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 .أحمد هللا تعالى الذي وفقني في إنجاز هذا العمل املتواضع 

ذي ال" بن شني يوسف" أتقدم بالشكر الجزيل إلى ألاستاذ املشرف 

رغم انشغاالته الكثيرة، أبى إال أن يكون صاحب الفضل و التوجيه في 

 .متابعة هذا العمل

شكر خاص إلى كل أساتذة الكلية و زمالئي و عائلتي و كل من ساعدنا 

 في إتمام هذا العمل من بعيد أو قريب و لو بكلمة طيبة
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الحمد هلل عالم الغيوب، و الحمد هلل الذي بذكره تطمئن القلوب، و الحمد هلل 

 .الذي كان لي عونا و حفيظا

أهدي هذا العمل إلى من زرعت في قلبي الحياة فكانت لي السند لدربي و نور عيني 

 .والدتي حفظها هللا

 .مز الاحترام والدي العزيزإلى ألاب الكريم جوهرة قلبي و ر 

 .و كل من جمعتني بهم املحبة و زمالئي أهدي هذا العمل إلى كل عائلتيكما 
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 :ملخص

 الى الرامية املجهودات ظل في الشركات حوكمة تفعيل في يلالداخ قدقاملو دور  ميةهأإلى ابراز  ةاسر الد هدفت

 حوكمة إرساء في يلالداخ التدقيق مةهمسا معرفة في ةدراسال دفه وتمثل ، املؤسسات تسيير وتحسين تطوير

حيث عالجنا موضوع الدراسة من الجوانب النظرية مقسمين  ، الوصفي جهملنا استخدام تم وقد الشركات،

 واملبادئ يمهاملفا تناولت التي الادبيات باستعراض قمناكما  .محتواها الى فصلين تضمن كل فصل مبحثين

 .قصد تدعيم الدراسة نظريا الشركات وكمةوح الداخلي للتدقيق النظرية

 في دوره خالل من الشركات ، حوكمة إرساء في يلالداخ التدقيق مةهمسا اهمن نتائج عدة إلى ةراسالد تلوتوص

 .قالتدقي ولجنة إلادارة سلمج مع التعاونية هوعالقت املخاطر إدارة في واملساعدة يةلالداخ الرقابة نظام تقييم

 

Abstract : 

The study aimed to highlight the importance and role of the internal auditor in 

activating corporate governance in light of the efforts aimed at developing and 

improving the management of institutions, and the aim of the study was to know 

the contribution of internal audit to the establishment of corporate governance, 

and the descriptive approach was used, where we dealt with the subject of the 

study from the theoretical aspects divided Its content is divided into two 

chapters, each chapter contains two chapters. We also reviewed the literature 

that dealt with the theoretical concepts and principles of internal auditing and 

corporate governance in order to theoretically support the study. 

The study reached several results, including the contribution of internal audit to 

the establishment of corporate governance, through its role in evaluating the 

internal control system and assistance in risk management and its cooperative 

relationship with the Board of Directors and the Audit Committee 
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 مقدمة

 من العالم دول  شهدته ماذلك جراء  و   الدول  اقتصاديات من العديد في الشركات حوكمة بتطبيق الاهتمام تزايد

 أبرزها، العاملية والشركات البنوك كبريات من لعدد مفاجئة مالية انهيارات الى إضافة، واقتصادية مالية أزمات

 .200 2عام لالتصاالت وورلدكوم للطاقة انرون ألامريكيتين الشركتين

 ةودرج الداخلية الرقابة مستوى  وضعف يةاملال القوائم بمصداقية التالعب نتيجة الازمات هذه كانت لقد

 املساهمين بحقوق  والتالعب الخسائر إلخفاء مضللة محاسيية طرق  استخدام تم حيث والشفافية، إلافصاح

 .تدقيقال شركات مع بالتواطؤ وذلك املصالح أصحاب وباقي

 

 حوكمة مبادئ بتطبيق الالتزام الشركات كل على تحتم املمارسات، هذه ملثل السلبية النتائج من للحد و

 ولوج الى أدى مما بالشفافية، تتميز املعالم واضحة استثمارية بيئة وجود يمثل معيار أصبحت التي و الشركات،

 بالقيام تمكنها متطورة و قوية رقابية أنظمة وجود ضرورة و مختلفة، دول  على الشركات هذه بين منافسة

 مجلس و باإلدارة دفع مما الاقتصادية، للموارد ألامثل لالستخدام واملساعدة لها، املخولة املسؤوليات بمختلف

 أوجه لكافة املراقبة و املستمرة باملتابعة والكفاءة الخبرة ذوي  بأشخاص الاستعانة الى الشركات لهذه إلادارة

 .الداخليون  املدققون  هم ألاشخاص هؤالء و الالزمة، والتوصيات الاقتراحات تقديم و الشركة، نشاط

 تطبيق يتم أساسه على الذي الرقابي النظام وأساس الرقابة، آليات أهم احدى الداخلي التدقيق وظيفة تبرتع

 املخاطر إدارة للشركة، العام ألاداء وترقية تطوير ضمان في مساهم دور  من له ملا الشركات، حوكمة مبادئ

 وعلى دقيق بشكل املالية والقوائم تقاريرال وتوفير إعداد الى إضافة الرقابية، ألاساليب على تحسينات وإدخال

 التخاذ الالزمة املحاسيية املعلومات في ثقتهم ودعم املصالح أصحاب لخدمة والشفافية إلافصاح من عالية درجة

 .والاستثمارية إلادارية القرارات

 ظل في قاءالب على تساعدها التي ألاساليب عن للبحث والخاصة، العامة الشركات تسعى أن املهم من أصبح

 وهذا فيها، مصلحة لهم من حقوق  على والحفاظ الاستثمارات جذب على قدرتها وابراز الشديدة، املنافسة

 وذلك ، وإلاداري  املالي الفساد من للحد الهادفة التسيرية ألاساليب كأحد الشركات لحوكمة السليم بالتطبيق

 .عنها املفصح واملحاسيية املالية علوماتامل جودة تضمن التي آليات كأحد الداخلي التدقيق باعتماد

 :إشكالية الدراسة

 زيادة إلى املجاالت كافة في واملؤسسات زاراتالو  تقدمها التي والخدمات واملشاريع ألاعمال في والتوسع الزيادة أدت

 تعمل جودة تذا داخلي تدقيق تقارير إلى الحاجة برزت لذلك ،الوزارات هذه في واملالية إلادارية العمليات وتنوع
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 تنفيذ وتضمن أمثال استغالال املتاحة املوارد استغالل على وتساعد واملالية إلادارية ألانظمة قبةرام على

 .و من هنا يبرز دور املدقق في هذه العملية. املقررة واملالية إلادارية السياسات وفق التعليمات

 :و عليه يتبلور لنا إلاشكال التالي

 الشركات؟ حوكمة تفعيل في يؤثر أن خليالدا للمدقق يمكن كيف

 :في واملتمثلة الفرعية التساؤالت بعض الرئيس ي السؤال هذا عن ويتفرع

 الداخلي؟ للتدقيق واملفاهيمي النظري  إلاطار هو ما -

 الشركات؟ لحوكمة واملفاهيمي النظري  إلاطار هو ما -

 الشركات؟ لحوكمة السليم التطبيق في يلعبه الذي الدور  وما الداخلي، التدقيق يكتسبها التي ألاهمية هي ما -

 ما دور املدقق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات و نجاح تسييرها؟ -

 :الدراسة أهمية

 كونه الداخلي التدقيق وأهمية الحاضر الوقت في الشركات حوكمة بها تحظى التي املكانة في الدراسة أهمية تكمن

 تقليل في الشركات حوكمة مساهمة مدى توضيح في الدراسة تساهم كما كمة،الحو  عليها ترتكز التي ألاسس أحد

 تفعيل في الداخلي التدقيق من املرجو الدور  على الضوء تسليط وفي املصالح، أصحاب حقوق  وحماية املخاطر

 النمو وتحقيق ألجنيية ا الاستثمارات جلب أجل من والخاصة منها العامة الجزائرية بالشركات الحوكمة

 .املحلي قتصاديالا

 :أهداف الدراسة

 الداخلي؛ والتدقيق الحوكمة من لكل ألاساسية املفاهيم توضيح 

 الحوكمة؛ مفهوم تحقيق دعائم أبرز  كأحد الداخلي التدقيق دور  ومناقشة دراسة 

 ظل  في خاصة املمارس، العملي والواقع والنظري  املفاهيمي املنظور  من املوضوع بهذا إلاهتمام زيادة 

 التدقيق واقع على الضوء تسليط يستلزم الذي ألامر العالم، لها تعرض التي وألاخالقية املالية ضائحالف

 .املؤسسة وتنافسية الشركات وحوكمة الداخلي

 رفع  أجل من الداخلي والتدقيق الشركات حوكمة مبادئ تطبيق بضرورة املؤسسات وعي زيادة

 .تنافسيتها
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 فيها البحث لقلة رانظ تساار الد من النوع بهذا املكتبة إثراء. 

 :أسباب اختيار املوضوع

 .املواضيع هذه دراسة مع تتالءم التي التخصص طبيعة-

 .والدولي املحلي املستوى  على والهامة الراهنة املواضيع أحد لكونه بذاته املوضوع أهمية-

 .التدقيق ميدان في املعارف تعميق محاولة-

 .التدقيق مهنة ملمارسة العلمية الحقائق رسة ا بد لقةاملتع املوضوعات إلى الشخص ي امليل-

 :منهجية الدراسة

 أجل ومن الدراسة جوانب بأهم إلاحاطة وقصد الدراسة طبيعة خالل من املتبع املنهج طبيعة تحدد

 اختيار تمها لهدف تحقيقاو  الدراسة إشكالية تعكس والتي املطروحة التساؤالت مختلف على إلاجابة

 تتناول  البحث في طريقة بأنه يعرف الذيو  والتشخيص للوصف مناسبا يعد الذي يالوصف املنهج

 يستطيع حيث مجرياتها، في التدخل دون  هي كما للقياس ومتاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث

 ذات ألاساسية املفاهيم توضيح على يساعد باعتباره وذلك .ويحللها فيصفها معها يتفاعل أن الباحث

 .أهميتها وتييان ةراسالد ضوعبمو  الصلة

 :الدراسات السابقة

 لتجسيد الشركات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور  تطور "،بعنوان "فاتح غالب :"لـ  الدراسة ألاولى

 شهادة لنيل مقدمة رسالة ،"الصناعية املؤسسات لبعض دراسة املستدامة التنمية ومعاير مبادئ

 الاستراتيجية الاعمال اداة تخصص التسيير، وعلوم التجاريةو  الاقتصادية العلوم كلية ماجستير،

 2010 سطيف، جامعة املستدامة، للتنمية

 الجزائرية، الصناعية املؤسسات في الشركات وحوكمة املستدامة التنمية واقع إلى الدراسة هذه تهدف

 التحديات ظل في خصوصا الشركات، حوكمة مجال في والتحقق للتدقيق الحديث الاتجاه تبين وكذلك

 الوصفي املنهج على الباحث أعتمد ولقد الاقتصادية، املؤسسات في املستدامة التنمية فرضتها التي

 .التحليلي املنهج على اعتمد فقد التطبيقي إلاطار في أما النظري  إلاطار في والتاريخي

 السوق  وكفاءة أداء من الرفع في الشركات حوكمة دور ":بعنوان" نوال لعشوري :"لـ  :الدراسة الثاني

 .عنابة مختار باجي جامعة ماجستير، رسالة ،"مصر حالة دراسة املالي
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 بتطبيق املصري  املالي السوق  في املدرجة الشركات زم ا الت مدى على التعرف إلى ةراسالد هذه هدفت

 مالءمة مدى معرفة خالل من اولتنمية، الاقتصادي التعاون  منظمة عن الصادرة الشركات حوكمة

 القانوني إلاطار أن إلى وخلصت الحوكمة، مبادئ مع املالي السوق  لعمل املنظمة اوألنظمة القوانين

 كما الشركات حوكمة مبادئ مع كبيرة درجة إلى يتالءم املصري  املالي السوق  لعمل املنظم والرقابي

 .املالي سوق ال وكفاءة أداء ورفع الحوكمة مبادئ تطبيق بين طردية عالقة وجود إلى أيضا توصلت

 في الداخلية جعةراامل دور  " :بعنوان ميدانية ةراسد"  عمر علي عبد الصمد:" لـ  :الدراسة الثالثة

 .ئرزاالج املدية، جامعة ماجستير، رسالة ،املؤسسات حوكمة تطبيق

 سبل وكذا الشركات، حوكمة تطبيق آليات من كآلية الداخلية جعةراامل دور  على التعرف إلى هدفت

 الداخلية عةراجامل بين ايجابية عالقة توجد أنه إلى ةراسالد هذه خلصت وقد .ئرزاالج في هاتفعيل

 أداء جودة أيضا واملوضوعية، الاستقاللية ألاهلية، على الداخلية رجعة ا الم تركز إذ الشركات، وحوكمة

 الداخلية الرقابة نظام تقييم خالل من الحوكمة تطبيق في تساهم الداخلية رجعة ا الم أن كما العمل،

 .الشركات حوكمة فراأط مع الجيد وتفاعلها املخاطر جعةراوم

أثر التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع "بعنوان " صالحي محمد يزيد:" لـ : الدراسة الرابعة

 .دراسة حالة صيدال، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر_التنافسية

 املؤسسة، تنافسية رفع على للحوكمة كآلية الداخلي التدقيق أثر على التعرف إلى ةراسالد هذه تهدف

 إلى 0222من املمتدة الفترة خالل صيدال مؤسسة على النظرية رسة ا الد إسقاط خالل من وذلك

 على وتأثيرهم دراشال الحكم ميثاق تطبيق ومدى الداخلي التدقيق ممارسات قياس تم بحيث ،0225

 ومبادئ الداخلي التدقيق تطبيق مستوى  لرفع املالئمة التوصيات تقديم ثم ومن ملؤسسة،ا تنافس ي رفع

 صيدال مؤسسة مستوى  على أنه إلى سةراالد وتوصلت .صيدال مؤسسة مستوى  على الشركات حوكمة

 بمعايير للمؤسسة الداخلي املدقق قبل من واضحزام إلت وهناك الشركات، حوكمة مبادئ تطبيق يتم

 داللة ذات عالقة وجود إلى توصلت كما .التنافسية من عالي مستوى  وجود كذلك الداخلي، التدقيق

 كل تطبيق بين إحصائية داللة ذو أثر ووجود الشركات، حوكمة ومبادئ الداخلي التدقيق بين إحصائية

 ودوج اثبات تم ألاخير وفي املؤسسة، تنافسية رفع على الشركات حوكمة ومبادئ الداخلي التدقيق من

 على ةراسالد وأكدت .صيدال مؤسسة تنافسية على الشركات لحوكمة كآلية الداخلي للتدقيق أثر

 لجنة وإنشاء يةزائر الج املؤسسات جميع في دراشال الحكم ميثاق تطبيق ميةزاإل على العمل ضرورة

 وتهتم زائرالج في الداخلي التدقيق مهنة على تشرف جهة خلق إلى باإلضافة تطبيقه، قبةرام على تعمل

 .به املتعلقة القوانين وتطوير بتحديث
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 التدقيق وظيفة مساهمة مدى"بعنوان " الخيس ي عبد الباسط أحمد:"لــ : الدراسة الخامسة

 ."غزة بقطاع املحلي الحكم هيئات في والاداري  املالي ألاداء ضبط في الداخلي

 تأثير وتحديد الداخلي التدقيق لوظيفة واضحة معايير تبني مدى على التعرف إلى ةراسالد هدفت

 وما غزة بقطاع املحلي الحكم هيئات في والاداري  املالي ألاداء ضبط في ودوره والعملية العلمية الكفاءة

 التدقيق وظيفة نجاح نتائج اظهار وكذلك املخرجات جودة على الداخلي التدقيق قسم وجود تأثير هو

 .غزة بقطاع الداخلي التدقيق مهنة ملمارسة التنظيمية برةوالخ العلمية املعايير وجود ظل في الداخلي

 املدققين على توزيعها تم استبانة  50وكذلك الشخصية املقابلة اسلوب ةراسالد استخدمت وقد

  .املحلي الحكم بهيئات العامليين الداخليين

 تتأثر وأنها يالداخل التدقيق لوظيفة استقاللية هناك أن ةراسالد إليها توصلت التي النتائج ومن

 الداخلي التدقيق تراءااج كافة تطبق املحلي الحكم هيئات وأن املتخصصة، والعملية العلمية بالكفاءة

 بمعايير الداخلين املدققين قبل من زم ا الت هناك وأن وإلادارية املالية البيانات ودقة صحة يكفل بما

 .عليها املتعارف التدقيق

 قسم يشتمل وأن التدقيق معايير على رأتط التي الفنية تراالتطو  ةمتابع بضرورة ةراسالد أوصت وقد

 .الفني التخصص على الداخلي التدقيق

 :خطة و هيكل البحث

 معالجة أجل ومن  الشركات حوكمة فعيلت في الداخلي دور املدقق دراسة أجل من هذا بحثنا يأتي

ألاول ملاهية التدقيق الداخلي و  فصلين، حيث خصصنا الى البحث بتقسيم قمنا املطروحة إلاشكالية

إضافة الى املقدمة التي حددنا من خاللها أهمية و . تضمن الثاني الجانب النظري لحوكمة الشركات

 .أهداف الدراسة و  إشكاليتها، و خاتمة تضمنت بعض النتائج و التوصيات
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 : تمهيد الفصل

 التدقيق مهنة مواجهة الى العوامل من يرهاوغ حدثت التي والفضائح والانهيارات ألازمات ساهمت لقد

 الظاهرة هذه على ترتب وقد ألامريكية ألاعمال منظمات في املالية الفضائح عن ناتجة هائلة، تغيرات الداخلي

 الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة جديد إطار لوضع عمل لجنة بتشكيل الداخليين املدققين معهد قيام

 البشرية بالكفاءات دعمها على العمل مع الداخلي للتدقيق مستقلة إدارات إنشاءب الشركات اهتمام وتزايد

 .املطلوبة والفعالية بالكفاءة ألاهداف تحقيق من تمكنها التي

 الرقابة نظام فعالية وتأكيد أهدافها تحقيق على الشركة يساعد فهو نفسه، الداخلي التدقيق فرض وهكذا

 وتحسين وتقييم عليها، والرقابة املخاطر إدارة أجل من التدقيق ولجنة ةإلادار  مجلس مع والعمل الداخلية،

 جودة على يؤكد مما عنها تفصح التي املحاسبية املعلومات صحة وضمان للشركة الداخلية العمليات

 حوكمة متطلبات ضمن يقع هذا وكل والتزوير، الغش اكتشاف الى باإلضافة ألعمالها، الشركة ممارسة

 .الشركات

و ماهيته من خالل تقسيم هذا  الداخلي التدقيق دور  على الضوء إلقاء سنحاول  الفصل هذا خالل ومن

لفصل إلى مبحثين ألاول بعنوان ماهية التدقيق سنعرف التدقيق في أول مطلب و نحدد أسباب وجوده و 

 .خصائصه في ثاني مطلب أما الثالث فخصصناه لصور التدقيق

جاء تحت مسمى الضوابط ألاساسية للتدقيق الداخلي، اذ خصصنا أول أما ثاني مبحث من هذا الفصل 

مطلب لوظيفة التدقيق و ثاني مطلب ألدواته أما ثالث مطلب فسنحدد فيه مراحل اعداد التدقيق 

 .الداخلي
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 ماهية التدقيق: املبحث ألاول 

 إلادارة ومجاالت الاقتصادية، تاملجاال  بذلك نخص الحياة، مجاالت جميع مست التي املتتالية التغييرات إن    

 تنامي الى أدى الذي ألمر ا الحجم، كبيرة املؤسسات وزيادة الجنسيات املتعددة املؤسسات ظهور  إلى أدت التي

 التي الكيفية على والوقوف جهة، من الحاجات هذه أولويات تحديد ولزوم امليادين، جميع في ألاخيرة هذه حاجات

 داخليا محكم رقابي بجهاز الاستعانة وهي ذلك من أكبر هو ما لديها فتولدت ،الحاجات هذه تلبية بها تتم

 .للتدقيق املهنية املمارسة تطور  الى الحاجة هذه تنامي أدى وقد وخارجيا،

 تعريف التدقيق: املطلب ألاول 

 التدقيق طلحمص Auditing وتعني التينية كلمة من Audire لغويا التدقيق يعني حيث الاستماع، تعني والتي:لغة

 كان التدقيق وقد صحتها، مدى لتحديد أعمال من غيره به قام فيما أو عمل من الفرد به قام فيما النظر إعادة

 عامة بأموال الغالب في تتعلق بيانات من آخر ونه د ملا ألافراد أحد سماع طريق عن القديمة العصور  في يتم

 1.صحتها من للتحقيق وحكومية

 ومحايد مستقل شخص طرف من املالية البيانات أو املعلومات فحص رئيسية بصورة قيقالتد يعتبر:اصطالحا

 و مستندات فحص عملية أنه على يعرف كما ،  2القانوني شكلها أو وحجمها هدفها عن النظر بغض شركة ألي

 البيات عدالة في الرأي إبداء و العمليات صحة من للتحقق محايدا انتقاديا فنيا فحصا املنشأة وسجالت دفاتر

 :ألامريكية املحاسبة جمعية عرفته حين ،في الداخلية الرقابة نظام قوة على اعتمادا للمنشأة املالية

 وأحداث وقائع حول  بحقائق يتعلق فيما وتقويمها إثبات أدلة على للحصول  وموضوعية منتظمة عملية أنه على

 مستخدمي الى النتائج وايصال املحددة، املعايير و الحقائق تلك بين التطابق درجة من للتحقق وذلك اقتصادية،

 3.التحقيق بذلك املهتمين املعلومات

 بهدف استشارية وخدمات تأكيدات يقدم موضوعي و مستقل نشاط " أنه الداخلين على املدققين معهد يعرفه

 إتباع خالل من املؤسسة أهداف تحقيق في الوظيفة هذه عملياتها،وتساعد تحسين و للمؤسسة قيمة إضافة

 الفرنس ي املعهد عرفه كما ." املخاطر وإدارة الرقابة و الحوكمة عمليات فعالية تحسين و لتقييم منهجي أسلوب

 تقييم و تقدير خالل من العمليات مراقبة لتقييم املنظمة داخل مستقل نشاط":بأنه الداخلية الرقابة و للتدقيق

 الفعالة املمارسة في املؤسسة إدارة مساعدة إلى الداخلي دقيقالت ،يهدف الرقابة من ألاخرى  ألاشكال فعالية

                                                           
1
 20ص 0222 عمان، للنشر و التوزيع، زمزم ألاولى، الطبعة ،املراجعة أصول  هيبة، أبو محمد طلبة حامد 

 02ص ، 0226عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الثالثة، الطبعة ،والعلمية النظرية الناحية من التدقيق لىا املدخل التميمي، هادي 2
 05، ص0225عمان،  والتوزيع، للنشر صفاء دار الثانية، الطبعة ،للتدقيق الدولية للمعايير وفقا والتأكيد التدقيق الى املدخل جمعة، حلمي أحمد 3
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 املعهد عرفه وقد " .فحصها تم التي باألنشطة تتعلق مالئمة اقتراحات و تقييمات بتحاليل، بتزويدها ملسؤوليتها

 لقب من تنفد حيث مستمر بشكل تتم التي القيود و العمليات التدقيق "بانه القانونين للمحاسبين ألامريكي

 1."خاصة شروط وفق يعينون  أشخاص

 :الداخلي التدقيق مفهوم في

 صار بحيث ي، املاض العشرين القرن  منتصف في رسخت التي القديمة املفاهيم من الداخلي التدقيق مفهوم يعد

 الداخلي التدقيق جمعية قبل من تعريفه تم وقد نموا، ألاسرع املهن إحدى آلاونة تلك في الداخلي التدقيق

 واملالية املحاسيية املوضوعات مجال في أساسية بصفة يعمل مستقل تقويم نشاط عن عبارة " بأنه 2245سنة

 داخل تقييمي نشاط ":بأنه أيضا وعرف املستقبلية الطبيعة ذات املسائل بعض في يتعامل أن الجائز من ولكن

 ونظم عمليات ومجالها الداخلي يقإدارة التدق تسمى املؤسسة داخل إدارة بها وتقوم إدارتها، لخدمة املؤسسة

  2.ككل املشروع وأقسام وأنشطة معلومات

هو نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات " 0222و هناك تعريف آخر ملعهد املدققين الداخلين سنة 

وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة و تحسين عملياتها، وتساعد هذه الوظيفة في تحقيق 

خالل إتباع أسلوب منهجي لتقييم و تحسين فعالية عمليات الحوكمة و دارة الرقابة  أهداف املؤسسة من

نشاط يهدف بشكل أساس ي ملر اقبة وتقييم الرقابة الداخلية والتأكد من "وعرف كذلك على أنه  ."واملخاطر

وية أنظمة تطبيقها على أرض الواقع، وتقديم الاستشارة للمؤسسة و التوصيات املختلفة من أجل تحسين وتق

 .الداخلية لديها و أنظمة إدارة املخاطر و مساعدتها في تحقيق أهدافها الرقابة 

نشاط مستقل داخل املؤسسة لتقييم : "كما عرفه املعهد الفرنس ي للتدقيق و الرقابة الداخلية على أنه

التدقيق الداخلي إلى  ومراقبة العمليات من خالل تقدير و تقييم فعالية ألاشكال ألاخرى من الرقابة، و يهدف

 مساعدة إدارة املؤسسة في املمارسة الفعالة ملسؤوليتها بتزويدها بتحاليل تقييمات و اقتراحات مالئمة تتعلق 

 3.باألنشطة التي تم فحصها

  

                                                           
 41، 0226، املجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد الرابع، التدقيق الداخلي في تفعيل مبادئ الحوكمةدور يو، يزيد صالحي، عبد هللا ما 1
 الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، مذكرة-سونلغاز دراسة-الاقتصادية املؤسسة في ألاداء تقييم في الداخلية املراجعة دور  سعاد، معمر شذري  2

 52،ص0222بومرداس،  التجارية، العلوم قسم سيير،الت وعلوم التجارية
، اطروحة 0225_0222الفترة  خالل صيدال حالة دراسة ،املؤسسة تنافسية رفع على للحوكمة كآلية الداخلي التدقيق أثر يزيد، محمد صالحي 3

 40، 0226الجزائر، ة،بسكر  خيضر محمد جامعة محاسبي، تدقيق تخصص التجارية، العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة
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 أسباب وجود التدقيق و خصائصه: املطلب الثاني

هذه الخدمة لم  أن فيه شك ال ومما شركة،لل املدقق التي يقدمها العمليات أهم من تعتبرتعتبر عملية التدقيق 

نجد  أننا إذ وجوده إلى أدت وعوامل أسباب توجد لو لم تكن هناك حاجة اليها ،اذ نجد أن للتدقيق  عدة

 عن ذلك كان سواء املساهمة شركات في أسهم طريق شراء عن أموالهم استثمار في يرغبون  الذين مثال املساهمين

أو شراء أسهم عن طريق ألاسواق املالية أو البورصة،  املال سأر  زيادة نتيجة دةجدي أسهم في الاكتتاب طريق

التدقيق ضروري في الاقتصاد املعاصر الذي غدا أكثر اعتمادا  يجعل مما املقدمة، املعلومات خطر يواجهون 

 هيئة قبل نم تدقيقها طريق على بيانات قابلة للتصديق عن الاعتماد في يرغبون  الذين القرارات متخذي على

 . ومستقل مؤهلة

 : ييل فيما املهنة هذه وجود تدعم التي ألاسباب أهم نذكر

 واملستفيد ضرورية التدقيق يجعل الفاصل هذا منها، واملستفيد ماتلو عامل بين فاصال بعدا هناك نل :: البعد .2

 :منه ألسباب املالية القوائم عدالة منالتأكد  و  ممارستها على شخصيا قادر غير القرار متخذ أو

 الفرصة إلتاحة الكافي الوقت توفر عدم أخرى  جهة ومنمن جهة  التدقيق في القرار متخذي تخصص عدم

 المالية القوائم ليدققوا جميعهم القرارات لمتخذي

دارة الشركة بل إن بإ مباشرة املساهمون  يقوم أن الضروري  من ليس إذ الشركة موقع في تواجدهم عدم

 ضر للشركة إال مصادفة منهم ال يحالكثير  

 املجتمع أو املساهمين مصلحة مع مثال كاإلدارة املعلومات معدقد ال تتعارض مصلحة  : تحيز معد املعلومات .0

كثيرا ما تتعارض  لكن التالعب أو الغش إلى اللجوء غير املعايير الدولية من بحسب املعلومات فتعرض املالي

فقد ترغب إلادارة في إظهار املشروع رابحا بشكل يخالف الواقع مصلحة معد املعلومات مع املستفيد منها 

 بها تسدد أموال على للحصول  إلاقراض من تتمكن أو السهم سعر ليحافظ على سمعتها و يحافظ على

فتعرض قوائمها املالية على أنها رابحة، و قد ترغب بتخفيض ألارباح عنها افالسا محتمال،  وتبعد ماتهااالتز 

ومات املعل ملعد حوافز و إن وجودالخ، ....،للسهم منخفض سعر على املحافظة أو ئبراالض عدف من للتهرب

 .لتضليل املجتمع املالي يجعل الحاجة ماسة لتدقيق الحسابات

م حج تضخم صاحبها والتي الاقتصادية املشروعات حجمإن اتساع : ضخامة حجم العمليات املالية .3

 من الخوف يجعل ذلك كل والدولية، وإلاقليمية ملحليةة االتجار  يادةز  بفعل توسعت التي املالية العمليات

 .التي يقدمها املدقق دو يخلق مبررا لخدمة التأكي أكثر  أهمية  والتالعب الغش تدبير أو الخطأ زحف
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 وعمت والاندماج السيطرةات عملي فكثرت املحاسيية العمليات بتعقد ألاخيرة العقود تميزت : التعقيد .4

إلالكترونية الى حد كبير و صار من الصعب على مستخدمي املعلومات املالية استيعاب مدلولها و  التجارة

 :خيارا  املستخدمين هؤالء أمام وصار عنها، الناجمةالثقة باألرباح 

 ألاول تحمل الخطر و بالتالي تحمل تكاليفه -

 الاعتماد قابلية في يرأال نياوب فهما أكثر وجعلها املعلوماتخطر  للحد التدقيق مهنة تكليف والثاني -

 عليها 

ن متخذي القرارات يتحملون خطرا كبيرا في ضياع اموالهم إ: مساهمات منشآت التدقيق بتحمل الخطر .5

مما يؤدي الى انخفاض  ةمضلل ةعلى قوائم مالي اهما بناءملساهمين الذين يشتغلون اسكليا او جزئيا كا

الخ، ال شك ان ...تقدم قروضا تفقد معظمها اذا افلس املشروعقيمتها عند بيان الواقع، او البنوك التي 

 ةمكانياسترداد جزء من الخسائر التي بنيت بها لكن ا ةالى القضاء ملحاول ستلجأ املتضررةالاطراف 

تخش ى عليها بعد افالس املشروع في عهدها، كما  ةليس لديها سمع ةجدا، اذ ان الادار  ضعيفةالاسترداد 

في حين اذا كانت  .الاقتصاديةدفع تعويضات للمتضررين بسيب ضعف امكانياتها  انها لن تتمكن من

سيجعل ذلك املجتمع  الحسابات ةمراجع منشأةوعززت بتقرير من  للرقابةقد خضعت  ةالقوائم املالي

كما لديها  والشهرة ةتمد على رصيد معنوي هام من السمعتع ةخير ن هذه ألا أ خاصةمانا أاملالي اكثر 

كانت اكبر )ارثر أندرسون  مسؤوليةتجعلها اقدر على دفع التعويضات وقد ادت  ةات اقتصاديامكاني

 .الى تصفيه ارثر اندرسون ذاتها ENRON عن افالس( تدقيق في العالم منشأة

ن تحمل مهنه التدقيق لهذا الخطر يعذر الطلب عليها ويبرر الاتعاب التي يتقاضاها أوال شك 

 1.القائمون عليها

  :التدقيق خصائص

 :للتدقيق عده خصائص تميزه عن باقي الادوات الاخرى لتسيير نذكر منها ما يلي

التدقيق وهو  ةويعتبر ذلك جوهر عملي موضوعية ةوالقرائن وتقييمها بطريق ألادلةالحصول على  ضرورة

 .ةللشرك ةعن القوائم املالي رأيهساس الذي يعتمد عليه املدقق في ابداء ألا 

                                                           
1
،دار 2بعة طال،2زء ،ج(إلاطار النظري و إلاجراءات العملية)مراجعة الحسابات املتقدمةحسين أحمد الدحدوح و حسين يوسف القاض ي،  

 42،ص0222الثقافة،عمان،
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من املعايير التي يتم  ةكم ومن ثم فمن الضروري وضع مجموعو اصدار حأ رأييق على ابداء يشتمل التدق

املتعارف  ةهذه املعايير واملبادئ املحاسيي ةالحكم الشخص ي ومن جمل وإصدار للتقييم  كأسساستخدامها 

 .الدراسةالبيانات محل  ةستخدم كمعيار للحكم على مدى سالمعليها التي ت

تعتمد على الفكر واملنطق، لذلك فهو يعتبر نشاطا يجب التخطيط له مسبقا،  نتظمةمالتدقيق عمليه 

 .عشوائيةمنهجي وليس بطريقه  بأسلوبالتنفيذ  ةن تكون عمليكما يجب ا

من وسائل الاتصال ويعتمد  ةن التدقيق يمثل وسيلإومن ثم ف املعنيةصول نتائج التدقيق الى الاطراف أ

على التقرير الذي يتضمن  ألامر الى من يهمه  وإيصالها والدراسةالفحص  ةنتيجمدقق الحسابات في عرض 

 1.الفني املحايد رأيه

 

  

                                                           
1
 4، ص0223، الدار الجامعية، الاسكندرية،نظرية املراجعة و آليات التطبيقمحمد سمير الصبان،  
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 صور التدقيق: املطلب الثالث

 حيث من أو بالتدقيق، القائم أو التدقيق، عملية حيث من سواء تبويبات عدة الى التدقيق تصنيف يمكن

 حيث ومن الجزئي، والتدقيق الكامل التدقيق الى د،الحدو  حيث من التدقيق تبويب يمكن ولذلك إلالزام،

 والتدقيق النهائي التدقيق الى التوقيت حيث ومن الاختباري، التدقيق و التفصيلي التدقيق الى الفحص

 املدقق الى املدققين حيث ،ومن الخارجي والتدقيق الداخلي التدقيق الى الاستقالل حيث ومن املستمر،

 الاختياري، والتدقيق إلالزامي التدقيق الى إلالزام حيث ومن الحكومي واملدقق يالخارج املدقق و الداخلي

 1.التشغيلي والتدقيق الالتزام وتدقيق املالية، البيانات تدقيق التدقيق مهمة حيث ومن

 :يكتال أنوعها مهأ ومن

 املتعلقة ا لتحديد هو الفحص املنظم للعمليات املالية و القوائم و السجالت املحاسيية :التدقيق املالي

 موضوعةمدى الالتزام باملبادئ املحاسيية املتعارف عليه أو السياسات إلادارية و أي متطلبات أخرى 

 .قامسب

ر مدى التزام الشركة باملعايييسمى بتدقيق ألاداء أو التنفيذ ،ويهدف إلى تدقيق و مراجعة : تدقيق إلالتزام

 بااللتزامالرسمية املكتوبة،و هذا النوع من التدقيق يهتم  املقررة،كالسياسات و إلاجراءات إلادارية

داء بالقوانين و السياسات و النظام الداخلي،حيث يكون الغرض معرفة مدى التقيد أو الالتزام بأ

سياسات معينة،أو قوانين و تعليمات أو مدى التقيد بعقود معينة،و يقوم املدقق في هذه الحالة بكتابة 

 .قد تم إتباع تلك السياسات و إلاجراءات املقررة أم التقرير عما إذا كان 

ا لدراسة و الفحص و التقييم املنظم ألداء الاجتماعي نهعرف التدقيق الاجتماعي بأي: التدقيق الاجتماعي

دف التحقق من سالمة التقارير املالية و الاجتماعية عن مدى التزام الشركة باملسؤولية بهللشركات 

 .ة على عاتقها و مدى مساهمتها في تحقيقا لرفاهية العامة للمجتمعالاجتماعية امللقا

يحسب ما يستجد من هو نوع من التدقيق يقوم به املدقق الداخل  :التدقيق ألغراض خاصة

،تكلفه إلادارة العليا للقيام به، فغالبا ما يكون فجائيا و غير مدرج ضمن برنامج أو خط التدقيق أحداث

 2.الداخلي

 

                                                           
 42،ص0225عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار الثانية، الطبعة ،للتدقيق الدولية للمعايير وفقا والتأكيد التدقيق الى املدخل جمعة، لميح أحمد1

 24،ص0224مطبوعة علمية مقدمة للطلبة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة املسيلة،  مدخل للتدقيق الداخلي،أوصيف لخضر،  2
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يقصد بالتدقيق إلالكتروني عملية تطبيق أي نوع من ألانظمة باستخدام  :املعلومات تدقيق نظم

تكنولوجي املعلومات ملساعدة املدقق في التغطية و الرقابة و توثيق أعمال التدقيق، و تدقيق عمليات 

التدقيق  وبيانات الحاسب آلالي و نظام املعلومات املستخدمة في املؤسسات يعتبر من املهام ألاساسية في

املالي و تدقيق الالتزام وتدقيق العمليات و مما يزيد من أهمية و ضرورة تدقيق عمليات وبيانات الحاسب 

آلالي و نظام املعلومات الالكترونية في تلبية حاجة أعمالها ،إضافة إلى الدور الرئيس ي ألاهم و الذي تلعبه 

و في إعداد التقارير التي يعتمد عليها املدراء في اتخاذ  أنظمة املعلومات الالكترونية في أداء املهام اليومية

 .اتهمقرار 

  :تضمنيو  :التدقيق البيئي

تدقيق الالتزام بالقوانين الخاصة بالبيئة و تسري على ما يجري من عمليات و على ما جرى في املاض ي أو  -

 ما يتوقع إجراءه في املستقبل؛

 عرض نظم العمليات الحالية ملخاطر البيئة في املستقبل؛ تدقيق نظم إدارة البيئة بما يفيد عدم ت- 

 تتدقيق ألاضرار البيئية في املستقبلية املتعلقة بتسهيالت املعالجة والتخزين والتخلص من الفضال  -

 تدقيق الالتزامات الخاصة بالبيئة؛ -

 1تدقيق املنتجات؛ - 

  

                                                           
1
 034، ص0224، الطبعة ألاولى، دار الوراق للنشر،  IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عنردات، ؛ خلف عبد اهللا الوا 
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 الضوابط ألاساسية للتدقيق الداخلي: املبحث الثاني

معظم إلادارات في وقتنا الحالي على وظيفة التدقيق الداخلي ملا تكتسيه من أهمية بالغة في تعزيز  تعتمد

 الداخلي التدقيق وظيفة أن حيث املسطرة، أهدافها نظم الرقابة الداخلي لديها، كما أنها تساعد في تحقيق

 وبصورة دورها تؤدي ولكي إستثناء، دون  املستويات ختلفم في أنشطتها تمارس أصبحت الحديث بمفهومها

و باإلضافة الى ذلك يجب أن تؤدي مهامها ضمن تنظيم الخصائص  من بمجموعة تتميز أن يجب فعالة

 .محكم

 

 وظيفة التدقيق: املطلب ألاول 

 لتدقيقالجديد  إلاطار  هيليين والذي بني علف الصادر عن معيد املدققين الداخبالرجوع إلى التعري

 :آلاتيي تشمل للتدقيق الداخا ي يتضح أن خدماتلالداخ

من أجل تقديم رأي مستقل أو استنتاجات تخص  لألدلةوالتي تيتم بالتقييم املوضوعي : خدمات التأكيد

 .يلتأكيد تتحدد بواسطة املدقق الداخمة الها من املوضوعات، طبيعة ونطاق مهية أو النظام أو غير لالعم

مة، حيث أن هب الخاص لعميل امللى الطلوتنفذ بناءا عات ها توجيهي بطبيعتهالتي : خدمات استشارية

يجب عمى  الاستشاريةوعند أداء الخدمات  .مع العميل لالتفاقخاضعين  الاستشاريةمة هطبيعة ونطاق امل

 .ا بالكاملهقد تم القيام ب إلاداريةاملسؤوليات  ى املوضوعية وال يفترض أن لي أن يحافظ علاملدقق الداخ

  :آلاتيو الوقائع املاضية ملتحقق من  ألاحداثوم الفحص تدقيق هني مفويع: وظيفة الفحص

 عمى البيانات املحاسيية؛ الاعتماددقة وتطبيق الرقابة املحاسيية ومدى  -

 مال؛هبالحماية الكافية من السرقة وإلا ا محاطة هملؤسسة قد تم املحاسبة عنيا و أنأن أصول ا - 

، وظيفة التنفيذ، ووظيفة الاحتفاظما يتعمق بالفصل بين وظيفة ية خاصة بلاختبار الرقابة الداخ - 

 املحاسبة؛

 1.ياتلسل تنفيذ العملبما يحقق تس ألاعمالي من حيث تقسيم لتقييم الضبط الداخ - 

                                                           
1
 36خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص 
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وم التقييم يتضمن هإن مفاملالية، لذا ف ألاحداثلتدقيق ا تعد وظيفة التقييم امتداد: وظيفة التقييم

 .من نشاط املؤسسة موضع مراقبة أن كل جزء التأكد من

الخريطة  خاللي من لتدقيق الداخلتأسيس برنامج ل خاللذه الوظيفة يكون من هولذلك فإن تحقيق 

 ممثالذه الحالة هي يعد في لى ذلك فإن املدقق الداخلالتقارير املالية، وبناءا ع خاللالتنظيمية وليس من 

الفرعية مع  ألانظمةداف هيقيم مدى تقارب أ ه، وذلك ألناملالية لإلدارة ممثالالعامة وليس  لإلدارة

 1.إلادارة هبلأو مدى تمش ي النظام مع ما تتط ا،هيا للالع إلادارةا هوضعت داف التي هألا 

  

                                                           
1
 32، ص0222ردن، ، الطبعة األولى، دار صفاء ملنشر والتوزيع، عمان، ألا الاتجاهات املعاصرة في التدقيق والتأكيدحمد حلمي جمعة،  
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 أدوات التدقيق: املطلب الثاني

تعتبر ألادوات التي يستعملها املدقق الداخلي بمثابة طرق منطقية التي تساعده في فحص مختلف 

ليات املراد تدقيقها ، وتستعمل هذه ألادوات عادة عند تطبيق التقنيات بصفة متفاوتة حسب العم

 :الضرورة وهي كالتالي

I.  تتلخص هذه ألاداة في الاستقصاء عن طريق إعداد قائمة نموذجية بأسئلة :قوائم إلاستصقـاء

و عندما نقول قوائم  وافية عن إلاجراءات املتبعة بالنسبة لوظائف املؤسسة أو عمليا ا املختلفة

 :نفس املحتوى وال نفس الهدف وهما  الاستقصاء فإننا نقصد صنفين من القوائم ليس لهما 

وهذه القوائم مستعملة أساسا في مرحلة التعرف على املهام  :قوائم إلاستقصاء للتعرف على املهام  -والأ

، فهي وثيقة تتضمن كل "يان إلاطالع استي" التي سوف يقوم املدقق الداخلي بتنفيذها، وتسمى أيضا بـ 

ألاسئلة الهامة املتعلقة بفهم موضوع املهمة وزيادة على ذلك فإن كل مدقق يقوم بإعداد هذا النوع من 

قوائم إلاستقصاء بحسب مكتسباته وخبرته من جهة، وعلى كل ما يعرفه أو ما يود معرفته حول املوضوع 

مدقق آلخر، ولكن رغم لنوع من قوائم إلاستقصاء تختلف من من جهة أخرى، وهذا يعني أن أهمية هذا ا

 :ا تبقى أداة هامة تساعد املدقق الداخلي فينهذلك فإ

 فهم موضوع املهمة وتحديد مجال تطبيقها؛ - 

 تحديـد أهـداف املهمة املسنـدة إليـه؛- 

 التعرف بشكل صحيح على املشاكل ألاساسية املتعلقة باملوضوع؛ - 

 ه؛تنظيـم عمل - 

وضع كل ألاسئلة الخاصة بموضوع التدقيق وتفادي الوقوع في متاهات التي قد تؤثر سلبا على عمل  - 

 املدقق؛

 .تحضيـر قوائـم ألاسئلة املتعلقـة بالرقابة الداخلية - 

املقابالت املالحظات، )ويعمل املدقق على إلاجابة عن تلك ألاسئلة باستخدام كل التقنيات التي يملكها 

 1.، ليقوم بعد ذلك بفحصها وتحليلها( ق وغيرهاالوثائ

                                                           
1
 32عبد الفتاح الصحن و محمد ناجي درويش،ص 
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وتسمى أيضا قوائم إلاستييان، وهي عبارة عن : QCI قوائم الاستقصاء الخاصة بالرقابـة الداخلية-ثانيا

مجموعة من ألاسئلة في شكل قوائم، بحيث تجب إلاجابة عنها كتابيا، ويعدها املدقق و يعد لها حسب 

بارها بمثابة وسيلة تحليل، أين الهدف منها هو السماح للمدقق بتقييم الظروف التي أمامه، ويمكن اعت

وفق ثالثة  مستوى الرقابة الداخلية وتشخيص فعاليتها للوحدة أو الوظيفة التدقيق، وتكون مصممة 

 :معايير هي

 مصمم لتقييم الرقابة وليس للوصف بالتفصيل للنظام ؛ -

 خلية وقواعد التنفيذ في ألانظمة؛مصمم لتسمح للمدقق بتقييم الرقابة الدا - 

فهي مكونة من  .منظمة حسب الوظائف، فهناك أسئلة لوظيفة الشراء، البيع، وغيرها من الوظائف - 

مجموعة واقعية من ألاسئلة والتي تتناول جميع نواحي النشاط داخل املؤسسة، والتي تكون بشكل مغلق، 

حتى يتمكن املدقق من حصر وإحصاء الوسائل املتاحة " ال " أو " نعم " أي ال تحتمل إلاجابة عنها أكثر من 

" ال " إلى مواطن قوى ايجابية للنظام أما إلاجابة بـ " نعم " وتشير إلاجابة بـ  .من أجل بلوغ الرقابة الداخلية

فهي تمثل مواطن الضعف لهذا النظام والتي تستوجب من املدقق الداخلي شرح و توضيح، ويجب عليه 

على أوراق العمل بصفة مستمرة ، أما بشأن نقاط القوة فالبد أن تخضع إلى فحص وتحقق  تسجيل هذا

ويالحظ أن هذا النوع من قوائم إلاستقصاء  .عن طريق املعاينة إلاحصائية أو اختبار السير الحسن للنظام

صاء الرقابة يستعمل أثناء مرحلة الدراسة والعمل امليداني، ففي الحالة ألاولى حيث تصبح قوائم استق

و تمر عملية إعداد قوائم  .الداخلية بمثابة أداة لتحديد جدول بنقاط القوة ونقاط الضعف الظاهرة

  :الاستقصاء بثالثة مراحل أساسية هي

تقسيم النشاط املرغوب في دراسته إلى خطوات تمهيدية ترسم الطريقة واملسار انطالقا من وقوع  -

 ل في الدفاتر املحاسيية وغيرها؛الحدث الاقتصادي وانتهاء بالتسجي

 تحديد ألاهداف الخاصة بكل خطوة باالنسجام مع ألاهداف العامة للرقابة الداخلية؛ - 

تحديد ماهية طرق ونماذج السريان الضرورية للوظيفة أو للوحدة الخاضعة ملهمة التدقيق من أجل  -

 .لق بالوسائل املوضوعة أم يتعلق بالثغراتتحقيق أهدافها، وصياغة ألاسئلة ملعرفة ما إذا كان ألامر يتع

ومن خالل إلاجابة على ألاسئلة املتعلقة بالرقابة الداخلية، يستخلص املدقق النقاط الجوهرية للنظام 

 :واستخدام هذه ألاسئلة يؤدي إلى تصنيف نقاط الرقابة الداخلية إلى قسمين هما
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ي أن املؤسسة تحتوي نظريا على إجراءات مناسبة وذلك يعن" نعم " نقاط القوة والتي تمثل إلاجابة بـ  .2

تضمن تحقيق أهداف الرقابة الداخلية ألنه في الواقع يمكن أن تكون نقطة القوة تنفي وراءها نقطة 

  . ضعف حقيقية لهذا يجب أن يتم فحصها ميدانيا

 . بة الداخلية وتعني أن هناك خلال أو نقص في إجراءات الرقا" ال " نقاط الضعف وتمثل إلاجابـة بـ  .0

وفي الواقع املنهي، توجد قوائم  .وهناك مالحظات تدل على أن السؤال ال يمكن استعماله أو إلاجابـة عليه

نموذجية من أسئلة الرقابة الداخلية، يمكن للمدقق الركون إليها، مع مالحظة أنه يجب عليه تعديلها 

 1. منها وتكييفها لظروف النشاط موضوع التدقيق، حتى يتحقق الهدف

II. يلوتتمثـل فيما ي :أدوات الوصف: 

تتمثل الدراسة الوصفية في نوعين من السرد و الوصف، أحدهما يحدث من طرف :  الدراسة الوصفية -أوال

الشخص الخاضع للتدقيق وآلاخر من قبل القائم بمهمة التدقيق، فاألول يكون شفهيا أما الثاني فهو كتابي، 

ًءا، فهو الذي يعطينا أكبر كم من املعلومات، أما الثاني فما هو إال تنظيم ألفكار والنوع ألاول هو ألاكثر إثرا

 .ومعارف املدقق

عند استعمال هذا النوع من ألادوات يكون املدقق ساكتا :الوصف من طرف الشخص الخاضع للتدقيق. أ

ن يتم بشكل تلقائي املقابالت ال يتم التحضير له، ولك ويكتفي باالستماع وتسجيل املالحظات فهو بعكس

 .ن للتدقيقوهو يمثل أول احتكاك بين املدقق وألاشخاص الخاضعي

ولكن ما يعاب على هذه ألاداة هو صعوبة تتبع الشرح املطول في وصف إلاجراءات، فاألجوبة التي يتحصل  

ا يصعب على عليها املدقق تتميز في بعض ألاحيان بالغموض وبالتالي يصعب عليه استخراج ألاهم من املهم مم

ناصر املهمة، باإلضافة إلى ذلك املدقق التعرف على مواطن الضعف، كما يمكن أن يحدث سهو عن بعض الع

ا تضيع الكثير من الوقت، إناء الاستماع إلى الشخص، والذي يمكن أن يستغرق مدة كبيرة في شرح أمور نهأ

 .بسيطة

مالحظاته من محادثته، إضافة إلى مالحظاته املادية  ويتمثل في كتابة املدقق ألهم: الوصف من قبل املدقق. ب

إن انتقال املعلومات هو أهم . من الغير . ونتائج الاختبارات التي قام ا دون الحاجة إلى أية تقنية أو معرفة

مميزات هذا النوع من التعبير والذي ال يمثل سوى تنظيم للمعلومات املتحصل عليها وبغض النظر عن 

 . ه ألاداة فإنه يالحظ بشكل عام محدوديتها وال يمكن للمدقق أن يقتصر عليها لوحدهامحاسن ومساوئ هذ
                                                           

1
 IFACI :la conduite d’une mission d’audit interne,Eds dunod,paris,1995 ,p :189 
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بخالف الهيكل التنظيمي الذي يشكل أحد أهم عناصر نظام الرقابة الداخلية،  :الهكيـل الوظيفي  -ثانيا

يا لرؤية أوضح، والذي يكون معدا من قبل إلادارة، فإن الهيكل الوظيفي يعده املدقق الداخلي إذا كان ضرور 

و تستعمل هذه ألاداة من . الخ ... انطالقا من املعلومات التي جمعها من خالل املالحظات، املقابالت، والوصف 

 : طرف املدقق وذلك من خالل فحصه للهيكل الـوظيفي من أجل معرفة ما ّإن كان هناك

 شخص واحد يقوم بعدة وظائف؛ - 

 ص؛وظيفة واحدة مشتركة بين عدة أشخا - 

 وجود وظيفة شاغرة بدون شخص؛ - 

 .شخص بـدون وظيفة - 

كما يسمح رسم الهيكل الوظيفي للمدقق بإثراء املعلومات املحصل عليها من خالل الجمع بين الهيكل 

التنظيمي وتحليل املناصب، كما يسمح بالحصول على مقاربة أولية ملشاكل الفصل بين الوظائف والتي يمكن 

 1.من خالل شبكة تحليل الوظائفأكبر  تحليلها بدقة

  

                                                           
1Jacques Renard, théorie et pratique de l’audite interne, Eds d’organisation, 3éme édition, p:332  
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 مراحل اعداد التدقيق الداخلي: املطلب الثالث

تتميز مهمة التدقيق الداخلي بكوا تتبع نفس املنهجية مهما كان الهدف املسطر ويستخدم في ذلك تقنيات 

معترف ا تخضع لقواعد محددة يستوجب احترامها لتحقيق عمل كامل و فعال، و تتكون مهمة التدقيق 

 :هيلداخلي من ثالث مراحل و ا

إن مهمة التدقيق الداخلي تستوجب تحضيرا جيدا حتى يتمكن لها من تحقيق  :مرحلة التحضير للمهمة. أ

أهدافها املسطرة والتي تعتبر بمثابة إلاطار الذي يحدد مجال تدخلها، فمهمة التدقيق الداخلي تبدأ غالبا بعد 

املهمة إلى قسم التدقيق الداخلي، و فيما يلي نستنتج املراحل الفرعية ب 1إرسال إلادارة العامة للمؤسسة ألمر 

 :حلةلهذه املر 

 ألامر باملهمة l 'order de mission: يتمثل ألامر باملهمة في الوثيقة املسلمة من طرف إلادارة العامة للمؤ

ق ،فألمر باملهمة سسة إلى قسم التدقيق الداخلي من أجل إعالم املسؤولين باالنطالق في عملية التدقي

يحدد ألاهداف املراد تحقيقها من طرف التدقيق الداخلي لصالح إلادارة العليا،كما يمكن لهذا ألامر أن 

ى الهيكل محل التدقيق لتفادي يحدد العالقة بين القائمين بعملية التدقيق و ألاشخاص أو قسم آو حت

 .غموضأي 

 طة التقربخ Plan d 'approche:لتدقيق الداخلي على ألامر باملهمة، تنطلق في جمع بعد حصول إدارة ا

املعلومات أولية حول املحيط الاقتصادي الجبائي، معلومات حول السوق،هيكل القسم، تنظيمها 

والنتائج املسجلة من طرفها، فهذه العملية التي تعتبر كمرحلة ثانية عند تحضير مهمة التدقيق،كما تقود 

كما أن خطة التقرب ال تقتصر فقط في الحصول على . ى باملؤسسةكذلك لالستماع للموظفين القدام

معلومات أولية حول القسم محل التدقيق،بل تصل إلى تكوين نظرة أولية حول كيفية تنفيذ املهمة أي 

كما . مرحلة الدراسة التي تسبق تنفيذها،ومن ثم تنظيمها بطريقة يمكن تحقيق ألاهداف املسطرة مسبقا

وي على مرحلة أين يقوم املدقق الداخلي بتحليل املخاطر قبل القيام بمهمته، كما أن خطة التقرب تحت

يمكن لخطة التقرب أن تأخذ شكل جدول يقسم النشاط محل التدقيق إلى ألاعمال ألاساسية والتي يجب 

 1.ابهالقيام 

                                                           
1
 
1
، مذكرة ماجستير، علوم اقتصادية، فرع إدارة أعمال، جامعة املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير املؤسسة،لطفي شعباني  

  44،الجزائر، ص  3الجزائر 
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 جدول القوة و الضعف Tableau des forces apparentes:تحليل املخاطر  يعتبر هذا الجدول كخاتمة ملرحلة

املعدة على أساس ألاهداف املعرفة في خطة التقرب فهو يعرض بطر يقة موجزة ومبررة ملالحظات أو رأي 

املدقق حول كل ما قام بدراستهن فهو يشكل نقاط القوة والضعف الحقيقية أو النسيية ،فهدا الجدول 

و الضعف تعرض على شكل نوعي أو يسمح بترتيب املخاطر دف تحضير التقرير التوجيهي، فنقاط القوة 

حتىعلى شكل قيمة عددية أو كمية، ذلك حسب القواعد، و إلاجراءات، و النظم املوجودة، فرأي املدقق يجب 

أن يكون أساسا حول أهداف الرقابة الداخلية غير املحترمة، أمن صحة املعلومات و حماية أصول 

راسة التي يقوم ا املدقق الداخلي يجب أن تكون في املؤسسة،وكذلك حسب النتائج املنتظرة، فمرحلة الد

 .ضعفمعظمها عبارة عن تحليال للمخاطر و التي يتم عرضها في جدول القوى و ال

 التقرير التوجيهي le rapport d' orientation: يستعمل هذا البرنامج لتحقيق ألاهداف املسطرة في التقرير

تدقيق، موجه للتعريف باملهمة، توزيع الفريق، التخطيط و التوجيهي، فهو بمثابة وثيقة داخلية بقسم ال

متابعة أعمال املدققين، فهو يعرف أعمال املدققين وذلك للتحقق منها، و من حقيقة نقاط القوة و الضعف، 

 .عففمن خالله نتأكد من وجود نقاط القوة، و مدى تأثير نقاط الض

تعتبر هذه املرحلة كانطالقة الرسمية لعملية التدقيق  :( مرحلة تنفيذ املهمة) العمل امليداني للمهمة . ب

، فهذه املرحلة تهامااملؤسسة الطالبين لخد دف إلى الوصول لنتائج و أجوبة لتساؤالت مسيري تهوالتي 

 :و هي تحتوى أيضا على مراحل فرعية

 خطيط عمل التدقيقت la planification de travail:مهمة  يعمل تخطيط عمل التدقيق على تنظيم

التدقيق زمانا ومكانا،من اية مرحلة الدراسة إلى توزيع التقرير،فهو يعتبر كوسيلة ملراقبة مدى التقدم 

في عمل املدققين الداخليين املنفذين للمهمة،فيمكن اعتبار هذا التخطيط لعمل التدقيق بمثابة 

 .برنامج لها

 ورقة التغطية la feuille de couverture:  في نفس الوقت،وصف لطريقة تنفيذ و هي وثيقة تعطي

العمل املعرف في برنامج التحقق،وإبراز النتائج املستخلصة في هذا ألاخير،كما تعتبر وثيقة التغطية 

 1.وسيلة للربط بين برنامج التحقق والعمل امليداني لقسم أو جزء منه بنتائجه

                                                           
1
 12لطفي شعبان، مرجع سابق،ص 
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  املشاكل وتحليل إبراز ورقة : la feuille de révélation et d'analyse de problème  هذه الورقةترتبط 

ذه املشاكل عدم بها املدقق الداخلي عند قيامه بمهمته، و نعني بهباملشاكل امليدانية التي يلتقي 

 إمكانية تطبيق إجراء معين أو غيابه كليا، فكل ورقة يقابلها مشكل في إجراء معين، و عند جمع و 

 

ير النهائي لهذه ألاوراق يمكن تشكيل التقرير النهائي ترتيب مجمل هذه ألاوراق يمكن تشكيل التقر 

لهذه املهمة كما يمكن أن تحتوي هذه الورقة على املشكل املتلقي به وكذلك الحلول املقترحة له،أما 

  .قةفي حالة عدم وجود مشكل يمكن الاستغناء عن استعمال هذه الور 

حلة كمرحلة أخيرة ملهمة التدقيق الداخلي والتي تعتبر هذه املر  (: إنهاء املهمة)مرحلة عرض النتائج . ت

 : هي ا وبدورها أيضا تتضمن مراحل فرعية و تهتنتهي بإعطاء تقرير ائي يسلم لإلدارة العليا أو لطالب خدما

 هيكل التقرير rapport du'l ossature : يتكون هيكل التقرير من املشاكل املذكورة في ورقة إبراز و

النتائج املذكورة في ورقة التغطية فيما يخص النقاط الايجابية من تحليل املشاكل من جهة و 

 1.مهمةأساس لتحضير التقرير النهائي لل جهة أخرى،كما يعتبر 

 يجتمع املشتركين في الاجتماع الافتتاحي ملهمة التدقيق، لالستماع إلى : الاجتماع النهائي أو إلاقفال

 :و هي بع هذا الاجتماع بخمسة مبادئ أساسيةالتي تم التوصل إليها، و يجب أن يت النتائج 

 لن يتضمن التقرير النهائي إال ما قد عرضه و التعليق عليه من قبل املدققين، و : الكتاب املفتوح

منه يجب عرض الوثائق و عناصر إلاثبات التي أدت تلك املالحظات، طرح الشكوك و التأكيدات، 

  .كاملة على أعمال التدقيقاملناقشة، مالحظة التناقضات دف املصادقة ال

 يجب أن تعرض نتائج التدقيق بداية على الطرف الذي خضع للتدقيق و بالضبط : خط الانتظار

املسؤول املباشر و الذي سيتم معه املصادقة على النتائج، و ال يتم نشر التقرير إال بعد الاجتماع 

  .النهائي و بعد املصادقة عليه

 لى عدم تقديم ألاهمية ملا ال يستحقها وعليه يتم عرض توصيات يتضمن هذا املبدأ ع: الترتيب

املدققين حسب أهميتها انطالقا من املالحظات التي تم عرضها على أوراق إبراز و تحليل املشاكل 

 1 .و العواقب

                                                           
1
 12لطفي شعبان، مرجع سابق، ص 
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 أي رد تبليغ املدقق عن املشاكل يتم تشجيعه للقيام الفوري باألعمال : مبدأ التدخل الفوري

  .توفرت له الوسائل الالزمة، و يتم إلاشارة إلى ذلك في تقرير التدقيقالتصحيحية إذا 

 يجب التأكد من أن كل ألاطراف املشاركة على علم باملشاكل املالحظة و : مبدأ املعرفة املشتركة

 أن ال يتم طرح مشاكل لم يتم التطرق إليها من قبل، و تقوم ألاطراف املشاركة في الاجتماع 

 

قة على التقرير الذي يوزع على املشاركين مسبقا، و يتم عرض املالحظات التي تم النهائي باملصاد

تحريرها على أوراق إبراز وتقليل املشاكل املدعمة بأمثلة واقعية ومرفقة بأوراق العمل وأدلة 

 إلاثبات، و يقدم املدقدقون التوصيات املناسبة لتصحيح هذه املشاكل

 تقرير التدقيق الداخلي le rapport d'audit interne: يعد تقرير املدقق الداخلي الخطوة ألاخيرة و

الهامة في إبالغ إلادارة عن نتائج تدقيق العمليات وأنشطة املختلفة، و أوجه الخلل و القصور في 

نظام الرقابة الداخلية و عدم الالتزام بالقوانين و ألانظمة، و التعليمات و تنييه إلادارة على 

القصو ر، حيث يتضمن التقرير برنامج ألاعمال التصحيحية بحيث يحدد  مخاطر هدا الخلل و 

املدقق كل التوصيات، من يقوم بماذا و متى، كما يحتوي التقرير على املالحق لتفادي أثقال 

 2.هاالنص كالجداول، النصوص الرسمية، القواعد و إلاجراءات مع وضع فهرس يسمح بترتيب

  

                                                                                                                                                                                     
1
، مذكرة ماجستير، قسم علوم التسيير، فرع ظام املعلومات املحاسبي للمؤسسةمساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نمحمد أمين عبادي ،  

  119.، ص0221، الجزائر،0إدارة أعمال ، جامعة الجزائر
2
 222محمد أمين عبدي، مرجع سابق، ص 
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 :خالصة الفصل

 مصداقية ضمانل خال من سليمة بصورة املؤسسة نتائج إظهار في أساسا يتمثل التدقيق وظيفة من الغرض إن

 وتشمل املؤسسة، موارد كفاءة لرفع وسيلة إلى رقابية عملية مجرد من ألاخيرة هذه تطورت حيث املالية، القوائم

 من أصبحت التي الداخلي التدقيق وظيفة ومنها معين، غرض لتحقيق منها واحد كل يعمل ألانواع من العديد

 امليداني الجانب تحكم ومعايير قواعد وفق مضبوطة تكون  اذ مؤسسة، أية عمل سير لحسن ألاساسية املهن

 يتطلب التدقيق ملهمة الحسن السير فإن لذا .لوضعها الدولية الهيئات مختلف تسعى والتي ملمتهنيها، وألاخالقي

 .موضوعي برأي للخروج التنفيذ في محدد منهج واتباع لها، والجيد املسبق إلاعداد

 إلى عمدوا فقد واملهنيين للباحثين بالنسبة هامة نتائج من واملحاسبي املالي املجال في التدقيق حققه ملا وبالنظر

 إلانتاج، التنظيم، :منها التسييرية ألانشطة على تقنياته إدخال أجل من واملستمر الدائم البحث تكثيف

 للحوكمة مدخل كونه خالل من وذلك املؤسسة، أداء تحسين في يساهم ما وهذا .الرقابة التخطيط، التسويق،

.الثاني الفصل في سنتناوله الذي
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 :تمهيد الفصل

 إفالس لحاالت نتيجة ألاخيرة السنوات في الشركات حوكمة مفهوم اكتسبه الذي الاهتمام يدالتز  نظرا

 الدول  من العديد في الدولية املؤسسات من العديد صتحر  فقد العاملية، الكبرى  الشركات من العديد

 له، السليم التطبيق تحكم التي املبادئ من مجموعة وإصدار و الدراسة بالتحليل املفهوم هذا تناول  على

 والتنمية الاقتصادي التعاون  ومنظمة الدوليين والبنك النقد صندوق  من كل املؤسسات هذهرأس  وعلى

 .الشركات حوكمة مبادئ أصدرت التي

 املالية القوائم إعداد في الشفافية مشكلة الشركات حوكمة تطبيق إلى أدت التي ألاسباب أهم من ولعل

 مستوى  على املالي الضعف في كبير بشكل ساهم مما املالي، السوق  على ذلك وانعكاس للشركات

 خالل من املصالح صحابأ لدى الثقة بناء إعادة محاولة إلى أدى مما الوطني، املستوى  وعلى الشركات

 .حوكمة مبادئ وتطبيق تبني
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 مفهوم حوكمة الشركات: املبحث ألاول 

 من العديد اهتمام تزايد فقد والعالمي، املحلي املستوى  على كبيرة أهمية الشركات لحوكمة أصبح

 الشركات نم لكثير املالي وإلافالس الفشل لحاالت نتيجة املوضوع بهذا والناشئة املتقدمة الاقتصاديات

 من الخبراء جعلت ألاحداث فهذه آسيا شرق  الجنوب دول  في املالية ألاسواق وانهيار أ.م.الو في الكبرى 

 تحقيق يضمن بما الحوكمة جوانب مختلف دراسة نحو جهودهم يوجهون  وممارسين، أكاديميين

 .ككل الدول  واقتصاديات والشركات لألفراد العامة املصلحة

 تطور حوكمة الشركات مراحل: املطلب ألاول 

 Means من كل كان 2230 عام في أنه نجد الشركات لحوكمة الاقتصادية ألادبيات إلى بالرجوع "

and Berle الفجوة سد الشركات حوكمة فيه تحاول  والتي التسيير، عن امللكية فصل تناول  من أوائل من 

 والاقتصاد باملؤسسة تضر أن يمكن التي السلبية املمارسات ءراج من ومالكيها املؤسسة مسيري  بين "

، 2212عام  "Fama" و 2246 عام في Jensen and Meckling من كل املوضوع إلى تطرق  وكذلك ككل،

 سنة .والتسيير امللكية بين فصل هناك يكون  عندما املؤسسة في رع ا ص حدوث حتمية إلى وا أشار حيث

 يؤكد السياق هذا وفي " Minow and Monks" خالل من الوكالة، مشكلة حل إمكانية عن 0222

 مفهوم ظهور  إلى أدت أخرى  و مبررات أسباب عدة وهناك .الشركات حوكمة آلليات الجيد التطبيق

 لحقت التي املالية الاقتصادية ألازمة رء ا ج الدول  من الكثير معاناة ألاسباب هذه أبرز  ومن الحوكمة،

 تشهده ما رى  أخ جهة ومن جهة من هذا .فيها إلادارة وسوء الفساد وتفش ي املؤسسات، بعض وتعثر بها،

 ارتبط الصدد هذا وفي العوملة، بعصر املسمى الحالي العصر اقتصاد ظل في تطور  من اوملؤسسات الدول 

 بسرعة نفسه املصطلح هذا فرض حيث واملالية، الاقتصادية وألازمات بالعوملة الحوكمة تطبيق مدى

 .22العالم والسياسية ألاكاديمية الدوائر اهتمام محل أصبح حتى
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 62صالحي محمد يزيد، مرجع سبق ذكره،ص 
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 مرحلة ظهور نظرية الوكالة: املرحلة ألاولى

 تعارض نتيجة تنشأ التي املشاكل على الضوء إلقاء من بها ارتبط وما الوكالة نظرية ظهور  أدى لقد

 وجود ضرورة في والتفكير الاهتمام زيادة إلى املساهمين وبين املؤسسات إدارة مجالس بين املصالح

 املالي التالعب من والحد املساهمين مصالح حماية على تعمل التي واللوائح القوانين من جموعةم

 باعتبارهم وذلك الخاصة، مصالحهم تعظيم بهدف إلادارة مجالس أعضاء به يقوم الذي وإلاداري،

 23.الشركات داخل ألامور  بزمام تمسك التي الجهة

 نيابة املؤسسة بتسيير القيام في آخرين أو شخص تفويضب املالك فيه يقوم عقد بمثابة هي والوكالة

 ويعظم يحقق بما مسؤولياته بأداء الوكيل بقيام الاخالص ذلك هو الوكالة عقد في شرط وأهم .عنه

 .مسؤولياته تأدية مقابل املناسب ألاجر على الوكيل حصول  مقابل وذلك املالك مصلحة

 فيمكن املؤسسة، وضعية عن املساهمين من أكثر ماتبمعلو  يتمتعون  املسييرين فإن الحال فبطبيعة

 فإن الحالة هذه وفى .املساهمين أهداف تحقيق بدل الشخصية أهدافهم بتحقيق يهتموا أن للمسييرن 

 املصادر أحد يأتي هنا ومن أهدافهم، لضمان املساهمون  يتحملها التي التكاليف من نوعا يتطلب ألامر

 بتحقيق تسمح املسيرين على املراقبة لضمان املساهمون  تحملهاي التي الوكالة لتكلفة ألاساسية

 24.أهدافهم

 سلوك انتهاج إلى بهم تؤدي باملسيرين خاصة ذاتية أهداف وجود إشكالية طرح هو النظرية وجوهر

 الذي ألامثل التعاقد خصائص تقديم إلى الوكالة نظرية وتهدف مالك، كونهم حالة سلوكهم عن مخالف

 فرضية إلى يستند الذي النيوكالسيكي املبدأ على ذلك في معتمدة والوكيل املوكل ينب تكون  أن يمكن

 .العامة املصلحة قبل الخاصة مصلحته تعظيم إلى اقتصادي عون  كل يهدف بحيث املصالح، تضارب

 25املالية بالقرارات يتعلق فيما خصوصا أمثل، بشكل الوكالة رع ا ص لتسيير أسلوبا النظرية هذه وتقترح
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 25ص ،0226مصر، الجامعية، الدار ،مقارنة دراسة إلاداري و املالي الفساد معالجة في الشركات حوكمة دور  سليمان، مصطفى محمد 
العدد  وإلانسانية، إلاجتماعية للدراسات ألاكاديمية ،البورصة في املدرجة املؤسسة على ألارباح توزيع تأثير دراسة عيس ى، روني وبد القادر عبد بريش 24

 25، ص0223،جوان 22
25

مجلة  ،)ألاردن في حالة سةرا د( الوكالة نظرية ضوء في الشركة وقيمة املؤسسية الحاكمية بين ةالعالق راض ي،  حربي ونوال الفضل علي محمد مؤيد 

 232، ص4،0222،العدد20القادسية للعلوم إلاقتصادية و إلادارية، املجلد
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 تأثير مالحظة ومحاولة املؤسسة بتمويل املتعاملين سلوك تفسير النظرية هذه تحاول  كما .املناسبة 

 :فرضيتين إلى استنادا وذلك التمويل هيكل تحديد على سلوكهم

 مصلحته يعرف الطرفين كال أن بمعنى بالوعي، يتميزون أشخاص أو شخص والوكيل املوكل أن 

  
ً
 مصلحة حساب على ذلك كان ولو حتى منفعته تعظيم إلى وكيلال سيسعى تقدم ما على تأسيسا

 26املوكل

 مؤسسة لكل قاعدة يمثل الذي التسلسل مبدأ على املؤسسة تعمد أن الوكالة نظرية ترفض اذ

 :أن حيث من والنظرية الواقع بين زع ا ن إلى يؤدي ما هذا ،رأسمالية

 تكون  عندما املصالح أصحاب طرف من بالرفض قابلست ألنها أمثلية تمثل أن يمكنها ال الوكالة تكاليف -

 .للمنافسة أفضل أشكال بوجود واعية

 .نفسها املؤسسة ملفهوم كلي انحالل إلى يؤدي ما هذا ألاشخاص، بين ما عالقات إلى املؤسسة تقلص -

 أن أو م،عل على يكون  أن يستطيع ال املتعاقد الفريق ألن إما تطبيقها، يمكن ال الوكالة تكاليف تخفيض -

 27.املعلومات تكاليف بسيب إلاعالم في حتى تبحث ال فراألاط هذه

 الفضائح و ألازمات املالية:  املرحلة الثاني

 وما املالية، ألاسواق في رت ا تغي من يتبعها وما السوق، اقتصاديات تحرير من اليوم العالم يشهده ما إن

 بين املنافسة حدة زيادة إلى أدى الاقتصاديات ىعل بالغ تأثير لها اقتصادية نتائج من عليها يترتب

 الكثير ءراإج إلى املؤسسات هذه للجوء نتيجة مالية راتانهيا حدوث إلى الحاالت بعض وفي املؤسسات،

 بصفتها ألاخالقية غير املهنية التصرفات من نوعا تمثل والتي الخاطئة، واملالية إلادارية املمارسات من

 .املساهمين هؤالء حساب على الذاتية منافعها وتعظيم تحقيق نحو سعيا ذلكو  املساهمين، على وكيلة

 على للتأثير املحاسيية السياسات في التالعب أهمها مختلفة أدوات ذلك سييل في استخدمت ولقد

 الاستعانة ضرورة إلى دعى مما خاص، بشكل توزيعه ونسب الربح وعلى عام بشكل املحاسيية ألارقام

 28املؤسسات أنواع جميع في الحوكمة مبادئ تطبيق خالل من والرقابة إلدارةل حديثة بآليات

                                                           
 232مؤيد محمد علي فاضل و نوال راض ي، مرجع سبق ذكره، ص 26

27
 Tahir née Ben Ahmed Rime, La gouvernance d’entreprise et performance, mémoire pour l’obtention d’un magister, option 

management, Economie, Université Tlemcen,2008/2009,P28 
 ملتقى ،امليةالع املالية ألازمة ظل في املصرفية البيئة في ألارباح إدارة ضبط في ودورها الحوكمة ركائز ،البرغوتي إبراهيم وسمير الشحاذة الرزاق عبد 28

 20،ص0222سطيف، جامعة العاملية، والحوكمة الدولية والاقتصادية املالية ألازمة
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 رؤوس الدول  هذه وجلبت العشرين القرن  نهاية في ومالية اقتصادية قوة آلاسيوية الدول  شكلت لقد

 تسبيت حيث ،"آلاسيوية ألازمة" بأنها التاريخ في عرفت2224سنة مالية أزمة في تسبيت قد أجنيية أموال

 في الصحيحة غير املمارسات بعض نتيجة وجاء آسيا، شرق  جنوب دول  في املالية ألاسواق يارانه في

 أهم من كان وغيرها الوطنية ألاسواق في للمضاربة ألاجنبي الاستثمار تشجيع أن كما املالية، ألاسواق

 الركود الةح في للدخول  العالمي باالقتصاد دفعت ألازمة هذه أن حيث ألازمة، هذه حدوث في ألاسباب

 29.الاقتصادية الدورة وهي سنوات خمسة ربة ا ق أي تقريبا 0220 عام حتى استمرتي الت

 بحوكمة" تسميتها على اصطلح مفاهيم بزوغ الاقتصادية الدولية الساحة شهدت سبق ملا ونتيجة

 .الرقابة إلحكام رامعاص مدخال وباعتبارها الشركات، في الرقابة ضعف رجعة ا لم "الشركات

 مرحلة العوملة: املرحلة الثالث

 سأر  حركة سهولة إلى الحر، الاقتصاد مفهوم إلى العالم دول  من الكثير وتحول  املال رأس عوملة أدت لقد

 عجز، من تعاني التي ألاكثر البلدان إلى مالية وفرة بها توجد التي البلدان من وتدفقه الدول  بين املال

 تتسم البلدان لهذه ألاموال رؤوس جذب عملية ألن املتنقلة، موالألا  رؤوس حماية في الرغبة عنه ونتجت

 والفساد إلادارة سوء واجهون  ي املؤسسات بينهم ومن املستثمرون أصبح إذ التحديات، من كبيرة بقدرة

 املستثمرين، ومصالح املؤسسات بإدارة يقومون  من مصالح تفضيل من عنه يترتب وما وإلاداري، املالي

 أجل من املؤسسات من هينراوالب باألدلة يطالبون  التمويل من قدر أو مستوى  بأي زاملتالا قبل وأصبحوا

 تحليل من يتمكنوا أن هؤالء يريد كذلك ممكن، قدر أقل إلى واملالي إلاداري  الفساد إمكانية من التقليل

 جودة ذات عاييرم أساس على إعدادها تم التي املالية للقوائم وفقا واملستقبلية الحالية تراالاستثما

 ألاسواق على رامقتص يصبح لم املطلب هذا أن نالحظ أن ويجب والدقة، والوضوح الشفافية من عالية

 إلى يسعون  املستثمرين أن سبق مما ويتضح املحلية، ألاسواق إلى ذلك تعدى بل فقط الدولية

 في والدقة الشفافية دوجو  من ذلك على يترتب وما للحوكمة، سليم هيكل بوجود تتمتع التي املؤسسات

 حوكمة مفهوم تطبيق أصبح لذا .السليمة راراتالق اتخاذ من يتمكنوا حتى تنشرها، التي املالية التقارير

  30.العوملة عصر في الدول  اقتصاديات ومصير املؤسسات مصير كبير بشكل يحدد الشركات
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العربية في  ألاكاديمية ، ماجستير رسالة ،املحاسبية املعلومات في إلافصاح مستوى  على وأثرها الشركات حوكمة الغزوي، الجليل عبد حسين 

 02،ص0222الدانمارك، 
30

باجي  جامعة مالية، أسواق تخصص ماجستير، رسالة ،مصر حالة راسة د املالي السوق  وأداء كفاءة رفع في الشركات مةحوك دور  نوال، لعشوري 

 5، ص0222مختار،عنابة، 
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 و أهدافها حوكمة الشركات تعريف:الثانياملطلب 

 :لغويا-

 الى يشير حيث إلاقليمي، و الدولي املستوى  على انتشرت التي املصطلحات من الحوكمة حمصطل يعتبر

 لألصل العربية الترجمة  governance، إلانجليزي  لألصل ترجمة فهو الشركات حوكمة مصطلح أما

 corporate، بين املشاورات و املحاوالت من العديد بعد الترجمة هذه الى التوصل تم حيث إلانجليزي 

governance من القانونين و الاقتصادين الخبراء و جهة، من العربية اللغة بمجمع العربية اللغة خبراء 

 الضبط الجيدة، إلادارة الرشيدة، إلادارة مثل املصطلح، لنفس أخرى  ترجمات برزت قد و أخرى، جهة

 و شيوعا كثرهاأ أن إال املصطلحات من غيرها و املؤسسية، الحاكمية ي،س املؤس التحكم املؤسس ي،

 يتضمن و الشركات، حوكمة أو املؤسسية الحوكمة مصطلح هو الكتاب و الباحثين طرف من تداوال

 :منها الجوانب من العديد الحوكمة مصطلح

 .والارشاد التوجيه من تقتضيه ما :الِحكمة-

 .لوكالس في تتحكم التي والقيود الضوابط بوضع ألامور  على السيطرة من يقتضيه ما :الُحكم-

 خالل من عليها الحصول  تم خبرات والى وثقافية أخالقية مرجعيات الى الرجوع من يقتضيه ما :الاِحتكام-

 .سابقة تجارب

حاكم-  31املساهمين بمصالح وتالعبها السلطة انحراف عند خاصة للعدالة طلبا :التَّ

 

 :اصطالحا-

 وذلك بذاته، وكافي عليه متفقا موحدا تعريفا يوجد ال العالمي، املستوى  وعلى أنه الى إلاشارة تجدر

 .الشركات بأنشطة املتعلقة واملمارسات التشريعات في املوجودة باالختالفات ألاخير هذا تأثر بسيب

 والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة فتعرف  OECD بين فيما العالقات من مجموعة :بأنها الحوكمة

 .املساهمين من وغيرهم ألاسهم حملةو  إلادارة ومجلس الشركة إدارة على القائمين

 يسعى الذي وألامثل، الفعال الاقتصادي التسيير مرادف الراشد الحكم : 2220 الدولي البنك تعريف

ى الهيكلية إلاصالحات في تشك التي واملؤسسات للدول  واملوجهة الخاصة الانتقادات مختلف على لإلجابة

 قدرات تعبئة بدل مؤسساتي فراغ الى أدت والتي سفلألا  نحو ألاعلى من أي علوية، بطريقة املسيرة
                                                           

31
 للنشر صفاء دار ألاولى، الطبعة ،للمصارف الاستراتيجي املالي وألاداء املؤسسية الحوكمة املشهداني، شيحان ايمان طالب، فرحان عالء 

 61 ص ، 0222 ألاردن، عمان، توزيع،وال .
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 الذي النظام هي :بأنها حوكمة IFC  الدولية التمويل مؤسسة تعرف كما بها يرغب التي املجتمع وطاقات

 32 .و التحكم في أعمالها الشركات إدارة خالله من يتم

 :ب 2220 سنة كادبوري تقرير الشهير تقريره في فيعرفها كادبوري أدريان املسير أما :كادبوري تعريف

 و الشركات حوكمة عن املسؤولة إلادارة مجالس ... الشركات به تدار الذي النظام هو الشركات حوكمة

 هيكل هناك أن من التأكد و املراجعين و إلادارة مجلس أعضاء انتخاب هو الحوكمة في املساهمين دور 

 توفير و للشركة الاستراتيجية ألاهداف وضع تتضمن املجلس مسؤولية إن مكانه، في و مالئم حوكمة

اليتهم و  فترة أثناء للمساهمين التقارير ورفع العمل، إدارة ومراقبة ألاهداف، هذه تحقق التي القيادات

 الجمعية أعضاء املساهمين ملصلحة تعمل و واللوائح بالقوانين تلتزم إلادارة مجالس أن من لتأكد

 .33العامة

  :في واملتمثلة الشركات حوكمة ملفهوم أساسية معاني هناك بأن يتضح بقةالسا التعاريف خالل من

 الشركات أداء على بالرقابة الخاصة ألانظمة من مجموعة  

 املصالح؛ وأصحاب املساهمين املديرين، إلادارة، مجلس بين العالقات تنظيم 

 املساهمين؛ لصالح تدار أن يجب الشركات أن على التأكيد 

 34توزيع يتضمن معين هيكل وفق عليها والرقابة الشركة إدارة بموجبها يتم دالقواع من مجموعة 

 .واملساهمين التنفيذين املديرين إلادارة، مجلس مثل الشركة إدارة في املشاركين بين فيما والواجبات الحقوق  

 بين مشاكللل حّل  عن والبحث والّرقابة، امللكية بين الفصل نتيجة ظهر الشركات حوكمة موضوع فإن عموما

 .املصالح أصحاب وباقي ألاقلية ومساهمي ألاغلبية مساهمي وبين واملسيرين، املالكين

 من كثير في املفهوم هذا تداخل بسيب ذلك يكون  وربما الحوكمة ملفهوم موحد تعريف يوجد ال أنه والحقيقة

 املجتمع على أثر من لذلك وما للشركات والاجتماعية واملالية والاقتصادية التنظيمية بالجوانب ألاحيان

 العربية، باللغة الشركات حوكمة ملصطلح مرادف الى التوصل الى بالنسبة الحال كذلك ككل، والاقتصاد

 35.ألاداء في والتمييز الجودة تحقيق الى تهدف التي والقرارات القوانين من مجموعة تعني الحوكمة وباتت

  

                                                           
 واقع رهانات-للمؤسسة املحاسيية الحوكمة :حول  ألاول  الدولي امللتقى ،وإلافصاح الشفافية قواعد إرساء في الشركات حوكمة دور  عمار، بلعادي32

 1، ص0222 الجزائر،ديسمبر-البواقي أم جامعة التسيير، وعلوم التجارية الاقتصادية العلوم بكلية املنعقد-وآفاق
33

 التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، مذكرة ،-الجزائر حالة-ألاعمال بيئة على وأثرها البنوك في الحوكمة تطبيق أهمية ميرة، عثماني 

 24،ص0220 الجزائر، مسيلة، والتأمين، البنوك مالية تخصص التجارية، والعلوم
34

 العلوم التسيير، كلية علوم في ماجستير املحركات مذكرة مؤسسات حالة دراسة ،الشركات حوكمة فعيلت في الداخلي التدقيق دور  كنزة، براهمة 

 1،ص0224الجزائر، قسنطينة، مالية، إدارة تخصص التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية
35

 25عثماني ميرة، مرجع سبق ذكره، ص 
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 :أهداف حوكمة الشركات  

  :التالية النقاط في الشركات حوكمة تطبيق خالل من تحقيقها الى السعي يتم التي ألاهداف تلخيص يمكن

 .قيمتها وزيادة الاقتصادية للشركات التنافسية القدرة تحسين-

 .لها املحاسيية املساءلة وتدعيم الاقتصادية الوحدات أداء على الفعالة الرقابة فرض-

 .الاقتصادية للوحدة والنقدي واملالي إلاداري  ألاداء مراجعة ضمان-

 .فيها الثقة درجة ورفع املساءلة وتعزيز العليا إلادارة أداء تقويم-

 .عليها املتفق واملعايير واملبادئ بالقوانين الالتزام ثقافة تعميق-

 .الاقتصادية الشركة أرباح تعظيم-

 .الاستثمارية املواطنة لتدعيم املال أسواق في املستثمرين ثقة زيادة-

 .املتوقعة ر باملخاط والتنبؤ املناسب التمويل على الحصول -

 .الفساد ومحاربة والشفافية العدالة تحقيق-

 36.معهم التواصل وتفعيل املختلفة ألاطراف مصالح مراعاة-

  :منها أخرى  أهداف الى باإلضافة

 .فئاتهم بكافة الشركات في العاملين ومصالح حقوق  حماية-

 .العامة املصلحة غير في السلطة استغالل من الحد-

37.النافذة والتشريعات القوانين بأحكام الالتزام-

                                                           
36

 تخصص التجارية، العلوم في ماجستير مذكرة- ةاستبياني دراسة-الشركات حوكمة عيلتف على للمراجعين ألاخالقي الالتزام أثر نسرين، كرمية 

 20، ص0222الجزائر، وتدقيق، محاسبة .
 تطبيق الحكم سبل :حول  الثالث الوطني امللتقى ،الاقتصادية وألاهمية الركائز-الخصائص-املفهوم-الشركات حوكمة سمير، وشرقرق  العياش ي زرزار 37

 26،ص0224سكيكدة، ديسمبر  ، 2255 أوت 60 جامعة الوطنية، الاقتصادية باملؤسسات الراشد



  ماهية حوكمة الشركات                                                                                                  الفصل الثاني 
 

 
44 

 أهمية حوكمة الشركات: املطلب الثالث

 فيه تنافسيت وتدعي الشركة قيمة وتعظي املوارد، ماستخدا كفاءة عمى العمل إلى الشركات حوكمة ميةهأ ترجع

و  فيها إلادارة ةزاهن وتأكيد والنمو، ملتوسع وعاملية ودولية محمية تمويل مصادر جذب في اهيمكن بما ،واقسألا 

  .اهدافهأل  الشركات تحقيق نولضما داتهوالتع ماتزابااللت وفاءللكذلك 

 تحقيق وبالتالي الشركة،ة إدار  مساءلة حق ومنح والعدالة الشفافية تحقيق إلى الحوكمة وضوابط قواعد تهدف

 غير في السلطة استغالل من والحد والعمال العمل مصالح مراعاة مع جميعا الوثائق وحملة للمساهمين الحماية

 الربحية تعظي إلى باإلضافة املدخرات وتنمية تدفقه ،تشجيع الاستثمار تنمية إلى يؤدي بما العامة املصلحة

 تدقيق ضمان على والعمل القانون  بأحكام الالتزام أهمية تؤكد القواعد هذه أن كما .جديدة عمل فرص وإتاحة

ء أعضا غير من تدقيق لجنة تكوين مع املساهمين أمام إلادارة محاسبة من تمكن إدارية هياكل ووجود ملاليا ألاداء

 .التنفيذ على مستقلة رقابة لتحقيق عدة وصالحيات واختصاصات مهام لها تكون  التنفيذية إلادارة مجلس

 تعبئة على قدرته وزيادة البورصة دور  وتعميق الوطني الاقتصاد في الثقة زيادة إلى النهاية في الحوكمة وتؤدي

 تشجع أخرى  ناحية ومن ,املستثمرين صغار أو ألاقلية حقوق  على واملحافظة الاستثمار، معدالت ورفع املدخرات

 وتوليد التمويل، على الحصول  في املشروعات وتساعد التنافسية قدراته ودعم الخاص القطاع نمو على الحوكمة

 38.عمل فرص خلق و ألارباح

ت والشركا الدول  اهتمام منها كثيرة ألسباب وذلك ألاخيرة السنوات في كبير باهتمام الشركات حوكمة حظيت

  :التالية النقاط في الحوكمة أهمية تلخيص يمكن ومنه ألاداء وتحسين الاستثمار باجتذاب

 على واستمراره انموه وضمان ألاسواق، في تنافسيتها وتدعيم الشركة قيمة لتعظيم الشركات حوكمة تسعى-

 إلاداري  الفشل حاالت الشركات تجنيب الى إضافة عالية، تنافسية بيئة في واملحلي إلاقليمي الدولي، املستوى 

 املالي؛ والتعثر لإلفالس والتعرض

 املعلومات عن وإلافصاح بالشفافية تمتاز سوق  لخلق قوية أداة أصبحت الشركات حوكمة بقواعد الالتزام إن-

 املجالس هذه هيكلة بإعادة والتزامها الشركات، إدارة مجالس على للرقابة فّعالة أدوات ذلك في اعدس املحاسيية

 39إلادارة؛ مجلس داخل التنفيذيين غير ألاعضاء يلعبه الذي الّدور  وتفعيل

                                                           
 للتنمية العربية ،املنظمةالشركات حوكمة ممارسة و التطبيق،مبادئ لسالمة الالزمة التشريعات و الشركات حوكمةيوسف، طارق  محمد 38

 12 ،ص 2009 إلادارية،القاهرة، .
39

 20_22براهمة كنزة، مرجع سبق ذكره،ص 
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 الشركة ملكية بين الفصل عن الناتجة الوكالة مشاكل من التقليل محاولة خالل من الحوكمة أهمية تبرز-

 املديرين ومسؤوليات إلدارة ا مجلس مسؤوليات بين الفصل وكذلك الشركة وإدارة املساهمين بين أي لتسيير،وا

 ألاطراف؛ هذه بين املصالح تعارض ومن التنفيذين،

 هروب من الحّد  في تساهم كما محلية، أو أجنيية كانت سواء الاستثمارات جذب في مهم دور  الشركات لحوكمة-

 التمويل؛ فرص ديادواز  ألاموال رؤوس

 واملالية املحاسيية املمارسات تحسن مساءلتها، وتعزيز إلادارة ملسؤوليات تأكيدا الحوكمة مبادئ تتضمن-

 الشفافية؛ على والتأكيد وإلادارية،

 املتعمدة؛ غير أو املتعمدة والانحرافات العمدية ألاخطاء حدوث تفادي في الشركات حوكمة تساهم-

 40.املنشورة املالية القوائم في الواردة املالية املعلومات في ثقةال تحقيق في تساهم-

  

                                                           
40

 20همة كنزة، املرجع السابق، صبرا 
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 وظيفة حوكمة الشركات :املبحث الثاني

إن التطبيق الحقيقي لحوكمة الشركات هو الذي يحقق أهدافها في محاربة الفساد إلاداري و املالي يشترط 

 .وضع مجموعة من املبادئ و ألاسس و آلاليات لتطبيق حوكمة الشركات

 أسس حوكمة الشركات: املطلب ألاول 

 شروط الشركات تستوفي لكي ئ و ألاسساملباد نم مجموعة الاقتصادية والتنمية ن التعاو  منظمة وضعت

 :كالتالي اهخيصلتت نويمك الحوكمة

 ألارباح في عائد ىلع ارة و الحصول الاد سلمج واختيار همألاس كيةلم نقل وتشمل ;املساىمين حقوق  حماية

 . العامة الجمعية اجتماعات في الفعالة املشاركة فين ميهاملسا وحق املالية مالقوائ جعةراوم

 القانونية حقوقي عف الدفاع في حقي ،نميهاملسا كل نبي التعامل في املساواة تعني ;مينللمساه العادلة ةاملعامل

 إلادارة سلمج أعضاء مع عامالتامل كل ىلع إلاطالع أيضا ألاساسية، راراتالق ىلع العامة الجمعية في والتصويت

 .نالتنفيذيي ناملديري أو

 والعمالء نواملوردي املستندات ةلوحم نوالعامي املصالح و البنوك  بأصحاب ويقصد ;املصالح أصحاب دور 

 ن التعاو  تشجيع متبادلة اتفاقيات عبر أو ن نو القا في اهيلع املنصوص املصالح أصحاب إلاقرار بحقوق  وتشمل

 هممشاركت عن أي انتهاك لتلك الحقوق و كذلك  التعويض وتشمل املصالح أصحاب نوبي لشركاتا نبي النشط

 .الشركة عمى الرقابة في الفعالة

 بالشركة، تتعمق التي املادية املسائل كل نع املناسب الوقت وفي الدقيق إلافصاح نضما ;والشفافية إلافصاح

 قبرام ودور  امةهال وماتلاملع نع إلافصاح و تتناول الشركة كمةوحو  كيةلوامل وألاداء املالي الوضع ذلك في بما

 نواملديري إلادارة سلمج بأعضاء قلعاملت وإلافصاح همألاس نم العظمى النسبة كيةلم نع وإلافصاح الحسابات

 الوقت في املصالح وأصحاب نميهاملسا نبي عادلة بطريقة وماتلاملع تلك  كل نعف إلافصاح مويت نالتنفيذيي

 .تأخير ن ودو  ناسبامل

 ممارسة ىلع تؤثر التي والرقابية القانونية هوواجبات إلادارة سلمج يكله وتشمل ;إلادارة سمجل مسؤوليات

 الرقابية يئاتهال تمتع مع اهبتطبيق تزاموالال هوشفافيت نالقواني قواعد مع التشريع داخل الشركات حوكمة

 41.توى مس ىلأع ىلع اهامهبم مقيالل الالزمة واملواد ةزاهالن طة،لبالس واملشرفة

                                                           
41

 Organisation de coopération et de développement économique (OECD),principe de gouvernance 
d’entreprise de l’OECD ,paris, France,3004,p 17. 
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 التي والرقابية القانونية باتلاملتط تتوافق نأ يجب حيث ;الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان

 تمتع مع اهبتطبيق زاموإلالت هوشفافيت نالقواني قواعد مع التشريع داخل الشركات حوكمة ممارسة ىلع تسير

 .توى مس ىلأع ىلع اهامهبم مقيالل الالزمة واملواد ةزاهةبالن طةلبالس واملشرفة الرقابية يئاتهال

 :خصائصها

 عليها ضغوط يوجد ال وأنه له التابعة واللجان إلادارة مجلس استقاللية بها يقصد: الاستقاللية

 التدقيق العليا، إلادارة له، التابعة واللجان إلادارة مجلس أعضاء ومحاسبة املساءلة حق للمساهمين: املساءلة

 ألاعمال وتقدير تقييم وإمكانية قراراتهم عن التنفيذية وإلادارة والخارجي الداخلي

 الشركة في املصلحة ذوي  ألاطراف جميع أمام املسؤولية تحمل هي: املسؤولية

 بكل وذلك بينهم املعاملة في والعدل الشركة في املصالح أصحاب جميع حقوق  احترام بها يقصد: العدل و ألامانة

 أمانة

 .مهامهم أداء في ألاخالقي السلوك الشركة في ألاطراف مختلف اتباع بها يقصد: نضباطالا 

 نشر املالية، أهدافها عن إلافصاح مثل الشركة في يحدث ما لكل وواضحة حقيقية صورة تقديم: الشفافية

 42.املناسب الوقت في السنوية والتقارير املالية القوائم

  

                                                           
 مصر، إلاسكندرية، الجامعية، الدار ،ارفاملص في الحوكمة تطبيقات التجارب،-املبادئ-املفاهيم الشركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  42

 3،ص0225
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 وكمة الشركاتأجهزة تطبيق ح: املطلب الثاني

 كبيرة درجة إلى وتحدد الشركات، حوكمة لقواعد على السليم التطبيق في وتؤثر تتأثر رئيسية جهزةأ أربعة هناك

 :الشركات بحوكمة ارتباطها ومدىجهزة ألا  لهذه توضيح يلي وفيما، دالقواع هذه تطبيق فشل أو نجاح مدى

 عوائد على الحصول  بغية ما شركة نشاطات في أموالهم استثمار هدفهم املستثمرين من مجموعة : املساهمون -

 .حقوقهم لحماية املناسبين إلادارة مجلس أعضاء اختيار في الحق ولهم نقدية،

 اختيار مهمته املصالح، أصحاب في املتمثلة ألاخرى  وألاطراف املساهمين ويمثل ينوب مجلس هو :إلادارة مجلس-

 .الشركة ألعمال اليومية إلادارة مهمة إليهم توكل الذين التنفيذيين املديرين

 فهي إلادارة ملجلس باألداء الخاصة ر التقاري  وتقديم للشركة الفعلية إلدارة ا عن املسؤول الطرف هي :إلادارة-

 .ألاطراف وبقية إلادارة مجلس بين وصل حلقة عن عبارة

 بعض في ومختلفة تعارضةم تكون  قد الشركة مع مصالح لهم ألاطراف من مجموعة هم :املصالح أصحاب-

 43.ألاحيان
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 24 ص مرجع سبق ذكره سليمان، مصطفى محمد 
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 آليات و محددات حوكمة الشركات: املطلب الثالث

 املساهمين بين املصالح في التعارض حدة تخفيض في تساهم التي آلاليات مختلف الشركات حوكمة تشمل

 آليات :قسمين إلى الشركات حوكمة آليات وتنقسم .عامة بصفة املصالح أصحاب مختلف بين وكذلك ،راءواملد

 داخل ألاخرى  الرقابية والجهات إلادارة مجلس من كل الداخلية آلاليات تتضمن حيث .خارجية وآليات داخلية

 .التدقيق ولجنة الداخلي التدقيق عامة، بصفة الداخلية الرقابة نظم مثل املؤسسة،

 املؤسسة، خارج من مؤسسات أو أشخاص طرف من تطبيقها نتيجة الطبيعة هذه فتأخذ الخارجية آلاليات أما

 ضمان على أساسا الشركات حوكمة آليات وتعمل .والبنوك املالي السوق  العمل، سوق  الخارجي، املدقق مثل

 على والسيطرة الرقابة إحكام خالل من ذلك ويتم للمؤسسة، آلاخرين املصالح أصحاب وكافة املساهمين حقوق 

 :يلي كما نطاقين بين آلاليات كتل تتوزع حيث الحسابات، بةراقوم املؤسسة إدارة أداء

 :الداخلية الرقابة آليات 1-

 ومدى فيها، الداخلي التدقيق إدارة قوة الاعتبار بعين أخذا املؤسسة، إدارة أداء على الرقابة تحقيق آليات وتشمل

 املؤسسة اداعتم ومدى التدقيق، لجنة استقالل قوة كذلك بها املعمول  املحاسيية املعايير بتطبيق إلادارة تزامإل

 .املتطورة املعلومات تكنولوجيا على

 :الخارجية الرقابة آليات 2-

 الفني يهأر  بداءإو  املالية التقارير وإعداد القوائم تدقيق مهام يتولى والذي املؤسسة، حسابات براقم تخص

 وضمان دورية، بصفة الحسابات قبرامل يزامإلال التغيير مثل أداءه، على الرقابة توفير يجب لذا عليها، املحايد

 للمؤسسة استشارية خدمات تقديمه ومدى بها، املعمول  التدقيق معايير بتطبيق مهزاإلت درجة وأيضا استقالله،

 44.التدقيق محل

 يجب والتي الحوكمة ملبادئ السليم التطبيق من الشركات تمكن التي املحددات: محددات حوكمة الشركات

 :هما أساسيتين مجموعتين في تتمثل فهي الاعتبار، بعين أخذها

 يضمن وجودها أن الى أهميتها وتعود الدولة، في لالستثمار العام املناخ الى ر تش ي وهي :الخارجية املحددات- أ

 ألاطراف مختلف مصالح بين التعارض تقليل خالل من الشركة إدارة حسن تضمن التي والقواعد القوانين تنفيذ

  .الشركة في
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 Alain Finet et autre, Gouvernance d’entreprise, enjeux managériaux, comptables et financiers, Edition de 
boeck université Bruxelles, Belgique, 2005, p29. 
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 وضع تتضمن والتي الشركات، داخل تطبق التي وألاساليب القواعد مختلف وتشمل :الداخلية املحددات- ب

 ينب الشركة داخل مناسب بشكل والواجبات السلطات وتوزيع القرار اتخاذ كيفية تحدد سليمة إدارية هياكل

  .الشركات حوكمة بتطبيق املعنية ألاطراف

 من أخرى  بمجموعة تتأثر بدورها فهي خارجية، أو داخلية كانت سواء املحددات، هذه أن الى إلاشارة تجدر

 عليه و ألافراد، لدى الوعي و التعليم مستوى  و للدولة، والاقتصادي ي السياس بالنظام املرتبطة العوامل

 حوكمة اطار أن كما الشركات، نطاقه في تعمل ضخم اقتصادي محيط من جزء سوى  ليست الشركات فحوكمة

 أخالقيات مثل ، أخرى  عوامل الى باإلضافة املؤسسية و التنظيمية و القانونية بيئةال على أيضا يعتمد الشركات

 أن يمكن التي و الشركة فيها تعمل التي للمجتمعات الاجتماعية و البيئية للمصالح الشركات ادراك ومدى ألاعمال

 45.الشركات حوكمة تمحددا يوضح املوالي والشكل .الطويل املدى على نجاحها و سمعتها على أثر لها يكون 
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 26مرجع سبق ذكره، ص براهمة كنزة، 
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 :خالصة الفصل

 في ألاول  ي الرئيس السيب أن الى توصلنا فقد الشركات حوكمة بماهية خاص كان والذي الفصل لهذا تطرقنا بعد

 الشركات أكبر ضربت التي الفشل أحداث سلسلة بعد بها الاهتمام وزاد إلادارة عن امللكية انفصال هو ظهورها

 وضع في هذا كل ساهم حيث املالية، ألازمات الى باإلضافة العاملية، املال أسواق رأشه في املقيدة ألامريكية

 الشركة وأهداف مصالح وحماية وتحقيق الشركة ملوارد ألامثل الاستغالل تضمن التي املبادئ من مجموعة

 .بها العالقة ذات ألاطراف أهداف الى إضافة

 واملصداقية إلافصاح وتحقيق ألاداء تطوير الى دفته مضمونها في الشركات حوكمة أن الى توصلنا كما

 .بالشركة العالقة ذات املختلفة ألاطراف مصالح بين والتوازن  الانسجام تحقيق عن البحث جانب الى والشفافية،
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 :خاتمة

 شهده ما الى يعود العاملية الساحة على الشركات حوكمة بموضوع واملتنامي الكبير الاهتمام واضحا بات لقد

 التسيير سوء نتيجة حدثت والتي فيه، الاقتصادية ألانظمة بأكبر أطاحت التي وانهيارات أزمات من العالم

 .وإلاداري  املالي الفساد وانتشار

 تعزز  ومواثيق مبادئ إصدار الى املحلية والهيئات وإلاقليمية الدولية واملنظمات الحكومات سارعت ذلك إثر وعلى

 وذلك ،ألطر ا من بكثير تضر أخرى  وانهيارات أزمات حدوث لتالفي بالشركات لجيدةا الحوكمة معايير تطبيق من

 وهي ، 2004 في املعدلة الحوكمة مبادئ بإصدار جهتها من والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة به قامت ما

 أجل ومن .وطنية اثيقمو  بناء في عليها الاعتماد تم حيث العالم، في الحوكمة ونماذج ألنماط ومالئمة عاملية مبادئ

 بالشكل فتقويته الداخلي التدقيق أهمها، ومن آلاليات من العديد تسخير تم فقد املبادئ، لهذه السليم التطبيق

 وبالتالي فيها الثقة من يعزز  والخاصة، العامة الشركات داخل الشركات حوكمة دعم في فعالة أداة يجعله الذي

 املحلية لالستثمارات وجاذب املنافسة على وقادر قوي  الوطني ادالاقتص يجعل كما رشيدة، إدارة تحقيق

 .وألاجنيية

 العام إلاطار تناولنا الشركات، حوكمة تفعيل في الداخلي قاملدق دور " :عنوان تحمل التي دراستنا خالل من

 كله هذاو  الحوكمة، ملبادئ سليم تطبيق أجل من به يساهم الذي والدور  الداخلي وللتدقيق الشركات لحوكمة

 الشركات حوكمة تفعيل في يؤثر أن الداخلي قللمدق يمكن كيف" الدراسة إشكالية على إجابتنا خالل من

 قد التي للمشكالت حل إيجاد على عام بشكل الشركات حوكمة مبادئ تتركز ."التطبيقي مسارها نجاح وضمان

 املساهمين، وصغار الشركة في الحاكمة لكيةامل أصحاب بين املشاكل وكذا وإلادارة، امللكية بين الفصل من تنشأ

 حيث .وغيرها الحكومات، املستثمرين، العمالء، املوردين، العاملين، الدائنين، مثل ألاخرى  املصالح أصحاب وباقي

 نتيجة أو الاختياري، الالتزام أو القانون، خالل من إلاجباري  لاللتزام إما الحوكمة تطبيق في الشركات تخضع

 الداخلي التدقيق يساعد .املنافسة ظل في والبقاء املمارسات أفضل إلتباع السوق  قوى  من زوحواف لضغوط

 الداخلية الرقابة نظام فعالية وتحسين لتقييم ودقيق منظم منهج إيجاد خالل من أهدافها، تحقيق على الشركة

 السليم التطبيق على اعدتس محورية كآلية العمل على الوظيفة هذه قدرة من يزيد ما وهذا .املخاطر وإدارة

 وإلافصاح باملصداقية والالتزام واملحاسيية املالية البيانات وصحة دقة ضمان خالل من الشركات، لحوكمة

  .املعتمدة والرقابية إلادارية ألاساليب على التحسينات إدخال في واملساهمة والشفافية
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 :النتائج املتوصل إليها

 باعتبارها بالشركة العالقة ذات ألاطرا، قبل من وتراقب الشركة بها تدار يالت الكيفية الشركات حوكمة تمثل-

 تواجهها التي املشاكل من للكثير وحِدها للمخاطر ودراستها ملواردها استغاللها في الشركة إدارة كفاءة تضمن أداة

 أيضا بل اديةالاقتص الوحدات قبل من فقط ليس الشركات بحوكمة متزايد اهتمام هناك لذلك الشركات هذه

 .والنامية املتقدمة الدول  قبل من

 مختلف في والشفافية إلافصاح املصداقية، املساءلة، العدالة، تحقيق ألاداء، لتطوير الشركات حوكمة تهد،-

 .الشركة عن تصدر التي واملحاسيية املالية املعلومات

 التطبيق على تساعد والتي لعامليةا املنظمات عن الصادرة املبادئ من مجموعة على الشركات حوكمة تقوم-

 .للحوكمة السليم

 الشركات حوكمة أطرا، جميع تخدم باعتبارها الشركات حوكمة تفعيل في هاما دورا الداخلي التدقيق ملهنة إن-

 الوسائل أهم من الداخلي املدقق يعتبر حيث ألاطرا،، لهؤالء قيمة تضيف وهي التدقيق ولجنة إلادارة كمجلس

 وإلادارة إلادارة مجلس قبل من الصائبة القرارات اتخاذ من تمكن وشفافية افصاح من يوفره ملا شركةلل الرقابية

 للشركة قيمة يضيف املخاطر إدارة وتدقيق الداخلية الرقابة نظام بتقييم الداخلي املدقق قيام وكذلك العليا،

 .الشركات حوكمة تفعيل يتم وبالتالي املصالح أصحاب حقوق  ويحمي

 تأكيدية أداة أصبحت حيث الوظيفة، هذه أداء جودة تعزيز في الداخلي للتدقيق املهنية املعايير همةمسا-

 .الشركة قيمة لرفع واستشارية

 مع التعاونية عالقاته وكذا املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظام بتقييم الداخلي املدقق قيام فإن وبالتالي

 في كبير وبشكل يساهم الحوكمة آليات من ذاتها حد في تعتبر والتي إلادارة لسومج التدقيق ولجنة الخارجي املدقق

 .الشركات لحوكمة الفعال التطبيق دعم
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 :التوصيات

 من إليها املتوصل للنتائج ونظرا الشركات، حوكمة مبادئ تطبيق في الداخلي التدقيق يلعبه الذي املهم للدور  تبعا

 :التالية النقاط في واملتمثلة الاقتراحات بعض ديمتق ارتأينا فقد الدراسة، هذه خالل

 -دعم في إيجابي أثر من لها ملا دورها وتفعيل الداخلي التدقيق بوظيفة الاهتمام زيادة على العمل 

 .باملؤسسة ألاداء جوانب مختلف على الرقابة وإحكام الحوكمة تطبيقات

 -املدققين كافة لدى الداخلي للتدقيق الدولية املعايير بها قضت التي واملبادئ املفاهيم تعميق ضرورة 

 .الالزمة التأهيلية التدرييية الدورات عقد خالل من الداخليين

 -الوظيفة هذه ومهام جوانب بكل الاملام أجل من باملديرية داخلين مدققين إضافة. 

 -للتدقيق ةالدولي املعايير وفق العمل إلزامية على تنص امليناء بمؤسسة داخلية لوائح وضع ضرورة 

 .الداخلي التدقيق ملهنة ألاخالقي للميثاق الامتثال واجبارية الداخلي،

 ومعايير يتوافق الذي بالشكل املخاطر وتدقيق املخاطر إدارة مجال في الداخلي املدقق تكوين ضرورة 

 .الدولية التدقيق
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 :قائمة املراجع

 :الكتب باللغة العربية

، دار صفاء ملنشر ألاولى، الطبعة عاصرة في التدقيق والتأكيدالاتجاهات املحمد حلمي جمعة، أ .2

 0222والتوزيع، عمان، ألاردن، 

 دار الثانية، الطبعة ،للتدقيق الدولية للمعايير وفقا والتأكيد التدقيق الى املدخل جمعة، حلمي أحمد .0

 0225عمان،  والتوزيع، للنشر صفاء

  0222 عمان، للنشر و التوزيع، زمزم ألاولى، طبعةال ،املراجعة أصول  هيبة، أبو محمد طلبة حامد .3

إلاطار النظري و )مراجعة الحسابات املتقدمةحسين أحمد الدحدوح و حسين يوسف القاض ي،  .4

 0222،دار الثقافة،عمان،2بعة طال،2زء ،ج(إلاجراءات العملية

 ،املحاسبية تاملعلوما في إلافصاح مستوى  على وأثرها الشركات حوكمة الغزوي، الجليل عبد حسين .5

 0222العربية في الدانمارك،  ألاكاديمية ، ماجستير رسالة

، الطبعة  IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عنخلف عبد اهللا الواردات،  .6

 0224ألاولى، دار الوراق للنشر، 

 في الحوكمة تطبيقات التجارب،-املبادئ-املفاهيم الشركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  .4

 0225مصر، إلاسكندرية، الجامعية، الدار ،املصارف

 الاستراتيجي املالي وألاداء املؤسسية الحوكمة املشهداني، شيحان ايمان طالب، فرحان عالء .1

  0222 ألاردن، عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ألاولى، الطبعة ،للمصارف

 رسالة ،مصر حالة راسة د املالي السوق  داءوأ كفاءة رفع في الشركات حوكمة دور  نوال، لعشوري .2

 0222باجي مختار،عنابة،  جامعة مالية، أسواق تخصص ماجستير،

 0223، الدار الجامعية، الاسكندرية،نظرية املراجعة و آليات التطبيقمحمد سمير الصبان،  .22

 ،ارنةمق دراسة وإلاداري  املالي الفساد معالجة في الشركات حوكمة دور  سليمان، مصطفى محمد .22

 0226مصر، الجامعية، الدار
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 للنشر وائل دار الثالثة، الطبعة ،والعلمية النظرية الناحية من التدقيق الى املدخل التميمي، هادي .20

  0226عمان، والتوزيع،

 :لتقياتاملجالت و امل

 ،البورصة في املدرجة املؤسسة على ألارباح توزيع تأثير دراسة عيس ى، روني وبد القادر عبد بريش .2

 0223،جوان 22العدد  وإلانسانية، إلاجتماعية للدراسات كاديميةألا

 :حول  ألاول  الدولي امللتقى ،وإلافصاح الشفافية قواعد إرساء في الشركات حوكمة دور  عمار، بلعادي .0

 وعلوم التجارية الاقتصادية العلوم بكلية املنعقد-وآفاق واقع رهانات-للمؤسسة املحاسيية الحوكمة

 0222الجزائر،ديسمبر -البواقي أم ةجامع التسيير،

 ،الاقتصادية وألاهمية الركائز-الخصائص-املفهوم-الشركات حوكمة سمير، وشرقرق  العياش ي زرزار .3

 60 جامعة الوطنية، الاقتصادية باملؤسسات الراشد تطبيق الحكم سبل :حول  الثالث الوطني امللتقى

 0224سكيكدة، ديسمبر  ، 2255 أوت

 البيئة في ألارباح إدارة ضبط في ودورها الحوكمة ركائز ،البرغوتي إبراهيم وسمير ةالشحاذ الرزاق عبد .4

 العاملية، والحوكمة الدولية والاقتصادية املالية ألازمة ملتقى ،العاملية املالية ألازمة ظل في املصرفية

 0222سطيف، جامعة

 ممارسة و ق،مبادئالتطبي لسالمة الالزمة التشريعات و الشركات حوكمةيوسف، طارق  محمد .5

 2009 إلادارية،القاهرة، للتنمية العربية ،املنظمةالشركات حوكمة

 ضوء في الشركة وقيمة املؤسسية الحاكمية بين العالقة راض ي،  حربي ونوال الفضل علي محمد مؤيد .6

مجلة القادسية للعلوم إلاقتصادية و إلادارية،  ،)ألاردن في حالة سةرا د( الوكالة نظرية

 .0222، 4،العدد20املجلد

، املجلة الجزائرية دور التدقيق الداخلي في تفعيل مبادئ الحوكمةيزيد صالحي، عبد هللا مايو،  .4

 0226للتنمية الاقتصادية، العدد الرابع، 

 :الرسائل و ألاطروحات

 حالة دراسة ،املؤسسة تنافسية رفع على للحوكمة كآلية الداخلي التدقيق أثر يزيد، محمد صالحي .2

 التجارية، العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل ، اطروحة مقدمة0225_0222الفترة  خالل صيدال

 0226الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة محاسبي، تدقيق تخصص
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، مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبي للمؤسسةمحمد أمين عبادي ،  .0

  0221، الجزائر،0دارة أعمال ، جامعة الجزائرمذكرة ماجستير، قسم علوم التسيير، فرع إ

-سونلغاز دراسة-الاقتصادية املؤسسة في ألاداء تقييم في الداخلية املراجعة دور  سعاد، معمر شذري  .3

بومرداس،  التجارية، العلوم قسم التسيير، وعلوم التجارية الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، مذكرة

0222 

 مذكرة- ةاستبياني دراسة-الشركات حوكمة تفعيل على للمراجعين ألاخالقي الالتزام أثر نسرين، كرمية .4

 0222الجزائر، وتدقيق، محاسبةص تخص التجارية، العلوم في ماجستير

 مذكرة ،-الجزائر حالة-ألاعمال بيئة على وأثرها البنوك في الحوكمة تطبيق أهمية ميرة، عثماني .5

 والتأمين، البنوك مالية تخصص التجارية، والعلوم سييرالت وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ماجستير،

 0220 الجزائر، مسيلة،

املحركات  مؤسسات حالة دراسة ،الشركات حوكمة تفعيل في الداخلي التدقيق دور  كنزة، براهمة .6

 إدارة تخصص التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم التسيير، كلية علوم في ماجستير مذكرة

 0224الجزائر، طينة،قسن مالية،
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