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يف  من كان " عد قالو قدميا ببسمميحرلا نمحرلا هللا  وبه نستعني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني أما 

 "نعمته ومل يشكر خرج منها ومل يشعر 

النور العلم ووقاان من  وألنه ال شكر قبل شكر هللا العايل الرزاق الذي منحنا الصحة ووهبنا العقل وهداان به

لذلك فإن شكر هللا واجب وعلى كل واحد منا ، وال " شكرمت ألزيدكم  نوإ: " ظلمات اجلهل ، فهو الذي قال 

ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين : " أفضل من قول 

 "برمحتك يف عبادك الصاحلني

فإن مل تستطيعو ر هللا ، ومن أسدى معروفا فكافئوه من مل يشكر الناس مل يشك:  ق ملسو هيلع هللا ى قال وألن الرسول هللا

 "فادعوله

العرفان إىل كل من أعاننا يف إجناز هذا العمل املتواضع و  تقدم جبزيل الشكرنواعرتافا ابجلميل يسعدان ويشرفنا أن 
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 إىل كل هؤوالء ألف شكر وتقدير وجزاكم هللا عنا ألف خري ... لوجه هللا " كما نشكر كل من قدم لنا معروف 
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لقد شهد العالم تحوالت جذرية في مطلع القرن التاسع عشر ، خاصة في املجال الاقتصاد للمؤسسات 

املالية والاقتصاد التي تميزت بظهور التكتالت وفق ما يصطلح عليه شركات متعددة الجنسيات مما جعل كل من 

التي عرفت  تدقيقملواكبة التطورات الحاصلة ، منها تنظيمات ومكاتب اللهم عالقة بهذه املؤسسات يتطلعون 

فيها أساسية وذات أهمية  تدقيقمنعرجا كبير في مجال املؤسسات خاصة العمالقة منها ، والتي أصبحت مهنة ال

 .بالغة ، ولهذا اضطرت الدول إلى وضع قوانين وتشريعات تنظم هاته املهنة الحساسة

هي الوسيلة القادرة على الحكم على مدى تعبير  تدقيقملصلحة في املؤسسة ، أن الولقد أدرك أصحاب ا

الخارجي باعتباره املنتهج  املدققمخرجات املحاسبية على الواقع الفعلي لها ، وذلك من خالل ما يعرف بتقرير 

ه الفني املحايد بشأن صحة برأي املدققالقوائم املالية الختامية للمؤسسة ، يدلي من خالله  تدقيقالنهائي لعملية 

 .ودقة ومصداقية املعلومات املتضمنة في تلك القوائم املالية املعدة من طرف املؤسسة املعنية

الخارجي أثناء تدخله إعطاء رأي فني محايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات عن مدى شرعية  املدققفإذا كان هذف 

وة القانونية ، فاملجاالت املتعددة واملتشبعة أفرزت تعدد وصدق الحسابات الذي يكسب املعلومات املحاسبية الق

لتصل إلى مجال الحسابات الختامية وعناصر املركز املالي من أصول وخصوم ، التي  تدقيقفي أنواع وأهداف ال

تدرس مختلف ألانشطة والوظائف في املؤسسة والتي تهدف إلى تحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على رفع 

داء والكفاءة الاقتصادية ، ومن أجل ذلك نجد أن هناك طلبا مززايدا من مستقبلي التقرير على محتواه مستوى ألا 

بشأن مدى إمكانية اعتماد  املدققمن املعلومات ن ويزركز هذا املحتوى بصفة أساسية في التأكيد الذي يقدمه 

 .ؤسسة من معلومات تم مراجعتهاأصحاب املصلحة في املؤسسة على ما تواصله لهم القوائم الختامية للم

 العقود خالل الناشئة و املتقدمة الاقتصاديات من العديد في الشركات حوكمة بمفهوم الاهتمام تزايد

 لها تعرضت التي الافالسات وكذلك املالية، وألازمات الاقتصادية الانهيارات أعقاب في وخاصة املاضية القليلة

 2001 .سنة تدقيقلل أندرسون  آرثر وشركة سنة للطاقة انرون شركة مثل العالم في الكبرى  الشركات من العديد

 رفع نحو ألاخيرة هذه اتجهت العالم، دول  من العديد في الجنسيات املتعددة و العمالقة الشركات انتشار ومع

 الالززام خالل من الاستثمارات، و ألاموال رؤوس من ممكن حجم أكبر الستقطاب الجمركية والحواجز القيود

 و املعالم، واضحة و شفافة استثمارية بيئة لوجود معيارا تمثل أصبحت التي الشركات حوكمة مبادئ بتطبيق

 القيام من تمكنها متطورة و قوية رقابية أنظمة ايجاد و أدائها تحسين و بتطوير مطالبة الشركات أصبحت لقد

 إلادارة امتالك رغم أنه حيث الاقتصادية، ملواردها ألامثل الاستخدام على وتساعدها املختلفة بمسؤولياتها

 بإدارات دفع ما هذا .الشركة بنشاط املتعلقة الجوانب بكل تلم أن تستطيع ال أنها إال وإمكانيات وقدرات ملهارات

 العملية، الخبرة و العلمية الكفاءة لديهم تتوفر أشخاص بخدمات الاستعانة إلى الشركات إدارات ومجالس

 الشركة، نشاط أوجه لكافة املستمرة والرقابة باملتابعة ليقوموا لألمور  ونظرتهم أرائهم في باالستقاللية ويتسمون 

 .الداخليون  ون املدقق هم ألاشخاص وهؤالء لذلك، الالزمة واملقزرحات التوصيات وتقديم

 توفره ملا وذلك الشركات، حوكمة مبادئ لتطبيق عليها الاعتماد يتم التي الرقابة آليات أهم إحدى تدقيقال عتبري

 املخاطر إدارة وإجراءات القرارات، التخاذ الالزمة الاقزراحات و والتحليالت الاستشارات من الداخلية تدقيقال
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 املصالح أصحاب و املساهمين حقوق  لحماية إلادارة مجلس إليها يحتاج التي الداخلية الرقابة نظام وتقويم

 .بالشركة

 :والتساؤالت املتدوالة عنها في ألاتي إلاجابة عن إلاشكالية 

   اقع ممارسة التدقيق في التأثير على جودة القوائم املالية في تطبيقها على حوكمة الشركات؟  ما هو و

والتي يمكن إلاجابة عنها من خالل إلاجابة على بعض التساؤالت والتي تمثل الاهتمامات ألاخرى املتعلقة 

 : باملوضوع 

 ؟  تدقيقوإجراءات الكيف تتم خطوات  . أ

 وكيف؟ الشركات؟ حوكمة أطراف كأحد التدقيق  اعتبار يمكن هل . ب

 ؟كيف يمكن تطبيق حوكمة الشركات بواسطة التدقيق  . ت

  . ث

  فرضيات البحث -1

 : لإلجابة عن التساؤالت السابقة ومن أجل إلاملام بإشكالية املوضوع ننطلق من الفرضيات التالية 

 وفق خطوات وإجراءات متعارف عليها من قبل املدققين؛ تدقيقيتم تنفيذ مهنة ال -

 .الرقابة عناصر أحد وتمثل الشركة داخل أو خارج وظيفة التدقيق يعتبر -

 حوكمة تطبيق في يساهم مما الشركة داخل وإلادارية املالية العمليات على الرقابة على التدقيق يقوم -

 .الشركات

 

 أهداف البحث -2

 : تتمثل ألاهداف املنتظرة من تناول هذا املوضوع فيما يلي 

 في املؤسسة الاقتصادية باعتبارها أداة فعالة ؛ تدقيقمحاولة إبراز مهام ال -

 في الجزائر ؛ تدقيقمعرفة املصاعب واملشاكل التي تواجه ال -

 الذي ألامر الشركات، حوكمة مبادئ تفعيل في واسهامها الداخلية تدقيقلل الهام الدور  إبراز -

 .أدائها مستوى  من الرفع وكذا الشركات لها تتعرض التي من املخاطر للتقليل يؤدي

 :الدراسة أهداف -3

 :التالية ألاهداف تحقيق إلى الدراسة هذه خالل من نسعى

 .الشركات إلدارة الجيدة الخصائص و املبادئ مختلف تحديد خالل من الشركات حوكمة دور  إبراز -

 .الشركات حوكمة مبادئ وتطبيق إرساء من الداخلية تدقيقال تمكن التي الكيفية تحديد محاولة -

  أسباب إختيار املوضوع -4

 : لعل اختيارنا للموضوع يعود لجملة من ألاسباب املوضوعية والذاتية أهمها
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 وتدقيق محاسبة تخصص بمجال الرتباطه نظرا باملوضوع الشخص ي الاهتمام -

 ؛ SCFألهمية البحث في الوقت الراهن ، حيث يززامن مع نظام املحاسبي املالي  -

 ظل في خصوصا الشركات حوكمة مبادئ تفعيل في الداخلية تدقيقال تلعبه الذي الدور  -

  الحالية؛ التطورات

 في ودورها الداخلية تدقيقال موضوع تناولت التي الدراسات لقلة الجامعية املكتبة إثراء محاولة -

 .الشركات  حوكمة تفعيل

 :الدراسة في املتبع املنهج -5

 الفرضيات، صحة واختبار البحث جوانب بمختلف الاملام وبهدف املطروحة إلاشكالية عن إلاجابة قصد

 املنهج وكذا الشركات، حوكمة و الداخلية تدقيقال وصف قصد الوصفي، املنهج وفق البحث دراسة سيتم

 .الشركات حوكمة لتطبيق كآلية الداخلية تدقيقال دور  لتحليل التحليلي

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

: الفصل ألاول 

 تدقيقمدخل لل

 وتطوراتها
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 :تمهيد 

كغيرها من املهن ألاخرى لها قواعد  تدقيقما من مهنة إال ولها قواعد وأصول ملمارستها ، ومهنة ال

أصول املمارسة إلى وقت قريب تتمثل في ألاحكام املتعارف عليها  و وأصول ممارستها وقد بقيت تلك القواعد

عامل رئيس ي لتطورها  تدقيقبين ممارس ي هذه املهنة حيث أن زيادة الحاجة للخدمات املقدمة من طرف ال

يتمثل في التحقق من البيانات  تدقيقغناء عنه فالهدف من الوقيامها كنشاط أساس ي ال يمكن الاست

املحاسبية واملالية مع التأكد من مدى صحتها وتمثيلها للمركز املالي للمؤسسة ، ومدى تطبيق إلاجراءات 

 .املوضوعة من طرف إلادارة لتفادي مختلف ألاخطاء ومنع حاالت الغش والتالعب بأمالكها

تقوم على مجموعة من الخصائص والفرضيات والتي تعتبر كأساس  تدقيقكأي علم من العلوم فال و

 فيه،للغاية التي وضعت ألجلها كما ترتكز على جملة من املعايير التي توجه وتعطي إلاطار الذي تنشط 

 .ضافة إلى للك فنهها تقوم بتوجيهبال 
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   تدقيقنظري للالإلاطار : املبحث ألاول 

ن الدالة على ألاحداث الاقتصادية التي قامت بها املؤسسة عملية للحصول على القرائ تدقيقلتعتبر ا

القوائم بنتباع أسلوب منهجي واستخدام أدوات كفيلة للوصول إلى رأي فني محايد ، حول مدى داللة 

 .حقيقيالللمركز املالي  ةاملالية الختامية للمؤسس

 هومها ومف تدقيقلل  التطور تاريخي: املطلب ألاول 

 : التطور التاريخي : الفرع ألاول 

كانت رهينة ألاهداف املرجوة منها من جهة ، ومن جهة أخرى كانت نتيجة  تدقيقإن تطور املتالحقة لل

البحث املستمر لتطور هذه ألاخيرة من الجانب النظري ، بغية جعلها تتماش ى واملتغيرات الكبيرة التي عرفتها 

العالمي بشكل عام والتي شاهدتها املؤسسة الاقتصادية بشكل خاص  والاقتصادحركة التجارة العاملية 

 .تدقيقوهذه املتغيرات أدت إلى زيادة الحاجة إلى خدمات ال

  1إلى املراحل التالية تدقيقويمكن تقسيم التطور التاريخي لل

 م 1501م حتى  1011الفترة ما بين  -1

ولعل ما يمكن استخالصه فعال من هذه ألاخيرة هو  الصناعية،تميزت هذه الفترة بالتمهيد للثورة 

 .انفصال ملكية املؤسسة عن إدارتها وزيادة الحاجة للمراجعين

 حاليا،كما تم استعمال نظرية القيد املزدوج في النظام املحاسبي حتى ولو لم تكن بصورة متطورة كما هو 

 .2املشاريعوظهور نوع من الرقابة الداخلية على 

 : م إلى يومنا هذا  1501الفترة ما بين  -2

ظهور شركات املساهمة الكبيرة تزامنا مع الثورة الصناعية في اململكة املتحدة ،  ةشهدت هذه الفتر 

 أدى إلى الانفصال بين امللكية وإلادارة ، وما زاد من إلحاح املساهمين في طلب على مراجعين حفاظا

، الذي أوجب على  1582ور قانون الشركات البريطانية سنة على أموالهم املستثمرة ، وعزز للك صد

  .3لدقيق حساباتها من قبل مراجع مستقشركات املساهمة ت

وما ميز هذه الفترة هو ظهور الشركات الكبرى وكذا الاعتماد على نظافة الرقابة الداخلية بدرجة كبيرة 

، بالضافة إلى إستعمال أسلوب العينات إلاحصائية وفق أساس علمي ، كما أصبح  تدقيقفي عملية ال

                  
                                              

                
                                                           

 142، ص 1998، دار النهضة العربية ، لبنان ،  4أشتوي عبدالسالم ، مراجعة املعايير وإلاجراءات ، طبعة   1
 68، ص  2112مصر ، دحلوح حسين ، أساسيات التدقيق في ظل املعايير ألامريكية والدولية ،   2
 18أشتوي عبدالسالم ، مرجع سبق لكره ، ص   3
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هو إبداء الرأي الفني واملحايد حول القوائم املالية ، ومدى سالمتها في تمثيل  تدقيقالهدف ألاساس ي لل

العالم في جميع أنحاء  تدقيقنتشار استعمال الاسة والنتائج املسجلة ، كما لوحظ املركز املالي للمؤس

 .1وعلى جميع املستويات

  تدقيقمفهوم ال :الفرع الثاني 

، وهذا بنخالف الهيئات وألاطراف  تدقيقلقد تعددت الجوانب التي تم التطرق إليها في مفاهيم ال

الصادرة عنها ، ورغم الاختالف الشكلي بين هذه املفاهيم إال أهها تصب في نفس الهدف ونذكر أهم هذه 

 : التعاريف فيما يلي

منهجة هي عملية منظمة و  تدقيقال: "لي كما ي تدقيقة ألامريكية لليتعريف الجمعية املحاسب جاء -1

موضوعي ، التي تتعلق بنتائج ألانشطة وألاحداث الاقتصادية ، وللك لجمع وتقييم ألادلة بشكل 

لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقررة ، وتبليغ ألاطراف املعينة بنتائج 

 .2تدقيقال

إجراءات منظمة ألجل : " املحاسبة على أهها  تدقيقكما عرف اتحاد املحاسبين ألامريكيين ال -2

حداث ، وتقديمها بصورة على ألادلة املتعلقة بالقرارات أو ألارصدة الاقتصادية وألا  الحصول 

 .3"إلى املستفدين ها، وإيصال ةلتحديد درجة العالقة بين هذه إلاقرارات ومقاييس معينموضوعية 

 :  4ومن خالل التعريفين يمكن استخالص ما يلي

 ؛قائمة على مخطط مسبقبالتالي فهي عملية منظمة ، و  تدقيقعملية ال -

عدالة  جمع أدلة وقرائن إثبات ، يبني املراجع رأيه من خاللها حول  تدقيقيشترط في عملية ال -

 ؛القوائم املالية من عدمها

 ؛عيدة عن كل تحيزأي أن تتم بصفة موضوعية ب لألدلة،في جمعه  يأن يلتزم املراجع الحياد -

والذي أن تتعدى عملية فحص املعلومات املقدمة في قوائم إلى فحص النظام املحاسبي ،  -

 ؛يعتبر مصدر لهذه املعلومات

                  
                                              

                
                                                           

  8، ص  1996، مؤسسة دار الشباب الجامعية ، مصر ،  مبادئ وأسس املراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن ،   1
  15، ص 1991، الكتاب ألاول ، دار املريخ للنشر ، السعودية ،  املراجعة بين النظرية والتطبيقوليم توماس ،   2
  19، ص  2118، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر ـ ألاردن ،  مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلميةيمي ، هادي تم  3
 21هادي تميمي ، نفس املرجع ، ص   4
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إيصال املراجع لتقرير يتضمن رأيه حول مصداقية القوائم املالية لصالح ألاطراف املطالبة  -

 .له

عملية منظمة لتجميع ألادلة الكافية واملقنعة ، وتقييمها بطريقة موضوعية بواسطة  هي تدقيقال -6

شخص مؤهل ومستقل لبداء رأيه الفني املحايد على مدى تمثيل وتطابق املعلومات املتعلقة 

بوحدة اقتصادية للمواقع بدرجة معقولة في ضوء املعايير املحددة وتبليغ هذا الرأي للمهتمين 

القرارات بشؤون املؤسسة إلاقتصادية اتخاد في ملساعدتهم
1. 

 تدقيقأهمية ال:  نيالثااملطلب 

 تدقيقدليل في مدى أهميتها ، حيث كان التطور الذي شاهدته ال تدقيقلخدمات ال اتلبإن تعدد الط

كله بسبب التطور في ألاهداف ، وهذا راجع إلى التطور الذي مس الشركات نفسها وكذلك أعمالها التي 

 .تقوم بها

 تدقيقأهمية ال: أوال 

تتمثل في كوهها وسيلة تخدم جهات كبيرة لات مصلحة مع املؤسسة سواء كانت  تدقيقإن أهمية ال

ى البيانات املحاسبية  التخال قرارات ورسم خطط أطراف داخلية أو خارجية ، إل تعتمد إلى حد كبير عل

 : 2نجد تدقيقمن بين املستفيدين من ال و مستقبلية

إن إدارة املؤسسة عند قيامها بالتخطيط تعتمد  : بالنسبة إلدارة املؤسسة تدقيقأهمية ال - أ

بدرجة كبيرة على معلومات صحيحة ودقيقة ، وهذا لتحقيق أهداف املؤسسة املسطرة ، وال 

يمكن الوثوق في املعلومات بصفة مطلقة إال إلا كانت معتمدة ومصادقة عليها من طرف شخص 

محايد ، وللك بنعطاء رأي محايد حول صدق البيانات والقوائم املالية التي تساعد على اتخال 

القرارات املالية بكل دقة وموضوعية
3. 

لوقوف على ممتلكاتهم ، وضمان تمكنهم من ا تدقيقال :  بالنسبة للمساهمين تدقيقأهمية ال - ب

استخدام املوارد املتاحة استخداما أمثال وبكفاءة عالية فاملراجع يقوم بنعداد التقرير يتضمن 

                  
                                              

                
                                                           

  16، ص  2114، دار الجامعة ، مصر ،  دراسات في إلاتجاهات الحديثة في املراجعةمنصور أحمد البدوي ، شحاتة السيد شحاتة ،   1
  16، ص 2114، وائل للنشر والتوزيع ألاردن ،  علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبدهللا ،   2
  12-11، ص  1995، دار النشر ، ألاردن ،  ألاصول العلمية لتدقيق الحساباتخالد الخطيب وخليل دمحم الرفاعي ،  3
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 تدقيقرأيا سليما حول القوائم وتمثيلها للمركز املالي للمؤسسة ونتائج الدورة املالية ، فال

 .1اخل املؤسسةع  على كل ما يجري دالخارجية تساعد املساهمين في إلاطال 

يعتمد هؤالء على تقرير للتأكد من صحة وسالمة   :واملوردينبالنسبة للدائنين  تدقيقأهمية ال - ت

القوائم املالية ، ويقومون بتحليلها ملعرفة املركز املالي والقدرة على الوفاء بااللتزام وكذا درجة 

 .لهم تحصيلهم لحقوقهم لدى املؤسسةالسيولة لدى املؤسسة 

اهتمام هذه الشريحة باملعلومات ينحصر بمعرفة استمرارية   :للزبائنبالنسبة  تدقيقأهمية ال - ث

معتمدين  عامالت طويلة ألاصل ، وإلا كانواالوحدة الاقتصادية ، وخاصة عند ارتباطهم معها بم

 .ةعليها كمحور رئيس ي وأساس ي للبضاعة أو املوارد ألاولي

تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي   :الحكوميةبالنسبة للجهات  تدقيقأهمية ال - ج

غراض ، منها مراقبة النشاط الاقتصادي ، أو رسم درها املشروعات في العديد من ألا تص

السياسات الاقتصادية للدولة أو فرض الضرائب ، وهذه جميعها تعتمد على بيانات واقعية 

 .2وسليمة

 : تكون في  تدقيقأن أهمية ال 2112املعايير عام  وقد بينت لجنة الاتحاد الدولي للمحاسبين عند إصدار

 ؛ي وضع القرارات إلادارية السليمةمساعدة ف -

 ؛د التطبيق العادل للنظام الضريبيتساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عن -

 .تهااستغالل موارد املؤسسة وفعالي -

  تدقيقأهداف ال : املطلب الثالث 

 :في النقاط التالية  تدقيقال سنورد ألاهداف املتوخاة من

، إلى التأكد من جميع  الاقتصاديةيسعى مراجع الحسابات في املؤسسة   :الوجود والتحقق - أ

ألاصول والخصوم وجميع العناصر الواردة في امليزانية والقوائم املالية الختامية موجودة فعال ، 

حيث أن املعلومات الناتجة من نظام املعلومات املحاسبية تقرر مثال بالنسبة إلى املخزون السلعي 

                  
                                              

                
                                                           

اقب الحسابات ومسؤولية في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية ، راشد القريش ي ،  عبدالصمد نجم الجعفري ، إياد  1 دراسة حول دور مر

 .11املعهد العربي للمحاسبين القانونيين ، بغداد ، العراق ، ص 
  12خالد الخطيب وخليل دمحم الرفاعي ، مرجع سبق لكره ، ص   2
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 تحقق من هذه املعلومات من خاللمبلغ عند تاريخ معين وكمية معنية ، فيسعى املراجع إلى ال

 .1الجرد الفعلي واملادي للمخزونات

في هذا البند إلى إتمام السابق من خالل التأكد من أن كل  تدقيقتعمل ال :  امللكية واملديونية - ب

عناصر ألاصول هي ملك للمؤسسة والخصوم التزاما عليها ، فالوحدات املتواجدة في املخزونات أو 

بذلك تعمل على  تدقيقألطراف أخرى ، فال لها والديون هي مستحقة فعال شرعيالحقوق هي حق 

التأكد من صدق وحقيقة املعلومات املحاسبية الناتجة عن نظام املعلومات املولد لها والتي تقدم 

 .2إلى أطراف عدة سواء داخلية أو خارجية

جب توافرها في املعلومة ، بما أن الشمولية هو من بين أهم الخصائص الوا :  الشمولية أو الكمال - ت

بان من الضروري على نظام املعلومة املحاسبية توليد معلومات معبرة وشاملة علة كل ألاحداث 

التي تمت ، من خالل احتواء هته املعلومات املقدمة على العمليات واملركبات ألاساسية التي تمد 

دقة وصحة البيانات املحاسبية  بصلة إلى الحدث ، بغية الوصول إلى الشمولية ينبغي التأكد من

انات بشكل ياملثبتة بالدفاتر والسجالت من جهة ، ومن جهة أخرى العمل على تجهيز هذه الب

 .3برة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسةيسمح من توفير معلومات شاملة ومع

من خالل هذا البند إلى ضرورة تقييم ألاحداث املحاسبية  تدقيقتهدف ال :  التقييم والتخصيص - ث

وفق الطرق املحاسبية املعمول بها ، كطرق امتالك الاستثمار وتقييم املخزونات ثم تخصيص هذه 

العمليات في الحسابات املعنية ، وبانسجام مع مبادئ املحاسبة املقبول قبوال عاما ، إن الالتزام 

 : 4أن يضمن ألاتيالصارم بهذا البند من شأنه 

  ؛تقليل فرص ارتكاب ألاخطاء والغش -

 ؛الالتزام باملبادئ املحاسبية -

 .ثبات الطرق املحاسبية من دورة إلى أخرى  -

تسعى ألاطراف الطالبة للمعلومة املحاسبية إلى الحصول على معلومات  :  العرض وإلافصاح  - ج

إفصاح هذه ألاخيرة مخرجات لات مصداقية ومعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة من خالل 

                  
                                              

                
                                                           

  62، ص 2116دمحم بوتين ، املراجعة ومراقبة الحسابات ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   1
  10-14، ص  2114، طبعة ثالثة ، وائل للنشر والتوزيع ، ألاردن ، علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبداله ،  2
  10خالد الخطيب وخليل دمحم الرفاعي ، ص   3
 14، ص 1998الدار النهضنة العربية للطباعة والنشر ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، املراجعة معايير وإجراءات ، لسالم إشتيوي ، إدريس عبدا  4
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نظام املعلومات املحاسبية ، واملتمثلة في املعلومات التي أعدت وفقا للمعايير واملمارسة املهنية ، 

 .1وتم تجهيزها بشكل سليم يتماش ى واملبادئ املحاسبية

إلى إبداء رأي فني محايد حول  تدقيقيسعى املراجع من خالل عملية ال:   إبداء الرأي الفني - ح

علومات املحاسبية الناتج عن النظام املولد لها ، لذلك ينبغي على هذا ألاخير وفي إطار ما تمليه امل

 : 2آلاتيةالقيام بفحص والتحقق من العناصر  تدقيقال

 ؛التحقق من إجراءات املطبقة  -

  ؛مراقبة عناصر ألاصول وخصوم -

  ؛التأكد من التسجيل السليم -

 ؛تالعب وألاخطاء  الغش،محاولة كشف  -

 .تقييم ألاهداف والخطط والهيكل التنظيمي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تدقيقفروض وأنواع ال:  املبحث الثاني 

                  
                                              

                
                                                           

1 R. Bethoux, F. Kremper , M. et Poisson , L’audit dans le secteur public, Clet, Paris, 1986, p21. 
2  J.C.Becour, H.Bouquin, Audit Opérationnel, Economica, Paris, 2eme Edition, 1996, p: 12 
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 عملية تسبق التي ألافكار قوامها على تبنى افتراضات مجموعة أساس على تدقيقال عملية تقوم

 وتعتبر ، الوظيفة هذه بها تمارس التي الكيفية تحكم املعايير من مجموعة من بدورها تخلو وال ،التحليل

 .للمدقق املنهي ألاداء مستوى  على للحكم وسيلة

 بالتقيد ملزم الحسابات مدقق فنن ، الحقوق  من بمجموعة ويتمتع ومستقل مؤهل كونه إلى بالضافة

 .املبرم والعقد القانون  يفرضه ما حدود في الواجبات ببعض

 

  تدقيقأنواع ال: املطلب ألاول 

 من يغير ال ك لل أن إال ، منها إليه ينظر التي والزاوية تختلف ،املحاسبي تدقيقلل عديدة أنواع هناك

 : التالي النحو على  تدقيقال أنواع بدراسة وسنقوم .  تدقيقال عملية جوهر

 تدقيقو  ، ةإلزامي تدقيق ، نوعين إلى القانوني إلالزام حيث من  تدقيقال ينقسم: إلالزام حيث من -1

 .اختيارية

 خارجي مدقق تعيين بضرورة املؤسسة لزمت حيث ، به القيام القانون  يحتم : ةإلالزامي  تدقيقال : أوال

 تحت املخالف وقوع به القيام عدم عن ويترتب ، لها الختامية املالية القوائم واعتماد حساباتها قيلتدق

 1. املقررة العقوبات طائلة

 املؤسسة إدارة من بطلب وتكون  ، بقانون  امللزمة غير  تدقيقال عملية هي: الاختيارية   تدقيقال : ثانيا

 .تدقيقال لعملية الطالب مع املسبق التفاقه وفقا محددة هنا واجبات املدقق ن وتكو ، مالكها أو

 : نوعين إلى الاختبارات حجم وفق  تدقيقال نقسمت: (الاختبارات حجم)الفحص  مدى حيث من -2

 والدفاتر القيود كافة  تدقيقال عملية تشمل أن به املقصود:  (ةتفصيلي) ةشامل تدقيق : أوال

 كبيرين ووقتا جهدا  تدقيقال من النوع هذا ويتطلب ، املالية السنة خالل تمت التي وألاعمال واملستندات

 على املدقق يحرص والتي والتكلفة الوقت عاملي مع يتعارض فهو ، باهظة نفقات يكلف كونه إلى بالضافة

 . 2الصغير الحجم لات املؤسسات على يقتصر استخدامهفنن  وبالتالي ،باستمرار مراعاتهما

 أساس على ويرتكز ، الكبرى  الشركات ظهور  مع  تدقيقال من النوع هذا ظهر: ةإختباري تدقيق : ثانيا

 باملؤسسة الخاصة واملستندات والحسابات والسجالت الدفاتر مجموع من املدقق ينتقيها عينة فحص

                  
                                              

                
                                                           

 48ص  ، 1990 ، بيروت ، الجامعية الدار ، والتطبيق التنظير بين املراجعة ، الفيومي دمحم ، الصبان سمير دمحم  1
  24دمحم بوتين ، مرجع سبق لكره ،   2
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 حالة ففي ، الداخلية الرقابة نظام وسالمة قوة مدى على العينة حجم ، ويعتمد النتائج تعميم يتم أن على

 . العينة حجم توسيع املدقق على وجب والسجالت الدفاتر في كثيرة أخطاء توافر

 :نوعين إلى  تدقيقال تقسيم يمكن املعيار هذا وفق:   تدقيقال عملية توقيت حيث من : -3

 .ةمستمر  تدقيق : أوال

 محدد زمني لبرنامج وفقا ككل املالية السنة خالل إلاختبارات وإجراء الفحص عمليات خالله من تتم

 وهذا .منتظمة غير بطريقة أو ...شهرية أو أسبوعية بصفة تتم كأن ، منتظمة بطريقة كانت سواء مسبقا

 1: حالة في خاصة بصفة املدقق يتبعه  تدقيقال النوع من

 ؛ عملياتها وتعدد كبر وكذا املؤسسة حجم كبر -

 ؛كفاءته مدى على للحكم الداخلية الرقابة نظام تقييم من التمكن عدم -

 لهذا و  مستمرة بصفة املؤسسة على التردد من يمكنهم ما ،املدقق مساعدي من كبير عدد توافر -

 2.وعيوب مزايا النوع

 : ةنهائي تدقيق : ثانيا

 املدقق ويلجأ ، الختامية املالية والقوائم الحسابات وإعداد املالية السنة انتهاء بعد يتم بكونه يتميز

  . كبيرة بصورة العمليات فيها تتعدد ال والتي الحجم صغيرة املؤسسات في عادة ألاسلوب هذا إلى الخارجي

 نوعين إلى بها القائم حيث من  تدقيقال عملية تقسيم يمكن : تدقيقال بعملية القائم حيث من -4

 :أساسيين

 لها ، املؤسسة مستوى  على متواجدة مصلحة به تقوم  تدقيقال من النوع هذا:  ةداخلي تدقيق : أوال

 التقييم مهام الداخلي تدقيقلل وتخول  ، التصرف في باالستقاللية وتتمتع الحكم في التامة الحرية

 دائمة مصلحة طرف من ينفذ كونه دائم عمل هو ةالداخلي تدقيقال وعمل ، والتحقق والتطابق

 .3باملؤسسة

                  
                                              

                
                                                           

 194ص  ، 2001 ، مصر ، الجامعية الدار ، واملراجعة املحاسبة في متقدمة دراسات ، سرايا السيد دمحم ، الدهراوي  مصطفى الدين كمال 1
 دارالثقافة ، 1 ط ، الاول  الجزء ، العملية وإلاجراءات النظري  املتقدمة  إلاطار الحسابات مراجعة ، القاض ي يوسف حسين ، دحدوح احمد حسين  2

 01ص ، 2009 ، الاردن ، للنشر
3 HAMINI Allel , L’audit comptable et financier , BERTI édition , Alger , 2002, P 07 . 
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 للوسائل دوري فحص عن عبارة " أنه على الداخليين واملراقبين للمدققين الفرنس ي املعهد عرفه

 تابعة مصلحة به تقوم النشاط هذا . املؤسسة وتسيير مراقبة قصد مديرية تصرف تحت املوضوعة

 ."ألاخرى  املصالح باقي عن ومستقلة املؤسسة ملديرية

 كانت إلا مما التأكد هي الدوري النشاط هذا إطار في الداخليين للمدققين الرئيسية ألاهداف

 التنظيمات ، شرعية العمليات ، صادقة املعلومات أن ، الكافية الضمانات تتضمن بها املعمول  إلاجراءات

 .1ومناسبة واضحة الهياكل ، فعالة

 البيانات فحص بغية ، املؤسسة خارج من طرف بواسطة يتم الذي هو: ةخارجي تدقيق : ثانيا

 حول  محايد فني رأي إبداء أجل من ، الداخلية الرقابة نظام تقييم على والوقوف املحاسبية والسجالت

 املصداقية لعطائها وللك ، لها املولد املحاسبي النظام عن الناتجة املحاسبية املعلومات وصدق صحة

 ، املساهمون ) الخارجية ألاطراف من املعلومات هذه مستعملي لدى والرضا العام القبول  تنال حتى

 .2(أخرى  وهيئات ، الضرائب إدارة ، البنوك ، املستثمرين

 على الداخلي قيق التد بوجود أنه القول  يمكن ، الخارجي  تدقيقوال الداخلي  تدقيقال بين كربط

 ونتائج حساباتها ومصداقية صحة في الخارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي للك فنن مستوى املؤسسة

 .3ةالداخلي  تدقيقال وأعمال إجراءات بعض على يعتمد أن له يمكن كما ، أعمالها

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                                              

                
                                                           

 10مرجع سبق لكره  ،ص  ، بوتين دمحم  1
 للمنظماتاملتميز  ألاداء حول  الدولي العلمي املؤتمر ، الرقابي ألاداء على والخارجية الداخلية املراجعة تكامل انعكاس ، دمحم براق ، مسعود صديقي 2

 20ص ، 2005 مارس 09 و 08 ، ورقلة جامعة ، الاقتصادية والعلوم الحقوق  كلية ، والحكومات
3 Jacques RENARD , Théorie et pratique de l’audit interne , édition d’organisation , paris , 1987 , p69. 
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 . تدقيقال فروض:  املطلب الثاني 

 تكون  حتى التحليل عملية إطار في ألافكار أساسها على تبنى ، مسبقة معتقدات عن عبارة هي الفروض

 من مجموعة على تتوفر أن يجب ألاخرى  هي ، تدقيقال مشكلة حل إطار وفي . مبسطة و ةينهجم

 1:كاآلتي هي و ، لها شاملة نظرية ليجاد الافتراضات

 املالية القوائم تحتويه مما التأكد إمكانية هذا يعني :للفحص  البيانات قابلية : ألاول  الفرع ، 

 على يتوفر أن بمهمته املدقق لقيام يشترط أنه للك ، الفرضية هذه على قائمة تدقيق لا فعملية

 لتقييم املستخدمة املعايير من الفرض هذا وينبع . املالية البيانات على لطالع ا في املطلقة الحرية

 2:في تتمثل املعايير فهذه . املحاسبية البيانات

 وإرتباطها ، املحتملين املستخدمين لحتياجات املحاسبية املعلومات مةئمال  ضرورة يعني :املالءمة

 .عنها تعبر التي باألحداث

 أن بد ال فنههما ، نفسها املعلومات بفحص أكثر أو شخصان قام إلا أنه للك معنى  :للفحص القابلية

 . إليها التوصل يجب التي نفسها النتائج أو املقاييس إلى يصال

 . موضوعية و عادلة بطريقة الحقائق تسجيل بمعنى :التحيز عن البعد

 .املحاسبية املعلومات بها تتحلى أن يجب خاصية هي :الكمي للقياس القابلة

 وإلادارة املدقق من كل مصلحة بين حتمي تعارض وجود عدم :الثاني الفرع. 

 أخرى  جهة من الاقتصادية الوحدة إدارة و جهة من املدقق بين املصالح في تعارض وجود عدم يفترض

 و بسرعة  تدقيقال عملية إنجاز على يساعد الطرفين بين التعاون  من قدر وجود ضمنا يعني ما وهو ،

 3.بسهولة

 غير أخطاء أية من للفحص تقدم أخرى  معلومات أية و املالية القوائم خلو :الثالث الفرع 

 .عادية

 وبالتالي ، املالية القوائم خالل من ألاخطاء اكتشاف املدقق بنمكان يكون  ال قد تواطؤ حدوث حالة في

 أخرى  اختبارات خالل من التالعبات تلك يكتشف لعله املنهي الشك نزعة على يحافظ أن املدقق على

 .موسعة

                  
                                              

                
                                                           

 28-20ص  مرجع سبق لكره ،  الصحن الفتاح عبد 1
 21نفس املرجع السابق ، ص  ، الصحن الفتاح عبد 2
 64، ص 2111، مركز أمين للنشر والتوزيع ، اليمن ،  أصول مراجعة الحساباتعبيد سعد شريم ، لصفي حمود بركات ،   3
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 أخطاء حدوث احتمال يلغي الداخلية للرقابة سليم نظام وجود: الرابع الفرع. 

 بالتالي و ، املالية البيانات دقة من يعزز  قد سليم داخلية رقابة نظام وجود أن الفرض هذا يعني

 .1الشامل من بدال الاختيارية  تدقيقال على الاعتمادإمكانية 

 سليمة مالية لقوائم يؤدي عليها املتعارف املحاسبة ملبادئ املناسب التطبيق : الخامس الفرع. 

 القوائم تمثيل سالمة مدى من التأكد سيعزز  املحاسبية باملبادئ عمله في املدقق استرشاد أن أي

 ستكون  املدقق سيصدرها التي ألاحكام فنن ، املبادئ هذه قصور  أو غياب حالة وفي ، ألاعمال لنتائج املالية

 .موضوعية تبريرات ودون  كبير حد إلى شخصية

 

 في كذلك ستكون  املاض ي في صحيحة كانت التي واملفردات العناصر : السادس الفرع 

 .2املستقبل

 إلا أنه يعني وهذا املشروع  إستمرار فرض وهو ، املحاسبة فروض أحد من مستمد الفرض هذا

 إستمرار يفترض ه فنن ، الداخلية الرقابة نظام سالمة على وقوفه وكذا رشيدة إلادارة أن للمدقق اتضح

 مالحظته أو التالعبات إلى إلادارة ميول  أي ، للك عكس للمدقق اتضح وإلا . املستقبل في الوضع كذلك

 . مستقبال إلاعتبار بعين للك وأخذ الحرص عليه وجب ، الداخلية الرقابة نظام مستوى  لضعف على

 اقب :السابع الفرع  .فقط كمدقق عمله يزاول  الحسابات مر

 يلتزم أن عليه إن ف ، املالية القوائم مصداقية حول  رأيه إبداء الحسابات مراقب من الطلب حالة في

 .أخرى  بخدمات قيامه إمكانية رغم ، له املوكلة املهمة إطار في بذلك

 بها يلتزم أن عليه مهنية إلتزامات املدقق على تفرض املهنية القوانين :الثامن الفرع. 

 يفرضها والتي عمالئه اتجاه بها الالتزام املدقق على التي املسؤوليات مجموع إلى الفرض هذا يتطرق 

 .الحسابات مراقب مركز

 

 

 

                  
                                              

                
                                                           

  15، ص  2111، املكتبة العصرية ، مصر ،  أساسيات املراجعة حاتم دمحم الشيشني ،  1
 30 ص ،  سبق مرجع ، وآخرون ، الصبان سمير دمحم ، الصحن الفتاح عبد 2
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 :  املالية تدقيقال: املطلب الثالث 

 :  1املالية بأن تدقيقال AAAعرفت جمعية املحاسبية ألامريكية 

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

وأحداث اقتصادية وللك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق واملعاني املحددة وإيصال النتائج إلى 

 . ملهتمين بذلك التحققمستخدمين املعلومات ا

تعتبر املحاسبة تقنية إعالمية تعتمد إليها املؤسسة بالضافة إلى أهداف أخرى للمحاسبة من أجل 

الحصول على معلومات مالية تكون في شكل قوائم مالية حول نشاطها ، وإنطالقا من هذه القوائم املالية 

رأيه حول املصادقة على نوعية القوائم املالية ، هنا جاء يقوم املراجع باالعتماد على أدلة وقرائن يدعم بها 

القوائم املالية وإبداء  نا على فحص الحسابات الظاهرة علىهذا النوع من املراجع  يقتصر عمل املراجع ه

كما ينبغي الاعتماد على نظام الرقابة . رأيه حولها ، يطلع املراجع في عمله هذا على جل املستندات املبررة

ية للمؤسسة موضوع الدراسة الذي هو مجموع الضمانات التي تساهم في التحكم في املؤسسة وانه الداخل

بتقييمه لهذا النظام يمكنه الوقوف على مدى سالمته وبالتالي سالمة النظام املحاسبي والحكم على 

 .مجموعة العمليات املسجلة رغم أنه اكتفى بدراسة مقررات العينة فقط

كفحص  تدقيقتصادية كانت تقدم معلومات مالية حول نشاطاتها مما أدى إلى كون الإن املؤسسات الاق 

مالية أو  تدقيقتعني  تدقيقانتقادي للمعلومات املحاسبية البحتة ، وترك في ألالهان إلى اليوم أن كلمة 

 .2الحسابي يقوم بها خبير أو محافظ حسابات مستقل تدقيقب

 

 

 

 

 

 

 

                  
                                              

                
                                                           

1 www.ar.wikipedia.org/wiki/ تدقيق_مالي   

15:14الوقت  12/11/2115يوم   
 41عبيد سعد شريم ، لصفي حمود بركات ، نفس املرجع السابق ، ص    2

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/تدقيق_مالي
http://www.ar.wikipedia.org/wiki/تدقيق_مالي
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 الفصلخالصة 

بصفة عامة وتبين أنه يلعب دور رئيس ي في مراقبة عمل  تدقيقألاول تم التطرق إلى المن خالل الفصل 

 .املحاسب

وتوفير معلومات مالية صحيحة ومساعدة عدة أطراف في إتخال القرارات سليمة بناءا على معلومات 

املتعاملين  تم تبنيه منذ القديم لذلك يعتبر كألية توفر الثقة بين تدقيقمؤكدة وصحيحة ، خاصة وأن ال

 .الاقتصاديين وبالتالي بيئة اقتصادية يمكن ا استثمار فيها بدون خوف من املخاطر

واتضح لنا أن املهمة الرئيسية للمراجع الخارجي هي فحص حسابات املالية ، بنتباع منجية تدقيق منتظمة 

رير يتضمن رأيه حول القوائم وباستخدام معايير مهنية متعارف عليها عموما ، والهدف من كل للك هو إعداد  تق

 .املالية حيث سوف نتكلم عنها في الفصل الثالث

  

 

 

 



 
 

 

 

 الفصل الثاني

إنعكسات املراجعة الداخلية 

 على تطبيق حوكمة الشركات
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 :تمهيد

 إلى جديد بمفهوم الدفع إلى العالم في الشركات من العديد في حدثت التي املالية الفضائح ساهمت

 ملمارسة املثلى التطبيقات استخدام أهمية على لتؤكد جاءت التي الشركات، حوكمة مفهوم وهو الظهور 

 من كان والتي إلانهيار، أسباب ملعالجة املناسب الحل بذلك وتمثل الشركات، على الفعال وإلاشراف الرقابة

 .الشركات ومجالس إدارات في الثقة فقدان إلى أدى مما الداخلية الرقابة ضعف مسبباتها أهم

 آلاليات من باعتبارها التدقيق على ترتكز والتي الشركات حوكمة دعم إلى ملحة الحاجة أصبحت حيث

 الستمرار الضرورية ألامور  من تعد املخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظام فتقييم عليها، تقوم التي الهامة

 .أهدافها تحقيق على وقدرتها الشركة
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 الشركات حوكمة ماهية :ألاول  املبحث

 املاضية، القليلة العقود خالل الاقتصاديات من العديد في الشركات حوكمة بمفهوم الاهتمام زاد لقد

 التي العوامل على بالتعرف سنقوم الصدد هذا في و الدول، من العديد شهدتها التي وألازمات الانهيارات وعقب

 .وأهدافها أهميتها وكذا الشركات، لظهورحوكمة أدت

 الشركات حوكمة ظهور  في ساهمت التي العوامل :ألاول  املطلب

 :يلي فيما تتمثل حيث الشركات،  حوكمة ظهور  في ألاسباب تعددت لقد

 :  1الوكالة نظرية :أوال

  )املوكل أو ألاصيل ( أكثر أو شخص يقوم بموجبه عقد بأنها الوكالة عالقة Jeansen & Meckling   يصف

 الوكيل ألاصيل يفوض املقابل في و عنه، بالنيابة الخدمات و ألاعمال بعض إلنجاز ) الوكيل ( أكثر أو واحد بتعيين

 .القرارات بإتخاذ

 :في تتمثل الفرضيات من مجموعة على الوكالة نظرية تقوم و

 منفعته؛ لتعظيم يسعى كالهما و الاقتصادي بالرشد الوكيل و ألاصيل من كل يتميز - 

 معقول  أجر مقابل الوكيل جهد من قدر أكبر على للحصول  ألاول  يسعى إذ ألاصيل و الوكيل أهداف اختالف  - 

 أقل؛ جهد بذل مع أكبر مكافآت على للحصول  يسعى الثاني بينما

 قوية الشركة أو العالقة بقاء في بينهما مشتركة حاجة فهناك الوكيل و ألاصيل أهداف تعارض من بالرغم  - 

 ألاخرى؛ الشركات ملواجهة

 على الرقابة إحكام املوكل قدرة عدم نتيةة الوكيل و املوكل من كل لها يتعرض التي املخاطرة تباين أو اختالف - 

 .منها لكل فهمها مدى و للمعلومات التوصل إمكانية اختالف و الوكيل أداء

 :هما للوكالة أساسيين مشكلين هناك حيث

 تختلف عندما و الوكيل أداء رقابة و مالحظة ألاصيل يستطيع ال عندما تنشأ :الخلقي التخلخل مشكلة - أ

 .لالختيار املتاحة البدائل حول  الوكيل و ألاصيل من كل تفضيالت

 والوكيل املوكل من لكل املعلومات تماثل عدم عند تنشأ :)العكس ي إلاختيار( العكس ي التخلخل مشكلة  - ب

 يستطيع ال فإنه للموكل املعلومات نفس ولوتوفرت هذا ،)املوكل( املالك من أكثر معلومات )الوكيل( لإلدارة حيث

 .الوكيل بها يتمتع التي القدرة بنفس وتفسيرها قراءتها

 توفير شأنه من تحفيزي  نظام بتطبيق املصالح، تطابق عدم من الحد على العمل املوكل على يتعين هنا من و

 تسمى و معينة تكاليف تحمل يستدعي املقصد هذا مثل و للوكيل، املضللة السلوكيات في للتحكم املتابعة وسائل

 2: يلي ما الوكالة تكاليف تغطي الوكالة،حيث بتكاليف

اقبة تكاليف  الشخصية مصالحهم منطلق من يتصرفون  ال القادة أن من للتأكد املساهمون  بها يقوم التي :املر

 ؛.تدقيقال و الخبرة مكاتب استخدام خالل من املساهمين حساب على

                                                           
 66:ص ،2007 مصر، العربية، املصارف إتحاد إلادارة، مجلس ودور  الشركات حوكمة درويش، بن حيدر عدنان 1

1 Jean Bernard ducrou, Le gouverenement d’entreprise, http://www.creg acversailles.fr/IMG/pdf/Le gouvernement 

d’entreprise.pdf, P :3 , date de cnsultation : 22/03/2018. 

http://www.creg/
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 عدم عن التعويض و التزاماته بتنفيذ الشركة مدير التزام أجل من املساهمون  يتحملها التي وهي :الالتزام تكاليف

 تنفيذه؛

 املتبعة يةجالاستراتي في الشركة إدارة مجلس أو املدير مع املصالح اختالف حالة في :البديلة الفرصة تكاليف

 .)املوارد تخصيص سوء مثال، مربحة غير إستراتيجية

 1. املالية الفضائح :ثانيا

 وما لها كان والتي العالم، دول  من العديد في العمالقة بالشركات إلادارية الفضائح و املالية الانهيارات أدت

 إلى تؤدي التي ألاسباب تحليل و دراسة إلى الشركات، تلك لها تنتمي التي الدول  اقتصاديات على البالغ ألاثر يزال

 ولعل .  والفضائح الانهيارات تلك حدوث إلى الحال بطبيعة يؤدي الذي و بالشركات واملحاسبي املالي الفساد ظهور 

  Worldcom)الاتصاالت(  وشركة ،)للطاقة إنرون ( Enron لشركة حدث ما الفضائح هذه أهم من

 سلوكيات في ولكن املحاسبة بمعايير ليس العيب أن بعد فيما تبين والتي Parmala ) لألغذية ألاوربية( والشركة

 إنشاء عند إتباعها يجب معينة آليات على تنص كانت املحاسبة معايير أن إنرون فيقضية جاء فما .مطبقيها

 عدم عملية عن الطرف )اندرسون  ارثر( الخارجي مراجعهم غض حيث بها، تتقيد لم إنرون إدارة أن إال شركة

 .الالأخالقي ألاسلوب الخارجي ومراجعها إلادارة اتبعت الحالتين وفي وبالتالي التقيد

 املدرجة    الشركات يلزم  (Sarbanes-Oxeley Act of  2002) قانون  اصدار إلى ألامريكية بالحكومة أدى ما وهذا

 تغيرات أحدث والذي الشركات، لحوكمة كدعامة بنوده جميع تطبيق و بالتقيد ألامريكية املالية باألسواق

 .خاص بشكل تدقيقال و املحاسبة مهنة وبيئة ألاعمال بيئة على جوهرية

  

 الشركات حوكمة وتعريف نشأة: الثاني املطلب

 الشركات حوكمة تعريف إلى سنتطرق  الشركات، حوكمة ظهور  في ساهمت التي العوامل على التعرف بعد

 .ونشأته

 2الشركات حوكمة مفهوم نشأة :أوال

 الشركة إدارة بين املصالح في تعارض من تتضمنه ما و الوكالة نظرية ظهور  بعد الشركات حوكمة مفهوم نشأ

 تنظم قواعد و قوانين بإيجاد الاهتمام زيادة إلى أدى ما هذا و عامة، بصفة املصالح وأصحاب واملساهمين

بمفهوم  باالهتمام  Jeanson & Meckeling من كل قام 1976 عام ففي الشركات، في ألاطراف    بين العالقة

أما  وإلادارة، امللكية بين الفصل من تنشأ قد التي املشاكل من التقليل أو الحد في أهميتها إبراز و حوكمة الشركات

 إلادارية التنظيمات حماية لجنة بتشكيل( AICPA)القانونيين  للمحاسبين ألامريكي املعهد قام 1987عام  في

                                                           
 ص 2005 مصر، ،2 العدد ، 25 املجلة لإلدارة، العربية املجلة املحاسبة، بيئة في وأثرها العاملية شركاتال بعض انهيار القش ي، يوسف ظاهر 1

 13  
2Stéphane Trébucq, La Gouvernance D’Entreprise Héritière de Conflits Idéologiques et Philosophiques, Communication 

pour les neuvièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management, Crefige-Universite Paris-Dauphine avec le 

soutien de l’associait francophone de Comptabilité, 20-21 Mars 2003, p p 03-.05. 
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(COSO )تريدواي  لجنة باسم املعروفة ( (Treadway Commissionمن مجموعة املتضمن تقريرها أصدرت والتي 

 إعداد في التالعب و الغش حدوث منع من بها يرتبط ما و الشركات حوكمة قواعد الخاصة بتطبيق التوصيات

 . املالية القوائم

 ركز التي ورلدكوم وشركة أنزون شركة مثل ، 2002 عام في ألاميركية ملشركات الكبرى  املالية أعقاب الانهيارات  فيو

  .الشركات من العديد تواجهه الذي وإلاداري  املالي الفساد على للقضاء الحوكمة دور  على

 الشركات حوكمة تعريف :ثانيا

 في املفهوم هذا لتداخل ذلك و نظرهم، وجهات اختالف و كتابها بتعدد الشركات حوكمة تعاريف تعددت

 موعةجبم املفهوم هذا ارتباط كذا و للشركات، الاجتماعية و املالية و الاقتصادية و التنظيمية ألامور  من العديد

  .املصالح أصحاب و إلادارة مجلس إلادارة، املساهمين، هي و ألاطراف من

   :الشركات حوكمة بمفهوم املتعلقة التعريفات بعض يلي فيما و 

 :املنظمات نظر وجهة من الشركات حوكمة تعريفات  -

 أجل تنمية من املؤسساتية املوارد إدارة رقابة و السياسية، للسلطة ممارسةWB) :) 1 الدولي البنك تعريف  -أ

    واجتماعية   إقتصادية

 وإلادارية الاقتصادية و السياسية السلطة ممارسة le UNDP 2)  : (إلانمائي املتحدة ألامم برنامج تعريف -ب 

 املركزية، الحكومة أنشطة و التنظيمية الهياكا تغطي الواسع وبمفهومها أعمالها، و الشركة شؤون إلدارة

 بفعالية املشاركة في الخاص القطاع و املدني املجتمع تضم التي ألافراد و الشركات و البرملان و واملحلية، إلاقليمية

 .املجتمع كافة على تؤثلر التي العامة السياسة في و التأثير

 يتم بواسطته نظام بأنها الشركات حوكمة تعتبر( OCED) 3التنمية و إلاقتصادي التعاون  منظمة تعريف - ج

 املختلفين املشاركين بين املسؤوليات و الواجبات توزيع هيكل تحدد الحوكمة و ألاعمال، منظمات رقابة و توجيه

 التخاذ ألاحكام و القواعد تضع و املصالح ذوي  من وغيرهم املديرين، و إلادارة مجلس مثل املساهمة، الشركة في

 وضع الشركة خالله من تستطيع الذي املالئم الهيكل تعطي الحوكمة فإن املساهمة، الشركة لشؤون القرارات

 .ألاداء مراقبة على العمل و ألاهداف هذه لتحقيق الالزمة الوسائل و أهدافها

 4: نظراملالك وجهة من الشركات حوكمة تعريفات

 املرتبطة الوكالة وتكاليف التشغيل، تخفيض ملحاولة املستثمرون يستخدمها التي العمليات من مجموعة هي  - أ

 .لنشاطها الشركة بممارسة

 : املستثمر باعتبارها نظر وجهة من الشركات حوكمة( Coleman & Biekpe  2006)   من كل عرف  - ب

                                                           
1  Carlos Santios, Good Governance and Aid Effectiveness, the world bank and conditionality, the Georgetown public 

policy review, volume 7 Number 1 fall , 2001, p 5 
2 Wajidi ben rejeb, gouvernance et performance dans les établissement des soins en Tunisie, Mimoire pour l’obtention 

du diplôme des études Approfondies en Management, Faculté des scienceséconomique et de gestion de tunisie, 2003, p : 5. 

 13  ص ذكره، سبق مرجع  ، إلادارة، مجلس ودور  الشركات حوكمة درويش، ، حيدر عدنان  3  

 مركز الاستثمار لوزارة مقدم بحث املصرية، للشركات املالي إلاداري  على الشركات لحوكمة الداخلية آلاليات أثر عالم، سمير الدين بهاء 4 

      5 ص ، 2007 مصر، املصري،  املديرين
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 املستثمر؛ املال رأس عائد بدفع الوعد  

 بفعالية الشركة إستثمارات تشغيل و بإدارة إلالتزام.  

 العمالء املوظفون، الدائنون، ألاسهم، حملة ( املصالح أصحاب يستخدمها التي آلاليات من مجموعة هي -د

 مصالحهم حماية لهم يضمن الذي بالشكل املديرين وعلى الشركة، داخل الرقابة ملمارسة ) الصلة ذات وألاطراف

 .الشركة داخل

 1 : إلادارة نظر وجهة من الشركات حوكمة تعريفات  - 

 ألاسهم حملة مع العالقات إدارة و الشركات، إدارة في الشركات إدارة مجالس مسؤوليات و واجبات هي - أ

 .املصالح أصحاب ومجموعات

 بين  انفصال هناك يكون  عندما املديرين، بواسطة القرارات اتخاذ عملية على تؤثر التي آلاليات مجموعة هي - ب

 .إلادارة و امللكية

عنى الشركات حوكمة - ج
ُ
 بما وتنظيمها الشركة إدارة على للقائمين السليمة املمارسات و التطبيقات بوضع ت

 خالل من وذلك وغيرهم، املصالح أصحاب و بالشركة العاملين و السندات و ألاسهم حملة حقوق  على يحافظ

 .بينهم تربط التي التعاقدية العالقات صيغ تنفيذ تحري 

 حوكمةالشركات تعريف يمكن سبق ما خالل من بفعالية الشركات إدارة لضمان السعي هي الشركات حوكمة - د 

 الشركات ورقابة إدارة شأنها من التي املعايير القواعد و و القوانين من مجموعة أنها على

 تعارض من التخفيف وكذا املساهمين مصالح و حقوق  على الحفاظ أجل من املالية غير و املالية الناحية من

 .للشركة املسيرين و املالك بين القائم املصالح

 2:يلي فيما نوجزها الخصائص من مجموعة استنتاج يمكن السابقة التعاريف من

 الصحيح؛ و املناسب ألاخالقي السلوك إتباع به يقصد و :إلانضباط -

 الشركة؛ في يحدث ما لكل حقيقية صورة إعطاء و تقديم بها يقصد و :الشفافية -

 الضغوطات؛ نتيةة الزمة غير تأثيرات يوجد ال أي :الاستقاللية -

 التنفيذية؛ إلادارة و إلادارة مجلس بها يقوم التي ألاعمال تقدير و تقييم إمكانية تعني و :املساءلة -

 بالشركة؛ مصلحة لها التي ألاطراف جميع أمام إلادارة مجلس يتحملها التي املسؤولية تعني و :املسؤولية -

 أصحاب أو مسيرين مساهمين، كانوا سواء ألاطراف جميع حقوق  احترام وجوب تعني و :العدالة -

 في الشركة؛ مصلحة

في  يساهم و املجتمع بمصلحة يهتم جيد كمواطن الشركة إلى النظر تعني و :إلاجتماعية املسؤولية -

 .تطويره

 .الشركات حوكمة خصائص يوضح التالي الشكل و

 
                                                           

 6ص ،  ذكره سبق املصرية مرجع للشركات املالي إلاداري  على الشركات لحوكمة الداخلية آلاليات أثر عالم سمير الدين بهاء1
 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلبات التجارب، املبادئ، املفاهيم، ( ومصارف وخاص عام قطاع شركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  2

 23 ص 2008

.  
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 الشركات حوكمة خصائص  (II-1) : رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املبادئ، املفاهيم،   (    ومصارف     وخاص عام قطاع شركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  علىباالعتماد الطالب اعداد من :املصدر

 23 .ص 2008 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلبات التجارب،

 

 أهدافها و الشركات حوكمة أهمية :الثالث املطلب

 .وأهدافها الشركات حوكمة أهمية إلى التطرق  املطلب هذا خالل من سنحاول 

 :الشركات حوكمة أهمية:أوال

  :1يلي فيما الشركات حوكمة أهمية توضيح يمكن

 املستثمر لدى الثقة يولد و الربحية، وتعظيم السهم، أداء من يحسن الحوكمة لقواعد السليم التطبيق -

 ا هذه به تتمتع ملا نظرا الطويل ألاجل في املنافسة على املنظمات قدرة زيادة إلى ويؤدي ألاسهم حملة و

 الشركة عمليات جميع في املالية تدقيقال و املحاسبية، إجراءاتها و معامالتها في الشفافية من لشركات

 املستثمرين؛ ثقة يدعم بما

 استحداث ظل في خاصة و العاملية، املال أسواق في الشركات تنافسية تدعيم و املالك ثروة تعظيم -

 الخ،...رئيس ي ملستثمر بيع أو استحواذ أو اندماجات حدوث و جديدة، مالية وآليات أدوات

 مرضية معاملة و الالزم، التمويل على الحصول  في أكبر قدر الشركات يعطي الحوكمة قواعد تطبيق -

 املصالح؛ أصحاب من املختلفة للفئات

 حملة من ألاقلية خاصة و ألاسهم حملة حقوق  على املحافظة و املصالح، ألصحاب الحماية توفير  -

 ألاسهم؛

                                                           
املساهمة  شركات حالة دراسة :املالية التقارير وجودة املحاسبي إلافصاح على وأثره الحوكمة قواعد تطبيق سامي، وعمري  عمار بن عيش ى1

  5:ص ، 2010 ديسمبر7-8 البواقي، أم جامعة وآفاق، ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة بملتقى مداخلة ، الجزائرية

 الشركات حوكمة

 

 

 املسؤولية

 الاجتماعية

 الشفافية الانضباط

 الاستقاللية

 املساءلة املسؤولية العدالة
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 تخفيض و الوكالة مشكلة لحل املمكنة الحلول  أحد الشركات حوكمة آلليات الجيد التطبيق يعتبر -

 مشاكل في الانزالق تجنب و إلاقتصادي الاستقرار و التنمية تحقيق -و الكفاءة من قدر تكاليفها؛

 الشركات، نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما مالية، محاسبية

 إلاجتماعي الرفاه و القانونية و إلاقتصادية التنمية تحقيق على تعمل فهي كبيرة أهمية الشركات لحوكمة -

 بحقوق  الوفاء على تعمل ألنها الحوكمة بآليات القانونيين يهتم حيث واملجتمعات، لإلقتصاديات

 و املقرضين العاملين، املديرين، إلادارة، مجلس ألاسهم، حملة تضم التي و املتعددة ألاطراف

 .الخ...البنوك

 غير املتعمدة ، أو و الانحرفات املتعمدة أو  العمدية ألاخطاء حدوث تفادي في الشركات حوكمة مهتسا -

باستخدام نظم رقابية  وذلك الشركة، ممكن لحماية  مصالح مستوى  أدنى إلى ذلك تقليل على العمل

 .1متطورة 

 تحقيقاملالية املنشورة  القوائم في الواردةاملعلومات املالية   في الثقة تحقيق في الشركات حوكمة مهتسا -

الانفاق و ربط الانفاق  فاعلية وتحقيق اخلية، الد   املراقبة و  املحاسبة نظم من القصوى  الاستفادة

 . 2باإلنتاج

 التنظيمي املناخ كفاءة مدى هو أهمية فوق  الذي ألامر 3 :والرقابية املحاسبية الناحية من الحوكمة أهمية

عوامل أساسية  ثالثة على التركيز خالل من تزداد ألاسواق متابعة في إلاشرافأجهزة  دور  أهمية وأن والرقابي،

 املتحدة الواليات أصدرت من الانضباط املزيد لضمان السليمة، وسعيا املحاسبية إلافصاح، الشفافية، واملعايير

 لضمان وسريعة انتهاج آليات دورية أهمية على ينص "sarbanes Oxley "عليه اسم  أطلق جديدا تشريعا

 أعمال ملتابعة مستقلين أعضاء من تشكيل لجان إلى يدعو املطلوب،كما والشفافية إلافصاح على الحصول 

 مؤسسات أداء ومراقبة متابعة جهاز إنشاء أهمية إلى أيضا تام،كما يشير بحياد املالية والقوائم الحسابات تدقيق

    . مهامها أداء كفاءة وضمان تدقيقوال املحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 امللتقى الوطني حول حوكمة في مشاركة بطاقة وإلاداري، ااملالي الفساد من الحد في ودورها الشركات حوكمة آليات وآخرون، رقية حسيال  1

 . 09ص 2012من الفساد املالي و الاداري جامعة دمحم خيضر بسكرة ماي للحد كآلية الشركات
قابية بين آلاليات التنسيق في الشركات حوكمة دور  عمر، قمان ،براق دمحم 2  بطاقة وإلاداري، الفساداملالي  من للحد   والخارجية  اخلية الد   الر 

 3ص  2012بسكرة،ماي  خيضر، جامعة دمحم  املالي وإلاداري، الفساد من للحد كآلية الشركات حوكمة الوطني ملتقى في مشاركة

النتظیمي  التغیير و لإلبداع الدولي امللتقى الوكالة، نظریة مشاكل تخفیض في دورھا و املؤسسات ،حوكمة سلمان خلف ،علي نوري دمحم بتول  3 

  8،ص 2011 ماي 19 و 18 البلیدة، ،جامعة الحدیثة املنظمات في
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 :الشركات حوكمة أهداف :ثانيا 

 :1في تتمثل و رئيسية محاور  ثالث على الشركات حوكمة هدف يرتكز

 املديرين يشةع الذي الحوافز نظام صيانة و إنشاء خالل من التةارية ألاعمال أداء تنشيط و تسهيل -

 إلانتاجية ألارباح و املوجودات على العائد و للشركة، التشغيلية الكفاءة من قدر أقص ى تحقيق على

 الطويل املدى على

 تأخذ التةاوزات هذه أن حيث الشركة، موارد على املسيريين قبل من السلطة استخدام إساءة تقييد -

 ةجنتي تكون  عموما التي و "الوكالة مشاكل" يسمى ما هذا و الشركة، أصول  استخدام إساءة شكل

 أنفسهم؛ لخدمة املسيرين ميل

 ملصالح أفضل حماية و شركاتلل  مساءلة لضمان املسيرين سلوك ملراقبة الالزمة الوسائل توفير -

 .بالشركات التنفيذيين املديرين طرف من السلطة استغالل من املستثمرين

 2: أهمها و ألاهداف من العديد تحقيق على الجيدة الحوكمة تعمل كما

 يؤدي هذا و قيمتها، زيادة و ألاجنبية املنافسة أمام إلاقتصادية للوحدات التنافسية القدرة تحسين -

 تخفيض و املنتةات جودة درجة لزيادة حديثة تكنولوجيات تبني و للتطوير حوافز خلق إلى

  إلانتاجية التكاليف

 في الشفافية عنصر يدعم هذا و إلاقتصادية، للوحدات املحاسبية املساءلة تدعيم و الرقابة فرض -

 من يمكن الذي بالشكل املالية تدقيقال و املحاسبة إجراءات و الشركة وعمليات معامالت كافة

 الفساد؛ ضبط

 املتوقعة؛ باملخاطر التنبؤ و املناسب التمويل على الحصول  و إلاقتصادية، الوحدة أرباح تعظيم  -

 من الحد و ألاجنبية إلاستثمارات جذب إلى يؤدي مما املالية، ألاسواق في املستثمرين ثقة زيادة  -

 ألاموال؛ رؤوس هروب

 .املختلفة ألاطراف مصالح مراعاة و املبادئ و وانين بالق إلالتزام ثقافة تعميق -

 

 

 

 

 

                                                           
1 Charles Oman, Steven Fries et Willem Buiter, La gouvernance D’entreprise dans les pays en développement, en 

transirons et les économies émergentes, Centre de développement de L’OCDE, Cahier de politique économique N°23, 

2003, P : 6. 
 بملتقى مداخلة إلاستثمار، قرر  لترشيد املحاسبية املعلومات شفافية تحقيق في الشركات حوكمة دور  خالد، دريس مسعود، صديقي 2

  -14 ص ، 2010 ديسمبر7-8 البواق  أم جامعة وآفاق، ورهانات واقع للمؤسسة سبيةاملحا  الحوكمة
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 الشركات حوكمة أسس :الثاني املبحث

 حرصت ألهميتها ونظرا لها، أساسية دعامة تمثل التي املبادئ من مجموعة على الشركات حوكمة تقوم

 مبادئ على التعرف سيتم املبحث هذا وفي بها، إلالتزام يتم معايير وضع على الدولية املؤسسات من العديد

 .بتطبيقها املعنية ألاطراف وكذا ومحدداتها ركائزها الشركات حوكمة

 الشركات حوكمة مبادئ :ألاول  املطلب

 حيث تضمنت الشركات، لحوكمة مبادئ بوضع( OECD)   التنمية و إلاقتصادي التعاون  منظمة قامت لقد

 الورقة تضمنت بينما مبادئ خمسة 1999سنة  التنمية و إلاقتصادي التعاون  منظمة عن الصادرة الورقة

 1: يلي فيما تتمثل مبادئ ستة 2004سنة  الصادرة

 تسهيل و ألاسهم، ملكية تحويل أو نقل تشمل و :للمالك الرئيسية الوظائف و املساهمين حقوق  حفظ - ب

 القرارات في املشاركة في املساهمين وحق إلادارة، مجلس كانتخاب القرارات إتخاذ عند للمساهمين فاعلة مشاركة

 في املساهمة الشركات رقابة تحكم التي إلاجراءات و ألاحكام و القواعد توضيح و الجوهرية، بالتغيرات املتعلقة

 .املالية ألاسواق

 بما املساهمين، لجميع العادلة املعاملة الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب:للمساهمين العادلة املعاملة - ج

 تعويض على للحصول  املساهمين لكافة الفرصة تتاح أن يجب كما ألاجانب املساهمين و املساهمين أقلية ذلك في

 .ذلك في املتسببين ومحاسبة لحقوقهم، انتهاك أي مقابل فاعل

 حقوق  إلاعتبار بعين الشركات حوكمة إطار يأخذ أن يجب :الشركات حوكمة في املصالح أصحاب دور   -  د

 و املساهمة الشركات بين والفاعل النشط التعاون  يعجوتش اتفاقية أو بقانون  وضعت التي املصالح أصحاب

 حقوق  احترام مع هذا املشاريع، ديمومة علي و املحافظة تنميتها و الثروة لتحديد ذلك و املصالح، أصحاب

 على للحصول  الفرصة املصالح أصحاب لدى أن يكون  يجب كما القانون، عليها ينص التي املصالح أصحاب

 .وقت أي في مالئمة معلومات على الحصول  الحرية في املصالح ألصحاب كما حقوقهم، انتهاك عند تعويض

 الوقت في و الصحيح إلافصاح تحقيق الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب :الشفافية و إلافصاح - ه 

 مراعاة مع هذا امللكية، حقوق  و إلاداري  و املالي الوضع ذلك في بما للشركات، الجوهرية و الهامة لألمور  املناسب

 و املالية كالنتائج أخرى  معلومات يشمل بل فقط الهامة املعلومات على يقتصر ال أن و شامال إلافصاح يكون  أن

 املعلومات تعد أن ينبغي كما التصويت، حقوق  و لألسهم الرئيسية امللكية و الشركة، أهداف و التشغيلية

 لحسابات السنوية تدقيقبال القيام كذلك و املالية، تدقيقوال املحاسبة ملعايير طبقا عنها إلافصاح و املحاسبية

 بأن املساهمين و للمةلس موضوعية و خارجية ضمانات لتقديم هذا و مؤهل و مستقل مراجع بواسطة الشركة

 التي املعلومات توزيع قنوات توفير يجب كما وأدائها للشركة الحقيقي املالي الوضع ما حد إلى تمثل املالية البيانات

 .املناسب الوقت في عليها الحصول  املعلومات مستخدمي تمكن

 و للشركة، يجتراتإلاس إلارشاد و التوجيه الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب :إلادارة مجلس مسؤوليات  -و

 و الشركة أمام مسؤولياتهم عن إلادارة مجلس محاسبة و الشركة إدارة على إلادارة ملجلس الفعالة الرقابة

 العمل و بعناية للمعلومات كامل توفير أساس على و إلادارة مجلس أعضاء يعمل أن خالل من هذا و املساهمين،

                                                           
1 OCED, Principe de la ouvertement d’entreprise, 2004, http://www.oedc.org, consultation le 14/03/2018. 
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 مختلف في ستؤثر إلادارة مجلس قرارات كانت ما إذا كوذلك املساهمين و للشركة مصلحة أفضل تحقيق على

 كافة اتجاخ عادلة معاملة تحقيق على العمل إلادارة مجلس على فإن مختلفة، بطرق  املساهمين مجموعات

 املوا و املخاطر وسياسة الشركة يةجإستراتي توجيه :رئيسية بوظائف القيام إلادارة مجلس على كما .املساهمين

 و الرئيسيين، التنفيذين املسؤولين اختيار و الشركة تحديد أهداف و السنوية، العمل خطط و التقديرية زنات

 التخلي و إلاستحواذ عمليات و الرئيسية الرأسمالية على املصاريف إلاشراف مع الشركة أداء و التنفيذ مراقبة

 لشؤون املوضوعي الحكم و التقييم ممارسة على قادرا مجلس إلادارة يكون  أن يجب كذلك و إلاستثمار، عن

 ذوي  الشركة موظفي غير من إلادارة مجلس أعضاء عدد من تكليف خالل من هذا و مستقلة، بصفة الشركة

 تلك أمثلة من و بها املصالح في تعارض يحتمل وجود بمهام للقيام املستقل الحكم ممارسة القدرة  على

 .إلادارة ملجلس أعضاء ترشيح و املالية القوائم نزاهة ضمان :املسؤوليات

 مبادئ حوكمة الشركات (II-02)الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE ,principes de la gouvernement d’entreprises,2004 

 

 

  املؤسسات حوكمة مبادئ

  OCDEحسب   

 
 

 إلطار أساس وجود ضمان

 املؤسسات لحوكمة فعال

 و املساهمين حقوق 

 الوظائف الرئيسية

 الحقوق  ألصحاب

 للمساهمين املتساوية املعاملة

 املصالح أصحاب دور 

 الشفافية و إلافصاح

 إلادارة مجلس مسؤوليات 
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 الشركات حوكمة بتطبيق املعنية ألاطراف :نيالثا املطلب 

 كبيرة درجة إلى تحدد و الشركات، حوكمة لقواعد السليم التطبيق في تؤثر و تتأثر رئيسية أطراف أربعة هناك

 1:هي ألاطراف هذه القواعد،و هذه تطبيق في الفشل أو احجالن مدى

  لألسهم  ملكيتهم طريق عن الشركة مال رأس بتقديم يقومون  من هم - les actionnaires:املساهمون 

املناسبة  ألارباح على الحصول  مقابل استمراريتها مدى يحدد مما البعيد، املدى على الشركة قيمة وتعظيم

 تحقيق عدم باملقابل و حقوقهم، لحماية املناسبين إلادارة مجلس أعضاء اختيار في الحق ويملكون  الستثماراتهم

 تحقيق يمكن و الشركة، مستقبل على يؤثر مما الشركة أنشطة زيادة في املساهمين رغبة يقلص املجدية ألارباح

 السياسات و القوانين ضمن الشركة إلدارة العليا إلادارة أعضاء اختيار حسن خالل من املساهمين أهداف

 .املطلوبة

 أصحاب  مثل ألاخرى  ألاطراف أيضا و املساهمين يمثلون  من هم  : - Conseil d’administration إلادارة مجلس

 ألعمال اليومية إلادارة سلطة لهم يوكل الذين و التنفيذيين املديرين باختيار يقوم إلادارة مجلس و املصالح،

 و أدائهم، على الرقابة إلى باإلضافة املساهمين، حقوق  على املحافظة كيفية و العامة السياسات وبرسم الشركة،

 :هما و بعملهم قيامهم عند الواجبات من بنوعين يضطلعون  إلادارة مجلس أعضاء بأن الحوكمة مبادئ بينت قد

  العناية و الحرص و الجهد يبذل أن و حذرا و إلادارةيقظا مجلس يكون  أن يتطلب و :الالزمة العناية واجب

 ملنزمة الشركة تكون  أن و سليمة، و كافية أنظمة و إجراءات الشركة في يتوفر أن و القرار، اتخاذ في الالزمة

 .املوضوعة التعليمات و وألانظمة بالقوانين

 ذات املصالح ألاطراف مع املعامالت و للمساهمين املتساوية املعاملة ذلك يشمل و :العمل في إلاخالص واجب

 .ذلك غير و املكافآت و للرواتب مالئمة سياسات ووضع

 الفعلي  باألداء الخاصة التقارير تقديم و للشركة الفعلية إلادارة عن املسؤولة هي و  - L’administration:إلادارة

 مسؤوليتها إلى باإلضافة قيمتها وزيادة الشركة أرباح تعظيم عن مسؤولة تكون  إلادارة أن كما إلادارة، مجلس إلى

 و إلادارة مجلس وصلبين حلقة هي إلادارة و للمساهمين، تنشرها التي املعلومات في والشفافية إلافصاح تجاه

 بتنفيذ يقوم من ألنهم بعناية إلادارة أفراد اختيار على الحرص يجب لذا الشركة، مع املتعاملة ألاطراف بقية

 .إلادارة ومجلس املساهمين رغبات

  ،الدائنين مثل الشركة داخل مصالح لهم ألاطراف من مجموعة وهم- Les partenaires: املصالح أصحاب

 مفهوم يتأثر و ألاحيان، بعض في مختلفة و متعارضة ألاطراف هذه مصالح تكون  قد و واملوظفين، املوردين

 الشركة تساعد التي املهام بأداء يقومون  الذين فهم ألاطراف، هذه بين بالعالقات كبير بشكل الشركات حوكمة

 تحقيق املساهمين و إلادارة مجلس حتى ال و إلادارة تستطيع ال بدونهم و والخدمات، السلع وتقديم إلانتاج على

 .للشركة املوضوعة ياتجالاسترات

 

 

                                                           
 املؤسسات لبعض دراسة املستدامة التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور  غالب، فاتح 1

  10  ص ، 2011سطيف جامعة املستدامة، للتنمية يةجإلاسترات ألاعمال إدارة تخصص ماجستير الصناعية مذكرة
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  حوكمة الشركات بتطبيق املعنية ألاطراف( II-03)الشكل 

  

                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور " غالب، فاتح :املصدر

 سطيف، جامعة املستدامة، للتنمية إلاستراتيجية ألاعمال إدارة تخصص ماجستير مذكرة "-الصناعية املؤسسات لبعض دراسة –املستدامة

  10 .ص 2011

 

 

 

 

 

 الاطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات 

 الادارة  اصحاب املصالح  مجلس الادارة  املساهمين 

 يقدمون  أنهم حيث

 مقابل املال رأس

ألارباح  على الحصول 

 قيمة وزيادة

 املؤسسة

 املصالح يمثل

 ألاساسية للمساهمين

 ألاطراف وبعض

 أحيانا، ألاخرى 

 يقوم إلادارة ومجلس

 التوجيهات تقديمب

 للمديرين العامة

 أداء على ويشرف

 .املؤسسة

 عن املسؤولة هي

 أرباح تعظيم

 وقيمة املؤسسة

 لصالح ألسهم 

 املساهمين

 املقرضين خاصة

 في مصلحتهم تتركزف

 رد احتماالت تعظيم

 القروض،وهناك

 أخرى  معينة أطراف

 تتضمن هامة

 واملوردين املوظفين

 بصفة املواطنين و

 .عامة
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 الشركات حوكمة تفعيل في التدقيق إسهامات :الثالث املبحث

 بتقييم تقوم بدورها والتي التدقيق على ترتكز والتي الشركات حوكمة دعم إلى امللحة الحاجة أصبحت لقد

 .الشركات حوكمة مبادئ تفعيل في تساهم بذلك و املخاطر إدارة وكذا الداخلية الرقابة نظام

  

 الداخلية الرقابة نظام تقييم في التدقيق دور  :ألاول  املطلب

 املختلفة املراقبة إجراءات من مجموعة يتضمن الذي الداخلية الرقابة نظام تصميم و بوضع الشركة تقوم

 و الشركة في العمل سير لجسن ضمانا ذلك و إلادارية، و التنظيمية املحاسبية، املالية، بالجوانب ترتبط التي و

 .أهدافها تحقيق أجل من هذا و املوضوعة بالسياسات التقيد

 قصد بتقييمه الداخلي املراجع يقوم لذلك ،تدقيقال لعملية كدعامة يعتبر الفعال الداخلية الرقابة فنظام

 كذا و التسيير عن امللكية انفصال إلى الداخلية الرقابة نظام لظهور  الرئيس ي السبب يعتبر .عمله نطاق تحديد

 ضروريا أمرا أصبح كما الداخلية، الرقابة بنظام إلاهتمام زيادة إلى أدى الذي الش يء وتعقدها الشركات مجح كبر

 .أهدافها تحقيق و للشركة املتاحة املوارد على املحافظة أجل من

 1الداخلية الرقابة نشأة :أوال

 إلادارة و امللكية بين فصل وجود لعدم نظرا الداخلية الرقابة لنظام كبيرة أهمية توجد ال كانت ألامر بادئ في

 و الشركة، أنشطة على بالرقابة يقوم كان فاملالك الشخصية، بالرقابة يعرف ما أو املالك رقابة هناك كانت حيث

 اتسع ذلك بعد و تداوال، الشركة أصول  أكثر باعتبارها فقط النقدية حماية في الداخلية الرقابة مفهوم انحصر

 و املسؤوليات و السلطات تحديد و العمل تقسيم يعني الذي و الداخلي، للضبط كمرادف ليستخدم نطاقها

 مجموعة" :بأنه الداخلي الضبط نظام يعرف لذلك و كاملة بعملية ما موظف قيام عدم طريق عن بينهما الفصل

 مستمرة و تلقائية بطريقة مراقبتها و عملياتها ضبط بغرض إلادارة تضعها التي وألاساليب املقاييس و الوسائل من

 و الشركة أصول  في الاختالس حتى أو التالعب أو الغش أو ألاخطاء حدوث وعدم العمل سير حسن لضمان

 ."حساباتها و التهاجس

 الداخلية الرقابة نظام اعتبار إلى أدى التنظيمية، و املالية الادارية، نواحيها تعقد و الشركات مجح كبر أن كما

 املالية الفضائح حدوث و ألاعمال عالم تعقد أن كما املتاحة، مواردها على للمحافظة الحديثة لإلدارة حتميا أمرا

 داتناملست مع ليتماش ى فعاليته تحسين و تطويره أجل من الداخلية الرقابة نظام في النظر إعادة إلى أدت

 .الحالية

  2الداخلية الرقابة نظام مفهوم :ثانيا

 إلادارة و طرف من املتخذة العملية أنها على  COSOاملنظمات حماية لجنة قبل من الرقابة نظام عرف لقد

 هذا و العمليات، كفاءة و فعالية و الشركة أهداف لتحقيق مقبول  ضمان توفير أجل من آلاخرين املوظفين

 .النظم و بالقوانين الالتزام و املالية التقارير على باإلعتماد  

                                                           
 122    ص ، 2006 مصر، الجامعية، الدار الالكتروني، التشغيل ظل في الداخلية املراجعة السواح، شعبان نادر1
 محاسبة، و مالية تخصص ماجستير، مذكرة ميدانية، دراسة:املؤسسات، حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور  ، الصمد، عبد علي عمر2

  81 ص ، 2009املدية جامعة
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 الرقابة نظام أن على الداخلية الرقابة و املخاطر بتقدير الخاص و 400 رقم تدقيقلل الدولي املعيار نص كما

 إلى للوصول  إلامكان قدر ملساعدتها الشركة إدارة تتبناها التي إلاجراءات و السياسات كافة" :يشمل الداخلية

 الالتزام املتضمنة و كفء، منظم بشكل العمل إدارة هو و إلادارة، هدف إلى الوصول  هو و الشركة، إدارة هدف

 إعداد و املحاسبية السةالت اكتمال و دقة الخطأ، و الاحتيال اكتشاف و منع ألاصول، وحماية إلادارة بسياسات

  .املناسب الوقت في موثوقة مالية معلومات

 التنظيمي الهيكل تشمل الوسائل من مجموعة يتضمن الداخلية الرقابة نظام أن نستخلص أن يمكن منه و

 النظام لهذا ضروري  الشركة تراه ما كل و الخ،...التقديرية املوازنات القوانين، و ألانظمة إلاجراءات، و السياسات

 لجنة العليا، إلادارة إلادارة، كمةلس أدوات ذلك في تستخدم و أساليب و منهةيات تحكمها التي و كمدخالت

 على تعمل نتائج و مخرجات تحقيق أجل من وهذا الشركة، في املوظفين سائر و الخارجية، و التدقيق ،تدقيقال

 .الشركات حوكمة تطبيق في املساهمة و الشركة أهداف تحقيق
  

 1الشركات حوكمة على الداخلية الرقابة نظام تقييم انعكاسات :ثالثا

 دورها أن كما النظام، هذا قمة على تقع فهي الداخلية الرقابة نظام من مهما جزءا التدقيق وظيفة تعتبر

 للشركة قيمة إضافة في مساهمتها و إلادارية الجوانب أيضا لتشمل املالية الجوانب على فقط التركيز من تغير

 مهما أصبح الداخلية الرقابة نظام فاعلية و كفاية حول  التدقيق مدير فرأي إلاستشارية، للخدمات تقديمها وكذا

  قانون  أهمها لعل و ألاعمال بيئة في ظهرت التي داتجاملست مع خصوصا وشائعا

 Sarbanes-Oxley التي و إلابالغ معايير 2410 رقم املعيار الداخلية تدقيقلل الدوليةاملعايير  تطور  و 

،Criteria for Communicating التالية العناصر بوضوح يشمل أن يجب الداخلي املراجع رأي أن على نصت : 

 استخدامه؛ كيفية و التقييم معايير -

 الداخلي؛ املراجع رأي يشمله الذي املجال -

 الداخلية؛ الرقابة نظام صيانة و انشاء عن املسؤولية يتولى الذي من -

 .الداخلي املراجع رأي شملها التي الخاصة املجاالت -

 2 التالية املنافع تحقيق شأنها من التي و

 مستمرة بصفة تتم تعدها التي التقارير و التوصيات التقييم، أن املراقبة، عملية في الاستمرارية ضمان -

 من إلادارة يمكن الاستمرار أن كما املصلحة، أصحاب لدى بالراحة الشعور  يحقق مما السنة خالل

 املالئم؛ الوقت في التحسينات و إلاصالحات تنفيذ

 اللوائح و إلاجراءات و بالسياسات الالتزام العمليات جودة فتتضمن التنظيم، جودة ضمان في املساهمة  -

 رقابي دور  الداخليين للمراجعين و فعالة، و اقتصادية بطريقة ألهدافه التنظيم انجاز لضمان الداخلية

 الداخلية؛ اللوائح و إلاجراءات بتلك الالتزام ضمان في هام

                                                           
1 The Institute Of Internal Auditors, Pratical Consideration Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion Control, USA, 

2005, P : 3. 
 مجلة تطبيقية، دراسة مع الشركات حوكمة جودة تحسين في الداخلية املراجعة وظيفة لجودة املحددة العوامل عيس ى، دمحم كامل سمير  2

 9   ص ، 2008 جانفي ،45 رقم املجلد ، 01 العدد الاسكندرية، جامعة العلمية، للبحوث  ارةجالت كلية
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 مجلس تزويد من يمكنهم فريد موقع في الداخليون  املراجعون  يعتبر الاستشارية، الخدمات تقديم  -

 الضرورية، بالتحليالت املصالح أصحاب و الخارجي املراجع ،تدقيقال لجنة العليا، إلادارة إلادارة،

 و الدعم تقدم الداخلية الرقابة لنظام تقييمها عند التدقيق وظيفة فإن ثم ومن .والتوصيات التقييم

 .الشركات حوكمة تطبيق أجل من املساهمة

 

 الشركات حوكمة من املستفيدة لألطراف القيمة تعظيم في التدقيق دور  :نيالثا املطلب

 :خالل من ذلك و الشركات حوكمة من املستفيدة لألطراف القيمة تعظيم في مهما دورا التدقيق تلعب

  1للعمالء القيمة تعظيم :أوال

 في التطور  تساير جديدة مهارات الكتساب سعيه في يتمثل تحد أمام الداخلي املراجع الدور  هذا يضع

 في الشركة جهود يدعم بما مهامه تنفيذ آليات تطوير بل فحسب هذا ليس بالشركة، العمل مجاالت مختلف

 خدمات و ملنتةات مستهلك مجرد من إليه النظرة تغيير إطار في للعميل، املتحققة املنفعة القيمة أو تعظيم

 الرقابة كفاءة على تتوقف الحوكمة قواعد تنفيذ فاعلية أن طاملا و الحوكمة، في عملية شريك إلى الشركة

 سعيه خالل من للعميل، املتحققة القيمة زيادة في الداخلي املراجع لدور  آخر يتضح بعد فهنا .للشركة الداخلية

 . جودتها مستوى  برفع يضمن مما ، الكفيلة تقديم التوصيات و الرقابية، للنظم الفعال التقييم إلى

 للمساهمين القيمة تعظيم :ثانيا

 الوفاء عن بالوكالة مسؤول املجلس أن يعني هذا و أموالهم، إدارة في املساهمين عن إلادارة مجلس ينوب

 مهام، من إليه أوكل ما إدارة في فعاليته مدى عن إلافصاح ضرورة في املتمثلة و املساهمين، مصالح و باحتياجات

 و قرارات اتخاذ أساسه على يتم معيارا اعدادها على إلادارة مجلس يشرف التي املالية التقارير تمثل حيث

 و دقة ضمان في فعال كعنصر التدقيق دور  يتضح هنا و املرتقبين، و الحاليين املستثمرين طرف من سلوكات

 مع بالتعاون  مساهمتها كذا و الشركة، إدارة مجلس مساءلة على املساهمين قدرة وتعزيز املالية التقارير نزاهة

 التدقيق فريق يؤديه الذي الدور  يدعم مما و الشركة، لها تتعرض التي املخاطر من الحد في املسؤولة إلادارات

 و املالية القوائم تدقيق على امليزة هذه تساعده حيث بالشركة، بلحظة لحظة يعايشها ألاحداث موقع في وجوده

 من حمايتها و الشركة، ألصول  ألامثل الاستخدام يضمن مما الخارجي املراجع من تفصيال أكثر بشكل عنها التقرير

 2.الشركة في املطبقة الاجراءات و والتعليمات بالقوانين الالتزام عدم أو الغش ةجنتي تنشأ قد التي ألاخطار

 املصالح ألصحاب القيمة تعظيم :ثالثا

 فردية مصالح لهم الذين ككل، املحيط املجتمع و الدائنين و املوردين و املوظفين في املصالح أصحاب يتمثل

 و السلع تقدم و الضرائب تدفع و العمل فرص توفر التي فهي استمراريتها، و الشركة نجاح في أوجماعية

 ) املصالح أصحاب ( ألاخرى  ألاطراف و للمساهمين مشتركة مصلحة تمثل تمثل الشركة فاستمرارية .الخدمات

 أيضا بل عملياتها، فعالية و كفاءة مدى على فقط الشركة استمرارية تتوقف ال و بنشاطها، و املتأثرة املرتبطة

 لنظم التقييم خالل من يمكنها حيث الداخليةتدقيقال دور  يبرز هنا و العمليات، لتلك املستمر التحسين على
                                                           

 الاقتصادية، العلوم قسم ماجستير، رسالة ،صيدال مجمع حالة دراسة الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر1

 :90 ص ،2011 املؤسسات، وتسيير اقتصاد تخصص
 :90 ص ،مرجع سبق ذكره  ، الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر2
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 و الشركة إدارة مجلس مساءلة على املساهمين قدرة تعزيز و املخاطر إدارة في و مساهمتها الداخلية، الرقابة

 .املصالح ألصحاب منفعة أو قيمة من عنها يتولد ما تعظيم و الشركة عمليات جودة و كفاءة مستوى  من الرفع

 

 الشركات حوكمة ظل في التدقيق فعالية لتطوير مقترح إطار :ثالثال املطلب

 املكونة ألانشطة لتحديد شامل منظور  من الداخلية تدقيقلل النظر إعادة فكرة على املقترح إلاطار يتأسس

 و باملتابعة وتنتهي الشركة، إدارة مجلس إلى التقارير ورفع فاالتصال التنفيذ، ثم بالتخطيط تبدأ لها، والتي

 .إلادارة ملجلس التابعة تدقيقال لجنة مناقشة

 1التدقيق لعملية التخطيط :أوال

 يتم لذا املالية، و املحاسبية املخاطر هي و املخاطر من واحد مجال على تقليديا التدقيق خطة ترتكز

لكونها  تدقيقلل أعمالها تخضع التي ألانشطة على سلبا يؤثر مما ألاخطاء، هذه عن للبحث الاختيارات تصميم

 سلبا يؤثر و ألاداء يعطل و القلق يثير نشاط أنها على الداخلية تدقيقلل ينظر ثم من و ألاخطاء، عن تحري  مجزد

 ثالث من إليها النظر التدقيق لعملية التخطيط وظيفة تحليل يتطلب حيث ألاخرى، ألانشطة مختلف عمل عن

 :وهي مترابطة زوايا

 النشاط،  مخاطر كافة تقييم على التدقيق خطة تتأسس أن يجب :التدقيق لعملية التخطيط نطاق 

 تصميم يجب بحيث املصالح، أصحاب و للمساهمين أعلى قيمة يولد املخاطر هذه على للتغلب فالسعي

  ؛ الشركات حوكمة قواعد تطبيق عملية على املخاطر هذه تأثير على بناءا الخطة

 مع التنفيذية و إلادارية املستويات تجارب خالل من فاعليتها يضمن بما الخطة وضع إجراءات 

 املختلفة، إلادارية املستويات آراء استطالع خالل من املخاطر تقييم يجب :لتنفيذها املبذولة الجهود

 تبعا تصنيفها و املخاطر حصر ذلك التفصيلية،بعد والخطط الشركة استراتيةيات تدقيق يجب كما

 املخاطر؛ من نوع لكل التدقيق إجراءات تصميم و ألهميتها،

 الحظ إذا  مثال ،تدقيقال خطة لتطوير دائما يسعى أن التدقيق فريق على يجب :التدقيق خطة تطوير 

 عن املترتبة للمخاطر حل عن يبحث أن يجب الاستقالة، بسبب الوظيفي الدوران معدل في زيادة الفريق

 ذلك على زيادة جدد، موظفين تدريب و لتعيين تكاليف من الشركة تتحمله أن يمكن ملا نظرا ذلك،

 على يؤثر قد مما منافسة، لشلركات انتقالها واحتمال الشركة، نشاط بطبيعة ملمة لخيرات فقدانها

 في البشرية املوارد خبراء مع العمل في هنا التدقيق دور  ويتمثل الشركة، تحققها التي التنافسية امليزة

 نظام و ألاداء تقييم أسس تدقيق خالل من الدوران معدل بتخفيض الكفيلة الحلول  لوضع الشركة،

 .املعدل هذا على تأثيرهما مدى و الشركة في املطبقة الحوافز

 

 

 

 

                                                           
 92ص ،مرجع سبق ذكره  ، الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر1
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  :التدقيق خطة تنفيذ متطلبات :ثانيا

  1هي متطلبات ألربعة وفقا التدقيق خطة تنفيذ يتم

 اعتماده عدم و الشركة، أنشطة جوانب بكل خبيرا ليس الداخلي املراجع :متخصصين على الاعتماد 

 طبيعة ملعرفة سعيه ضرورة يتطلب خبرته، نطاق خارج ما مجاال مراجعته عند متخصص خبير  على

 ضرورة يتطلب املشكلة هذه فحل بالتنفيذ، القائمين على على معتمدا به املحيطة الظروف و املجال

 معدل زيادة مسببات تدقيقب الخاص السابق املثال ففي مراجعته، املراد املجال في متخصصين الاعتماد

 عملية أن من التأكد في يساهم تدقيقال لفريق البشرية املوارد في خبير ضم فان الوظيفي، الدوران

 باملوضوع؛ الصلة وثيقة عليها املتحصل النتائج أن و جيدة، بطريقة تنفيذها و تخطيطها تم التدقيق

 تقييم خالل من عمله، أداء عند العملية مدخل إتباع التدقيق فريق على :العملية مدخل إتباع  

 الضعف و تنميتها يجب التي القوة نقاط على للتعرف مراجعتها، املراد للعملية املكونة ألانشطة مجموعة

 ككل، العملية تنفيذه من املراد تحقيق إلى النهاية في يؤدي بما نشاط، كل في منها التخلص يجب التي

 تقرير تطوير و تدعيم و تدقيقال عملية إلنجاز الالزم الوقت تخفيض على املدخل هذا يساعد حيث

 قبوال؛ أكثر جعله و الداخلية الراجعة

 ذاتي تقييم إلجراء يسعى أن التدقيق فريق على يجب :الداخلية الرقابة ملخاطر ذاتي تقييم إجراء  

 في املتخصصين مع التدقيق فريق أعضاء فيها يشترك عمل ورش خالل من الداخلية الرقابة ملخاطر

 تقلل رقابية حلول  إيجاد و فيه، الرئيسية الرقابة مخاطر تحديد هدفها يكون  للرقابة، الخاضع املجال

 املخاطر؛ تلك من

 دقة إلى يؤدي ال الحديثة التقنيات استخدام أن املعلوم من :تدقيقال في الحديثة التقنيات إستخدام 

 تطويرها يمكن وظيفة كأي التدقيق و جودته، مستوى  رفع على يساعد بل فحسب، إلانجاز وسرعة

 التطبيقات أفضل عن ملعلومات للوصول  السعي خالل من الحديثة التقنية ألاساليب على باالعتماد

 في التطبيقات أفضل عن املعلومات تبادل نطاق اتساع مع خاصة تحقيقه، يجب كهدف ووضعها

  .املجاالت مختلف

 الشركة إدارة مجلس إلى التقارير رفع و إلاتصال :ثالثا

 نظرا العالقة هذه توتر إلى تؤدي فقد ،التدقيق فريق و الشركة إدارات بين العالقة على التدقيق تقارير تؤثر

 في يرد ملا هذه إلادارات تنفيذه عدم احتمال من يزيد ما هو و لألداء، السلبية الجوانب و ألاخطاء على لتركيزها

  2: يجب املشكلة هذه على للتغلب و توصيات، من التدقيق تقارير

                                                           
 ،2007مصر، ارة،جالت مجلةكلية للقيمة، مضيف كنشاط الداخلية املراجعة فعالية لتطوير متكامل إطار نحو الكاشف، يوسف محمود 1

   21  20ص ص

 
 22 ص ملرجع سبق ذكره  للقيمة، مضيف كنشاط الداخلية املراجعة فعالية لتطوير متكامل إطار نحو الكاشف، يوسف محمود2
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 الجهود ذكر خالل من مراجعتها، تمت التي العملية في إلايجابية الجوانب عن تعليقا التقارير تتضمن أن -

 و قبوال أكثر تكون  ثم من و الحوكمة، قواعد تطبيق على السهر في الشركة إدارات طرف من املبذولة

 توصيات؛ من بها ورد ما لتنفيذ تحفيزا

 .التقرير تستلم التي للةهة توصيله التدقيق فريق يريد عما دقة و اختصار معبرة التقارير تكون  أن يجب  -

 تدقيقال لجنة مناقشة و املتابعة :رابعا

بين  مناقشة هناك تكون  أن يجب الشركات حوكمة لتفعيل كآلية التدقيق وظيفة نجاح استمرارية لضمان

 خالل مطابقتها من التدقيق إدارة فريق أداء لتقييم ،تدقيقال لجنة طريق عن إلادارة مجلس و التدقيق إدارة

  :1 املثال سبيل على منها ألاسئلة من مجموعة عن باإلجابة

 املساهمين؟ لحقوق  املمثل إلادارة مجلس منظور  من أهدافها التدقيق إدارة حققت هل -

 الشركة؟ لها تعرضت التي املخاطر في التحكم على التدقيق إدارة ساعدت هل  -

 مالئمة؟ الشركة وضعية حول  التدقيق إدارة قدمتها التي التوصيات كانت هل -

 بالدقة؟ تقاريرها و التدقيق نتائج تتسم هل -
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 : خالصة

 الانهيارات سلسلة بعد بها الاهتمام وزاد ، إلادارة عن امللكية انفصال بسبب الشركات حوكمة ظهرت

 تضمن التي املبادئ من مجموعة وضع في الظروف هذه ساهمت حيث الشركات، بعض مست التي املالية وألازمات

 .املصالح أصحاب أهداف وتحقيق الشركة ملوارد ألامثل إلاستغالل

 املخاطر وإدارة الداخلية الرقابة لنظام تقييمها خالل من وهذا الشركات، حوكمة تطبيق في التدقيق ساهمت كما

 .الشركات حوكمة من املستفيدة لألطراف القيمة تعظيم في التدقيق دور  وكذا

 :يلي ما استنتاج هذا كل خالل من و

 تعد كما الشركات، حوكمة متطلبات مع خصوصا للشركة ألاساسية املتطلبات من الداخلية الرقابة نظام يعتبر 

 وكذا الداخلية، الرقابة نظام وفاعلية كفاية حول  التدقيق فرأي النظام، هذا في ألاساسية الركائز من التدقيق

 الشركات؛ لحوكمة تطبيقها وكذا للشركة قيمة إضافة تعد املجال هذا في إلاستشارية الخدمات تقديمها

 ذات وألاطراف املساهمين طمأنة وبالتالي املخاطر، بها تدار التي الطريقة معرفة إلى تؤدي املخاطر بإدارة القيام إن

 .منظم بشكل منهجي لها بالتصدي تقوم وإلادارة مفهومة املخاطر أن من املصلحة
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 : تمهيد

السوق حيث تعتبر النواة ألاساسية إلقتصاد أي تلعب املؤسسة الاقتصادية دورا كبيرا في عالم اقتصاد 

كما أن فشل الاقتصاد يعني فشل الدول لذلك تسعى الدول .دولة، فنجاح الاقتصاد هو من نجاح املؤسسة

جاهدة لتوفير الظروف املالئمة لنجاح املؤسسة، وهذا ألاخير لن يكون إال بالتنظيم والتسيير ألامثل لوظائف 

عن طريق إتخاذ قرارات مالية فعالية تخدم املركز املالي للمؤسسة وتعمل على املؤسسة املختلفة وذلك 

استمرارها وتنميتها، وهذه القرارات يجب أن تعتمد على معلومات مالية دقيقة والتحليل املالي كفيل بتوفيرها عن 

 .الية املختلفةطريق تشخيصه للوضعية املالية للمؤسسة بشكل دقيق عن طريق القوائم واملؤشرات والنسب امل
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 عموميات حول شركة السونطراك : املبحث ألاول 

ن مداخيل  %09تعد شركة سونا طراك أهم شركة في الاقتصاد الوطني على إلاطالق فهي تساهم بأكثر من 

الجزائر من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير للبترول والغاز ومشتقاتهما، وسنقوم في هذا املبحث بتقديم 

 ".SONATRACH"الشركة الوطنية للمحروقات سونا طراك 

 .1تقديم عام لشركة السوناطراك: املطلب ألاول 

 وأهدافها تطورها سنتطرق إلى شركة سونا طراك من حيث، تعريفها،  

  تعريف مؤسسة السوناطراك -1

 : اختصار ل sonatrachسوناطراك أو 

Société nationale la recherche, la production, le transport, la transformation, et la 

commercialisation des H²ydrocarbures s.p.a 

هي ألان متنوعة ألانشطة تشمل جميع جوانب ائر هي شركة عمومية جزائرية الستغالل املوارد البترول في الجز      

 .وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر. الغنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير

تعتبر سونا طراك من أهم الشركات البترولية في الجزائر وإفرقيا، هي تشارك في التنقيب، إلانتاج والنقل عبر    

معتمدة عن إستراتجية التنويع، سونا طراك، تطور نشاطات توليد . ، تحويل املحروقات ومشتقاتهاألانابيب

 .الكهرباء، الطاقات الجديدة واملتجددة، تحليه مياه البحر، كذلك البحث واستغالل الطاقة املنجمية

مالي، ) إفريقيا : بهذف مواصلة استراتجياتها العاملية، تنشط سونا طراك في الجزائر وعدة بلدان في العالم       

وكذلك ( البيرو)، في أمريكا الالتنية (إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، بريطانيا العظمى)في أروبا ( النيجر، ليبيا، مصر

، تحتل سونطراك املرتبة 0919مليار دوالر محقق خالل سنة  51.1الواليات املتحدة ألامريكية برقم أعمال يقارب 

ألاولى في إفريقيا، الثاني عشر في العالم، هي أيضا رابع مصدر للغاز الطبيعي املميع وثالث مصدر عالمي لغاز 

 .البترول املميع وخامس مصدر للغاز الطبيعي

 .التطور التاريخي لشركة سونا طراك .0

 لقد مرت شركة سونا طراك بعدت مراحل يأتي ذكرها في مايلي 

كان الهم الوحيد للدولة الجزائرية هو بناء " 1091، 1010، 1010"إنشاء شركة سونا طراك  : املرحلة ألاولى

لهذا أنشأت الحكومة . قاعدة متينة وذلك بكسر احتكار الشركات ألاجنبية تستغل الثروات الباطنية للوطن

الذي سونا طراك تحت  101-11شركة سونا طراكبموجب املرسوم الرئاس ي  1011ديسمبر  11ة في الجزائري

 .وصاية وزارة الطاقة والصناعة البتروكميائية
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 00/90/1011املؤرخ  001-11توسعت صالحيات الشركة وذلك بمقتض املرسوم الرئاس ي  1011وانطالقا من 

ملتعلقة بالتنقيب والاستثمار التجاري والصناعي لحقول حيث حولت لسونا طراك مهمة تنفيذ العمليات ا

 .البترول

 " 1090، 1091"مرحلة التنمية وإلادماج : املرحلة الثانية

وبالتالي إدماج الثروات  01/90/1091تميزت هذه املرحلة بتأميم املحروقات طبقا للقرار التاريخي املتخذ في 

بعية، وكذلك تحقيق تنمية من خالل استثمارات ضخمة بهذه إلاستراتجية إلى أصول الدولة والتخلص من الت

 .التحكم في التكنولوجيا الثروات البترولية والغازية

 1"1099، 1090"مرحلة إعادة الهيكلة وتقسيم سونا طراك : املرحلة الثالث

ز مكانة سونا حيث قررت الدولة تركي( إعادة تنظيم إلاقتصاد الوطني)عرفت هذه املرحلة إتخاذ قرارات سياسية 

 .طراك في القطاع، بينما أقصت من الجهة ألاخرى العديد من نشاطاتها التي منحت إلى ستة عشر مؤسسة جيدة

 ( 1009 – 1000 – 1099)مرحلة التفتح والعصرنة : املرحلة الرابعة

إلاصالحات  والذي وجد بمحاذاة أحذاث هامة على املستوى الوطني خاصة 1099عرفة هذه املرحلة ميالد تنظيم 

وكذا على املستوى الدولي الذي عرفت اضطربات كبيرة عقب التدني  1099الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 

 .املعتبر ألسعار البترول في السوق الدولية والتي أدت بشركة سونا طراك إلى مراجعة إستراتجيتها

بموجب املرسوم ( 0999 – 1009)ة ذات اسهم التنظيم الجديد لسونا طراك في إيطار شرك : املرحلة الخامسة

 : باألعضاء التاليين( société pzr action spa)شركة ذات أسهم  11/90/1009املؤرخ في  1909الرئاس ي رقم 

 ( assemblée générale) الجمعية العامة  -

 ( conseil d’administration)مجلس إلادارة  -

 ( le président directeur générale)الرئيس املدير العام  -

 .وكذا مجمعا بتروليا يضم مؤسسات فرعية وتابعة

التنظيم الجديد هو عبارة ( 0991-0999)سونا طراك شركة بترولية وغازية ذات صفة عاملية  : املرحلة السادسة

 .عن هيكلة النشاطات واملوارد املتعلقة بالشركة من تالؤم وخصوصيات أبعاد املجمع البترولي

تنظيم تتالءم وتسبق التحوالت وكذلك توافق أساليب إلادارة الالمركزية التي تلعب دور توجيهي وتنظيمي اختيار 

لضمان الترابط، التنظيم هذا يدرج الشركة في إطار عالمي أكثر تنافس ي بتجهيزات ووسائل ذات املوصفات 

 .الفعالة والنجاعة حتى تكون بذلك في مستوى املطالب وألاهداف
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 : 1شركة سونا طراكأهداف .3

 : سنقوم بالتركيز على أهم ألاهداف الرئيسية التالية

 التنقيب على املحروقات والبحث عنها واستغاللها.  

 تطوير شبكت نقل املحروقات وتخزينها وتسخيرها واستغاللها وتسييرها. 

 تمييع الغاز الطبيعي ومعالجته وتقويم املحروقات الغازية. 

  وتكريرها وتسويق املحروقاتتحويل املحروقات.  

 إنماء مختلف أشكال ألاعمال املشتركة في الجزائر أو الخارج. 

  تموين البالد باملحروقات على ألامدين املتوسط والبعيد تطوير كل نشاط له عالقة مباشرة أو غير

 .مباشرة بصناعة املحروقات

 : 2الخاص بهاالهيكل التنظيمي : املطلب الثاني

الذي يتضمن املخطط  A-001( R25)، باإلمضاء على قرار 0911جانفي  19املدير العام يوم إلاثنين قام السيد 

هذه الخطوة . 0911جانفي  91التنظيمي الجديد لشركة سونا طراك والذي صادق عليه مجلس إلادارة يوم 

تطلبات الوطنية تدخل في إطار تحسين قيادة نشاطات املؤسسة، وذلك لتكييف إستراتيجية تنميتها مع امل

 .والدولية الجديدة، وكذلك في إطار تعزيز التنسيق بين مجمل النشاطات ووسائلها

 : وقد جاء هذا املخطط الجديد للشركة لإلجابة على املتطلبات التالية

تعزيز قدرة سونا طراك التسييرية بإنشاء مديرية تنسيقية للمجمع للهندسة والتطوير إلنجاز مشاريع  -

رى عن طريق التنسيق بين كافة وسائل املؤسسة بامتياز، والذي سيؤذي إلى الاستخدام تطويرية كب

 .الجيد للتكنولوجية وتنمية الخبرات والبحث ولتطوير

التأكيد على تنسيق ومتابعة ومراقبة محافظ الفروع والشركاء في الجزائر وفي خارج، وذلك بإنشاء  -

تي ستسهر على تحقيق أهداف املحفظة في إطار إستراتجية مديرية تنسيقية للمجمع للفروع والشركاء وال

التخطيط، املالية، موارد ) اتجية سونا طراك وكذلك تنفيذ قرارات إلادارة العامة بمختلف جوانبها الاستر 

 ( بشرية، قانونية ومراقبة الحسابات

ق هذا النشاط تعزيز إمكانيات توسيع أسواق سوناطراك، وذلك بإنشاء مديرية تتكفل بتنشيط وتنسي -

 .باحترام إلامكانيات القانونية املتاحة

تركيز إنتباه خاص في متابعة النشطات بالشراكة التابعة املنبع، في ما يخص التالعبات التشغيلية،  -

إلاستراتجية واملالية لسونا طراك بإنشاء مديرية مركزية والتي ستربط في ما يخص تسييرها مباشرة 

 باإلدارة 
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 : باإلضافة إلى إنشاء لجان أو خاليا جديدة على مستوى املديرية العامة

  لجنة دراسة املشاريع املكلفة بدراسة جدوى املشاريع الصناعية والهيكيلية التي ستنجز من طرف

 .املؤسسة وإعطاء قرار بانطالقها

 اللجنة التنسيقية للمشاريع الدولية، املكلفة بمتابعة املشاريع الدولية. 

 نة ألاخالقيات، املكلفة باسهر على احترام قانون الاخالق وتعزيز التطبيقات ألاخالقية داخل لج

 .املؤسسة
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 GL2Zهيكل التنظيمي ملركب  (III-01)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس املدير العام

 جلنة دراسة املشاريع اللجنة التنفيدية

 جلنة األخالقية جلنة تنسيق املشاريع الدولية 

 إدارة العالقات العامة األمن داخلي للمؤسسة

 نشاط املنبع األانبيب نشاط النقل عرب نشاط املصب نشاط التسويق

 القانونية املديرية املركزية للشؤون 

 مديرية تدقيق احلساابت ومراقبتها 

 –البيئة  -املديرية املركزية لألمن
 الصحة  

 املديرية املركزية لتسيري الشراكة   

 التسويق

املديرية التنسيقية للمجمع للهندسة 
  والتطوير 

  املديرية التنسيقية للموارد البشرية 

  املديرية التنسيقية املالية  

املديرية التنسيقية اسرتاجتية التخطيط 
 واالقتصاد    

 املديرية التنسيقية للفروع واملسهمات  

 املديرية التنسيقية للنشطات املركزية 
  واثئق املؤسسة: املصدر
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 GL2Zالطبيعي مركب تمييع الغاز   تقديم: ملبحث الثانيا

بومدين وهو يعد أحد ألاربع مركبات لتمييع الغاز من طرف الرئيس الراحل هواري  1099دشن املركب سنة 

وكان أول توزيع له باتجاه  09/91/1099الطبيعي املتواجد في جزائر، تمت أول عملية إنتاج للغاز الطبيعي يوم 

 .1أشهر 1أ بعد .م.الو

 والدائرة املالية القانونية GL2Zالهيكل التنظيمي الخاص بمركب : املطلب ألاول 

 هو تمييع الغاز الطبيعي، ينقل الغاز من حاس ي الرمل عن طريق أنابيب نحو املركب : وظيفة املركب

 .الذي يقوم بتجميعه وتخزينه في سفن خاصة لتصديره للخارج

 والدائرة املالية القانونية GL2Zالهيكل التنظيمي الخاص بمركب  (III-02)الشكل  رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 من مصادر المؤسسة   

 مصلحة التنظيم
 مدير املركب

 املعلومياتمصلحة 

دائرة املشاريع 
 جديدة

 دائرة املالية  دائرة التقنية  دائرة األمن

 مديرية العمال

 مصلحة عالقات العمال

 دائرة املوارد بشرية

 دائرة التسري

 دائرة الوسائل العامة

 دائرة االستغالل

 دائرة ااالنتاج

 دائرة الصيانة

 االتمويندائرة 
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 1التعريف بالدائرة املالية والقانونية: املطلب الثاني

تعتبر هذه الدائرة العنصر ألاساس ي في تسيير الشؤون املالية والقانونية للمركب، حيث أنها تقوم بجميع 

 .مصالح تهتم بتسيير الشؤون الخاصة بهاالعمليات املالية والنقدية، حيث تتكون هذه الدائرة من عدة 

 تقوم هذه املصلحة بتسجيل جميع العمليات التي يقوم بها املركب وتنقسم إلى : مصلحة املحاسبة العامة

 : ثالث أقسام

 قسم مخزون لالستثمارات *     قسم املوردون *   قسم املركزية*

 التي يقوم بها املركب وتنقسم إلى قسمينتقوم هذه املصلحة بجميع العمليات النقدية : مصلحة الخزينة : 

 .قسم املخرجات بالعملة املحلية*  قسم مخرجات بالعملة الصعبة *

 تقوم هذه املصلحة بجميع العمليات القانونية وهي تنقسم إلى قسمين: مصلحة القانونية : 

 قسم تأمينات الجباية *     قسم العقود *

 تقوم هذه املصلحة بشؤون املركب ويوجد فيها قسم امليزانيات : مصلحة إلاعالم والتسيير 

 تقوم باملحاسبة التحليلية للمركب: مصلحة املحاسبة التحليلية . 

 GL2Zنظيمي لشركة الهيكل الت( III-03) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من مصدر المؤسسة 

 مديرية الدائرة املالية 

  احملاسبة العامة   اخلزينة   معلومات التسيري   احملاسبة التحليلية   املصلحة القانونية 

 العقود

 الضرائب/ التأمينات 

 التسبيقات النقذية امليزانية

 إدارة وسائل التسوية 

 تقرير احلساابت 

 املورد

االستثمارات 
 واملخزوانت 

 املركزية
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 مصادر تمويل املؤسسة و محددات الهيكل املالي لها : الثالث املبحث

 سنقوم في هذا املبحث بدراسة الوضعية املالية للمركب 

 .التحليل القوائم املالية باالستخدام مؤشرات التوازن املالي: املطلب ألاول 

الدائم، رأس املال العامل الخاص، رأس املال رأس املال العامل )سنقوم بحساب مختلف رؤوس ألاموال العاملة 

 .، ونحاول تقييم ألاداء املالي للقسم(العامل إلاجمالي، احتياجات رأس املال والخزينة

 رأس املال العامل الدائم  -1

 يمثل رأس مال العامل الدائم  (III-01) الجدول 

 رأس مال العامل الدائم

 النتيجة التعويض القانون  السنة

 1 101 110 515  111 115 111 -9 990 119 001  ديون قصيرة ألاجل -صول املتداولةألا  0911

 1 199 915 909  1 011 151 119 -9 990 109 015 ديون قصيرة ألاجل-ألاصول املتداولة 0919

  5 151 599 909  1 190 110 990 -1 911 019 591 ديون قصيرة ألاجل-ألاصول املتداولة 0919

 من إعداد الطلبة : املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

 : التفسير

و  0919ثم  0911نالحظ أن رأس مال العامل الدائم موجب في كل السنوات حيث أنه أكبر قيمة كانت في سنة 

في هذه الحالة يمكن مالحضة أن هناك زيادة في السيولة قصيرة ألاجل على الالتزمات قصيرة ألاجل، تدل  0919

على وجود هامش أمان لدى املركب، وهذه الوضعية يمكن وصفها بأنها مالئمة بالنسبة للمقدرة على السداد، ألن 

26% 

39% 

35% 
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املوجب هو مؤشر إيجابي  .ملال العاملاملركب يمكن أن يواجه في أي وقت الدفع لتسديد ديونها، ألن رأس ا

 بالنسبة للمقدرة على السداد، كما يدل على أن املركب يمول كل استثماراته باألموال الدائمة 

 رأس املال العامل الخاص  -2

 يمثل رأس املال العامل الخاص  (III-02)الجدول 

 من إعداد الطلبة:املصدر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر 

 : التفسير

نالحظ أن رأس املال العامل الخاص سالب في كل السنوات هذا يدل على أن املركب ال يعتمد على أموال الخاصة 

 .ا يقيد املركب في إتخاذ القراراتفي تمويل استثماراته وجزء من ألاصول املتداولة وهذا م

 

 

 

 رأس املال العامل الخاص

 النتيجة التعويض القانون  السنة

- 9 119 991 991 9 159 151 015 – 101 591 110 أصول ثابتة  –ألاموال الخاصة  0911

- 9 159 919 111 9 011 119 109 – 199 191 999 أصول ثابتة  –ألاموال الخاصة  0919

- 9 919 199 190 9 115 110 955 – 150 059 991 أصول ثابتة  –ألاموال الخاصة  0919

 

47% 

43% 

10% 
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 إلاجماليرأس املال العامل  -3

 يمثل رأس املال العامل إلاجمالي (III-03) الجدول 

 من إعدادا الطلبة : املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

نالحظ صغر  0919و 0919نالحظ أن ألاصول املتداولة أكبر من ألاصول الثابة أما سنة  0911في سنة  : التفسير

حجم ألاصول املتداولة مقارنة مع حجم ألاصول الثابتة وهذا ما يدل على أن القسم ليس تجاريا، رغم أنه ليس 

 .إنتاجيا كذلك، لكونه فرعا تابعا للشركة ألام يختص في تمييع الغاز الطبيعي

 

 

 

 

 

 رأس املال العامل إلاجمالي

 النتيجة التعويض القانون  السنة

 9990119001 9990119001 مجموع ألاصول املتداولة=  0911

 9990109015 9990109015 مجموع ألاصول املتداولة=  0919

 191101591 191101591 مجموع ألاصول املتداولة=  0919

 

48% 

48% 

4% 
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 رأس املال العامل الخارجي  -4

 .يمثل رأس مال العامل الخارجي (III-04)جدول 

 من إعداد الطلبة:املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر 

نالحظ من خالل النتيجة بأن مجموع الديون يساوي إلى مجموع الديون القصيرة وطويلة ألاجل وهذا ال  : التفسير

 .يعد عيبا من عيوب التمويل الخارجي كونه اعتمد على النوعين وهذا هو التمويل ألافضل

 

 

 

 

 

 ( ألاجنبي)رأس املال العامل الخارجي 

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 11019110991 11019110991 مجموع الديون القصيرة والطويلة =  0911

 15195950991 15195950991 مجموع الديون القصيرة والطويلة =  0919

 11501109190 11501109190 مجموع الديون القصيرة والطويلة =  0919

 

33% 

34% 

33% 
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 احتياجات رأسم املال العامل  -5

 .يمثل احتياجات رأس املال العامل (III-05)الجدول 

 من إعداد الطلبة:املصدر

  

 
 من إعداد الطلبة:املصدر

هذا يعني أن املركب قد غطى احتياجات دورته وال يحتاج إلى موارد أخرى، ونقول أن الحالة املالية  :التفسير

 .للمركب جيدة

 

 

 

37% 

30% 

33% 

 احتياجات رأس املال العامل

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

قيم قابلة + قيم الاستغالل) 0911

ديون قصيرة ) -(للتحقيق

 ( تسبيقات بنكية -ألاجل

(001 119 990 9-909 011 019 1)- 

(119 911 901 11-9) 

111 519 050 9-  

قيم قابلة + قيم الاستغالل) 0919

 (للتحقيق

015 109 990 9- 011 990 01)- 

(115 109 901 11 -9) 

911 151 190 1 -

قيم قابلة + قيم الاستغالل) 0919

 (للتحقيق

(959 919 119- 591 019 911 1)- 

(099 015 011 11-9 ) 

151 915 101 1 -
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 : الخزينة -6

 .يمثل الخزينة (III-06)الجدول 

 من إعداد الطلبة:الصدر

  

 
 من إعداد الطلبة:املصدر

الخزينة موجبة في السنوات الثالثة هذا يدل على أن رأس املال العامل قادر على تمويل احتياجات  :التفسير

الدورة، وهناك فائض يضم إلى الخزينة، لذلك ينبغي أن يعمل املركب على استعمال هذه ألاموال في تسديد ديونه 

 .ألاجل أو تحويلها إلى استثماراتالقصيرة 

 

 

 

36% 

33% 

31% 

 الخزينة 

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 –رأس املال العامل الدائم  0911

 احتياجات رأس املال

515 110 101 1 –  (111 519 050 9-) 11015190011 

 –رأس املال العامل الدائم  0919

 احتياجات رأس املال

909 915 119- (911 151 190 1-) 10099011999 

 –رأس املال العامل الدائم  0919

 احتياجات رأس املال

909 599 151 5- (151 915 101 1-) 11095111199 
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 التحليل القوائم املالية باستخدام نسب التوازن املالي: املطلب الثاني

 : النسب  لهيكلية (1

 .نسبة التمويل الدائم 

 .يمثل نسبة التمويل الدائم (III-07)الجدول 

 من إعداد الطلبة:املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

 . أي املؤسسة تلجأ إلى التمويل الخارجي نالحظ أن في السنوات الثالثة النسبة أصغر من الصفر  :التفسير

 

 

 

 

 

 

 التمويل الدائم

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 9.911 190 109 9 159 151 015/  101 191 110 ألاصول الثابتة/ ألاموال الدائمة  0911

  9.91 995 919  9 011 119 109/  199 191 999 ألاصول الثابتة/ ألاموال الدائمة  0919

 9.951 191 005  9 115 110 955/  151 059 991 ألاصول الثابتة/ ألاموال الدائمة  0919

 

32% 

28% 

40% 
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 نسبة الاستقاللية املالية  

 .يمثل نسبة الاستقاللية املالية (III-08)الجدول 

 الطلبةمن إعداد :املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

 :التفسير

 .أي الديون أكثروهذا يعني بأن هذا مركب ليس مستقل ماليا  1أن نسبة الاستقاللية املالية أصغر من 

 

 

 

 

 

 

 .نسبة الاستقاللية املالية

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 9.90195915 11 901 911 119/  101 191 110 مجموع الديون / الاموال الخاصة  0911

 9.90999100 1 011 151 119/  199 191 999 مجموع الديون / الاموال الخاصة  0919

 9.91119111 11 011 015 099/  151 059 991 مجموع الديون / الاموال الخاصة  0919

 

30% 

27% 

43% 
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 نسبة قابلية السداد 

 يمثل نسبة قابلية السداد (III-09)الجدول 

 إعداد الطلبةمن :املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

 :التفسير

 .ن اي الديون أكبروهي ال تعطي اطمئنان كبير للمقترضي 1نالحظ أن النسبة تعد 

 

 

 

 

 

 

 .نسبة قابلية السداد 

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 1.90195915 11 901 911 119/ 15 011 001 001 مجموع الديون / مجموع ألاصول  0911

 1.90999100 1 011 151 119/  15 111 059 900 مجموع الديون / مجموع ألاصول  0919

 1.91119111 11 011 015 099/ 15 910 090 511 مجموع الديون / مجموع ألاصول  0919

 

33% 

33% 

34% 
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 نسبة السيولة  (2

  نسبة السيولة العامة 

 يمثل نسبة السيولة العامة (III-10)الجدول 

 من إعداد الطلبة:املصدر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

السيولة العامة أكبر من الواحد أي عدد املرات التي تستطيع فيها الاستخدامات املتداولة تغطية  نسبة :التفسير

الدائمة فكلما كانت النسبة كبيرة دل دلك على قدرة املؤسسة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات  املوارد

 .املتداولة دون الحاجة إلى تحويل جزء من الاصول الثابتة إلى سيولة أو الحصول على قروض جديدة 

 

 

 

 نسبة السيولة العامة

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 1.00510911  1 111 115 111/ 9 990 119 001 ديون ق ألاجل/ ألاصول املتداولة 0911

 1.11051111  1 011 151 119/  9 990 109 015 ديون ق ألاجل/ ألاصول املتداولة 0919

 1.99100109 1 190 110 990/ 1 911 019 591 ديون ق ألاجل/ ألاصول املتداولة 0919

 

 

38% 

35% 

27% 
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  نسبة السيولة املختصرة 

 يمثل نسبة السيولة املختصرة (III-11)الجدول 

 من إعداد الطلبة:املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطلبة:املصدر

قصيرة ألاجل وهذا يعني أن املؤسسة  غير قادرة بالوفاء بااللتزامات  1تجاوزت  0911نالحظ أن نسبة  :التفسير

 .ال الخاطئ للمتاحات النقديةويدل على الاستعم 9.1و 9.99انخفضت إلى  0919و  0919أما سنة 

  

 

  

 

 

 السيولة املختصرةنسبة 

 النتيجة التعويض القانون  السنة 

 1.19909911  1 111 115 111/ 1 019 001 909 ديون ق ألاجل/ النقديات 0911

 9.99111109  1 011 151 119/   01 990 011 ديون ق ألاجل/ النقديات 0919

 9.19150519 1 190 110 990/  119 919 959 ديون ق ألاجل/ النقديات 0919

 

86% 

6% 

8% 
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 الفصل  الخالصة

وبعد دراسة الوضيفة املالية للمركب خالل  GL2Zمن خالل الدراسة التطبيقية للموضوع وأثناء فترة التربص ب 

 : على التوالي نجد  0911/0919/0919

وهذه ألاخيرة تمل أغلب "  سوناطراك" املركب ال يتمتع بإستقاللية مالية ألنه يعد وحدة من وحدات الشركة     

 .املركب بأموالها الخاصة وهذا يعطي أثر الثقة ملوردين والبنوك في حالة لجوء املركب لطلب القروض أصول 

نسبة السيولة عالية جدا ولذلك من ألافضل للمركب أن يسدد بعض ديونه القصيرة ألاجل لتحسين مردودية 

 املركب 



 

 

 الخاتمة العامة



 الخاتمة العامة
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على مستوى الوظائف حول لها تبوأ مكانة عامة على الصعيد  تدقيقإن تطور السريع الذي شاهدته ال

الدولي نظرا للحاجة إليها التي قابلت التوسع الاقتصادي وعوامل الاستثمار الحديثة ، فكان والبد من توحيد 

الضوابط كمكمل لهذه الحوائج وكذا بغيت توحيد املمارسات واستفادة ألاطراف من ذوي التطور املحدود في 

من نظريتها املتقدمة ، فكانت هذه الضوابط السبيل لعديد دول العلم للرقي باملهنة محليا والتوجه نحو املهنة 

 .التوافق الذي يعطيها دفعة نسبية لتحقيق مساعيها التوسعية

الدولية ، وباعتبارها من الدول  تدقيقوكون الجزائر من الدول الحديثة العهد في مسعى التوافق مع تطورات ال

تسعى إلى إعطاء تسهيالت أكثر لالستثمار ألاجنبي سواء أكان مباشر ، فهي مطالبة بتهيئة أرضية تمنح لها أكثر التي 

من منطلق دولي ، ماقد يسمح لها باستغالل مواردها مدققيها استفادة من هذه ألاخيرة ، قد تمر عبر تكوين 

تعطي ارتباطا أكبر ذات املصلحة ، ألامر الذي قد  البشرية ، أو على مستوى إلاجراءات املهنية املعتمدة التي قد

 .الدولية تدقيقيتوفر في املعايير ال

 إلاجراءات هذه تعمل حيث الشركات، إلدارة السليمة إلاجراءات و املمارسات الشركات حوكمة تمثل

 تعارض من التقليل إلى عملها خالل من وتهدف ملزمة، بصورة تحكمها وقواعد معايير بموجب واملمارسات

 يتطلب الشركات حوكمة تنفيذ أن حيث الشركة، مع عالقة له من وكل املصالح وأصحاب املساهمين بين املصالح

 من طرف فكل الشركة، في املصالح وأصحاب املساهمين مصالح جميع الاعتبار بعين يأخذ لها، شامل إطار وضع

 في املتميز موقعها خالل من الداخلية تدقيقال إدارة تسعى حيث الحوكمة، عملية في مهما دورا يؤدي ألاطراف هذه

 بكفاءة، تعمل الداخلية الرقابة نظم أن من والتأكد إلداراتها املالئمة ألاساليب وتحديد املخاطر تقييم إلى الشركة

 .الشركة في املصالح وأصحاب املساهمين حقوق  لحماية إلادارة مجلس إليها يحتاج التي الالزمة التوصيات وتقديم

 

 الفرضيات اختبار نتائج

 الدراسة خالل من نتائج إلى التوصل تم فقد البحث، هذا بداية في اقتراحها تم التي للفرضيات بالنسبة

 :يلي كما لبحثنا والتطبيقية النظرية

 : الفرضية ألاولى  - أ

بمعايير تسهل تنفيذ بكل مصداقية وموضوعية ، من خالل العرض التفصيلي للتأهيل العلمي  تدقيقتحظى ال

وما تحتويه ن ثم إثبات صحة هذه الفرضية ، فأهمية هذه املعايير تكمن في كونها مقياسا لألداء الذي  تدقيقلل

 .والتزامه بقواعد والسلوك املنهي تدقيقيقوم به املراجع في تنفيذ لعملية ال
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 :ثانيةال الفرضية - ب

 الداخلية الرقابة عناصر أحد تمثل وهي الشركة داخل وظيفة الداخلية تدقيقال اعتبار يخص فيما

 برنامجه، بإعداد القيام عند الداخلي املراجع عليها يرتكز التي ألاساس تعتبر الداخلية الرقابة أن حيث محققة

 .الداخلية الرقابة كفاية و وجود من بالتأكد تقوم الداخلية تدقيقال أن حيث

  :الثانية الفرضية - ت

 عرضة تكون  التي املجاالت تقويم و تحديد طريق عن املخاطر إدارة في فعال ور  بد الداخلية تدقيقال تقوم

 مما الضعف، و القوة نقاط تحديد طريق عن الداخلية الرقابة نظام من التحقق وكذا الشركة، داخل للمخاطر

 .الفرضية صحة على الحكم وبالتالي الشركات، حوكمة تطبيق في يساهم

 عرض نتائج الدراسة  -1

، فقد تمكنا حوكمة شركاتو  تدقيقتناول موضوع بحثنا هذا دراسة وتحليل ألهم جوانب إلاطار الفكري لل

 : وبعد الدراسة امليدانية من الخروج باإلستنتاجات التالية 

 ؛نتيجة التطور الاقتصاديجاءت بناء على الحاجة إليها ، وتطورها كان  التدقيقإن  .1

ة الدولية جاءت كنتيجة حتمية لعوملة أنشطة ألاعمال وتالش ي الحدود الجغرافية اقتصادي التدقيق .2

 ؛وظهور الشركات متعددة الجنسيات

 . ال يمكن تطبيق املعايير الجزائرية إال بصدورها في الجريدة الرسمية .3

 إلادارة؛ عن امللكية انفصال بسبب الشركات حوكمة ظهرت .4

 التقليدي الدور  تغير فقد الشركات، حوكمة لتفعيل املهمة آلاليات أحد التدقيق كون  من انطالقا .5

 الشركات، في استشاري  بدور  القيام إلى ليصل الرقابة ، نظام مخاطر تحديد عملية وتجاوز  تدقيقلل

 التوصيات تقديم على للعمل لتؤهله الفنية املهارات من عدد لديه يكون  بأن مطالبا دققامل وأصبح

 إلادارة؛ ملجلس الالزمة

 وألاطراف املدققين لدى املشترك الفهم ضرورة على الشركات حوكمة تفعيل في تدقيقال دور  يتوقف .6

 حقوقهم ويحمي للشركة قيمة يضيف نشاطا تدقيقال جعل لكيفية الشركات حوكمة من املستفيدة

 بها؛ ومصالحهم

اقتراحات -2   توصيات و

 تجسيدباإلضافة إلى  لحوكمة شركاتفي الجزائر ، وكذا من خالل التطرق  تدقيقمن خالل دراستنا لواقع ال 

 الركائز ترسيخ ضرورة إلاعتبار بعين ألاخذ من البد الجزائرية، بالشركات تدقيقلل والحقيقي الفعلي الدور 

 : التالية التوصيات ندرج هنا ومن الشركات، لحوكمة ألاساسية
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أخذ الجزائر بعين الاعتبار مناهج التعليم الدولية وكذا مناهج التعليم املعتمدة لدى الدول  -

 ؛املتقدمة في املهنة عند تكوين املدققين 

إعتماد على خبراء املحاسبين ومحافظي الحسبات الذي لهم خبرة وكفاءات عالية وشهدات وطني  -

 ؛منهم دولية ألاخذ من عندهم وتعلمو 

 في تتلخص التي الشركات لحوكمة ألاساسية بالقواعد العمل على الجزائرية الشركات إلزام -

 لهذه السليم التطبيق يخالف من كل على عقوبات فرض مع املسؤولية املساءلة، الشفافية،

  القواعد؛

 التي الشركات من أسهم شراء على وتشجيعهم الجزائرية املساهمة شركات في للعاملين تسهيالت منح -

 حتى رأسمالها، من لجزء مالكين إلى الشركة هذه في عاملين مجرد من لتحويلهم وذلك فيها يعملون 

 استمراريتها؛ على واملحافظة مصالحها تحقيق على للعمل إيجابية وحوافز للشركة والء لديهم يتولد
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 املراجع بالغة العربية 

  الكتب 

 6991، دار النهضة العربية ، لبنان ،  4أشتوي عبدالسالم ، مراجعة املعايير وإلاجراءات ، طبعة   -

 2002دحلوح حسين ، أساسيات التدقيق في ظل املعايير ألامريكية والدولية ، مصر ،  -

وأسس املراجعة علما وعمال ، مؤسسة دار الشباب الجامعية ، مصر ، عبد الفتاح الصحن ، مبادئ  -

6991 

 6991وليم توماس ، املراجعة بين النظرية والتطبيق ، الكتاب ألاول ، دار املريخ للنشر ، السعودية ،  -

منصور أحمد البدوي ، شحاتة السيد شحاتة ، دراسات في إلاتجاهات الحديثة في املراجعة ، دار  -

 2004مصر ،  الجامعة ،

 2004خالد أمين عبدهللا ، علم تدقيق الحسابات ، وائل للنشر والتوزيع ألاردن ،  -

 6991خالد الخطيب وخليل دمحم الرفاعي ، ألاصول العلمية لتدقيق الحسابات ، دار النشر ، ألاردن ،  -

لية في تلبية عبدالصمد نجم الجعفري ، إياد راشد القريش ي ، دراسة حول دور مراقب الحسابات ومسؤو  -

 املعهد العربي للمحاسبين القانونيين ، بغداد ، العراق احتياجات مستخدمي القوائم املالية ،

  1990 ، بيروت ، الجامعية الدار ، والتطبيق التنظير بين املراجعة ، الفيومي دمحم ، الصبان سمير دمحم -

 الدار ، واملراجعة املحاسبة في متقدمة دراسات ، سرايا السيد دمحم ، الدهراوي  مصطفى الدين كمال -

 2001 ، مصر ، الجامعية

عبيد سعد شريم ، لصفي حمود بركات ، أصول مراجعة الحسابات ، مركز أمين للنشر والتوزيع ، اليمن  -

 ،2001  

  2001حاتم دمحم الشيشني ، أساسيات املراجعة ، املكتبة العصرية ، مصر ،  -

 2007 مصر، العربية، املصارف إتحاد إلادارة، مجلس ودور  الشركات حوكمة درويش، بن حيدر عدنان -

 املصرية، للشركات املالي إلاداري  على الشركات لحوكمة الداخلية آلاليات أثر عالم، سمير الدين بهاء -

  2007 مصر، املصري،  املديرين مركز الاستثمار لوزارة مقدم بحث

 التجارب، املبادئ، املفاهيم، ( ومصارف وخاص عام قطاع شركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  -

  2008 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلبات

  2006 مصر، الجامعية، الدار الالكتروني، التشغيل ظل في الداخلية املراجعة السواح، شعبان نادر -
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  الرسائل الجامعية 

 التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور  غالب، فاتح  -

 يةجإلاسترات ألاعمال إدارة تخصص ماجستير الصناعية مذكرة املؤسسات لبعض دراسة املستدامة

  2011سطيف جامعة املستدامة، للتنمية

 مذكرة ميدانية، دراسة:املؤسسات، حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور  ، الصمد، عبد علي عمر -

 2009املدية جامعة محاسبة، و مالية تخصص ماجستير،

 رسالة صيدال، مجمع حالة دراسة الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر -

 2011 املؤسسات، وتسيير اقتصاد تخصص الاقتصادية، العلوم قسم ماجستير،

  ألاوراق البحثية 

 لترشيد املحاسبية املعلومات شفافية تحقيق في الشركات حوكمة دور  خالد، دريس مسعود، صديقي  -

 البواق  أم جامعة وآفاق، ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية  الحوكمة بملتقى مداخلة إلاستثمار، قرر 

  2010 ديسمبر8-7

 الوكالة، نظریة مشاكل تخفیض في دورھا و املؤسسات ،حوكمة سلمان خلف ،علي نوري دمحم بتول  -

  2011 ماي 19 و 18 البلیدة، ،جامعة الحدیثة املنظمات تظیمي فيالن التغیير و لإلبداع الدولي امللتقى

 التقارير وجودة املحاسبي إلافصاح على وأثره الحوكمة قواعد تطبيق سامي، وعمري  عمار بن عيش ى -

 واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة بملتقى مداخلة ، املساهمة الجزائرية شركات حالة دراسة :املالية

  2010 ديسمبر7-8 البواقي، أم جامعة وآفاق، ورهانات

 بطاقة وإلاداري، ااملالي الفساد من الحد في ودورها الشركات حوكمة آليات وآخرون، رقية حسيال   -

من الفساد املالي و الاداري جامعة دمحم  للحد كآلية الشركات امللتقى الوطني حول حوكمة في مشاركة

  2012خيضر بسكرة ماي

 للحّد  والخارجية  اخلية الّد  الّرقابية بين آلاليات التنسيق في الشركات حوكمة دور  عمر، قمان ،براق دمحم  -

 الفساد من للحد كآلية الشركات حوكمة الوطني ملتقى في مشاركة بطاقة وإلاداري، الفساداملالي  من

  2012بسكرة،ماي  خيضر، جامعة دمحم  املالي وإلاداري،

 املؤتمر ، الرقابي ألاداء على والخارجية الداخلية املراجعة تكامل انعكاس ، دمحم براق ، مسعود صديقي -

 جامعة ، الاقتصادية والعلوم الحقوق  كلية ، والحكومات املتميز للمنظمات ألاداء حول  الدولي العلمي

 2005 مارس 09 و 08 ، ورقلة

  املجالت 

 للقيمة، مضيف كنشاط الداخلية املراجعة فعالية لتطوير متكامل إطار نحو الكاشف، يوسف محمود  -

  2007مصر، ارة،جالت كلية مجلة
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 حوكمة جودة تحسين في الداخلية املراجعة وظيفة لجودة املحددة العوامل عيس ى، دمحم كامل سمير -

 ، 01 العدد الاسكندرية، جامعة العلمية، للبحوث  ارةجالت كلية مجلة تطبيقية، دراسة مع الشركات

  2008 جانفي ،45 رقم املجلد

 لإلدارة، العربية املجلة املحاسبة، بيئة في وأثرها العاملية الشركات بعض انهيار القش ي، يوسف ظاهر -

 2005 مصر، ،2 العدد ، 25 املجلة

هادي تميمي ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر ـ  -

  2001ألاردن ، 

  2001دمحم بوتين ، املراجعة ومراقبة الحسابات ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -

  2004خالد أمين عبداله ، علم تدقيق الحسابات، طبعة ثالثة ، وائل للنشر والتوزيع ، ألاردن ،  -

للطباعة والنشر ، الدار النهضنة العربية إدريس عبدالسالم إشتيوي ، املراجعة معايير وإجراءات ،  -

  6991لبنان ، الطبعة الرابعة ، 

 وإلاجراءات النظري  املتقدمة  إلاطار الحسابات مراجعة ، القاض ي يوسف حسين ، دحدوح احمد حسين -

  2009 ، الاردن ، للنشر دارالثقافة ، 1 ط ، الاول  الجزء العملية ،
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 :ملخص

 قواعد لتطبيق رقابية كآلية مساهمتها وكيفية التدقيق وظيفة دور  إبراز إلى الدراسة هذه تسعى

 تدعيم فقصد الجزائرية، الشركات تسيير وتحسين تطوير إلى الرامية املجهودات ظل في الشركات حوكمة

 للمراجعة النظرية واملبادئ املفاهيم تناولت التي ألادبيات باستعراض قمنا الدراسة من النظري  الجانب

 .الجزائرية الشركات باقي على تعميمها ومحاولة يخص وفيما الشركات، وحوكمة الداخلية

 .الداخلية الرقابة ،التدقيق ، املالية القوائم حوكمةالشركات، :املفتاحية لكلماتا

Résume :  

Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de la fonction d'audit et comment elle 

contribue en tant que mécanisme de contrôle de l'application des règles de gouvernement 

d'entreprise au regard des efforts visant à développer et améliorer la gestion des entreprises 

algériennes sur le reste des entreprises algériennes. 

Mots-clés : gouvernement d'entreprise, états financiers, audit, contrôle interne. 


