمطط عمله املؤسسايت ولتأهيلي  1003بنك التنمية احمللية قد شرع منذ 

وهي سنة احلصول على االعتماد من جملس النقد والقرض ، مكنت البنك من تعزيز مكانته  1001حيث مكنت سنة 
 12.رئيسيني يف سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألسر كبنك عاملي والبقاء من ضمن الفاعلني ال

 الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية: ثانيا 

 :الشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي لبنك التنمية احمللية   
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 لبنك التنمية المحليةالهيكل التنظيمي  :(26)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحليةموقع بنك التنمية ا: المصدر 

 

 مجلس اإلدارة 

 الرئيس المدير العام 

ون بالمديرية مستشارون ملحق  

 مديرية المفتشية العامة

(50عددها ) مديرية المفتشيات الجهوية   

 مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

 خلية التدقيق 

 االمانة العامة

(50وعددها ) االقسام   

 المديرية المركزية لشبكة القرض الرهني

50وكاالت القرض الرهني وعددها   

:ومنها( 05عددها ) المديريات المركزية   

 مديرية شبكة االستغالل 

( 005عددها ) الوكاالت   

(00عددها ) مديرية افواج االستغالل   
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  واإلجراءاتالطريقة : المبحث الثاني 

خلي بتوظيف مبادئ احلوكمة تتمحور الدراسة امليدانية بشكل اساسي على دراسة وحتليل ممارسات التدقيق الدا        
سات ن اهم العوامل املتحكمة يف ذلك من وجهة نظر املدققني الداخليني واملراقبني الداخليني واملكلفني بالدرا، وتبيا

 منهجية وهدف متيعه ومن اليت مت هبا اعداد هذا االستبيان ، وتوز  الطريقةسوف نتناول يف هذا املبحث  و. والزبائن 
 .الدراسة

 اعداد االستبيان : المطلب االول 

ة عينمت اعداد هذا االستبيان من اجل حماولة قياس ممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ احلوكمة ، من قبل      
يف املؤسسة ( الزبائن املخاطر واملكلفني بالدراسات و  وإدارةاملدققني الداخليني ومصلحة املراقبة ) الدراسة املتمثلة يف 

البنكية حمل الدراسة ، ومن مث تعميم النتائج على كامل قطاع البنوك ، حيث مت بناء هذا االستبيان باحملاكاة مع مبادئ 
املعايري الدولية للتدقيق الداخلي ، وكذا القوانني اخلاصة اليت حتدد  ، و( القطاع البنكياخلاصة ب) احلوكمة للجنة بازل 

حيث مث صياغة االستبيان على شكل فقرات وكل فقرة مصاغة بطريقة .مهام كل من املدقق اخلارجي وجلنة التدقيق 
لفئة العمرية ، الرتبة ، سنوات اخلربة اجلنس ، ا) سؤال ، مع ذكر متغريات عينة الدراسة  301السؤال ، فتحصلنا على 

 .، ومت صياغتها باللغة العربية ( ، املستوى التعليمي ، ختصص الشهادة ، الدورات التدريبية 

هذا االستبيان مت عرضه على جمموعة من احملكمني وهم عبارة عن اساتذة متخصصني يف املنهجية  وإعدادوبعد صياغة 
وابتعادها عن ( دقة االسئلة) من سالمة بناء االستمارة من خمتلف اجلوانب  التأكدقصد  والتدقيق واحملاسبة واملالية ،

الغموض وتغطية االسئلة جلميع عناصر الدراسة ، عدم محلها للتناقضات ومحل افراد العينة على التعامل مع االسئلة 
اىل ما مت  باإلضافةاحملكمني ،  بكل جدية ، وبعد االخذ بعني االعتبار كل املالحظات اليت صدرت عن االساتذة

وصياغتها بشكل هنائي لتكون يف شكل استمارة االستبيان الواردة يف  االستبياناستنتاجه من نقائص ، مت ضبط اسئلة 
 .03امللحق رقم 

 مصادر البيانات والمعلومات المستعملة في اداة الدراسة :  أوال

  : ان تتجزأ اىل جزأين ميكن             

 مصادر البيانات األولية : االول  الفرع
متثلت هذه املصادر يف تصميم استبيان ومن مث توزيعه على عينة الدراسة ، وذلك لدراسة بعض       

مفردات البحث وحصر وجتميع املعلومات الالزمة يف موضوع البحث ، ومن مث تفريغها وحتليلها 
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رات اإلحصائية املناسبة هبدف الوصول لدالالت باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي واستخدام االختبا
 يمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة ؛ذات ق

 مصادر البيانات الثانوية : الفرع الثاني 
ومتثلت هذه املصادر يف الكتب والدوريات واملنشورات املتعلقة باملوضوع قيد الدراسة ومراجعتها ،       

دراسات سابقة حول املؤسسة ) اخلي بتوظيف مبادئ احلوكمة واليت تتعلق بدراسة ممارسات التدقيق الد
مراجع قد تسهم يف إثراء الدراسة بشكل علمي ، والتعرف على األسس والطرق  وأية، ( البنكية اجلزائرية 

العلمية السليمة يف كتابة الدراسات ، وكذلك اخذ تصور عام عن أخر املستجدات اليت حدثت وحتدث 
 .يف جمال الدراسة 

  أدوات الدراسة تحليل :   نياثا

 أدوات الدراسة : الفرع االول 
 :اعتمدنا يف دراستنا على           

حيث قمنا بزيارة ميدانية لعينة الدراسة على عدة مرات حىت نتمكن من مجع : املقابلة  .1
 املعلومات واملعطيات اليت تساعدنا يف إمتام الدراسة ؛

 ته من خالل زيارتنا امليدانية ؛بناء على ما متت مالحظ: املالحظة  .2
ه يف مجع البيانات مت إعداد استبيان وتوزيعه على أفراد العينة من اجل استخدام:  االستبيان  .3

أي ،  ةاستبان 99استبانة على عينة الدراسة  ومت اسرتجاع  95، حيث مت توزيع واملعلومات 
 :التايل كما هو مبني يف اجلدول ( .  %83.92) نسبة االستجابة بلغت 

 
 على عينة من المؤسسات البنكية المدروسة توزيع االستبيان( : 11)جدول رقم 

 
 المؤسسة البنكية

  عدد الفروع
عدد 

االستبانات 
 الموزعة

 
عدد 

االستبانات 
 رجعةالمست

فرع الجزائر  فروع مستغانم
 العاصمة

 39 13 03 01 بنك التنمية المحلية 

 32 13 03 03 البنك الخارجي الجزائري 

 32 13 03 01 البنك الوطني الجزائري  

 39 11 03 01 البنك الزراعي والتنمية الريفية  

 75 55 74 77 مجموع الفروع
 من إعداد الباحث اعتمادا على االستبيانات الموزعة على عينة الدراسة : المصدر 
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 : ومت تقسيم االستبيان إىل جزأين كما يلي 

 فقرات ؛ 9من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من يتكون : اجلزء األول 
ممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ احلوكمة يف " تناولنا فيه موضوع الدراسة أي : اجلزء الثاين 

 : ، ومت تقسيمه إىل أربعة حماور كما يلي " القطاع البنكي 
  فقرة ؛ 19 ن منكمة ، ويتكو مدى تطبيق املؤسسة البنكية ملبادئ احلو : احملور األول 
  فقرة ؛ 19أمهية جلنة التدقيق يف حتقيق احلوكمة ، ويتكون من  : احملور الثاين 
  فقرة ؛ 32تطبيق برنامج تأكيد وحتسني اجلودة  ، ويتكون من   :احملور الثالث 
   ويتكون من  مسامهة آليات احلوكمة يف حتقيق جودة التدقيق الداخلي:احملور الرابع ،

 .فقرة  15

  تحليل اإلحصائيات : الفرع الثاني 

حيث قام الباحث بإخضاع املعلومات اليت مت التوصل اليها من خالل توزيع االستبيان للتحليل        
االحصائي باستخدام احلاسب االيل من خالل بعض االساليب االحصائية اليت وفرها الربنامج 

وذلك على اعتبار ان هذا الربنامج يعترب من االدوات ، ( Spss v.22)االحصائي للعلوم االجتماعية 
العلوم  جوانب مجيعاالحصائية الالزمة لتحليل بيانات االحباث العلمية يف  املرحلةاهلامة واملتقدمة إلجراء 

نتائج جتيبنا  إىلالعينة والوصول  أفراد إجاباتومن اجل التعامل مع . االجتماعية واالقتصادية واهلندسية 
 :  التالية  اإلحصائية واألدوات األساليبال الرئيسي واختبار فرضيات الدراسة اعتمدنا على عن السؤ 

 : واملتمثلة يف ( Méthodes descriptif)الوصفية  اإلحصائية األساليب .1
 أفراداخنفاض استجابات  أوملعرفة مدى ارتفاع ( : Mean)املتوسط احلسايب  . أ

 ؛ األساسيةالدراسة  الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغريات
للتعرف على مدى احنراف ( : Standard deviation)االحنراف املعياري   . ب

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة ولكل حمور من  أفراداستجابات 
 .احملاور الرئيسية عن متوسطها احلسايب 

حمايد ، ) من خالل استخراج النسب املئوية لكل فقرة حسب الدرجة : التكرارات  . ت
 ( .غري موافق ، حمايد 

 : االستداللية  واملتمثلة يف  اإلحصائية األساليب .2
  معامل ارتباط بريسون لقياس صدق الفقرات. 
  اختبار الفا كرونباخ(Cronbach's Alpha )ملعرفة ثبات فقرات االستبيان ؛ 
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 تحديد متغيرات الدراسة  : المطلب الثاني 

. ، وكل شيء يقبل التغيري يعرف باسم املتغري  النوعيكل شيء يقبل القياس الكمي او   هبأنيعرف متغري البحث        
يقوم  مت، وجيب ان يقوم الباحث بتحديد تلك العالقات ومن  والتأثر التأثري والنوعيةمسات املتغريات الكمية  زومن ابر 

 النتائج الصحيحة للبحث العلمي ، ىلحتديد املتغريات بشكل صحيح دورا كبريا يف الوصول ابضبطها ، حيث يلعب 
 .ويوجد هناك عدة انواع من املتغريات يف البحث العلمي منها املستقل واملتغري 

اما املتغري متغري منها ،  بأي يتأثراملتغريات االخرى ولكنه ال  بكلاملتغري الذي يقوم  بأنهيعرف املتغري املستقل      
املستقل ، حيث ان التغريات اليت يقوم هبا املتغري املستقل تنعكس بشكل رئيسي  التابع فهو الذي يكون تابعا للمتغري

 13.على املتغري التابع 

 ( الحوكمة )ناصر المتغير التابع تحديد ع:  أوال

مثل نظم القياس ومعايري األداء واملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية، وأخالقيات )احلوكمة كنظام     
حيكم العالقات بني األطراف اليت تساهم يف األداء ألي مؤسسة ، خاصة بني املالكني (  لوكيات املهنة وغريهاوس

واإلدارة العليا وجملس اإلدارة ، فضال عن العالقة مع املنظمني واجملتمع الكبري احمليط باملؤسسة ، من خالل حتديد 
،وتعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله ( املصاحلأصحاب )حقوق وواجبات مجيع األطراف داخليا وخارجيا 

املؤسسة وضع أهدافها وضمان احلصول على جملس قوي ومهين قادر على اختيار مديرين مؤهلني وذوي كفاءة عالية 
 .،وتنفيذ أنشطة املؤسسة املختلفة يف إطار القوانني واللوائح وبطريقة أخالقية

 : يف مبادئ احلوكمة املعتمدة من طرف جلنة بازل  عاملتغري التابيتمثل             

 ؛ باحلوكمة  جملس االدارة ألعضاءالعلمي واملهين  التأهيل .1
 ان يكون هناك اهداف اسرتاتيجية للبنك مصادق عليها من طرف جملس االدارة ؛ .2
 وضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية واملساءلة ؛ .3
 دارة املركزية يوافق سياسة اجمللس ؛ضمان جملس االدارة اشراف مالئم من اال .4
 ضمان مالئمة ممارسات وسياسات املكافآت مع ثقافة وأهداف املؤسسة البنكية وحميطها الرقايب ؛ .5
 الشفافية يف ادارة املؤسسة البنكية ؛ .6
فهم اعضاء جملس االدارة واإلدارة التنفيذية هليكل عمليات البنك والبيئة القانونية اليت يعمل فيها ،  .7

 .ان ال يعرضوا مسعة البنك اىل خماطر قانونية و 
                                                           

  10/02/1038: ، تاريخ االطالع ع املتغريات يف البحث العلمي ؟ ما هي انوا ،   BTSاملوقع االلكرتوين اكادميية بيت ي اس   13
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=780&title=%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8  

https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=780&title=%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%258
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 ضمان جلنة التدقيق ان تكتب التقارير مباشرة اىل جملس االدارة ؛ .5
اقرار جملس االدارة باستقاللية املدقق اخلارجي ووظائف املراقبة الداخلية باعتبارها جوهرية حلوكمة  .9

تدقيق الداخلي واخلارجي ودورها يف احلفاظ البنوك ، وباملقابل تقر املديرية التنفيذية بأمهية وظيفة ال
 .على سالمة البنك يف االجل الطويل 

 تعريف بالمتغيرات المستقلة ال:  ثانيا

 متثلت يف كل من املراقبة الداخلية ، ادارة املخاطر ، املدقق اخلارجي ، :  التدقيق الداخلي آليات
 .جلنة التدقيق 

 ميثل احد معايري التدقيق الداخلي رقم :  لييد وتحسين جودة التدقيق الداخبرنامج تأك
يؤكد على اجبارية ضمان التحسني جلودة التدقيق الداخلي ، واخرتنا هذا املعيار والذي ( 3100)

بشكل عام جيمع كل معايري التدقيق الداخلي واحلوكمة اي ميثل صلب دراستنا ،  ألنهللدراسة 
من خالل ( لنتائج ، املالحظات والتوصياتا) وذلك من خالل  انه يعمل على تقرير ومتابعة 

قوائم مراقبة لضمان من خالل  التقييم الداخلي عن طريق الرقابة املستمرة جلميع العمليات احملاسبية
املعمول هبا وضمان االتساق يف تطبيق معايري  واإلجراءاتامتثال املدققني الداخليني للممارسات 

ربع سنوية املقدمة اىل جلنة التدقيق املشرتكة ، واليت تقارير مثل يف يت )التقييم الذايت الدوري و  االداء، 
تشمل التقدم احملقق مقارنة باخلطة السنوية ، والتقارير الصادرة خالل الفرتة ، مبا يف ذلك تفاصيل 

وملخصات القضايا الرئيسية ونتائج االعمال املنجزة خالل الفرتة  ، دراسات سنوية على رضا  الرأي
بشان  الرأي وإبداءتقييم ، ومن خالل التقييم اخلارجي عن طريق ( ملصاحل الرئيسيني اصحاب ا

امتثال التدقيق الداخلي مع مفهومه ومع ميثاق اخالقيات ممارسات املهنة ، ويتضمن توصيات 
معايري يتم إجراء تقييم خارجي كل مخس سنوات على األقل وفقًا لـ و.للتحسني حسب االقتضاء 

 .التدقيق 

 دراسة صدق وثبات أداة الدراسة : لمطلب الثالث ا

ميكن القول ان مدى صدق وثبات البيانات اليت توفرها االداة هي من اهم اسس مجع البيانات يف البحث العلمي       
، ويرجع السبب يف ذلك اىل ان ضعف ثبات وصدق االداة يؤدي اىل ضعف صحة نتائج البحث العلمي بأكمله ، 

 .البحث بدون قيمة ، لذلك جيب على الباحث احلرص على اختيار اداة ذات ثبات وصدق وهو ما جيعل 

مدى دقة البحث على قياس الغرض املصمم من اجله ، اي اىل اي  بأنهوميكن تعريف الصدق يف البحث العلمي   
بثبات املقياس يف البحث  واملقصود .تتلعق مبشكلة البحث من جمتمع الدراسة نفسه درجة تزودنا اداة البحث مبعلومات 
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بأنه املدى الذي يصل اليه املقياس يف اعطاء قراءات متقاربة عند كل مرة يتم استخدامه فيها ، ويتم قياس ثبات البحث 
 .العلمي بطرق متعددة وخمتلفة ، إال ان اشهر هذه الطرق هو حساب معامل الفا كرونباخ 

  صدق االتساق الداخلي:  أوال
بعد و . ذلك باستخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد معامل االرتباط بني كل مفردة صدق املفردات و 
لكل  ، قمنا حبساب معامل ارتباط بني درجات األفراد لكل فقرة مع درجاهتم الكلية تطبيق األداة و تفريغ النتائج

 :ائج كالتايلفكانت النت، والفقرة اليت ال تتمع مبعنوية احصائية حتذف من فقرات احملور ،  حمور
 (فقرة  23) األولللمحور وضح معامالت االرتباط بين الدرجات لكل فقرة و الدرجة الكلية : ( 12) جدول رقم

 

 
 Spssالباحث بناءا على مخرجات  إعدادمن : المصدر 

 7.75دالة عند مستوى ( *) 
 7.71دالة عند مستوى ( **) 

االستغناء عن ، وبالتايل نستطيع دراسة هذا احملور بدون  إحصائيةداللة  هلا مجيع فقرات احملوريتضح من اجلدول أن 
 .فقرة  11فقرة من فقرات احملور واملقدرة ب 

 
 
 

 
 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.408** 17 0.363 ** 19 0.662** 
2 0.439** 11 0.635 ** 27 0.323 ** 
3 0.251* 12 0.603 ** 21 0.580** 
4 0.473 ** 13 0.273* 22 0.551** 
5 0.553** 14 0.275* 23 0.514** 
6 0.248 * 15 0.771** 

 
7 0.322** 16 0.608** 
5 0.281 * 17 0.310 ** 
9 0.235* 15 0.474** 
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 (فقرة  25) ور الثانيللمحيوضح معامالت االرتباط بين الدرجات لكل فقرة و الدرجة الكلية ( 13) جدول رقم
 

 
 Spssالباحث بناءا على مخرجات  إعدادمن : المصدر 

 7.75دالة عند مستوى ( *) 
 7.71دالة عند مستوى ( **) 

االستغناء عن ، وبالتايل نستطيع دراسة هذا احملور بدون  إحصائيةهلم داللة  مجيع فقرات احملورأن  يتضح من اجلدول
 .فقرة  19فقرة من فقرات احملور واملقدرة ب 

 . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.667** 11 0.476 ** 21 0.280* 

2 0.460** 12 0.564 ** 22 0.467** 
3 0.275* 13 0.524** 23 0.337** 

4 0.287 * 14 0.301** 24 0.277* 

5 0.275* 15 0.449** 25 0.417** 

6 0.291 ** 16 0.264* 26 0.473 ** 

7 0.323** 17 0.417** 27 0.253* 
5 0.233* 15 0.345 ** 25 0.294** 
9 0.367** 19 0.316** 

 
17 0.459** 27 0.566 ** 
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 ( فقرة  14) للمحور الثالثيوضح معامالت االرتباط بين الدرجات لكل فقرة و الدرجة الكلية ( 14) جدول رقم
 

 
 Spssعلى مخرجات الباحث بناء  إعدادمن : المصدر 

 7.75عند مستوى  دالة( *) 
 7.71دالة عند مستوى ( **) 

االستغناء عن ، وبالتايل نستطيع دراسة هذا احملور بدون  إحصائيةهلم داللة  مجيع فقرات احملوريتضح من اجلدول أن 
 .فقرة  32فقرة من فقرات احملور واملقدرة ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معامل االرتباط الفقرة امل االرتباطمع الفقرة
3 0.611** 33 0.248* 
1 0.785** 31 0.346** 
1 0.792** 31 0.309** 
2 0.727 ** 32 0.450** 
5 0.721** 

 

2 0.438 ** 

9 0.834** 
9 0.706 ** 
8 0.475** 

30 0.395 ** 
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 ( فقرة  35)  للمحور الرابعرة و الدرجة الكلية يوضح معامالت االرتباط بين الدرجات لكل فق( 15) جدول رقم
 

 Spssعلى مخرجات  من اعداد الباحث بناء: المصدر 
 7.75دالة عند مستوى ( *) 
 7.71دالة عند مستوى ( **) 

 
، مما ينقص من عدد فقرات (12)و ( 10)الفقرة رقم  إحصائياً و هي تنيغري دال فقرتنييتضح من اجلدول أن هناك 

 . بدراسة هذا احملورللقيام  ةكافي  ا نعتربهيت، وال 19بدل  فقرة( 15)األداة ، حيث تصبح 

 
 

 

 

 

 

 

 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
3 0.680** 33 0.399** 13 0.271* 13 0.497 * 
1 0.729** 31 0.408** 11 0.261 * 11 0.624** 
1 0.631** 31 0.280* 11 0.511** 11 0.223* 
2 0.542 ** 32 0.396 ** 12 0.212 12 0.541 ** 
5 0.608** 35 0.326** 15 0.464** 15 0.294 ** 

2 0.373** 32 0.369** 12 0.287 * 12 0.248* 

9 0.570 ** 39 0.386** 19 0.224* 19 0.677** 
9 0.439 ** 39 0.193* 19 0.237* 

 8 0.443** 38 0.520 ** 18 0.324** 

30 0.377** 10 7.177 10 0.502** 
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 (كرونباخ   ألفا درجة المصداقية ) الدراسة  أداةثبات :  ثانيا

االستبيان ، ويأخذ قيما ترتاوح  أسئلةمقياس واحد يقيس درجة ثبات وصدق  أوكرونباخ هو رقم   ألفا        
قيمة املعامل تكون مساوية للصفر ،  مل يكن هناك ثبات يف البيانات فان فإذابني الصفر والواحد الصحيح ، 

 .كان هناك ثبات تام يف البيانات فان قيمة املعامل تكون مساوية للواحد الصحيح   إذاوعلى العكس ، 
من مرة  أكثرتوزيعه  إعادةيعطي هذا االستبيان نفس النتيجة فيما لو مت  أن" ويقصد بثبات االستبيان     

ثبات االستبانة يعين االستقرار يف نتائجها وعدم تغيريها  أخرىرة بعبا أوحتت نفس الظروف والشروط ، 
 14. " جمتمع الدراسة عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة  أفرادتوزيعه على  إعادةبشكل كبري فيما لو مت 

مقبولة للحكم على ثبات االستبانة ، وكلما زادت قيمة  % 20كرونباخ اليت تساوي   ألفاوتعترب قيمة معامل 
كرونباخ يف   ألفااالستبيان ، وقد مت استخدام معامل  أسئلةملعامل كلما زادت درجة الثبات والصدق من ا

 األيتالتحقق من ثبات االستبانة ، حيث حصل كل حمور من حماور االستبيان على القيم املوضحة يف اجلدول 
 : 

 االستبيان  لكل محور من محاور( الفا كرونباخ ) معامل الثبات ( : 16)جدول رقم 
عدد  عنوان المحور المحور

 الفقرات
  ألفامعامل 

 كرونباخ
 0.935 11 مدى تطبيق املؤسسة البنكية ملبادئ احلوكمة األول
 0.918 32 تطبيق برنامج تأكيد وحتسني اجلودة الثاني 
 0.991 19 امهية جلنة التدقيق يف حتقيق احلوكمة الثالث
حتقيق جودة التدقيق احلوكمة يف  آلياتمسامهة  الرابع

 الداخلي
35 0.861 

 
 (SPSS)الباحث اعتمادا على نتائج  إعدادمن : المصدر 

كرونباخ جيدة لكل حمور من حماور   ألفاقيمة معامل  أن( 32)وكما هو واضح من النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم 
يف صورهتا النهائية قابلة للتوزيع ، و يكون  معامل الثبات مرتفع ، وبالتايل تكون االستبانة أنالدراسة ، وهذا يعين 

الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة ، مما جيعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل 
 . الدراسة واختبار فرضياهتا  أسئلةعلى  واإلجابةالنتائج 

 

                                                           
 ،  1032،  3، ط األردن،  األكادميي، مركز الكتاب  Spss الحيوي باستخدام برنامج اإلحصاءجاسم حممد التميمي ، وسام مالك داود،  14

 . 152ص 
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 خصائص وسمات عينة الدراسة : المطلب الرابع 

ن عينة الدراسة صحيحة ومنطقية يفرتض ان تكون هذه العينة املختارة ممثلة جملتمع الدراسة ، فهي لكي تكو        
وحتقق عينة الدراسة فوائد عديدة وهامة  .تقدير جملتمع الدراسة وان متوسط العالمات من العينة هي تقارب قيم اجملتمع 

ل من عدد العمالة اليت عليها اجناز الدراسة ، كما ان لي، والتقللبحث تتمثل يف تقليل الزمن والتكلفة على الباحث 
استخدام عينة للدراسة يؤدي اىل اشراف افضل على الدراسة وتطبيقها مما يساعد يف سهولة الوصول اىل النتائج املطلوبة 

اساليب  زهي ان العينة حتتاج اىلمدة زمنية ممكنة ، كما ان الستخدام عينة الدراسة حدود تضبط استخدامها  بأقصر
 15. وإجراءات للتعامل معها ، وإال فان النتيجة تكون غري دقيقة 

  دراسة حسب متغير الجنس توزيع عينة ال:  أوال

 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب متغير ( : 17)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية التكرار الجنس

  51.25% 47 ذكر
 45.72% 35 انثى

 % 177 75 المجموع
 (SPSS)على مخرجات  الطالب اعتماد إعدادمن : المصدر 

بالنسبة لعينة الدراسة ،  اإلناثمن نسبة  اعلىنسبة الذكور  آن( 39)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
مهام التدقيق  أن إىل، وهذا راجع ( % 29.91) اإلناثفيما بلغت نسبة ( % 53.19)حيث بلغت نسبة الذكور 

، لكن ( ة عينة الدراس) املؤسسات البنكية  إىلزيارتنا  أثناء، وهذا ما الحظناه  إلناثامن  أكثرواملراقبة يزاوهلا الذكور 
هلم نفس احلقوق سواء يف  أصبحتوالذكور  اإلناث أنعندما نالحظ النسب جندها متقاربة نوعا ما ، مما يدل على 

 .تقلد املناصب العليا  أوظروف العمل 

 

 

 

 
                                                           

: املتبعة يف اختيارها ، موقع املنارة لالستشارة ، تاريخ االطالع  واألساليبخدامها عينة الدراسة ماهيتها ، كيفية اختيارها ، فوائد وحدود است  15
10/02/1038  

https://www.manaraa.com/post/2569/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%  

https://www.manaraa.com/post/2569/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%25
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  غير العمر ع عينة الدراسة حسب متتوزي:  ثانيا

 ( العمر) توزيع عينة الدراسة حسب متغير السن ( : 15)جدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرار السن
  25.64% 27 سنة 35الى  25من 
  43.59% 34 سنة 45الى  36من 

  37.77% 24 سنة  45اكثر من 

 % 177 75 المجموع
 (SPSS)الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر 

نسبة  اعلي أنميثل عينة الدراسة حسب متغري السن ، فنالحظ من خالل اجلدول ( 39)اجلدول رقم 
، وهذا يدل على  (% 21.58)بنسبة  ( سنة 25 إىلسنة  12من )  أعمارهممتثل الفئة الثالثة اليت ترتاوح 

 وأيضا،دية مهامها بطريقة فعالة درة على تأالفئة نظرا لتمتعها باخلربة والق املؤسسة البنكية تعتمد على هذه أن
( % 10.99)ما نسبته  أنيكون العامل يتمتع خبربة سابقة ، يف حني  أنان مهام املراقبة والتدقيق تلزم  إىل

وهي نسبة يف املرتبة الثانية وتدعم اعتماد املؤسسة البنكية يف (سنة  25) أعمارهممتثل الفئة اليت تتعدى 
 األخريةمما يضمن هلا الفعالية واملنافسة ، يف حني بلغت النسبة  أعماهلاتسيري التدقيق على عامل اخلربة يف 

وهي نسبة مقبولة جدا متزج بني ( % 15.22)نسبة ( سنة  15 إىل 15) ما بني  أعمارهماليت ترتاوح 
ربة ، كما اليت لديها اخل األخرىفرصة للشباب للتكوين والتأطري من الفئات  وإعطاءاخلربة واحلداثة يف العمل 

 .اليت تعتمد عليها املؤسسة البنكية يف السنوات القادمة  األساسيةاهنا الفئة 

 اسة حسب متغير المستوى التعليمي توزيع عينة الدر :  ثالثا

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي ( : 19)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 3.55% 73 ثانوي

 71.79% 56 انسليس
 24.36% 19 ماجيستير او ماستر

 % 177 75 المجموع
 (SPSS)الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر 

، على شهادة جامعية  سبة كبرية من عينة الدراسة متحصلنين أن( 38)رقم نالحظ من خالل اجلدول 
املستوى العلمي  إىلاهتمام كبريا  تويل املؤسسة البنكية أن، مما يدل على  (% 82.35)ما يعادل نسبة 

هذه املهنة تتطلب مستوى علمي نظري على غرار  أنللعمال خاصة مصلحة التدقيق واملراقبة ، باعتبار 
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العلمي واملناصب احلساسة  ،وهذا ما جيب ان يكون من توافق بني املستوى( عامل اخلربة ) اجلانب التطبيقي 
 أفضل أداءيكون على قدر عال وكاف علميا لتحقيق  أنتطلب من العامل كل عامل ، والذي ي  ا يشغلهاليت

متثلت يف العمال من لديهم  األخريةالنسبة  أما. للمؤسسة ، وكذا مواجهة التقنيات والطرق احلديثة يف التسيري
يرو لنا مد يؤكديف املؤسسة ، حيث من خالل زياراتنا امليدانية كل مرة  األقليةمستوى ثانوي وهي متثل 

املؤسسات البنكية على مساعدة العمال داخل املؤسسة على ختصيص ساعات للعمال الذين يريدون متابعة 
يف مؤسسات التكوين املهين لتحقيق جودة التسيري من جهة ومساعدة العامل  آوتكوين سواء جامعي 

 .للمؤسسة البنكية  اإلسرتاتيجية األهدافلتحقيق  األساسيباعتباره العنصر 

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة  توزيع:  ارابع

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة ( : 27)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 25.64% 27 سنوات 75اقل من 

  43.59% 34 سنوات 17الى  75من 
  37.77% 24 سنوات 17اكثر من 

 % 177 75 المجموع
 (SPSS)الباحث اعتمادا على مخرجات  دادإعمن : المصدر 

 
اكرب  أنعينة الدراسة حسب اخلربة املهنية موزعة على فئات ، حيث ( 10)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، نظرا لطبيعة عمل التدقيق كما اشرنا سابقا يف اجلدول ( سنوات خربة 30 إىل 5من ) نسبة كانت يف فئة 
اخلربة نظرا حلساسية نشاط التدقيق الداخلي الذي يشرتط ملزاوله خربة اليت تعتمد بدرجة كبرية على عامل 

 .مهنية 
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 لشهادة توزيع عينة الدراسة حسب تخصص ا:  خامسا

 توزيع عينة الدراسة حسب تخصص الشهادة( : 21)جدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرار تخصص 
 6.41% 75 تدقيق

 54.62% 66 مالية ومحاسبة
 5.97% 77 اخر

 % 177 75 المجموع
 (SPSS)الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر 

نسبة كبرية  أنتخصص ، ونالحظ التوزيع عينة الدراسة حسب ( 13)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 أنمن عينة الدراسة لديها ختصص يتناسب مع طبيعة املؤسسة البنكية ونشاط التدقيق الداخلي باعتبار 

من عينة الدراسة لديهم ختصص له ( % 92.21)ك يهتم باجلانب احملاسيب واملايل ، حيث بلغت النسبة البن
 إشكاليةعالقة باجلانب احملاسيب واملايل ، مما يساعد على فهم موضوع الدراسة ويسهل على الباحث طرح 

 ( .االستبيان ) الدراسة  وأداةالبحث 

 لدورات التدريبية راسة حسب عدد اتوزيع عينة الد:  سادسا

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية( : 22)جدول رقم 
  

 النسبة المئوية التكرار مجال الدورة 
 37.77% 24 تدقيق
 25.64% 27 محاسبة

 43.59% 34 المخاطر إدارة
 % 177 75 المجموع

 (SPSS)الباحث اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر 
عينة الدراسة موزعة حسب عدد الدورات التدريبية ، فنرى ان ( 11)خالل اجلدول رقم نالحظ من 

يف املؤسسة البنكية ، حيث تعترب  أمهيةاملخاطر ملا متثله هذه العملية من  إدارةاكرب نسبة كانت حول دورات 
الدورية  اراتنااملسطرة  ولضمان االستمرارية ، حيث الحظنا من خالل زي األهدافلتحقيق  األساس

الدورات تكون حول  أكثر أناملخاطر  إدارةمصلحة املراقبة والتدقيق الداخلي وخلية  والتحدث مع مسريي
متثل دورات حول ( % 10.99)ونرى نسبة . املخاطر ، ودورات حول معايري التدقيق الداخلي إدارة طرق
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 إدارةاملركزية اليت تتوفر على جملس  على مستوى البنوك ومصلحة التدقيق الداخلي  إىلالتدقيق موجهة خاصة 
 .املخاطر ، حيث تستفيد هذه العينة كثريا من املبالغ املخصصة للدورات  وإدارةومصلحة للتدقيق الداخلي 

  معالجة وتحليل مخرجات االستبيان: المبحث الثالث 

( 1)    حمايد ،( 3)الرقم عطاء مت ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل حسب مقياس ليكرت ، من خالل إ      
املستخدم يف احملاور ( احلدود الدنيا واحلدود العليا ) موافق ، ولتحديد طول مقياس ليكرت أي ( 1)غري موافق ، 

، ومن مث تقسيمه على (1=3-1) األربعة ، مث تقسيمه على عدد فرتات املقياس الثالثة للحصول على طول الفقرة أي 
، بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إىل اقل ( 0.22=1/1)لثالثة للحصول على طول الفقرة أي عدد فرتات املقياس ا
يبني ( 11)، وذلك لتحديد احلد األعلى للفقرة األوىل وهكذا ، واجلدول رقم ( الواحد الصحيح ) قيمة يف املقياس أي 

 : ذلك 

 (Likert)توزيع درجات املوافقة ملقياس ( : 11)جدول رقم 

 موافق غري موافق حمايد 
 1 1 3 الدرجة
 1.00إىل  1.12من  1.11إىل  3.29من  3.22إىل  3.00من  املتوسط

 من إعداد الباحث اعتمادا على جمموعة من الكتب: املصدر 

من مقاييس النزعة املركزية ومقاييس  بعض، قمنا حبساب  spss التحليل االحصائي  باالستعانة بربنامجو        
 : هي موضحة يف اجلداول التالية وسيتم عرض نتائج احملاور كما لكل حمور من حماور الدراسة ،  كراراتوالت التشتت
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 مدى تطبيق المؤسسة البنكية لمبادئ الحوكمة :  األول المطلب

ذكر ، مت اختبار مدى تطبيق املؤسسة البنكية ملبادئ احلوكمة باستخدام مقياس ليكرت الثالثي كما اسلفنا ال     
والختبار .  % 5عند مستوى داللة (  وجمموع التكرارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري) ومقاييس النزعة املركزية 

 :فرضية الدراسة مت طرح الفرضيتني التاليتني 

 H0  : مبادئ العدل بالشكل الذي يسهم يف ارساء  ال تطبق املؤسسة البنكية مبادئ احلوكمة
 . % 5عند مستوى داللة   ؤسسة البنكيةيف امل والعدالة

 H1 :   مبادئ العدل والعدالةتطبق املؤسسة البنكية مبادئ احلوكمة بالشكل الذي يسهم يف ارساء 
 . % 5عند مستوى داللة  يف املؤسسة البنكية

 (مدى المؤسسة البنكية لمبادئ الحوكمة) نتائج اختبار المحور االول ( : 24)الجدول رقم 

 المتوسط  العبارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

يوجد أعضاء جملس إدارة هلم دراية مببادئ احلوكمة وأمهية جتسيدها مبا خيدم 
 .األنشطة املالية للبنك وسياسة املخاطر  

1.81 0.929 0.000 1 

 يقوم جملس اإلدارة بإعادة هيكلة جمللسه عندما يكون هناك تعارض يف
 .املصاحل جيعلهم غري قادرين على أداء واجبهم جتاه البنك 

1.92 0.935 0.000 30 

مبا تتم من خالل جملس االدارة اختيار ومراقبة وتعيني املدير التنفيذي 
 .البنك  إدارةيضمن توافر الكفاءات القادرة على 

1.52 0.201 0.000 35 

وتضع املبادئ لإلدارة يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة ادارة املخاطر ،
املركزية بشان ادارة خماطر االئتمان ، السوق ، السيولة ، التشغيل و السمعة 

 .وغري ذلك من املخاطر 

1.92 0.901 0.000 2 

يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة االجور اليت تضم نظم االجور ومبادئ 
هداف تعيني االدارة التنفيذية واملسؤولني بالبنك مبا يتماشى مع ا

 .البنك  وإسرتاتيجية

1.83 0.939 0.000 1 

 2 0.000 0.932 1.98 .يقوم جملس االدارة بوضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية واملساءلة 

للممارسات وسياسات املكافآت يقوم جملس االدارة بضمان اشراف مالئم 
 .يوافق االهداف االسرتاتيجية طويلة االجل 

1.99 0.931 0.000 5 
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يقوم جملس االدارة بإعداد تقرير يقر فيه باستقاللية املدقق اخلارجي ، 
ووظائف املراقبة الداخلية ، الختبار وتأكيد املعلومات احملصلة من االدارة 

 .ؤسسة البنكية عن عمليات واداء البنك باعتبارمها جوهرية حلوكمة امل

1.59 0.281 0.000 32 

اىل امهية وظيفة التدقيق الداخلي هناك تقارير تعد بصفة دورية تشري 
 .واخلارجي يف املؤسسة البنكية 

1.29 0.581 0.000 31 

القوائم املالية متثل  أناملركزية للبنك بالتحقق من  واإلدارة اإلدارةيقوم جملس 
 أناملوقف املايل للبنك يف مجيع جوانبه ، وذلك من خالل التأكد من 

ق مع املعايري املطبقة ، وانه يشارك يف املدقق اخلارجي ميارس عمله بالتواف
 .عمليات املراقبة الداخلية للبنك املرتبطة باإلفصاح يف القوائم املالية 

1.92 0.291 0.000 30 

 33 0.000 0.212 1.90 . اإلدارةجملس  إىلتقوم جلنة املراجعة بكتابة التقارير مباشرة 

ركزية حول هيكل عمليات امل واإلدارة اإلدارةجملس  أعضاءهناك تفاهم بني 
 .البنك والبيئة القانونية اليت يعمل فيها البنك 

1.92 0.900 0.000 2 

هناك دليل عمل ومعايري السلوك املالئم ونظام لقياس مدى االلتزام هبذه 
 املعايري 

1.20 0.203 0.000 31 

واضحة للبنك يتم على ضوئها قياس مدى النجاح ومدى  إسرتاتيجيةهناك 
 .مهة يف هذا النجاح املسا

1.81 0.922 0.000 3 

 9 0.000 0.991 1.93 .هناك توزيع سليم وعادل للمسؤوليات يف مراكز اختاذ القرار 

 32 0.000 0.281 1.52 .واملدقق اخلارجي  اإلدارةللتعاون بني جملس  اتآليهناك 

ي يوجد نظم قوية للمراقبة الداخلية تتضمن حتديد وظائف التدقيق الداخل
 .املخاطر  وإدارة

 

0.92 0.253 0.000 30 

هناك رقابة خاصة على مراكز املخاطر واملواقع اليت يتصاعد فيها تضارب 
املصاحل ، مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرتضني وكبار املسامهني 

 .ومتخذي القرار يف البنك

1.92 0.995 0.000 2 

 9 0.000 0.991 1.90 ارجههناك تدفق مناسب للمعلومات من داخل البنك وخ

وجود توزيع للمسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق اختصاص تشريعي 
 .وحمدد بشكل واضح ، مع ضمان خدمة املصلحة العامة

1.90 
 
 

0.212 0.000 33 
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حيصل املسامهني بانتظام ويف التوقيت املناسب على معلومات مكتوبة عن  
ماعات اجلمعية العامة مبا يسمح كل ما يهمهم معرفته عن البنك، عن اجت

 قرارات جوهرية  اختاذمبشاركتهم يف 

1.99 
 
 

0.929 0.000 8 

، فيما يتعلق بتقرير اإلدارةتتاح الفرصة للمسامهني لتوجيه أسئلة جمللس 
 .املدقق اخلارجي، وإضافة موضوعات إىل أجندة اجتماع اجلمعية العامة

1.99 0.932 0.000 5 

أعمال املراجعة السنوية، وإتاحة نتائج التدقيق  إتاحة االضطالع على
اخلارجي للتأكيد على مدى توافقه مع األسلوب املستخدم يف إعداد وتقدمي 

 .القوائم املالية

1.92 0.981 0.000 2 

  Spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجات : المصدر 

مبدى تطبيق سة اجيابية حنو مجيع العبارات املتعلقة اىل ان اجتاهات عينة الدرا(  12) يف اجلدول رقم  تشري االرقام
املؤسسة البنكية ملبادئ احلوكمة ، حيث تصنف املتوسطات احلسابية كلها ضمن خانة موافق على سلم ليكرت مما تؤكد 

ة اصغر من رضا غالبية افراد العينة بدرجات متقاربة وهذا ما يظهر ايضا يف االحنراف املعياري ، كما ان القيمة االحتمالي
ورفض فرضية العدم ، اي   H1مما يدل على ان املؤسسة البنكية تطبق مبادئ احلوكمة ، وبالتايل قبول الفرضية  0.05

يؤدي اىل ضمان  و مبادئ العدل والعدالةاملؤسسة البنكية تطبق مبادئ احلوكمة بالشكل الذي يسهم يف ارساء  )ان 
 ( . % 5ى داللة عند مستو املصاحل  وأصحابحقوق املسامهني 

 : ويبني اجلدول ان اعلى فقرات من حيث املتوسط احلسايب هي 

، والقيمة االحتمالية ( 0.922)واحنراف معياري ( 1.81)بلغ املتوسط احلسايب ( 32)الفقرة رقم يف  -
يتم على ضوئها  واضحة إسرتاتيجية "هلا مما يدل على ان املؤسسة البنكية  0.05وهي اقل من ( 0.000)
 ؛" اح ومدى املسامهة يف هذا النجاح اس مدى النجقي

، والقيمة االحتمالية ( 0.929)واحنراف معياري ( 1.81)بلغ املتوسط احلسايب ( 03)يف الفقرة رقم  -
هلا أعضاء جملس إدارة هلم دراية مببادئ  مما يدل على ان املؤسسة البنكية 0.05وهي اقل من ( 0.000)

 .خيدم األنشطة املالية للبنك وسياسة املخاطر  احلوكمة وأمهية جتسيدها مبا 
، والقيمة االحتمالية ( 0.939)واحنراف معياري ( 1.83)بلغ املتوسط احلسايب ( 05)يف الفقرة رقم  -

يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة االجور البنكية  باملؤسسةمما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)
 وإسرتاتيجيةعيني االدارة التنفيذية واملسؤولني بالبنك مبا يتماشى مع اهداف اليت تضم نظم االجور ومبادئ ت

 " .البنك 

 : كما تبني النتائج ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب هي 
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، والقيمة االحتمالية ( 0.281)واحنراف معياري ( 1.59)بلغ املتوسط احلسايب ( 09)يف الفقرة رقم  -
بإعداد تقرير يقر فيه باستقاللية بالبنك يقوم جملس االدارة مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)

املدقق اخلارجي ، ووظائف املراقبة الداخلية ، الختبار وتأكيد املعلومات احملصلة من االدارة عن عمليات 
 .ؤسسة البنكية البنك باعتبارمها جوهرية حلوكمة امل وأداء

، والقيمة االحتمالية ( 0.201)واحنراف معياري ( 1.52)ط احلسايب بلغ املتوس( 01)يف الفقرة رقم  -
اختيار ومراقبة وتعيني املدير التنفيذي  يتم املؤسسة البنكيةبمما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)

 ؛" البنك  إدارةمبا يضمن توافر الكفاءات القادرة على من خالل جملس االدارة 
، والقيمة االحتمالية ( 0.281)واحنراف معياري ( 1.52)ملتوسط احلسايب بلغ ا( 32)يف الفقرة رقم  -

 اإلدارةللتعاون بني جملس  آلياتهناك مما يدل على ان باملؤسسة البنكية  0.05وهي اقل من ( 0.000)
 .واملدقق اخلارجي 

حسب سلم ليكرت " ق مواف" يتبني ان اقل فقرات حسب املتوسط احلسايب كانت ذات التوجه  ، ما سبق وعلى اساس
 و بالتايل، مما يدل على حرص عينة الدراسة على التطبيق االمثل ملبادئ احلوكمة مما يعود على االداء اجليد للبنك 

 .  H1، وبالتايل قبول الفرضية  يف املؤسسة البنكية مبادئ العدل والعدالةيسهم يف ارساء 

 : بالنسبة للمحور االول لتكرارات حسب اوسنبني من خالل اجلدول التايل نسب االجابات 

 اجابات العينة على اسئلة المحور االول  تكرارات نسب( : 25)الجدول رقم 

 (ت) العبارات 
(%) 

 اإلجمالي االستجابات
 محايد غير موافق موافق

يوجد اعضاء جملس ادارة هلم دراية مببادئ احلوكمة وأمهية 
 .نك وسياسة املخاطر  جتسيدها مبا خيدم االنشطة املالية للب

 99 09 03 28 (ت)
% 98% 3.1 % 8.9 % 300 % 

يقوم جملس االدارة بإعادة هيكلة جمللسه عندما يكون هناك 
تعارض يف املصاحل جيعلهم غري قادرين على اداء واجبهم جتاه 

 .البنك 

 99 39 01 58 (ت)
% 92.8% 1.2% 10.9% 300 % 

تتم من خالل جملس لتنفيذي اختيار ومراقبة وتعيني املدير ا
 .مبا يضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة البنك االدارة 

 99 39 9 51 (ت)
% 29.1% 8.9% 11% 300 % 

يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة ادارة املخاطر ،وتضع املبادئ 
لإلدارة املركزية بشان ادارة خماطر االئتمان ، السوق ، السيولة ، 

 .لسمعة وغري ذلك من املخاطر التشغيل و ا

 99 30 2 22 (ت)
% 91.8% 2.8% 31.1% 300 % 

يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة االجور اليت تضم نظم االجور 
ومبادئ تعيني االدارة التنفيذية واملسؤولني بالبنك مبا يتماشى 

 .البنك  وإسرتاتيجيةمع اهداف 

 99 00 31 22 (ت)
% 95.2% %32.2 00% 300 % 

 99 33 03 22 (ت)يقوم جملس االدارة بوضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية  
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 % 300 %31.2 %3.1 %95.2 % .واملساءلة
للممارسات يقوم جملس االدارة بضمان اشراف مالئم 

وسياسات املكافآت يوافق االهداف االسرتاتيجية طويلة االجل 
. 

 99 8 2 25 (ت)
% 92.1% 2.8% 33% 300 % 

يقوم جملس االدارة بإعداد تقرير يقر فيه باستقاللية املدقق 
اخلارجي ، ووظائف املراقبة الداخلية ، الختبار وتأكيد 
املعلومات احملصلة من االدارة عن عمليات واداء البنك 

 .ؤسسة البنكية باعتبارمها جوهرية حلوكمة امل

 99 30 32 51 (ت)
% 29.1% 38.5% 31.1% 300 % 

تقارير تعد بصفة دورية تشري اىل امهية وظيفة التدقيق هناك 
 .الداخلي واخلارجي يف املؤسسة البنكية 

 99 32 9 55 (ت)
% 91% 9.5% 38.5% 300 % 

املركزية للبنك بالتحقق من ان القوائم  واإلدارةيقوم جملس االدارة 
املالية متثل املوقف املايل للبنك يف مجيع جوانبه ، وذلك من 

التأكد من ان املدقق اخلارجي ميارس عمله بالتوافق مع  خالل
املعايري املطبقة ، وانه يشارك يف عمليات املراقبة الداخلية للبنك 

 .املرتبطة باإلفصاح يف القوائم املالية 

 99 8 30 58 (ت)
% 92.8% 31.1% 33% 300 % 

 99 31 8 52 (ت) .تقوم جلنة املراجعة بكتابة التقارير مباشرة اىل جملس االدارة 
% 91.1% 33% 35.8% 300 % 

املركزية حول  واإلدارةهناك تفاهم بني اعضاء جملس االدارة 
 .هيكل عمليات البنك والبيئة القانونية اليت يعمل فيها البنك 

 99 00 32 22 (ت)
% 91.8% %39.3 00% 300 % 

هناك دليل عمل ومعايري السلوك املالئم ونظام لقياس مدى 
 اللتزام هبذه املعايري ا

 99 32 33 51 (ت)
% 28.5% 31.2% 39.3% 300 % 

هناك اسرتاتيجية واضحة للبنك يتم على ضوئها قياس مدى 
 .النجاح ومدى املسامهة يف هذا النجاح 

 99 00 1 95 (ت)
% 82.2% 1.2% 00% 300 % 

 99 00 35 21 (ت) .هناك توزيع سليم وعادل للمسؤوليات يف مراكز اختاذ القرار 
% 93.9% 39.1% 00% 300 % 

 99 35 9 55 (ت) .للتعاون بني جملس االدارة واملدقق اخلارجي  اتهناك الي
% 29.3% 8.9% 39.1% 300 % 

يوجد نظم قوية للمراقبة الداخلية تتضمن حتديد وظائف التدقيق 
 .املخاطر  وإدارةالداخلي 

 99 32 5 58 (ت)
% 92.8% 2.3% 39.3% 300 % 

هناك رقابة خاصة على مراكز املخاطر واملواقع اليت يتصاعد فيها 
تضارب املصاحل ، مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرتضني 

 .وكبار املسامهني ومتخذي القرار يف البنك

 99 00 32 22 (ت)
% 91.8% 39.3% 00% 300 % 

 99 32 3 23 (ت) .هناك تدفق مناسب للمعلومات من داخل البنك وخارجه 
% 98.1% 3.1% 38.5% 300 % 

وجود توزيع للمسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق 
اختصاص تشريعي وحمدد بشكل واضح ، مع ضمان خدمة 

 .املصلحة العامة

 99 2 32 52 (ت)
% 91.1% 38.5% 9.1% 300 % 
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حيصل املسامهني بانتظام ويف التوقيت املناسب على معلومات 
كل ما يهمهم معرفته عن البنك، عن اجتماعات مكتوبة عن  

، مبا يسمح  اجلمعية العامة وما سيناقش فيها من  موضوعات
مبشاركتهم يف اختاد قرارات جوهرية تتعلق بنظام البنك ، أو 

، أو ببيع أصول ، و  بإصدار أسهم أو سندات جديدة
 .باألخص قوائمها املالية 

 20 (ت)
 

5 31 99 

% 99.3% 2.3% 35.8% 300 % 

، فيما يتعلق  تتاح الفرصة للمسامهني لتوجيه أسئلة جمللس االدارة
، وإضافة موضوعات إىل أجندة اجتماع  بتقرير املدقق اخلارجي

 .اجلمعية العامة

 99 00 31 25 (ت)
% 92.1% 35.8% 00% 300 % 

، وإتاحة نتائج  إتاحة االضطالع على أعمال املراجعة السنوية
رجي للتأكيد على مدى توافقه مع األسلوب التدقيق اخلا

 .املستخدم يف إعداد وتقدمي القوائم املالية

 99 00 32 22 (ت)
% 91.8% 39.3% 00% 300 % 

 Spssمن اعداد الباحث اعتماد على خمرجات : املصدر 

بادئ احلوكمة أن نسب إجابات عينة الدراسة فيما خيص تطبيق املؤسسة البنكية مل( 15)نستخلص من اجلدول رقم 
 .، مما يشري اىل االجتاه االجيايب لإلجابات ، وبالتايل قبول الفرضية (  موافق) تتجه كلها إىل درجة  
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 ( للتدقيق الداخلي  1377معيار ) تطبيق برنامج تأكيد وتحسين الجودة :  المطلب الثاني

باستخدام مقياس ليكرت  (3100معيار ) د وحتسني اجلودة لربنامج تأكيمت اختبار مدى تطبيق املؤسسة البنكية      
.  % 5عند مستوى داللة ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ) الثالثي كما اسلفنا الذكر ، ومقاييس النزعة املركزية 
 :والختبار فرضية الدراسة مت طرح الفرضيتني التاليتني 

 H0  : قييم  الدوري و املستمر لنشاط التدقيق الداخلي تعمل املؤسسة البنكية على ضمان التال
 . % 5عند مستوى داللة  للحفاظ على مستوى عال لألداء

 H1  : تعمل املؤسسة البنكية على ضمان التقييم  الدوري و املستمر لنشاط التدقيق الداخلي
 . % 5عند مستوى داللة  للحفاظ على مستوى عال لألداء

 (مدى تطبيق برنامج تأكيد وتحسين الجودة )ار المحور الثاني نتائج اختب( : 26)الجدول رقم 

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

برنامج تأكيد 
 وتحسين الجودة

رئيس التدقيق بتطوير وإدارة وحتسني برنامج ضمان  يقوم
نشاط التدقيق الداخلي نب جودة ونوعية تغطي مجيع جوا

. 

1.25 0.911 0.000 75 

 

 

 معيار

 أعمال

 التقييم

 الداخلي

رقابة مستمرة على ان العمليات القائمة تعمل هناك 
 بشكل فعال لضمان اجلودة وتامني كل حالة على حدة

على املهمة ، املمارسات  واإلشرافمبا يف ذلك التخطيط 
املوحدة للعمل ، االجراءات املتصلة بوثائق العمل والتحقق 

 .صادقة ، وباإلضافة اىل استعراض التقارير و امل
 

1.52 0.911 0.000 75 

يوجد تقييم حلالة اعداد مهمة التدقيق الداخلي قبل العمل 
امليداين ، من خالل البحث عن عناصر كاملوافقة املسبقة 

املمارسات املبتكرة  وأفضللنطاق التدقيق الداخلي ، 
 .املدرجة يف امليزانية ، وعمال خرباء

1.28 0.253 0.000 76 

استخدام لقوائم املراقبة او االستعمال االيل للتدقيق هناك 
الداخلي من اجل مراجعة ما اذا كانت االجراءات معتمدة 

 .من قبل نشاط التدقيق الداخلي

1.22 0.911 0.000 72 

 71 0.000 0.929 1.90 .يوجد حتليل ملؤشرات االداء لقياس قيمة اصحاب املصاحل
خذ يف احلسبان مجيع مواطن الضعف ومجيع اجملاالت تؤ  

اليت حتتاج اىل حتسني بطريقة مستمرة ، وتبلغ جملس االدارة 
 .بنتائج املتابعة املستمرة مرة واحدة يف السنة على االقل

1.20 0.280 0.000 17 

 74 0.000 0.299 1.52تقدم تقارير ربع سنوية اىل جلنة التدقيق ميتثل مع معايري 
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التقدم احملقق مقارنة باخلطة  التدقيق الداخلي ، يشمل
السنوية ، وتقارير الفرتة ، مبا يف ذلك تفاصيل الراي 
وملخصات القضايا الرئيسية ونتائج االعمال اليت شرعت 

 .خالل الفرتة
تقدم دراسات سنوية على رضا اصحاب املصاحل الرئيسيني 

 .يف املؤسسة البنكية 
1.20 0.912 0.000 73 

اجملاالت اهلامة الغري متماثلة مع معايري التدقيق الداخلي 
احملددة يف التقييم الداخلي سيبلغ عنها يف التقرير السنوي 
 واملراجعة السنوية وتستخدم إلعالن بيان احلوكمة السنوي 

1.22 0.992 0.000 77 

 معيار

 أعمال

 التقييم الخارجي

سات مهنة التدقيق يتمتع املدقق اخلارجي خبربة ودراية مبمار 
 .الداخلي ويتمتع مبعرفة معمقة حول املعايري الدولية املهنية

1.18 0.229 0.000 11 

،  األقلتقييم خارجي كل مخس سنوات على  إجراءيتم 
 .وفقا ملعايري التدقيق الداخلي 

1.19 0.209 0.000 12 

يتم تعيني املقيم اخلارجي ونطاقه ويوافق عليه من قبل جلنة 
 .دقيقالت

1.23 0.255 0.019 79 

بشان امتثال  الرأي وإبداءتقوم التقييمات اخلارجية بتقييم 
ممارسة  أخالقياتميثاق  ومعالتدقيق الداخلي مع مفهومه 

 .املهنة ، ويتضمن توصيات للتحسني حسب االقتضاء

1.15 0.550 0.001 13 

 اإلفصاحمعيار 
 عن عدم التوافق

م باملعايري ، واملدققون نشاط التدقيق الداخلي ملتز 
 . املهنة أخالقياتالداخليون حيرتمون ميثاق 

1.23 0.212 0.002 79 

 Spssالباحث بناء على نتائج  إعدادمن :  المصدر

 : التحليل 

مما يدل على أن املؤسسة البنكية تعطي اىل ان اجتاهات عينة الدراسة اجيابية (  12) يف اجلدول رقم  تشري االرقام      
،  ملا يعود من أمهية على املؤسسة البنكية( معيار تامني وحتسني جودة التدقيق الداخلي ) هتماما كبريا هلذا املعيار ا

مما تؤكد رضا غالبية افراد العينة بدرجات  ليكرتحيث تصنف املتوسطات احلسابية كلها ضمن خانة موافق على سلم 
مما يدل على ان  0.05ري ، كما ان القيمة االحتمالية اصغر من متقاربة وهذا ما يظهر ايضا يف االحنراف املعيا

ورفض فرضية العدم ،   H1، وبالتايل قبول الفرضية معيار تامني وحتسني جودة التدقيق الداخلي املؤسسة البنكية تطبق 
ى مستوى عال تعمل املؤسسة البنكية على ضمان التقييم  الدوري و املستمر لنشاط التدقيق الداخلي للحفاظ علاي 

 . % 5عند مستوى داللة  لألداء

 

 



ي المؤسسة البنكيةالفصل التطبيقي      دراسة ميدانية لممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة ف  

 

 349 

 : ويبني اجلدول ان اعلى فقرات من حيث املتوسط احلسايب هي 

  والقيمة ، ( 0.929)واحنراف معياري ( 1.90)مبتوسط حسايب  األولحتصلت على املركز  (05)العبارة رقم
ل ملؤشرات االداء لقياس قيمة يوجد حتلي" ، مما يدل على انه  0.05وهي اقل من ( 0.000)االحتمالية 

 ؛ " اصحاب املصاحل
  (0.911)واحنراف معياري ( 3.22)اليت حتصلت على املركز الثاين مبتوسط حسايب  (02)العبارة رقم  ،

استخدام لقوائم املراقبة او هناك " انه مما يدل على  0.05وهي اقل من ( 0.000)والقيمة االحتمالية 
مدة من قبل نشاط التدقيق داخلي من اجل مراجعة ما اذا كانت االجراءات معتاالستعمال االيل للتدقيق ال

 ؛  " الداخلي
  ( 0.912)واحنراف معياري ( 3.20)اليت حتصلت على املركز الثاين مبتوسط حسايب ( 09)العبارة رقم

 تقدم دراسات سنوية على رضا"   انه مما يدل،  0.05وهي اقل من ( 0.000)والقيمة االحتمالية 
 . "  اصحاب املصاحل الرئيسيني يف املؤسسة البنكية

 : كما تبني النتائج ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب هي 

، والقيمة االحتمالية ( 0.229)واحنراف معياري ( 1.18)بلغ املتوسط احلسايب ( 30)يف الفقرة رقم  -
رجي خبربة ودراية مبمارسات مهنة التدقيق يتمتع املدقق اخلامما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)

 .الداخلي ويتمتع مبعرفة معمقة حول املعايري الدولية املهنية
، والقيمة االحتمالية ( 0.209)واحنراف معياري ( 1.19)بلغ املتوسط احلسايب ( 33)يف الفقرة رقم  -

،  األقلنوات على تقييم خارجي كل مخس س إجراءيتم مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)
 .وفقا ملعايري التدقيق الداخلي 

، والقيمة االحتمالية ( 0.550)واحنراف معياري ( 1.15)بلغ املتوسط احلسايب ( 31)يف الفقرة رقم  -
بشان امتثال  الرأي وإبداءتقوم التقييمات اخلارجية بتقييم مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)

ممارسة املهنة ، ويتضمن توصيات للتحسني حسب  أخالقياتمه ومع ميثاق التدقيق الداخلي مع مفهو 
وهو من اهم عناصر هذا املعيار مما يدل على ان هناك تقييم خارجي مستمر يف املؤسسة البنكية ،  االقتضاء

مل من خالل انشطة الرقابة املستمرة ، مبا يف ذلك التخطيط واإلشراف على املهمة ، املمارسات املوحدة للع
مراقبة ، ومن خالل  باإلضافة اىل استعراض التقاريراملصادقة ، االجراءات املتصلة بوثائق العمل والتحقق و 

وفعالية  جناعةو  وميثاق اخالقيات مهنة التدقيق الداخلي،  لتقييم االمتثال مليثاق التدقيق الداخلي دورية ذاتية
 . ختلفةاصحاب املصاحل املاحتياجات  لتلبيةالتدقيق الداخلي 
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حسب سلم " موافق " ما سبق يتبني ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب كانت ذات توجه  وعلى اساس
لكن رغم  .  H1، وبالتايل قبول الفرضية (  3100)، مما يدل على حرص عينة الدراسة على تطبيق معيار  ليكرت

عمليات تكوين وتاطري يف جمال ممارسة التدقيق ذلك جيب حرص املؤسسة البنكية على مساعدة املدقق الداخلي ب
تقييم خارجي كل  جراءإلالداخلي واملعايري بصفة خاصة الن درجة القبول كانت ضعيفة ، وكما هو احلال بالنسبة 

بشان امتثال  الرأي وإبداءبتقييم ، ووجود تقييمات خارجية تقوم وفقا ملعايري التدقيق الداخلي  األقلمخس سنوات على 
، حيث كانت ايضا ضعيفة بالنسبة ملتوسطها احلسايب  ممارسة املهنة أخالقياتدقيق الداخلي مع مفهومه ومع ميثاق الت

 .مقارنة بباقي العبارات 

 : الثاينبالنسبة للمحور من خالل التكرارات وسنبني من خالل اجلدول التايل نسب االجابات 

 لى اسئلة المحور الثانيت العينة عاجابا تكرارات نسب( : 27)الجدول رقم 

 (ت) العبارات
(%) 

  الستجاباتا
 االجمالي

الرت
 محايد غير موافق موافق بة

رئيس التدقيق بتطوير وإدارة وحتسني برنامج ضمان جودة  يقوم
  .ونوعية تغطي مجيع جوانب نشاط التدقيق الداخلي 

 5 99 9 35 55 (ت)
(%) 90.53 %  38.1%  30.12 % 300 % 

رقابة مستمرة على ان العمليات القائمة تعمل بشكل فعال اك هن
مبا يف ذلك التخطيط  لضمان اجلودة وتامني كل حالة على حدة

على املهمة ، املمارسات املوحدة للعمل ، االجراءات  واإلشراف
املتصلة بوثائق العمل والتحقق و املصادقة ، وباإلضافة اىل 

  .استعراض التقارير 

 5 99 2 9 22 (ت)
 

(%) 
91.05   30.12  9.28 % 300 % 

يوجد تقييم حلالة اعداد مهمة التدقيق الداخلي قبل العمل 
امليداين ، من خالل البحث عن عناصر كاملوافقة املسبقة لنطاق 

املمارسات املبتكرة املدرجة يف امليزانية  وأفضلالتدقيق الداخلي ، 
  .، وعمال خرباء

 6 99 9 9 21 (ت)
 

(%) 
90.99 % 9.89 % 30.12 % 300 % 

استخدام لقوائم املراقبة او االستعمال االيل للتدقيق هناك 
الداخلي من اجل مراجعة ما اذا كانت االجراءات معتمدة من 

    .قبل نشاط التدقيق الداخلي

 2 99 02 03 28 (ت)
(%) 98 % 3.1 % 8.9 % 300 % 

 1 99 3 1 95 (ت)  .اصحاب املصاحليوجد حتليل ملؤشرات االداء لقياس قيمة 
(%) 82.35 % 1.59 % 3.19 % 300 % 

تؤخذ يف احلسبان مجيع مواطن الضعف ومجيع اجملاالت اليت  
حتتاج اىل حتسني بطريقة مستمرة ، وتبلغ جملس االدارة بنتائج 

  .املتابعة املستمرة مرة واحدة يف السنة على االقل

 17 99 9 39 51 (ت)
(%) 22.29 % 11.09 % 30.12 % 300 % 

تقدم تقارير ربع سنوية اىل جلنة التدقيق ميتثل مع معايري التدقيق 
الداخلي ، يشمل التقدم احملقق مقارنة باخلطة السنوية ، وتقارير 

وملخصات القضايا الرئيسية  الرأيالفرتة ، مبا يف ذلك تفاصيل 

 4 99 8 2 25 (ت)
 

(%) 
91.11 % 5.31 %    33.52 % 300 % 
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  .ونتائج االعمال اليت شرعت خالل الفرتة
تقدم دراسات سنوية على رضا اصحاب املصاحل الرئيسيني يف 

  .املؤسسة البنكية 
 3 99 9 2 29 (ت)
(%) 95.80 % 5.32 % 30.12 % 300 % 

اجملاالت اهلامة الغري متماثلة مع معايري التدقيق الداخلي احملددة 
لي سيبلغ عنها يف التقرير السنوي واملراجعة يف التقييم الداخ

 .  السنوية وتستخدم إلعالن بيان احلوكمة السنوي 

 7 99 2 31 20 (ت)
(%) 9.28 % 35.19 % 9.28 % 300 % 

يتمتع املدقق اخلارجي خبربة ودراية مبمارسات مهنة التدقيق 
  .الداخلي ويتمتع مبعرفة معمقة حول املعايري الدولية املهنية

  99 8 38 50 (ت)
11 (%) 22.30 % 12.12 % 33.52 % 300 % 

، وفقا  األقلتقييم خارجي كل مخس سنوات على  إجراءيتم 
  .ملعايري التدقيق الداخلي 

 12 99 9 13 28 (ت)
(%) 21.91 % 12.81 % 30.12 % 300 % 

يتم تعيني املقيم اخلارجي ونطاقه ويوافق عليه من قبل جلنة 
  .التدقيق

 9 99 2 39 52 (ت)
(%) 28.11 % 11.09 % 9.28 % 300 % 

بشان امتثال  الرأي وإبداءتقوم التقييمات اخلارجية بتقييم 
ممارسة املهنة  أخالقياتالتدقيق الداخلي مع مفهومه ومع ميثاق 

  .، ويتضمن توصيات للتحسني حسب االقتضاء

 13 99 1 19 29 (ت)
(%) 23.52 % 15.80 % 1.52 % 300 % 

نشاط التدقيق الداخلي ملتزم باملعايري ، واملدققون الداخليون 
 . املهنة أخالقياتحيرتمون ميثاق 

 9 99 32 30 52 (ت)
(%) 28.11 %  31.91 % 39.85 % 300 % 

 

 Spssبناء على نتائج  الباحثمن إعداد :  المصدر

تعمل املؤسسة البنكية على ضمان التقييم  أن نسب إجابات عينة الدراسة فيما خيص ( 19)نستخلص من اجلدول رقم 
، مما (  موافق) تتجه كلها إىل درجة   الدوري و املستمر لنشاط التدقيق الداخلي للحفاظ على مستوى عال لألداء

 .لفرضية يشري اىل االجتاه االجيايب لإلجابات ، وبالتايل قبول ا
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 أهمية لجنة التدقيق في تحقيق مبادئ الحوكمة :  المطلب الثالث

باستخدام مقياس .يف املؤسسة البنكيةوكمة احليف حتقيق على ادارة التدقيق الداخلي جلنة التدقيق  تأثريمت اختبار مدى 
عند مستوى داللة ( ايب واالحنراف املعياري املتوسط احلس) ليكرت الثالثي كما اسلفنا الذكر ، ومقاييس النزعة املركزية 

 :والختبار فرضية الدراسة مت طرح الفرضيتني التاليتني .  % 5

 H0  : املوثوقية وجملس االدارة إلضفاءاملدقق اخلارجي ،تتعاون جلنة التدقيق مع املدقق الداخلي ال 
 . % 5عند مستوى داللة  على املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا

 H1  : املوثوقية وجملس االدارة إلضفاءاملدقق اخلارجي ،تتعاون جلنة التدقيق مع املدقق الداخلي 
 . % 5عند مستوى داللة  على املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا

 دور لجنة التدقيق في تحقيق مبادئ الحوكمة نتائج اختبار المحور الثالث ( : 25)الجدول رقم 

المتوسط  العبارات
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

يف تنفيذ مسؤولياته املتعلقة بسياسات البنك  اإلدارةتقوم جلنة التدقيق مبساعدة جملس 
 .املالية ، املراقبة الداخلية والتقرير املايل 

1.93 0.991 0.000 79 

االدارة تعمل جلنة التدقيق  على وضع واحلفاظ على خطوط االتصال بني جملس 
 .املالية  واإلدارةواملدقق الداخلي و اخلارجي 

1.92 0.922 0.000 77 

دراسة القوائم املالية والتقارير السنوية والدورية قبل على جلنة التدقيق يف البنك  تعمل
 عرضها على جملس االدارة للموافقة عليها ، ودراسة التوصيات الواردة فيه 

1.92 0.929 0.000 77 

ية جلنة التدقيق اجتاه ادارة املخاطر البنكية التحقق من كفاية ودقة من مسؤول
املعلومات املقدمة اىل جملس االدارة ، والعمل معا لصياغة اسرتاتيجية واضحة لكل 

ها بالنسبة جمال يف ادارة املخاطر ، وتقييم مقاييسها للوقوف على مدى مالئمت
 للتعامل مع املخاطرة 

1.98 0.995 0.000 75  

تقوم جلنة التدقيق باختبار كافة جوانب ومراكز املخاطرة وضمان فعالية الضوابط 
املتخذة يف حالة جتاوز احلدود املقدرة ، وضمان فهم االدارة للسياسات املوضوعة 

 تعها باخلربة الضرورية لتنفيذها ومت

1.99 0.928 0.000 76 

ؤسسة قامت بتصميم وتنفيذ من مهام جلنة التدقيق يف البنك التأكد من ان ادارة امل
 .نظام للمراقبة الداخلية ذو كفاءة عالية

1.81 0.929 0.003 71 

تقوم جلنة التدقيق بدراسة انظمة املراقبة الداخلية للتحقق من فاعليتها والعمل على 
حتسينها باستمرار ، وتقدمي االقرتاحات املالئمة يف هذا الشأن ، والتحقق من ان هذه 

ضمانات الكفيلة مبنع حدوث االخطاء ووضع االليات اليت تساعد على النظم توفر ال
 .اكتشافها فور حدوثها 

1.92 0.908 0.002 77 

تقوم جلنة التدقيق مبراجعة ودراسة التقارير اخلاصة بتطوير نظم العمل والنظم احملاسبية 
ديالت الواجب ، اجراءات التدقيق الداخلي ،و اقرتاح التع واإلداريةاملالية  واإلجراءات

1.92 0.928 0.001 11 
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 .ادخاهلا على هذه اجلوانب 
تتوىل جلنة التدقيق بالرد على رسالة املدقق اخلارجي بشان اوجه الضعف اجلوهرية يف 

 .املراقبة الداخلية 
1.81 0.911 0.003 72 

رقابة جلنة التدقيق على علم بالعناصر االساسية لنظام املراقبة الداخلية املتمثلة يف ال
التنظيمية ، خطط التطوير والتغري يف نظم املراقبة الداخلية ، الرقابة على التقدير 
وسلطات االعتماد للقيام بالعمليات املختلفة ، نظم املراقبة احملاسبية ، نظم محاية 

 . االصول ، الرقابة االدارية ، الرقابة على التوثيق 

1.95 0.912 0.000 75 

ى مناقشة ومراجعة االدارة واملدقق الداخلي يف القوائم املالية اليت تقوم جلنة التدقيق عل
مت تدقيقها ، والتطبيقات احملاسبية اليت يتوجب تطبيقها ،و القوائم املالية القطاعية ، مت 

 .تقوم بتحليل االدارة لألوضاع والنتائج املالية ، وذلك قبل اعداد التقرير السنوي  

1.81 0.920 0.003 71  

م جلنة التدقيق مبناقشة االدارة واملدقق اخلارجي بأية مستجدات هامة تؤثر على تقو 
التقارير والبيانات املالية مثل التغريات يف تطبيق املبادئ احملاسبية ، كفاية نظم الرقابة 

 .الداخلية 

1.12 0.212 0.000 17 

خالل عرض نتائج التقارير املالية من  إعدادتقوم جلنة التدقيق باإلشراف على عملية 
التدقيق الداخلي واخلارجي ، عرض القوائم املالية وكافة التقارير اليت يقدمها املدقق 

واملدقق اخلارجي ، والنظر يف  اإلدارةخالفات ملموسة بني  أيةاملستقل ، وكذلك 
 .القوائم املالية للمؤسسة  إعدادمبادئ التدقيق املستخدمة يف 

1.12 0.203 0.000 17 

جلنة التدقيق على الضمانات الالزمة حول سالمة وجودة املعلومات املقدمة تتحصل 
 .يف القوائم املالية 

1.28 0.912 0.001 13 

تقوم جلنة التدقيق بتقييم املخاطر املتعلقة بإعداد التقارير املالية ، واليت تنشا من 
لتنظيمية اخلطط ا أو التنفيذينياملسؤولني  مكافآتمن خطط  أوتوقعات احملللني 

 .باملؤسسة 

1.83 0.939 0.000 73 

جلنة التدقيق مبستوى جيد يف جمال احملاسبة والتدقيق ولديهم دراية تامة  أعضاءيتمتع 
 .القوائم املالية  إعداد، وبكيفية  IAS/ GAAPباملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

1.90 0.992 0.003 17 

تقوم بأدائها جلنة التدقيق يف ميثاق  أنبغي تدرج مجيع املهام واملسؤوليات اليت ين
 .اإلدارةمكتوب ويصادق عليه جملس 

1.23 0.232 0.000 15 

التفرغ الكامل ، للتنسيق الدائم بني جملس  أساسيقوم رئيس جلنة التدقيق بعمله على 
 . اآلخرين واألعضاءالتنفيذية  واإلدارة اإلدارة

1.90 0.991 0.001 17 

 79 0.002 0.950 1.93 شهري  أساساعاهتا بشكل دوري وعلى تعقد اللجنة اجتم
 17 0.000 0.293 1.12 .تقوم جلنة التدقيق بإصدار تقريرا سنويا يتم نشره ضمن التقارير السنوية 

ترشيح وتعيني املدقق اخلارجي يف البنك اجتاه املدقق اخلارجي من مهام جلنة التدقيق 
مهامه لضمان استقالليته من خالل تزويده  ءأدا، ومساعدته على  أتعابهوحتديد 

 .بكافة املعلومات اليت حيتاجها ألداء مهامه 

1.12 0.232 0.000 17 
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بالعمل على حل املشاكل واخلالفات اليت قد تنشا بني يف البنك تقوم جلنة التدقيق 
ق ، والعمل على حتقيق التنسيق بني املدقق اخلارجي واملدق واإلدارةاملدقق اخلارجي 

 .الداخلي

1.18 0.529 0.000 16 

، و تأخذ  ، وتراجع وتتسلم تقاريرهم تقوم جلنة التدقيق بالتعاون مع املدقق اخلارجي
القرارات التصحيحية يف الوقت املناسب لتحديد أوجه الضعف يف الرقابة وعدم 

 .التوافق مع السياسات والقوانني والنظم 
 

1.28 0.290 0.001 13 

يف تعيني املدققني الداخليني وضمان ان وظيفة التدقيق الداخلي  دقيقتشارك جلنة الت
تؤدي عملها بشكل جيد وتعمل وفق املعايري املهنية ، وتويف مبسؤولياهتا مبقتضى خطة 

 .للتدقيق  إسرتاتيجية

1.55 0.299 0.002 14 

 هاأنشطتعلى  واإلشرافوظيفة التدقيق الداخلي  أهدافراجعة تقوم جلنة التدقيق مب
اليت تعدها هذه الوظيفة وخطتها السنوية  اإلسرتاتيجيةوتنظيمها ، واملوافقة على 

 .والتغيريات اليت جتري خالل السنة 

1.92 0.908 0.000 12 

التدقيق الداخلي يعمل وفقا للمعايري املهنية وان له  أنضمان تعمل جلنة التدقيق على 
العام للتدقيق الداخلي  األداءمبراجعة نظام تأكيد قوي للجودة معمول به ، كما تقوم 

احملددة  األساسيةواحلصول على تقارير عن عدم التقدم اجلاري يف حتقيق املؤشرات 
 .لألداء 

1.83 0.290 0.000 73 

ناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع وظيفة التدقيق تقوم جلنة التدقيق يف البنك مب
، كما تقوم بتلقي التقرير السنوي الداخلي حسب ما هو مالئم  اإلدارة أوالداخلي 

رمسي عن كفاية الرقابة الداخلية داخل  رأيوالتفسريات ، واملساعدة على تكوين 
 .الشركة 

1.80 0.901 0.003 74 

السياسات واملبادئ  إتباعتقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بالعمليات والتأكد من 
ومراجعة  ، فات املالية اليت تعد بصورة مقبولةالكشو  إىلاحملاسبية السليمة وصوال 

خطط ونتائج التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وضمان وجود اتصاالت جيدة بني 
 .اإلدارةاملدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني وجملس 

1.93 0.928 0.001 79 

 

 Spssبناء على خمرجات  الباحثمن اعداد : المصدر 

 : التحليل 

مما يدل على أن املؤسسة البنكية تعطي اىل ان اجتاهات عينة الدراسة اجيابية (  12) يف اجلدول رقم  شري االرقامت      
من خالل ضمان استقالليتها والعمل على خلق روح التعاون مع التدقيق  للجنة التدقيق لتحقيق احلوكمةاهتماما كبريا 

، حيث تصنف املتوسطات احلسابية كلها ضمن  ى املؤسسة البنكيةملا يعود من أمهية علالداخلي والتدقيق اخلارجي 
خانة موافق على سلم ليكرت مما تؤكد رضا غالبية افراد العينة بدرجات متقاربة وهذا ما يظهر ايضا يف االحنراف 

تعطي ة ان املؤسسة البنكي نستنتجمما ،  0.05اصغر من لكل فقرات احملور املعياري ، كما ان القيمة االحتمالية 
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تتعاون اي ورفض فرضية العدم ،   H1، وبالتايل قبول الفرضية  اهتماما كبريا للجنة التحقيق إلرساء مبادئ احلوكمة
 الثقة على املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا وجملس االدارة إلضفاءاملدقق اخلارجي ، جلنة التدقيق مع املدقق الداخلي 

 . % 5عند مستوى داللة 

 : جلدول ان اعلى فقرات من حيث املتوسط احلسايب هي ويبني ا

و ( 0.929)واحنراف معياري ( 1.81)متوسط حسايب  اكربعلى  على التوايل حتصال( 33)و ( 02)العبارة رقم 
من ، مما يدل على انه  0.05وهي اقل من لكال الفقرتني ( 0.003)والقيمة االحتمالية ، على التوايل ( 0.920)

"  عالية فعاليةتدقيق يف البنك التأكد من ان ادارة املؤسسة قامت بتصميم وتنفيذ نظام للمراقبة الداخلية ذو مهام جلنة ال
تقوم جلنة التدقيق على مناقشة ومراجعة االدارة واملدقق الداخلي يف القوائم املالية اليت مت تدقيقها ، "  ، وأيضا 

قوائم املالية القطاعية ، مت تقوم بتحليل االدارة لألوضاع والنتائج املالية ، والتطبيقات احملاسبية اليت يتوجب تطبيقها ،و ال
 . " وذلك قبل اعداد التقرير السنوي 

  ( 0.911)واحنراف معياري ( 1.81)اليت حتصلت على املركز الثاين مبتوسط حسايب ( 08)العبارة رقم ،
تتوىل جلنة التدقيق بالرد على رسالة " انه مما يدل على  0.05وهي اقل من ( 0.003)والقيمة االحتمالية 

 ؛"   املدقق اخلارجي بشان اوجه الضعف اجلوهرية يف املراقبة الداخلية
  ( 0.912)واحنراف معياري ( 1.83)مبتوسط حسايب  الثالثاليت حتصلت على املركز ( 12)العبارة رقم

 أنضمان تعمل جلنة التدقيق على "   مما يدل انه،  0.05من وهي اقل ( 0.000)والقيمة االحتمالية 
التدقيق الداخلي يعمل وفقا للمعايري املهنية وان له نظام تأكيد قوي للجودة معمول به ، كما تقوم مبراجعة 

 األساسيةالعام للتدقيق الداخلي واحلصول على تقارير عن عدم التقدم اجلاري يف حتقيق املؤشرات  األداء
 . "  احملددة لألداء 

 : النتائج ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب هي كما تبني 

، والقيمة االحتمالية ( 0.232)واحنراف معياري ( 1.23)بلغ املتوسط احلسايب ( 39)يف الفقرة رقم  -
تقوم بأدائها  أنتدرج مجيع املهام واملسؤوليات اليت ينبغي مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)

، وهذا العنصر مهم الن بدوره حتقق جلنة التدقيق  اإلدارةاق مكتوب ويصادق عليه جملس جلنة التدقيق يف ميث
استقالليتها من خالل مهامها اليت تكون مندرجة ضمن امليثاق ومصادق عليه من قبل جملس االدارة ، 

 .وبالرغم من ادراجها ضمن املوافقة الضعيفة اال اهنا تبقى يف مسار القبول 
، والقيمة االحتمالية ( 0.529)واحنراف معياري ( 1.18)بلغ املتوسط احلسايب ( 11)يف الفقرة رقم  -

تقوم بالعمل على حل املشاكل يف البنك جلنة التدقيق ان مما يدل على  0.05وهي اقل من ( 0.000)
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رجي ، والعمل على حتقيق التنسيق بني املدقق اخلا واإلدارةواخلالفات اليت قد تنشا بني املدقق اخلارجي 
 .، وهذا ايضا معيار مهم يعمل على حتقيق التكامل بني وظيفيت التدقيق الداخلي واخلارجي واملدقق الداخلي

مما يفرض من حيث املتوسط احلسايب فالحظنا ان هناك اكثر من فقرة  العباراتاما فيما خيص اضعف  -
 (31)، ( 31)رقم من الفقرة  االهتمام من قبل املؤسسة البنكية على مضمون هذه الفقرات اليت مشلت كل

(  0.293و  0.203) ما بني واحنراف معياري( 1.12)بلغ املتوسط احلسايب حيث  ،( 13)، ( 10)، 
مبناقشة االدارة تقوم جلنة التدقيق ان مما يدل على  0.05وهي اقل من ( 0.000)، والقيمة االحتمالية 

ير والبيانات املالية مثل التغريات يف تطبيق املبادئ واملدقق اخلارجي بأية مستجدات هامة تؤثر على التقار 
التقارير املالية من خالل عرض  إعدادتقوم باإلشراف على عملية و،  .احملاسبية ، كفاية نظم الرقابة الداخلية 

 نتائج التدقيق الداخلي واخلارجي ، عرض القوائم املالية وكافة التقارير اليت يقدمها املدقق املستقل ، وكذلك
القوائم  إعدادواملدقق اخلارجي ، والنظر يف مبادئ التدقيق املستخدمة يف  اإلدارةخالفات ملموسة بني  أية

، وتقوم بدورها يف .تقوم بإصدار تقريرا سنويا يتم نشره ضمن التقارير السنوية واهنا ايضا . املالية للمؤسسة 
مهامه لضمان استقالليته من خالل تزويده  ءأدا، ومساعدته على  أتعابهترشيح املدقق اخلارجي وحتديد 

    .بكافة املعلومات اليت حيتاجها ألداء مهامه 

حسب سلم " موافق " ومن خالل ما سبق يتبني ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب كانت ذات توجه  
، جلنة ادارة املخاطر اخلارجي املدقق ،جلنة التدقيق مع املدقق الداخلي بني تعاون هناك ان ، مما يدل على  ليكرت

، وبالتايل قبول  % 5عند مستوى داللة  على املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا موثوقية وجملس االدارة إلضفاء
 .  H1الفرضية 

، واليت تثبت كذلك اجتاه مجيع عبارات احملور  الثالثوسنبني من خالل اجلدول التايل نسب االجابات بالنسبة للمحور 
 :و القبول ، وبالتايل قبول الفرضية حن

 ت العينة على اسئلة المحور الثالثاجاباتكرارات نسب   ( :29)الجدول رقم 

 (ت) العبارات
(%) 

الر  االستجابات
 محايد غير موافق موافق تبة

يف تنفيذ مسؤولياته املتعلقة  اإلدارةتقوم جلنة التدقيق مبساعدة جملس 
 .املراقبة الداخلية والتقرير املايل  بسياسات البنك املالية ،

 79 08 12 58 (ت)
(%) 74.36 % 15.38  % 30.12 % 

تعمل جلنة التدقيق  على وضع واحلفاظ على خطوط االتصال بني جملس 
 .املالية  واإلدارةاالدارة واملدقق الداخلي و اخلارجي 

 77 76 11 61 (ت)
(%) 99.13 % 32.30 % 9.28 % 

دراسة القوائم املالية والتقارير السنوية على التدقيق يف البنك  جلنة تعمل
والدورية قبل عرضها على جملس االدارة للموافقة عليها ، ودراسة 

 77 75 12 61 (ت)

(%) 99.13 % 35.19 % 2.23 % 
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 التوصيات الواردة فيه 
ية من مسؤولية جلنة التدقيق اجتاه ادارة املخاطر البنكية التحقق من كفا

ودقة املعلومات املقدمة اىل جملس االدارة ، والعمل معا لصياغة 
اسرتاتيجية واضحة لكل جمال يف ادارة املخاطر ، وتقييم مقاييسها 

 ها بالنسبة للتعامل مع املخاطرة للوقوف على مدى مالئمت

  75 3 7 68 (ت)
(%) 87.18 % 8.97 % 3.85 % 

نب ومراكز املخاطرة وضمان فعالية تقوم جلنة التدقيق باختبار كافة جوا
الضوابط املتخذة يف حالة جتاوز احلدود املقدرة ، وضمان فهم االدارة 

 تعها باخلربة الضرورية لتنفيذها للسياسات املوضوعة ومت

 76 4 5 66 (ت)

(%) 92.21 % 30.12 % 5.31 % 

 من مهام جلنة التدقيق يف البنك التأكد من ان ادارة املؤسسة قامت
 .بتصميم وتنفيذ نظام للمراقبة الداخلية ذو كفاءة عالية

 71 0 2 76 (ت)
(%)  %97.44 2.56 % 0 % 

تقوم جلنة التدقيق بدراسة انظمة املراقبة الداخلية للتحقق من فاعليتها 
والعمل على حتسينها باستمرار ، وتقدمي االقرتاحات املالئمة يف هذا 

ظم توفر الضمانات الكفيلة مبنع الشأن ، والتحقق من ان هذه الن
حدوث االخطاء ووضع االليات اليت تساعد على اكتشافها فور حدوثها 

. 

 77  74 13 61 (ت)

(%) 99.13 % 32.29 % 5.31 % 

تقوم جلنة التدقيق مبراجعة ودراسة التقارير اخلاصة بتطوير نظم العمل 
جراءات التدقيق الداخلي ، ا واإلداريةاملالية  واإلجراءاتوالنظم احملاسبية 

 .،و اقرتاح التعديالت الواجب ادخاهلا على هذه اجلوانب 

 11 04 20 54 (ت)
(%) 28.11 % 15.22 % 5.31 % 

تتوىل جلنة التدقيق بالرد على رسالة املدقق اخلارجي بشان اوجه الضعف 
 .اجلوهرية يف املراقبة الداخلية 

 72 3 3 72 (ت)
(%) 92.31 % 3.85 % 3.85 % 

جلنة التدقيق على علم بالعناصر االساسية لنظام املراقبة الداخلية املتمثلة 
يف الرقابة التنظيمية ، خطط التطوير والتغري يف نظم املراقبة الداخلية ، 
الرقابة على التقدير وسلطات االعتماد للقيام بالعمليات املختلفة ، نظم 

، الرقابة االدارية ، الرقابة على  املراقبة احملاسبية ، نظم محاية االصول
 . التوثيق 

 
 

 75 04 14 60 (ت)

(%) 76.92  % 39.85 % 5.13 % 

تقوم جلنة التدقيق على مناقشة ومراجعة االدارة واملدقق الداخلي يف 
القوائم املالية اليت مت تدقيقها ، والتطبيقات احملاسبية اليت يتوجب تطبيقها 

اعية ، مت تقوم بتحليل االدارة لألوضاع والنتائج ،و القوائم املالية القط
 .املالية ، وذلك قبل اعداد التقرير السنوي  

  71 2 0 76 (ت)
(%)   % 

97.44 
0 %  %2.56 

تقوم جلنة التدقيق مبناقشة االدارة واملدقق اخلارجي بأية مستجدات هامة 
بيق املبادئ تؤثر على التقارير والبيانات املالية مثل التغريات يف تط

 .احملاسبية ، كفاية نظم الرقابة الداخلية 

 17 04 36 38 (ت)
(%) 48.72 % 46.15 % 5.31  % 

التقارير املالية من خالل  إعدادتقوم جلنة التدقيق باإلشراف على عملية 
عرض نتائج التدقيق الداخلي واخلارجي ، عرض القوائم املالية وكافة 

خالفات ملموسة بني  أيةدقق املستقل ، وكذلك التقارير اليت يقدمها امل
 إعدادواملدقق اخلارجي ، والنظر يف مبادئ التدقيق املستخدمة يف  اإلدارة

 17 19 31 38 (ت)
(%) 48.72 % 39.74 % 24.36 % 
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 .القوائم املالية للمؤسسة 
تتحصل جلنة التدقيق على الضمانات الالزمة حول سالمة وجودة 

 .مة يف القوائم املالية املعلومات املقد
 13 06 22 50 (ت)
(%) 22.30  % 19.13 % 9.28 % 

تقوم جلنة التدقيق بتقييم املخاطر املتعلقة بإعداد التقارير املالية ، واليت 
 أو التنفيذينياملسؤولني  مكافآتمن خطط  أوتنشا من توقعات احملللني 

 .اخلطط التنظيمية باملؤسسة 

 73 1 6 71 (ت)
(%)  %91.03 7.96 % 1.28 % 

جلنة التدقيق مبستوى جيد يف جمال احملاسبة والتدقيق  أعضاءيتمتع 
،  IAS/ GAAPولديهم دراية تامة باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

 .القوائم املالية  إعدادوبكيفية 

 17 04 18 56 (ت)

(%) 93.98 % 11.09 % 5.31 % 

تقوم بأدائها جلنة التدقيق  أنيات اليت ينبغي تدرج مجيع املهام واملسؤول
 .اإلدارةيف ميثاق مكتوب ويصادق عليه جملس 

 15 06 30 42 (ت)
(%) 53.85 % 19.22 % 7.69 % 

التفرغ الكامل ، للتنسيق  أساسيقوم رئيس جلنة التدقيق بعمله على 
 . اآلخرين واألعضاءالتنفيذية  واإلدارة اإلدارةالدائم بني جملس 

 17 01 21 56 (ت)
(%) 93.98 % 26.92 % 3.19  % 

 79 06 14 58 (ت) شهري  أساستعقد اللجنة اجتماعاهتا بشكل دوري وعلى 
(%) 74.36 % 39.85 % 9.28 % 

 .تقوم جلنة التدقيق بإصدار تقريرا سنويا يتم نشره ضمن التقارير السنوية 
 

 17 19 21 38 (ت)
(%) 48.72 % 26.92 % 24.36 % 

ترشيح وتعيني يف البنك اجتاه املدقق اخلارجي من مهام جلنة التدقيق 
مهامه لضمان  أداء، ومساعدته على  أتعابهاملدقق اخلارجي وحتديد 

 .استقالليته من خالل تزويده بكافة املعلومات اليت حيتاجها ألداء مهامه 

 17 16 24 38 (ت)
(%) 48.72 % 30.77 % 20.51 % 

بالعمل على حل املشاكل واخلالفات اليت قد يف البنك نة التدقيق تقوم جل
، والعمل على حتقيق التنسيق بني  واإلدارةتنشا بني املدقق اخلارجي 

 .املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي

 16 08 30 40 (ت)
(%) 51.28 % 19.22  % 10.26 % 

 جع وتتسلم تقاريرهم، وترا تقوم جلنة التدقيق بالتعاون مع املدقق اخلارجي
، و تأخذ القرارات التصحيحية يف الوقت املناسب لتحديد أوجه 

 .الضعف يف الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانني والنظم 
 

 13 08 20 50 (ت)
(%) 22.30  % 15.22 % 30.12  % 

يف تعيني املدققني الداخليني وضمان ان وظيفة  تشارك جلنة التدقيق
ق الداخلي تؤدي عملها بشكل جيد وتعمل وفق املعايري املهنية ، التدقي

 .للتدقيق  إسرتاتيجيةوتويف مبسؤولياهتا مبقتضى خطة 

 14 08 25 45 (ت)
(%) 57.69 % 11.05  % 30.12  % 

 واإلشرافوظيفة التدقيق الداخلي  أهدافراجعة تقوم جلنة التدقيق مب
اليت تعدها هذه  اإلسرتاتيجيةلى وتنظيمها ، واملوافقة ع أنشطتهاعلى 

 .الوظيفة وخطتها السنوية والتغيريات اليت جتري خالل السنة 

 12 06 21 51 (ت)
(%) 25.19 % 12.81 % 9.28  %  

التدقيق الداخلي يعمل وفقا للمعايري  أنضمان تعمل جلنة التدقيق على 
م مبراجعة املهنية وان له نظام تأكيد قوي للجودة معمول به ، كما تقو 

العام للتدقيق الداخلي واحلصول على تقارير عن عدم التقدم  األداء
 .احملددة لألداء  األساسيةاجلاري يف حتقيق املؤشرات 

 73 0 7 71 (ت)
(%) 91.03 % 9.89 % 0 % 
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ناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع تقوم جلنة التدقيق يف البنك مب
حسب ما هو مالئم ، كما تقوم  دارةاإل أووظيفة التدقيق الداخلي 

 رأيبتلقي التقرير السنوي الداخلي والتفسريات ، واملساعدة على تكوين 
 .رمسي عن كفاية الرقابة الداخلية داخل الشركة 

 74 1 7 70 (ت)
(%)  %89.74 8.97 % 1.28 % 

 إتباعتقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بالعمليات والتأكد من 
الكشوفات املالية اليت  إىلات واملبادئ احملاسبية السليمة وصوال السياس

ومراجعة خطط ونتائج التدقيق الداخلي والتدقيق  ، تعد بصورة مقبولة
اخلارجي وضمان وجود اتصاالت جيدة بني املدققني الداخليني واملدققني 

 .اإلدارةاخلارجيني وجملس 

 79 06 14 58 (ت)

(%) 74.36 % 39.85 % 9.28 % 

 

 Spssبناء على خمرجات  الباحثمن اعداد : المصدر 

تعاون جلنة التدقيق مع املدقق الداخلي أن نسب إجابات عينة الدراسة فيما خيص ( 19)نستخلص من اجلدول رقم 
ا يشري اىل ، مم(  موافق) تتجه كلها إىل درجة   على املعلومة احملاسبية املوثوقية وجملس االدارة إلضفاءاملدقق اخلارجي ،

 .االجتاه االجيايب لإلجابات ، وبالتايل قبول الفرضية 
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 الحوكمة في تحقيق جودة التدقيق الداخلي  آلياتمساهمة :  المطلب الرابع

باستخدام مقياس ليكرت الثالثي كما  كيف تساهم اليات التدقيق الداخلي يف تعزيز حوكمة املؤسساتمت اختبار      
والختبار .  % 5عند مستوى داللة ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ) ر ، ومقاييس النزعة املركزية اسلفنا الذك

 :فرضية الدراسة مت طرح الفرضيتني التاليتني 

 H0  : يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية و ادارة املخاطر لضمان ال
 . % 5عند مستوى داللة  وكمة يف البنوكالتحقيق االمثل للح

 H1  : يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية و ادارة املخاطر لضمان التحقيق
 . % 5عند مستوى داللة  االمثل للحوكمة يف البنوك

 (ودة التدقيق الداخليآليات الحوكمة في تحقيق ج)نتائج اختبار المحور الرابع ( : 37)الجدول رقم 

المتوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب 

 
 
 

 
 

 

 

 

 دور 

 التدقيق 

 الداخلي

اهلامة ، اليت مت حتديدها  األخطاريتم تركيز عمل املدقق الداخلي على 
 ر داخل البنكبواسطة االدارة ومراجعة عمليات ادارة املخاط

1.11 0.634 0.000 11 

 7 0.000 0.723 1.19 .يقوم املدقق الداخلي بتقدمي الدعم واملشاركة يف عمليات ادارة املخاطر 
يسعى املدقق الداخلي على منح الثقة للجنة ادارة املخاطر لتقييم وحتسني 

 فاعلية السيطرة على املصرف 
1.18 0.605 0.000 13 

دم مباشرة اىل جملس االدارة ، جلنة التدقيق وجلنة ادارة تقرير اخلطر يق
 .املخاطر ، و املخاطر اهلامة يتم حتديدها وتقييمها

1.13 0.651 0.000 12 

يتم اختيار االستجابة املناسبة للمخاطر حبيث يكون مستوى املخاطر يف 
 انسجام مع قابلية املؤسسة للمخاطر

1.12 0.720 0.000 5 

عنها يف الوقت املناسب عرب  واإلبالغملعلومات باملخاطر يتم التقاط ا
 وجملس االدارة من القيام مبسؤولياهتم واإلدارةاملؤسسة ، لتمكني املوظفني 

1.13 0.651 0.003 12 

يقوم املدير التنفيذي للتدقيق ان يضع خطة مبنية على املخاطر من اجل 
 .مع اهداف البنك حتديد اولويات نشاط التدقيق الداخلي مبا يتماشى

1.15 0.641 0.000 9 

يعمل املدقق الداخلي على مراجعة وتعديل اخلطة حسب االقتضاء 
لالستجابة للتغريات يف اعمال وخماطر ، عمليات ، برامج ، نظم البنك 

 والضوابط الرقابية فيها 

1.21 0.730 0.000 4 

ب فهما يتشاور املدقق الداخلي مع االدارة وجملس االدارة ويكتس
العمل الرئيسية واملخاطر املرتبطة ،  وأهدافالسرتاتيجيات املؤسسة ،

 ادارة املخاطر وأساليب

1.13 0.651 0.000 12 

ترتكز خطة مهمة نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم موثق 
يتم مرة يف السنة على االقل ، وجيب ان يؤخذ يف اطار هذه  للمخاطر
 املركزية وجملس االدارة  االدارة رأيالعملية 

1.19 0.686 0.003 7 
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 في 

 ادارة

 المخاطر

 
 
 
 
 
 

حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق ويأخذ يف االعتبار توقعات االدارة املركزية 
املعنية االخرى عندما يقدم املدقق الداخلي اراءه  واألطرافوجملس االدارة 

 وخمتلف استنتاجاته

1.12 0.702 0.000 5 

دقق الداخلي يف االعتبار امكانيات عند قبول مهمة استشارية يأخذ امل
قيمة وحتسني عمليات البنك ، ويتم ادراج  وإضافةحتسني ادارة املخاطر 

 املهمات االستشارية اليت مت قبوهلا ضمن خطة التدقيق 

1.18 0.647 0.000 13 

تتم مراقبة عمليات ادارة املخاطر من خالل االنشطة االدارية املستمرة او 
 قييمات منفصلة او كليهمامن خالل تنفيذ ت

1.12 0.585 0.000 15 

يعمل نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم احتمال حدوث 
 عمليات احتيال وكيفية ادارة البنك ملخاطر االحتيال

1.12 0.683 0.000 5 

يقوم املدقق الداخلي بتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية لإلدارة وجملس 
 ملخاطر قد مت حتديدهااالدارة بان مجيع ا

1.12 0.612 0.000 14 

يقوم املدقق الداخلي بتحديد اخليار الالزم اعتماده من قبل االدارة ملعاجلة 
هذه املخاطر من خالل ختفيف درجة تأثريه ودرجة احتمال حدوثه اىل ادىن 

 .درجة ممكنة 

1.12 0.702 0.003 5 

إلدارة حول اخليار االنسب تقوم ادارة التدقيق الداخلي بتقدمي النصح ل
 . ملعاجلة املخاطر احملتملة 

1.32 0.476 0.000 16 

 يقوم املدقق الداخلي بتحليل وتقييم املخاطر اليت حتققت فعال ومدى فعالية
 .اخليار الذي اتبع للتعامل معها 

1.50 0.734 0.003 2 

 
 اعتماد

المدقق 

 الداخلي

 على اعمال

المدقق 

 الخارجي

اخلارجي مبساعدة اجلمعية العامة للمسامهني يف الرقابة  يقوم املدقق
 .على اعمال االدارة يف البنك  واإلشراف

1.15 0.699 0.000 9 

يسعى التدقيق الداخلي اىل التأكد من فعالية نظام التقارير املتبع يف توصيل 
 املعلومات املالئمة والكافية حول عملية ادارة املخاطر اىل جملس االدارة ويف

 .الوقت املناسب 

1.19 0.723 0.000 7 

يقوم املدقق اخلارجي بتقييم اويل لوظيفة التدقيق الداخلي ، وذلك يف حالة 
ظهور دالئل تشري بان التدقيق الداخلي مناسب لوظيفة التدقيق اخلارجي 

 .لفحص البيانات املالية 

1.11 0.696 0.003 17 

الداخلي لضمان تغطية امشل  يوجد تعاون بني املدقق اخلارجي واملدقق
 .ألعمال التدقيق ، لتحقيق احلوكمة يف البنك 

1.20 0.651 0.003 5 

يقوم املدقق الداخلي من التأكد من تطبيق او اجناز مهمات نظام املراقبة 
واللوائح والسياسات  اإلجراءاتالداخلية من خالل التأكد من تطبيق كل 

يانات احملاسبية ومن عدم وجود خمتلف اليت وضعتها االدارة ، ومن دقة الب
 اوجه التالعب او املخالفات 

1.52 0.847 0.001 1 

 
 
 

يسعى املدقق الداخلي اىل بلوغ االهداف التشغيلية من خالل مراجعة 
 البنك  ومتابعة االجراءات التشغيلية املختلفة داخل

1.18 0.667 0.000 13 

يقوم نشاط التدقيق الداخلي مبراجعة مدى االلتزام بالسياسات واللوائح 
والقوانني املوضوعة ومراجعة تشغيلية لألنشطة وكافة االجراءات والعمليات 

1.22 0.678 0.003 3 
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 دور التدقيق 
 
 
 

 الداخلي في
 

 تقييم نظام  
 
 
 

 المراقبة
 
 
 

 الداخلية 

 للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها
بة الداخلية على بلوغ اهدافها يعمل التدقيق الداخلي على مساعدة املراق

اخلاصة باملردودية ، االستمرارية ، النمو ، زيادة  اإلجراءاتاملالية كمراجعة 
 . احلصة السوقية

1.19 0.743 0.000 6 

يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية ، ومدى 
 . بنكالفعالية يف تنفيذ الوحدات املختلفة داخل ال

1.22 0.784 0.000 3 

 إجراءاتيسعى املدقق الداخلي اىل التأكد من ان ما يتم اختاذه من 
وقرارات يتماشى والنصوص القانونية يف البلد الذي ينشط به البنك ، وانه 

 . ليس هناك اي تعارض او اي خمالفة هلذه التشريعات

1.18 0.647 0.002 13 

التسيري اجليد للمعلومات وعملية  يعمل التدقيق الداخلي على ضمان
االتصال داخل التنظيم من خالل وضع معايري لإلجراءات تعتمد عليها يف 

 .عملية تقييم وتعريف االخطار احمليطة به 

1.12 0.607 0.000 15 

للمدقق الداخلي املعرفة الكافية والفهم الكامل للنظام احملاسيب للبنك 
 .اخلية املرتبطة هبا املراقبة احملاسبية الد وأساليب

1.11 0.655 0.000 11 

يقوم املدقق بإجراء اختبار حتليلي ملساعدته على فهم النشاط والتعرف على 
 اجملاالت اليت حتتاج اىل فحص اكثر 

1.18 0.229 0.000 13 

يقوم املدقق الداخلي باختبارات االلتزام من خالل التحقق من ان أساليب 
 طريقة اليت وضعت هبا املراقبة تطبق بنفس ال

1.11 0.634 0.000 11 

يقوم املدقق الداخلي باختبارات التحقق من خالل دراسة النسب اهلامة 
واالجتاهات وغريها من املؤشرات ، ويقصي اي تغريات غري عادية او غري 

 متوقعة 

1.12 0.612 0.000 14 

 اعدادها تتم يسعى املدقق الداخلي لضمان ان التوصيات والتقارير اليت مت
 بصفة مستمرة خالل السنة 

1.11 0.634 0.001 11 

يقوم املدقق الداخلي بتزويد جملس االدارة ، االدارة العليا ، جلنة التدقيق ، 
املصلحة يف البنك بالتحليالت الضرورية  وأصحاباملدقق اخلارجي 

 .والتوصيات من اجل دعم تطبيق احلوكمة 

1.12 0.585 0.000 15 

 

 : ليل التح

اليات التدقيق الداخلي اىل ان اجتاهات عينة الدراسة اجيابية مما يدل على أن (  19) تشري االرقام يف اجلدول رقم       
عملية التحقق بدوره عن طريق املدقق الداخلي  من خالل قيام ، يف املؤسسة البنكية يف تعزيز حوكمة املؤسساتتساهم 

حيث تصنف املتوسطات ،  ية و ادارة املخاطر لضمان التحقيق االمثل للحوكمة يف البنوكوالتقييم هليكل املراقبة الداخل
احلسابية كلها ضمن خانة موافق على سلم ليكرت مما تؤكد رضا غالبية افراد العينة بدرجات متقاربة وهذا ما يظهر 

  H1، وبالتايل قبول الفرضية  0.05 اصغر منجلميع الفقرات االحتمالية  الحنراف املعياري ، كما ان القيمايضا يف ا
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يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية و ادارة املخاطر لضمان ورفض فرضية العدم ، اي 
 . % 5عند مستوى داللة  التحقيق االمثل للحوكمة يف البنوك

 : ويبني اجلدول ان اعلى فقرات من حيث املتوسط احلسايب هي 

  والقيمة االحتمالية ، ( 0.929)واحنراف معياري ( 1.52)متوسط حسايب  هلا اعلى (11)العبارة رقم
التأكد من تطبيق او اجناز باملدقق الداخلي يقوم "  ، مما يدل على ان 0.05وهي اقل من ( 0.001)

سياسات اليت وضعتها واللوائح وال اإلجراءاتمهمات نظام املراقبة الداخلية من خالل التأكد من تطبيق كل 
، وهذه العبارة  " االدارة ، ومن دقة البيانات احملاسبية ومن عدم وجود خمتلف اوجه التالعب او املخالفات

تظهر مسامهة املدقق الداخلي يف تقييم نظام املراقبة الداخلية ، حيث حتصلت هذه الفقرة على اعلى متوسط 
 .ية يف املؤسسة البنكية حسايب مما يبني امهية نظام املراقبة الداخل

  (0.912)واحنراف معياري ( 3.50)اليت حتصلت على املركز الثاين مبتوسط حسايب  (39)العبارة رقم  ،
املدقق الداخلي يقوم بتحليل وتقييم "  انمما يدل على  0.05وهي اقل من ( 0.003)والقيمة االحتمالية 

، حيث نستنتج من هذه الفقرة   "  اتبع للتعامل معها املخاطر اليت حتققت فعال ومدى فعالية اخليار الذي
اليت حتصلت على ثاين اعلى متوسط حسايب من بني مجيع فقرات احملور ان املدقق الداخلي يقوم بإدارة 

 .املخاطر البنكية وبالتايل يساهم يف الية من اليات حتقيق املمارسة املثلى للتدقيق و مبادئ احلوكمة 
  والقيمة ( 0.992)واحنراف معياري ( 3.22)ليت حتصلت على املركز الثاين مبتوسط حسايب ا( 19)العبارة رقم

عملية التحقق والتقييم يتوىل املدقق الداخلي "   يدل انهمما ،  0.05وهي اقل من ( 0.000)االحتمالية 
حيث تؤيد هذه الفقرة ،  "  هليكل املراقبة الداخلية ، ومدى الفعالية يف تنفيذ الوحدات املختلفة داخل البنك

 .االهتمام الكبري الذي حيظى به نظام املراقبة الداخلية يف املؤسسة البنكية 

 : كما تبني النتائج ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب هي 

، والقيمة االحتمالية ( 0.231)واحنراف معياري ( 1.12)بلغ املتوسط احلسايب  (11)و  (35)يف الفقرة رقم  -
بتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية يقوم املدقق الداخلي مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)

باختبارات التحقق من خالل دراسة النسب  ، و لإلدارة وجملس االدارة بان مجيع املخاطر قد مت حتديدها
، حيث من خالل  ةاهلامة واالجتاهات وغريها من املؤشرات ، ويقصي اي تغريات غري عادية او غري متوقع

العبارتني نستنتج امهية ادارة املخاطر عند املدققني الداخليني ، وتعترب من بني اهم االليات لتحقيق افضل 
 .املمارسات و حتقيق احلوكمة 

        (0.595)واحنراف معياري  (1.12)بلغ املتوسط احلسايب ، ( 15)، ( 18)، ( 31)رقم  يف الفقرات -
تتم مراقبة عمليات ادارة مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)ة االحتمالية ، والقيم( 0.209)  و
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يعمل و ،  املخاطر من خالل االنشطة االدارية املستمرة او من خالل تنفيذ تقييمات منفصلة او كليهما
معايري  الداخلي على ضمان التسيري اجليد للمعلومات وعملية االتصال داخل التنظيم من خالل وضع املدقق

بتزويد جملس االدارة ، االدارة العليا  و، لإلجراءات تعتمد عليها يف عملية تقييم وتعريف االخطار احمليطة به 
املصلحة يف البنك بالتحليالت الضرورية والتوصيات من اجل  وأصحاب، جلنة التدقيق ، املدقق اخلارجي 

 .دعم تطبيق احلوكمة 
، والقيمة االحتمالية ( 0.292)واحنراف معياري  (1.32)احلسايب بلغ املتوسط ( 39)يف الفقرة رقم  -

بتقدمي النصح لإلدارة حول تقوم ادارة التدقيق الداخلي مما يدل على ان  0.05وهي اقل من ( 0.000)
 . اخليار االنسب ملعاجلة املخاطر احملتملة 

حسب سلم " موافق " ذات توجه  ومن خالل ما سبق يتبني ان اقل ثالث فقرات حسب املتوسط احلسايب كانت
دعم اليات التدقيق الداخلي من خالل تفعيل تقييم نظام املراقبة الداخلية وادارة املخاطر ، ليكرت ، مما يدل على 

،   التحقيق االمثل للحوكمة يف البنوك حتقيق التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي من خالل جلنة التدقيق لضمان
 .  H1فرضية وبالتايل قبول ال

 :مقسمة حسب اليات التدقيق الداخلي  الرابعوسنبني من خالل اجلدول التايل نسب االجابات بالنسبة للمحور 

 دور التدقيق الداخلي في ادارة المخاطر البنكية نسب تكرارات اجابات العينة على اسئلة جزء( : 31)جدول رقم 

 
 العبارات 

 (ت)
 

(%) 

االجمال االستجابات
 ي

الرت
 محايد غير موافق موافق ةب

اهلامة ، اليت مت حتديدها  األخطاريتم تركيز عمل املدقق الداخلي على 
 بواسطة االدارة ومراجعة عمليات ادارة املخاطر داخل البنك

 6 75 04 13 61 (ت)
(%) 78.21 % 16.67 % 5.13 % 300 % 

ات ادارة املخاطر يقوم املدقق الداخلي بتقدمي الدعم واملشاركة يف عملي
. 

 3 75 05 06 67 (ت)
(%) 85.90 % 7.69 % 6.41 % 300 % 

يسعى املدقق الداخلي على منح الثقة للجنة ادارة املخاطر لتقييم 
 وحتسني فاعلية السيطرة على املصرف

 9 75 02 20 56 (ت)
(%) 71.79 % 25.64 % 2.56 % 300 % 

الدارة ، جلنة التدقيق وجلنة ادارة تقرير اخلطر يقدم مباشرة اىل جملس ا
 .املخاطر ، و املخاطر اهلامة يتم حتديدها وتقييمها

 7 75 08 10 60 (ت)

(%) 76.92 % 12.82 %  %10.26 300 % 

يتم اختيار االستجابة املناسبة للمخاطر حبيث يكون مستوى املخاطر 
 يف انسجام مع قابلية املؤسسة للمخاطر

 4 75 03 10 65 (ت)
(%) 83.33 % 12.82 % 3.85 % 300 % 

عنها يف الوقت املناسب عرب  واإلبالغيتم التقاط املعلومات باملخاطر 
وجملس االدارة من القيام  واإلدارةاملؤسسة ، لتمكني املوظفني 

 5 75 00 20 58 (ت)
(%) 74.36 % 25.64 % 00 % 300 % 



ي المؤسسة البنكيةالفصل التطبيقي      دراسة ميدانية لممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة ف  

 

 365 

 .مبسؤولياهتم
ن يضع خطة مبنية على املخاطر من يقوم املدير التنفيذي للتدقيق ا

اجل حتديد اولويات نشاط التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع اهداف 
 .البنك

 5 75 05 10 63 (ت)
(%) 80.77 % 12.82 % 6.41 % 300 % 

يعمل املدقق الداخلي على مراجعة وتعديل اخلطة حسب االقتضاء 
رامج ، نظم لالستجابة للتغريات يف اعمال وخماطر ، عمليات ، ب

 البنك والضوابط الرقابية فيها

 2 75 04 05 69 (ت)
(%) 88.46 % 6.41 % 5.13 % 300 % 

يتشاور املدقق الداخلي مع االدارة وجملس االدارة ويكتسب فهما 
العمل الرئيسية واملخاطر املرتبطة ،  وأهدافالسرتاتيجيات املؤسسة ،

 ادارة املخاطر وأساليب

 5 75 05 15 58 (ت)
(%) 74.36 % 19.23 % 6.41 % 300 % 

ترتكز خطة مهمة نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم موثق 
يتم مرة يف السنة على االقل ، وجيب ان يؤخذ يف اطار هذه  للمخاطر
 االدارة املركزية وجملس االدارة رأيالعملية 

 3 75 03 08 67 (ت)
(%) 85.90 %   

%10.26 
3.85 % 300 % 

حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق ويأخذ يف االعتبار توقعات االدارة 
املعنية االخرى عندما يقدم املدقق  واألطرافاملركزية وجملس االدارة 

 الداخلي اراءه وخمتلف استنتاجاته

 4 75 05 08 65 (ت)
(%) 83.33 % 10.26 % 6.41 % 300 % 

خلي يف االعتبار امكانيات عند قبول مهمة استشارية يأخذ املدقق الدا
قيمة وحتسني عمليات البنك ، ويتم  وإضافةحتسني ادارة املخاطر 

 ادراج املهمات االستشارية اليت مت قبوهلا ضمن خطة التدقيق

 (ت)
 

56 21 01 75 
 

9 

(%) 71.79 % 26.92 % 1.28 % 300 %  

ستمرة تتم مراقبة عمليات ادارة املخاطر من خالل االنشطة االدارية امل
 او من خالل تنفيذ تقييمات منفصلة او كليهما

 11 75 08 19 51 (ت)

(%) 65.38 % 24.36 %  %10.26 300 % 

يعمل نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم احتمال حدوث 
 عمليات احتيال وكيفية ادارة البنك ملخاطر االحتيال

 4 75 04 09 65 (ت)
(%) 83.33 % 11.54 % 5.13 % 300 % 

يقوم املدقق الداخلي بتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية لإلدارة 
 وجملس االدارة بان مجيع املخاطر قد مت حتديدها

 17 75 09 15 54 (ت)

(%) 69.23 % 19.23 % 11.54 % 300 % 

يقوم املدقق الداخلي بتحديد اخليار الالزم اعتماده من قبل االدارة 
من خالل ختفيف درجة تأثريه ودرجة احتمال ملعاجلة هذه املخاطر 

 .حدوثه اىل ادىن درجة ممكنة 

 4 75 03 10 65 (ت)

(%) 83.33 % 12.82 % 3.85 % 300 % 

تقوم ادارة التدقيق الداخلي بتقدمي النصح لإلدارة حول اخليار االنسب 
 .ملعاجلة املخاطر احملتملة 

 12 75 04 25 49 (ت)
(%) 62.82 % 32.05 %    % 5.13 300 % 

يقوم املدقق الداخلي بتحليل وتقييم املخاطر اليت حتققت فعال ومدى 
 .اخليار الذي اتبع للتعامل معها  فعالية

 1 75 01 07 70 (ت)

(%) 89.74 % 8.97 % 1.28 % 300 % 

 

 SPSSاعتمادا على برنامج  الطالبمن اعداد : المصدر 
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إجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر  أن نسب( 13)نستخلص من اجلدول رقم 
 ، مما يشري اىل االجتاه االجيايب لإلجابات(  موافق) تتجه كلها إىل درجة   البنكية

 دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة الداخليةنسب تكرارات اجابات العينة على اسئلة جزء ( : 32)جدول رقم 

 
 العبارات 

 (ت)
 

(%) 

االجمال االستجابات
 ي

 الرتبة
 محايد غير موافق موافق

يسعى املدقق الداخلي اىل بلوغ االهداف التشغيلية من خالل مراجعة 
 .ومتابعة االجراءات التشغيلية املختلفة داخل البنك 

 4 75 1 16 61 (ت)
(%) 78.21 % 20.51 % 1.28 % 300  

يق الداخلي مبراجعة مدى االلتزام بالسياسات واللوائح يقوم نشاط التدق
والقوانني املوضوعة ومراجعة تشغيلية لألنشطة وكافة االجراءات 

 .والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها

 1 75 1 1 76 (ت)
(%) 97.44 % 1.28 % 1.28 % 300 

% 
لى بلوغ اهدافها يعمل التدقيق الداخلي على مساعدة املراقبة الداخلية ع

اخلاصة باملردودية ، االستمرارية ، النمو ،  اإلجراءاتاملالية كمراجعة 
 . زيادة احلصة السوقية

 2 75 2 5 71 (ت)
(%) 91.03 % 6.41 % 2.56 % 300 

% 
يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية ، 

 . ت املختلفة داخل البنكومدى الفعالية يف تنفيذ الوحدا
 1 75 0 2 76 (ت)
(%) 97.44 % 2.56 % 0 % 300  

 إجراءاتيسعى املدقق الداخلي اىل التأكد من ان ما يتم اختاذه من 
وقرارات يتماشى والنصوص القانونية يف البلد الذي ينشط به البنك ، 

 . وانه ليس هناك اي تعارض او اي خمالفة هلذه التشريعات

 4 75 2 15 61 (ت)

(%) 78.21 % 19.23 % 2.56 % 300 
% 

يعمل التدقيق الداخلي على ضمان التسيري اجليد للمعلومات وعملية 
االتصال داخل التنظيم من خالل وضع معايري لإلجراءات تعتمد عليها 

 .يف عملية تقييم وتعريف االخطار احمليطة به 

 6 75 4 18 56 (ت)

(%) 71.79 % 23.08 % 5.13 % 300 
% 

للمدقق الداخلي املعرفة الكافية والفهم الكامل للنظام احملاسيب للبنك 
 . املراقبة احملاسبية الداخلية املرتبطة هبا  وأساليب

 3 75 2 7 69 (ت)
(%) 88.46 % 8.97 % 2.56 % 300 % 

يقوم املدقق بإجراء اختبار حتليلي ملساعدته على فهم النشاط والتعرف 
 االت اليت حتتاج اىل فحص اكثر على اجمل

 4 75 5 12 61 (ت)
(%) 78.21 % 15.38 % 6.41 % 300 % 

يقوم املدقق الداخلي باختبارات االلتزام من خالل التحقق من ان 
 أساليب املراقبة تطبق بنفس الطريقة اليت وضعت هبا 

 3 75 1 8 69 (ت)
(%) 88.46 % 10.26 % 1.28 % 300 % 

ق الداخلي باختبارات التحقق من خالل دراسة النسب اهلامة يقوم املدق
واالجتاهات وغريها من املؤشرات ، ويقصي اي تغريات غري عادية او 

 . غري متوقعة 

 5 75 2 18 58 (ت)
(%) 74.36 % 23.08 % 2.56 % 300 % 

يسعى املدقق الداخلي لضمان ان التوصيات والتقارير اليت مت اعدادها 
 . مستمرة خالل السنة تتم بصفة 

 3 75 0 9 69 (ت)
(%) 88.46 % 11.54 % 0 % 300 % 
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يقوم املدقق الداخلي بتزويد جملس االدارة ، االدارة العليا ، جلنة التدقيق 
املصلحة يف البنك بالتحليالت الضرورية  وأصحاب، املدقق اخلارجي 

  .والتوصيات من اجل دعم تطبيق احلوكمة 

 6 75 6 16 56 (ت)

(%) 71.79 % 20.51 % 7.69 % 300 % 

 SPSSعلى برنامج  اعتماد الطالبمن اعداد : المصدر 

أن نسب إجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام ( 11)نستخلص من اجلدول رقم 
  ه االجيايب لإلجابات، مما يشري اىل االجتا(  موافق) املراقبة الداخلية تتجه كلها إىل درجة  
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 المدقق الخارجي على اعمال المدقق الداخلي اعتمادنسب تكرارات اجابات العينة على اسئلة جزء ( : 33)جدول رقم 

  

 SPSSبرنامج من اعداد الباحث اعتمادا على : المصدر 

  على  املدقق الداخلي اعتمادبأن نسب إجابات عينة الدراسة فيما يتعلق ( 11)نستخلص من اجلدول رقم
وبالتايل  .، مما يشري اىل االجتاه االجيايب لإلجابات(  موافق) تتجه كلها إىل درجة   املدقق اخلارجي اعمال

والتقييم هليكل املراقبة الداخلية و ادارة املخاطر  يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق:  H1نقبل الفرضية 
 . لضمان التحقيق االمثل للحوكمة يف البنوك

 

 

 

 

 
 العبارات 

 (ت)
 

(%) 

 الرتبة االجمالي االستجابات
 محايد غير موافق موافق

يقوم املدقق اخلارجي مبساعدة اجلمعية العامة للمسامهني يف الرقابة 
 .على اعمال االدارة يف البنك  واإلشراف

 4 75 7 27 51 (ت)
(%) 25.19 % 15.22 % 9.89 % 300 % 

يسعى التدقيق الداخلي اىل التأكد من فعالية نظام التقارير املتبع يف 
توصيل املعلومات املالئمة والكافية حول عملية ادارة املخاطر اىل جملس 

 .االدارة ويف الوقت املناسب 

 3 75 5 15 55 (ت)
(%) 90.53 % 38.11 %  30.12 % 300 % 

اويل لوظيفة التدقيق الداخلي ، وذلك يف  يقوم املدقق اخلارجي بتقييم
حالة ظهور دالئل تشري بان التدقيق الداخلي مناسب لوظيفة التدقيق 

 .اخلارجي لفحص البيانات املالية 

 5 75 7 24 47 (ت)
(%) 20.12 % 10.99 % 9.89 % 300 % 

يوجد تعاون بني املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي لضمان تغطية امشل 
 .التدقيق ، لتحقيق احلوكمة يف البنك  ألعمال

 2 75 6 11 61 (ت)

(%) 99.13 % 32.30 % 9.28 % 300 % 

يقوم املدقق الداخلي من التأكد من تطبيق او اجناز مهمات نظام املراقبة 
واللوائح والسياسات  اإلجراءاتالداخلية من خالل التأكد من تطبيق كل 

بيانات احملاسبية ومن عدم وجود خمتلف اليت وضعتها االدارة ، ومن دقة ال
 اوجه التالعب او املخالفات

 1 75 4 5 69 (ت)
(%) 99.22 % 2.23 % 5.31 % 300 % 
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 نموذج الدراسة :  الرابعالمبحث 

بعد اختبار صدق وثبات البيانات اإلحصائية وحساب كل من مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت لكل        
بصياغة وتقدير منوذج الدراسة ، وذلك باستعمال تقنية االحندار اخلطي املتعدد  حمور من حماور الدراسة ، سنقوم
، بتطبيق طريقة املربعات الصغرى العادية، ألهنا تعطي قيم غري متحيزة ،  Eviewsمعتمدين يف ذلك على برنامج 

 .وسنتطرق إىل صياغة النموذج القياسي للظاهرة حمل الدراسة مث تقدمي هذا النموذج 

 صياغة وتقدير نموذج الدراسة: لب األول المط

 صياغة النموذج : أوال 

يعترب صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج ، وقبل التعرف على الشكل الرياضي للدالة املراد      
 :دراستها نشري يف البداية إىل رموز خمتلف املتغريات املستعملة يف الدراسة ، وهي كاأليت 

 يتمثل يف مبادئ احلوكمة ، ونرمز له بالرمز :  التابع املتغريyi ؛ 
  وتتمثل يف : املتغريات املستقلة: 

  آليات التدقيق الداخلي ، ونرمز له بالرمزx1i ؛ 
حيث كما ذكرنا سابقا ، تتمثل آليات التدقيق الداخلي يف كل من جلنة 

اخلارجي الذي أعطي التدقيق ،جلنة إدارة املخاطر ، املراقبة الداخلية واملدقق 
 .حمورين من حماور االستبيان

  برنامج حتسني التدقيق الداخلي ، ونرمز له بالرمزx2i . 
املتعلق بربامج تامني وحتسني اجلودة الذي أعطي  3100حيث ميثل معيار 

 .حمور من حماور االستبيان 

 الشكل الرياضي للنموذج : ثانيا 

يتضمنها النموذج القياسي ، نستطيع حتديد الشكل الرياضي للنموذج واملتمثل يف بعد التعرف على املتغريات اليت       
 : الدالة التالية 

yi = f( x1, x2 ) ……………(, ) 
ومن اجل دراسة هذه الدالة وتغرياهتا نقوم باستخدام أسلوب االحندار اخلطي املتعدد ، والذي 

يق الداخلي بتوظيف مبادئ احلوكمة يف يساعدنا يف تقدير النموذج القياسي لقياس ممارسات التدق
 :القطاع البنكي بوالية مستغامن ، والصيغة الرياضية للنموذج املراد دراسته هي كالتايل 
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yi= β0 + β1x1i + β2x2i + ui …….(,) 
 : حيث أن 

i  :متثل رقم املفردة من مفردات العينة ؛ 
β0,β1,β2  :متثل معلمات النموذج ؛ 

ui  :عشوائي أو حد اخلطأ العشوائي ميثل املتغري ال. 

  تقدير النموذج:  ثالثا

لتقدير النموذج القياسي املعرب عن العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع ، نستخدم طريقة املربعات         
على جودة هذه الصغرى العادية باعتبارها تعطي قيم خطية غري متحيزة ، وذلك حىت نتمكن من معرفة املعايري للحكم 

وبعد إدخال البيانات اإلحصائية حمل الدراسة يف  16.القيم عموما ، واليت من خالهلا حنصل على أحسن تقدير 
 : حتصلنا على النتائج التالية  Eviewsالربنامج اإلحصائي 

 نتائج تقدير النموذج( : 34)رقم  جدول

Dependent Variable: YI   

Method: Least Squares   

Date: 03/08/19   Time: 12:19   

Sample: 1 78    

Included observations: 78   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.100809 0.088330 -1.141279 0.2574 

XI1 0.559010 0.059961 9.322961 0.0000 

XI2 0.489499 0.059883 8.174301 0.0000 

     
     R-squared 0.835217     Meandependent var 1.487179 

Adjusted R-squared 0.830823     S.D. dependent var 0.734026 

S.E. of regression 0.301914     Akaike info criterion 0.480351 

Sumsquaredresid 6.836390     Schwarz criterion 0.570994 

Log likelihood -15.73369     Hannan-Quinn criter. 0.516637 

F-statistic 190.0718     Durbin-Watson stat 2.289819 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 Eviewsمن إعداد الباحث انطالقا من البيانات اإلحصائية باستعمال البرنامج اإلحصائي : المصدر 
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 : علم أن مع ال

tc  :ستودنت احملسوبة للمعامل املقدرة ، وحتسب وفق العالقة التالية  هي قيمة احصاءة: 

     
 

            

    

         ,                     ،   

    
 االحنرافات املعيارية للمعامل املقدرة ؛: 
   

 جمموع مربعات االخطاء ؛: 
R2(R-squared) :متثل معامل التحديد ؛ 

 ميثل معامل التحديد املصحح ؛ :       
DW  :متثل إحصائية دربن واطسون تستخدم للكشف عن االرتباط الذايت لألخطاء ؛ 

FC(F-statistic) : متثل إحصائية معامل فيشر احملسوبة وحتسب وفق العالقة التالية : 

   
  

     
 

      

 
         ،    

 : حيث أن 
m  : عدد املتغريات املستقلة ؛ 
n  : عدد املشاهدات. 

 ( اختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج) دراسة صالحية النموذج : المطلب الثاني 

 : قا للفرضية التالية ، وف Fisherالختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم اختبار            

            

∃ i = 1,2………, H1 : ∃βi ≠0 

H0 :فرضية العدم وتعين ال توجد وال معلمة من معلمات النموذج هلا معنوية إحصائية. 
H1 :الفرضية البديلة تعين وجود على األقل معلمة هلا معنوية إحصائية . 

 Fc =190.0718:وهي ( 19)ل رقم لدينا قيمة معامل فيشر احملسوبة من اجلدو 

: حسب جدول فيشر يليكما تقدر   %5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية 
       

          
 .، وبالتايل توجد على األقل معلمة هلا معنوية إحصائية  H1ونقبل  H0فإننا نرفض  Ftab  Fcal :  مبا أن 
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R)معامل التحديد : المطلب الثالث 
2 ) 

يستخدم معامل التحديد ملعرفة مقدار تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع ، وذلك من خالل النموذج          
  yكلما كانت العالقة بني   3، وكلما كانت قيمة معامل التحديد قريبة من  xب  yالرياضي املختار للتعبري عن عالقة 

 17.ملقرتح واقعي وصحيح متينة وقوية ، وان النموذج الرياضي ا xو 

، حيث حبساب معامل التحديد جند أن نسبة تفسري ممارسة R= 835217لدينا( : 19)ومن خالل اجلدول رقم      
 . % 91.51التدقيق الداخلي للتغريات احلادثة يف مبادئ احلوكمة تقدر ب 

وذج االحندار املتعدد املقدر ميثل لنا تدل قيمة معامل التحديد املصحح على أن من:  =     0.910911 ولدينا     
من التغريات اليت  %91.09الظاهرة حمل الدراسة أحسن متثيل ، وبالتايل نستطيع القول بان النموذج جيد ، حيث أن 

فهي األخطاء  %32.81حتدث يف مستويات مبادئ احلوكمة هي نتيجة التغريات احلاصلة يف املتغريات املستقلة ، أما 
 .تيجة متغريات غري مدرجة يف النموذج العشوائية ن

  (ستودنت) اختبار معنوية المعلمات المقدرة: المطلب الرابع 

إلجراء هذا االختبار تستخدم إحصائية ستودنت ذلك لتقييم املعنوية اإلحصائية ملعامل النموذج ، ويتم إجراء         
(  T tab)لقيمة املستخرجة من جدول التوزيع لستودنت لستودنت وا( T real)هذا االختبار مبقارنة القيمة الفعلية 

املستخرجة من اجلدول فسيتم رفض الفرضية ( T tab)احملسوبة اكرب من قيمة ( T real)    ، إذا كانت قيمة 
(H0 ) املفرتضة لعدم وجود املتغري الثابت ، أي أن املتغري الثابت ال يساويb=0  وإذا كانت قيمة                
(T real   T tab  ) فانه سيتم قبول الفرضية(H0 ) أي انه ال يوجد متغري ثابت  ، واجلدول التايل يوضح ،

املستخرجة من جدول التوزيع اإلحصائي لستودنت ( T tab)والقيمة احلرجة أو اجلدولية ( T real)القيمة الفعلية 
 . 0.05عند مستوى معنوية تساوي 
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 وية كل معلمة يف النموذجيوضح معن( : 15)اجلدول رقم 

 مستوى املعنوية Tcal Ttab املعامالت املقدرات

 0.1592 3.82 1.141279- 0.100809- الثابت
X1 0.559010 8.111823 3.82 0.0000 
X2 0.489499 9.392103 3.82 0.0000 

 وجدول ستودنت( 19)من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر 

 

، وفقا للفرضية  % 5ا االختبار نقوم مبقارنة إحصائية ستودنت احملسوبة مع اجملدولة عند مستوى معنوية وإلجراء هذ
 : التالية 

H0:β=0 

H1:β≠0 

 : حيث ان 

H0  :متثل فرضية العدم وتعين املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية ؛ 

H1  :متثل الفرضية البديلة وتعين املعلمة هلا معنوية إحصائية. 

 β0بار معنوية اخت -

H0:β0 =0 

H1:β0 ≠0 

ليس هلا معنوية  β0، ومنه H0ونقبل H1وبالتايل نرفض             :نالحظ أن ( 19)من اجلدول رقم 
 .إحصائية،مع العلم ان الثابت ال هتم معنويته اإلحصائية يف اختبار ستودنت 

 :β1اختبار معنوية  -

H0:β2 =0 

H1: β2 ≠0 

هلا معنوية  β1، ومنهH1ونقبل    H0، وبالتايل نرفض                :   نالحظ ان ( 19)قم من اجلدول ر 
 .وبالتايل تساهم آليات التدقيق الداخلي يف حتسني وحتقيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسة البنكية .إحصائية 
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 :β2اختبار معنوية  -

H0:β0 =0 

H1:β0 ≠0 

  β2، ومنه H1ونقبل  H0، وبالتايل نرفض                  :    ظ ان نالح( 19)من اجلدول رقم 
 وبالتايل يساهم برنامج تامني وحتسني اجلودة يف حتقيق مبادئ احلوكمة  .هلا معنوية إحصائية 

ع مبعنوية إحصائية ستنتج أن معامالت دالة النموذج املقدرة تتمتنمن نتائج اختبار ستودنت أعاله ملعلمات النموذج ، 
 .جيدة وفعالية عالية ، حيث يستطيع االعتماد عليها يف التحليل وإجراء التقديرات 

جند ان القيمة الفعلية او احملسوبة اقل من القيمة اجلدولية  ، وعليه فان نتيجة ( 19)وبناءا على معطيات اجلدول رقم 
، ومنه يصبح منوذج الدراسة املقدر   b=0د متغري ثابت املفرتضة لعدم وجو ( H1)هذا االختبار هي قبول الفرضية 

 : اجلديد كالتايل 

Y= -0.1 + 0.56 xi1 + 0.44 xi2 

  اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء: المطلب الخامس 

 : واجلدول أدناه يبني لنا طبيعة هذا التوزيع ( Jarque-bera)سنعتمد على اختبار  جارك بريا        

 Jarque-beraئج اختبار نتا(: 27) الشكل

 

 Eviewsخمرجات برنامج : المصدر 
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Series: Residuals
Sample 1 78
Observations 78

Mean       2.25e-16
Median  -0.124517
Maximum  1.874316
Minimum -1.459795
Std. Dev.   0.705182
Skewness   0.389082
Kurtosis   3.160907

Jarque-Bera  2.052152
Probability  0.358411
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 :بعد إعداد اجلدول أعاله نقوم باختبار الفرضيتني التاليتني
H0 : تتوزع توزيعاً طبيعياً الاألخطاء. 
H1 :األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي. 

إىل  ، وللتأكــد أكثــر نــذهب يـاً يف احلقيقــة تتــوزع نوعـاً مــا توزيعــاً طبيع 18مـن الشــكل أعــاله نالحـظ أنا البــواقي
وبالتـايل أخطـاء دالـة االحنـدار قيـد الدراسـة ،"  0.05<0.12" أي  "P>0,05"  نفنجـد أJB نتائج فحص اختبـار 

 .تتوزع توزيعاً طبيعياً 

    ، نقارن قيمة جارك بريا مع إحصائية JB = 2.05 وبطريقة أخرى أيضًا نالحظ أن إحصائية جارك بريا  احملسوبة 
1 K اجملدولة التالية :          

       

           JB:نالحظ أن 
 وبالتـايل األخطـاء العشـوائية تتبـع التوزيـع  و نـرفض    ومنـه نقبـل     

 .الطبيعي، والشكل أعاله يؤكد ذلك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وذج االحندار والقيمة احلقيقية ، وميكن القول أن وجود هذا الفارق أو اخلطأ هو من طبيعة حتليل الفرق بني القيمة اليت حنسبها من منالبواقي هي  18

 .االحندار ، فمن النادر أن يكون حتليل االحندار صحيحا بنسبة مائة باملئة 
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 خالصة

يق الداخلي بتوظيف مبادئ احلوكمة من وجهة استهدفت الدراسة امليدانية بشكل أساسي دراسة ممارسات التدق     
ات وبالزبائن يف املؤسسة نظر املدققني الداخليني ومصلحة املراقبة الداخلية وإدارة املخاطر وكذا املكلفني بالدراس

 : نستنتج ما يلي ، ، ومن خالل الدراسة والتحليل اإلحصائي هلذه اآلراء البنكية

  هناك ، حيث استخلصنا أن  تطبيق املؤسسة البنكية ملبادئ احلوكمة مدىمت دراسة احملور األول املتضمن
تطبيق ملبادئ احلوكمة يف قطاع البنوك ، حيث أن كل اإلجابات كانت ضمن نطاق املوافقة ، مما يدل على 
انه يوجد أعضاء جملس إدارة هلم دراية مببادئ احلوكمة وأمهية جتسيدها مبا خيدم األنشطة املالية للبنك ، 

والنزاهة ، من خالل السعي إىل توفر  وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية واملساءلة عملون على وضعوي
سعى إىل تعيني ت الكفاءات القادرة على إدارة البنك وخلق قيمة مضافة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى

شغيل و السمعة وغري ذلك خماطر االئتمان ، السوق ، السيولة ، الت إدارةبشان جلان كلجنة إدارة املخاطر 
التنفيذية واملسؤولني بالبنك مبا  اإلدارةومبادئ تعيني  األجوراليت تضم نظم وجلنة األجور ،  من املخاطر 
هناك تقارير تعد بصفة دورية تشري إىل أمهية وظيفة التدقيق و ، البنك  وإسرتاتيجية أهدافيتماشى مع 

 ما يبني جوانبه،القوائم املالية متثل املوقف املايل للبنك يف مجيع ان ، و   الداخلي واخلارجي يف املؤسسة البنكية
وانه يشارك يف عمليات املراقبة الداخلية للبنك  ، املطبقةاملدقق اخلارجي ميارس عمله بالتوافق مع املعايري  أن

اسب من طرف جلنة وان املعلومات تصل بصورة منتظمة ويف الوقت املن. املاليةاملرتبطة باإلفصاح يف القوائم 
 .، وهذا ما تأكده إجابات عينة الدراسة من خالل االستبيان التدقيق

 جلنة التدقيق يف حتقيق مبادئ احلوكمة ، فمن خالل احلسابات  أما بالنسبة للمحور الثاين املتعلق مبسامهة
يف جمال احملاسبة مبستوى جيد  ونيتمتع جلنة التدقيق أعضاءاالحصائية ألجوبة عينة الدراسة اكتشفنا ان 
 أنضمان ، و اللجنة تعمل على القوائم املالية  إعدادوبكيفية  والتدقيق ولديهم دراية تامة باملبادئ احملاسبية 

تقوم جلنة و  وفقا للمعايري املهنية وان له نظام تأكيد قوي للجودة معمول به ،يستخدم التدقيق الداخلي 
ناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع تقوم مبو ،  اجع وتتسلم تقاريرهمالتدقيق بالتعاون مع املدقق اخلارجي وتر 

حسب ما هو مالئم ، كما تقوم بتلقي التقرير السنوي الداخلي  اإلدارة أووظيفة التدقيق الداخلي 
عمل على ، كما ترمسي عن كفاية الرقابة الداخلية داخل الشركة  رأيوالتفسريات ، واملساعدة على تكوين 

لتحقق من كفاية ودقة املعلومات املقدمة اىل جملس ، وا التنسيق بني املدقق اخلارجي واملدقق الداخليحتقيق 
ييم مقاييسها للوقوف على االدارة ، والعمل معا لصياغة اسرتاتيجية واضحة لكل جمال يف ادارة املخاطر ، وتق

 ؛ متها بالنسبة للتعامل مع املخاطرةءمدى مال
 تطبيق برنامج تأكيد وحتسني اجلودة فكل االجابات كانت تصب يف  ثالث املتعلق مبدىوفيما خيص احملور ال

  خانة املوافقة ، ورغم ذلك كانت درجة املوافقة ضعيفة يف بعض الفقرات اهلامة اليت تصب يف هدف املعيار
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من خالل  ( 3100)لكن تبقى مقبولة للدراسة ، وكانت اهم نتائج هذا احملور هو تطبيق معيار ( 3100) 
بتطوير وإدارة وحتسني برنامج ضمان جودة ونوعية تغطي مجيع جوانب نشاط التدقيق سعي رئيس التدقيق 

رقابة مستمرة على ان هناك املتعلق بالتقييمات الداخلية من خالل ضمان ان ( 3133)، ومعيار  الداخلي
التخطيط )    مبا يف ذلكحده  العمليات القائمة تعمل بشكل فعال لضمان اجلودة وتامني كل حالة على

على املهمة ، املمارسات املوحدة للعمل ، االجراءات املتصلة بوثائق العمل والتحقق و املصادقة ،  واإلشراف
تقدم تقارير ربع سنوية اىل جلنة التدقيق ميتثل مع معايري التدقيق الداخلي ،و  ( وباإلضافة اىل استعراض التقارير

وملخصات القضايا  الرأيقارنة باخلطة السنوية ، وتقارير الفرتة ، مبا يف ذلك تفاصيل ، يشمل التقدم احملقق م
دراسات سنوية على رضا اصحاب املصاحل الرئيسيني يف ، و  الرئيسية ونتائج االعمال اليت شرعت خالل الفرتة

ىل حتسني بطريقة تؤخذ يف احلسبان مجيع مواطن الضعف ومجيع اجملاالت اليت حتتاج ا، و املؤسسة البنكية 
اجملاالت اهلامة ، وان  مستمرة ، وتبلغ جملس االدارة بنتائج املتابعة املستمرة مرة واحدة يف السنة على االقل

الغري متماثلة مع معايري التدقيق الداخلي احملددة يف التقييم الداخلي سيبلغ عنها يف التقرير السنوي واملراجعة 
 إجراءيتم فانه ( 3131)، اما فيما خيص تطبيق معيار  وكمة السنويالسنوية وتستخدم إلعالن بيان احل

تعمل تقييمات خارجية وان هناك  ، وفقا ملعايري التدقيق الداخلي األقلتقييم خارجي كل مخس سنوات على 
ممارسة املهنة ،  أخالقياتبشان امتثال التدقيق الداخلي مع مفهومه ومع ميثاق  الرأي وإبداءتقييم على 

خبربة ودراية مبمارسات مهنة يتمتع دقق خارجي ، وتوفر على م ضمن توصيات للتحسني حسب االقتضاءويت
ونطاقه ويوافق عليه من قبل جلنة  هيتم تعيين، و  التدقيق الداخلي ومبعرفة معمقة حول املعايري الدولية املهنية

نشاط التدقيق فقد تبني ان ( 3120معيار )اما فيما خيص معيار االفصاح عن عدم االلتزام .  التدقيق
 . املهنة أخالقياتحيرتمون ميثاق  نيالداخلي واملدققنيالداخلي ملتزم باملعايري ، 

  مت دراسة احملور الثالث املتعلق بدور اليات التدقيق الداخلي قي حتقيق احلوكمة ، وكانت اجابات هذا احملور
داخلي يف ادارة املخاطر البنكية ، وتكامل التدقيق من خالل دراسة دور التدقيق المقسمة اىل ثالثة اجزاء 

حيث قمنا بدراسة . الداخلي مع املدقق اخلارجي وأخريا دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام املراقبة الداخلية 
عالقة التدقيق الداخلي مع عملية ادارة املخاطر البنكية ، فكانت النتائج مقبولة ويف اطار املوافقة ، لذا 

ترتكز ، حيث (  عينة الدراسة) ذكر كيفية ادارة املخاطر من قبل املدقق الداخلي يف املؤسسة البنكية سوف ن
، يتم مرة يف السنة على االقل ،  خطة مهمة نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم موثق للمخاطر

يكتسب فهما السرتاتيجيات و  ،االدارة املركزية وجملس االدارة  رأيوجيب ان يؤخذ يف اطار هذه العملية 
خطة مبنية على  ، ويقوم بوضع ادارة املخاطر وأساليبالعمل الرئيسية واملخاطر املرتبطة ،  وأهدافاملؤسسة 

يعمل على ،  و  املخاطر من اجل حتديد اولويات نشاط التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع اهداف البنك
للتغريات يف اعمال وخماطر ، عمليات ، برامج ، نظم  مراجعة وتعديل اخلطة حسب االقتضاء لالستجابة
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عند قبول مهمة استشارية يأخذ املدقق الداخلي يف االعتبار امكانيات حتسني و ،  البنك والضوابط الرقابية فيها
قيمة وحتسني عمليات البنك ، ويتم ادراج املهمات االستشارية اليت مت قبوهلا ضمن  وإضافةادارة املخاطر 

راقبة عمليات ادارة املخاطر من خالل االنشطة االدارية مبتقوم ادارة التدقيق الداخلي ، حيث قيق خطة التد
بتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية لإلدارة ،  املستمرة او من خالل تنفيذ تقييمات منفصلة او كليهما

دارة حول اخليار االنسب تقدمي النصح لإل، مث تعمل على وجملس االدارة بان مجيع املخاطر قد مت حتديدها 
بتحليل وتقييم املخاطر اليت حتققت فعال ومدى فعالية اخليار الذي اتبع للتعامل ، و ملعاجلة املخاطر احملتملة 

حتديد اخليار الالزم اعتماده من قبل االدارة ملعاجلة هذه املخاطر من خالل ختفيف درجة تأثريه ، مث معها 
يتم اختيار االستجابة املناسبة للمخاطر حبيث يكون ، حيث جة ممكنة ودرجة احتمال حدوثه اىل ادىن در 

يسعى املدقق الداخلي على منح الثقة للجنة ادارة ، و  للمخاطر البنكمستوى املخاطر يف انسجام مع قابلية 
قاط التمن خالل اعالم اللجنة بضرورة تبليغ العاملني ب البنك ،املخاطر لتقييم وحتسني فاعلية السيطرة على 

وجملس االدارة من القيام  اإلدارة، لتمكني  البنكعنها يف الوقت املناسب عرب  واإلبالغاملعلومات باملخاطر 
 واألطرافلتدقيق ويأخذ يف االعتبار توقعات االدارة املركزية وجملس االدارة ا مسؤولحيدد ، و مبسؤولياهتم 

 . املعنية االخرى عندما يقدم اراءه وخمتلف استنتاجاته
  فيما خيص نتائج عالقة التدقيق الداخلي مع املدقق اخلارجي والتكامل بينهما ، فكانت النتائج اجيابية

، حيث كانت من اهم " موافق " ومتجهة كلها حسب مقياس ليكرت الثالثي والنسب املئوية اىل درجة 
املدقق الداخلي من  امقي" العناصر اليت متتعت هبا عينة الدراسة واليت متيزت بأعلى متوسط حسايب هي 

واللوائح  اإلجراءاتالتأكد من تطبيق او اجناز مهمات نظام املراقبة الداخلية من خالل التأكد من تطبيق كل 
والسياسات اليت وضعتها االدارة ، ومن دقة البيانات احملاسبية ومن عدم وجود خمتلف اوجه التالعب او 

املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي لضمان تغطية امشل ألعمال يوجد تعاون بني " ، مث عبارة  " املخالفات 
التدقيق الداخلي يسعى اىل التأكد من فعالية نظام " ، وان " ؤسسة البنكية التدقيق لتحقيق احلوكمة يف امل

ت التقارير املتبع يف توصيل املعلومات املالئمة والكافية حول عملية ادارة املخاطر اىل جملس االدارة ويف الوق
، والعبارة االخرية تؤكد ايضا مدى التكامل بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي يف املؤسسة "  املناسب

املدقق اخلارجي بتقييم اويل لوظيفة التدقيق الداخلي ، وذلك يف حالة  البنكية عينة الدراسة من خالل قيام
 ." خلارجي لفحص البيانات املالية ظهور دالئل تشري بان التدقيق الداخلي مناسب لوظيفة التدقيق ا

  حيث من الواجب والضروري حىت يتوفر  الداخلية املراقبةلدور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام اما بالنسبة ،
املعرفة الكافية والفهم الكامل للنظام احملاسيب للبنك ان يكون للمدقق الداخلي على تقييم صحيح ودقيق 

يسعى املدقق الداخلي اىل بلوغ االهداف التشغيلية من ، حبيث  الداخلية املرتبطة هبااملراقبة احملاسبية  وأساليب
راجعة مدى االلتزام م من خالل،  خالل مراجعة ومتابعة االجراءات التشغيلية املختلفة داخل البنك 
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يات للتحقق من  ومراجعة تشغيلية لألنشطة وكافة االجراءات والعمل، بالسياسات واللوائح والقوانني املوضوعة 
يعمل على مساعدة املراقبة الداخلية على بلوغ اهدافها املالية كمراجعة ، و  كفايتها ومدى انتظامها

توىل عملية التحقق والتقييم ، وي  اخلاصة باملردودية ، االستمرارية ، النمو ، زيادة احلصة السوقية اإلجراءات
التأكد من ان ما يتم  ، و  يذ الوحدات املختلفة داخل البنكهليكل املراقبة الداخلية ، ومدى الفعالية يف تنف

وقرارات يتماشى والنصوص القانونية يف البلد الذي ينشط به البنك ، وانه ليس هناك اي  إجراءاتاختاذه من 
ضمان التسيري اجليد للمعلومات وعملية االتصال داخل ، وبالتايل  تعارض او اي خمالفة هلذه التشريعات

، حيث من خالل وضع معايري لإلجراءات تعتمد عليها يف عملية تقييم وتعريف االخطار احمليطة به التنظيم 
يقوم املدقق بإجراء اختبار حتليلي ملساعدته على فهم النشاط والتعرف على اجملاالت اليت حتتاج اىل فحص 

بة تطبق بنفس الطريقة اليت من خالل التحقق من ان أساليب املراق، باختبارات االلتزام ، ما يسمى  اكثر 
من خالل دراسة النسب اهلامة واالجتاهات وغريها من املؤشرات ، ويقصي اي تغريات غري  ووضعت هبا 

بتزويد جملس االدارة ، االدارة العليا ، جلنة التدقيق ، املدقق اخلارجي ليقوم يف االخري ،  عادية او غري متوقعة
 .ت الضرورية والتوصيات من اجل دعم تطبيق احلوكمة املصلحة يف البنك بالتحليال وأصحاب

  بعــد اختبــار صــدق وثبــات البيانــات اإلحصــائية وحســاب كــل مــن مقــاييس النزعــة ومــن خــالل النمــوذج قمنــا
ـــااملركزيـــة ومقـــاييس التشـــتت لكـــل حمـــور مـــن حمـــاور الدراســـة ،  بصـــياغة وتقـــدير منـــوذج الدراســـة ، وذلـــك  قمن

، بتطبيـق طريقـة املربعــات  Eviewsي املتعـدد معتمـدين يف ذلـك علـى برنـامج باسـتعمال تقنيـة االحنـدار اخلطـ
التابع  املتمثـل يف مبـادئ احلوكمـة ورمزنـا لـه ومت حتديد املتغري  ، ألهنا تعطي قيم غري متحيزة ، الصغرى العادية

، حيــث تتمثـــل  x1i ، امــا املتغـــريات املســتقلة وتتمثـــل يف آليــات التـــدقيق الــداخلي رمزنـــا هلــا بـــالرمز yiبــالرمز 
 (جلنـة التـدقيق ، جلنـة إدارة املخـاطر ، املراقبـة الداخليـة واملـدقق اخلـارجي ) آليات التدقيق الـداخلي يف كـل مـن

حمـورين مــن حمـاور االســتبيان ، وبرنـامج حتســني وضـمان جــودة التـدقيق الــداخلي ورمزنـا لــه بــالرمز  يــت أعطالـيت
x2i  مــن حمـــاور واحـــد مج تـــامني وحتســني اجلــودة الـــذي أعطــي حمــور املتعلــق بــربا 3100، حيــث ميثــل معيـــار

فوجــدنا ان قيمــة فيشــر احملســوبة  Fisherو الختبــار املعنويــة اإلمجاليــة للنمــوذج اســتخدمنا اختبــار .االســتبيان 
وبالتـايل توجـد علـى  ، % 5فيشـر اجملدولـة عنـد مسـتوى معنويـة اكـرب مـن قيمـة   Eviewsمـن خمرجـات 

مث استخدمنا معامل التحديد ملعرفة مقدار تأثري املتغري املستقل على املتغري ، نوية إحصائية األقل معلمة هلا مع
كانــت قيمــة كلمــا  ، حيــث   xب  yالتــابع ، وذلــك مــن خــالل النمــوذج الرياضــي املختــار للتعبــري عــن عالقــة 

لنمـوذج الرياضـي املقـرتح متينـة وقويـة ، وبالتـايل ا xو   yكلما كانت العالقة بني   3معامل التحديد قريبة من 
حيــث حبســاب معامــل التحديــد جنــد أن نســبة تفســري ممارســة  R= 0.835217فوجــدنا ، واقعــي وصــحيح 

مث . وهي نسبة قريبة من الواحد   % 91.51التدقيق الداخلي للتغريات احلادثة يف مبادئ احلوكمة تقدر ب 
هــذا االختبــار تســتخدم إحصــائية ســتودنت ،  ،و إلجــراء (ستتتودنت)قمنــا باختبــار معنويــة املعلمــات املقــدرة 
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( T real)ذلك لتقيـيم املعنويـة اإلحصـائية ملعـامل النمـوذج ، ويـتم إجـراء هـذا االختبـار مبقارنـة القيمـة الفعليـة 
( T real)، فـإذا كانــت قيمــة  (  T tab)لسـتودنت والقيمــة املســتخرجة مـن جــدول التوزيــع لســتودنت 

املفرتضـة لعـدم وجـود ( H0)املستخرجة من اجلدول فسيتم رفض الفرضية  (T tab)احملسوبة اكرب من قيمة 
فانه (  T real   T tab)، وإذا كانت قيمة  (b=0) 0املتغري الثابت ، أي أن املتغري الثابت ال يساوي 

فالحظنـــا أن β1 أي انــه ال يوجـــد متغــري ثابـــت ، حيــث قمنـــا اختبــار معنويـــة ( H0)ســيتم قبــول الفرضـــية 
هلــــا معنويــــة إحصــــائية وبالتــــايل تســــاهم آليــــات التــــدقيق الــــداخلي يف حتســــني  β1، ومنــــه             :

،              :فالحظنـا أن  β2معنوية  وحتقيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسة البنكية ، مث قمنا باختبار
ومـن .  وحتسني اجلودة يف حتقيق مبـادئ احلوكمـة هلا معنوية إحصائية ، وبالتايل يساهم برنامج تامني  β2ومنه

نتــائج اختبــار ســتودنت أعــاله ملعلمــات النمــوذج ، نســتنتج أن معــامالت دالــة النمــوذج املقــدرة تتمتــع مبعنويــة 
مث قمنــا يف . إحصــائية جيــدة وفعاليــة عاليــة ، حيــث يســتطيع االعتمــاد عليهــا يف التحليــل وإجــراء التقــديرات 

 .وزيع الطبيعي فاعتمدنا على اختبار جاك بريا فاستنتجنا ان النموذج يتبع التوزيع الطبيعياالخري باختبار الت
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 عامة خاتمة 

امهية كبرية ، وأصبح من املواضيع املطروحة عل صعيد االقتصاديات ، ( احلكم الراشد) اكتسب موضوع حوكمة املؤسسات      
 .خاصة بعد سلسلة االزمات اليت عصفت بكربيات الشركات العاملية 

، والرتكيز على " حوكمة املؤسسات " من خالل هذه الدراسة سعينا اىل االحاطة مبدخل من املداخل االدارية احلديثة واملسماة     
ان حسن  –، واليت بإمكانه احداث مسامهة فعالة يف تطبيق حوكمة املؤسسات " التدقيق الداخلي " الية من اليات تطبيقها وهو 

 . -استعماله 

، وتناول  لنا من خالل تناول موضوع مسامهة ممارسات التدقيق الداخلي يف حتقيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسة البنكيةوقد حاو    
اليات التدقيق الداخلي اليت تساهم يف جتسيد افضل املمارسات من خالل تقييم نظام املراقبة ، ادارة املخاطر ،التكامل بني التدقيق 

 :وقمنا باملعاجلة عن طريق تناول اربعة فصول . االدارة ، وضمان استقاللية جلنة التدقيق   الداخلي واملدقق اخلارجي وجملس

  كان حتت اسم االطار النظري والتطبيقي حلوكمة املؤسسات ، وتناول الباحث يف هذا الفصل مفهوم : الفصل االول
، مث حتليل ودراسة مفهوم  ؤسسات االقتصاديةاملؤسسة االقتصادية ودورها يف االقتصاد باعتبار القطاع البنكي من اهم امل

حوكمة املؤسسات وأسباب ظهورها باإلضافة اىل امهيتها واملبادئ االساسية هلا من وجهة نظر منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية ، وجلنة بازل واملنظمات األخرى باإلضافة اىل االطراف املستفيدة واألطراف املطبقة ملبادئ حوكمة 

ت ، وتطرقت الدراسة اىل احملددات اليت تتعلق حبوكمة املؤسسات ، والتجارب الدولية يف جمال حوكمة املؤسسا
 املؤسسات ؛

  يف الفصل الثاين مشل االطار النظري للتدقيق الداخلي ، حيث قسم الفصل اىل ثالث مباحث من خالل التطرق اىل
ويف االخري تناولنا معايري التدقيق الداخلي والرتكيز  للتدقيق الداخلياالطار العام ، مث اىل  التطور التارخيي ملفهوم التدقيق

 كأداة فعالة لضمان جودة التدقيق الداخلي والتزامه باملعايري املهنيةّ ؛( 0011معيار ) على معيار تأكيد وحتسني اجلودة 
  يف الفصل الثالث مت التطرق اىل اليات التدقيق الداخلي ودورها يف حتقيق حوكمة املؤسسات ، وذلك من خالل تقسيم

يف اطار حوكمة والتدقيق اخلارجي عالقة جلنة التدقيق بالتدقيق الداخلي  الفصل اىل اربعة مباحث ، فتطرقنا اىل دراسة
 ، ودوره ايضا يف تقييم نظام املراقبة الداخلية ؛ ، مث دوره يف ادارة املخاطر البنكيةاملؤسسات 

   املدققني ) خصص للدراسة امليدانية ، حيث قمنا بدراسة وحتليل اراء اهل االختصاص كل من الفصل التطبيقي
عينة كل من البنك الوطين ) يف املؤسسة البنكية ( الداخليني ، املراقبني الداخليني ، املكلفني بالدراسات والزبائن 

يف ما خيص التطبيق االمثل ( جلزائري ، بنك اجلزائر اخلارجي ، بنك التنمية احمللية ، بنك التنمية الفالحية و الريفية ا
وقمنا . للممارسات التدقيق الداخلي ودورها يف حتقيق وتفعيل مبادئ احلوكمة اعتمادا على استبيان كان موجه هلم 

التحليل االحصائي للبيانات و برنامج   (Spss)الربنامج االحصائي  اسطةبصياغة اجوبة العينة اىل دراسة احصائية بو 
(EVIEWS)   املستقلة واملتيري التابع تيريات امل، من خالل اعداد منوذج احصائي متعدد عن طريق. 
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  ضمت اهم النتائج اقرتاحات حلول اليت توصل اليها هذا البحث: اخلامتة العامة. 

 :نتائج الدراسة 

، يف بداية البحث ، فقد مت الوصول اىل النتائج من خالل الدراسة النظرية وامليدانية لبحثنا  وضعهابالنسبة للفرضيات اليت مت     
 : يلي  ومن النتائج املتوصل اليها من الطرح التطبيقي ما

  مبادئ العدل هم يف ارساء  مبادئ احلوكمة بالشكل الذي يستطبق املؤسسة البنكية مت اثبات الفرضية االوىل بالقبول اي
 ؛( املصاحل وأصحابيؤدي اىل ضمان حقوق املسامهني  و والعدالة

  تعمل املؤسسة البنكية على ضمان التقييم  الدوري و املستمر لنشاط التدقيق " مت اثبات الفرضية الثانية بالقبول اي
 ؛"  الداخلي للحفاظ على مستوى عال لألداء

  وجملس االدارة إلضفاءاملدقق اخلارجي ،تتعاون جلنة التدقيق مع املدقق الداخلي " مت اثبات الفرضية الثالثة بالقبول اي 
 ؛"  الثقة على املعلومة احملاسبية مبا يضمن جودهتا

   بة الداخلية و ادارة يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراق" مت اثبات الفرضية الرابعة بالقبول اي
 " . املخاطر لضمان التحقيق االمثل للحوكمة يف البنوك

 :ومن خالل اجلانب التطبيقي ملوضوع الدراسة ، مت التوصل جملموعة من النتائج 

  تعمل احلوكمة وفق جمموعة من املبادئ واليت اصبحت املؤسسات ملزمة بتطبيقها وذلك من اجل حتقيق الثقة والشفافية
،كما تعترب من العمليات الضرورية الالزمة ألداء  املؤسساتوالدقة يف املعلومة املالية الواردة يف القوائم املالية اليت تقدمها 

عنها من فائدة تعود على املؤسسة  يرتتبلوفاء بالتزاماهتا ونزاهة جملس ادارهتا ، وما جيد للمؤسسة لوظائفها ، وضمان ا
وعلى االقتصاد الوطين ككل ، لذلك قامت املنظمات الدولية جبهود معتربة يف سبيل وضع املبادئ االساسية اليت تقوم 

تطبيق هذه املبادئ ، وعلى راس هذه  عليها حوكمة املؤسسات ، باإلضافة اىل سعيها ملساعدة الدول اليت تسعى اىل
، علما ان تطبيقات حوكمة ( و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العامليصندوق النقد الدويل ، البنك ) املنظمات 

واملالحظ من خالل النسب واإلحصائيات . املؤسسات ختتلف من دولة اىل اخرى حسب ظروف وبيئة اعمال كل دولة
ور االول من االستبيان ان املؤسسة البنكية تسعى بشكل كبري لتطبيق مبادئ احلوكمة ، وهذا ما املسجلة من خالل احمل
 يؤيد الفرضية االوىل ؛ 

 االفصاح والشفافية يف  مبادئ حوكمة املؤسسات هو تطوير االداء ، حتقيق العدالة ، املساءلة ، املصداقية ، من اهم
 خمتلف املعلومات املالية واحملاسبية اليت تصدر عن املؤسسة ؛

  حوكمة املؤسسات مبثابة النظام الذي تدار به وتراقب به املؤسسات من اجل ضمان احلفاظ على حقوق ومصاحل
 املسامهني واألطراف االخرى ذات العالقة هبا ؛
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 اد حل للمشاكل اليت قد تنشا من الفصل بني امللكية واإلدارة ، وبني ترتكز مبادئ احلوكمة بشكل عام على اجي
 وصيار املسامهني ، وباقي اصحاب املصاحل   ؛( كبار املسامهني) اصحاب امللكية احلاكمة 

  ختيار املدقق اخلارجي و الربط بني اان سالمة عمل التدقيق الداخلي و تعمل على ضميف املؤسسة البنكية جلنة التدقيق
 .ستقاللية كال الطرفني ، و زيادة التأكد من دقة و موضوعية التقارير املالية اتدقيق الداخلي و اخلارجي و ضمان ال
  ة من اهم الوظائف ووسائل الرقابة اليت ترتكز عليها ، واحد االنظمة الرقابييف املؤسسة البنكية يعترب التدقيق الداخلي

املوجودة بيد االدارة للتأكد من مدى صحة البيانات املقدمة هلا و سالمة نظم الرقابة الداخلية وااللتزام به ، واكتسب 
تطورا وأمهية كبرية خاصة فيما يتعلق باملعايري املهنية للتدقيق الداخلي ، واليت سامهت يف تعزيز جودة اداءه من خالل 

 قدمي قيمة مضافة ؛االدوات االستشارية والتأكيدية لت
  واملالحظ ان املدقق الداخلي يعطي اهتمام كبري لنظام املراقبة الداخلية ، وهذا يكون له دور مساهم يف دعم احلوكمة يف

 املؤسسة البنكية ؛
 لتأكد من موثوقية التقارير فيتوىل مهمة ا املؤسسة البنكية ، اخلي على عاتقه مهام كثرية و مؤثرة يف يأخذ التدقيق الد

 ؛ للتدقيق الشامل هاخضاعاو مدى كفاية و فاعلية االنشطة و  ، اللتزام بالقوانني و التعليماتاومدى 
  هناك عالقة طردية ما بني التدقيق الداخلي وحوكمة املؤسسات ، فالتطبيق السليم للتدقيق الداخلي يؤدي اىل التفعيل

 مثل ملبادئ احلوكمة ؛اال
  من اهم الوظائف ، وهذا ملا تقدمه من مساعدة يف املؤسسة البنكية حتظى بأمهية كبرية وتعترب وظيفة التدقيق الداخلي

كمن ودعم لكل من جملس االدارة ، جلنة التدقيق ، االدارة املركزية ، التدقيق اخلارجي وتدقيق ادارة املخاطر ، ومن هنا ي
اوجه دعمها حلوكمة املؤسسات ، حيث اهنا تابعة مباشرة للرئيس املدير العام الذي يعترب رئيس جملس االدارة مما يؤكد 

 استقاللية الوظيفة ؛
  ويلتزمون  وجتربة اكادميية وتطبيقية ،، واسعة هنية م خربة يف املؤسسة البنكية بأهلية واملدققني الداخليني يتمتع

 .يف املؤسسة البنكية   جودة وظيفة التدقيق الداخلي دعميؤدي اىل مما  بسلوكيات املهنة

 : مقترحات

اعتمادا على نتائج رغم الدور املهم الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف تطبيق حوكمة املؤسسات ، إال ان هناك بعض النقائص ، و     
ة اليت طرحت على عينة الدراسة وكانت نسبة قبوهلا ، وهي متكونة من بعض االسئل الدراسة فانه يتم وضع بعض املقرتحات

 : ضعيفة نوعا ما ، حىت تعمل املؤسسة البنكية على اخذها بعني االعتبار ، وهي كالتايل

 دول العربية ، مثل الجزائري ل انشاء معهد حلوكمة املؤسسات ، العمل على زرع ثقافة احلوكمة يف بيئة االعمال من خال
 ، وكذا تقدمي فرص تدريبية ألعضاء جملس االدارة وعمال املؤسسات ؛ مةملبادئ احلوكاالخرى والرتويج 
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  انشاء منظمة مهنية للتدقيق الداخلي تعمل على تنظيم اليات ممارسة املهنة مع اصدار معايري تدقيق داخلي خاصة
    باجلزائر ، ووضع ميثاق اخالقيات املهنة يتوافق واحمليط اجلزائري ؛

 ة للتكوين لفائدة مصلحة التدقيق الداخلي من خالل دورات حول معايري املمارسة املهنية ، حىت يكتسب اعطاء امهي
 خربة اكثر وبالتايل يضفي على املؤسسة بقيمة مضافة ؛ 

 ؛، وفقا ملعايري التدقيق الداخلي  األقلتقييم خارجي كل مخس سنوات على  إجراء ضرورة 
 بشان امتثال التدقيق الداخلي مع مفهومه ومع ميثاق  الرأي وإبداءبتقييم وذلك التقييمات اخلارجية  الزامية تفعيل

 . ممارسة املهنة أخالقيات
  الزامية املدقق الداخلي باملعايري الدولية باإلضافة اىل امليثاق االخالقي للمهنة. 
  على االخنراط يف معهد املدققني الداخليني لتبادل ، وحثهم انشاء معهد متخصص لتدريب وتكوين املدققني الداخليني

 .واكتساب اخلربات 
  ضرورة عقد دورات تدريبية ، ندوات متخصصة وكذا املشاركة يف مؤمترات علمية بصفة مستمرة ، وهذا فيما خيص

 ا مهنيون الكتساب خربة اكادميية ؛حوكمة املؤسسات والتدقيق الداخلي حيضره
 حول املعايري الدولية ملهنة التدقيق الداخلي ؛ تكثيف الدورات التدريبية 
 تعيني اكثر من مدقق داخلي يف مصلحة التدقيق تتوفر فيهم املؤهل العلمي والكفاءة يف جمال التدقيق واملعايري الدولية ؛ 
  احلوكمة لتأثريها الواضح يف جودة التدقيق الداخلي مبادئبااللتزام بتطبيق  املؤسسة البنكيةالتأكيد على أمهية استمرار  ،

 ؛ والعمل على تطوير كفاءة املدقق املهنية من خالل عقد الربامج التدريبية ملواكبة آخر املستجدات يف جمال عمله
 حوكمة  ةيف حتسني ودعم فعالي اأساسيا عب دور يليق الداخلي بشكل صحيح ميكن أن ان تصميم وتنفيذ وظيفة التدق

 .املؤسسات  

 : افاق الدراسة 

دراسة هذا املوضوع اظهرت امكانية مواصلة البحث فيه من جوانب اخرى تستحق البحث والدراسة ، الن حوكمة املؤسسات 
 :والتدقيق الداخلي من بني املواضيع الواسعة اليت ميكن ان تكون حمل اشكاليات لبحوث مستقبلية ، ومن بني املواضيع املقرتحة 

 دور جلنة التدقيق يف حتقيق احلوكمة يف القطاع البنكي ؛ 
  دور ادارة املخاطر يف تفعيل حوكمة املؤسسات. 
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  2212، دار الوراق ، االردن ، " ادارة املخاطر " بد الرزاق ، بن عزوز بن علي ، عبد الكرمي قندوز ، حبار ع .21
  2222، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  ، املراجعةثناء علي القباين  .21
، مركز الكتاب االكادميي ،  Spssجاسم حممد التميمي ، وسام مالك داود، االحصاء احليوي باستخدام برنامج  .22

 2212،  1االردن ، ط
جورج دانيال غايل ، تطور مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات االلفية الثالثة ، الدار اجلامعية ، مصر ،  .23

2221  
جورج ريبري ، وروبلو ، املطول يف القانون التجاري ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ،  .24

2222 
  2214، دار الكتاب اجلامعي ، االمارات ،  املراجعة وحوكمة الشركات، جيهان عبد املعز اجلمال  .25
، اجلامعة املفتوحة ،  1املراجعة نظريا  ، اجلزء االول ، ط –الطريق اىل علم املراجعة والتدقيق ، حازم هاشم االلوسي  .26

  2222طرابلس ، 
  2211، االردن ،  1، زمزم ناشرون وموزعون ، ط اصول املراجعةابو هيبة ،  حممد حامد طلبة .27
 2222منظور كلي ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، عمان ، " ادارة املنظمات " حسني حرمي ،   .28
  2222، مؤسسة الوراق ، عمان ، " ادارة االئتمان املصريف والتحليل االئتماين " محزة حممود الزبيدي ،  .29
  1992خالد امني عبد اهلل ، التدقيق والرقابة يف البنوك ، دار وائل للنشر ، االردن ،  .31
  1999،  االردن ،  1الناحية النظرية ، دار وائل للنشر ، ط –خالد امني عبد اهلل ، علم تدقيق احلسابات  .31
، عمان ،  4ل للنشر والتوزيع ، طالناحية النظرية والعلمية ، دار وائ -خالد امني عبد اهلل ، علم تدقيق احلسابات  .32

2222  
  2222، عمان ،  1، ط الناحية النظرية والعملية –، علم تدقيق احلسابات خالد امني عبد اهلل  .33
 1999، دار وائل للنشر والتوزيع ، االردن ، ( الناحية العملية) خالد امني عبد اهلل ، علم تدقيق احلسابات  .34
لرفاعي ، االصول العلمية والعملية لتدقيق احلسابات ، دار النهضة للنشر خالد راغب اخلطيب ، خليل حممود ا .35

  2221والتوزيع ، 
  2212، عمان، مكتبة اجملتمع العريب للنشر ،  خالد راغب اخلطيب ،مفاهيم حديثة يف الرقابة املالية و الداخلية .36
  1999، دار املسرية ، عمان ،  1خالد وهيب الراوي ، ادارة املخاطر املالية ، ط .37
، الوراق للنشر  التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا للمعايري التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ،  .38

  2222، عمان ، االردن ،  1والتوزيع ، ط
  2212تدقيق الداخلي ، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  خلف عبد اهلل الوردات ، دليل ال .39
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 1، الوراق للنشر والتوزيع ، ط IIAخلف عبد اهلل الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن  .41
  2214، عمان ، 

،  2النظرية والتطبيق ، ط: ظمة والقوانني احمللية الذنيبات علي ، تدقيق احلسابات يف ضوء معايري التدقيق الدولية واالن .41
  2212دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 

  2212، دار هومة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  مرام املراجعة الداخلية للمؤسسةرضا خالصي ،  .42
،  1نظرة بانورامية عامة ، ط –رضا صاحب ابو محد ال علي ، سنان كاظم املوسوي ، وظائف املنظمة املعاصرة  .43

  2221مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، 
، مبادئ املراجعة بني الفكر والتطبيق ، دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،  الشاذيلرؤوف عبد املنعم ، حتسني  .44

1922 
 2212، مكتبة زين احلقوقية واالدبية ، لبنان ، " ادارة االنتاج والعمليات " مي الغريري، سا  .45
  2212، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،  1تدقيق احلسابات ، وديان سامي حممد الوقاد ، لؤي حممد  .46

 2229العريب، عمان ، ، مكتبة اجملتمع " تدقيق احلسابات" سامي حممد الوقاد ، لؤي حممد وديان ، .47
، فلسطني ،   1سلطة النقد الفلسطينية ، دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة املصارف يف فلسطني ، ط .48

2229  
، دار املسرية للنشؤ والتوزيع " ادارة املواد ، الشراء والتخزين" سليمان خالد عبيدات، مصطفى جنيب شاويش،  .49

 2229، االردن،  2والطباعة، ط
  2222، منشاة املعارف ، االسكندرية ،  1اخلطيب ، قياس وادارة املخاطر يف البنوك ، ط مسري .51
، دار النشرة ، عمان ، بدون سنة  1مسري عبد احلميد ، رضوان حسن ، املشتقات املالية ودورها يف ادارة املخاطر ، ط .51

 نشر 
  1922، دار اجليل للطباعة ، عمان ، االستثمار والتمويل طويل االجل  –سيد اهلواري ، االدارة املالية  .52
  2222، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ،  املعايري والقواعد –املراجعة والرقابة املالية السيد حممد ، .53
 2222شاكر القزويين ، حماضرات يف اقتصاد البنوك ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  .54
، دار املسرية للنشر والتوزيع  1، ط" ادارة املخاطر" شقريي نوري موسى ، حممود ابراهيم نور ، سوزان مسري ذيب ،  .55

  2212والطباعة ، عمان، 
صادق راشد الشمري ، اسرتاتيجية ادارة املخاطر املصرفية واثرها يف االداء املايل للمصارف التجارية ، دار اليازوري  .56

  2212وزيع ، عمان ، العلمية للنشر والت
املفاهيم االساسية واليات التطبيق وفقا للمعايري : الصبان حممد مسري ، عبد الوهاب نصر علي ، املراجعة اخلارجية  .57

 2222املتعارف عليها واملعايري الدولية ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، 
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  2222، عمان ،  1صبحي العتييب ، تطور الفكر واالنشطة االدارية ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، ط .58
أسس املراجعة األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات، الدار اجلامعية ، ،الصحن عبد الفتاح ، الصبان حممد مسري  .59

 2224مصر، 
  1992الصحن عبد الفتاح ، مبادئ واسس املراجعة علما وعمال ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ،  .61
، دار الكتاب احلديث ، " صالح حسن ، البنوك واملصارف ومنظمات االعمال ومعايري حوكمة املؤسسات املالية  .61

  2211القاهرة ، 
 .2212، دار الكتاب احلديث، القاهرة ، 1اللكرتونية  ، طصالح حسني،  حتليل وادارة وحوكمة املخاطر املصرفية ا .62
حتليل قضايا يف الصناعة : ادارة املخاطر " طارق خان ، حبيب امحد ، ترمجة عثمان باكر امحد و رضا سعد اهلل ،  .63

  2222، جدة ،  1، ط" املالية االسالمية 
، الدار اجلامعية ، كلية التجارة ، جامعة عني " نوكافراد ، ادارات ، شركات ، ب: ادارة املخاطر " طارق عبد العال ،  .64

 2222مشس ، مصر ، 
، الدار اجلامعية ،  (شرح معايري املراجعة الدولية واالمريكية والعربية ) موسوعة معايري املراجعة طارق عبد العال محاد ،  .65

  2222مصر ، اجلزء االول ، 
، مسؤوليات  (شرح معايري املراجعة الدولية واالمريكية والعربية ) موسوعة معايري املراجعة طارق عبد العال محاد ،  .66

  2224املراجع ، ختطيط املراجعة ، اجلزء االول ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، 

، الدار (تطبيقات احلوكمة يف املصارف –التجارب  –املبادئ  -املفاهيم) طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات  .67
 .2222درية، مصر ، اجلامعية، االسكن

  2222، مصر ، 22، الدار اجلامعية، ط" حوكمة الشركات" طارق عبد العال محاد،  .68
عاطف عبد املنعم ، حممد حممود الكاشف ، سيد كاسب ،  تقييم وادارة املخاطر ، مركز تطوير الدراسات العليا  .69

  2222والبحوث ، مصر ، 
ديوان املطبوعات اجلامعية ، الساحة املركزية ، بن عكنون  ، اجلزائر  عبد الرزاق بن حبيب ، اقتصاد وتسري املؤسسة ، .71

 ،2222  
 2222، االسكندرية ، 2، دار وائل، ط" االدارة املالية" عبد الستار مصطفى الصياح، سعود جاي العامري،  .71
، دار الثقافة العربية ، " ادارة اخطار املؤسسات الصناعية والتجارية واالصول العلمية " عبد السالم نشد حممود ،  .72

  1929، 1القاهرة ، ط
عبد الصمد جنم اجلعفري ، اياد رشيد القريشي ، دور مراقب احلسابات ومسؤوليته يف تلبية احتياجات مستخدمي  .73

  2222 للمحاسبني القانونيني ، جامعة بغداد ، القوائم املالية ، املعهد العريب
  1922عبد الفتاح الصحن ، اصول املراجعة الداخلية واخلارجية ، الناشر هو املؤلف ، لبنان ،  .74
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عبد الفتاح الصحن ، حممد السيد سرايا ، الرقابة واملراجعة الداخلية على مستوى اجلزئي والكلي ، الدار اجلامعية ،  .75
  2224مصر ، 

، الرقابة واملراجعة الداخلية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية ،  الفتاح الصحن ، حممد السيد سراياعبد  .76
2221  

  2222عبد الفتاح حممد الصحن ، اصول املراجعة ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  .77
  2222الدار اجلامعية ، مصر ،  ، اصول املراجعة ،عبد الفتاح حممد الصحن  .78

، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،  1، ط"االجتاهات احلديثة يف التدقيق والرقابة " عبد اهلل خالد أمني  ،  .79
  2222األردن ، 

  2212عبد الناصر براين ابوشهد ، ادارة املخاطر يف املصارف االسالمية ، دار النفائس للنشر والتوزيع، االردن ،  .81
 –التاجر  –االعمال التجارية : الغامدي ، بن يونس حممد حسيين ، القانون التجاري  عبد اهلادي حممد سفر .81

 2212، جدة ،  2الشركات التجارية ، ط
عبد الوهاب علي ، شحاتة السيد شحاتة ، مراجعة احلسابات وحوكمة الشركات يف بيئة االعمال العربية والدولية  .82

  2222/2222املعاصرة ، الدار اجلامعية ، مصر ، 
املراجعة وحوكمة الشركات ومسؤوليات مراقب " : عبد الوهاب نصر الدين، موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة .83

 . 2229، اجلزء الثالث ، الدار اجلامعية ، مصر ،  " احلسابات يف مواجهة االزمة املالية العاملية
الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات وعوملة عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،  .84

  2222، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، ( الواقع واملستقبل) اسواق راس املال 
عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، دراسات متقدمة يف الرقابة واملراجعة الداخلية وفق ألحدث املعايري  .85

  2214،  واالمريكية ، دار التعليم اجلامعي ، االسكندرية ، مصرالدولية 
عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، مراجعة احلسابات وحوكمة الشركات يف بيئة االعمال العربية والدولية  .86

  2222املعاصرة ، الدار اجلامعية ، مصر ، 
، الدار  ( وفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية واالمريكية) ثة عبد الوهاب نصر علي ، موسوعة املراجعة اخلارجية احلدي .87

  2229،   2 اجلامعية ، مصر ، ج
، عمان، 2النظرية والتطبيق، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط" االدارة املالية " عدنان تايه النعيمي واخرون،  .88

2222 
، دار الراية للنشر  1ط ،  الداخلية والتدقيق يف بيئة تكنولوجيا املعلوماتالرقابة عطا اهلل امحد سويلم احلسبان ، .89

 2229والتوزيع ، االردن ، 
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املدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات " احلوكمة املؤسسية " حممد عبد الفتاح العشماوي، . عطا اهلل وارد خليل، د .91
 . 2222العامة واخلاصة، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

  1992علي الشرقاوي ، وظائف منشات االعمال ، دار اجلامعات املصرية ، االسكندرية ،  .91
، الساحة املركزية بن عكنون ، اجلزائر ،  2، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط" اقتصاد املؤسسة " عمر صخري ،  .92

1992 
  2222، اجلزائر، 4، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط" اقتصاد املؤسسة " عمر صخري ،  .93
  2222، بن عكنون ، اجلزائر ،  2عمر صخري ، اقتصاد املؤسسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط .94
،  1الطباعة ، ط غسان فالح املطارنة ،  تدقيق احلسابات املعاصر الناحية النظرية ، دار املسرية للنشر والتوزيع و  .95

  2222عمان ، 
،  1غسان فالح املطارنة ،  تدقيق احلسابات املعاصر الناحية النظرية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، ط  .96

  2222 االردن ، عمان ،
  2229، عمان ،  2، دار املسرية، طالناحية النظرية –تدقيق احلسابات املعاصر غسان فالح املطارنة،  .97

،  1امثلة وقضايا معاصرة، ط-مداخل-نظريات" االدارة االسرتاتيجية " فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي،  .98
  2214دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ، 

، دار اجلامعة اجلديدة ،  ،  االجتاهات احلديثة يف الرقابة واملراجعة الداخليةفتحي رزق السوافريي ، مسري كامل حممد  .99
  2222ة ، االسكندري

الرقابة واملراجعة الداخلية ، دار اجلامعية اجلديدة ، االسكندرية ،  مسري كامل حممد ،  فتحي رزق السوافريي ، .111
2222  

مفاهيمها ومداخلها وعمليات املعاصرة ، دار وائل للنشر والتوزيع ،  –فالح حسن احلسيين ، االدارة االسرتاتيجية  .111
  2222،  1عمان ، االردن ، ط

، دار  1مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر ، ط –حسني احلسيين ، مؤيد عبد الرمحان الدوري ، ادارة البنوك  فالح .112
  2222وائل للنشر ، عمان ، 

  1992، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، االردن ،  2فوزي حممد سامي ، شرح القانون التجاري ، ج .113
القباين ثناء علي السواح ، نادر شعبان إبراهيم  ،  النقود البالستيكية واثر املعامالت االلكرتونية على املراجعة  .114

 ، مصر  2222الداخلية يف املصارف التجارية ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 
أساليب مراجعتها  ، دار النصر القبطان حممود السيد،قواعد املراجعة يف أعمال البنوك شرح وايف لعمليات املصارف و  .115

 2222القاهرة ، للطباعة والنشر، 
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، بريوت الدار اجلامعية  دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي ، حممد السيد سرايا ،  .116
  2221، لبنان ، 

  2222توزيع ، القاهرة ، لطفي امني السيد امحد ، املراجعة يف عامل متغري ، دار الكتاب االول للنشر وال .117
  2221اجملمع العريب للمحاسبني ، مفاهيم التدقيق املتقدمة  ، عمان ، االردن ،  .118
دراسة تطبيقية يف جهات رقابية ، جملة املنصور ،   –جميد الشرع ، الرقابة الداخلية ودالالهتا يف احلد من الفساد املايل  .119

  2212، العراق ، اجلزء االول ، كلية االدارة واالقتصاد ، اجلامعة املستنصرية 
جميد علي حسني ، عفاف عبد اجلبار سعيد ، االقتصاد القياسي والتطبيق ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان  .111

،1992 
جميد علي حسني ، عفاف عبد اجلبار سعيد ، االقتصاد القياسي والتطبيق ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان  .111

،1992 
 . 2222حمسن أمحد اخلضريي، حوكمة الشركات ، جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، القاهرة،  .112
 2222،داربنحزم،لبنان،الطبعةاألوىل، "العمالملؤسسي" حممدأكرمالعدلوين، .113
، ديوان  االطار النظري واملمارسة التطبيقية –املراجعة وتدقيق احلسابات حممد التهامي ، مسعود صديقي ،  .114

 2222، اجلزائر ،  2طبوعات اجلامعية ، طامل
  2222حممد السيد سرايا ، اصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  .115
حممد السيد سرايا ، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   .116

2222  
، اجلزائر ،  1، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، طحممد بوتني  .117

2222  
، ديوان املطبوعات اجلامعية ، جامعة اجلزائر  2، ط حممد بوتني ، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق .118

 ،2222  
مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر ، بنك االستثمار " حلوكمة ومعايريها حمددات ا" حممد حسن يوسف،   .119

 .2222القومي ، جانفي 
  2222حممد مسري الصبان ، نظرية املراجعة واليات التطبيق ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  .121
الدار اجلامعية للنشر و  ،"  األسس العلمية و العملية ملراجعة احلسابات" حممد مسري الصبان، عبد اهلل هالل،  .121

  1992 ، التوزيع، االسكندرية
  2229مراجعة املعامالت املالية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، االردن ، حممد عباس الرماحي ،  .122
 2224، دار احلامد، األردن، " ادارة املوارد البشرية" حممد فاحل صاحل،  .123
 2224، الدار اجلامعية، االسكندرية ، "  مبادئ التسويق" نبيلة عباس ،. حممد فريد الصحن ، د .124
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 ، عمان  2212حممد قاسم القريويت ، نظرية املنظمة والتنظيم ، الطبعة الرابعة ، دار وائل للنشر ،  .125
، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  حممد مصطفى سليمان ، االسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات .126

2214  

حوكمة الشركات ودور اعضاء جمالس االدارة  واملديرين التنفذيني، الدار حممد مصطفى سليمان ،  .127
 .2222اجلامعية،االسكندرية ، مصر، 

االسكندرية ، مصر ، –حممد مصطفى سليمان ، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واالداري، الدار اجلامعية  .128
 .2222، 1ط

  2222، فلسطني ،  1ر ، ط، دار النش ، االدارة االقتصاديةحممود اجلعفري  .129

حممود يوسف الكاشف ، حنو اطار متكامل لتطوير فعالية املراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة ، جملة كلية  .131
  2222التجارة ، مصر ، 

، غرفة التجارة االمريكية ، " حوكمة الشركات يف القرن احلادي والعشرين" مركز املشروعات الدولية اخلاصة  .131
 .2222واشنطن ،

، القاهرة " ن حوكمة الشركات أمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بش" مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،  .132
 ،2224  

املفاهيم واملعايري واالجراءات ، مطابع جامعة امللك سعود ، اململكة العربية : مصطفى حسنني خيضر ، املراجعة  .133
  1992السعودية ، 

، الطبعة االوىل ، دار البداية ناشرون وموزعون ،  يم حديثة يف الرقابة الداخلية واملاليةمفاهمصطفى صاحل سالمة ،  .134
 2212عمان ، 

شركات االموال  –شركات االشخاص  –االحكام العامة يف الشركات : مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية  .135
  1992انواع خاصة من الشركات ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر ،  –

مصطفى يوسف الكايف ، تدقيق احلسابات يف ظل البيئة االلكرتونية واقتصاد املعرفة ، مكتبة اجملمع العريب للنشر  .136
  2214، االردن ،  1والتوزيع ، ط

 عمان،  2229،دار املسرية،2،ط"تدقيق احلسابات املعاصر " املطارنة،غسان فالح،  .137
  2222وجهات نظر مصرفية ، اجلزء الثاين ، مكتبة اجملتمع العريب ، عمان ،  مفلح حممد عقل ، .138
 2222دروس ومسائل حملولة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، : مكيد علي ، االقتصاد القياسي  .139
ة ، دار ، االسكندري دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعةمنصور امحد البديوي ، شحاتة السيد شحاتة ،  .141

 2221اجلامعية ، 
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، اساسيات املراجعة ، جامعة القاهرة للتعليم ، حممد ابو العال الطحان ، حممد شام احلمويمنصور حامد حممود  .141
 1994املفتوح ، 

طنطا ، ، دار املعرفة اجلامعية، " داءحوكمة الشركات مدخل يف التحليل املايل وتقييم األ"منري ابراهيم هندي،  .142
 .2211مصر،

،  دار الكتاب اجلامعي ، لبنان ، 1االصول واالسس العلمية ، ط" االدارة االسرتاتيجية " مؤيد سعيد السامل ،  .143
2212  

 ، عمان  2222،  2، دار وائل للنشر ، ط( " اهليكل والتصميم) نظرية املنظمة " مؤيد سعيد السامل ،   .144
  1992عامة ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ، ، دار احملمدية ال"  اقتصاد املؤسسة " ناصر دادي عدون ،  .145
  2222، اجلزائر ،  1صر دادي عدون ، دراسات حالة يف احملاسبة ومالية املؤسسة ، دار احملمدية ، طان .146
  2212، اجلزائر ،  1نسرين شريقي ، الشركات التجارية ، دار بلقيس للنشر ، ط .147
  2212نصر صاحل حممد ، نظرية املراجعة ، الدار االكادميية ، مصر ،  .148
 2224، االردن ،  2هادي التميمي  ، مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية ، دار وائل للنشر ، ط .149
 2222، دار وائل للنشر، عمان ،  2هادي التميمي ، مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية ، ط .151
  2211، عمان ، 1، دار الراية للنشر والتوزيع، ط" ادارة االنتاج والعمليات " هاشم محدي رضا ،  .151
، دار احلامد  1منظور اداري كمي اسالمي ، ط –هاين جزاع ارتيميه ، سامر حممد عكور ، ادارة اخلطر والتامني  .152

 ، االردن
  2211،  22جملة بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد  هدى خليل ابراهيم احلسيين ، مسؤولية مراقب احلسابات ، .153
، دار وائل للنشر  2املفاهيم والعمليات ، ط"  االدارة االسرتاتيجية" وائل حممد ادريس، طاهر حمسن الغاليب،  .154

  2212والتوزيع ، االردن ، 
ج وكمال الدين سعيد ، ، ترمجة امحد حامد حجا  املراجعة بني النظرية والتطبيق،  م توماس وامرسون هنري اولي .155

  1992اململكة العربية السعودية ، 
  2222يوسف حممد جربوع ، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق ، الوراق للنشر والتوزيع ، االردن ،  .156
يوسف حممد جربوع ، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  .157

  2222،  1ط
  2222،  2، الدار اجلامعية ، مصر ، ط اساسيات االطار النظري يف مراجعة احلساباتيوسف حممود ،  .158

 أطروحات-

رشيدة لشركات التامني اجلزائرية ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  إلدارةامحد نقاز ، املراجعة الداخلية مدخال  .1
 2212ورقلة ،  –ختصص مالية وحماسبة ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ، جامعة قاصدي مرباح 
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، " سة االقتصادية احملاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيري و مساعدة على اختاذ القرار يف املؤس" رمحون هالل ،  .2
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود و مالية كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر 

،2222 
دراسة  –مشالل جناة ، مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف التجسيد االمثل حلوكمة الشركات يف ظل بيئة دولية  .3

احصائية ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ختصص تدقيق حماسيب والنظام احملاسيب املايل ، كلية العلوم االقتصادية 
  2212التجارية وعلوم التسيري ، جامعة مستغامن ، 

ــــــة " واقــــــع تطبيــــــق احلوكمــــــة يف املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة " يقي خضــــــرة، صــــــد .4 ــــــة (  NCI) دراســــــة حال رويب
تســـــيري املـــــوارد البشـــــرية، كليــــــة : ، اطروحـــــة مقدمـــــة لنيـــــل شــــــهادة الـــــدكتوراه يف العلـــــوم االقتصـــــادية ختصــــــص" اجلزائـــــر

 . 2212ان ، اجلزائر ، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد تلمس
صوار يوسف ، حماولة تقدير خطر عدم تسديد القرض التنقيطي والتقنية العصبية االصطناعية بالبنوك اجلزائرية ،  .5

اطروحة ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ختصص تسيري ، جامعة تلمسان ، 
2222 

ـــــدي دالل ،   .6 دراســـــة حالـــــة شـــــركة اليـــــانس " ت ودورهـــــا يف حتقيـــــق جـــــودة املعلومـــــة احملاســـــبية حوكمـــــة الشـــــركا" العاب
ـــــوم التجاريـــــة ختصـــــص حماســـــبة ،  ـــــوراه الطـــــور الثالـــــث يف العل ـــــات اجلزائريـــــة ، رســـــالة مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة دكت للتأمين

 .2212جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر ،
جــــــودة املعلومــــــة احملاســــــبية يف ظــــــل حوكمــــــة الشــــــركات وانعكاســــــاهتا علــــــى كفــــــاءة الســــــوق " عبــــــد القــــــادر عيــــــادي ،  .7

حالــــــة اجلزائـــــر، اطروحــــــة مقدمـــــة لنيــــــل شـــــهادة دكتــــــوراه يف علـــــوم التســــــيري ختصـــــص ماليــــــة وحماســـــبة ، كليــــــة " املاليـــــة 
 ، شلف، اجلزائر العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي 

منـــــــوذج رقـــــــايب مقـــــــرتح لقيـــــــاس جـــــــودة أداء احلوكمـــــــة يف الشـــــــركات املســـــــامهة " عيـــــــد بـــــــن حامـــــــد معيـــــــوف الشـــــــمري، .8
، أطروحـــــــــة مقدمـــــــــة لنيـــــــــل درجـــــــــة الـــــــــدكتوراه يف احملاســـــــــبة، جامعـــــــــة دمشـــــــــق، كليـــــــــة "باململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية 

 .2211االقتصاد، قسم احملاسبة، سوريا، 
اطروحة لنيل شهادة دكتوراه ختصص حوكمة الشركات،   ،  واملسؤولية االجتماعية للشركاتغالي نسيمة ،  احلوكمة  .9

 .2212كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، اجلزائر ،

يل ، اطروحة مقدمة لن حنو اطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدوليةمسعود صديقي ،  .11
  2224شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ، فرع التخطيط االقتصادي ، جامعة اجلزائر ، 

موسى سالمة السويطي ، تطوير امنوذج لدور جلان املراجعة يف الشركات املسامهة العامة االردنية وتأثريها يف فعالية  .11
يف املالية ، جامعة عمان للدراسات العليا ، عمان ،  واستقاللية التدقيق اخلارجي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

2222  
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ياسر محد السيد مسرة ، اطار مقرتح لرفع مستوى اداء املراجعة الداخلية ملراجعة ادارة خماطر االعمال يف الشركات  .12
 .، جامعة املنصورة ، مصر  دمياطاملصرية ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية التجارة ، 

، اطروحة مقدمة لنيل شهادة " التدقيق احملاسيب يف املؤسسات العمومية" الشيخ ، حممد ولد أمحد يورة ، يعقوب ولد  .13
 2214دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص علوم التسيري ، تلمسان ، 

 مداخالتمقاالت و 

 –سسات االقتصادية اجلزائرية ابراهيم بوعزيز ، مجال عمورة ، دور املراجعة الداخلية يف تفعيل ادارة املخاطر باملؤ  .1
  2212، جوان  12، العدد  2دراسة ميدانية ، جملة االحباث االقتصادية جلامعة البليدة 

التكامل بني االليات احملاسبية وغر احملاسبية لنظم احلوكمة واثره على االداء وخفض "امحد سعيد قطب حسانني،  .2
، جملة كلية التجارة "اسة ميدانية على سوق االسهم السعودي ، در "فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشاة 

 .2229، جامعة االسكندرية، جانفي 21، العدد رقم 42للبحوث العلمية، اجمللد رقم 
ة ، ،جامعة احلاج خلضر،باتن "حماضرات يف مادة التدقيق املايل و احملاسيب"  أمحد لعماري، حكيمة مناعي، .3

2214 
امحد نقاز ، املراجعة الداخلية مدخال إلدارة رشيدة لشركات التامني اجلزائرية ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة  .4

الدكتوراه يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة 
  2212قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

تكنولوجيا املعلومات يف اداء نظام الرقابة الداخلية ، حبث تطبيقي يف جامعة القادسية ،  ارشد مكي رشيد ، اثر .5
 . 221، ص  2212،  4، العدد  12جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، العراق ، اجمللد 

ي احلسابات اسكندر نشوان ، جودة خدمة املراجعة اخلارجية والعوامل املؤثرة فيها من وجهة نظر مراجع .6
  2212، جملة الفكر احملاسيب ، جامعة عني الشمس ، العدد االول ،  مصر ، " الفلسطينية 

اسيا قاسيمي ، محزة فياليل ، املخاطر املصرفية ومنطلق تسيريها يف البنوك اجلزائرية وفق متطلبات جلنة بازل ،  .7
على اقتصاديات دول العامل  ، كلية العلوم االقتصادية املؤمتر الدويل األول حول إدارة املخاطر املالية وانعكاساهتا 

  2211ديسمرب  12-12والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة اكلي حمند اوحلاج ، البويرة ، يومي 
حالة السعودية ، جملة : اشرف حنا ميخائيل ، تدقيق احلسابات واطرافه يف اطار منظومة حوكمة الشركات  .8

  2222، السعودية ،   21االقتصاد واالدارة ، جامعة امللك عبد العزيز ، العدد 
زائر ، امللتقى دراسة حالة اجل" تطبيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املصرفية " بو بكر خوالد ، أمال عياري ، أ .9

الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واالداري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2212ماي  22- 22التسيري ، جامعة بسكرة، يومي 

  2212مدخل للتدقيق الداخلي ، جامعة حممد بوضياف املسيلة ، اجلزائر ، : اوصيف خلضر ، مطبوعة بعنوان  .11
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علي خلف سلمان ، مقدمة اىل امللتقى الدويل حول االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات . بتول حممد نوري، د .11
، كلية العلوم االقتصادية " حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة : " احلديثة ، دراسة بعنوان 

 . 2211ماي  19-12واالقتصاد، قسم احملاسبة، العراق،  وعلوم التسيري، اجلامعة املستنصرية، كلية االدارة
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل االول " احلوكمة ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية " بديسي فهيمة ،  .12

و  22واقع رهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ، يومي : حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة 
  2212ديسمرب  22

دور حوكمة الشركات يف التنسيق بني االليات الرقابية الداخلية واخلارجية للحد من " براق حممد ، قمان عمر ،  .13
، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل "الفساد املايل واالداري 

 ، بسكرة ، اجلزائر  2212ماي  22 – 22واالداري ، يومي 
، امللتقى الوطين " دور اليات احلوكمة يف احلد من الفساد املايل واالداري " دهيمي جابر ، . زين الدين ، ا  بروش .14

ماي ،  22 – 22من للحد من الفساد املايل واالداري ، جامعة بسكرة ، يومي  كأليةحول حوكمة الشركات  
2212 

وكمة الشركات ودورها يف التقليل من اثار االزمة البعد السلوكي واالخالقي حل" بريش عبد القادر، محو حممد ،  .15
كلية العلوم االزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،  : ، مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل " العاملية 

 2229 ، 21-22جامعة سطيف، يومي االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ، 
: امللتقى الدويل حول دور التدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر املصرفية ، غدود راضية ، صباحيي نوال ، ب .16

 . 2212إدارة املخاطر املالية وانعكاساهتا على اقتصاديات دول العامل ، جامعة آكلي حمند أوحلاج البويرة ، 
حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف االسواق " بوعظم كمال ، زايدي عبد السالم ،  .17

مع االشارة اىل واقع حوكمة الشركات يف بيئة االعمال الدولية ، امللتقى الدويل  –املالية واحلد من وقوع االزمات 
 .2229عنابة ، ، 2229 فمربنو  19 – 12حول احلوكمة واخالقيات االعمال يف املؤسسات ، 

، جملة القادسية للعلوم " اثر استخدام احلاسب االلكرتوين على انظمة الرقابة الداخلية " تامر حممد مهدي ،  .18
  2212، العراق ،  24، العدد  12االدارية واالقتصادية ، اجمللد 

ة مشاركة ضمن امللتقى الوطين جاوحدو رضا ، حقائق حول اخالقيات ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر ، بطاق .19
اوت  22يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة ، جامعة ( الواقع واالفاق ) الثامن حول مهنة التدقيق يف اجلزائر 

  2212اكتوبر  12 – 11، سكيكدة ،  192

ضرورية إلدارة جاوحدو رضا ، مايو عبد اهلل ، تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات واملنهج احملاسيب السليم متطلبات  .21
احلوكمة احملاسبية للمؤسسة : املخاطر يف املؤسسات االقتصادية ، بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل االول حول 

  2212ديسمرب  22و  22واقع ورهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ، 
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وى الشفافية واالفصاح ، مداخلة ضمن مجيل امحد ، سفري حممد ، جتليات حوكمة الشركات يف االرتقاء مبست .21
امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واالداري ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، 

  2212ماي  22و  22
، "أثر هيكلة امللكية كميكانيزم داخلي حلوكمة املؤسسات على أداء البنوك التجارية " حساين رقية،  سكور امال،  .22

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر،  12أحباث اقتصادية وادارية ، العدد 
 .2212بسكرة، اجلزائر، ديسمرب 

، امللتقى الوطين حول " أليات حوكمة الشركات ودورها من احلد من الفساد املايل واالداري"حساين رقية، ،  .23
-22من الفساد املايل واالداري ، جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر، يومي حوكمة الشركات كألية من احلد 

 .2212ماي  22
حسني امحد دحدوح ، دور جلان املراجعة يف حتسني كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها يف الشركة ، جملة دمشق  .24

  2222دمشق ، جامعة للعلوم االقتصادية والقانونية ، اجمللد الرابع والعشرين ، العدد االول ،
، " من اجل اسرتاتيجية وطنية للحوكمة من منظور إدارة الدولة واجملتمع واحلكم الرشيد" حسني مصطفى هاليل،  .25

حبوث وأوراق عمل مؤمتر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق املال العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
2222 . 

واقع حوكمة املؤسسات يف اجلزائر وسبل تفعيلها ، بطاقة مشاركة يف " لصمد ، حسني يرقى ، عمر علي عبد ا .26
رهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام  –واقع : امللتقى الدويل االول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة 

  2212ديسمرب  22 – 22البواقي ، 
  2222االردن ، ،  42و41، جملة املدقق ، العدد  يالعالقة بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجمحد شقري ،  .27
دور حوكمة الشركات يف تطوير البيئة " خالص حسن يوسف الناصر، عبد الواحد غازي حممد النعيمي ،  .28

، كلية ( صفر) ، جملة جامعة نوروز، العدد " االستثمارية واجتذاب االستثمار االجنيب يف اقليم كردستان العراق 
 2212واالقتصاد ،قسم احملاسبة،  جامعة املوصل ، دهوك ، العراق ، االدارة 

دور حوكمة الشركات يف تطوير البيئة االستثمارية " خالص حسن يوسف الناصر، عبدالواحد غازي حممد النعيمي، .29
االقتصاد، ، كلية اإلدارة و ( صفر)جملة جامعة نوروز، العدد ،واجتذاب االستثمار االجنيب يف اقليم كردستان العراق

 .2212قسم احملاسبة، جامعة املوصل ،دهوك، العراق، 
أدلة ميدانية " )قياس أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية " خليل أبو سليم ، .31

جامعة  -ابغ ، كلية األعمال بر  1، العدد 2فرع العلوم اإلنسانية، اجمللد  –، جملة جامعة جازان (من البيئة األردنية
   2214اململكة العربية السعودية، جانفي  -امللك عبد العزيز 
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خليل عبد اللطيف حممد ، منوذج مقرتح إلدارة وتقييم اداة وظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء توجهاهتا املعاصرة ،  .31
  2222، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، مصر  ، جويلية  2جملة البحوث التجارية ، العدد 

ىل حالة إشارة داري مع اإلملواجهة الفساد املايل واإل كأليةاحلوكمة املصرفية  " خرون، أرايس مربوك، مشري فريد و  .32
، للحد من الفساد املايل واالداري  كأليةحوكمة الشركات  : ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين حول " اجلزائر

ماي  29-22، جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر ، يومي كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري 
2212. 

رويال كالس للبحوث االكادميية والدراسات العليا  ، دور مراقب احلسابات ومسؤوليته يف تلبية احتياجات  .33
 2212اكتوبر  29مستخدمي القوائم املالية ، 

،املؤمترالدوليحوالألداءاملتميزللمنظماتواحلكومات،جامعة " الرشيدوالكفاءةاإلقتصاديةاالقتصادي احلكم" زايريبلقاسم،   .34
 .2005 ورقلة، اجلزائر، مارس

دور املراجعة الداخلية كآلية لتقومي نظم الرقابة الداخلية يف " سامح رفعت ابو حجر ، اميان امحد حممد روحية ،  .35
، حبث مقدم اىل املؤمتر السنوي اخلامس حول احملاسبة يف مواجهة " ظل تطبيق حوكمة الشركات يف مصر 

 ر التغريات االقتصادية والسياسية املعاصرة ، جامعة القاهرة ، مص
 –دور جلان املراجعة كأحد دعائم احلوكمة يف حتسني جودة التقارير املالية " سامح حممد رضا ، رياض امحد ،  .36

،  21، العدد  22، اجمللة االردنية إلدارة االعمال ، اجمللد رقم " دراسة ميدانية على شركات االدوية املصرية 
  2211االردن ، 

وجلان املراجعة ذات البعد االخالقي يف زيادة فعالية احلوكمة بإدارة منظمات  دور اليات الرقابة" سعاد بوهاللة ،  .37
،  12، جملة الدراسات املالية واالقتصادية ، جامعة الشهيد حممد خلضر ، الوادي ، اجلزائر ، العدد " االعمال 

  2212،  22اجلزء 
، دورة حول حوكمة  " تطور االقتصاد الوطيندور حوكمة الشركات واملراجعة الداخلية يف" سعد ايب ابراهيم امحد ،  .38

 2222الشركات ، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب ، جدة ، ماي 

للمركز املصري  -، سلسلة أوراق العمل"تقييم مبادئ حوكمة الشركات يف مجهورية مصر العربية" مسيحة فوزي ،  .39
 .2222، القاهرة ، أفريل  22ورقة عمل رقم -للدراسات االقتصادية

مسري كامل حممد عيسى ، العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركات مع  .41
، جانفي  42، اجمللد رقم  21دراسة تطبيقية ، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة االسكندرية ، العدد 

2222  
، املؤمتر (التجربة املاليزية) حوكمة املؤسسات املالية ودورها يف التصدي لالزمات املالية " ق،ناسناء عبد الكرمي اخل .41

، كلية (التحديات، الفرص، االفاق) تداعيات االزمة االقتصادية العاملية على منظمات االعمال حول السابع 
 . 2229االقتصاد والعلوم االدارية، االردن،
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أداة لرفع مستوى اإلفصاح ومكافحة الفساد وأثرها على  : حوكمة الشركات"  فريوز رجال،. شريف غيـاط، أ  .42
 .قاملـة، اجلزائر  1942ماي  2جامعة ، " كفاءة السوق املايل

، مداخلة مقدمة " جلان التدقيق كأحد متطلبات ارساء نظام احلوكمة وحماربة الفساد يف الشركات " شريقي عمر ،  .43
اليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة ، ورقلة ، اجلزائر :  ضمن امللتقى العلمي الدويل حول

  2212نوفمرب ،  22 – 22  ،
شوقي عطاء اهلل ، املراجعة كأداة ملتابعة اخلطة يف املشروعات ، جملة احملاسبة واالدارة والتامني ، العدد الثامن ،  .44

 مصر 
امللتقى الدويل حول  ، "  الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر املصرفيةدور املدقق "صباحيي نوال ، بغدود راضية ،  .45

  2212 ، جامعة البويرة ، اجلزائر،" " إدارة املخاطر املالية وانعكاساهتا على اقتصاديات دول العامل بعنوان 

: الدويل الثامن حول، املؤمتر  " مع الرتكيز على التجربة اجلزائرية -واقع احلوكمة يف دول خمتارة" صباحيي نوال،   .46
دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 .حسيبة بن بوعلي، شلف، اجلزائر
مقاربة قياسية للفرتة " حوكمة الشركات ودورها يف النمو االقتصادي " صديقي خضرة ،  خلدميي عبد احلميد ،  .47

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  2، جملة االسرتاتيجية والتنمية ، العدد  2222-2212
 .جامعة مستغامن ، اجلزائر 

دراسة حالة شركة اليانس " حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية" العابدي دالل ،   .48
دكتوراه يف العلوم التجارية ختصص حماسبة ، كلية العلوم االقتصادية  شهادةاجلزائرية، رسالة مقدمة لنيل  للتأمينات

 .2212بسكرة، اجلزائر ،   –والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 
رباح يف البيئة املصرفية دارة األضبطإركائز احلوكمة ودورها يف " براهيم الربغوثي ، إمسري . عبد الرزاق الشحادة ، د  .49

الدولية واحلوكمة العاملية ، كلية  واالقتصاديةزمة املالية زمة املالية العاملية ، امللتقى العلمي الدويل حول األيف ظل األ
 .2229اكتوبر  21 – 22العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف ، يومي 

، حبث " توظيف االطر واملعايري احلديثة يف تقومي نظام الرقابة الداخلية " عبري خالد امحد ، نزار فليح حسن ،  .51
، الفصل  22، العدد  11تطبيقي يف الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ، جملة دراسات حماسبية ومالية ، جملد 

  2212الثاين ، ام البواقي ، 
، " حوكمة الشركات ودورها يف تفعيل نظام الرقابة على شركات التامني التعاوين " ين مرمي ، عزيزة بن مسينة ، طب .51

امللتقى الدويل السابع حول الصناعة التأمينية، الواقع العملي وافاق التطوير، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية 
 ،2212ديسمرب  24-22وعلوم التسيري، جامعة شلف ، اجلزائر، يومي 
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، مداخلة مقدمة " دور جلان املراجعة يف دعم حوكمة الشركات ألغراض استمرار املنشاة " عطية صالح سلطان ،  .52
  2222ضمن املؤمتر العريب االول حول املراجعة الداخلية يف اطار احلوكمة املؤسسية ، القاهرة ، مصر ، 

،  12عدد  ،،جملة الباحث -دراسة مقارنة مع مصر -مة املؤسسات يف اجلزائر كعلي عبد الصمد عمر ، إطار حو  .53
  2212جامعة املدية ، اجلزائر ،  ، التجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية 

علي حممد جتيل املعموري ، الوعي الرقايب للقيادات االدارية ودوره يف حتقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية وحتقيق  .54
  2212،  22، العدد  12لد القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، العراق ، اجملاملساءلة العادلة ، جملة 

التدقيق الداخلي كأحد اهم االليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة االداء يف املؤسسة " عمر شريقي،   .55
ة وعلوم التسيري، جامعة سطيف، ، كلية العلوم االقتصادية والتجاري22العدد  -، جملة اداء املؤسسات اجلزائرية" 

 .2212اجلزائر، 
، جملة جامعة امللك " جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات حالة السعودية " عوض بن سالمة الرحيلي ،  .56

 2222، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة ، السعودية،  1، العدد  22عبد العزيز لالقتصاد واالدارة، م

حالة السعودية ، جملة االقتصاد : ، جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات عوض بن سالمة الرحيلي  .57
  21واالدارة ، جامعة امللك عبد العزيز ، العدد 

ورقة حبث مقدمة إىل امللتقى الوطين ملهنة التدقيق " دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر املصرفية "فريدة صاحل،   .58
 2212اكتوبر ،  12-11، يومي  يف اجلزائر، سكيكدة، اجلزائر

قواعد احلوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الشركات املسامهة " فيصل حممود الشواورة،  .59
  2229، 22، العدد رقم 22، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد رقم " العامة االردنية

دراسو  –جلنة التدقيق كأحد دعائم حوكمة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية " شام ، لشالش عائشة ، بوعلي ه .61
  2212، مارس  21ميدانية لبعض واليات الغرب اجلزائري ، جملة البشائر االقتصادية ، اجمللد الثالث ، العدد 

  2229جانفي  21 تقرير ،التدقيق الداخلي مبادئ اخالقيات مهنة معهد املدققني الداخليني ،  .61

، اجمللة العلمية لالقتصاد " جلنة املراجعة ودورها يف زيادة فاعلية عمل املراجعة ودعم استقالهلم " متويل سامي ،  .62
  22، العدد  22والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عني الشمس ، اجمللد 

م املالية املنشورة يف بيئة دور جلان املراجعة يف حوكمة الشركات واثرها على جودة القوائ" جمدي حممد سامي ،  .63
  42، اجمللد  22، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة االسكندرية ، العدد " االعمال املصرية 

حممد خالد املهايين ، حسن عبد الكرمي ،التدقيق الداخلي ملعامالت املوازنة الفيدرالية للعراق  ، جملة االدارة  .64
  2222،  22واالقتصاد ، العدد رقم 

حممد عبد الفتاح ابراهيم ، منوذج مقرتح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات يف اطار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية  .65
 2222، املؤمتر العريب االول حول التدقيق الداخلي يف اطار حوكمة الشركات ، االمارات ، سبتمرب 
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املهنية يف تعزيز فاعلية وكفاءة نظم حوكمة الشركات املسامهة أثر النظم احملاسبية واملعايري " حممد عطية مطر،  .66
 .2229، اجلامعة االردنية، االردن، 2، العدد22، جملة الدراسات للعلوم االدارية، جملد رقم " العامة األردنية

" ول جتارب وحل: تشجيع حوكمة الشركات يف الشرق االوسط ومشال افريقيا " مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،  .67
  2211، املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ، فرباير ، 

فعالية واداء املراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كألية للحد " مسعود دراوسي ، ضيف اهلل حممد اهلادي ،  .68
حوكمة الشركات كألية للحد من : ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين حول " من الفساد املايل واالداري 

 ، بسكرة  2212ماي  22 – 22ساد املايل واالداري ، يومي الف
 ، جملة الباحث ، " دور املراجعة يف اسرتاتيجية التأهيل االداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية" مسعود صديقي ،  .69

 2212العدد االول ،  جامعة ورقلة ، 
جية على االداء الرقايب ، مداخلة مقدمة مسعود صديقي ، حممد براق ، انعكاس تكامل املراجعة الداخلية واخلار  .71

االداء املتميز للمنظمات واحلكومات ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية احلقوق : اىل املؤمتر العلمي الدويل حول 
  2222مارس  29 – 22والعلوم االقتصادية ، ورقلة ، اجلزائر ، يومي 

موجهة لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص اتصال املؤسسة واحمليط ، : مطبوعة الدعم البيداغوجي يف مقياس  .71
 –وتسويق ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، قسم علوم االعالم واالتصال ، جامعة حممد ملني دباغني 

 2212، اجلزائر ،  2سطيف 
ل من جملس حكام املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ، ترمجة فريق عممعهد املدققني الداخليني ،  .72

 .مجعية املدققني الداخليني يف لبنان باإلشراف االستاذ ناجي فياض 
، ( مرتجم اىل اللغة العربية ) معهد املدققني الداخليني ، املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي  .73

  2212الواليات املتحدة االمريكية ، 
حالة دراسية للشركات ) سامهة ما بني احلوكمة والقوانني والتعليمات الشركات امل" مها حممود رمزي رحياوي ،  .74

 ،2222، العدد االول،  24دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، اجمللد جامعة ، جملة (املسامهة العامة العمانية
، بطاقة " ملاليةاثر تطبيق قواعد احلوكمة على االفصاح احملاسيب وجودة التقارير ا" موسى سهام ، خالدي فراح،  .75

مشاركة يف امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد خيضر، 
 .2212ماي  2-2بسكرة، 

 جامعة االمرات العربية املتحدة ميثاق التدقيق الداخلي يف جامعة االمارات ،  .76

االمام ، استعمال امنوذج عائد راس املال املعدل باملخاطر نرباس حممد عباس العامري ، صالح الدين حممد امني  .77
(RAROC  ) الفصل  21يف ادارة املخاطر املصرفية ، جملة دراسات حماسبية ومالية ، اجمللد السابع ، العدد ،

  2212الرابع ، جامعة بغداد ، 
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ادارة االرباح يف البنوك التجارية  ضبطحنو تفعيل دور احلوكمة املؤسسية يف " حديدي ادم ، . هواري معراج ، ا  .78
للحد من الفساد املايل واالداري ، كلية العلوم االقتصادية  كألية، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات  " اجلزائرية 

 .2212ماي  22- 22والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة بسكرة، يومي 
، بطاقة مشاركة يف " يق جودة املعلومة احملاسبية دور حوكمة الشركات يف حتق" هوام مجعة ، لعشوري نوال ،  .79

امللتقى الدويل االول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ورهانات وافاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي 
  2212ديسمرب  22 – 22، 

، جملة الدراسات االقتصادية  "دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات" حيي سعيدي ، خلضر اوصيف ،  .81
 2212،  22واملالية ، جامعة الوادي ، العدد 

 قوانين 

 املعدل واملتمم  القانون التجاري اجلزائري ، .1
اجلريدة الرمسية للجمهورية  املعدل واملتمم ،  ، 22/21رقم  العمومية االقتصادية القانون التوجيهي للمؤسسات .2

  1922 سنة ،  22العدد اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  2212جويلية  29مؤرخ يف  21-12قانون رقم  .3

  2212 سنة، 42املعتمد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 
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 : متاح من خالل الرابط التايل  ،   2211وبدون كلية ،

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/ 

، من جتربة ماليزيا يف حوكمة الشركات ؟  نستقيدهما الذي ميكن ان " سليمان عبد اهلل ناصر ،  .2
http://www.aleqt.com/2012/01/05/article_613651.html 
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https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56ccf02e6307d97b008b4577&assetKey=AS:332440527753217@14562714

06285 

" املراجعة الداخلية "  منتدى احملاسب العريب ، حبث مقدم من طرف اخلبري احملاسيب امني بن سعيد ، .4
https://accdiscussion.com/acc13082.html 
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 .مع القاء الضوء على التجربة املصرية " حوكمة الشركات سبيل التقدم"نرمني ابو العطا،  .6
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 10: الملحق رقم 

                      

                          

 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس                                          

 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير                                        

 
 ممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة في المؤسسة البنكية : أطروحة دكتوراه بعنوان 

 – 0011دراسة معيار  -
 .الغايل من إعداد الطالب بوخروبة ،  نرجو من سيادتكم التعاون معنا إلمتام أطروحة دكتوراه بالعنوان املذكور أعاله

، ونعلمكم أن مجيع و الزبائن حيث أن هذا االستبيان موجه إىل املدراء ، املدققني ، احملاسبني واملكلفني بالدراسات 
 .املعلومات املقدمة سوف تستخدم  لغرض البحث العلمي فقط 

 تعريف بعض المصطلحات المذكورة في االستبيان

 ( Audit interne):مفهوم التدقيق الداخلي 
و هو وسيلة ، عمل على مراجعة النواحي احملاسبية و املالية و األعمال األخرى كخدمة لإلدارة يداخل املؤسسة  أنشاط تقييم مستقل نش"

 " رقابة إدارية تعمل على قياس و تقييم فعالية وسائل الرقابة األخرى 
 ( Gouvernance d’entreprise) :مفهوم الحوكمة 

توزيع الواجبات واملسؤوليات بني املشاركني يف الشركة  وإطارنظم يتم بواسطتها توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها، حيث حتدد هيكل  "
 " .القرارات املتعلقة بشؤون املؤسسة  الختاذوتصنع القواعد واألحكام . املسامهة، مثل جملس االدارة واملديرين، وغريهم من ذوي املصاحل

 ( Contrôle interne) :تعريف المراقبة الداخلية 
اليت هتدف للمحافظة على  واإلجراءاتاخلطة التنظيمية والسجالت : " الداخليني على اهنا  نيمعهد املدقق عرفت املراقبة الداخلية من قبل

سمح بإعداد بيانات مالية يعتمد عليها موجودات املؤسسة وضمان كفاية استخدامها والتأكد من سالمة ودقة السجالت احملاسبية حبيث ت
 ".وحمضرة طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

 ( Audit externe):تعريف التدقيق الخارجي 
الفحص االنتقادي للدفاتر والسجالت من طرف شخص خارجي حمايد من اجل احلصول على راي حول عدالة القوائم املالية ، ويتم " 

 " ي بعقد بينه وبني املؤسسة تعيني املدقق اخلارج
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 (Comité d’audit):تعريف لجنة التدقيق 
جلنة منبثقة من جملس ادارة الشركة ، وعضويتها قاصرة فقط على االعضاء غري التنفذيني والذين لديهم خربة : " تعرف جلنة التدقيق على اهنا 

عن االشراف على عملية اعداد القوائم املالية ، مراجعة وظيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق  يف جمال احملاسبة والتدقيق ، وتكون مسؤولة
 " .اخلارجي ومراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات 

 ( Gestion des risques):تعريف ادارة المخاطر 
وذلك عن طريق اكتشاف اخلطر وحتليله وقياسه وحتديد  هي تنظيم متكامل يهدف اىل جماهبة املخاطر بأفضل الوسائل واقل التكاليف ،" 

 " .وسائل جماهبته ، مع اختيار انسب هذه الوسائل لتحقيق اهلدف املطلوب 

 
  الرجاء وضع عالمة(x ) في خانة اإلجابة المناسبة: 

 :متغير الجنس  .0

 اإلجابة الجنس
  ذكر
  أنثى

 
 : الفئة العمرية  .2

 
 اإلجابة العمر

  سنة 02إلى  22من 
  سنة 52إلى  03من 

  سنة 52أكثر من 
 

 : الرتبة  .0
 

  الرتبة
  مكلف بالزبائن

  مدقق
  مدير
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 :سنوات الخبرة  .5
 االجابة سنوات الخبرة

  سنوات 12اقل من 
  سنوات 01الى  12من 

  سنوات 01اكثر من 
 

 :المستوى التعليمي  .2
 االجابة المستوى التعليمي

  ثانوي
  ليسانس

  ماجيستير او ماستر
يرجى كتابة المستوى في خانة االجابة في ) اخرى 

حالة عدم تناسب المستوى مع اي من 
 ( .التخصصات المذكورة اعاله 

 

 

 :تخصص الشهادة  .3

 االجابة تخصص الشهادة
  تدقيق

  مالية ومحاسبة
  (يرجى كتابة التخصص في خانة االجابة )  تخصص اخر

 

 :التدريبية الدورات  .7
 االجابة مجال الدورة

  محاسبة
  تدقيق  او ادارة المخاطر
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(فقرة 20)  مدى تطبيق المؤسسة البنكية لمبادئ الحوكمة: المحور االول   

 محايد غير موافق موافق العبارات 
جتسيدها مبا خيدم االنشطة املالية للبنك وسياسة  يوجد اعضاء جملس ادارة هلم دراية مببادئ احلوكمة وامهية

 .املخاطر  
   

يقوم جملس االدارة بإعادة هيكلة جمللسه عندما يكون هناك تعارض يف املصاحل جيعلهم غري قادرين على اداء 
 .واجبهم جتاه البنك 

   

مبا يضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة تتم من خالل جملس االدارة اختيار ومراقبة وتعيني املدير التنفيذي 
 .البنك 

   

يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة ادارة املخاطر ،وتضع املبادئ لإلدارة املركزية بشان ادارة خماطر االئتمان ، 
 .السوق ، السيولة ، التشغيل و السمعة وغري ذلك من املخاطر 

   

ليت تضم نظم االجور ومبادئ تعيني االدارة التنفيذية واملسؤولني يقوم جملس االدارة بتشكيل جلنة االجور ا
 .بالبنك مبا يتماشى مع اهداف واسرتاتيجية البنك 

 

   

    .يقوم جملس االدارة بوضع وتعزيز اخلطوط العريضة للمسؤولية واملساءلة 
للممارسات وسياسات املكافآت يوافق االهداف االسرتاتيجية يقوم جملس االدارة بضمان اشراف مالئم 

 .طويلة االجل 
 

   

يقوم جملس االدارة بإعداد تقرير يقر فيه باستقاللية املدقق اخلارجي ، ووظائف املراقبة الداخلية ، الختبار 
 .ؤسسة البنكية ة املوتأكيد املعلومات احملصلة من االدارة عن عمليات واداء البنك باعتبارمها جوهرية حلوكم

 

   

    .هناك تقارير تعد بصفة دورية تشري اىل امهية وظيفة التدقيق الداخلي واخلارجي يف املؤسسة البنكية 
يقوم جملس االدارة واالدارة املركزية للبنك بالتحقق من ان القوائم املالية متثل املوقف املايل للبنك يف مجيع 

وذلك من خالل التأكد من ان املدقق اخلارجي ميارس عمله بالتوافق مع املعايري املطبقة ، وانه يشارك  جوانبه ،
 .يف عمليات املراقبة الداخلية للبنك املرتبطة باإلفصاح يف القوائم املالية 

   

    .تقوم جلنة املراجعة بكتابة التقارير مباشرة اىل جملس االدارة 
هناك تفاهم بني اعضاء جملس االدارة واالدارة املركزية حول هيكل عمليات البنك والبيئة القانونية اليت يعمل 

 .فيها البنك 
   

 هناك دليل عمل ومعايري السلوك املالئم ونظام لقياس مدى االلتزام هبذه املعايري 
 

   

    .اح ومدى املسامهة يف هذا النجاح هناك اسرتاتيجية واضحة للبنك يتم على ضوئها قياس مدى النج
    .هناك توزيع سليم وعادل للمسؤوليات يف مراكز اختاذ القرار 

    .هناك الية للتعاون بني جملس االدارة واملدقق اخلارجي 
 .يوجد نظم قوية للمراقبة الداخلية تتضمن حتديد وظائف التدقيق الداخلي وادارة املخاطر 

 
   

هناك رقابة خاصة على مراكز املخاطر واملواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل ، مبا يف ذلك عالقات العمل 
 .مع املقرتضني وكبار املسامهني ومتخذي القرار يف البنك 
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    .هناك تدفق مناسب للمعلومات من داخل البنك وخارجه 
اق اختصاص تشريعي وحمدد بشكل واضح ، مع ضمان وجود توزيع للمسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نط

 .خدمة املصلحة العامة
   

حيصل املسامهني بانتظام ويف التوقيت املناسب على معلومات مكتوبة عن كل ما يهمهم معرفته عن البنك، 
قرارات  عن اجتماعات اجلمعية العامة وما سيناقش فيها من موضوعات، مبا يسمح مبشاركتهم يف اختاد

جوهرية تتعلق بنظام البنك ، أو بإصدار أسهم أو سندات جديدة، أو ببيع أصول ، و باألخص قوائمها 
 .املالية 

   

تتاح الفرصة للمسامهني لتوجيه أسئلة جمللس االدارة، فيما يتعلق بتقرير املدقق اخلارجي، وإضافة موضوعات إىل 
 .أجندة اجتماع اجلمعية العامة

   

ضطالع على أعمال املراجعة السنوية، وإتاحة نتائ  التدقيق اخلارجي للتأكيد على مدى توافقه مع إتاحة اال
 .األسلوب املستخدم يف إعداد وتقدمي القوائم املالية

   

 

 ( فقرة 22)  اهمية لجنة التدقيق في تحقيق الحوكمة: المحور الثاني 

غير  موافق العبارات :لجنة التدقيق 
 موافق

 محايد

 
 وعالقتها

 مع مجلس االدارة

تقوم جلنة التدقيق مبساعدة جملس االدارة يف تنفيذ مسؤولياته املتعلقة بسياسات البنك 
 .املالية ، املراقبة الداخلية والتقرير املايل 

   

تعمل جلنة التدقيق  على وضع واحلفاظ على خطوط االتصال بني جملس االدارة 
 .واالدارة املالية واملدقق الداخلي و اخلارجي 

   

دراسة القوائم املالية والتقارير السنوية والدورية قبل على جلنة التدقيق يف البنك  تعمل
 عرضها على جملس االدارة للموافقة عليها ، ودراسة التوصيات الواردة فيه 

   

 تهامسؤوليو 
 في تفعيل

 نظام
المراقبة 
 الداخلية

 

من مسؤولية جلنة التدقيق اجتاه ادارة املخاطر البنكية التحقق من كفاية ودقة املعلومات 
املقدمة اىل جملس االدارة ، والعمل معا لصياغة اسرتاتيجية واضحة لكل جمال يف ادارة 

 ها بالنسبة للتعامل مع املخاطرة املخاطر ، وتقييم مقاييسها للوقوف على مدى مالئمت

   

التدقيق باختبار كافة جوانب ومراكز املخاطرة وضمان فعالية الضوابط  تقوم جلنة
املتخذة يف حالة جتاوز احلدود املقدرة ، وضمان فهم االدارة للسياسات املوضوعة 

 تعها باخلربة الضرورية لتنفيذها ومت

   

 تهامسؤوليو 

 في تفعيل

التأكد من ان ادارة املؤسسة قامت بتصميم وتنفيذ من مهام جلنة التدقيق يف البنك 
 .نظام للمراقبة الداخلية ذو كفاءة عالية

   

تقوم جلنة التدقيق بدراسة انظمة املراقبة الداخلية للتحقق من فاعليتها والعمل على 
والتحقق من ان هذه  حتسينها باستمرار ، وتقدمي االقرتاحات املالئمة يف هذا الشأن ،

النظم توفر الضمانات الكفيلة مبنع حدوث االخطاء ووضع االليات اليت تساعد على 
 .اكتشافها فور حدوثها 

   

تقوم جلنة التدقيق مبراجعة ودراسة التقارير اخلاصة بتطوير نظم العمل والنظم احملاسبية 
اجراءات التدقيق الداخلي ،و اقرتاح التعديالت الواجب  واالجراءات املالية واالدارية ،
 .ادخاهلا على هذه اجلوانب 
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تتوىل جلنة التدقيق بالرد على رسالة املدقق اخلارجي بشان اوجه الضعف اجلوهرية يف  نظام المراقبة الداخلية
 .املراقبة الداخلية 

   

جلنة التدقيق على علم بالعناصر االساسية لنظام املراقبة الداخلية املتمثلة يف الرقابة 
التنظيمية ، خطط التطوير والتغري يف نظم املراقبة الداخلية ، الرقابة على التقدير 
وسلطات االعتماد للقيام بالعمليات املختلفة ، نظم املراقبة احملاسبية ، نظم محاية 

 . ة االدارية ، الرقابة على التوثيق االصول ، الرقاب

   

 

 هادور و 

 في تعزيز

 مستوى االفصاح

 والشفافية

تقوم جلنة التدقيق على مناقشة ومراجعة االدارة واملدقق الداخلي يف القوائم املالية اليت 
مت  مت تدقيقها ، والتطبيقات احملاسبية اليت يتوجب تطبيقها ،و القوائم املالية القطاعية ،
 .تقوم بتحليل االدارة لألوضاع والنتائ  املالية ، وذلك قبل اعداد التقرير السنوي  

   

تقوم جلنة التدقيق مبناقشة االدارة واملدقق اخلارجي بأية مستجدات هامة تؤثر على 
التقارير والبيانات املالية مثل التغريات يف تطبيق املبادئ احملاسبية ، كفاية نظم الرقابة 

 .اخلية الد

   

تقوم جلنة التدقيق باإلشراف على عملية اعداد التقارير املالية من خالل عرض نتائ  
التدقيق الداخلي واخلارجي ، عرض القوائم املالية وكافة التقارير اليت يقدمها املدقق 

والنظر يف  املستقل ، وكذلك اية خالفات ملموسة بني االدارة واملدقق اخلارجي ،
 .مبادئ التدقيق املستخدمة يف اعداد القوائم املالية للمؤسسة 

   

تتحصل جلنة التدقيق على الضمانات الالزمة حول سالمة وجودة املعلومات املقدمة يف 
 .القوائم املالية 

   

واليت تنشا من توقعات  تقوم جلنة التدقيق بتقييم املخاطر املتعلقة بإعداد التقارير املالية ،
 .احملللني او من خطط مكافاة املسؤولني التنفذيني او اخلطط التنظيمية باملؤسسة 

   

 خبرة اعضاء

 لجنة التدقيق

يتمتع اعضاء جلنة التدقيق مبستوى جيد يف جمال احملاسبة والتدقيق ولديهم دراية تامة 
 .وبكيفية اعداد القوائم املالية  ، IAS/ GAAPباملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

   

 اليات
 عمل
 لجان

 التدقيق

تدرج مجيع املهام واملسؤوليات اليت ينبغي ان تقوم بأدائها جلنة التدقيق يف ميثاق 
 .مكتوب ويصادق عليه جملس االدارة

   

للتنسيق الدائم بني جملس  يقوم رئيس جلنة التدقيق بعمله على اساس التفرغ الكامل ،
 .االدارة واالدارة التنفيذية واالعضاء االخرين 

   

    تعقد اللجنة اجتماعاهتا بشكل دوري وعلى اساس شهري 
    .تقوم جلنة التدقيق بإصدار تقريرا سنويا يتم نشره ضمن التقارير السنوية 

 لجنة

 التدقيق 

 والمدقق الخارجي

 

ترشيح وتعيني املدقق اخلارجي يف البنك اجتاه املدقق اخلارجي من مهام جلنة التدقيق 
وحتديد اتعابه ، ومساعدته على اداء مهامه لضمان استقالليته من خالل تزويده بكافة 

 .املعلومات اليت حيتاجها ألداء مهامه 

   

بالعمل على حل املشاكل واخلالفات اليت قد تنشا بني يف البنك تقوم جلنة التدقيق 
املدقق اخلارجي واالدارة ، والعمل على حتقيق التنسيق بني املدقق اخلارجي واملدقق 

 .الداخلي
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و تأخذ  تقوم جلنة التدقيق بالتعاون مع املدقق اخلارجي، وتراجع وتتسلم تقاريرهم،
القرارات التصحيحية يف الوقت املناسب لتحديد أوجه الضعف يف الرقابة وعدم التوافق 

 .مع السياسات والقوانني والنظم 
 

   

 

 

 

 تهاعالقو 

 بالتطبيق الفعلي 

 لمعايير 

 التدقيق الداخلي

يف تعيني املدققني الداخليني وضمان ان وظيفة التدقيق الداخلي  تشارك جلنة التدقيق
تؤدي عملها بشكل جيد وتعمل وفق املعايري املهنية ، وتويف مبسؤولياهتا مبقتضى خطة 

 .اسرتاتيجية للتدقيق 

   

راجعة اهداف وظيفة التدقيق الداخلي واالشراف على انشطتها تقوم جلنة التدقيق مب
واملوافقة على االسرتاتيجية اليت تعدها هذه الوظيفة وخطتها السنوية  وتنظيمها ،

 .والتغيريات اليت جتري خالل السنة 

   

ضمان ان التدقيق الداخلي يعمل وفقا للمعايري املهنية وان له تعمل جلنة التدقيق على 
كما تقوم مبراجعة االداء العام للتدقيق الداخلي   نظام تأكيد قوي للجودة معمول به ،

واحلصول على تقارير عن عدم التقدم اجلاري يف حتقيق املؤشرات االساسية احملددة 
 .لألداء 

   

ناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع وظيفة التدقيق تقوم جلنة التدقيق يف البنك مب
تقوم بتلقي التقرير السنوي الداخلي الداخلي او االدارة حسب ما هو مالئم ، كما 

والتفسريات ، واملساعدة على تكوين راي رمسي عن كفاية الرقابة الداخلية داخل 
 .الشركة 

   

تقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بالعمليات والتأكد من اتباع السياسات واملبادئ 
احملاسبية السليمة وصوال اىل الكشوفات املالية اليت تعد بصورة مقبولة، ومراجعة خطط 
ونتائ  التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وضمان وجود اتصاالت جيدة بني املدققني 

 .اخلارجيني وجملس االدارة الداخليني واملدققني

   

 

 (فقرة 05)ي للتدقيق الداخل 0011معيار   تطبيق برنامج تأكيد وتحسين الجودة:المحور الثالث 

 محايد غير موافق موافق العبارات 
تأكيد وتحسين  برنامج
 الجودة

رئيس التدقيق بتطوير وإدارة وحتسني برنام  ضمان جودة ونوعية تغطي  يقوم
 .مجيع جوانب النشاط التدقيق الداخلي 

   

 

 

 معيار

رقابة مستمرة على ان العمليات القائمة تعمل بشكل فعال لضمان هناك 
على  واإلشرافمبا يف ذلك التخطيط  اجلودة وتامني كل حالة على حدة

املهمة ، املمارسات املوحدة للعمل ، االجراءات املتصلة بوثائق العمل 
 .والتحقق و املصادقة ، وباإلضافة اىل استعراض التقارير 

 

   

من  يوجد تقييم حلالة اعداد مهمة التدقيق الداخلي قبل العمل امليداين ،
خالل البحث عن عناصر كاملوافقة املسبقة لنطاق التدقيق الداخلي ، وافضل 

 .املمارسات املبتكرة املدرجة يف امليزانية ، وعمال خرباء

   

   استخدام لقوائم املراقبة او االستعمال االيل للتدقيق الداخلي من اجل هناك 
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 اعمال

 التقييم

 الداخلي

 .يق الداخليمراجعة ما اذا كانت االجراءات معتمدة من قبل نشاط التدق
    .يوجد حتليل ملؤشرات االداء لقياس قيمة اصحاب املصاحل

تؤخذ يف احلسبان مجيع مواطن الضعف ومجيع اجملاالت اليت حتتاج اىل  
حتسني بطريقة مستمرة ، وتبلغ جملس االدارة بنتائ  املتابعة املستمرة مرة 

 .واحدة يف السنة على االقل

   

تقدم تقارير ربع سنوية اىل جلنة التدقيق ميتثل مع معايري التدقيق الداخلي ، 
يشمل التقدم احملقق مقارنة باخلطة السنوية ، وتقارير الفرتة ، مبا يف ذلك 
تفاصيل الراي وملخصات القضايا الرئيسية ونتائ  االعمال اليت شرعت 

 .خالل الفرتة

   

تقدم دراسات سنوية على رضا اصحاب املصاحل الرئيسيني يف املؤسسة 
 .البنكية 

   

اجملاالت اهلامة الغري متماثلة مع معايري التدقيق الداخلي احملددة يف التقييم 
الداخلي سيبلغ عنها يف التقرير السنوي واملراجعة السنوية وتستخدم إلعالن 

 بيان احلوكمة السنوي 

   

 معيار

 اعمال

 التقييم الخارجي

يتمتع املدقق اخلارجي خبربة ودراية مبمارسات مهنة التدقيق الداخلي ويتمتع 
 .مبعرفة معمقة حول املعايري الدولية املهنية

   

يتم اجراء تقييم خارجي كل مخس سنوات على االقل ، وفقا ملعايري التدقيق 
 .الداخلي 

   

    .تعيني املقيم اخلارجي ونطاقه ويوافق عليه من قبل جلنة التدقيق يتم
تقوم التقييمات اخلارجية بتقييم وابداء الراي بشان امتثال التدقيق الداخلي 
مع مفهومه ومع ميثاق اخالقيات ممارسة املهنة ، ويتضمن توصيات للتحسني 

 .حسب االقتضاء

   

معيار االفصاح عن عدم 
 التوافق

نشاط التدقيق الداخلي ملتزم باملعايري ، واملدققون الداخليون حيرتمون ميثاق 
 . اخالقيات املهنة

   

 

 (فقرة 02)  مساهمة اليات الحوكمة في تحقيق جودة التدقيق الداخلي: المحور الرابع 

غير  موافق العبارات 
 موافق

 محايد

 
 
 

 
 

 

 اإلدارةاهلامة ، اليت مت حتديدها بواسطة  األخطاريتم تركيز عمل املدقق الداخلي على 
 املخاطر داخل البنك إدارةومراجعة عمليات 

   

    .املخاطر  إدارةيقوم املدقق الداخلي بتقدمي الدعم واملشاركة يف عمليات 
املخاطر لتقييم وحتسني فاعلية السيطرة  إدارةيسعى املدقق الداخلي على منح الثقة للجنة 

 على املصرف 
   

املخاطر ، و املخاطر  إدارة، جلنة التدقيق وجلنة  اإلدارةجملس  إىلتقرير اخلطر يقدم مباشرة 
 .اهلامة يتم حتديدها وتقييمها

   

   يتم اختيار االستجابة املناسبة للمخاطر حبيث يكون مستوى املخاطر يف انسجام مع قابلية 
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 دور 

 التدقيق 

 الداخلي

 في 

 إدارة

 المخاطر

 
 
 
 
 
 

 املؤسسة للمخاطر
عنها يف الوقت املناسب عرب املؤسسة ، لتمكني  واإلبالغيتم التقاط املعلومات باملخاطر 

 من القيام مبسؤولياهتم اإلدارةوجملس  واإلدارةاملوظفني 
   

 أولوياتيضع خطة مبنية على املخاطر من اجل حتديد  أنيقوم املدير التنفيذي للتدقيق 
 .البنك أهدافنشاط التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع 

   

يعمل املدقق الداخلي على مراجعة وتعديل اخلطة حسب االقتضاء لالستجابة للتغريات يف 
 نظم البنك والضوابط الرقابية فيها  وخماطر ، عمليات ، برام  ، أعمال

   

ويكتسب فهما السرتاتيجيات املؤسسة  اإلدارةوجملس  اإلدارةيتشاور املدقق الداخلي مع 
 املخاطر إدارة وأساليبالعمل الرئيسية واملخاطر املرتبطة ،  وأهداف،

   

للمخاطر، يتم مرة يف ترتكز خطة مهمة نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم موثق 
  اإلدارةاملركزية وجملس  اإلدارة رأيهذه العملية  إطاريؤخذ يف  أن، وجيب  األقلالسنة على 

   

 اإلدارةاملركزية وجملس  اإلدارةحيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق ويأخذ يف االعتبار توقعات 
 وخمتلف استنتاجاته آراءهعندما يقدم املدقق الداخلي  األخرىاملعنية  واألطراف

   

املخاطر  إدارةحتسني  إمكانياتعند قبول مهمة استشارية يأخذ املدقق الداخلي يف االعتبار 
املهمات االستشارية اليت مت قبوهلا ضمن  إدراجقيمة وحتسني عمليات البنك ، ويتم  وإضافة

 خطة التدقيق 

   

من خالل تنفيذ  أواملستمرة  اإلدارية األنشطةاملخاطر من خالل  إدارةتتم مراقبة عمليات 
 كليهما  أوتقييمات منفصلة 

   

يعمل نشاط التدقيق الداخلي يف البنك على تقييم احتمال حدوث عمليات احتيال وكيفية 
 البنك ملخاطر االحتيال إدارة

   

بان مجيع  اإلدارةيقوم املدقق الداخلي بتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية لإلدارة وجملس 
 املخاطر قد مت حتديدها

   

ملعاجلة هذه املخاطر من  اإلدارةيقوم املدقق الداخلي بتحديد اخليار الالزم اعتماده من قبل 
 .درجة ممكنة  أدىن إىلخالل ختفيف درجة تأثريه ودرجة احتمال حدوثه 

   

ملعاجلة املخاطر  األنسبالتدقيق الداخلي بتقدمي النصح لإلدارة حول اخليار  إدارةتقوم 
 . احملتملة 

   

اخليار الذي  يقوم املدقق الداخلي بتحليل وتقييم املخاطر اليت حتققت فعال ومدى فعالية
 .اتبع للتعامل معها 

   

 
 اعتماد

المدقق 

 الداخلي

 أعمالعلى 

 أعمالعلى  واإلشرافيقوم املدقق اخلارجي مبساعدة اجلمعية العامة للمسامهني يف الرقابة 
 .يف البنك  اإلدارة

   

التأكد من فعالية نظام التقارير املتبع يف توصيل املعلومات  إىليسعى التدقيق الداخلي 
 .ويف الوقت املناسب  اإلدارةجملس  إىلاملخاطر  إدارةاملالئمة والكافية حول عملية 

   

لوظيفة التدقيق الداخلي ، وذلك يف حالة ظهور دالئل  أويليقوم املدقق اخلارجي بتقييم 
 .تشري بان التدقيق الداخلي مناسب لوظيفة التدقيق اخلارجي لفحص البيانات املالية 

   

يوجد تعاون بني املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي لضمان تغطية امشل ألعمال التدقيق ، 
 .لتحقيق احلوكمة يف البنك 

   

   اجناز مهمات نظام املراقبة الداخلية من  أويقوم املدقق الداخلي من التأكد من تطبيق 
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المدقق 

 الخارجي

، ومن  اإلدارةواللوائح والسياسات اليت وضعتها  اإلجراءاتخالل التأكد من تطبيق كل 
 املخالفات  أوالتالعب  أوجهدقة البيانات احملاسبية ومن عدم وجود خمتلف 

 
 
 
 
 

ممارسة 
 وظيفة

التدقيق 
 الداخلي
في 

 المؤسسة 
 البنكية 

 اإلجراءاتالتشغيلية من خالل مراجعة ومتابعة  األهدافبلوغ  إىليسعى املدقق الداخلي 
 التشغيلية املختلفة داخل البنك 

   

يقوم نشاط التدقيق الداخلي مبراجعة مدى االلتزام بالسياسات واللوائح والقوانني املوضوعة 
 والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها اإلجراءاتومراجعة تشغيلية لألنشطة وكافة 

   

املالية كمراجعة  أهدافهايعمل التدقيق الداخلي على مساعدة املراقبة الداخلية على بلوغ 
 . اخلاصة باملردودية ، االستمرارية ، النمو ، زيادة احلصة السوقية اإلجراءات

   

يتوىل املدقق الداخلي عملية التحقق والتقييم هليكل املراقبة الداخلية ، ومدى الفعالية يف 
 . تنفيذ الوحدات املختلفة داخل البنك

   

وقرارات يتماشى  إجراءاتما يتم اختاذه من  أنالتأكد من  إىليسعى املدقق الداخلي 
 أي أوتعارض  أيوالنصوص القانونية يف البلد الذي ينشط به البنك ، وانه ليس هناك 

 . خمالفة هلذه التشريعات

   

يعمل التدقيق الداخلي على ضمان التسيري اجليد للمعلومات وعملية االتصال داخل 
 األخطارالتنظيم من خالل وضع معايري لإلجراءات تعتمد عليها يف عملية تقييم وتعريف 

 .احمليطة به 

   

املراقبة  وأساليبللمدقق الداخلي املعرفة الكافية والفهم الكامل للنظام احملاسيب للبنك 
 .حملاسبية الداخلية املرتبطة هبا ا

   

يقوم املدقق بإجراء اختبار حتليلي ملساعدته على فهم النشاط والتعرف على اجملاالت اليت 
  أكثرفحص  إىلحتتاج 

   

أساليب املراقبة تطبق  أنيقوم املدقق الداخلي باختبارات االلتزام من خالل التحقق من 
 بنفس الطريقة اليت وضعت هبا 

   

يقوم املدقق الداخلي باختبارات التحقق من خالل دراسة النسب اهلامة واالجتاهات وغريها 
 غري متوقعة  أوتغريات غري عادية  أيمن املؤشرات ، ويقصي 

   

تتم بصفة مستمرة  إعدادهاالتوصيات والتقارير اليت مت  أنيسعى املدقق الداخلي لضمان 
 خالل السنة 

   

العليا ، جلنة التدقيق ، املدقق اخلارجي  اإلدارة،  اإلدارةيقوم املدقق الداخلي بتزويد جملس 
املصلحة يف البنك بالتحليالت الضرورية والتوصيات من اجل دعم تطبيق  وأصحاب
 .احلوكمة 
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 12الملحق رقم 

 مدى تطبيق المؤسسة البنكية لمبادئ الحوكمة :للمحور االول ( الفا كرونباخ ) معامل الثبات 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,815 23 

 Spssمخرجات : المصدر 
 

 تطبيق برنامج تأكيد وتحسين الجودة:  الثانيللمحور ( الفا كرونباخ ) معامل الثبات 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,839 14 

 Spssمخرجات : المصدر 
 

 اهمية لجنة التدقيق في تحقيق الحوكمة:  الثالث للمحور( الفا كرونباخ ) الثبات معامل 

 

  

 
 

 Spssمخرجات : المصدر 
 

 اهمية لجنة التدقيق في تحقيق الحوكمة:  الثالث للمحور( الفا كرونباخ ) الثبات معامل 

 

 
 

 

 

  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,783 28 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,861 37 
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  10ملحق رقم 
 

 قائمة المحكمين 
 تخصص المحكم اسم ولقب المحكم

 محاسبة رفيق بشوندة
 تحليل اقتصادي محمد عيسى 
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626  تقرير كينغ الثاين:   رابعا 

620  تقرير حوكمة املؤسسات وفق الكود املوحد بإجنلرتا :  خامسا 

 تجارب بعض الدول في مجال الحوكمة:  رابعالمبحث ال 623
 مريكية والمملكة المتحدة في مجال حوكمة الشركاتالواليات المتحدة األتجربة : المطلب األول  623
623   اململكة املتحدة جتربة: أوال 
624   جتربة الواليات املتحدة األمريكية : ثانيا 
 حوكمة المؤسسات في ماليزيا: الثاني  المطلب 660
 حوكمة المؤسسات في الجزائر :  الثالثالمطلب  662
663  سباب ظهور احلوكمة يف اجلزائر أ:أوال 
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663   بوادر احلوكمة يف اجلزائر  :ثانيا 
661  معايري احلوكمة الصادرة عن امليثاق اجلزائري : ثالثا 
602   حتديات تطبيق حوكمة الشركات يف اجلزائر: رابعا 
 خالصة الفصل 600
 اإلطار النظري للتدقيق الداخلي:الفصل الثاني  603
 التطور التاريخي لمفهوم التدقيق: األول المبحث  601
 مدخل مفاهيمي للتدقيق المحاسبي: المطلب األول  601
601   التدقيق  مفهوم:أوال 
601   مزايا التدقيق :ثانيا 
601   تدقيق الأهداف و أمهية :ثالثا 
 محاسبيفروض ومعايير التدقيق ال: المطلب الثاني  620
620   فروض تدقيق احلسابات :أوال 
622   معايري التدقيق املتعارف عليها: ثانيا 
 وعالقاته  مبادئ وأنواع التدقيق المحاسبي: المطلب الثالث  623
621   مبادئ التدقيق  :أوال 
621   تدقيقالأنواع :ثانيا 
632   واحملاسبةالفرق بني التدقيق واملراجعة : ثالثا 
633   املستقلعالقات املدقق :رابعا 
 التدقيق الداخلي ، المفهوم والممارسة:المبحث الثاني  631
 مفهوم وتطور التدقيق الداخلي : المطلب األول  631
631   نشأة التدقيق الداخلي : أوال 
631   تعريف التدقيق الداخلي : ثانيا 
631   خصائص التدقيق الداخلي : ثالثا 
 التدقيق الداخلي مسؤوليات و اساليب  ،أنواع : المطلب الثاني  631
631   أنواع التدقيق الداخلي : أوال 
636   مسؤولية التدقيق الداخلي : ثانيا 
636   أساليب التدقيق الداخلي:ثالثا  
 التدقيق الداخلي  ، خدمات ومهام أهداف،أهمية : المطلب الثالث  630
630   التدقيق الداخلي وأهدافأمهية  :أوال 
633   مهام التدقيق الداخلي و خدمات :ثانيا 
 التدقيق الداخلي في المؤسسة البنكية  نظام: المطلب الرابع  634
634   ملؤسسة البنكيةا يف الداخلي التدقيق مقومات: أوال 
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616   البنك يف الداخلي التدقيق أسس: ثانيا 
610   الداخلي التدقيق إجراءات: ثالثا 
613   ملهنة التدقيق الداخلي  األخالقيامليثاق : رابعا 
611   أنواع قواعد السلوك املهين : خامسا 
611   موقع التدقيق الداخلي يف التنظيم اإلداري : سادسا 
610   متطلبات تنفيذ خطة التدقيق الداخلي:سابعا 
 معايير التدقيق الداخلي: المبحث الثالث  611
 معايير السمات: المطلب األول  611
 معايير األداء : المطلب الثاني  642
 اثر تطور معايير التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة : المطلب الثالث  613
 (6222معيار ) برنامج تحسين و تأكيد جودة التدقيق الداخلي : المطلب الرابع  611
611   أكيد جودة التدقيق الداخليتمفهوم برنامج حتسني و : أوال 
021  التقرير عن برنامج النوعية  : ثانيا 
024  استخدام أجنز طبقا للمعايري :  ثالثا 
021  اإلفصاح عن عدم االلتزام :  رابعا 
 خالصة الفصل 062
 آليات التدقيق الداخلي لتحقيق حوكمة المؤسسات: الفصل الثالث  066
 حوكمة المؤسساتالتدقيق بالتدقيق الداخلي في إطار  عالقة لجنة: المبحث األول  060
 مفهوم لجنة التدقيق ، دورها وأهدافها : المطلب األول  060
062   التدقيق نشأة جلنة:أوال 
063   تعريف جلنة التدقيق: ثانيا 
063  دور جلنة التدقيق:  ثالثا 
061   خصائص فعالية جلنة التدقيق: رابعا 
064   أهداف ومهام جلنة التدقيق : خامسا 
 تكوين لجنة التدقيق ومتطلبات عملها : الثاني المطلب  061
061   التدقيق  مربرات العمل بلجنة:أوال 
061   آليات عمل جلان التدقيق  : ثانيا 
002   األمور الواجب مراعاهتا عند إعداد جلنة التدقيق  : ثالثا 
002   خربة أعضاء جلنة التدقيق  : رابعا 
006   جلنة التدقيق ودورها يف تعزيز حوكمة املؤسسات  :خامسا 
 مسؤوليات لجنة التدقيق اتجاه أطراف الحوكمة : المطلب الثالث  001
001   مسؤولية جلان التدقيق ودورها يف تفعيل إدارة املخاطر : أوال 
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001   مسؤولية جلان التدقيق يف تفعيل نظام املراقبة الداخلية: ثانيا 
 العالقة التعاونية بين التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق : الرابع المطلب  001
001   العالقة التعاونية ما بني جملس اإلدارة ، اإلدارة العليا والتدقيق الداخلي لدعم حوكمة : أوال

 املؤسسات
022   انعكاسات العالقة التعاونية بني التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق على حوكمة: ثانيا 

 املؤسسات 
026   دور جلان التدقيق يف تعزيز مستوى اإلفصاح والشفافية يف البيانات املالية وغري املالية : ثالثا 
 التدقيق الداخلي في تحسين عمليات إدارة المخاطر في إطار الحوكمةدور : المبحث الثاني  022
 تعريف المخاطرة وأنواعها: المطلب األول  022
023   املخاطرةمفهوم  :أوال 
024   مفاهيم أساسية حول إدارة املخاطر وتصنيفاهتا: ثانيا 
 عملية إدارة المخاطر في المؤسسة البنكية : المطلب الثاني  032
032   مراحل ومبادئ إدارة املخاطر يف البنوك: أوال 
033   املسؤوليات والعناصر األساسية إلدارة املخاطر البنكية : ثانيا 
 دور التدقيق الداخلي في تحقيق اإلدارة الفعالة للمخاطر:  ثالثالمطلب ال 032
032   دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر لتفعيل مبادئ احلوكمة : أوال 
032   العالقة بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر يف إطار احلوكمة : ثانيا 
033   تدقيق إدارة املخاطر : ثالثا 
 الخارجي في إطار حوكمة المؤسسة عالقة التدقيق الداخلي بالتدقيق:  المبحث الثالث 031
 اإلطار المفاهيمي للتدقيق الخارجي : المطلب األول  031
031   مفهوم التدقيق اخلارجي: أوال 
034   أهداف التدقيق اخلارجي: ثانيا 
031   أمهية املدقق اخلارجي : ثالثا 
 حقوق وواجبات المدقق الخارجي  :المطلب الثاني  012
012   حقوق املدقق اخلارجي : أوال 
012   واجبات املدقق اخلارجي : ثانيا 
 معايير وخطوات تنفيذ عملية التدقيق الخارجي :المطلب الثالث  016
016   معايري املدقق اخلارجي : أوال 
010   العناصر اليت تشتمل عليها عملية التدقيق اخلارجي  :ثانيا 
 الخارجي في إطار تحقيق الحوكمة التدقيق تكامل التدقيق الداخلي و :  الرابع المطلب 012
012   التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لدعم حوكمة املؤسسات : أوال 
011  أوجه االختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي :  ثانيا 
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011  أوجه الشبه بني املراجع اخلارجي و املراجع الداخلي:  ثالثا  
014  التدقيق اخلارجي كآلية من آليات حوكمة املؤسسات :  رابعا 
012  دور املدقق اخلارجي يف حوكمة املؤسسات ومسؤولية املدقق اخلارجي :  خامسا 
013  016العالقة بني التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي وفقا للمعيار الدويل رقم :  سادسا 
 تعيين المدقق الخارجي وأتعابه : المطلب الخامس  013
013   تعيني املدقق اخلارجي : أوال 
011   أتعاب املدقق اخلارجي  : ثانيا 
 إعداد تقرير المدقق الخارجي :  الخامس المطلب 011
011   تعريف تقرير املدقق اخلارجي : أوال 
011   حمتويات التقرير : ثانيا 
014   أنواع الرأي يف تقرير املدقق اخلارجي : ثالثا 
 الداخلية لدعم حوكمة المؤسسةدور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة : المبحث الرابع  011
 عموميات حول المراقبة الداخلية  :المطلب األول  011
011     مفهوم املراقبة الداخلية : أوال 
040   أنواع املراقبة الداخلية : ثانيا 
042   أهداف املراقبة الداخلية : ثالثا 
 نظام المراقبة الداخلية ، خصائصه ومقوماته : المطلب الثاني  043
043   نظام املراقبة الداخلية: أوال 
043   خصائص نظام املراقبة الداخلية الفعال :ثانيا 
043   مقومات نظام املراقبة الداخلية : ثالثا 
041   أدوات نظام املراقبة الداخلية : رابعا 
 تقييم نظام المراقبة الداخلية : المطلب الثالث  044
044   مراحل تقييم نظام املراقبة الداخلية: أوال 
012   أساليب تقييم نظام املراقبة الداخلية  :ثانيا 
010   خطوات تقييم نظام املراقبة الداخلية : ثالثا 
012   اإلجراءات التنفيذية لتقييم املراقبة الداخلية : رابعا 
011   مكونات بيئة املراقبة الداخلية  : خامسا 
 دور التدقيق الداخلي في دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية  :المطلب الرابع  011
011   دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام املراقبة الداخلية: أوال 
011   املراقبة الداخلية  نظاميف دراسة  التدقيق الداخليدور : ثانيا 
222   عالقة التدقيق الداخلي باملراقبة الداخلية : ثالثا 
226   انعكاسات تقييم التدقيق الداخلي لنظام املراقبة الداخلية على حوكمة املؤسسات : رابعا 



 جدول المحتويات
 

 429 

 خالصة الفصل 222
 

221 
دراسة ميدانية لممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة في المؤسسة : الفصل التطبيقي 

 البنكية
 متهيد 224
 املؤسسات البنكية الوطنية اخلاضعة للدراسة  تقدمي: املبحث األول  221
 بنك الفالحة والتنمية الريفية : المطلب األول  221
262   أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوال 
262   خدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية: ثانيا 
262   اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية: ثالثا 
 البنك الخارجي الجزائري: المطلب الثاني   262
263   وظائف البنك اجلزائري اخلارجي : أوال 
263   اهليكل التنظيمي لبنك اجلزائر اخلارجي : ثانيا 
 البنك الوطني الجزائري: المطلب الثالث   264
261   وظائف البنك الوطين اجلزائري : أوال 
261   أهداف البنك الوطين اجلزائري  :ثانيا 
202   اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري: ثالثا 
 بنك التنمية المحلية : المطلب الرابع  203
203   نشأة بنك التنمية احمللية: أوال 
203   اهليكل التنظيمي لبنك التنمية احمللية: ثانيا 
 الطريقة واإلجراءات: املبحث الثاين  201
 اعداد االستبيان : المطلب االول  201
201   مصادر البيانات واملعلومات املستعملة يف اداة الدراسة : أوال 
201   حتليل أدوات الدراسة  :  ثانيا 
 تحديد متغيرات الدراسة : المطلب الثاني  201
201   (احلوكمة )حتديد عناصر املتغري التابع : أوال 
222   باملتغريات املستقلةالتعريف : ثانيا 
 دراسة صدق وثبات اداة الدراسة : المطلب الثالث  222
226   صدق االتساق الداخلي: أوال  
223   (درجة املصداقية  ألفا كرونباخ ) ثبات أداة الدراسة : ثانيا 
 خصائص وسمات عينة الدراسة : المطلب الرابع  221
221   توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس   :أوال 
221   توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر  : ثانيا 



 جدول المحتويات
 

 430 

221   توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي : ثالثا 
224   توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة : رابعا 
221   توزيع عينة الدراسة حسب ختصص الشهادة : خامسا 
221   توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية : سادسا 
 معالجة وتحليل مخرجات االستبيان: المبحث الثالث  232
 مدى تطبيق املؤسسة البنكية ملبادئ احلوكمة : املطلب األول  236
 ( للتدقيق الداخلي  1066معيار ) تطبيق برنامج تأكيد وحتسني اجلودة : املطلب الثاين  231
 أمهية جلنة التدقيق يف حتقيق مبادئ احلوكمة : املطلب الثالث  230
 مسامهة آليات احلوكمة يف حتقيق جودة التدقيق الداخلي : املطلب الرابع  212
 نموذج الدراسة:  الرابعالمبحث  211
 صياغة وتقدير نموذج الدراسة: المطلب األول  211
211   صياغة النموذج : أوال 
211   الشكل الرياضي للنموذج : ثانيا 
212  تقدير النموذج :  ثالثا 
 (اختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج ) دراسة صالحية النموذج : المطلب الثاني  216
R)معامل التحديد : المطلب الثالث  210

2 ) 
 ( ستودنت)اختبار معنوية المعلمات المقدرة : المطلب الرابع  210
 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء  :المطلب الخامس  213
 خالصة الفصل 211
 عامة خاتمة  240
 قائمة المراجع 387
 مالحق  409

 

 

 

 


