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 الزمة لهذا التقرير، لوقد لنا جميع الوثائق ا

 .نشكره جزيل الشكر
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ـــمق ــــــدمـــــــــــــــــــــ  :ةعامةـــــــــــــــــــــ

شهد العالم خالل العقود الثالثة املاضية اختالسات مالية وفضائح محاسبية وذلك نتيجة القصور الذي 

خلل القوانين والتشريعات ا لتي تحكم ممارسات الاعمال وألانشطة التجارية وكذلك عدم الكفاءة التي 

إلى انهيار العديد من املؤسسات الكبرى في مختلف الدول  قبتها، أدتاميزت أنظمة إدارة الشركات ومر 

العالم وخاصة في الواليات املتحدة ألامريكية، مما أدى إلى تأثير اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها وتكبد 

املساهمين فيها خسائر فادحة نتيجة الفساد املالي وعدم مصداقية القوائم املالية وإلافصاح عنها بشكل 

 .سليم

نتيجة هذه ظروف سارعت كثير من املؤسسات الدولية وبورصات ألاوراق املالية في العديد من الدول إلى و 

القوانين والضوابط وألانظمة ومبادئ ألاخالقية للرقابة املالية وغير املالية على إدارة  نوضع مجموعة م

لي والفساد إلاداري وتعزيز الثقة الشركة وذلك لحماية املستثمرين وألاطراف ذات العالقة من التالعب املا

سوق  يواملصداقية في املعلومات املحاسبية في الكشوف املالية املعطاة خاصة التي يحتجها املستثمر ف

 .أوراق املالية، وقد سميت هذه املجموعة من الضوابط واملبادئ بحوكمة

اهتمام العديد من   طب  ولقد أخذ مصطلح الحوكمة في آلاونة ألاخيرة على ساحة الدولية في إ ستق

الاقتصاديات املتقدمة ومنها الناشئة، إذ أصبحت الحوكمة من املواضيع البارزة التي تفرض نفسها على 

 . املؤسسة كمفهوم جديد في إدارة الاعمال

ويمكن أن نعتبر التدقيق املحاسبي املالي يؤدي دورا مهما ز أساسيا في الحوكمة، فهو من خالل ما يوفره من 

 .وف مالية مدققة تمثل أداة هامة لتفعيل الحوكمةكش

ــــــــــإلاشك  : ةـــــــاليـــــــ

  من هذا املدخل الذي يلخص مضمون البحث يمكن صياغة إشكالية املوضوع في السؤال

                                                                 :                                                                                    التالي   يالرئيس 

 هل التدقيق املحاسبي املالي يساهم في زيادة حوكمة الشركات؟ 

 : ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس ي أسئلة فرعية يجب إلاجابة عليها

 ما املقصود بالتدقيق املحاسبي املالي؟ 

  م مبادئها؟ بحوكمة الشركات وماهي أه دما ملقصو 

 التدقيق املحاسبي املالي بحوكمة الشركات؟ ةما عالق 

 هل الالتزام بمعايير التدقيق املحاسبي يساهم في زيادة فعالية حوكمة الشركات؟ 
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ــالف-2   اتـــــــــــــــرضيــــــــــــ

 إجابة مبدئية على التساؤالت البحث قمنا بصياغة الفرضيات التالية 

 عايير التدقيق املحاسبي يساهم في زيادة فعالية حوكمة الشركاتالالتزام بم 

 املحاسبي املالي يساهم في زيادة فعالية حوكمة الشركات قالالتزام بمعايير إعداد التقرير للتدقي 

ــحــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــــأهمي-0 ـــــــــــــ  ثـــــــ

ل إلقاء الضوء على موضوع معاصر لق  اهتمام كبير من مختلف تبرز أهمية هذه الدراسة من خال

الباحثين واملحللين والهيئات الرقابية واملنظمات الدولية وغيرهم من املهتمين في املجتمع ملا يساهم به هذا 

املوضوع من تجنب الوقوع في الازمات وتقليل من املخاطر وحماية حقوق املساهمين ورفع مستوى 

وكل هذه إلايجابيات املوجودة في التدقيق املحاسبي املالي وحوكمة الشركات  املؤسساتلك الشفافية في ت

 .ستؤدي بالحتم إلى تحسين سير الشركات وبالتالي خدمة الاقتصاد

ــــــــداف البــــــــــــــــــــــــــأه-1 ـــــــــــحـــ  ثـــــــــــــــ

 هذه الدراسة تهدف إلى    نوكذا اختبار الفرضيات فإ يالرئيس محاولة إلاجابة عن السؤال  ىباإلضافة إل

 .التعرف على مفهومي التدقيق املحاسبي املالي وحوكمة الشركات

  إبراز الدور الذي يلعبه التدقيق املحاسبي املالي في تفعيل حوكمة الشركات 

  توظيف نتائج الدراسة ملعرفة مدي هذين املفهومين في الواقع العملي 

  الضوء على أهمية التدقيق املحاسبي املالي وتأثيره على حوكمة الشركاتتسليط 

ـــــــــــددات الــــــــــــــــــمح-4 ـــــــــــدراســــــ  ةــــــــــــــ

تم وضع املحددات التي تدور في إطارها الدراسة، وتلك من حيث البعد املوضوعي والزماني واملكاني حسب  

 : يما يل

 تناولنا في موضوعنا مختلف الجوانب النظرية الخاصة بالتدقيق املحاسبي املالي : وضوعيالبعد امل

وحوكمة الشركات، بإضافة إلى العالقة بينهما، أما الدراسة امليدانية فأخذنا الدراسة في الجزائرية 

 للمياه وحدة مستغانم

  0202البعد الزماني : 

 جمع املعلومات من مختلف املكتبات سواء الجامعة اعتمدت الدراسة النظرية على : البعد املكاني

 او خرجها، أما الدراسة امليدانية فشملت الجزائرية للمياه وحدة مستغانم
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ــــــــــــــالدراس-5 ــــــــــــابقـــــــــــــــــات الســــــــــ  :ةــ

 ملؤتمر العلمي املنهي في ا ةدراسة البشير دمحم التحكم املؤسس ي ومدقق الحسابات، ورقة املقدم

 .0221سبتمبر  05-04املنعقدة في عمان للفترة  نالخامس لجمعية املحاسبين ألاردنيي

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار دور حوكمة الشركات في استمرار الشركة والحفاظ على حقوق كافة 

ار عالقة مراجع الفرد واملؤسسات كما من ناحية أخرى إلى إظه نم. ألاطراف املتعاملة مع الشركة

 .الحسابات بنظام حوكمة الشركات حيث تتحكم به اعتبار ات ومحددات كثيرة

 أثر الالتزام ألاخالقي للمرجعين على تفعيل حوكمة الشركات مذكرة : دراسة كرمية نسرين

 ماجستير

 ، ى ، استهدفت هذه الدراسة دراسة وتحليل أثر الالتزام ألاخالقي للمراجع عل0222جامعة الجزائر

تفعيل حوكمة الشركات، وكذلك الوسائل املشجعة عبى ذلك وقد لخصت هذه الدراسة إلى 

 :مجموعة من النتائج أهمها

 تمثل حوكمة الشركات الكيفية التي تدار وتراقب بها الشركة -

 .التزام   بأخالقيات املهنة واعتراف بمسؤولية مهنة املراجعة واملحاسبة ككل  -

ـــــــــــــــــــهيك-6 ــــــل الــــــــــ ــبحـــــــــــــــ  ث ــــــــــــــــ

ككل  ثإلنجاز هذا البحث قمنا بتقسيمه إلى أربعة فصول سبقتهم مقدمة وتليهم خاتمة بالبح

ثم حولنا عرض النتائج التي ويتضمن تلخيص عام واختبار    الفرضيات التي جاءت في مقدمة  

 .توصلنا إليها

  دقيق املحاسبي املالي، قمنا في هذا الفصل بتحديد مختلف املفاهيم خاصة الت :الفصل ألاول

 . بالتدقيق محاسبي وأهميته بإضافة إلى املعايير التي يقوم عليها

 حوكمة الشركات قمنا بتحديد في هذا الفصل مختلف مفاهيم الحوكمة  :الفصل الثاني

، وفي ألاخير سنحاول التطرق إلى تجارب الشركات وأهميتها باإلضافة إلى املبادئ التي تقوم عليها

 . بعض الدول في تطبيق حوكمة الشركات

 عالقة التدقيق املحاسبي املالي بحوكمة الشركات خصصنا هذا الفصل لدراسة  :الفصل الثالث

مختلف مجاالت التي يقوم بها التدقيق املحاسبي في تفعيل حوكمة الشركات من خالل انعكاس 

 .ملصالح وكذا تقيم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطرالعالقات بين أصحاب ا

 دراسة حالة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم :الفصل الرابع. 
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ـــتمهي  :دـــــــــــــــــــــــــــــ

د يعتبر التدقيق وسيلة الكتشاف الغش وألاخطاء والتالعب بالدفاتر املحاسبية املتعارف عليها وذلك للتأك

وتكمن مهمة املحاسب في تسجيل العمليات املحاسبية  املحاسبيةاعتمادا على النتائج  من دقة الحسابات،

الدفاتر ثم يبدأ املدقق عمله، وأهميته على املستوى الاقتصادي أهمية بالغة، كما يلعب دورا مهما  في

يون يفتقدون ملعرفتهم أصول لتطوير املشاريع الاقتصادية ذات طابع حيوي، خاصة أن كثير من الاقتصاد

علم املحاسبة الذي يحتل مكانة مرموقة في مجال إلادارة، وبدونه يتعذر على الشركات أداء وظيفتها على 

 . أكمل وجه ودون أخطاء

 : ومن خالل هذا قسمنا الفصل ألاول الى مبحثين وكل مبحث الى ثالثة مطالب كالتالي

 .املالي .يمفاهيم التدقيق املحاسب :املبحث ألاول 

 .مبادئ وأهداف ومعايير التدقيق املحاسبي :املبحث الثاني
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  املالي مفاهيم التدقيق املحاسبي  :ألاول املبحث 

فانه يتطلب التطوير في ميدان الرقابة الداخلية والتدقيق املحاسبي  الاقتصادينظرا للتطور الذي حققه 

 .املحاسبةئف في املؤسسة وخاصة أقسام حتى نضمن السير الحسن لجميع الوظا

 املالي التطور التاريخي للتدقيق املحاسبي  :ول ألا املطلب 

وقد نشأت هذه املهنة   عالالتدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعني الشخص الذي يتحدث بصوت 

اليونان كانوا يتحققون من  القديمة في بابل و روما و وإلامبراطورياتم، اذ  أن الفراعنة في مصر يمنذ القد

كما أن  املصروفانصحة الحسابات عن طريق الاستماع الى املدقق في الساحات العامة حول إلايرادات و 

علما أن  وتدققيهاالخليفة عمر بن الخطاب هنع هللا يضر قد جعل مواسم الحج فرصة لعرض حسابات الوالة 

وكان غرضه الرئيس ي اكتشاف الغش والخطأ ومحاسبة  باملئة 222التدقيق كان يشمل املراجعة الكاملة 

هو ألجل التأكد من نزاهة )املسؤولين عنها، وقد لخصت أهداف التدقيق في ذلك الوقت بمقولة 

ومع ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا وتطور الصناعة والتجارة ( ألاشخاص املسؤولين عن ألامور املالية

فان  الضريبياملالكين و إلادارة املحترفة وتطور النظام  نالفجوة بييادة والزيادة في أنشطة املؤسسات وز 

الهدف الرئيس ي للتدقيق لم يتغير وهو اكتشاف الغش و الخطأ ولكن التغيير املهم الذي طرأ  خالل هذه 

هو الاعتراف و الرغبة بوجود نظام محاسبي ألجل التأكد من دقة القوائم   م 2582الفترة و لغاية 

املحاسبية ألجل منع واكتشاف الغش والخطأ والتغيير ألاخر كان الاعتراف بوجود الحاجة ( اناتالبي)

وقد نص صراحة على ذلك قانون الشركات ومحايد لتدقيق القوائم املحاسبية من قبل شخص مستقل 

مدربين ألامر الذي أدى الى تطوير مهنة التدقيق، وضرورة وجود أشخاص مؤهلين و  2580إلانجليزية لسنة 

للقيام بهذه املهمة، في هذه الفترة لم يتم الاعتراف بأهمية الرقابة الداخلية بسبب الاعتقاد السائد في ذلك 

،  باإلضافة الى أن التدقيق كان تدقيقا تفصيليا و ( الثنائي )الوقت بأن الرقابة تتم بواسطة القيد املزدوج 

عمليات وتطور ألانظمة املحاسبية بدأ الاعتراف لجميع العمليات ولكن يتقدم الزمن وزيادة حجم ال

في بريطانيا (   générale Bankالبنك العام) والقبول بالتدقيق بواسطة العينات وخصوصا بعد قضية 

في حالة عدم وجود شك في )اذ يبين القاض ي أثناء حكمه في هذه القضية وبالتالي فانه  2588لسنة 

اعترف كتاب  2811و لغاية  2822وفي فترة ( صبح معقولة و مقبولة العمليات فان الاستفسارات القليلة ت

املحاسبة والتدقيق بضرورة أهمية الرقابة الداخلية وفائدتها للمؤسسات وكذلك الاعتراف بأهمية 

الذي بين أن نظام الرقابة   (dichses)التدقيق الخارجي وأن أول من اعترف بهذه ألاهمية  ألاستاذ دكس ي

1: الة يعوض عن التدقيق التفصيلي و من بين ألاهداف الرئيسية للتدقيق هي الداخلية الفع
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 الغش والخطأ اكتشاف 

 ومنع ألاخطاء الفنية اكتشاف . 

 ألاخطاء في املبادئ املحاسبية اكتشاف . 

 :يليوخالل نفس الفترة تم تغيير أولويات ألاهداف وأصبحت كما 

 تحديد املركز املالي وربحية املؤسسة  . 

 والخطأاف الغش اكتش. 

في  2818فقد شهدت شبه اجماع ،وخاصة بعد الحالة القضائية في سنة  2811أما الفترة بعد سنة 

من أن الغرض الرئيس ي من التدقيق ليس ( ( mchessom ans rolbinsالواليات املتحدة ألامريكية واملسماة 

دارة ،بل أن غرض التدقيق اكتشاف الغش و الخطأ فاكتشاف مثل هذه الحاالت هو من مسؤولية إلا 

الرئيس ي هو تقرير املدقق املستقل و املحايد فيما اذا كانت اذا كانت البيانات املحاسبية تبين عدالة املركز 

، وهي  2828املالي، أما في الوطن العربي فان فلسطين و العراق كانتا لديهما تشريعات متقدمة منذ سنة 

بريطانية وهذه التشريعات تثبت حقوق و واجبات مدقق تشريعات مستمدة من قانون الشركات ال

فقد  كانت الخدمات املهنية تقدم لها من فلسطين ولغاية سنة ( امارة شرق ألاردن)  الحسابات أما في 

م من ءهانتقلت مؤسسة سابا وشركا 2815، إذ أنش ئ أول مكتب لشركة جورج خضر ومن سنة  2811

وبموجبه اكتسب  2828أ تنظيم مزاولة املهنة بصدور قانون لسنة القدس الى عمان، أما في مصر فقد بد

تم انشاء جمعية املحاسبين و املراجعين املصرية وفي منطقة  2818املدقق تقديرا واحتراما وفي سنة 

الخليج العربي فقد تم تطبيق قانون الشركات الهندي املستمد من القانون إلانجليزي أما في سوريا ولبنان 

ة  نشأت و تطورت على ألاسس املطبقة  فرنسا والتي لم تكن متطورة كما هي نعربي، فإن املهواملغرب ال

الحالة في بريطانيا ويجب إلاشارة هنا الى أن مهنة التدقيق أنشأت في أمريكيا من قبل البريطانيين في سنة 

عامليا باسم ومازال هذا الاسم معروفا   Waterhouseوباألخص من قبل شخص اسكتلندي اسمه  2828

Price Waterhouse Copper  i1 

 مفهوم وأهمية التدقيق املحاسبي : املطلب الثاني

 مفهوم التدقيق املحاسبي : الفرع الـأول 

التدقيق وبصورة رئيسية، فحص املعلومات أو البيانات املالية من قبل شخص مستقل : التعريف ألاول 

أو شكلها القانوني، وقد عرف اتحاد املحاسبين ومحايد ألي مؤسسة بغض النظر عن هدفها وحجمها 

( ألارصدة)إجراءات منظمة ألجل الحصول على ألادلة املتعلقة باإلقرارات )ألامريكيين التدقيق بأنه 

لتحديد درجة العالقة بين هذه الاقرارات ومقياس معين  موضوعيهالاقتصادية وألاحداث وتقييمها بصورة 

 .(نالنتائج الى املستفيدي وإيصال
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عرفته الجمعية املحاسبية ألامريكية بأنه عملية منتظمة للحصول على القراءات : التعريف الثاني

املرتبطة بالعناصر الدالة على ألاحداث الاقتصادية وتقييمها في شكل موضوعي قصد التأكد من درجة 

 1.مسايرة هذه   العناصر للمعايير املوضوعية ثم توصيل نتائج ذلك ألطراف املعينة

أنه اختيار تقني صارم وبناء بأسلوب منظم من  علىbannoultetzerinandتعريف جاء : التعريف الثالث

طرف منهي مؤهل ومستقل بغية إعطاء رأي فني معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من 

 2. طرف املؤسسة وعلى مدى احترام الوجبات في اعداد هذه القوائم املالية

ه أن عملية التدقيق تشمل كل من الفحص والتحقيق والتقرير، وهي عبارة عن العمليات يقوم بهما ومن

 : املدقق كالتالي

هو عملية فنية تمكن املدقق من التأكد والاطمئنان عن صحة  :(examination)الفحص  -2

ندات وسالسة العمليات املسجلة في الدفاتر والتسجيالت املحاسبية والتأكد من جدية املست

 . الداخلية والخارجية التي تم على أساسها التسجيل في الدفاتر املحاسبية

يقصد به التحقق من وجود ألاصول وملكيتها والقيم املسجلة في  :(vérifiassions)التدقيق  -0

القوائم املالية حتى يتمكن املدقق من التأكد والاطمئنان على صالحية وعدالة القوائم الختامية، 

اء رأيه الفني املحايد على ثقة، وذلك على ضوء مجموعة من أدلة الاثبات والقرائن ومن تم ابد

 . واملعايير املهنية املتعارف عليها في مهنة تدقيق الحسابات

ويقصد به قيم ألاصول والخصوم التي تتضمنها قائمة املركز املالي،  (:évaluation)التقرير -1

ات املوثوق فيها، حتى يطمئن املدقق الى صحة والقرائن إلثب والسياساتوأدلةفيظل ألاسس 

 .التقييموسالمة عمليات 

 أهمية التدقيق املحاسبي : الفرع الثاني

 .يلعب التدقيق دورا مهما في ألاوساط املالية وألاوساط الحكومية الاقتصادية -2

ت الشراء و املعلومات املالية التي تعتمد عليها وتثق بها ضرورية ألي مجتمع واملستثمر يتخذ قرارا

البيع الستثماراته، البنوك تتخذ قرارات إعطاء القروض والسلطات الضريبية تقوم باحتساب 

الدخل الخاضع لضريبة الدخل ومبلغ الضريبة ودخول وخروج شريك في شركات التضامن 

ومعرفة مبلغ التركات وضريبة إلارث في حالة الوفاة كل هذه ألامور وغيرها تعتمد على معلومات 

هزت أو تحضرت من قبل ألاخرين، هذه الجهات ربما تتضارب مصالحها مع مصالح الجهات تج

هذا  واملحايداملستفيدة من هذه املعلومات ولهذا نشأت الحاجة الى خدمة املدقق املستقل 

الشخص املستقل واملحايد سيقوم بإعالم ألاطراف ألاخرى ان كانت هذه البيانات واملعلومات 

عتدال أو وضوح ومن جميع جوانبها املادية، املركز املالي كما هو بتاريخ معين املالية تمثل با

من البنوك إعطاء  كنية بنوالنشاط للسنة أو الفترة املنتهية بذلك التاريخ ولتعطي مثاال في حالة 

قرض لشركة أو مؤسسة معينة، فان هذا البنك يطلب معلومة محضرة من قبل إدارة الشركة أو 
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ستفيدة وكان هنالك تضارب مصالح بين هذه الجهة املستفيدة من القرض والجهة املؤسسة  امل

املانحة وهي البنك، وألجل أن يعتمد ويثق البنك بهذه املعلومات فان املصادقة على عدالتها وأنها 

خالية من أية انحرافات مادية من قبل املدقق يعطي هذه املعلومات قيمة وقبوال من جميع 

 1. الجهات 

أهمية التدقيق املحاسبي تتمثل في كونه وسيلة تخدم جهات كثيرة ذات مصلحة مع املؤسسة  ان -0

سواء كانت أطرافا داخلية أو خارجية، اذ يعتمد الى حد كبير على البيانات املحاسبية التخاذ 

 2: قرارات ورسم خطط مستقبلية ومن بين املستفيدين من التدقيق نجد

التدقيق بشكل كبير خاصة في عملية التخطيط املستقبلي تعتمد على  :إلادارة املؤسسة - أ

، وبالتالي فان مصادقة املدقق على قوائمها سيمنحها درجة التحقيق أهدافها املسطرة مسبق

 . عليها نسبة الاعتمادكبيرة من الثقة ويزيد من 

عن  إن ظهور شركات املساهمة ذات إلامداد إلاقليمي وانفصال إلادارة :املالك واملساهمين - ب

املالك عزز من أهمية التدقيق، فكان ال بد من طرف يضمن السير ألامثل ألموال املساهمين 

 .ومنع حدوث الاختالس والتالعبات

يعتمد هؤالء على تقرير املدقق بصحة وسالمة القوائم املالية، ويقومون  :الدائنين واملوردين - ت

 . لتزام وكذا درجة السيولة لدى املؤسسةبتحليلها ملعرفة املركز املالي والقدرة على الوفاء باال

وربحية أرباب عملهم، كما  باستقراراهتمام هذه الشريحة باملعلومات املتعلقة  :العاملين - ث

أنهم مهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة املشروعات على دفع مكافأتهم ومنافع 

 .العملالتقاعد وتوفير فرص 

توسيع نشاطاتها أو ملواجهة عسر مالي تلجأ املؤسسة :خرى ألا البنوك ومؤسسات الاقتراض  - ج

الى القروض من املؤسسات املالية، غير أن هذه ألاخيرة عليها معرفة درجة الخطر ومعرفتها 

 .مستقباللقدرة املؤسسة على السداد 

هذه الشريحة باملعلومات ينحصر بمعرفة استمرارية الوحدة الاقتصادية  اهتمام:الزبائن - ح

 .ألاجلد ارتباطهم معها بمعامالت طويلة وخاصة عن

تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها املشروعات في :الحكوميةالهيئات  - خ

العديد من ألاغراض منها مراقبة النشاط الاقتصادي أو رسم السياسيات الاقتصادية 

 .الضرائبللدولة أو فرض 
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  التدقيق املحاسبي أنواع: الثالثاملطلب 

مازال بعض الكتب يقسمون التدقيق من حيث نطاق العمل الى تدقيق كلي وتدقيق جزئي، أو من حيث 

الجهة التي تقوم بهذه الخدمة الى التدقيق الحكومي، تدقيق خارجي وتدقيق داخلي، أو من حيث زمن إجراء 

زامي وتدقيق غير الزامي، التدقيق إلى التدقيق املستمر وتدقيق نهائي، أو من حيث الالتزام الى تدقيق ال

 :التاليةولكن التقسيم الحديث للتدقيق يشمل ألانواع 

  وهو جمع تقييم ألادلة حول البيانات املحاسبية وتمثل امليزانية العامة،  :تدقيق البيانات املالية

ألجل  ككلاملالية، مأخوذة  تاملكشوفاحسب ألارباح والخسائر والتدفقات النقدية وغيرها من 

ن من إعطاء الرأي من عدالة املركز املالي كما بتاريخ امليزانية وأن حساب ألارباح والخسائر التمك

والتدفقات النقدية تمثل النشاط للسنة أو الفترة املنتهية بذلك التاريخ وأن إلايضاحات املرفقة 

ؤهل مع البيانات املالية الكافية، هذا النوع من التدقيق يتم من قبل شخص مستقل ومحايد م

ومتدرب علميا وعمليا ومجاز للممارسة في مهنته ، أما املستفيدون من هذه  البيانات املالية ألجل 

 القرارات على أساسها وهم وعلى سبيل املثال  اتخاذ

 املالية  ألاسواق-دوائر الدولة  بعض-املاليون  املحللون -الدائنون -املستثمرون-املساهمون -إلادارة               

 وهو ذلك النوع من التدقيق ألجل التأكد من أن السياسات ( : تدقيق الالتزام )لرقابة تدقيق ا

والتعليمات والقوانين املوضوعة من قبل هيئة معينة قد تم تطبيقها بصورة أصولية وعلى سبيل 

املثال التفتيش الذي يقوم به البنك املركزي على البنوك التجارية للتأكد من أن تعليمات 

لبنك املركزي قد تم تطبيقها بصورة صحيحة أو التدقيق الذي تقوم به السلطات وقوانين ا

الضريبية للتأكد من دقة الدخل الخاضع لضريبة الدخل أو التفتيش الذي تقوم به مؤسسة 

التدقيق نفسها أو الجمعيات املهنية قد طبقت بصورة جيدة، تقارير الرقابة تعنون الى الجهات 

 . سات وإلاجراءات التي قامت بوضع السيا

  يشمل حصول وتقييم القرائن و ألادلة حول الكفاءة والفاعلية لنشاط  :تدقيق النشاط

وفي بعض ألاحيان يسمون هذا النوع من التدقيق تدقيق  ومعينةاملؤسسة والخاص بعملية 

 وعلى سبيل وألانشطةويشمل هذا النوع من التدقيق ربما جميع  وإلادارةإلانجازات أو تدقيق 

وقد يعرف 1أو قسم التسويق، أو قسم الحاسوب  املخزن أو  املشترىاتأو  املبيعاتقسم : املثال 

تدقيق النشاط بأنه إجراءات  institute of interanl auditors( IIA)مجمع املحاسبين الداخليين

ل منظمة لتقييم فاعلية وكفاءة نشاط املؤسسة، وتقديم تقرير مناسب الى إلادارة املختصة حو 

 .النتائج وإعطاء التوصيات الضرورية لإلصالحات 

 :منهاالتي ينظر إليه  حسب الزاوية وهناك أنواع عديدة للتدقيق املحاسبي تختلف                  

I.  إلالزاممن حيث: 

م القانون القيام به حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيين مدقق خارجي تيح :إلالزاميالتدقيق  .2

 .حساباتهالتدقيق 

                                                           
1
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هو عملية التدقيق غير امللزمة بقانون تكون بطلب من إلادارة املؤسسة أو  :تدقيق الاختياري ال .0

 1. التدقيقمالكها وتكون واجبات املدقق هنا محددة وفقا التفاقه املسبق مع الطالب لعملية 

II. من حيث توقيت عملية التدقيق : 

وفقا  ةالسنة املاليخالل  تتم من خالله عمليات الفحص وإجراء الاختيارات املستمرتدقيق  .2

 .لبرنامج زمني محدد مسبقا تتم بصفة أسبوعية أو شهرية

 :وهذا النوع من التدقيق يتبعه املدقق بصفة خاصة حالة

 كبر حجم املؤسسة وتعدد عملياتها. 

  تهكفأعدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم لدى. 

 توفر عدد كبير من مساعدي املدقق    . 

 :املستمرايا التدقيق مز  .2

  تفصياليمكن املدقق أن يقوم بتدقيق أكثر. 

  الفرصوإنجازه بسرعة ودقة وتقليل  العملكثرة تردد املدقق على املؤسسة له أثر في انتظام. 

 تمكن املدقق من الانتهاء من التدقيق النهائي بوقت قصير. 

 عيوب التدقيق املستمر : 

 ال التي سبق تدقيقهاهناك احتمال تالعب املوظف في ألاعم. 

 عرقلة أعمال املؤسسة أثناء القيام بأعمال التدقيق. 

 ومساعديه نظرا إلمدادها الوقت الطويل واحتمال دخول املدقق في الروتين املدقق ترهق . 

يتميز بكونه يتم بعد انتهاء السنة املالية وإعداد الحسابات والقوائم املالية : نهائيالتدقيق  .0

ملدقق الخارجي الى هذا ألاسلوب عادة في مؤسسة صغيرة الحجم والتي لم تتعدد الختامية ويلجأ ا

 . فيها العمليات بصورة كبيرة

 : مزايا التدقيق النهائي .1

 تخفيض احتماالت التالعب وتعديل البيانات وألارقام التي يتم تدقيقها. 

 عدم حدوث ارتباك في العمل داخل املؤسسة. 

 املدقق ومساعديه في تتبع العمليات وإجراء الاختيارات  تضاعف احتماالت السهو من جانب

 .املحدودية الوقت

 عيوب التدقيق النهائي : 

 قصر املدة الزمنية الالزمة للقيام بعملية التدقيق. 

  القيام بعملية التدقيق بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة املالية قد يترتب عنه عدم إمكانية

 .م ألاخطاءالعالج أو محاولة تفادي تراك

III. من حيث نطاق عملية التدقيق : 
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هو الذي ال تضع فيه إلادارة أو الطرف املتعاقد مع املدقق قيودا حول مجال ونطاق عمله  كاملتدقيق 

 .وهذا ال يعني قيام املدقق بفحص كل العمليات التي تمت خالل الدورة

دف أو موجهة لغرض معين، كفحص هو العمليات التي يقوم بها املدقق وتكون محدودة اله :تدقيق جزئي

العمليات النقدية خالل فترة معينة أو فحص عمليات البيع النقدي أو ألاجل خالل فترة محددة أو فحص 

 .د املخزونر حسابات املخازن أو التأكد من ج

IV. من حيث القائم بعملية التدقيق : 

ا الحرية التامة في الحكم له املؤسسةهذا النوع تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى  داخليتدقيق 

 .وتتمتع باالستقاللية في التصرف

هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة بغية فحص البيانات والسجالت املحاسبية  خارجيتدقيق 

والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فني محايد حول صحة وصدق املعلومات 

 1.املحاسبية

 مبادئ وأهداف ومعايير التدقيق املحاسبي  انيالثاملبحث 

نظرا للتطور مهنة التدقيق املحاسبي ونتيجة التطور في عالم الاقتصاد ظهرت عدة أهداف للتدقيق 

 .ومعايير ومبادئ تحكمه منها

 املحاسبيمبادئ التدقيق  :ألاول املطلب 

 2: تتمثل مبادئ التدقيق فيما يلي

 : مبادئ مرتبطة بركن الفحص -

نشأة وأثارها الفعلية يعني املعرفة التامة لطبيعة أحداث امل الرقابيأ تكامل الادراك مبد -2

باألطراف ألاخرى من جهة والوقوف على احتياطات ألاطراف  املنشأة وعالقتهاواملحتملة على كيان 

 .املختلفة

 .املؤسسةويشمل جميع أهداف  الاختياري مبدأ الشمول في مدى الفحص  -0

أقص ى حد ممكن من عنصر  اللقويشير هذا املبدأ الى ضرورة الا:الفحصي مبدأ املوضوعية ف -1

 .الفحصأو التمييز أثناء  يالتفصيلالتقدير 

الكفاية إلانسانية في املنشأ  يشير الى وجوب فحص مدى:إلانسانيةمبدأ فحص مدى الكفاية  -4

 .إلانتاجيةبجانب فحص الكفاية 

 :التقريرمبادئ مرتبطة بركن  -

 3.الاقتصاديةيكون تقرير املدقق أداة لنقل أثر العملية  ة أنيرعا يشير الى:تصالالامبدأ كيفية  -2
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يشير الى مراعاة أن يفصح املدقق عن كل ما من شأنه توضيح مدى تنفيذ أهداف :إلافصاحمبدأ  -0

 .املنشأة

أن تكون محتويات تقرير املدقق وكذا التقارير املالية متصفة لجميع املرتبطين :إلانصافمبدأ  -1

 .باملنشأةملهنيين وا

 .املدققأن يشمل التقرير تفسيرا واضحا لتصرف غير عادي تواجه به :السببيةمبدأ  -4

 :كالتالياملبادئ العامة للتدقيق التي يمكن أن يلتزم به املدقق  -

املعايير  املنهياملهنية، العناية املطلوبة، السرية، السلوك  املوضوعية، الكفاءةالكرامة،  أالستقاللية

 .ةالفني

 أهداف التدقيق املحاسبي  الثانياملطلب 

من التطور التاريخي التدقيق و التعاريف املقدمة له يظهر لنا جليا تطور أهداف هذا ألاخير من  انطالقا

ونتيجة لألطراف املستعملة  جهة حقبة زمنية إلى أخرى وذلك نتيجة للتطور الذي عرفته املؤسسة من 

رت أهداف التدقيق من اكتشاف التالعب الاختالس والخروج برأي حيث تطو  أخري للمعلومات من جهة 

محايد بين نتائج املؤسسة من ربح أو خسارة ومركزها املالي في نهاية الفترة املالية إلى أهداف جاءت وليدتها 

ومن هذه ألاهداف مراقبة الخطط ومتابعة  املعاصرالتطور الاقتصادي املتسارع الذي يشهده العالم 

 وردنالتدقيق ولذلك س توتقييم ألاداء ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في املؤسسات التي تحتنفيذها 

 1:التاليةالتقاط النقاط ألاهداف املتوفاة من التدقيق في 

 .رد الفعلي أو املاديجالتحقق من إثبات صحة املعلومات الواردة في القوائم املالية من خالل ال - أ

 .هو التزام عليها هو ملك املؤسسة والخصوم التأكد من أن كل عناصر ألاصول  - ب

ومن جهة أخرى العمل  وجهةمن صحة البيانات املثبتة بالدفاتر والسجالت املحاسبية من  التأكد-ج

 الحقيقةعلى تجهيز هذه البيانات بشكل يسمح بتوفير معلومات شاملة ومعبرة عن الوضعية 

 .للمؤسسة

 .بهااملعمول ألاحداث املحاسبية وفقا للطرق  تقييم-د 

للمؤسسة من خالل عرضها  الحقيقةعلى معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن الوضعية  الحصول -ه

 .اوإلافصاح عنه

 الحقيقرأي فني محايد حول مدى تعبير القوائم املالية الختامية للمؤسسة عن املركز املالي  إبداء-و

 .له

سسة واملؤثرة على درجة مصداقية عناصر حول املشاهد املرتبطة بالواقع الفعلي للمؤ  التقرير-ي

 .عنهاالقوائم املالية املفحوصة واملعلن 

باإلضافة إلى هذه ألاهداف هناك أهداف أخرى ظهرت نتيجة التحول الذي طرأ على أهداف املؤسسة 

بحيث تشاركه في ألاهمية أهداف  ألاهمبصورة عامة بحيث لم يعد تحقيق الربحية التجارية الهدف 
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، أي العمل على رفاهية املجتمع الذي تعمل فيه جتماعيةالا العمل على تحقيق الربحية  : امنهأخرى 

 .املؤسسة

 معايير التدقيق املحاسبي  الثالثاملطلب 

وأنظمة وإجراءات موضوعة من قبل الدولة أو الهيئات املهنية أو هيئة مخولة لقياس  قوانيناملعايير هي 

 .قاملدقنوعية العمل املنجز من قبل 

 :وهي( رئيسية مجموعات)املعايير تنقسم إلى ثالث فئات 

وهي معايير تتعلق بالتكوين الشخص ي أو الذاتي ملن سيزاولون مهنة التدقيق أو :العامةاملعايير  (2

 1:هيبمعنى أخر مهنة املراجعة ومن هنا أطلق عليها البعض املعايير الشخصية وهذه املعايير 

  يتطلب التدريب املنهي املالئم مواصلة الدراسة  (:لمي والعمليالتأهيل الع)التدريب والكفاية

تصدر من مختلف  يوالتطويق التوالبيانات  على املجالت املهنية والنشرات الاطالعواملداولة على 

والندوات التي تعقدها املنظمات  الاجتماعاتالهيئات املهنية والرسمية والاشتراك بانتظام في 

 .وغيرهاوالاقتصاد وإلاحصاء  املهنية كإدارة ألاعمال

 على املراجع الخارجي أن يلتزم دائما باستقالل تفكيره في جميع ألامور التي  (:أو الحياد) الاستقالل

من الثقة على  اتضيف مزيدبه، كما يعتبر ضرورة ال غنى عنها من شأنها أن  املنوطتمت إلى املهمة 

أيضا توفر الاستقالل الواقعي وهذا يعتمد على البيانات املحاسبية التي يبدي رأيه فيها ويجب 

 .ألاخالقيمستواه 

  على املراجع أن يبذل العناية الواجبة في عملية املراجعة  (:املعقول ذر املنهي حال)العناية الواجبة

لكل مستوى من مستويات الانتقادية القرار النهائي وهذه العناية تتطلب مواجهة  نعوفي ص

 .أدائهبما يؤديه من عمل ودرجة حسن  وتتعلقي يتم إلاشراف على العمل الذ

 : وهي املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق وإلاجراءات التي عليه إنجازها وتشمل: املعايير امليدانية (0

 . إن وجدوا ناملساعدييجب التخطيط الكافي لعلمية التدقيق كما يجب إلاشراف على  -

لرقابة الداخلية يكون أساسا لتخطيط عملية أن يكون هنالك فهم ودراسة وتقييم لنظام ا يجب -

 .وتقدير طبيعة وقت مدى الفحص الذي سيقوم به

ات ديكالتأ الاستفسارالحصول على أدلة كافية ومالئمة وذلك من خالل الفحص املالحظة،  -

 2.وإلاجراءات ألاخرى لتوفير أساس معقول لرأي املدقق من البيانات املحاسبية

 : تبين التوجيهات املعينة لتحضير تقرير املدقق وتشمل على ألاربعةمعايير التقرير  (1

يجب أن يشير التقرير من أن البيانات املحاسبية قد تم تحضيرها حسب املبادئ املحاسبية  -

 .املتعارف عليها
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التقرير يجب أن يشير إلى الظروف التي لم يتم فيها إتباع املبادئ املحاسبية املتعارف عليها في  -

 (.والثباتأي مبدأ الشمال )كما كانت في السنة السابقة  املالية. السنة

البيانات املالية كافية إال إذا ذكر خالفا لذلك من قبل  عامللحقة م إلايضاحات واملعلوماتتعتبر  -

 .املدقق

جميع جوانبها  من)يجب أن يحتوي التقرير على إعطاء الرأي حول البيانات املحاسبية ككل  -

أو عدم إعطاء الرأي وفي حالة عدم إعطاء ( سالب)تحفظ رأي مخالف أو إعطاء رأي م (املادية

 .الرأيالرأي النظيف يجب إعطاء ألاسباب وبفقرة شرح قبل فقرة 

o  وجدت تسهيل مهمة وفهم وتطبيق ما تصدره هيئة املعايير الدولية :الدوليمعايير التدقيق

إلى  التابع   anssurance cstandard board  intemational auditimg andللتدقيق والتأكيدات 

 1: وتشمل 082-022وهي حسب ألارقام    IFACاتحاد املحاسبين الدولي 

الهدف ومبادئ أساسية التي تحكم التدقيق والتي تنص على أن الهدف من تدقيق البيانات  :022معيار 

الية محصورة من جميع كانت البيانات امل فيما إذامن إعطاء الرأي  يتمكن املدققاملحاسبية وهو ألجل أن

 .املعروفالجوانب املادية وحسب إلاطار 

التي يرسلها املدقق على أوراقه  الارتباطبرسالة  خاصالو  أو قبول تدقيق اتفاقيةشروط : 022معيار 

 . الخاصة

يتطلب من املؤسسات تدقيق وضع سياسات  هذا املعيار(جودة)رقابة على النوعية ال: 002معيار 

 .التدقيقابة نوعية مهمة للتأكد من جميع أعمال الرق. وإجراءات

 .النهائيالتوثيق والذي يتعلق بتوثيق جميع ألامور املهنية في أوراق عمل كبرهان على رأي املدقق : 012معيار 

 . معتمدة وأن الخطأ غير معتمد انحرافاتوعرف الغش بأنه  والخطأالغش : 012معيار 

 .عليهنشاط وكيفية الحصول معرفة املعلومات حول ال: 122معيار 

 حول املادية وحكمه املنهي املدقق حكمالتدقيق وكيف يتأثر  املادية وتعريف باملادية ومخاطر: 125معيار 

 .حولها

 . معرفة املخاطر نحي إجراءات املدقق: 112معيار 

 . تقييم املخاطر والرقابة الداخلية :422معيار 

 .الحاسوبتدقيق في ظل نظام : 422معيار 

 .الخدماتل ملؤسسات يالعم استعمالاملدقق عند  اعتبارات:420معيار 

 .التدقيقأدلة  :599-522معيار

أدلة التدقيق وهي املعلومات التي يحصل عليها املدقق ألجل الوصول الى النتيجة على أساسها  :522معيار 

 .وألادلةيتم إعطاء الرأي 

 . لفقرات خاصة إلاضافيةالاعتبارات  التدقيقأدلة : 522معيار 

 .الخارجية تأكيدات:525معيار 

 . أولى للتدقيقتكاليف سنة  :522معيار 
                                                           

 .80,82ص /مرجع سابق ذكره  -1



ــــالفص ـــــــــــدقيق املحــــــــــــــ :ل ألاول ـــــــــــ ـــــــــــــاليالتــــ ــبي املــــــــــــــ  اســــــــــــ

15 
 

 .تحليليةإجراءات  :502معيار 

 . عينات التدقيق وطرق الفحص ألاخرى  :512معيار 

 .املحاسبيةتدقيق التقديرات  :542معيار 

 (باالعتدال)تدقيق عبارة  :545معيار

 . أطراف ذات عالقة :552معيار 

 . الالحقة حداثألا : 562ار معي

 .الاستمرارية:572معيار 

 .إلادارةإقرارات  :512معيار 

ويعالج هذا املعيار حالة إعطاء تقرير حول بيانات مالية من مدقق اخر عمل  استعمال:699-622معيار 

 .اخريعتمد على عمل مدقق قبل مدقق 

 .ارجيخاعتبار من مدقق ظر بالنوأخذه عمل مدقق داخلي  :622معيار 

 . في حالة حاجة إلى هذه الخدمة بخدمات الخبيرعين تسيعمل خبير املدقق ربما  استعمال:602معيار 

 .التقريرنتائج التدقيق وعمل  :799- 722 معيار

 . تقرير مدقق الحسابات وهو حصيلة نهاية إجراءات التدقيق :722معيار 

 . تقارير مدقق الحسابات املتحفظة :722معيار 

 .املقارنةمعيار ألارقام  :722معيار 

 .املدققةمعلومات عن مستندات تحتوي على البيانات املالية  :702معيار 

 .خاصةمساحات  :199- 122معيار 

 ألاغراض الخاصة تقرير املدقق حول تكيف  :122معيار 

فسيرات ويشمل إلاجراءات والت التدقيقبأنه أقل درجة من  والذي الاطالعحول تكيف  معايير:0222-0699

 1.مستقالوالتحليالت وال يتطلب من املدقق فهم ودراسة الرقابة الداخلية ولكن يجب أن يكون 
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ــة الفصـــــــــــــــــــخاتم ـــــــــــــ  :لـــــــــ

يعتبر التدقيق من أهم الوظائف التي تقوم بها املؤسسة فهو يعتمد على مجموعة من املبادئ واملعايير التي 

كما أن للتدقيق عدة أنواع وأهداف  واملاليةومحتويات الدفاتر وسجالت  فحصنظم عمل املدقق فيت

مختلفة حيث تتمثل هذه ألاهداف في تقييم نتائج املشروع في نهاية املدة الزمنية املعينة ملا له من أهمية 

 بالغة في الدورة الاقتصادية 

.املحاسبيوذلك نظرا للدور الذي يلعبه التدقيق 
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ــــتمهي  : دـــــــــــــــــــــــــــــ

خاصة أثر الفضائح  ومؤخراتعتبر حوكمة الشركات من القضايا التي استحوذت على فكر علم التسيير 

والانهيارات التي تعرضت لها معظم أسواق دول جنوب شرق اسيا وأمريكا الالتينية وبعض الشركات 

حيث بينت لنا أن نقص حوكمة الشركات كنظام رقابي متكامل يؤدي إلى  الكبرى الامريكية والبريطانية 

من نهبها على حساب  وموظفينأعضاء مجلس إدارة،  ومديرينتمكين من يعلمون داخل الشركة من 

أما ما ....(  الجمهور العام واملوردين والعاملينمصلحة املساهمين والدائنين وغيرهم من أصحاب املصالح 

شدة هو أن الطريقة التي تحكم وتراقب بها الشركات ال تقرر مستقبل ومصير كل شركة يتزايد وضوحه ب

 .بل مستقيل ومصير اقتصاديات بأكملها السيما والعوملة السائدة في عصرنا الحالي حدابمفردها على 

 :  آلاتيةويتناول هذا الفصل النقاط 

 ماهية حوكمة الشركات ألاول املبحث 

 حول حوكمة الشركات أساسيات الثانياملبحث 
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 ماهية حوكمة الشركات : ألاول املبحث 

أصبحت قضية الحوكمة احدى اهم القضايا التي استحوذت على اهتمام املؤسسات التنظيمية       

بإضافة لألكاديميين واملمارسين لألعمال التجارية بكافة انواعهم  واملهينةالعامة، الخاصة 

 .الجوانب النظرية املتعلقة بهذا املفهوموسنتناول في هذا املبحث اهم 

 مفهوم حوكمة الشركات: ألاول املطلب 

 نشأة حوكمة الشركات: أوال

وساهمت في  وبالشركاتنشأت حوكمة الشركات كمفهوم من خالل عدة نظريات فسرت ضرورة وجودها 

ريات التي على فمرجعها بذلك مجموعة من النظ حالياتشكيل هذا املفهوم بصفة النهائية املتداولة 

سنتطرق في هذا العنصر إلى عرض أهم هذه النظريات . أساسها يتضح مفهوم حوكمة الشركات ويتسع

 لهاأين يتم الانطالق من أصل املشكلة التي انبثقت عنها حوكمة الشركات وصوال إلى النظريات الحديثة 

 . اب الاهتمام بهومؤكدين على أن فهم النظريات يعتبر خطوة أساسية لفهم املوضوع وأسب

 La théorie de l'agenceنظرية الوكالة 

أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من القاء الضوء على املشاكل التي تنشا نتيجة تعارض املصالح بين 

أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين املساهمين، الى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من 

اللوائح التي تعمل على حماية مصالح املساهمين والحد من التالعب املالي وإلاداري الذي قد القوانين و 

 .يقوم به أعضاء مجلس إلادارة بهدف تعظيم مصالحهم الخاصة

باالهتمام بمفهوم حوكمة الشركات و ابراز أهميته في            Jensen & Mecklingقام كل من  2868و في عام 

من املشاكل التي قد تنشا من الفصل بين امللكية و إلادارة و التي مثلتها نظرية الوكالة الحد او التقليل 

والحق ذلك مجموعة من الدراسات العلمية و العملية التي اكدت على أهمية الالتزام بمبادئ حوكمة 

قيام و صاحب  ذلك ، الشركات و اثرها على زيادة ثقة املستثمرين في أعضاء مجالس إدارة الشركات 

العديد من دول العالم باالهتمام بمفهوم حوكمة الشركات عن طريق قيام كل من الهيئات و املشرعين 

.بإصدار مجموعة من اللوائح و القوانين التي تؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق تلك املبادئ 

باإلضافة الي التطور ففي الواليات املتحدة الامريكية ادي تطور سوق املال ووجود هيئات رقابية فعاله 

الذي وصلت اليه مهنة املحاسبة واملراجعة الي زيادة الاهتمام بمفهوم الحوكمة والتزام الشركات خاصة 

 1. املسجلة في البورصة بضرورة تطبيق مبادئ هذا املفهوم

مة ويالحظ ان الاهتمام بهذا املفهوم ظهر بصورة واضحة عند قيام صندوق املعاشات العامة بتعريف حوك

 .الضوء على أهميتها ودورها في حماية حقوق املساهمين وإلقاءالشركات 

                                                           
 .22. 28ص  الجامعيالدار ( /التجارب-املبادئ -املفاهيم )حوكمة الشركات  حمادالدكتور طارق عبد العال 1

 .51. 50ص / 0220الطبعة ألاولى / إلاسكندرية  الجامعيدار الفكر  الشراكاتحوكمة  خضرالدكتور أحمد على  0
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قامت اللجنة الوطنية الخاصة باالنحرافات في اعداد القوائم املالية بإصدار تقريرها 2856 وفي عام 

املسمى الغش والتالعب في اعداد الكشوف املالية وذلك عن طريق نظام الرقابة الداخلية واملراجعة 

 stockexchangeuasd  dealersوالذيnyse  new yorkأصدر كل من  2888وفي عام  يالخارج

Securitiesofassociationnational و الذي اهتم بدور لجان املراجعة في الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات . 

قانون تم اصدار ( شركة انرون، ولدوكم) 0220عام  يهيارات املالية الكبرى للشركات فوفي اعقاب الان

act"banes-Oxleysar" والذي ركز علي دور حكومة الشركات في القضاء على الفساد املالي وإلاداري . 

و ظهر بعد ذلك العديد من التقارير املتعلقة بالحكومة و دور مجالس إدارة الشركات أنظمة الرقابة 

هذا ولم ، 0221عام  higgesandو ، 2888عام  report hampeالداخلية و تقييم إدارة املخاطر مثل 

، أ بشان الاهتمام بدور حكومة الشركات فقد ظهر العديد من التقارير في كل كندا .م.يقتصر الامر علي و

إيطاليا والعديد من دول أمريكا الالتينية وشرق اسيا عن طريق الهيئات العلمية . املانيا ، فرنسا 

 . والبورصات املالية بها

 تعريف حوكمة الشركات ثانيا

على الرغم من الانتشار الذي لقيته تطبيق مفهوم هذا املصطلح على املستوى العالمي الا انه لم يتم 

 .الاتفاق على تعريف موحد له فيما بين املختصين واملهتمين بتطبيقه

مجموعة إلاجراءات والقواعد التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها عن طريق تنظيم العالقات ( 2

مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية واملساهمين وأصحاب املصالح بما في ذلك املسؤولية الاجتماعية بين 

 . والبيئية للشركة

بأنها السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات وألاشخاص ):Gabrielle O 'Donovanعرف ( 0

ل توجيه ومراقبة أنشطة إدارة والتي تخدم احتياجات املساهمين وأصحاب املصلحة الاخريين من خال

 (الاعمال الجيدة مقترنة باملوضوعية واملساءلة والنزاهة

Cadbury (3 وهكذا  الشراكاتيعتمد اقتصاد أي دولة ما على ريادة وكفاءة  بليحوكمة الشركات كما  عام

وهذا هو  الدولةفان الفاعلية التي تؤدي بها مجالس إلادارات ملسئولياتها تحدد الوضع التنافس ي 

 1.جوهر أي نظام لحوكمة الشركات

حوكمة الشركات بشكل بسيط هي إلادارة الرشيدة للشركات لتقييم وتحسين إلاطار القانوني واملؤسس ي ( 1

 والتنظيمي للشركات من خالل توفير الارشادات واملقترحات 

وى من اجل تحقيق أهدافها على اعلى مست اومراقبتهالنظام الذي يتم من خالله توجيه اعمال املنظمة ( 8 

 .والوفاء باملعايير الالزمة للمسؤولية والنزاهة والصراحة
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يرتكز على كيفية املوازنة بين الصالحيات التي تتمتع بها إدارة الشركة وحماية حقوق  الحكومةموضوع 

دارة لذلك فإن حوكمة الشركات تقوم على عنصرين أساسيين هما إلا  ألاخرى املساهمين وأصحاب املصالح 

 1.السليمة والشفافية

 : السابقة يتضح لنا أن هناك معاني أساسية ملفهوم حوكمة الشركات وهي التعريفمن خالل 

 تنظيم للعالقات بين مجلس إلادارة واملديرين واملساهمون وأصحاب املصالح. 

 مجموعة من ألانظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات. 

 ن تدار لصالح املساهمينالتأكد على أن الشركات يجب أ. 

 أهمية حوكمة الشركات: ثالثا

املالية التي شهدها  وألازماتاكتسبت حوكمة الشركات أهمية كبيرة برزت اعقاب الانهيارات الاقتصادية 

 العالم في آلاونة ألاخيرة 

 تحقيق الانضباط املالي وإلاداري والسلوكي في كافة املنشاة واملنظمات -

 .لقة بالفساد املالي وإلاداري التي تواجهها الشركات والدول تخفيض املخاطر املتع -

رفع مستويات ألاداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي للدول  -

 التي تنتمي اليها تلك الشركات 

 جذب الاستثمارات ألاجنبية وتشجيع راس املال املحلي على الاستثمار في املشروعات الوطنية -

 2.وبالتالي الحد من هروب رؤوس ألاموال

عدم قيام مجلس إلادارة بإساءة استخدام سلطاته في الاضرار بمصالح  مةكو الحتضمن  -

كما ، او أي من ألاطراف مرتبطة بالشركة كاملوردين و حملة السندات و املقرضين  املساهمين،

 . تعمل على استقالل أموال املساهمين

عدم التميز بين أصحاب املصالح في الشركة مع املحافظة على حقوق على تحقيق  ةكمو الحتعمل  -

وكذلك الحصول على  أإلدارةاملساهمين القانونية في نقل ملكية ألاسهم في اختيار أعضاء مجلس 

 . طاقة املعلومات عن الشركة التي تؤثر على قراراتهم

 .من خالل الفصل بين ملكية الشركة وإلادارة مةكو الحتبرز أهمية  -

 زيادة قدرة الشركات الوطنية على املنافسة العاملية وفتح أسواق جديدة لها  -

وما يترتب على ذلك من  الشراكاتالشفافية والدقة والوضوح في القوائم املالية التي تصدرها  -

 . زيادة ثقة املستثمرين بها واعتماد عليها في اتخاذ القرارات

الذي يمكن من خالله للشركة ان تحدد اهدافها  توفير قواعد حوكمة الشركات إلاطار التنظيمي -

 3.وتحدد أيضا كيفية تحقيقها
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 اهداف وخصائص حو كمه الشركات الثانياملطلب 

 اهداف حوكمة الشركات: أوال

يساعد ألاسلوب الجيد لحوكمة الشركات في دعم ألاداء الاقتصادي والقدرات التنافسية وجذب 

ومنه فتطبيق قواعد وضوابط حوكمة الشركات يمكن من  عامالاستثمارات للشركات والاقتصاد بشكل 

 : تحقيق مجموعة من ألاهداف يمكن تلخيصها فيما يلي

 لألسهموذلك من خالل الاحتفاظ بسجالت تثبت ملكيتهم  وعوائدهمحماية حقوق املساهمين وتعظيم  -

ء مجلس إلادارة وضمان الحق في انتخاب أعضا املناسبوشفافية املعلومات وتقديمها في الوقت 

 .والحصول على حصة من ألارباح السنوية

العدالة والشفافية في معامالت الشركة وحق املساءلة بما يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة إلادارة حيث  -

 .ان الحوكمة تقف في موجهة الفساد

محاسبة امام  منع املتاجرة بالسلطة في الشركة وذلك من خالل ضمان وجود هياكل إدارية تمكن إلادارة -

 1.املساهمين

ضمان مراجعة ألاداء املالي وحسن استخدام أموال الشركة من خالل تكامل نظم املحاسبة واملراجعة  -

 وكذا تجنب حدوث الازمات املالية نظرا لتأثيرها على الاقتصاد

 العامة مصالح وحقوق املساهمين وحمايتها وكذا الحد من استغالل السلطة في غير املصلحة مراعاة -

تنمية املدخرات وتشجيع تدفقات بما يؤدي لتنمية الاستثمارات إلانتاجية وصوال الى تعظيم الارياح  -

 .وبعيدا عن الاحتكارات

إمكانية مشاركة املساهمين واملوظفين والدائنين واملقرضين في القيام بدور املراقبين ألداء الشركة، وأيضا  -

 .بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية،

تحسين وسهولة  ألاداءتعزيز  املخاطرتخفيض : الى ما ذكر ينسب الى الحوكمة عدة اهداف منها وإضافة   

الدخول الى ألاسواق املالية واتساع نطاق التسويق للسلع والخدمات وتحسين القيادة وابراز الشفافية 

 . لية الاجتماعيةوقابلية املحاسبة عن املسؤو 

 :الشركاتخصائص حوكمة : ثانيا

 2:  يليتتمثل اهم خصائص حوكمة الشركات فيما 
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 خصائص حوكمة الشركات(: 22)الشكل رقم                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .06تطبقات حوكمة في املصارف ،ص  :مصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املساءلة  الشفافية  الاستقاللية  املسؤولية  الانضباط 
املسؤولية 

 الاجتماعية 
 العدالة 

اتباع 

السلوك 

ألاخالقي 

املناسب 

 الصحيح

تقديم صورة 

حقيقية لكل 

 ما يحدث

ال توجد 

تأثيرات غير 

الزمة نتيجة 

 الضغوط 

امكان تقييم و 

تقدير أعمال 

مجلس الادارة و 

الادارة 

 التنفيذيية 

املسؤولية أمام 

جميع ألاطراف 

ذوي املصلحة 

 في املنشأة

النظر إلى 

الشركة 

كمواطن 

 جيد 

يجب احترام 

حقوق مختلف 

املجموعات 

أصحاب 

 املصالح 
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 ركائز حوكمة الشركات  الثالثاملطلب 

بل والدول من الاستفادة  الشراكاتهناك مجموعة من الركائز ألاساسية التي يجب تحقيقها لكي تتمكن 

 1:  ويمكن توضيحها في الشكل التالي الشراكاتمن مزايا تطبيق مفهوم حوكمة 

 ركائز حوكمة الشركات(: 20)الشكل                                                             

 

 

 

 

  

                                                           
 /1115الدار الجامعية  المصارفتطبيقات الحوكمة في ( التجارب-المبادئ -المفاهيم )حوكمة الشركات  حمادطارق عبد العال  دكتور 1

 . 47ص

 

 الرقابة و املساءلة  السلوك ألاخالقي
 إدارة املخاطر

 : ضمان الالتزام السلوكي من خالل 

 ـ الالتزام باألخالقيات الحميدة 

ـ الالتزام بقواعد السلوك املنهي 

 الرشيد 

ـ التوازن في تحقيق مصالح ألاطراف 

 املرتبطة باملنشأة 

 ـ الشفافية عند تقييم املعلومات 

ـ القيام باملسؤولية الاجتماعية و 

 .الحفاظ على البيئة النظيفة 

ـ تفعيل أدوار أصحاب املصلحة في 

 نجاح املنشأة 

ـ أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق 

 املال ، البنك املركزي في حالة البنوك 

 ـ أطراف رقابية مباشرة 

، عمالء ، موردون : ـ اطراف أخرى 

 .مستهلكون ، مقرضون 

 .ـ وضع نظام إدارة املخاطر 

ـ الافصاح و توصيل املخاطر إلى 

 .املستخدمين و أصحاب املصلحة 
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 اساسيات حول حوكمة الشركات :الثانياملبحث 

نظرا للدور الهام الذي يلعبه مفهوم حوكمة الشركات في التأكيد على الالتزام بالسياسات وإلاجراءات 

ع أسس معينة للعالقة خالل وض املؤسسات،وذلك منالرقابية من اجل ضمان السير الحسن ملختلف 

التي يقوم عليها  وجب إلاشارة الى اهم ألاساسيات وأصحاب املصالحاملستثمرين  إلادارة املديرينبين مجلس 

 . هذا املفهوم

 مبادئ حوكمة الشركات: ألاول املطلب 

لجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات، وينبغي ان : ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات: أوال

وان يحدد بوضوح  القانون وان يكون متوافق مع حكم  ألاسواقشجع هذا إلاطار على الشفافية وكفاءة ي

 ة والتنظيمية والتنفيذية شرفات املتوزيع املسؤوليات بين مختلف الجه

الوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية، يجب ان يضمن إطار  :ضمان حقوق املساهمين: ثانيا

همين، بحيث يكون املساهمون على معرفة كاملة ملا يحدث داخل الشركة، وان يكون الحوكمة حماية املسا

لديهم قدرة كاملة على فهم ومعرفة وإدراك كافة النواحي الخاصة بالقوائم املالية املتصلة بالحفاظ على 

 .حقوقهم، ومصالحهم الخاصة

وية لكافة املساهمين، بما في ذلك وتعني ضمان املعاملة املتسا :املعاملة املتساوية للمساهمين ثالثا

وينبغي ان تتاح الفرصة لكافة املساهمين للحصول على تعويض في حال انتهاك . مساهمو ألاقلية

ومع إيجاد طلب من أعضاء مجلس إلادارة واملديرين التنفيذيين إلافصاح عن وجود اية مصالح  وحقوقهم

 خاصة بهم، تتصل بعمليات تمس الشركة 

ان تتضمن مبادئ حوكمة الشركات تحديد دور  :اب املصالح في حوكمة الشركاتدور أصح رابعا

أصحاب املصالح، وان تشجيع الحوكمة على التعاون بين الشركات، وبين أصحاب املصالح في مجال خلق 

وإيجاد الاليات  وحقوقهموتحقيق الاستدامة للشركات القائمة، وتأكيد احترام  العملالثروة، وفرص 

 .حصولهم على املعلومات الازمة لضمان فرص

و في ، ينبغي ان يكفل اطار حوكمة الشركات تحقيق إلافصاح الدقيق : وإلافصاحالشفافية  خامسا

و  أسلوب ، و ألاداء امللكية ، ومن بينها املوقف املالي ، الوقت املالئم بشان كافة املسائل املتصلة بالشركة 

و إلافصاح عنها بأسلوب يتفق مع معايير ، جعة القوائم املاليةبحيث يجب اعداد و مرا، ممارسة السلطة 

 محاسبة و مالية ذات جودة 

فمسؤولية مجلس إلادارة في ضوء املبدأ هي التوجيه الاستراتيجي  :مسؤوليات مجلس إلادارة سادسا

ة ألاسهم في حمل وأمامومنابعه إلادارة التنفيذية، كما ان املجلس يتحمل املسؤولية امام الشركة  للشركة

 1.الالتزام برعاية مصالح الشركة، ويلزم باالنتماء لها
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 مبادئ حوكمة الشركات(: 21)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
 .0228/08,05الدار الجامعية  املصارفتطبيقات الحوكمة في ( التجارب-املبادئ -املفاهيم )حوكمة الشركات  حماددكتور طارق عبد العال  2

 
 

مبادئ 

منظمة 

التعاون 

الاقتصادي 

 و التنمية 

OECD  

ضمان وجود إطار فعال 

 لحوكمة الشركات 

 ضمان حقوق املساهمين 

 املعاملة املتساوية للمساهمين 

 احترام حقوق أصحاب املصالح 

 مسؤوليات مجلس إلادارة 

 إلافصاح و الشفافية 

 تأثير على ألاداء الاقتصادي الشامل

املتطلبات القانونية و التنظيمية في نطاق اختصاص 

 التشريعي
 توزيع املسؤوليات في نطاق تشريعي لدى جهات السلطة

 توافر الحقوق ألاساسية للمساهمين 

 الحق في املعلومات عن القرارات 

 الحق في املشاركة بالتصويت 

 التصويت شخصيا أو غيابيا 

 املصالح وفقا للقانون أو الاتفاقيات 

 التعويضات مقابل انتهاك الحقوق 

 املعلومات في الوقت املناسب 

 تطوير آليات للمشاركة 

  معاملة املساهمين معاملة متساوية

 منع التداول بين الداخليين و التداول الشخص ي  الصوري 

 إلافصاح عن العليات 

 العمل وفقا للمعلومات املالية 

 املعاملة العادلة للمساهمين 

 تطبيق معايير أخالقية 

 صاح عن السياسات إلاف

 املراجعة الخارجية 

 قابلية املراجعة للمسائلة 

 املستويات النوعية للمحاسبة 
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 :حكومة الشركات وآلياتمحددات  الثانياملطلب 

 :ما يليلتطبيق حكومة الشركات ال بد من محددات واليات سوف يتم التطرق لها في هذا املطلب ك

 :حكومة الشركات تمحددا :أوال

لكي تتمكن الشركات من الاستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حكومة الشركات يجب ان تتوفر مجموعة 

املحددات والعوامل ألاساسية التي تضمن السليم ملبادئ حكومة الشركات وفي حالة عدم توفر تلك 

ه يعتبر امرا مشكوكا فيه وتشمل هذه املحددات العوامل فان تطبيق هذا املفهوم والحصول على مزايا

 :   والعوامل على مجموعتين

 :املحددات الداخلية - أ

املحددات وتشمل على القواعد وألاساليب التي تطيق داخل الشركات، والتي تتضمن وضع هياكل إدارية 

طراف سليمة توضح كيفية اتحاذ القرارات داخل الشركات، وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات ألا 

وبالنظرة . وأصحاب املصالح،املعنية بتطبيق مفهوم حكومة الشركات مثل مجلس إلادارة، ، املساهمين 

السطحية الي هذه املحددات قد تفهم على انها قيود على الحكومة، ولكنها في الواقع تمثل ضوابط لضمان 

 .فعالية تطبيق الحكومة

نت داخلية او خارجية، فهي بدورها تتعلق بالعوامل ويجدر بنا ان نالحظ ان هذه املحددات سواء كا

فحكومة الشركات ليست  ألافراداملرتبطة بثقافة الدولة، النظام السياس ي، مستوى التعليم والوعي لدى 

سوى مجرد محيط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل في نطاقه الشركات، بل يعتمد إطار الحكومة أيضا على 

ومدى أدراك الشركات للظروف  ألاعمالإضافة الى عوامل أحرى كأخالقيات البيئة القانونية والتنظيمية، 

 .البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل في والتي قد تؤثر على سمعتها ونجاحها في الاجل الطويل

 1(.21انظر الشكل رقم)املوالىويمكن توضيح املحددات السابق ذكرها من خالل الشكل 

 املحددات الخارجية  - ب

ير الى املناخ العام لالستثمار في الدولة، وترجع أهمية املحددات الخارجية الي ان وجودها يضمن تنفيذ وتش

القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد 

 :الخاص، وتتمثل املحددات الخارجية

قوانين سوق املال و القوانين ، العمل باألسواق مثل قوانين الشركات  القوانين و اللوائح التي تنظم -

 2.و أيضا القوانين التي تنظم املنافسة و التي تعمل على منع الاحتكار، املتعلقة باإلفالس 

 درجة تنافسية أسواق السلع وعوامل إلانتاج  -

                                                           
1
 .28,25ص / 0228القاهرة / منشورات املنظمة العربية للتنمية إلادارية 
2
  08,01ص/ 0228الدار ال جامعية( /التجارب املبادئ املفاهيمحوكمة الشركات  حمادلعال دكتور طارق عبد ا 
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السلوكية واملهنية وألاخالقية التي دور املؤسسات الغير الحكومية في ضمان التزام أعضاءها بالنواحي  -

وتتمثل هذه املؤسسات غير الحكومية في جمعيات املحاسبين واملراجعين  وبكفاءةتضمن عمل ألاسواق 

 1.نقابات املحامين على سبيل املثال

 . فعالية الهيئات وألاجهزة الرقابية في تنفيذ رقابة صارمة عبى الشوكات -

مة جدا في تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة وهذا وتعتبر املحددات الخارجية مه -

ما يقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص لها، ويمكن ابراز تلك املحددات في الشكل 

 :التالي

 : املحددات ألاساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات(: 24)الشكل رقم                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21، ص 0229منشورات املنظمة العربية للتنمية إلادارية ، إلاداري الحوكمة وإلاصالح املالي  املصدر 
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 .11,19ص / نفس المرجع السابق

 املحددات ألاساسية لتطبيق مفهوم الحوكمة 

 املحددات الخارجية  املحددات الداخلية 

 

 القواعد املطبقة 

 الهياكل الادارية 
 السلطات و الواجبات 

 القوانين اللوائح 

 كفاءة الهيئات و ألاجهزة الرقابية 
 دور املؤسسات غير الحكومية 
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، وخالصة القول انه عند تطبيق هذه املحددات يجب الاخذ بعين الاعتبار ثقافة الدولة املراد التطبيق بها 

فقدره املستثمرون على ممارسة ، ة و تعليمية  وما يرتبط بها من نظم سياسية و اقتصادية و قانوني

في نفس ،تتأثر بدرجة كبيرة بثقافة الدولة التي ينتمون اليها ، حقوقهم في الشركات التي يمتلكون أسهما بها 

و ينبغي  ان يتم مراجعتها  كل فترة في حالة حدوث ،الوقت يجب ان تكون تلك املبادئ متطورة بطبيعتها 

 .لظروف التي تعيشها الدولةتغييرات كبيرة في ا

 :اليات حكومة الشركات ثانيا

الطرق وألاساليب التي تستخدم للتعامل مع مشاكل  0228حوكمة الشركات حسب التميمي، بآلياتيقصد 

الوكالة التي تنشـأ بين إلادارة وحملة ألاسهم عموما، وبين ألاقلية من حملة ألاسهم وبين ألاغلبية املسيطرة 

لقول بأن هناك شبه إجماع بين الكتاب والباحثين في مجال حوكمة الشركات على تصنيف منهم، ويمكن ا

الداخلية، وذلك وفق ما يوضحه الشكل  وآلالياتالخارجية  آلاليات: حوكمة الشركات إلى فئتين آليات

 1:الاتي

 تطبيق حوكمة الشركات آليات(: 25)الشكل رقم

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالبتان بناءا على ما سبقمن اعداد  املصدر 
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آليات تطبيق 

حوكمة 

 الشركات 

 آلاليات الخارجية 

 آلاليات الداخلية 

 

 منافسة ألاسواق  -

 املراجعة الخارجية  -

 التشريع و القوانين    -        

 ملاليين املحللين ا -

الاندماجيان                         -

 و  الاكتساب 

 

 مجلس إلادارة  -

 لجنة املراجعة              

 لجنة املكافأة             

 لجنة التعيينات             

  املراجعة الخارجية -
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 :الاليات الداخلية لحكومة الشركات .2

إلاجراءات الالزمة  واتخاذتنصب اليات حكومة الشركات الداخلية على أنشطة وفعاليات الشركة، 

 :ويمكن تصنف الاليات الداخلية الى ما يلي أهدافهالتحقيق 

 املرجعة الداخلية: 2.2

 مهامس إلادارة التي تساهم بدور اشرافي مهم من خالل ما تقوم به من تعبير لجنة املراجعة أحد لجان مجل

إذا 1في ضوء دور مجلس إلادارة نفسه ومحدداته كأحد اليات حكومة،  وصالحياتوما يقوض اليها من 

اكدت التقارير واللوائح الصادرة حول حكومة وتعزيزها على أهمية الدور الذي تؤديه لجنة املراجعة كأحد 

حكومة و طبيعة هذا الدور و الوظائف التي يجب ان تقوم بها اللجنة حتى تكون الية فعالية اليات ال

و انها مسؤولة ، فتتمثل مهامها في مراقبة ممارسات الالتزام املحاسبي و إدارة املخاطر في الشركة، للحكومة 

جودة و سالمة  عن ضمان السالمة املالية للشركة ذلك ان لجنة املراجعة تعبير مسؤولة عن ضمان

 .وكذلك كفاء و فعالية نظم الرقابة الداخلية لها للشركاتالقوائم املالية 

                                                                                                                                                 : ةإلادار  املجلس: 0.2

مفهوم حكومة الشركات فان مجلس إلادارة سوف يقوم بالنيابة عن املستثمرين بمسائلة املديرين في ظل 

 وهو منبثق مباشرة عنومحاسبتهم عن أدائهم لتحقيق اهداف الشركة وتحقيق مصالح املستثمرين 

اظهر كل قبة املسيرين، حيث اتصويت املساهمين في الجمعية العامة، ويتمتع بصالحيات كبيرة في مجال مر 

أهمية وجود اداريين خارجيين لضمان مراقبة فعالة  2851عام  JENSEN et FAMAمن جيسن وفاما  

للمسيرين عن طريق التقليل من السلطات التقديرية التي يتمتعون بها و التي تعتبر ألاساس لبعض 

طراف ذات املصلحة في فهم، في اطار حماية حقوق املساهمين و ألا االسلوكيات الانتهازية املمارسة من طر 

 .  الشركة

 لجنة التدقيق: 

التدقيق اهتمام بالغ  العاملية،وجدت لجنةالتي حصلت في الشركات  والاضطرابات املاليةبعد إلاخفاقات 

الاهتمام للدور الذي يمكن ان تؤديه لجنة التدقيق كأداة من  الدولية،ويرجع هذامن قبل الهيئات العلمية 

الشركات،وذلك املعلومات املالية التي تفصح عنها  والشفافية فيفي زيادة الثقة  أدوات حوكمة   الشركات

الشركات،وكذلك دورها وظيفة التدقيق الداخلي في  على وإشرافهاخالل دورها في اعداد التقارير املالية  من

 2.التأكيد على التزام بمبادئ حوكمة الشركات في
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 لجنة املكافآت 

يجب  بأنهعن الجهات املهتمة بها  والتوصيات الصادرةاصة بحوكمة الشركات توص ي اغلب الدراسات الخ

وفي مجال الشركات اململوكة للدولة فقد  التنفيذيينان تشكل لجان املكافأة من أعضاء مجلس إلادارة غير 

 مجلس ءمكافأة أعضاتكون  ضرورة انعلى  والتنمية تأكيداتضمنت إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي 

من  ناملهنييتعزيز مصالح الشركة في ألامد البعيد من خالل جذب  معقولة،وذلك لضماندارة العليا إلا 

 .اللجنةالدور الفعال لهذه  العالية،وهنا يكمنذوي الكفاءات 

 لجنة التعيينات 

يجب ان يتم تعيين أعضاء مجلس إلادارة واملوظفين من بين أفضل املرشحين الذين تتالءم مهاراتهم 

و لضمان الشفافية في تعيين أعضاء مجلس إلادارة  الشركة،تهم مع املهارات و الخبرات املحددة من وخبرا

فهي تقوم بوضع املهارات و  الوجبات،و بقية املوظفين فقد و ضعت هذى اللجنة ألداء مجموعة من 

شفافة للتعيين   و تضع اليات، لدى عضو مجلس إلادارة و املوظفين املطلوبين  املطلوبة توفرهاالخبرات 

بما يضمن الحصول على افضل املرشحين املؤهلين كما تقوم مع بقية أعضاء مجلس الادارة بتقويم 

 . املهارات املطلوبة للشركة باستمرار

 الخارجية لحوكمة الشركات آلاليات .0

صالح ووسيلة رقابة ألصحاب امل املوضوعهي عبارة عن ضغوط تمارسها املنظمات الدولية املهتمة بهذا 

 1: نذكر ما يلي آلالياتالخارجيين على الشركة، بهدف تطبيق قواعد حوكمة الشركات، ومن هذه 

 الخدمات وسوق العمل إلاداري / منافسة سوق املنتجات آلية: 2.0

املهمة لحوكمة الشركات ، و يؤكد على هذه ألاهمية  آلالياتتعد منافسة سوق املنتجات أو الخدمات أحد 

أو إنها غير ) ، و ذلك بقولهم إذا لم تقم إلادارة بواجباتها بالشكل الصحيح ( (Hess & Impavidoكل من

، فإنها سوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل في نفس حقل الصناعة ، و بالتالي تتعرض (مؤهلة 

هناك  تهذب سلوك إلادارة ، و بخاصة إذا كانت( أو الخدمات)لإلفالس ، حيث إن منافسة سوق املنتجات 

سوق فعالة للعمل إلاداري لإلدارة العليا ، و هذا يعني أن إدارة الشركة في حالة إلافالس سوف يكون لها 

غالبا ما تحدد الاختبارات املالئمة للتعين أنه ال  إذتأثير سيئ على مستقبل املدير و أعضاء مجلس إلادارة ، 

سبق أن قادوا شركاتهم إلى  نتنفيذييديرين يتم إشغال مواقع املسؤولية  من أعضاء مجلس إدارة أو م

 إلافالس أو التصفية

  . 

 

                                                           
 085ص / نفس املرجع السابق1
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 : والاستحواذالاندماجان : 0.0

من ألادوات التقليدية إلعادة الهيكلة في قطاع الشركات في انحاء  والاستحواذال شك فيه أن الاندماجات 

ن تكون ألسباب العالم، ويمكن أن تحدث الاندماجات والاستحوذات ألسباب مختلفة، فيمكن أ

استراتيجية لتحسين العمليات التشغيلية أو املالية، ويمكن أن تندمج الشركات لتنويع نشاطها، أو من 

بهدف جعلها مربحة عن  واستحوذز كل الاندماجات هي في جوهرها  بالسوقيةأجل النمو وزيادة القوة 

 .إلادارات ذات ألاداء املنخفضأو التخلص من مديرها   والاستغناء عن خدمات  التكاليفطريق خفض 

 :التدقيق الخارجي: 0.1

يمثل التدقيق الخارجي حجر الزاوية للحوكمة الجيدة للشركات، ألنه متتبع لتاريخ تطور مهنة مراجعة 

 .الحسابات في العديد من الدول العالم يجد أنها نمط تطورات في ظل فكرة الشركة

 ضوابط حوكمة الشركات: الثالثاملطلب 

الحوكمة والضوابط هو التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن املخاطر ألاخالقية  آلياتلهدف من ان ا

دقة املعلومات التي تقدمها إلادارة  ةبمراقبورصد سلوك املديرين حيث يقوم طرف ثالث مستقل 

لضوابط ومن هذا ويعتبر الالتزام بنظام الرقابة الداخلية املرجعة الرئيسية لتحديد هذه ا للمستثمرين

 :أمثلة على ذلك

حيث أن مجلس إلادارة يتمنع بالصالحيات الالزمة في إدارة الشركة : الرصد من جانب مجلس إلادارة-2

ضمن القانون وهو الجهة القادرة على رصد أداء املديرين التنفيذيين في أداء أعمالهم وتوفير الضمانات 

 1.الالزمة للمستثمرين حماية لرؤوس أموالهم

املجلس ومن خالل اجتماعاته والتقارير التي يحصل عليها والحرية الكافية في مناقشتها والاستعانة إن 

بالخبرات الالزمة الداخلية والخارجية يمنحه القدرة على تقييم أداء املديرين وكفاءة أعمالهم وجودتها 

 .املتوقعة مقراراتهونتائج 

داخلية تمارس ضمن ضوابط محددة من خالل ألانظمة إن الحرص على وجود رقابة :الرقابة الداخلية-0

و التعليمات و التي يقوم بها التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي بإشراف مباشر من لجنة التدقيق لهو 

أمر كفيل بتقديم ضمانات معقولة للشركة لتحقيق أهدافها و حمايتها من املخاطر بشكل مقبول من 

طي الثقة بالتزام إدارات الشركة وموظفيها بالتعليمات و القوانين مما يزيد خالل استمرارية تقييمها كما يع

الحسابات الخارجين و الداخليين استمرار  نمدققيالثقة بالتقارير املالية و التشغيلية ، هذا ومن واجبات 

 .تقييمهم لضوابط الرقابة الداخلية و تقديم التقارير عن كفاءتها 

 : تي تتحكم في الشركة هيأن القوى ال القوى ميزان -1
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  مجلس إلادارة 

  الجهات الرقابية 

  ( مجتمع ألاعمال)الرقابة الخارجية 

وقد حددت قواعد الحوكمة وأحكام القوانين ألاسس التي تحكم سلطات مجلس إلادارة وسنأتي على  

 .ذكرها ال حقا في هذا البحث

املصلحة الخارجيين ممن يمارسون  كما ونشير إلى أن هناك ضوابط خارجية أخرى تتمثل في أصحاب

 1:الرقابة غير املباشرة على الشركة والنظم التي تحكمها منها

  املنافسون 

  الدائنون 

 املساهمون من خالل حقهم في الاطالع على املعلومات والبيانات املالية. 

  الضغوط إلاعالمية 

 املتعاملون في ألاسواق املالية. 

الشركات املساهمة العامة هي سجل مفتوح للعديد من الجهات الرقابية من هذا العرض يمكن القول بأن   

 .سواء تلك الجهات الرقابية املباشرة أو غير املباشرة

أن عملية الفصل في املصالح بين املدققين الخارجيين والداخليين وأعضاء مجلس إلادارة ز املدراء 

ميزان القوى ومن هنا فقد جاء التأكيد في قانون  التنفيذيين هي من ألامور التي تحد من إلاخالل في توازن 

وكسلي التأكيد على هذا املوضوع كما ركز عليه دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة -نيس ساريا

ألاوراق املالية و كما في قانون الشركات  و ما يهمنا في هذا املجال أن نعتني بقواعد املمارسة و مدى 

ال يوجد في القوانين ما يشير أو يغطي بعض الحاالت مما يعني وجود  التعقيدات فيها و خاصة عندما

من التحليل السابق فإن على الجهات الرقابية ومن خالل . إلامكانية الالتفاف عليها بصورة أو أخرى 

ضوابط الرقابة الداخلية والقوانين وقواعد الحوكمة أن تبدي العناية الكافية إليجاد نوع من التوازن بين 

 2. ف القوى التي تؤثر على إدارة الشركات والرقابة عليهامختل

 التجارب الدولية في مجال حوكمة الشركات  :الرابعاملبحث 

اهتمت معظم الدول بمفهوم حوكمة الشركات وأهميتها في النهوض باقتصادها، هذا وتختلف تجارب 

ية السائدة في الشركات، الدول في حوكمة الشركات من دولة إلى أخرى باختالف الثقافة التنظيم

 التشريعات والتنظيمات املعمول بها وطبيعة سوق رأس املال ودرجة وصفة للمشهد الاقتصادي في البلد 

 

 

                                                           
 . 02,00ص / نفس املرجع السابق 1
 .12,12ص/ 0228الطبعة الاول  إلاسكندرية الجامعيدار الفكر / حوكمة الشركات والهندسة املالية زاوي  الدكتور دمحم الشريف بن 2

 



ــــــــــــــــــل الف ـــــالثصـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــة الشركـــــــــــات انيـــ  حوكمـــــ

14 
 

 تجربة الواليات املتحدة ألامريكية ألاول املطلب 

 :أساسيمكن النظر إلى التجربة ألامريكية في مجال حوكمة الشركات على      

  السرقات البورصة " قبل ظهور فضائح الاختالسات املالية الكبرى أي  0222مرحلة ما قبل سنة

مما كرس الابتعاد عن السلوك ألاخالقي  السائدحيث كان منطق سوق رأس املال هو  الكبرى 

حيث تميز  املصالحالرشيد للكثير من الفرق إلادارية في الشركات من خالل الصراع الكبير حول 

 :بداية القرن الجديد بما يليعقد التسعينات من القرن املاض ي و 

  قيام الشركات بربط حوافز إلادارة بقيمة ألاسهم من خالل منح مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية

 .يمكن ممارستها على الفور أو ال حقا( Stock option)حوافزها في صورة أسهم وخيارات أسهم 

  الخارجي، وهو ألامر الذي أدى إلى زيادة قيمة أتعاب الخدمات الاستشارية التي يقدمها املدقق

 .سكوت املدقق وعدم إثارة املشاكل مع إلادارة حتى ال يتم إسناد هذه الخدمات إلى جهات أخرى 

كل هذه العوامل وعوامل أخرى من قبل املسألة املحدودة وغياب الكفاءة العالية، أدت إلى تكريس نظام 

أكبر من جانب املساهمين دون بقية ألاطراف  حوكمة جعل مديري الشركات خاضعين للمحاسبة بدرجة

 1.ألاخرى 

، وهو عبارة عن قانون لحوكمة الشركات تبنته 0220سنة ( sarbanes Oxley Act)أما بعد صدور قانون 

هذا القانون يحتم ( ENRON&COM WORLD)الواليات املتحدة ألامريكية بعد الفضائح لكل من شركة 

بورصة في الواليات املتحدة ألامريكية تقديم حسابات تحمل شهادة على جميع الشركات املسعرة في ال

، ووفقا لهذا القانون أصبح (SCF)شخصية من املسيرين إلى اللجنة ألامريكية للرقابة على عمليات البورصة 

املدراء يتحملون مسؤولية جزائية عن الحسابات التي تنشرها الشركة، كما يضمن أيضا استقاللية 

 2. املدققين

أ ويتضمن توصيات تهدف إلى تفعيل .م.وأصبح هذا   التقرير قاعدة إلصالح نظام حوكمة الشركات في الو

حوكمة الشركات خاصة من خالل ضمان الاستقاللية التامة بين أعضاء مجلس إلادارة وأعضاء املديرية 

 : في الشركة، ونذكر من التوصيات ما يلي

 الرئيس ي  منع الجمع بين وظيفتي املدير التنفيذيCEO ورئيس مجلس إلادارة 

  سنوات 22منع عضو مجلس إلادارة من الحفاظ على منصبه ملدة أكثر من 

  في )تقوية وتدعيم الديمقراطية املباشرة املمنوحة للمساهمين في القاعدةMCI : تم ذلك من خالل

 (.مخصص للمساهمين لإلعالم بانشغاالتهم انترنيتإنشاء موقع 

 
                                                           

1  الدار الجامعية / تطبيقات الحوكمة في املصارف( التجارب-املبادئ -املفاهيم )حوكمة الشركات  حماددكتور طارق عبد العال
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 جربة فرنسا وإنجلترات الثانياملطلب 

 حوكمة الشركات في فرنسا: أوال

لقد نشأ مفهوم حوكمة املؤسسات في فرنسا من خالل مجموعة من التقارير املنشورة خالل الفترة ما بين 

 2880م، هذه التقارير استمدت نصوصها وقوانينها من القوانين الدولية كقانون كادب وري0221-م2888

م، إال أنها ظلت تقارير إرشادية وليست إلزامية 2888قتصادي والتنمية م وقانون منظمة التعاون الا

 1: ويمكن تلخيص أهم تلك التقارير في الشكل الاتي التطبيق

 التقارير الفرنسية الصادرة لإلصالح في مجال حوكمة املؤسسات(: 26)الشكل رقم

 تقرير بوتون  تقرير فينو الثاني تقرير ماريني تقرير فينو ألاول 

 م0221ما بعد       م0221-م 0220م    0220-م  2888م          2888-م2888م         2888-م2888 

 من استنتاج الباحثين: املصدر                                                             

ي فرنسا، ومن توجد عدة عوامل جعلت أطراف السوق أكثر اهتماما بقواعد الحوكمة وإدارة املؤسسة ف

والرغبة في تحديث سوق  واملعاشاتظهور صناديق  ألاجانبأبرز تلك العوامل هي زيادة وجود املساهمين 

 : املال بباريس، وتولى ذلك أهم منظمتين في فرنسا هما

والجمعية الفرنسية للمنشأ الخاصة اللذان قاما بإنشاء  الفرنسييناملجلس الوطني ألصحاب ألاعمال 

م الذي 2888، وقد صدر تقرير فينو سنة Vienotإدارة املؤسسات التي كانت برئاسة فينو  لجنة قواعد

جذب الكثير من الاهتمام إال أن التقرير لم يقترح تغييرات جوهرية على املمارسات الحالية ولذلك تأخر 

ى الالتزام وأيضا لم تكن هناك متابعة رسمية على شكل تقييم يبين مد توصياتتنفيذ ما توصل إليه من 

 : بتلك التوصيات ويتضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات منها

  يجب على مجلس إدارة أن يضم عددا ال يقل عن عضوين من ألاعضاء املستقلين 

 يجب أن يمتلك املديرون عددا معقوال ومناسبا من أسهم شركتهم. 

  احدا على ألاقل، ورئيس تضم عضوا مستقال و  ترشيحيجب أن يحتوي كل مجلس إدارة على لجنة

 مجلس إدارة 

  ،وكذلك يجب أن يشير مجلس إلى عدد  وترشيحيجب أن تكون لكل مجلس لجان تدقيق مكافأة

 2.الاجتماعات التي تعقدها كل لجنة سنويا

 

 

 حكومة الشركات في إنجلترا ثانيا
                                                           

1  20,22/ 0228الدار الجامعية / املصارفتطبيقات الحوكمة في ( التجارب-املبادئ -املفاهيم )حوكمة الشركات  حماددكتور طارق عبد العال. 

 
 .21ص/ نفس املرجع السابق  2

 املالي قانون ألامن 
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ين و املساهمين هي أهم إن اختفاء املشكالت الرئيسة في الحسابات و الكشوف املالية املقدمة للمستثمر 

ألاسباب التي أدت إلى تطور حوكمة الشركات في اململكة املتحدة  ، حيث تطور هذا املفهوم و تكيف حتى  

أصبح جزءا من ثقافة املفهوم السائد داخل الشركات سواء كانت  مدرجة بالبورصات املالية أو غير 

ة  بلندن و كذلك مجلس التقارير املالية  و جهات مدرجة، ولهذا الغرض قامت كل من بورصة ألاوراق املالي

في البدء بدراسة كيفية إعادة الثقة مرة  أخرى في التقارير املالية التي  2882محاسبية أخرى في عام 

تصدرها الشركات ، وكانت هذه الفرصة ألاولى ملجتمع الاعمال لالهتمام بإجراءات حوار جدي و مفتوح 

و املسؤولية ، و اتخذ عمل  اللجنة شكال خاصا فقد كانت سمعة لندن حول  موضوع حوكمة الشركات 

كمركز تجاري عالمي على املحك، نتيجة التعرض  باالنتقادات ، و قد أسفر عن هذا صدور تقرير 

 .كادبوري، و الذي يعتبر حتى الان من أهم التقارير 

مة من أهم املوضوعات التي يعتبر موضوع الحوكحوكمة الشركات في الجزائر      الثالثاملطلب 

وطنية نتيجة للحاجة املاسة  واستراتيجيهحيث أصبح أولوية  الراهنتستقطب اهتمام الجزائر في الوضع 

واملتنامية للشركات الجزائرية لتوطيد قدرتها التنافسية والفوز برهانات وتحديات سوق مفتوح ومتطور 

بادرة الكتشاف الطرق التي تشجع تطبيق الحوكمة لذلك قامت جمعيات واتحادات الاعمال الجزائرية بم

 1.الجيدة في بيئة الاعمال بغية جذب الاستثمارات ألاجنبية

بإنشاء مجموعة عمل  0226ولقيادة هذه العملية قام أصحاب املصالح في القطاعين العام والخاص عام 

من أجل وضع دليل ( IFC)لية ومؤسسة التمويل الدو ( GCGF)تعمل بالتعاون مع املنتدى العالمي للحوكمة 

 .للحوكمة الجزائرية

والذي عرف  الجزائرتم إصدار الدليل تحت ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في  0228مارس  22وفي 

تلك العملية إلادارية والتطوعية للمؤسسة من أجل إدخال املزيد من الشفافية : " بأنها الحوكمة 

الوعي بفوائد ومزايا الحوكمة قامت مجموعة عمل الحوكمة  ولنشر اومراقبتهة في تسييرها وإدارتها والصرام

بمثابة منبر ملساعدة الشركات على الالتزام  ليكون في أكتوبر  الجزائرحوكمة " الجزائرية بإطالق مركز 

ويعتبر إطالق املركز فرصة جديدة . ببنود الدليل الخاص بها واعتماد أفضل ممارسات الحوكمة الدولية

عمال إلظهار التزامه البيئة الاقتصادية في الجزائر، وتحسين قيم الحوكمة بما فيها تجارب الدول ملجتمع الا 

 2.في إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد املالي وإلاداري 
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 : خاتمة الفصل

 من خالل ما تطرقنا اليه في هذا الفصل يتضح لنا جليا انه ال يوجد مفهوم موحد متفق عليه دوليا بشأن

 .هالحوكمة، ولعل التعريف الذي يلقي نوعا من القبول العام هو انها النظام الذي تدار به الشركات وتراقب

إطار مجموعة محددات تدعم  ويستند هذا املفهوم الى مجموعة من الخصائص واملبادئ وذلك في       

كل دولة قامت بوضع  حيث ان عربيهبالنسبة للتجارب الولية فهي تختلف من غربية الى  اما تطبيق

وتمكنها من تطبيق وإرساء مبادئ  مؤسساتهاالقوانين واللوائح التي ترى انها تتالءم مع الوضع السائد في 

 .الحوكمة

 القواعدان تطبيق حوكمة الشركات على النحو السليم ال يعني فقط مجرد احترام مجموعة من          

.مالكي الشركة ومديرها واملتعاملين معها هي ثقافة وأسلوب في ضبط العالقة بين وإنما
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 :  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

تزيد الاهتمام بمهنة التدقيق املحاسبي املالي كأداة رقابة تساهم و تساعد الشركة على مواكبة 

و تغيرات تمثلت أساسا في  التغيرات في العالم ، فما شهده العالم خالل السنوات ألاخيرة من تطورات

العوملة و كذا الانهيارات املالية و الاقتصادية التي مست كبرى الشركات العاملية استدعى اظافر 

و كان التدقيق املحاسبي املالي و حوكمة  الحلول جهود داخلية و خارجية تعمل من أجل إيجاد 

ات ال يمكن تطبيقه بمعزل و لكن مع مالحظة أن مفهوم حوكمة الشرك  لذلكالشركات أمثل حل 

عن عناصر أخرى تتداخل معه و تدعمه و التي تركز على التدقيق املحاسبي املالي باعتباره من  

الاليات املحورية و ذلك كونه وسيلة تمنع و تقلل من عملية التقرير املضلل عن املعلومات 

 .املحاسبية و سنوضح أكثر من خالل هذا الفصل
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.أصحاب املصالح في الحكومة الشركاتدور  ألاول املبحث 

يمكن لوظيفة التدقيق املحاسبي املالي ان تساهم في تطبيق حكومة الشركات من خالل العالقة التعاونية 

املدقق الخارجية، لجنة املراجعة، باإلضافة الى مجلس إلادارة وذلك بدعمها لهم في  الداخليبين املدقق 

 .ا املبحثأداء مهاهم، ونوضح ذلك من خالل هذ

 التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي وانعكاساته على حكومة الشركات  ألاول املطلب 

هذا ما يجعل بينها عالقة تكامل لها انعكاس  واحديعمل كل من التدقيق الداخلي والخارجي في اتجاه 

.إيجابي على املؤسسة بصفة عامة وعلى حكومة الشركات بصفة خاصة

 .ن الدقيق الداخلي الخارجيالتكامل بي: اوال

ان اعميتها زادت يشكل  إالتعتبر العالقة بين الدقيق الداخلي والخارجي في اتجاه تقليد قدم منذ النوعين، 

 .كبير م زيادة متطلبات حكومة الشركات، وقد أصبح دورهما أكثر تكامال في ظل بيئة الاعمال الحديثة

ن وجهة نظر التدقيق الداخلي ومن وجهة نطر التدقيق الخارجي ولفهم هذه العالقة ارتأينا الى تقسيمها م

 :كما يلي

توقيت ومدى  طبيعيهقد يؤثر عمل وظيفة التدقيق الداخلي على  :وجهة نظر التدقيق الخارجي من-2

حيث يؤثر على إجراءات تقدير املخاطر وإجراءات جمع ألادلة الالزمة  السنوي،عمل التدقيق الخارجي 

مهام التدقيق الخارجي قد يعتمد املدقق الخارجي على اعمال ادتها وظيفة  فصلية،وعند أداءاللالختبارات 

 (.0)وذلك وفقا ملعيار التدقيق الخارجي رقم  مباشرةاو على اعمال تطلب منها  مسبقا،التدقيق الداخلي 

لنسبة لحكومة وقد اشارت العديد من الكتابات الى أهمية العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي با

 .قرار الاعتماد على وظيفة املدقق الخارجي ومنها محدداتالشركات 

ان عملية فحص عناصر الكشوف املالية وتقييم نظام الرقابة  :من وجهة نظر التدقيق الداخلي-0

الداخلية املعتمدة في الشركة من قبل املدقق الخارجي أساهم في الكشف عن ألاخطاء والغش الذي لم 

املدقق الداخلي ان يكشفها مما يتيح في النهاية إمكانية البحث عن ألاسباب املانعة من اكتشافها يستطيع 

1:واملتمثلة في
 

 بخلق هياكل خاصة بها، وتأهيل وتدريب املدقق الداخلي مع توضيح خطوات العمل. 

 عدم التزام الكلي بتطبيق معايير التدقيق الداخلي . 

 تخدام الاعالم الالي في التدقيق الداخلي يجعله أكثر عملية استعمال ألاساليب إلاحصائية واس

 2.ويظهر على نتائجه الصحة واملصداقية ومهنيه
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 انعكاسات التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي على حوكمة الشركات ثانيا

مدى  في إطار توسيع دور التدقيق في تطبيق حوكمة الشركات أصبح على املدقق الخارجي إبداء رأيه على

كفاءة وفعالية هيكل الرقابة الداخلية بالشركة، كما ان التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي له 

انعكاس إيجابي على حوكمة الشركات، حيث يمنع ازدواجية العمل ويحد من مشكلة عدم تماثل املعلومات 

صداقية في التقارير و القوائم الصادرة عنهما، ويعمل على تقوية الرقابة بالشركة، ويزيد من الثقة و امل

املالية التي يعتمد عليها املساهمون و أصحاب املصالح التخاذ قراراتهم وبالتالي حماية مصالحهم و دعم 

 .الحوكمة ، كما يوفر مجموعة من مزايا ألصحاب املصالح سواء من داخل الشركة أو خارجها

 أن التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي يساهم في تخفيض تكاليف التدقيق عن  حيث

 .طريق استبعاد ازدواجية العمل

  مفصلة لإلدارة والتي تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة  حقيقةيساهم في توفير معلومات

 .في الوقت واملكان املناسبين

 ء إلاداري واملالي للشركة كما ان التكامل يساهم زيادة الثقة في املعلومات التي تعبر عن ألادا

 .                                                             أيضا في التأكد على متانة نظام الرقابة الداخلية املعتمد في الشركة

 إلادارة عن مواطن الضعف وتحديد أسلوب املعالجة مما يسمح لها بالقضاء على  وإعالم

 .ضعف، مما يزيد من ثقة مختلف أصحاب املصالح بالشركةهذا ال

  املدقق الخارجي وإدراك هؤالء ألاطراف  رأيكما تعتبر ألاطراف الخارجية من اهم مستعملي

على  يتوقف الرأيبأهمية التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي يجعل مصداقية هذا 

 درجة

 صحاب املصالح خارج الشركة واملترتبة عن هذا التكامل بين النوعين، وتتمثل اهم الفوائد أل

املعبر عن صحة ومصدقيه القوائم  الرأيالتكامل في زيادة ثقة واطمئنان هؤالء ألاطراف على 

كما أن كل من التدقيق الداخلي . املالية، وزيادة اطمئنان أصحاب الشركة على أموالهم

ات بين إلادارة واملالك ومختلف والخارجي يهدفان إلى الحد من مشكلة عدم تماثل املعلوم

أصحاب املصالح السعي إلى نشر القيم ألاخالقية وتقييم مدى الالتزام بها والحد من مشكلة 

 .الانحراف الخلقي في الشركات

 .وبالتالي فهو يساهم أساسا في دعم وتقوية حوكمة الشركات

 لشركاتاتدقيق إلرساء حوكمة العالقة التعاونية بين التدقيق الداخلي ولجنة ال: املطلب الثاني

تمثل لجان التدقيق إحدى ألاركان الرئيسية للحوكمة، حيث تعتبر لجنة التدقيق أحد الضوابط ألاساسية 

 1.التي تمنع حدوث ألاخطاء نظرا لصلتها الوثيقة مع كل من املدقق الداخلي والخارجي ومجلس إلادارة
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 مفهوم لجنة التدقيق : أوال

حيث يمكن  التدقيقحيث تعددت التعارف حولها في أدبيات  التدقيقوحد للجنة ال يوجد تعريف م

لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة وعضويتها قاصرة فقط على ألاعضاء غير " تعريفها على أنها 

التنفيذيين والذي لديهم خبرة في مجال املحاسبة والتدقيق تكون مسؤولة عن الاشراف على عملية إعداد 

املالية، مراجعة وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي ومراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة  القوائم

 1.الشركات

 عالقة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق ثانيا

يحتاج املدقق الداخلي إلى عالقة قوية مع لجنة التدقيق والتوسع في التفاعل بين لجنة التدقيق والتدقيق 

وكأحد املجاالت ألاساسية . ودة حوكمة ويقوي البنية ألاساسية للشركةالداخلي يمكن أن يعزز ج

للمدققين الداخليين أن لهم خبرة واضحة  في تطبيق نماذج الرقابة على في الشركة ،وهنا نجد أن رئيس 

فريق التدقيق الداخلي قد يساعد لجنة التدقيق في فهم استخدام و تصميم نماذج الرقابة على أساسها 

على الرقابة الداخلية و تقديم التوصيات إلى مجلس إلادارة ، كما يقوم رئيس قسم  الرأين يتم تكوي

التدقيق الداخلي بإرسال التقارير الخاصة بالقسم مباشرة إلى لجنة التدقيق ، لكي تقوم بتقييم وظيفة 

ت الخاصة بتقييم التدقيق الداخلي بالشركة من حيث كفاءة املوظفين و املكافآت املتعلقة بهم و العمليا

املخاطر و إنشاء خطط التدقيق الداخلي ، كما يجب عليه أن يحضر اجتماعات لجنة التدقيق على ألاقل 

مرة واحدة سنويا ، كما يجب عليه إعالم لجنة التدقيق بنتائج التدقيق مركزا بذلك على النتائج و 

 2.التوصيات الهامة

شراف على وظيفة التدقيق الداخلي من أجل زيادة فهي تعمل على الا  التدقيقأما بالنسبة للجنة  

 :استقالليته عن إلادارة حيث تعمل هذه اللجنة على تحقيق ما يلي

  املشاركة في تعيين املدققين الداخلين وضمان أن وظيفة التدقيق الداخلي تؤدي عملها بشكل جيد

 .يجية للتدقيقوتعمل وفق املعايير املهنية، وتوفي بمسؤولياتها بمقتض ى خطة استرات

   على أنشطتها وتنظيمها، واملوفقة على  وإلاشرافمراجعة أهداف وظيفة التدقيق الداخلي

الاستراتيجية التي تعدها هذه الوظيفة وخطتها السنوية والتغيرات التي تجري خالل السنة وضمان ان 

 .للجودة معمول بهالتدقيق الداخلي يعمل و فقا للمعايير املهنية وان يكون له نظام تأكيد قوي 

  كما  متالئممناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع وظيفة التدقيق الداخلي او إلادارة حسب ما هو

رسمي عن كفاية الرقابة  رأيتقوم بتلقي التقرير السنوي الداخلي والتفسيرات، واملساعدة على تكوين 

 .الداخلية داخل الشركة
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 حص الخارجي للتدقيق الداخلي شاملة الدراسات امليدانية مع النظر في التقارير الواردة من الف

عمالء التدقيق كما تعمل على مراجعة خطط ونتائج التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وضمان 

وهو  العلياوجود اتصاالت جيدة بين املدققين الداخليين والخارجيين ومجلس إلادارة وإلادارة 

داف التدقيق الداخلي ويعمل على تدعيم حوكمة الشركات الامر الذي يرفع بمستوى تحقيق أه

 .وضمان الاستمرارية وسالمة تطبيقها

 .انعكاسات العالقة التعاونية بين التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق على حوكمة الشركات ثالثا

التي تمثل لجان التدقيق أحد الاليات الجوهرية لحوكمة الشركات، حيث تعتبر أحد الضوابط ألاساسية 

 .املدقق الخارجي ومجلس إلادارة الداخليتمنع حدوث ألاخطاء والتالعبات نظرا لصلتها مع كل من املدقق 

حيث تتمثل مهام لجان التدقيق في مساندة إلادارة العليا للقيام بمهامها بكفاءة و تدعيم استقاللية  

اهم في مد خط يق في الشركة يساملدقق الداخلي و حيادية املدقق الخارجي، كما أن وجود لجنة التدق

س إلادارة و املدققين إضافة إلى مساهمتها في التخفيف من مشكلة عدم تماثل لاتصال مباشر بين مج

املعلومات بين إلادارة و مجلس إلادارة، كما أكدت معظم الدراسات التي أنجزت بخصوصها حوكمة 

هي التي تسهر على تطبيق الحوكمة و تقييم  الشركات على ضرورة وجود لجان التدقيق داخل الشركة ألنها

مستوياتها و تأكيد صحة املعلومات املالية و املحاسبية املوجودة في التقارير املالية للشركة و زيادة 

مصداقيتها ، و ذلك بما يضمن جودتها  و كذا تشجيع الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات املناسبة ، و تعزيز 

كن اليوم امتد دور لجنة التدقيق ليشمل أيضا ضمان قوة إجراءات الرقابة ل والشفافيةإلافصاح و 

 .الداخلية

حيث يعتبر التدقيق الداخلي أحد  الداخليكما ان للجنة التدقيق عالقة تعاونية مهمة مع وظيفة التدقيق 

ه موردا هاما باعتبار . وبالتالي تحقيق حوكمة أفضل للشركات ومهامهاالدعائم الاساسية التي تساعدها على 

لتعزيز ودعم لجنة التدقيق ومصدرا لها بمختلف املعلومات التي تحتاجها، وهذا فيما يخص تقديمه 

كما انه يعتبر  املخاطرلخدمات التأكيد والاستشارة خاصة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية وإدارة 

نها تشرف عليه لتزيد من استقالليته وهي من وجه. وصل بين لجنة التدقيق واملستويات ألاخرى من إلادارة

 1.وكفاءته وهذا ما يؤدي إلرساء حوكمة الشركات وموضوعيته
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 عالقة التدقيق املحاسبي املالي بمجلس إلادارة وانعكاساته الثالثاملطلب 

 تعريف مجلس الادارة: أوال

ين يقدمون رأس املال حلقة الوصل بين أولئك الذ:" مجلس إلادارة بأنه( (Monks and Minozعرف 

                                                                                         1"وأولئك الذين يستخدمون هذا املورد في خلق القيمة

 عالقة التدقيق املحاسبي املالي بمجلس الادارة نياثا

ومجلس إلادارة عبارة عن عالقة تأثير حيث يعمل وتعتبر العالقة بين وظيفة التدقيق املحاسبي املالي 

 : مجلس إلادارة على توفير بيئة مناسبة لعمل وظيفة التدقيق وهذا من خالل

  انشاء لجنة التدقيق وتفعيل دورها واملوافقة على تعين املدققين 

  مع القيام  وهذا فيما يخص الخبرات واملهارات الالزمة الداخليالاختيار املناسب لفريق عمل التدقيق

 بتدريب دوري له

  تدعيم عمل املدقق الخارجي وذلك بتوفير املعلومات باملوضوعات التي يتضمنها جدول أعمال املجلس

 التنفيذي والقرارات التي تم اتخاذها في الوقت املناسب        

  صالحيات،  أهدافعلى مدير التدقيق الداخلي ان يقدم تقارير منتظمة ملجلس إلادارة عن

سؤوليات نشاط التدقيق الداخلي وكذا إلانجازات املتعلقة بالخطة املوضوعة، كما ان املدقق وم

مواضيع الرقابة فيما  الخطرالخارجي يوجه تقاريره إلى مجلس إلادارة ويجب ان يشمل التقرير مواقع 

 2.يخص مخاطر الغش وألامور الخاصة بالحوكمة

تقديم العون ملجلس إلادارة في الوفاء ملسؤولياتهم في حوكمة كما يمكن لوظيفة التدقيق املحاسبي املالي 

 :الشركات وهذا فيما يخص

  مساعدة مجلس إلادارة في التقييم الذاتي للحوكمة 

 الحث على فرص أفضل لتحقيق الالتزام بغرض تخفيف التكلفة على املدى الطويل. 

 زام بها وكفايتها لتحقيق الهدف فحص قواعد وأدب السلوك ألاخالقي بالشركة للتحقق من مدى الالت

 .منها

  مراعاة إلافصاح والشفافية عند إعداد ز تنفيذ خطة التدقيق السنوي. 

 تنفيذ التدقيق السنوي بالعناية الالزمة وإعداد تقرير بالنتائج           . 

 انعكاساتها على حوكمة الشركات :  ثالثا

الشركات والتي لها تأثير فعال على جودة الحوكمة بما ان مجلس إلادارة من ألاطراف ألاساسية لحوكمة 

املنبثق من تأثير ها في باقي أطراف الحوكمة استلزم وجود تفاعل بين وظيفة بين وظيفة التدقيق املحاسبي 

وهذا يمدها بنتائج تقدير املخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك إلافصاح الدوري  وإلاداري املالي 

حيث أصبح مجلس إلادارة يعتمد على وظيفة التدقيق في تحسين عملية  تنفذيهانشطة التي لإلدارة على ألا
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الخدمات الاستشارية وإدارة  التأكيدالحوكمة وذلك نظرا للدور املحوري للمدققين في تقديم خدمات 

 1.املخاطر

 الشركات دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام إدارة املخاطر وأثره على حوكمة الثانياملبحث 

يعمل التدقيق الداخلي على متابعة وتقييم فعالية نظام إدارة املخاطر في الشركة، وتقييم مختلف 

املخاطر في املجاالت التي يتم تدقيقها ورفع نتائج ذلك التقييم إلى إلادارة العليا أو لجنة التدقيق او الاثنين 

 .معا

 اطر لدعم حوكمة الشركاتدور التدقيق الداخلي في إدارة املخ :ألاول املطلب 

 مفهوم إدارة املخاطر: أوال

تعتبر إدارة املخاطر على أنها تنظيم متكامل يرتكز على مجموعة من ألاساليب تهدف إلى مواجهة املخاطر 

تحليله، قياسه، تحديد وسائل ملواجهته  الخطربأفضل الطرق وأقل التكاليف وذلك من خالل اكتشاف 

جزء من ثقافة الشركة، فهي هيكل من إلاجراءات " حيث تعرف على انها  كلذلثم اختيار أفضل وسيلة 

 2.والعمليات التي تدار من أجل مواجهة الفرص والتهديدات ودراسة الاثار املترتبة عنها

 مراحل تدقيق إدارة املخاطر: ثانيا

لخارجي بالخطوات تمر عملية تقييم وتدقيق برنامج إدارة املخاطر التي يقوم بها املدقق الداخلي أو ا

 :التالية

 تدقيق أهداف وسياسات إدارة املخاطر-أ

ة و تقييم أهداف كتتمثل املرحلة ألاولى في التدقيق حول سياسيات إدارة املخاطر التي تنتهجها الشر 

ة، و يشمل هذا التدقيق عموما تدقيق املوارد املالية للشركة كالبرنامج لتقرير مدى مناسبتها ألهداف الشر 

تها على تحمل الخسائر املعرضة لها ، و الهدف هنا هو تقرير ما إذا كانت أهداف البرنامج متماشية و قدر 

مع املوارد املالية للشركة و قادرة على تحمل الخسائر في حالة ما إذا كانت إدارة املخاطر قاصرة تتم 

قض أو تعارض بين صياغة أهداف جديدة و تعرض على إلادارة للموفقة عليها، و في حالة وجود تنا

التطبيق و السياسة ينبغي التوافق بين الاثنين إما بتغيير ألاهداف أو تغيير أسلوب الشركة في التعامل مع 

مخطرها ، و في حال كون ألاهداف غير واضحة يجب تقديم توصية بأن تقوم الشركة بتبني سياسة 

 .رسمية

 التعرف وتقييم التعرضات للخسائر-ب

حديد وتقييم ألاهداف تكون املرحلة التالية هي التعرف على املخاطر التي تواجهها الشركة بعد الانتهاء من ت

وهي تعتبر عملية تدقيق لإلجراءات التي طبقت في  املخاطرحاليا وكذا التقنيات املستخدمة في التعرف على 

يمكن التعرض لها وفي حالة ما إذا كانت هناك مخاطر رئيسية  املخاطراملاض ي بغرض التعرف على إدارة 

ينبغي على املدقق أن يتعرف على مقاييس املمكن استخدمها للتصدي لها ومواجهتها بأنسب البدائل وكذا 

 .تقديم التوصيات التصحيحية في حالة عدم القدرة على مواجهة الخطر
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 تقييم قرارات التعامل مع كل تعرض للمخاطر-ج

ملمكن استخدمها للتعامل مع كل مخاطر وينبغي أن تشمل هنا يقوم املدقق بدراسة املداخيل املختلفة ا

 .هذه الخطوة تدقيق تعامل الشركة مع املخاطر املحتفظ بها سواء بتحويلها او الاحتفاظ بها

 تقييم تنفيذ تقنيات معالجة املخاطر املختارة-د

تحقق من أن وال للخطرفي هذه املرحلة يتم تقييم القرارات املاضية حول كيفية التصدي لكل تعرض 

القرار تم تنفيذه على أكمل وجه كما أن املعايير ملمارسة مهنة التدقيق املحاسبي واملالي قد نصت في هذا 

على تقدير املخاطر 225على تقدير املخاطر والرقابة الداخلية واملعيار  122الصدد في املعيار رقم 

 .والضبط الداخلي

 البرنامجالتقرير والتوصية بإدخال تغيرات لتحسين -ه

عادة ما يتم إعطاء عملية تدقيق إدارة املخاطر الصيغة الرسمية، وهذا في صورة تقرير مكتوب يبين 

بالتفصيل نتائج التحليل ويطرح كذلك توصيات بإجراء تغييرات وتعديالت لتحسين برنامج إدارة املخاطر 

ا املساهمين وأصحاب املصالح عند ويرسل التقرير إلى إلادارة العليا ومجلس إلادارة، لجنة التدقيق وكذ

 1. الضرورة

 عالقة التدقيق الداخلي بإدارة املخاطر : ثالثا

وغيرها  0221، واملعدل سنة 2888إن صدور إلاطار الجديد ملعايير ممارسة مهنة التدقيق الداخلي عام 

م في إدارة مخاطر من القوانين أهمية في التأكيد على ان وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تلعب دور مه

الشركة حيث جعلت التدقيق الداخلي دعامة أساسية يستعان بها في تقويم أنظمة إدارة املخاطر من أجل 

 2:تقويتها وتحسينها ويكون ذلك من خالل قيامه بما يلي

  مساعدة مجلس إلادارة وإلادارة العليا على رسم السياسة العامة إلدارة املخاطر وذلك بتقديم

 .خدمات استشاريةاقتراحات و 

 التحقق من مدى التقيد باألنظمة وإلاجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة املخاطر. 

  تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة التعرف على املخاطر على مستوى الشركة، وسرعة إلابالغ عنها

 .والعمل على معالجتها

 خاطر، وتحديد نقاط الضعف والانحرافات فيهارفع تقارير إلى مجلس إلادارة لتقييم فعالية إدارة امل. 

  تقييم التقارير املعدة من طرف مدير املخاطر حول تطبيق إلاطار العام إلدارة املخاطر وسرعة إلابالغ

 . والبدا بمعالجتها وإلاجراءات التصحيحية املتخذة

وية وطيدة، فالتدقيق ومن خالل ما سبق تتضح أن عالقة التدقيق الداخلي بإدارة املخاطر هي عالقة ق

الداخلي يعتبر أحد ألادوات املستعملة من طرف الشركات من أجل تقوية وتحسين الطرق التي يدير بها 

مخاطرها، وأهم املخاطر التي يتولى املدقق الداخلي تقييمها وإدارتها تتمثل في عدم دقة املعلومات املالية 
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جراءات والقوانين، ضياع ألاصول، الاستخدام غير والتشغيلية، الفشل في إتباع السياسات والخطط وإلا 

 1.الكفي للموارد والفشل في تحقيق ألاهداف املوضوعة

 دقق الداخلي على حوكمة الشركات أثر إدارة املخاطر من طرف امل: املطلب الثاني

د يعمل التدقيق الداخلي على إضافة قيمة للشركة والعمل على تحقيق أهدافها من خالل تقديم تأكي

معقول بأن املخاطر التي تواجه الشركة تدار بفعالية، وكذا من خالل التحسينات التي تقدمها في مجال 

إدارة املخاطر وتدقيق إدارة املخاطر ، حيث ان وظيفة التدقيق الداخلي قد اتسع نطاقها من دورها 

على إضافة قيمة للشركة من خالل التقليدي املتمثل في التدقيق املالي إلى التدقيق إلاداري ثم إلى التركيز  

تدقيق إدارة املخاطر و إلافصاح عن مختلف  املخاطر التي تواجه مصالحهم مفهومة من جانب ممثليهم و 

وحتى من .ان إلادارة تقوم بالتصدي لها بشكل منهجي و منظم و هذا يساهم في دعم حوكمة الشركات 

العمليات التي تتم من خالل إلاجراءات "أنها خالل تعريف معهد املدققين الداخلين للحوكمة على 

املستخدمة من ممثلي أصحاب املصالح في الشركة من أحل توفير الاشراف على إدارة املخاطر و مرقبتها و 

التأكيد على كفاءة الضوابط إلنجاز ألاهداف و املحافظة على قيم الشركة من خالل حوكمة الشركات 

يق الداخلي بإدارة املخاطر يساهم بدوره في دعم و إرساء حوكمة و بالتالي فإن اهتمام التدق.فيه 

 2.الشركات

 دور التدقيق املحاسبي املالي في مكافحة مخاطر التالعب في الحسابات : املطلب الثالث

نتيجة ظهور الاختالسات والاحتياالت من قبل إلادارات والتي تتم باستخدام أساليب الغش املختلفة 

ي املحاسبة الابتداعية، تخفيف تقلبات الدخل ـ جاءت حوكمة الشركات للحد او واملتمثلة أساسا ف

 .التخفيف منها، واعتمدت في ذلك على التدقيق املحاسبي املالي كألية ملحاربة هذه التالعبات

 3.وعليه أصبح ينظر إلى التدقيق املحاسبي املالي على أنه أداة إلدارة املخاطر

هي أسلوب من أساليب التالعب في الحسابات املمارسة إلخفاء ألاداء  :املحاسبة الابتداعية: أوال

هذه  وتوصف مثل. الفعلي للشركات بغرض تحقيق نتائج نافعة للشركة أو بعض العاملين فيها

 واملبادئ املحاسبيةإذا تمت ممارستها دون تجاوز املعايير " محاسبة إبداعية"ألاساليب بأنها 

ملمارسة هذه . واملبادئتلك املعايير  والاختيار فيعنصري املرونة  تغاللوإنما باساملتعارف عليها 

ألاساليب أثر بالغ ألاهمية في زعزعة ثقة السوق في املعلومات الواردة في القوائم املالية التي 

تنشرها الشركات، ويعتقد بعض الباحثين أن للمحاسبة إلابداعية دورا في الانهيارات املفاجئة 

في العقد املاض ي، والتي ترتب عليها إخفاق مهنة املحاسبة في الوصول إلى  لبعض الشركات

 .   املستوى املتوقع لهذه املهنة
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و يقصد بها قيام إلادارة بعملية محاسبية هدفها التالعب في  (:ألارباح) إدارة املكاسب: ثانيا

حول ألارباح املتوقعة، ألارباح من أجل التأثير على انطباعات املستثمرين و املحللين املاليين 

بصورة أدق يمكن النظر إلي إدارة املكاسب على أنها اختيار سياسات محاسبية من جانب إدارة 

الشركة لتحقيق أهداف معينة ، حيث توفر املرونة املتاحة في الانظمة  املحاسبة لالختيار بين 

بعض مراكز الكشوف الطرق ، السياسات و املناهج وكذلك حاالت التقدير و الحكم الشخص ي ل

املالية على هامش   مناورة يمكن أن تستغله إلادارة في الشركة من أجل تحقيق أهدافها غير 

 : املشروعة ، و يهدف ذلك إلى ما يلي

 تشجيع املستثمرين على شراء ألاوراق املالية للشركة 

 زيادة القيمة السوقية للشركة في املدى الطويل 

 ي تحصل عليها إلادارة، السيما إذا كانت حوافزها أكثر ارتباطا زيادة الحوافز واملكافأة الت

 . باألداء

ويؤدي هذا النوع من التالعب الي انتقال للثروة بدون وجه مشروع من املساهمين الجدد الي املساهمين 

 .القدام  بسبب ان أسعار ألاسهم تصبح مقيمة في السوق بأعلى من قيمتها

 :اح هيوهناك ثالث طرق إلادارة الاري

  إدارة الاستحقاقات والتأثير في احتمال تحثث إلايرادات واملصروفات، مثل تغيير العمر الافتراض ي

 .لألصول 

 اختيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة محاسبية الزامية. 

  1. التغيرات املحاسبية الاختيارية من خالل إمكانية التحول من طريق الى أخرى 

مثل التالعب من خالل تخفيف تقلبات الدخل في إنتاج سلسلة مستقرة يت :تخفيف تقلبات الدخل: ثالثا

نسبيا من ألارباح و ذلك بغرض تخفيض دراجة املخاطرة و بالتبعية زيادة قيمة  املؤسسة في املدى الطويل 

و هذا الشكل من ، أي كلما انخفض التقلب في العائد كلما قلت املخاطرة-ألن املخاطر تعني تقلب العائد  -

تالعب املحاسبي يتطلب أن تحقق  املؤسسة أرياحا كبيرة بدراجة كافية في بعض السنوات بما يسمح ال

بتكوين احتياط سرية تستخدم بعد ذلك من أجل تنظيم تدفق الدخل عند الضرورة ، أي تخفيض 

ت في الدخل في السنوات املزدهرة و تخزينه ملقابلة انخفاضه في السنوات الرديئة  ، و تسعى إلادارا

الشركات وراء هذا النوع من التالعب املحاسبي إلى خدمة املساهمين القدام  على حساب املساهمين 

 .الجدد ، أدى هذا التالعب إلى تقييم السوق لألسهم بأعلى من قيمتها العادلة و تغليط سوق رأس املال
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 خليةدور التدقيق املحاسبي املالي في تقييم الرقابة الدا: املبحث الثالث

لقيت أنظم الرقابة الداخلية في السنوات ألاخيرة عناية كبيرة واهتماما بالغا من طرف املحاسبين املدققين 

 .وإدارة الشركات بسبب زيادة حجم املشاريع، وحاجة إلادارة لحماية مواردها من الضياع والاختالس

 مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية: املطلب ألاول 

 لرقابة الداخليةتعريف نظام ا: أوال

مجموعة " يعرف نظام الرقابة الداخلية حسب منظمة الخبراء املحاسبين الفرنسيين املعتمدين على أنه 

من النظم واملعايير وإلاجراءات والطرق التي تضعها إلادارة لحماية أصولها ولضمان دقة وسالمة البيانات 

 . لتشغيليةاملالية وزيادة درجة الاعتماد عليها وزيادة الكفاءة ا

" املنبثقة من املعهد ألامريكي للمحاسبيين القانونيين على انها ( COSO)كما عرف من قبل لجنة املنظمات 

العملية املتخذة من طرف مجلس إلادارة املوظفين الاخرين من اجل توفير ضمان معقول بما يتعلق 

التقارير املالية والالتزام بالقوانين  بتحقيق أهداف الشركة وفعالية وكفاءة العمليات، وهذا باعتماد على

 1.والنظم

 أهداف نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

 :يسعى نظام الرقابة الداخلية في الشركة إلى تحقيق ألاهداف التالية

 حماية أصول الشركة من أي تالعب واختالس أو سوء استخدام 

  اختبار دقة ودراجة الاعتماد على البيانات املحاسبية 

  خطاء والغش، وتشجيع العمل بكفاءةمنع ألا 

 2. التأكد من التزام العاملين بالشركة بكافة السياسات وألاهداف التي وضعتها إلادارة 

 3تقييم نظام الرقابة الداخلية: ثالثا

عند قيام املدقق بمهنته عليه تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة، وهذا ملعرفة مدى التطبيق الفعلي 

 :وضوعة، وكذا معرفة مدى التزام الشركة بهذه العناصرللسياسات امل

 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية-2

 :يعتمد املدقق في تقييمه لنظام الرقابة الداخلية على عدة أساليب أهمها

 ألاسلوب الوصفي للرقابة الداخلية-أ

الفرعية للرقابة  يقوم املدقق حسب هذا ألاسلوب بتحضير قائمة تحتوي على عناوين ألانظمة 

ويقوم بتوجيه ألاسئلة للموظفين املسؤولين عن أداء كل عملية، ز بذلك يتضح للمدقق كيفية ،الداخلية

سير العمليات وإلاجراءات التي تمر بها واملستندات التي تعد من أجلها الدفاتر التي تسجل بها ويقوم املدقق 
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من بدايتها إلى نهايتها ويحدد ما إذا كان نظام الرقابة  بتسجيل إلاجابات وترتيبها بحيث تظهر سير العملية

 .يتضمن ثغرات أو تنقصه بغض الضوابط

 أسلوب خرائط التدقيق-ب

هو تعبير شكلي لنظام او مجموعة من العمليات املتتالية يتم تصميمها بغرض وصف تدقيق العمل، أو 

علومات حيث يمكن أن تكون موجودة هي عبارة عن خرائط تنظيمية توضيحية تبين تدفق إلاجراءات وامل

داخل النظام إلاداري املالي للشركة وبالتالي واجب دراستها وفحصها واختيارها من خالل تتبع مسار 

إلاجراءات واملعلومات، أما إذا لم تكن موجودة فعلى املدقق ان يقوم بتصميمها بعد حصوله على وصف 

 . رموز املتعارف عليها عاملياكامل لإلجراءات، وهي تعتمد على مجموعة من ال

 أسلوب قوائم الاستقصاء-ج

هي عبارة عن قائمة تحتوي على مجموعة أسئلة متعلقة بنظام الرقابة الداخلية والعمليات املختلفة، وهي 

تختلف باختالف الطريقة املتبعة بحيث تكون إلاجابات بوضع نعم أو ال مع وجود مكان للمالحظة من أجل 

ابة الداخلية، ويعاب على هذا ألاسلوب أنه يرتكز على الاعمال التي يتم تنفيذها أكثر من تقييم نظام الرق

 1.التركيز على الافراد أو املجموعات التي تؤدي هذه الاعمال

 العالقة بين التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية: املطلب الثاني

تنظيم نفسه، وإلادارة تعتمد في متابعة أداء هذا تقع مسؤولية وضع نظام الرقابة الداخلية على إدارة ال

النظام على املدققين الداخلين، كما أن تطوير أي نظام للرقابة الداخلية يرتكز على أربع مسؤوليات 

 . أساسية هي وضع إلاجراءات الرقابية، تطبيقها، اختيار مدى الالتزام بها وأخيرا تقيمها

فقط على اختبار الالتزام باإلجراءات الرقابية وتقيمها، في حين  حيث أن مسؤولية املدقق الداخلي تقتصر

أن مسؤولية وضع إلاجراءات الرقابية تقع على كل من إلادارة التكتيكية والتنفيذية ، أما تطبيق إلاجراءات 

كما  فتكون على إلادارة التنفيذية، في حين يقوم قسم التدقيق الداخلي باختبار الالتزام   بهذه إلاجراءات ،

تقوم كل من إلادارة التكتيكية و التنفيذية بتقييم نظام الرقابة الداخلية، و يقوم أيضا قسم التدقيق 

الداخلي بتقييم مدى كفاءة و فاعلية نظام الرقابة الداخلية و لكن بطريقة أكثر تنظيما و شمولية مقارنة 

عدين لنظام الرقابة الداخلية و هما  تصميم بما تقوم به إلادارة ذاتها، حيث يقوم املدقق الداخلي لتقييم ب

النظام و فعاليته، و منه فإن من متطلبات نظام الرقابة الداخلية الجيد هو وجود قسم كتنظيم إداري 

 2.داخل الوحدة الاقتصادية و الذي يطلق عليه بقسم التدقيق الداخلي
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 ة الداخلية على حوكمة الشركاتانعكاسات تقييم التدقيق الداخلي لنظام الرقاب: املطلب الثالث

يعد وجود إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أهم العناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال 

خاصة في الشركات الكبيرة الحجم، حيث أنها تعتبر أداة مهمة لتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة املتبع في 

حقق من أن التنفيذ تم في اللوائح والتنظيمات، و بالتالي فهي تحقيق ألاهداف املرجوة منه عن طريق الت

تساعد إدارة الشركة عبر القيام بمسؤولياتها عن طريق فحص، تقويم و إبداء الرأي في السياسات و 

الخطط و إلاجراءات و السجالت ، كما يساعد التدقيق الداخلي في دعم الهيكل الرقابي و العمل على 

التحسين املستمر لنظام الرقابة و بالتالي رفع كفاءة و ربحية الشركة و تعزيز الثقة تقديم مقترحات بشأن 

 1. فيها

 حيث يساعد التدقيق الداخلي على إنجاح حوكمة الشركات، وبالتالي تحقيق أهداف الشركة  

 أليات دعم دور التدقيق املحاسبي املالي في حوكمة الشركات: املبحث الرابع 

أكثر املجاالت العلمية واملهنية تأثر بمبادئ وإجراءات الحوكمة، فال يمكن ملبادئ يعتبر التدقيق من 

وإجراءات الحوكمة أن تطبق بفاعلية وتؤتي ثمارها بدون دعم مهنة التدقيق، كما أن مبادئ وإجراءات 

دور الحوكمة تلعب دورا كبيرا في مجال تطوير مهنة التدقيق، وتهدف الاليات ألاساسية العملية لدعم 

التدقيق في حوكمة الشركات إلى ضرورة حرص مدقق الحسابات على الارتقاء بجودة التدقيق وتفعيل 

 2.املساءلة املهنية للمدقق وفيما يلي ملخص ألهم الاليات

 ألاليات ألاكاديمية: املطلب ألاول 

التعليم في مرحلة يقع على عاتق الاكاديمية من ذوي الاهتمام بالتدقيق عبء التطوير املستمر في برامج 

التكوين الدراس ي واملنهي وذلك إلنتاج مدقق وتوجيه البحوث لحل مشاكل املمارسات املهنية أو املشاكل في 

تخطيط وتنفيذ برامج التعليم املنهي املستمر، ويمكن تحديد دور ألاكاديميين في تدعيم دور املدقق في 

 : حوكمة الشركات في ثالث أليات رئيسة وهي

 مج التعليم املحاسبي وتوجيه البحوث املحاسبية لحل مشاكل الحوكمة وبرامج التعليم تطور برا

 .املنهي املستمر

  ضرورة عقد املؤتمرات في مجال التدقيق ودورها في حوكمة الشركات مع التركيز على مناقشة

ة واقعية لقضية دور التدقيق في إرساء الثقة على إلافصاح املحاسبي من جهة وزيادة إمكاني

اعتماد أصحاب املصلحة في الشركات على املعلومات املحاسبية التي يوصلها هذا إلافصاح من 

جهة أخرى، كما يمكن أن تركز على دور معايير التدقيق كمستويات لألداء املنهي في ضمان جودة 

 .خدمة التدقيق ومن ثم حماية مصالح أصحاب املصلحة

  ألغراض تطوير مقررات التدقيق من منظور حوكمة ضرورة تحقيق التكامل بين مراكز التكوين

الشركات وورشات العمل املشتركة بين هذه املراكز ألغراض تطوير مقررات التدقيق من منظور 

 . حوكمة الشركات
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 .55.56ص/ عمان/ مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع / ألازمة املالية الاقتصادية العاملية وحوكمة الشركات/ وسف كافيمصطفي ي 2
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 الاليات التنظيمية املهنية: املطلب الثاني

مية والعملية باستمرار تعمل مهنة التدقيق من خالل تنظيم منهي رسمي يحمي أعضائها وينمي قدراتهم العل

ويصدر الارشادات والضوابط املهنية الكفيلة باالرتقاء بمستوى املهنة ومستوى أعضائها، وهذا الامر يمثل 

تحديا جديا للجمعيات املهنية بحيث يحتاج إلى أداة تضع وتنفذ أليات ممكنة وعملية لدعم دور التدقيق 

 1:املحاسبي واملالي ومن أهم هذه ألاليات

   حيث يقع على عاتق الجمعيات املهنية إحداث تطور مستمر في : ير معايير املحاسبة املاليةتطو

 .معايير املحاسبة املالية حتى يمكن للمدقق باستمرار حيازة مقياس مالئم لصدق القوائم املالية

 يير يجب أن يترافق مع تطور معايير املحاسبة املالية تطوير مماثل في معا: تطور معايير التدقيق

 .التدقيق سواء املعايير املتعارف عليها أو إلارشادات املتخصصة

 إن نظام فحص أعمال الزمالء ألية من اليات : تفعيل نظام الرقابة الداخلية على أعمال الزمالء

الرقابة املهنية على أعمال الزمالء لضمان الالتزام بمعايير التدقيق في قبول التكليف والتخطيط 

 .تدقيق وإعداد وعرض تقرير عملية التدقيقوإدارة أعمال ال

 يعد جانبا هاما في معيار التأهل العلمي والعملي ملدقق الحسابات : تفعيل برامج التعليم والتدبير

بجانب التأهل والتدريب، فمواجهة املدقق لظاهرة وتحديات حوكمة الشركات وتفعيل دور مهمة 

ة اتخاذ الالزم نحو تفعيل التعليم والتدريب التدقيق في الحوكمة يتطلب من الجمعيات املهني

 .املنهي املستمر

 وذلك وفقا ملسودتي معيار التدقيق الدولي رقم : تفعيل الدور الحوكمي لتقرير مدقق الحسابات

مارس  08الصادرين عن مجلس معايير التدقيق التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين في  628-628

0228.2 

 املهنية العلمية ألاليات : املطلب الثالث

تتمثل في الوسائل و ألاساليب و الطرق و الواجبات و املسؤوليات امللقاة على عاتق مدقق الحسابات 

املمارس للمهنة أليات مهنية عملية لها مساهمات إيجابية في دعم الدور الحوكمي إلايجابي  للتدقيق 

نعا بأن دوره في الحوكمة مرتبط وال يمكن تحقيق هذا الدور مالم يكن مدقق الحسابات نفسه مقت

باستعداده و قدرته على إثراء املمارسة املهنية العملية و إثبات أن للتدقيق دور حوكمي ال غنى عنه 

ألصحاب املصلحة في الشركات و يمكن أن يتحقق هذا الدور من خالل حرص مدقق الحسابات، و قد 

دقق املستقل بهده املستويات ارتفاع جودة حرصت معايير التدقيق الدولية الصادرة عن التزام امل

أدائه ملهنته و سينتج بالتأكيد عن تحقيق  جودة  عملية التدقيق أثار حوكمة إيجابية تبرر الالتزام 

بمعايير الجودة سواء كانت أثارا على التدقيق الداخلي أو على أسواق  رأس املال، و ذلك لرفع كفاءة 

                                                           
1
 .215,216ص /نفس املرجع السابق 
ص / 0228ية الدار الجامع/ تطبيقات الحوكمة في املصارف( التجارب-املبادئ -املفاهيم )حوكمة الشركات / دكتور طارق عبد العال حماد2

81,88. 
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دمي القوائم املالية بصفة عامة و املتعاملين في سوق رأس املال وظيفة التدقيق و لزيادة ثقة مستخ

 .بصفة خاصة في تقارير التدقيق مما  ينعكس إيجابا على تدعيم الدور إلايجابي لتدقيق الحسابات 
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 :خاتمة الفصل

كمة الشركات توصلنا إلى أن بعد دراستنا لهذا الفضل الذي يبرز دور التدقيق املحاسبي املالي في تفعيل حو 

تم تركيز على دور التدقيق الداخلي في مساهمة ودعم التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات، وذلك من 

خالل تقيمه لنظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وكذا العالقة التعاونية بين التدقيق الداخلي وباقي 

 .عى إلى تحسين بيئة ألاعمال وتحقيق الانفتاح الاقتصاديأطراف حوكمة الشركات من تدقيق خارجي، وتس

فالتدقيق املحاسبي املالي يعد من أهم أليات تطبيق الحوكمة وذلك من خالل رأي املدقق املحوري حول 

كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وكذا تقيمه للعمليات ألاخرى داخل الشركة وصوال إلى إدارة 

أهم الركائز التي يقوم عليها مفهوم حوكمة الشركات، وهذا ما يخلق قيمة مضافة املخاطر التي تعد من 

 .إيجابية داخل الشركة املدققة ذاتها وفي عملية التدقيق وبالتالي خدمة الحوكمة

ويبرز أيضا دور لجنة املراجعة الفعال إذ تعتبر من أهم أدوات الرقابة داخل الشركة وتلعب دورا هاما في 

الشركات باعتبارها حلقة وصل بين كل من أصحاب املصالحة بالشركة ومجلس إلادارة  تفعيل حوكمة

 .وعملية التدقيق

.ومن هنا توصلنا إلى الفكرة ألاساسية وهي أنه لعملية التدقيق دور هام في تحسين جودة حوكمة الشركات
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 : دـــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

لومات الخاصة بموضوع دراسة وتطرقنا من خالله إلى الخلفية النظرية ملوضوع عند جمع وشرح املع

الدراسة، يكون من املناسب تقديم دراسة ميدانية ملعالجة ألافكار النظرية في املواقع العلمي، وبما ان 

أهمية تطبيق ألافكار النظرية في ميدان العمل  أصبحأكثرعلمية التنظير عرفت تطورا كبيرا فقد 

لذلك فالهدف من هده الدراسة امليدانية هو التعريف على دور التدقيق املحاسبي املالي في  ستفادة منهاوالا 

خالل توجهيه الاستبيان نحو عينة الدراسة التي تتمثل في الجزائية  الشركات،وذلك منتفعيل حكومة 

 .املياه

 :دانية، من خالل املبحثين التاليينوسنتطرق في هذا الفصل الى إلاطار التطبيقي للدراسة املي         

 .إلاجراءات املنهجية للدراسة امليدانية :املبحث ألاول 

 . تحليل النتائج واختبار الفرضيات :املبحث الثاني
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 إلاجراءات املنهجية للدراسة: املبحث الاول 

 تقديم عام حول املؤسسة الجزائرية للمياه: املطلب ألاول 

ئرية للمياه كانت تسمى سابقا بمقاولة بتسيير مياه مستغانم اما الان فأصبحت تسمى بالجزائرية الجزا

وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي بموجب املرسوم التنفيذي  2858للمياه تأسست سنة 

رية للمياه في تحت وصاية وزارة املوارد املائية وجاء انشاء الجزائ 0222ريل أب 02املؤرخ في  222/22رقم 

اعقاب إلاصالحات املؤسس ي الذي بدأته الحكومة لضمان الادارة السليمة للموارد املائية وفي نفس الوقت 

 .ضمان املصلحة العمومية وجودة الخدمة

 ملحة تاريخية عن مؤسسة الجزائرية للمياه : أوال

ـأت بمرسوم تنفذي رقم حيث تتميز املؤسسة بكونها مستقلة ماليا وذات الشخصية املعنوية، أنش 

، تخضع في عالقتها بالدور لجميع القواعد والنظم الادارية ومن اهم 0222أبريل  02بتاريخ  22/222

التغييرات التي وصلت اليها الجزائرية للمياه وتعتبر الاهم وهي تصفية مياه البحر وتنقيتها لجعلها صالحة 

 للشرب لتوزيعها على السكان 

 الجزائرية للمياهتعريف مؤسسة : ثانيا

تعرف حاليا باملؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانم وهي مؤسسة ذات طابع عمومي، صناعي، تجاري تقع في 

وتعتبر من اهم املؤسسات الحساسة التي لها دور فعال في -مستغانم - 805ب /خزان سيدي بن حوى ص

ار الحياة فقد عملت املؤسسة بكل الاقتصاد الوطني وكذلك تعتبر بالنسبة للمجتمع اهم ركيزة الستمر 

 .والعامةتقنياتها لبدل مجهود إليصال املياه ملنازل املواطنين وجميع املؤسسات الخاصة 

 مهام مؤسسة الجزائرية للمياه: ثالثا

  تنفيذ السياسة الوطنية ملياه الشرب على كامل التراب الوطني- 

 لجتها وتخزينها وتجديد الهياكل القاعدية تسيير عملية انتاج مياه الشرب ونقصها وتوزيعها ومعا

 التابعة لها وتنميتها عبر مختلف البلديات 

  مراقبة نوعية املياه املوزعة 

 تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع 

  ادخال كل تقنية للمحافظة على املياه 

 ومن مهام الانتاج والتوزيع والتخزين معا 

 

 ياه وحدة مستغانم امكانيات مؤسسة الجزائرية للم: رابعا

 مكانيات املاديةللتسيير -2
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 التفصيل في إمكانيات املادية للتسيير: (22)رقملجدول ا

 عدد البلديات املسيرة 32

 نوع التسيير تسير كلي ومزدوج

 عدد سكان الوالية ساكن 522112

 عدد السكان املستفيدين ساكن 811182

 امكانيات البشرية -0

 

 

 املنشئات القاعدية

2462 km ي للشبكةالطول الاجمال 

 عدد الخزنات 220

076622 m3 قدرة التخزين 

 عدد الابار العميقة والعيون  65

 عدد محطات الضخ 01

 محطة معالجة املياه 22

05000 m3/j قدرة املعالجة 

 محطة تحلية املياه البحر 01

200000 m3/j قدرة الضخ 

 املوارد املائية

1472  10³m³ باطنيةاملياه ال 

8868 10³m³ املياه السطحية 

35548 10³m³  (تحلية)مياه البحر 

 املردود التقني 96%

 املردود التجاري  65%

 املردود إلاجمالي 62%

 عدد التسربات املصلحة 10246
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 عمال في الجزائرية للمياه وحدة مستغانم لعدد ا

  عامل منهي  901عدد العمال الكلي 

 651 دود املهلةعقد دائم غير مح 

 128  عقد دائم محدود املهلة 

 التفصيل في الامكانيات البشرية: 20الجدول رقم 

 املهنة العدد

 ( cadre supérieur)اطار عام  27

 (les cadres) اطارات 230

 (maitrise)مسير  146

494 

 

 (exécution)تنفيذ

 (dont agent sécurité) اعوان الامن 086

 املجموع2172

 

 تقديم وشرح الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانم :الثاني املطلب

 :تقديم الهيكل التنظيمي (2
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 ة الجزائرية للمياه وحدة مستغانمالهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومي: 27الشكل رقم 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 من مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم: درمص

 مدير الوحدة

 الامانة

مساعد مكلف 

 باملنازعات 

 مساعدة قانونية

إطار وكيل دعاوي 

 وتصوير

 مساعد مكلف

باألمن وحفظ 

 الذمم 

 خلية الاعالم الالي

 مركز التحليل

 

دائرة املالية 

 واملحاسبة

دائرة املوارد 

 البشرية

دائرة الادارة 

 والوسائل 

 دائرة التجارية

 املحاسبةمصلحة 

مصلحة امليزانية 

 واملالية

مصلحة املحاسبة 

 والتسيير

مصلحة الوسائل 

 (التمويل)العامة 

مصلحة الادارة 

والعالقات 

 الخارجية

 مصلحة الفوترة

 مصلحة التغطية

مصلحة كبار 

 املستهلكين

مصلحة عالقات 

 الزبائن

 مصلحة 

التسيير 

 الشخص ي 

 مصلحة ألاجور 

  مصلحة التكوين
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 مختلف مصالح الهيكل التنظيمي حشر  (0

 مدير الوحدة-2

هو املسؤول واملسير للمؤسسة تجده على راس املخطط الهيكلي التنظيمي للمؤسسة والذي له الحق في 

بمسؤولياته كاملة لتحقيق اتخاذ القرارات واصدار الاوامر ومن مهامه التمتع بالسلطة التي تمكنه بالقيام 

 الاهداف                                                                

 الامانة -0

وهي الوسيط بين املسؤول واملصالح الداخلية والخارجية للمؤسسة ويكمن دورها في تسجيل الرسائل 

 .املهنةفظ اسرار واستقبال الزوار وكذلك استقبال هواتف املدير ولها دور فعال في ح

 املساعد املكلف باملنازعات-1

تعتبر من اهم املصالح املوجودة لدى املؤسسة بصفتها الواجهة القانونية التي تضمن هيبة املؤسسة سواء 

 مع الزبائن او املتعاملين هما التنظيم الهيكلي 

لزبائن بحيث تكون دراسة كما ان املصلحة تعتبر همزة وصل بين كل املصالح وتقوم بدراسة ملفات ديون ا

نموذج عن )طريق اعذاره  ، عن ودية تدعاء الزبون لتسوية وضعيته بصفةكل ملف على حدي ومن ثم اس

 :وذلك من خالل كما انا املؤسسة تقدم تسهيالت وهذا عن طريق الدفع بالتقسيط( ذارتوثيقة اع

           نموذج عن تعهد شرفي للدفع بالتقسيط والاعتراف بالدين                         

  نموذج الاعتراف بالدين وإذا لم يستجيب الزبون لالستدعاء او لم يتم التوصل الي نتيجة فان

 امللف يحال مباشرة الى القضاء للفصل فيه  

 املساعدة القانونية-4

 :من مهامها

  اعالم املواطنين والانذار بالقطع 

  تنوب عن املؤسسة في املجالس القضائية 

 طاروكيل دعاوي وتصويرا-8

 يقوم بتصوير عملية سرقة املياه ويقوم بطبع الصور وكتابة محضر عليها لتسلم للمدير 

 املساعد املكلف باألمن وحفظ الذمم-6

وهو املسؤول عن توفير الامن وعن اعوان الامن والحراس واملحافظة على كل ما هو ملك للشركة من 

 فة عامة لتوفير الظروف الامنية وشرط الوقايةمعدات وتجهيزات اي كل ممتلكاتها بص

 خلية الاعالم الالي-7

 تقوم بتصليح الاعطاب الحاصلة في مختلف املصالح 

 

 

 

 مركز التحليل-1
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ويشرف عليه رئيس حيث يقوم بمراقبة وتحليل املياه للتأكد من سالمتها من الجراثيم املؤذية بالصحة 

للمواطن ومراقبة نوعية املياه املوزعة عبر الشبكات من الابار وذلك من اجل ايصال مياه صالحة للشرب 

 والخزانات فهناك مخبر التحاليل الفيزيائية 

 مخبر التحاليل الكيميائية 

  مخبر التحاليل املعادن 

 الدائرة التجارية -9

بما ان املؤسسة تحمل طابع تجاري وصناعي فانه يستلزم وجود دائرة تجارية تشرف على الشؤون 

                                            قتصادية والتجارية في املديرية كما تقوم بمتابعة امللفات ومراسالت مستهلكي املاء ومن مهامها                                     الا

  القيام بعملية بيع املاء باملقابل 

  وضع استراتيجية للمؤسسة 

 صالح تتمثل في                                                 وتضم الدائرة التجارية اربعة م

 مصلحة الفواتير-ا

هذه املصلحة محل الدراسة بوسائل الاعالم الالي بحيث تسهل لها عملية الفوترة التي تتم على مستواها 

 حسب املواعيد املحددة لكل ثنائي او ثالثي 

 مصلحة التغطية  -ب

 تابعة ديون املؤسسة للمستهلكين الذين لم يتم تسديد فواتيرهم وهي التي تقوم بتغطية وم

 مصلحة كبار املستهلكين  -ج

 وإلاداراتوهي الشركات واملؤسسات 

          ومحالت واملطاعم اي كل ما هو تجاري يستهلك املاء وتكون املواعيد املحددة فيها ثنائية                                             

 صلحة عالقات الزبائن م-د

التي تستقبل الزبون وتضع عالقة بين املؤسسة والزبون وتقوم باستقبال احتياجات  ألاولىوهي املصلحة 

 الزبائن ومعالجتها

 وتضم:دائرة الادارة والوسائل-22

 (التموين)مصلحة الوسائل العامة -ا      

ارها في سجالت رسمية لدى الهيئات فهي مسؤولة عن املواد واللوازم وتقوم بتقديم وسائل استثم

 القضائية        

 والعالقات الخارجية  إلادارةمصلحة -ب        

 .                                          تقوم بشراء كل ما تحتاجه وذلك بإبرام صفقات وهي تشرف على توزيع كل ما تجلبه إلادارةهذه  أن أي

 :كاألتيمصالح وهي  أربعةاملصلحة تضم  هوهذ : كوينوالتدائرة املوارد البشرية -22

 

 مصلحة املستخدمين-ا              
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التي يتصل بها العامل وتقوم بمتابعة املسار الوظيفي لكل عمال املؤسسة من دخولهم  ألاولىوهي املصلحة 

 حة نذكر  املصل ذهالوثائق التي تنجز على مستوى ه ومنحقوقهم اية التقاعد والحفاظ على الى غ

  نموذج وثيقة سند عطلة نموذج وثيقة ممارسة املهنة 

  ألاجور مصلحة -ب

 شهريا وكشف الرواتب لكل عمال املؤسس ألاجور وهي املصلحة التي تقوم بإعداد 

 مصلحة التكوين -ج             

وهناك مركزين على كل عامل  إجباري وهي املسؤولة على تكوين العمال في مجال عملهم ويكون هذا التكوين 

 :هماللتكوين 

  مركز التكوين بتيزي وز وخاص بالتقنيين 

 مركز التكوين بقسنطينة خاص باإلداريين 

 مهام دائرة املوارد البشرية والتكوين ومن 

  التنسيق بين املراكز التابعة للوحدة وحتى املصالح الاخرى 

 ترقية العمال وتكوينهم 

  الحرص على الفحوصات الطبية 

  ر العمال تحديد اجو 

  دراسة ملفات التوظيف 

  تحديد مناصب العمل 

  دراسة ملفات التوظيف 

 :وتضم مصلحتين وهما:  دائرة املحاسبة واملالية-20

 مصلحة املحاسبة -ا    

تقوم هذه املصلحة بمعالجة جميع العمليات املحاسبية واظهار كافة البيانات واملعلومات وتحليل النتائج 

 سنوية للمؤسسة                                            واعداد امليزانية ال

 مصلحة املالية -ب   

 تتكفل بإدارة الشؤون املالية بإصدار الشيكات ومراقبة الايرادات والنفقات ملعرفة وضعيتها املالية

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل الخاص بمختلف الوكاالت: 21الشكل رقم 
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 تحليل النتائج واختبار الفرضيات: لثانيا املبحث

 :التحفظات أو الاحتياطات S/A: املوضوع: املطلب ألاول 

وفقا للمعاينة التي قامت بها وحدة التدقيق التابعة لإلدارة العامة على مستوى وحدة مستغانم ملنطقة 

 . معسكر، وبعد فحص الوثائق والتحقق منها، لوحظ مخالفات في تطبيق إلاجراءات

ننقل لكم التحفظات واملالحظات التي أثيرت، مع تعليمات إلعادة تحديد أوجه القصور املوجودة في أقرب 

 . آلاجال

 .تقرير عن تطبيق التدابير املتخذة إلحالتها إلى إلادارة العامة وحدة مستغانم

 :قسم املالية واملحاسبة-2

، ومع 20.12.0225هذا املستند، وتوقف في  فتتح وأدرجها وإقرارها من قبل محكمة مستغانم، تم تحديثا

 : ذلك فقد سجلنا املالحظات التالية

  في  0225دج بين املبلغ الذي تم إيقافه في نهاية عام  2 820 851 685، 15يظهر الفرقGeneral 

journal 81دج واملبلغ املسجل على البرنامج الذي يعرض  01 885 280 22,218، يمثل ،

، على الرغم من عمليات 0228تم احتجاز أي مركزية للسنة املال يةدج لم ي 02888165066

 .28.12. 0228لإلدارة العامة للخطأ في الحسابات اعتبارا من  DCFCالتجميع التي نظمتها 

 (: (BDRوصفات بدر -ب 

/ 12/25دج في  2502 18081,80دج والحساب ات 250 280 885,11أظهرت السنوية بين البيان 

دج والذي تم تفسيره بشكل أساس ي من خالل املدفوعات إلى ألارباح 88 621 50فرقا قدر 0228

حيث من الضروري الاقتراب  0225لم يتم تمرير الوحدة بعد إلى بدر التي يعود تاريخها إلى أبريل 

 .من البنك لتسوية الوضع

 

 : مصاريف بدر-ج

 لجزائرية للمياه وحدة مستغانممراكز ا

مركز 

 عشعاشة

مركز 

 مزغران

مركز 

 سيدي علي

مركز 

حاس ي 

 ماماش

مركز 

 سيرات

مركز 

سيدي 

 لخضر

مركز عين 

 تادلس

مركز 

 مستغانم
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دج فرقا قدره  16 618 106 52دج والحسابات نتج عن  220 661 886 10التسوية بين البيان 

بشكل عام هده دفعات متعددة بشيك لصالح املوردين  0228/ 25/ 12في  68 218 118 82

 0226وأبريل  0228في ماي  ATDSال حضنا وجود تبين من 0228إلى أوت  0228وتاريخ من مارس 

و فقا ) دج الذي يديره بدر على حسابنا 1 111 261 80دج و 528 888 81املبلغ على التوالي 

 ATDوعليه يجدر بنا إلاشارة إلى أن هذه . لصالح نطاقات مستغانم لشغل املباني( للبيان

مستغانم على الرغم من ظهورها في الخصم من بيانات بدر وثم إلابالغ  ADEاملحاسبية في كتب 

 عنها في بيان السنوية في الجزء الائتماني في البنك

 : CPA-د

 828 86دج فرقا قدره  5 221 802 88دج واملحاسبة أظهر  6 866 622 28التسوية بين البيان 

معلقة لم يتم تمريرها من قبل البنك وتتعلق ( دائنة/ مدين )هذه مبالغ  0228/ 12/28دج في  28

 .وبتالي الاقتراب من البنك السنوية  0228إلى  2858بشكل رئيس ي بالسنوات 

 :إدارة الضرائب-2

، وأجرينا عملية تحقق "G50"ب للوحدة وفحصنا أيضا العائدات الشهريةلقد راجعنا الحسابات الضرائ

 .على أساس الحسابات التجارية واملحاسبية( أو املراجعة)

 : وبعدما سبق ذكره ا، سجلنا املالحظات التالية

  على الرغم من أننا ال حظنا أثناء زيارتنا وجود تقرير سنوي للبيانات املحاسبية تتقرب من

 . تجارية، إلى أنه ال يزال يوص ي متابعة   السنوية والشهرية لتفادي كل فجوة تراكميةالبيانات ال

  التحقق من حجم رقم املعامالت املحصل يعمل كأساس للحسابات إلاقرار الشهري، أو ربع

يكون هو نفسه ما ( املياه)ضريبة ( الضريبة، القيمة املضافة، النسبة املئوية السنوية)السنوي 

ف فعليها أن تكون مشروحة ومصححة ابات وفي حالة كان هناك حالة إنحر في الحساكان معروض 

 . في الشهر الذي يلي

a) IRG على الراتب : 

دج ويتعلق بالفترات التي  62. 818 111الرصيد 0228/28/12بتاريخ   "  440622" أظهر الحساب رقم 

 .0222حتى ديسمبر  0228تتراوح ما بين ديسمبر 

 . ن الضروري يجب تنظمها او تسويتها في أقصر وقت ممكننظرا ألقدميتها م

بعد التحليل والاستدالل باملستندات )في حالة اضطرار الوحدة إلى سداد هذا الدين وتبين أنه حقيقي 

 .ستتحمل الوحدة غرامات ورسوم اضافية للتأخيرات التي ستضاف إلى الدين الحالي(. الداعمة

 

 

 

 :الغ املستحقة القبضمخصصات املب: املطلب الثاني
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مدعومة بمستندات )خالل زيارتنا لوحدة مستغانم، لفت انتبهنا على وجود مستحقات قبض قديمة 

 .، ويتم تحصيل هذه املخصصات حسب الحالة(موجزة ومحاسبية باإلضافة إلى كتابات رسمية

بعة محددة وصارمة ولهذا الغرض انجذب انتباه مدير املحاسبة للوحدة على أن يعطي أهمية ويجري متا

 .مع مراعاة إعادة التعديل الحكم مقارنة بالتحصيل

 :قسم املوارد البشرية-2

قبل التقاعد تام لسيد  للميزة التعين وجود شدود في السداد الغير العاد لوحظ: الوضع املسبق .2.2

والتي تجسد  PPRعاما وستمر في تلقي  82شهرا عن عمر يناهز  82 بسملةفهيم عبد القادر 

 .(أنظر الوثائق املرفقة)من الاتفاقية الجماعية  021هاك للمادة انت

o لغ الذي حصل عليه بدج وعليه نعتبر أن امل05. 828,68نتج عن هذا خسارة مالية قدرها

 .هذا املوظف غير مبرر وإنه من الضروري تنظيمه في أسرع وقت ممكن

دم لتحديد البدل التقاعد، في تم الكشف عن نقص في الراتب املرجعي املستخ: بدل التقاعد.0.2

 PRCتم حسابه على الراتب الخاضع للمساهمات الاجتماعية والتي قيمة  ADRالواقع وجدنا أن 

بالراتب ألاساس ي ألفضل شهر من انطالق فترة  PRCوالتي من املفروض أن تجمع . املوافق للشهر املعني

 .التقاعد

املحاسبية والذي يعني أن أي عملية  ةأ استقالليمبدعدم احترام : مبدأ فصل أنشطة املحاسبية.1.2

 .يجب أن ترتبط بالسنة املوافقة لهذه العملية

لقد لحظنا املشاكل املتعلقة بالسنوات املاضية، السيما بدل التقاعد الغير محسوب من  في الواقع

 .طرف إدارة املوارد البشرية بالوحدة في التاريخ الفعلي لقبول العمال على التقاعد

 

 .0221معامالت الشراء و الخدمات املدفوعة في  (:21الجدول )رقم

 املبلغ املدفوع
 املوردين طبيعة العملية طبيعة التعاقد املبلغ

  املغمورة GEP التنقيب 22 ; 067 968 00 ; 000 152 1
AGRO DELL 

 املغمورة  GEP التنقيب 00 ; 168 197 1 92 ; 629 424 1

 بالست قناة أنابيبPEHD التنقيب 56 ; 976 921 11 ; 152 097 1

  صمام تواصل امليدان التنقيب 00 ; 000 400 1 00 ; 000 666 1

 

EL ILEF 

 صمام تواصل امليدان التنقيب 00 ; 00 050 1 00 ; 500 249 1

 حنفية التوقيف التنقيب 00 ; 000 275 1 00 ; 250 517 1

 مام تواصل امليدانص التنقيب 00 ; 000 050 1 00 ; 500 249 1

  تركيباتPP التنقيب 00 ; 494 936 1 86 ; 427 304 2
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o  نود أن نشير إلى أن املصاريف هي انخفاض في العوائد الاقتصادية، وليس سداد دين

 .لذلك يجب تحميلها على   السنة املوافقة

 ملاذا يطبق مبدأ استقاللية املحاسبة للمهام؟  

املحاسبة في استقاللية السنوات املالية من أجل امتالك وتقديم  من الضروري استخدام مبدأ

 .حسابات   تتطابق بشكل وثيق مع الواقع

 .هذا املبدأ يجعل من املمكن مقارنة حسابات من سنة املالية إلى أخرى 

 : قسم إلادارة واملوارد-0

  0221معامالت الشراء والخدمات املدفوعة في .2.0

شارات البسيطة فقد أظهر لنا استخدام البيانات املحاسبية أنه لم يتم تطبيق مشتريات تتجاوز الاست -2

على  22/00/0228بتاريخ ( COS)إجراءات الشراء الجزائرية التي اعتمد ها مجلس التوجيه و الاشراف 

                    املوردين الذين يكون شراء مبلغ صفقاتهم اقل من الحد الذي حدده إلاجراءات املعمول به أي

دج استخدام هده املمارسة يخلو من أي عقالنية ألنه يسمح  لتجاوز إجراء الاستشارة  2 222 222 22

الشفافية  مبدأاملساواة في معاملة  املرشحين و  مبدأالبسيطة الذي يؤكد على حرية الوصول الى النظام و 

 (.ملرفقة في الجدول انظر قائمة املوردين ا) إلاجرائية كما هو الحال في هذه الحاالت 

 . دج 2 222 222 22تجزئة املشتريات التي يكون مجموع قيمتها الاجمالية من نفس الشريك -0

إن استغالل هذا الجانب من املستندات املحاسبية سمح لنا لإلشارة إلى عدم الامتثال إلجراءات الشراء 

نقيب التراكمية إلى حد كبير عتبة فيما يتعلق ببعض موردي ألاسهم والخدمات الذين تتجاوز مبالغ الت

الاستشارة طبقا لإلجراء الذي يحكم مشتريات املؤسسة إذا اضطرت  الوحدة خالل نفس السنة املالية إلى 

و تتعلق باألعمال أو التوريدات أو الخدمات من ( التنقيب) تقديم عدة طلبات تخضع لإلجراء املبسط 

ملبلغ التراكمي الحدود املقررة في الاجراء و الشروط املطبقة نفس الطبيعة مع نفس  الشريك ، و يتجاوز ا

 .الشروط العامة التي تحكم الاستشارة ويتم تطبيقهاغ الجديد الناتج عن التراكم، أي على املبل

 PP HYDROOتركيبات التنقيب 00 ; 190 853 10 ; 296 015 1

ACCESSOIRES 

 YOUNESMAA صنبور فأنك التنقيب 00 ; 864 980 16 ; 288 167 1

 أدوات جديدة الحرير املطحون  التنقيب 00 ; 380 918 20 ; 872 092 1

 أحذية الحماية التنقيب 00 ; 000 508 1 00 ; 520 794 1

 TAHRAOUI عداد املياه التنقيب 00 ; 800 333 1 00 ; 222 587 1

 عداد املياه التنقيب 00 ; 100 988 2 00 ; 839 555 3

  صمام الزاوية التنقيب 00 ; 000 066 3 00 ; 540 648 3

 مغمورة GEP التنقيب 00 ; 650 553 1 50 ; 843 848 1 إدريس

 مغمورة GEP التنقيب 00 ; 502 325 1 83 ; 347 577 1
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 تجزئة املشتريات التي يكون مجموع قيمتها الاجمالية من نفس الشريك (: 24)الجدول رقم

 

 املوردين طبيعة العملية لتعاقدطبيعة ا املبلغ املبلغ املدفوع

 معدات مغمورة GEP التنقيب 506 612، 28 915 222، 22

AGRODEEL 62 .251 072 22 ،812 008 التنقيب GEP مغمورة 

 مغمورة GEP التنقيب 028 550، 18 045 222، 22

 مجموع / / / 2526 251، 62

  الة النفخ PVC التنقيب 288 125، 20 011 621، 44

 الة النفخ  PEHD التنقيب 505 062، 22 915 642، 12 قناة بالست        

 الة النفخPEHD التنقيب 121 052، 22 412 291، 02

 الة النفخ PEHD التنقيب 160 822، 22 560 075، 22

 مجموع / / / 0 507 921، 49

 EPRA مغمورة GEP التنقيب 812 222، 22 762 622، 22

 مغمورة GEP التنقيب 812 222، 22 762 622، 22

 مغمورة GEP التنقيب 116 222، 22 512 912، 22

 مجموع / / / 0 255 212، 22

 امللحقات املائية  تركيبPP       التنقيب 252 862، 22 026 544، 12

 PP     تركيب التنقيب 816 682، 85 772 170، 22

 PPتركيب التنقيب 122 125، 52 476 179، 11

 PPتركيب التنقيب 216  212، 22 274 977، 62

 تركيبPP التنقيب 020 680، 20 051 000، 52

 

92 ،116 049 

  أنابيبPEHD التنقيب 029 919، 22

 

 

 

 

SOTUPLAST 

 أنابيبPEHD التنقيب 812 122، 22 752 272، 29

 أنابيبPEHD التنقيب 58 082، 22 222 459، 42

 أنابيبPEHD التنقيب 228 222، 22 216 972، 29

 أنابيبPEHD التنقيب 226 101، 22 219 624، 17

 أنابيبPEHD التنقيب 862 862، 22 679 454، 12

 أنابيبPEHD التنقيب 086 085، 22 126 241، 90
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 :ملحوظة

 22يتم تسجيل املالحظات نفسها للمشتريات والخدمات التي تم تجاورها للمبلغ إلاجمالي من نفس الشريك 

 .دج من خالل املمارسات املنفذة وهي التجزئة82 222

 : توصية

 تحديد الاحتياجات التي يجب تلبيتها قبل إجراء أي استشارة. 

 يجب تضمين احتياجات الوحدة في البرنامج وسنة امليزانية املعينة . 

 يجب أن تخضع املشتريات املتكررة للتشاور مع توقيع الاتفاقية. 

 -حي السالم-مستغانم-أعاد تأهيل املقر الرئيس ي للوحدة املائية

لنا بإبداء املالحظات استخدم امللف املتعلق بإعادة تأهيل املقر الرئيس ي الكائن في حي السالم، سمح 

 :التالية

عقد مكتوب يوافق بوجبه املقاول وصاحب العقد أو العقد على تعديل او إكمال العقد او العقد الاولي، 

وال يتم تقديم الاستشارات التي تكون حدودها أقل من تلك التي تم تحديدها و فقا للقواعد والشروط 

استثناء محتوى الاتفاقية الذي يمكن بعديله ليأخذ في ب. COS 21/22/0228املعتمدة من قبل  ADEتعاقد

الاعتبار مجال النشاط او التغييرات في النصوص التنظيمية، ثم تمرير الاتفاقية و فقا لحدود الانفاق 

 .املصرح بها

في حالة التساؤالت حتى اننا الحظنا أوجه القصور  avenantأيضا على الرغم من عدم إلاشارة إلى هذا 

 :التالية

 من مبلغ الاستشارة ألاولية 41,29إلى حد كبير ويمثل  %02 يتجاوز مبلغ التعديل الحد املسموح به بنسبة

 دج 6 888 506 08مبلغ الاتفاقية ألاولية  -

 دج avenant 22 622 818 1مبلغ  -

 %15,20املعدل  -

 أنابيبPEHD التنقيب 122 218، 15 172 245، 12

 أنابيبPEHD التنقيب 105 652، 22 522 041، 02

 مجموع / / / 1 04 997، 69

 مجموع / / / 0 002 017، 19

  تركيباتPP التنقيب 80 222، 18  62 191، 61

 

 شالل التوزيع

  

 تركيباتPP التنقيب 128 118، 22 494 167. 71

 تركيباتPP التنقيب 185 818، 21 407 17 2، 45

 تركيباتPP التنقيب 52 180، 88 96 157، 66

 تركيباتPP التنقيب 815 211، 08 642 117، 60

55 ،624 769 2 / / / 
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انتهاء  يوما من 08بدون أمر خدمة، يتم إدخال التعديل حيز التنفيذ بعد  avenantيتم تنفيذ 

 (.التعديل املرفق)املهل الزمنية للعمل 

تتم على  22 281 881 22تجدر بنا إلاشارة الى ان اعمال إعادة التأهيل للوكالة مقدرة ب : مالحظة

 .دج شهريا 22.222.22سنوات بمبلغ  8قطعة ارض مستأجرة من البلدية في مستغانم ملدة 

 :قسم املبيعات-1

 :العالقة مع العمالء-2

 عالقة العمالء مهم في الحفاظ على صورة املنشاة، نالحظ هنا عدم الالتزام  نشاط

 .باملواعيد التنظيمية املعالجة الشكاوى على مستوى وكالة ما سرة

  سجل متابعة التوصيل غير متوافق مع عدم وجود اصناف وطلبات توصيل الوفي في

 (.انظر الوثيقة الرفقة)مكتب مبيعات حاسبي ما ماش 

  تسليم نسخة من الئحة خدمة تزويد مياه الشرب العامة للمشترك عند توقيع ال يتم

 . عقد الاشتراك على مستوى الوكاالت التجارية التي تمت زيارتها

 غياب املراقبة الدقيقة لعملية تركيب العداد نالحظ هنا : 

ب . 22/26/0228تم تغيره في سجل التركيب بتاريخ )الذي تم تجديد عداده  MZ 2288مشترك -

م 1285مؤشر
1
مقارنة باملؤشر القديم للثلث الثاني لم تصدر فواتير والذي لم يبرر 1 م 818أي استهالك  

 (. انظر الوثيقة)بعد 

م لوحظ أثر بشرب مياه حسب تصريحات وكالء قسم الفواتير الذي  2822استهالك  MZ 2288املشترك -

 (.انظر ملف العميل املرفق)ماش اات حاس ي محص على مستوى مكتب مبيعيظل غير مبرر ويبق  قيد الف

 :والفواتير القراءة-0

عدم وجود تخطيط مؤقت لدورة الاسترداد والفواتير التي تحدد التواريخ املخططة لكل عملية يشر الي -

هذا التقرير على مستوى . التي اقترحها رئس الوكالة التجارة واعتمادها من قبل رئس القسم. توزيع الفواتير

 .االت التي تمت زيارتهاالوك 

  عدم وجود تفريع بينcaissier الصادرة وcaissier الواردة في مكتب مبيعات ما سرة 

  ال يتم تطبيق الشيكات اليومية وغير املعلن عنها لسجالت النقد املنصوص عليها في الاجراء 

 روج من حاس ي          إيصاالت دفع مكررة من املشتركين يتم إلقاءها في كيس قمامة في زاوية عند الخ

 .ما ماش

 : توصية

  توفير التدريب للمدريين والوكالء املثبتين حديثا على الوظائف إلاجرائية التنظيمية لنظام

 معلومات العمالء 

  الانخراط في إلاجراءات قسرية بشكل منتظم تجاه العمالء 

  الامتثال للوائح املعمول بها فيما يتعلق باالتصال بشبكةDWS. 
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  الاستخراج املشروطة بتناوب العمال الاستخراج ال يتم تطبيق هذه املمارسة على جودة

 .مستوى الفروع التي تمت زيارتها

 :التحصيل وإدارة النقد-1

بل تم تعديل القوائم املقطوعة إلاضافية واستهداف بشكل  لإلجراءأوامر القطع ال يتم تعديلها وفق 

 .   مبيعات ما سرة وحاس ي ما ماش   سيئ والتخفيضات غير املنضبطة على مستوى 

م معروضا على العداد الخاص به وبعد  81باستهالك  28/26/0228قطع يوم  KA 13املشترك 

م 85اظهر العداد استهالك  22/28/0228الفحص بتاريخ 
 والعداد غير مختوم على مستوى مكتب 1

 (الوثيقةأنظر )مبيعات خروبة 
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ــة الفصـــــــــــــــخاتم  :لـــــــــــــ

الوحدة بااللتزام بإجراءات تصحيح للنقاط الضعف املحددة  مسئولينقد أصررنا على  مهماتنافي خصم 

والتطبيق الدقيق إلجراءات إلادارة والتي تعتبر بدورها يقظة تامة على جميع املستويات والوجود املستمر 

على أصول  في ضمان سالمة التراث واملحافظة ملساهمة بشكل أكبرلجميع املسؤولين التي تتوجب عليهم ا

.الوحدة 
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 :ة العامةــــــــــــالخاتم

ما شهده العالم من أزمات مالية في أسواق املال واملؤسسات والشركات، وما تعشه من ازدحام مصرفي 

تحديات في جميع مجاالت  وكيف أثر ذلك سلبا وإيجابا على البيئة الاقتصادية حيث أنها توجد العديد من

 .، وتعمل على مواكبة املستجدات بما يتوفق مع هذا العصر ، الاجتماعية ، سياسية الاقتصادية

وفي هذا إلاطار ومن خالل دراستنا ملوضوع دور التدقيق محاسبي مالي في تفعيل حوكمة الشركات قمنا 

 . هي العالقة بينهما ما سبي على حوكمة وتطبيق حوكمة الشركات وكيف يؤثر تدقيق محا آلياتبتركيز على 

وفيما يخص الفصل ألاول الذي يخص التدقيق املحاسبي الذي كان نتاجا لتطور الواقع الاقتصادي عقب 

 . الانهيارات التي مست الشركات

فكان يدور حول حوكمة الشركات وذلك من خالل إبراز ركائز ومحددات وأهمية : أما الفصل الثاني

 .هدف من ظهورهاالحوكمة وال

فقد تطرقنا إلى تحديد التي تجمع حوكمة الشركات بالتدقيق املحاسبي نظرا : أما بالنسبة للفصل الثالث

 .لدور الفعال الذي يلعبه في تجسيد وتدعيم مقومات الشركة

فقد خصصناه لدراسة ميدانية قمنا بها على مستوي مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة : أما الفصل الرابع

 .تغانممس

ــــج الدراســــــــــــــــــنتائ  : ةـــــــــــــــــ

 :من خالل دراستنا توصلنا إلى نقاط التالية

  يعتبر التدقيق من أهم الوظائف وذلك ما يقدمه من مساعدة لإلدارة العليا والعمال بشكل

 جيد مع باقي أطراف الحوكمة

 اخل املؤسسة وهذا ما يحقق أهداف تقوم الحوكمة على رفع مستوى الشفافية والكفاءة د

 .املؤسسة

 يعمل التدقيق املحاسبي على ضمان إلافصاح والشفافية مع جميع أصحاب املصالح. 

 التدقيق املحاسبي له دور في تفعيل حوكمة الشركات 

 :اتــــــــــــــــــــتوصي

 .في املؤسسة العمل على بذل املزيد من الجهد في تطبيق حوكمة الشركات بهدف تنمية الوعب (2

 .ضرورة إيجاد قواعد وقوانين عادلة وتطبيقها بشكل متساوي على كافة العمال (0

البد من اعتماد الهيئات املشرفة على وضع معايير املحاسبية في الجزائر تتطور معايير املحاسبية  (1

ة مع لتعزيز الشفافية في التقارير املالية يتناسب مع التطورات الحاصلة في املعايير املحاسبي

 .تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

 ضرورة إصدار لوائح ومنشورات داخلية تعرف املوظفين بموضوع حوكمة املؤسسات  (1

.إلزام املؤسسات الجزائرية بتبني القواعد ألاساسية للحوكمة والعمل بها (8
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ـــــــــــــة املراجــــــــــــــــــــقائم  :عـــــــ

 ق من الناحية النظرية والعملية، دار النشر، ألاردن، الطبعة هادي التميمي، مدخل إلى التدقي

 . 0228الثانية 

  ،مسعود صديقي، دور املراجعة في الاستراتيجية التأهل إلاداري للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية

 . 0222مجلة الباحث، العدد ألاول، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة 

  صول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات، دار املستقبل للنشر مخالد راغب الخطيب، ألا

 .2885والتوزيع، ألاردن 

  دمحم سمير الصبان عبد هللا هالل، ألاسس العملية ملراجعة الحسابات إلادارية، جامعة إسكندرية

2885 . 

 ية أحمد حلمي جمعة، مدخل إلى التدقيق الحديث، دار النشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثان

0228. 

  2885دمحم الفيومي عوض لبيب، أصول   املراجعة، املكتب الجامعي الحديث، مصر إسكندرية. 

  الشركة العربية املتحدة للتسويق ( مصر)خالد أمين عبد هللا، تدقيق الحسابات، القاهرة

 .0221والتوريدات 

  يقات الحوكمة في تطب( التجارب-املبادئ -املفاهيم )طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات

 مصاريف،

  0220أحمد على خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، الطبعة ألاولى. 

  حوكمة الشركات والهندسة املالية، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، زاوي دمحم الشريف بن ،

 . 0228الطبعة ألاولى 

  الشركات، مكتبة املجمع مصطفي يوسف كافي، الازمة املالية الاقتصادية العاملية وحوكمة

 .العرابي للنشر والتوزيع، عمان

  0228منشورات املنظمة العربية للتنمية إلادارية، القاهرة. 

  عبد السالم اشتوي، املراجعة معايير وإجراءات، دار الكتب الوطنية، الطبعة الخامسةإدريس . 
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 املذكرات: ثانيا

 عيل حوكمة الشركات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أثر الالتزام ألاخالقي للمراجعين على تف

 .0221املاجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر 

  زينب مرزوقي، فادية ماض ي، تطبيقات حوكمة املؤسسية في البنوك الجزائرية، مذكرة مقدمة

 .0221لنيل شهادة املاستر في العلوم الاقتصادية، جامعة جيجل 

 

اقع الالكترونية: ثالثا  :املو

الاستراتيجيات املضادة للفساد، مقال منشور عبر شبكة )دمحم صالح العريفي، حوكمة الشركات 

http://www.belaqood.net/articles.php581,2014/04/01 ،21:12 النترنيتا



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــخـــــــــــمل  صــــــــــــــ

الي في تفعيل حوكمة هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه التدقيق املحاسبي امل

الشركات، وذلك من خالل التعرف على مفهومي حوكمة الشركات والتدقيق املحاسبي املالي وكذا 

ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا في الجانب التطبيقي بتصميم استبانة اعتمادا على . العالقة بينهما

 .الدراسة النظرية للجزائرية للمياه

احثتان إلى الالتزام بمعايير التدقيق املحاسبي املالي يساهم في زيادة وكنتيجة لهذه الدراسة توصلت الب

 .فعالية حوكمة الشركات بدرجة عالية

وعليه نوص ي بضرورة العمل على تكوين املستخدمين واملدراء في مجال الحوكمة وجعلها منهجا 

عايير التدقيق املحاسبي تطبيقيا والابتعاد عن الدراسات الاكاديمية الجوفاء، وكذا ضرورة الالتزام بم

 .املالي ملا لها من أثر إيجابي على تفعيل حوكمة الشركات
 

ـــــــــات املفتـــــــــــــــالكلم ـــــــــاحيـــــــ  :ةـــــــــــــــــــ
 اتالتدقيق املحاسبي املالي      معايير التدقيق املحاسبي املالي        مبادئ حوكمةالشرك    حوكمة الشركات



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots clés :  

Gouvernance d'entreprise          comptabilité financière         les normes comptables d'audite 

financière                  les principes de gouvernance d'entreprise 

Résume : 

  Le but de cette étude et de mettre en lumière le rôle qu'à jouer   l'audit comptable et 

financier en matière de la mise en œuvre du gouvernement  

D'entreprise Ainsi on a présenté les notions du gouvernement d'entreprise et celui de 

l'audit comptable et financier et la Relation entre les deux 

Afin d'atteindre les objectifs de l'étude ; nous avons conçu un questionnaire basé sur 

l'étude théorique des eaux algériennes ; côté pratique. 

    En guise de conclusion l'étude Montre que l'audit comptable contribue d'une façon 

positif et élevé la Mise œuvre de gouvernement d'entreprise ; et si pour cela l'étude 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
 
 

 


