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جهدي إلى الوالدين الكريمين أطال هللا في عمرهما ومتعهما   املتواضع عصارةأهدي هذا العمل 

كانا بعد هللا عز وجل سببا في إمدادنا بالقوة والعزيمة املعنوية واملادية  نواللذا والعافية بالصحة 

 آلن وهلل الحمد والشكر.وبدعواتهم الخالصة ألكمل هذا املشوار الدراس ي وأصل إلى ما أنا فيه ا 

 إلى كل زمالئي املخلصين. إلى كل األشقاء كل باسمه،

وإلى كل من رفع من معنوياتي في ساعة الضيق والعسر بالكلمة الطيبة وشجعني بصدق إلى املض ي  

 قدما.
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 إلى من علمني أن الدنيا كفاح وسالحها العلم أهدي هذا العمل املتواضع عصارة جهدي 

 واملعرفة. 

 إلى الذي لم يبخل علي بش يء. 

 إلى من سعى ألجل راحتي و نجاحي. 

 إلى من ناله التعب لتوفير مصاريفي. 

 إلى اعز و أعظم  رجل في الكون: أبي العزيز. 

 سهرت الليالي تنير دربي. إلى من ساندتني بدعائها، إلى من 

 إلى نبع العطف.

 إلى أجمل وأروع امرأة في الوجود إليك يا من الجنة تحت قدميك: أمي الغالية.

 إلى الذين ظفرت بهما هدية من الرحمن إخوة فجسدا معنى األخوة في حياتي.

 إلى قطعة من قلبي 

 إلى أخوي: مروة  وعبد املعين.

هناء، آية وعبد الغاني، الذين كانوا معي في كل خطوة  وشجعوا  إلى اعز األصدقاء: هاجر، خديجة، 

 خطواتي حين غالبتها األيام. 

 إلى خاالتي الالتي كن معي دائما فهن األخوات  والرفيقات. 

 إلى أفراد عائلتي جميعا.

 إلى كل من ساهم في انجاز هذا البحث من قريب أو بعيد.

و تزويد رصيده العلمي و املعرفي و الثقافي وال يبحث عن وأخيرا إلى كل طالب علم يسعى لكسب املعرفة 

 مجرد أرقام وعالمات يشحنها من أستاذ لينهي مسيرته الدراسية.

 .إلى كل هؤالء أهدي هذا البحث املتواضع
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 تشكرات
 

 

السموات واألرض رب كل شيئ  ولي الدنيا واألخرة على  رببداية وقبل كل ش يء نتوجه بشكرنا الخالص ل

توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل املتواضع و نرجوا أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم وأن يفتح لنا به طريقا 

 إلى الجنة. 

الصادقة إلى أستاذنا املحترم على إشرافه ومالحظاته القيمة أثناء إعدادنا لهذا   تشكراتناكما نوجه 

 التقرير شكال ومضمونا. 
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 مقدمة عامة 

 املاضية،   السنوات  خالل  العاملية  املنظمات  من  العديد  طرف  من  الحوكمة  بمفهوم  هتمامال ا   تزايد  لقد

 ريكيتيناألم  الشركتين  أبرزها  العاملية،  الشركات  كبرى   شهدتها  التي   املالية  االنهيارات    سلسلة بعد وذلك

  معقدة  محاسبية  لطرق   استخدامهم  إلى  هذا   ويرجع  ، "للتصاالت  كوم  ورلد" وشركة "ةللطاق   إنرون"

 املساهمين،   بحقوق   بالتالع  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ساعد مما  متكامل رقابي  نظام  غياب  إلى  إضافة

 حوكمة   مفهوم   بروز   إلى  أدى  ما  املالية،  القوائم  مصداقية  عدم  وبالتالي الشركة   في  املصالح  وأصحاب

  جهة   من .املالية  املعلومات  في  الثقة  الى استعادة    تسعى  التي  ومبادئه بآلياته  متكامل  رقابي  كنظام  اتالشرك 

 املدقق دور   يمتد  إذ  املؤسسة،  في الداخلية  الرقابية  اآلليات    أهم  أحد  الداخلي  التدقيق  وظيفة  تعد  أخرى 

 عبوالتال   خطاءأل ا   لكشف  رقابية  كآلية  دوره  إلى  املؤسسة  في  الداخلية   الرقابة  نظام  تقييم  من  الداخلي

 تقديم  وكذا   والتشغيلية،  داريةواإل   املالية  والعمليات  التقارير  مختلف   وتقويم  فحص  لخال  من  املحاسبي

 وكذلك  املصالح،  وأصحاب  املساهمين  حقوق   وضمان  القرارات،  تخاذال  واقتراحات  توتحليال  استشارات

 التدقيق  أن  القول   يمكن  هنا  ومن  هدافها،أل   الشركة  بلوغ  يضمن  مما  منها  والحماية املخاطر  إدارة تقييم

 ويعد   للمؤسسة،  التشغيلية  والعمليات  املالية  والقوائم   التقارير  على  الرقابة في  مهما دورا   يلعب   الداخلي

 .اتالشرك  حوكمة  نظام ضمن الداخلية الرقابية تاآلليا أحد

 وأسئلتها الدراسة  إشكالية: ثانيا

 : التالي الرئيس ي السؤال  وفق هذا  بحثنا إشكالية صياغة يمكن سبق ما  على استنادا 

 ؟للزجاج اإلفريقيةفي املؤسسة  تالشركا حوكمة لتطبيق كآلية الداخلي التدقيق دور  هو  ما

 واملتمثلة   الفرعية  سئلةأل ا   من  جملة  على  جابةإل ا   راألم  يتطلب  الرئيس ي  التساؤل   على  جابةلل   محاولة  وفي

 : في أساسا

 أهدافه؟ هي وما الداخلي بالتدقيق املقصود ما •

 ؟الشركات  بحوكمة املقصود ما •

 ت؟الشركا  وحوكمة الداخلي التدقيق بين قةالع توجد هل •

 الدراسة  فرضيات : ثالثا

  ل خال  من  نفيها  أو  إثباتها  يتم  التي  الفرضيات  من  جملة  صياغة  تمت  املطروحة  شكاليةاإل   معالجة  قصد

 :يلي  فيما الفرضيات هذه وتتمثل  البحث، إنجاز

  حوكمة   تطبيق  في  الداخلي  التدقيق  دور   على  إحصائية  ةدالل  ذات  مؤشرات  توجد  :الرئيسية  الفرضية

 . للزجاج  فريقيةاإل  املؤسسة

  في   الداخلي  التدقيق  جودة  على  إحصائية  ةدالل  ذات  مؤشرات   توجد  :األولى  الفرعية  الفرضية

 . للزجاج  فريقيةاإل  املؤسسة

  املؤسسة   في  الحوكمة  تطبيق  على  إحصائية  ةدالل  ذات  مؤشرات   توجد  :الثانية  الفرعية  الفرضية

 . للزجاج  فريقيةاإل 
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 الدراسة وأهداف  أهمية: رابعا

 تسعى   أنها  حيث  الحالي،  الوقت  في  الشركات  حوكمة  بها  تحظى  التي  ميةاأله  من  الدراسة  أهمية  تنبع

 داخل   املخاطر  وتقليل  اإلداري   املالي   الفساد  من  والحد  املصالح  وأصحاب  املساهمين  حقوق   حمايةل

 الحوكمة   لتطبيق  فعالية   رقابية  آلية   كونه  الداخلي  التدقيق  دور   في  الدراسة  أهمية   تبرز  كما  املؤسسة

 املؤسسات  في  اآللية  هذه  لتفعيل  املاسة  والحاجة  املصالح،  أصحاب  وحقوق   الشركة  أصول   وحماية

 : التالية األهداف  تحقيق إلى الدراسة  هذه وتسعى. الجزائرية تصاديةاالق

 . االقتصادية املؤسسة في مراحله و الداخلي التدقيق مفهوم على التعرف •

 . الشركات بحوكمة املتعلقة األساسية املفاهيم إبراز •

 . اتالشرك  وحوكمة الداخلي التدقيق بين العالقة  معرفة •

 املؤسسة  حوكمة  لتطبيق  كآلية  يلعبه  الذي   الدور   ومدى  الداخلي  التدقيق  جودة  مدى  معرفة •

 . اإلفريقية للزجاج 

 الدراسة  موضوع اختيار  أسباب: خامسا

 :التالية النقاط في املوضوع اختيار تم شأنها من التي سباباأل  أهم تبرز

 . الدراسة بموضوع الشخص ي اإلملام  •

 .والتطبيقية النظرية الناحية من املوضوع تحليل في  الذاتية الرغبة •

 . واملحلى  الدولي املستوى  على املوضوع وحداثة أهمية •

 . الجزائرية االقتصادية املؤسسات في الحوكمة وتفعيل الداخلي للتدقيق  املاسة الحاجة •

 الدراسة  منهج: سادسا

 من   ستنباطياال   املنهج  على   االعتماد  تم  فقد  املرجوة،  النتائج  إلى  والوصول   الدراسة  موضوع  لتجسيد

 دراسة   في  التحليلي  الوصفي  واملنهج  النظري،  الجانب  في  املؤسسات   بحوكمة  الداخلي  التدقيق  قةخالل عال

  حول   العينة  أفراد  أراء  عل  للحصول   االستبيان    أداة   تصميم  لخال   من  للزجاج،  اإلفريقية    املؤسسة   حالة

 باستخدام   تطبيقها  في  الداخلي  التدقيق  دور   ومدى  الحوكمة  تطبيق   مدى  الداخلي،  التدقيق  جودة  مدى

 . SPSS برنامج على ذلك في اعتمادا  الوصفي حصاءاإل  أساليب

 الدراسة  حدود: سابعا

  فريقية ال ا   املؤسسة  في  بالضبط  جيجل  يةال و   في  الجزائر،  حالة  التطبيقي  جانبها  في  الدراسة  هذه  تناولت

 كآلية  الداخلي  التدقيق  دور   معرفة  على  للدراسة  الزمنية  الفترة  اقتصرت  ،وقد   AFRICAVER  للزجاج 

 .خالل الثالث سنوات األخيرة املؤسسة حوكمة لتطبيق

 

 الدراسة  صعوبات: ثامنا

 : مايلي  في الدراسة صعوبات تتمثل

 . كورونا جائحة  ظل في الكتب مراجع من الكافي الكم جمع على القدرة عدم •

  الكمية   املعلومات  على  الحصول   عن  العجز  بسبب  املدروسة  الزمنية  الفترة  تمديد   صعوبة •

الداخلي  املتعلقة  تعذر   وكذا   الصحي،  الحجر  ظروف  ظل  في  الدراسة  محل   للمؤسسة  بالتدقيق 
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الداخلي  مع  مقابالت  إجراء   بسبب   املعنية  اإلدارة  إطارات  وكذلك  الخارجي   واملدقق  املدقق 

 .كورونا جائحة جراء اإلجراءات الصارمة

 السابقة  الدراسات: تاسعا 

 : كاالتي هي عليها الحصول  تم  التي الدراسات بين ومن كثيرة دراسات  املوضوع هذا  نال لقد

الجزائر   ،املحاسبية  املعلومات  جودة  تحقيق  في  املؤسسات  حوكمة  إسهامات  رياض،زالس ي    دراسة  -أ 

تناولت2011-2012   معلومات   إلى  الوصول   في  املؤسسات  حوكمة  مساهمة  مدى  إشكالية  الدراسة  هذه  ، 

  املؤسسات   حوكمة  ومزايا  ايجابيات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  وقد  عالية،  جودة  ذات   محاسبية

  املعلومات   جودة  مفهوم  تطوير  في  منها  ستفادةواال   املؤسسات  لحوكمة  الفكرية  الجوانب  وعرض

 تحقيقها   تم  والتي  املحاسبية  املعلومات  جودة  انعكاسات  على  التعرف  محاولة  إلى  هدفت  كذلك  املحاسبية،

  املعلومات   جودة  تحقيق  في  تساهم  املؤسسات  حوكمة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  املؤسسات،  حوكمة  ظل  في

 .الخارجية واملراجعة املراجعة ولجنة الداخلية املراجعة  أهمها من التي آلياتها خالل  من املحاسبية

، 2014-2013  الجزائر،  ،الشركات   حوكمة  تفعيل  في  الداخلي  التدقيق  دور   كنزة،  براهمة  دراسة  -ب

 حوكمة   تفعيل  في  املساهمة   الداخلي  التدقيق  إمكانية  مدى  حول   تتمحور   إشكالية  الدراسة  هذه  تناولت

 ادوار   مختلف  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  وقد  التطبيقي،  مسارها  نجاح   وضمان  الشركات

 كما   الداخلية،   الرقابة  نظام  وفعالية  كفاءة  بتحديد  تسمح  التي   الحديثة  وتوجهاته   الداخلي  التدقيق

 داخل  الحوكمة  تطبيق   في  ايجابيا  دورا   الداخلي  التدقيق  لوظيفة  كان  إذا   ما  عمليا  التعرف  إلى  كذلك  هدفت

 إدارة  بين قةالعال تحدد  التي واملعايير القواعد عن تعبر  املؤسسات حوكمة إلى  الدراسة   وتوصلت املؤسسة،

  املؤسسات   حوكمة  أن   إلى  إضافة  أخرى،  جهة  من  املصالح  وأصحاب  سهماأل   وحملة  جهة  من  املؤسسة

 .املؤسسة  به وتراقب تدار الذي  النظام  بمثابة

، 2016-2015  الجزائر،  ، املؤسسات  حوكمة  دعم  في  الداخلي  التدقيق  دور   ،شيبان  مسعود  دراسة  -ج 

 املؤسسة   في  للحوكمة  السليم  التطبيق  في  الداخلي  التدقيق  مساهمة  مدى  إشكالية  الدراسة  هذه  تناولت

  به،   االهتمام   إلى  أدت  التي  والعوامل  الداخلي  للتدقيق  البارز   الدور   إلى  الدراسة  هدفت  حيث  ،االقتصادية

 املؤسسات،   حوكمة  إطار  في  الصلة  ذات  طرافاأل   مع   الداخلي  للتدقيق  التعاونية  قةالعال  معرفة  وكذلك

 حوكمة   ظل  في  الداخلي  التدقيق  وظيفة  ملفهوم  واضح  ر  تطو  هناك  أن  إلى  الدراسة  توصلت   حيث

. املؤسسة  في  خرى األ   باألنشطة    يهتم  وأصبح  املالية   األنشطة  وتعدت  مهامه  توسعت  حيث  املؤسسات،

 أبرزها   اآلليات  من  مجموعة  على  يرتكز   املؤسسات  لحوكمة  السليم  التطبيق  أن   الدراسة  استنتجت  كذلك

 . املؤسسة وحدات كافة على التطبيق في بالشمولية يتسم كونه الداخلي التدقيق وأهمها

 ومدى   الداخلي،  التدقيق  جودة  ملقاييس  إبرازها  هو  السابقة  الدراسات   باقي  عن   دراستنا  ميز   ما  إن

 الداخلي   التدقيق  يلعبه  الذي  الدور   مدى  معرفة  ثم  ومن  للزجاج،  فريقيةاإل   املؤسسة  في  الحوكمة  تطبيق

 .ستبياناال  أداة لخال من الدراسة محل املؤسسة حوكمة لتطبيق كآلية

 الدراسة  هيكل: عاشرا

  فصلين   خصص  فصول،  ةثالث   تتضمن  خطة  اعتماد  تم  دراستنا،  من  املرجوة   هدافأل ا   إلى  للوصول 

  التي   والخاتمة  املقدمة  إلى  إضافة  التطبيقي،  للجانب  فخصص  الثالث  الفصل  أما  النظري،  للجانب  منها

 . إليها املتوصل  النتائج  بعض تتضمن
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 ملفاهيم   خالله  من   التطرق   تم  الداخلي،  للتدقيق  النظري   طاراإل   في  واملتمثل  ول األ   للفصل  بالنسبة

 إلى   التطرق   تم  كما  ومعاييره،  الداخلي،  التدقيق  جودة   محددات  وكذلك  ووظائفه،  الداخلي،  التدقيق  حول 

 نموذج   وفق  الداخليةقابة  الر   هيكل  مكونات  إلى  إضافة  مقوماتها،  هم  أ   و  الداخلية  الرقابة  نظام  مفهوم

COSO ، الداخلية الرقابة  نظام تقييم في الداخلي املدقق دور  إلى تطرقنا كما. 

  خالله الى   من  التطرق   تم  املؤسسات،  وحوكمة  الداخلي  التدقيق  في   واملتمثل  الثاني  للفصل  بالنسبة  أما

 حوكمة   تطبيق  ومعايير  مبادئ  كذلك  آلياتها،  وخصائصها،  أهميتها  املؤسسات،  حوكمة  مفهوم  وتطور   نشأة

 الداخلية،   الرقابة  ونظام   اتالشرك   حوكمة  بين  ةالعالق   توضيح  إلى  تطرقنا  كما  ومحدداتها،   املؤسسات

 تقييم  في  الداخلي  التدقيق  دور   ات،الشرك   حوكمة  لدعم  املخاطر  إدارة  في  الداخلي  التدقيق  دور   إلى  إضافة

 لدعم  دارةإل ا   بمجلس  الداخلي  التدقيق  عالقة  وأخيرا   املؤسسات،  حوكمة  لدعم   الداخلية  الرقابة  نظام

 .اتالشرك  حوكمة

  AFRICAVER  للزجاج  فريقيةاإل   للمؤسسة  امليدانية  الدراسة  في  واملتمثل  الثالث  للفصل  بالنسبة

 محل   باملؤسسة  التعريف   إلى  ول اال   العنصر  في  التطرق   تم  حيث  عناصر،  ثثال   إلى  فيها  التطرق   تم  جيجل

 فيه  التطرق   فتم  الثالث   العنصر  أما  امليدانية،  للدراسة   املنهجي  طاراإل   فتناول   الثاني   العنصر  أما  الدراسة 

 .ومناقشتها النتائج عرض إلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



7 
 

 

 

 تمهيد

 عبر التجارية املبادالت نطاق وتوسع االقتصادية املجاالت ومختلف املؤسسة شهدته الذي التطور  إن 

 التسيير،  عن امللكية فصل عنه نتج  مما ووظائفها أعمالها وتشعب حجمها كبر إلى بدوره أدى الذي   الزمن،

 دوري  فحص أو مراقبة   بتطبيق لها تسمح التنظيمي هيكلها داخل جديدة وظيفة  تبني عليها حتم وذلك

 املادية الوسائل ومراقبة املؤسسة تسيير قصد العامة املديرية أو  إدارة تحت تصرف املوضوعة للوسائل

 كثرة عن نتجت التي واألخطاء التالعبات  و االنحرافات  تحديد أجل من وذلك املستعملة واملالية والبشرية،

 الداخلي للتدقيق تخصص مصلحة حتى  أو قسم أو  خلية من البد  ولذلك املتدفقة، واملعلومات العمليات

 بها،  تقوم التي والعمليات  واملعلومات األخرى  أقسامها مختلف أداء وتقييم ومراقبة  لتدقيق املؤسسة في

 وذلك واألقسام  املوارد مختلف في والتحكم السيطرة من العليا واإلدارة املال رأس أصحاب يمكن ما وهذا 

 .أقسامها على اإلدارة سيطرة ودرجة الداخلية الرقابة نظام فاعلية مدى ومعرفة التسيير تحسين أجل من

 اإلطار عرض الفصل هذا  في سنحاول  سبق، مما وانطالقا الداخلي، للتدقيق تفصيل أكثر ولدارسة

 :هي مباحث ثالث إلى الفصل هذا  تقسيم تم حيث الداخلي، للتدقيق النظري 

  الداخلي التدقيق مفاهيم حول  :األول  املبحث -

  الداخلي التدقيق ماهية:الثاني املبحث  -

 الداخلي التدقيق أساسيات :الثالث  املبحث -
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 التدقيق  مفاهيم حول  :األول  املبحث

 في املعلومات على املختلفة التنظيمية  الجهات عن فصال والدائنون  واملستثمرون املديرون يعتمد

 على يرتكز  أن يتعين املناسب  الوقت في ومناسبة وصائبة  سليمة قرارات  اتخاذ يتم وحتى  قراراتهم اتخاذ

 ويعتبر القرار، اتخاذ عملية في مؤشرا  هام دور  يلعب التدقيق أن شك وال  وصادقة، منها موثوق  معلومات

 .املالية الفترة نهاية في العمل هذا  نتائج وموضوعية وصحة صدق ملدى العاكسة املرآة

 للتدقيق التاريخي التطور  :األول  املطلب

 للتدقيق التاريخي التطور  -1

 يعتمد التي املحاسبية البيانات صحة من التحقق إلى  اإلنسان حاجة من نشأتها التدقيق مهنة تستمد

 لدى أوال الحاجة هذه ظهرت ولقد للواقع، البيانات تلك مطابقة من والتأكد القرارات، اتخاذ  في عليها

 تستخدم كانت واليونان املصريين قدماء حكومات أن على التاريخية الوثائق  تدل حيث الحكومات

 والسجالت بالدفاتر املثبتة القيود إلى يستمع وقتها املدقق  وكان  الحسابات، صحة من للتأكد املدققين

 والتي"Auditing" يونانية كلمةة من مشتق"Audire"تدقيق " كلمة أن نجد وهكذا  صحتها مدى على للوقوف

 1. يستمع أو استماع على يدل معناها

 تطبيق وانتشار وتبسيط سهولة  إلى أدى عشر الخامس القرن  في املزدوج  القيد نظرية ظهور  وإن

  2والتدقيق املحاسبة مهنة تطور  إلى أدى مما والتدقيق املحاسبة

 فمنذ سواء، حد على واالقتصادي التجاري  النشاط تطور  واملراقبة التدقيق تطور  صاحب لقد

 تطور  تبع الذي املستمر والتطور  عشر، والسادس عشر الخامس القرنين في بايطاليا  التجارية النهضة

 إذا  الصغيرة الفردية املؤسسات في قوية الخارجية املراقبة إلى الحاجة  تكن فلم  االقتصادية، املؤسسات

 الثورة عهد في الضخمة  الصناعية املؤسسات   ظهور  أن غير .الوقت نفس في املسير هو  املالك كان

 على األموال فكانت التطور، ملساير  كبيرة أموال رؤوس إلى بالحاجة تميز عشر، الثامن القرن  في الصناعية

 شركات  ظهور  إلى أدى  مما بها، املخاطرة على لديه تتوفر حيث البعض، امتناع وكذا  نادرة األفراد مستوى 

 3تدريجيا التسيير عن امللكية انفصال إلى بدوره أدى وهذا  األموال،

  كلية  تأسست حيث م، 1581 عام بايطاليا فينسيا في التدقيق ميدان في مهنية منظمة أول  ظهرت وقد

Roboratif   الكلية، هذه في عضوا  يكون  أن التدقيق مهنة مزاول  على يجب إذ ،ناملحاسبي الخبراء لتكوين 

 في السبق فضل لها  كان التي الدول  من بريطانيا كانت وقد املهنة، هذه تنظيم إلى األخرى   الدول  اتجهت ثم

 جمعية  أنشئت عندما بريطانيا في مستقلة مهنة الحسابات تدقيق عملية  أصبحت حيث التنظيم، هذا 

 ذلك  وبعد م، 1773 بكثير ذلك قبل هناك نشأة  املهنة أن من بالرغم م 1854 بأدنبرة القانونيين املحاسبين

 تالعب من املستثمرين حماية بقصد التدقيق  وجوب على ينص والذي 1862 سنة الشركات  قانون  صدر

 
 .18، 17ص ، 2007األردن، وائل، دار والعلمية، النظرية الناحية الحسابات تدقيق علم هللا عبد خالد  1
 . 183 ،ص  2011األردن، امليسرة، دار النظري، الحسابات تدقيق علم ، وآخرون محمود سالمة أ رفت  2

 . 08،ص  2008الثالثة، الطبعة الجزائر، -عكنون  بن الجامعية، املطبوعات ديوان التطبيق، إلى النظرية من الحسابات املراجعة بوتين محمد  3

 



9 
 

 على ساعد حيث األمام إلى  الخطوات بعض التقدم على التدقيق مهنة ساعد القانون  فهذا  الشركات،4

 .5أكثر بها االهتمام انتشارها

 للمحاسبين  األمريكي املعهد(1882   عام في األمريكية املتحدة الواليات أما م، 1881 في ظهر فرنسا ففي

 أما م، 1911 سنة وفنلندا  م، 1904 واستراليا م، 1902 وكندا  م، 1896 سنة وأملانيا   )م 1916 القانونيين

 وظلت تنظيم، دون  فيها مهنة مزاولة بدأت  حيث املجال، هذا  في السبق فضل ملصر فكان العربي الشرق  في

 أنشأت  ولقد التدقيق، مهنة ملزاولة املنظم  (1)  رقم  قانون  صدور  عند  م 1909 سنة  حتى مباحا حرما

 مصر، في املهنة تنظيم  حاولةمل الرئيس ي  الهدف وكان  م 1953 سنة املصرية واملراجعين املحاسبين جمعية

 أعمال ينظم م1958ة  سن دستورا  األخيرة  هذه أصدرت وقد م، 1955 سنة نقابة  إلى الجمعية تحولت ثم

 مهنية تشريعات هناك  كانت كما .لها املحاسبين ومسؤوليات وحقوق  وواجبات املهنة، وآداب  وسلوك

 سنة  حتى فلسطين في مطبقا الهندي قانون ال ظل وقد م، 1919 سنة واألردن والعراق  فلسطين في متقدمة

 التدقيق نةهم وأصبحت العراقي الشركات  بقانون  استبدل حيث م 1958 سنة حتى العراق أما م 1948

 م  1962 سنة املؤقت الشركات قانون  صدور  حتى األردن أما .املهنة هذه في الدخول  ينظم  لقانون  خاضعة

 قانون  ظل فقد الكويت في أما .م 1964 سنة وذلك ) 12رقم ) قانون  باسم  صدر حيث دائما أصبح والذي

 والذي  الكويتي الشركات قانون  صدر عندما م 1960 سنة حتى فيها مطبقا م 1913 لسنة  الهندي الشركات

الهندي، من أكثر املتطور  التدقيق أصول  من املزيد تضمن  آخر قانون  صدر م  1962 سنة وفي القانون 

 للمهنة منظمة بتشريعات حاليا  تتمتع العربية الدول  جميع وأصبحت هناك، التدقيق مهنة ممارسة نظم

 وتونس واليمن  عمان، وسلطنة املتحدة، العربية واإلمارات السعودية،ة  العربي اململكة رأسها وعلى

 .6الخ ...واملغرب والجزائر وليبيا والسودان

 كانت أخرى  جهة ومن جهة، من منه املتوخاة األهداف رهينة كانت للتدقيق املتالحقة التطورات إن

 التي الكبيرة والتغيرات ش ىيتما جعله بغية النظري  الجانب من األخير هذا  لتطوير املستمر البحث  نتيجة

 وجه على االقتصادية املؤسسات شهدتها والتي عام، بشكل العاملي واالقتصاد  العاملية التجارة  عرفتها

 .7الخصوص

 التدقيق مفهوم  :ثانيا

 أدلة وتقييم لجمع منظمة عملية" عن عبارة أنه على التدقيق AAA األمريكية املحاسبة جمعية تعرف

 على تأكيدو  توفير بهدف  اقتصادية، وأحداث بتصرفات خاصة بتأكيدات تتعلق موضوعي بشكل  اإلثبات

  "8 املعنيين املستخدمين إلى النتائج تلك وتبليغ املقررة املعايير مع التأكيدات تلك بين تطابق درجة وجود

 انتقاديا  فنيا فحصا املؤسسة وسجالت  ودفاتر مستندات فحص  عملية" يعني املنهي بمعناه التدقيق

 ذلك في معتمدين للمؤسسة املالية الكشوفات عدالة  في الرأي وإبداء العمليات  صحة من محايدا للتحقق

 9الداخلية. الرقابة نظام ومتانة  قوة على

 
4  
 

 بن الجامعية، املطبوعات ديوان التطبيقية، واملمارسات النظري  اإلطار الحسابات وتدقيق صديقي،املراجعة مسعود طواهر، التهامي محمد   6

 . 07،ص 2003 الجزائر، عكنون 
 . 06،  2002مصر ، الجامعية، الدار الخارجية، رجعة ا م علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير 7
 . 18،ص  2004مصر، ، الجامعية الدار والتطبيق، النظرية بين رجعة ا الم لطفي، أحمد السيد أمين  8
 . 07، ص  2000األردن، صفاء، دار الحسابات، لتدقيق الحديث املدخل جمعة،  حلمي أحمد 9
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 من منسق بشكل مقدمة منهجية طريقة أو  مسعى" أنه على التدقيق الفرنسية العمل منظمة عرفت

 استنادا ومستقل، معلل حكم إصدار بغية والتقييم املعلومات تقنيات من مجموعة يستعمل  منهي طرف

 ."10بالتنظيم املتعلقة واإلجراءات النظام وفعالية مصداقية وتقدير التقييم، معايير على

 تبعا منظورين من للتدقيق خالله من ينظر توضيح  وأضافت السابق بالتعريف املنظمة تكتفي ولم

 :11منها املتوخاة ألهداف

 ؛ املؤسسة داخل املنتجة املعلومات حول   رأي تشكيل أي  :املعلومات نوعية تقدير -

 .والتنظيم املعلوماتي النظام وفعالية نجاعة تقدير -

  :12التالية النقاط على يرتكز التدقيق أن نالحظ السابقة التعاريف خالل من

 تسجيلها تم التي  العمليات  وسالمة صحة من للتأكد  املحاسبية والسجالت البيانات فحص أي :الفحص

 .وتبويبها وتحليلها

 أعمال  نتيجة على السليم للتعبير الختامية  املالية  الكشوفات  صالحية على الحكم وهو :التحقيق

 .لها الحقيقي املالي للمركز تشكيلها ومدى املؤسسة،

 أو داخلية سواء املعنية األطراف إلى موجه تقرير شكل في والتحقيق الفحص نتائج بلورة أي :التقرير

 .خارجية

 :أنه على يمكن تعريف التدقيق السابقة التعاريف استنادا على

 مؤهل مستقل منهي شخص بها  يقوم اإلثبات، أدلة وتقييم لجمع منهجية عملية أو طريقة هو التدقيق

 املحاسبية واملستندات السجالت بفحص املؤسسة، خارج  أو داخل من كان سواء  وعمليا،  علميا

 فني رأي وإعطاء االقتصادية، لألحداث املنجزة العمليات وسالمة  صحة من للتأكد املالية والكشوفات

 وتبليغ تقرير، شكل في والتحقيق الفحص نتائج الختامية،وبلورة املالية صالحية الكشوفات حول  محايد

 .معينة زمنية فترة خالل املعنية األطراف إلى النتائج

 التدقيق  أهمية   :الثاني  املطلب

 حجم كبر وكلما منها،  املستفيدين أو املالية الكشوفات  مستخدمي إلى الحسابات تدقيق  أهمية ترجع

 نظرا  صعوبة أكثر الحسابات مدقق مهمة تأصب كلما املحاسبية البيانات مستخدمي عدد وزاد  املؤسسة

و االقتصادي  القرارات بناء في الكشوفات  هذه الستخدام  قيمة يضيف أنه في املدقق دور  يتمثلة. 

 أحكامهم لترشيد البيانات هذه مستخدمي ملصلحة املحاسبي النظام  من تنتج التي االقتصادية للمعلومات

 وأثارها الحسابات تدقيق عملية فأهمية وعموما.  والثقة  بالرقابة القيمة هذه وصف ويمكن وقراراتهم،

 :13اآلتي خالل من تتضح لقراراتهم اتخاذهم في املالية الكشوفات مستخدمي سلوك على

 باملعلومات  تزويدهم طريق عن املعلومات مستخدمي لدى التأكد عام مقدار تخفيض -1

 ؛ القرارات اتخاذ مخاطر تجنبهم وبالتالي ،ةالكافي

 
 . 01ص سابق، مرجع صديقي، مسعود طواهر، التهامي محمد 10
 . 10املرجع،ص نفس 11
 جامعة قاصدي  وجباية، محاسبة تخصص التجارية، العلوم في ريماجست مذكرة الجبائية، املخاطر تدنئة في املراجعة دور حميداتو صالح،   12

 . 25ص ،2012 ورقلة مرباح
  العلوم في ماجستير مذكرة ،"املستدامة  التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور  "غالب،  فاتح  13

 . 51ص ، 2011 سطيف، عباس، فرحات جامعة املستدامة، للتنمية االستراتيجية أعمال إدارة تخصص التسيير، وعلوم االقتصادية
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 من عليها يحصلون  التي قيمة ذات املعلومات خالل من وذلك معين، قرار اتخاذ يستلزم -2

 ؛معينة أهداف بتحقيق ترتبط والتي التدقيق تقرير

 فيها.  املرغوب غير النتائج تجنب إلى يؤدي مناسب موقف التخاذ ودافعا باعثا تكون  -3

 االتصال  في  آخر دورا يمثل فانه التدقيق، مكتب وهو التنظيم في  عضو املدقق فكون  أخرى  ناحية من

 :14التالية األهداف تحقي إلى )الداخل إلى املوجه االتصال ويسمى (االتصال من النوع هذا  ويرمي

  ؛التدقيق مكتب بأهداف ملدققينا  وعي خلق - 1

  ؛التدقيق مكاتب  على تؤثر والتي الهامة، التطورات املدققين تعليم - 2

 ؛  املجتمع في باالتصال  القائمين املدققين فعالية زيادة - 3

 . التدقيق مكتب في يجري  ما كل  على االطالع في املدققين رغبات إشباع - 4

 وتقسيماته  التدقيق أنواعث: الثال  املطلب

  :التدقيق أنواع

 فيمكن  للتدقيق، خاللها من ينظر التي الزاوية حسب على يكون  قد التدقيق األنواع  بين االختالف إن

 :وهي زاويا عدة خالل من أنواع عدة نجد أن

  :بالتدقيق تقوم التي الجهة زاوية حيث من -أ

 املوضوعي والتقييم للتجميع منظمة عملية بأنه الخارجي التدقيق يعرف :الخارجي التدقيق -1

 مدى لتحديد االقتصادية، والتصرفات األحداث بشأن املؤسسة،  بمزاعم  الخاصة  لألدلة

 املالية الكشوفات ملستخدمي  النتائج وتوصيل املحددة املعايير مع املزاعم هذه تماش ي

  15املؤسسة. في املصلحة ألصحاب

 للمؤسسة قيمة إلضافة وموضوعي مستقل استشاري  تأكدي نشاط هو :الداخلي التدقيق -2

يساعد عملياتها لتحسين  وصارم منظم  منهج بإيجاد أهدافها تحقيق على املؤسسة وهو 

 إيجاد  طريق عن وذلك ،)التحكم(التوجيه  و   الرقابة،  الخطر إدارة عمليات كفاءة وتحسين

 .16معقولة  وبتكلفة كفؤ رقابة نظام

  :القانوني اإللزام زاوية حيث من -ب

 إجباري  فهو القانونية التشريعات تفرضه أي قانوني  إللزام وفقا  تتم :اإللزامي التدقيق -1

 الهيئات  لحقوق  وحماية ضمانا وذلك ملواده، للمخالف قانونية وجزاءات  بعقوبات مقرون

 . لمؤسسةل املالية بالكشوفات املهتمة والجهات

 تطلبه وإنما به، القيام يحتمال  قانوني إلزام دون  يتم الذي التدقيق وهو :االختياري  التدقيق -2

 .17األشخاص  وشركات الفردية االقتصادية املؤسسات وخاصة االقتصادية املؤسسة

 

 
 .  5سابق،ص مرجع غالب، فاتح  14
 .  61ص سابق، مرجع غالب، فاتح  15
 رستياملؤسسة"، مذكرة ماج داخل املخزون لعمليات الداخلية الرقابة نظام وتحسين املخاطر تقييم في الخارجي املدقق دور   "عميروش، بوبكر  16

 . 13ص ، 2011 سطيف عباس، فرحات جامعة ة،مقمع ومحاسبية مالية دراسات  تخصص التجارية، العلوم في
 . 17ص ،  1999األردن، رق، ا الو مؤسسة والدولية، االمريكية املعايير ظل في التدقيق أساسيات دحدوح، حسين القاض ي، حسين  17
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  :التدقيق نطاق زاوية حيث من  -ج

 بفحص يقوم إذ محدد غير عمل للمدقق يكون  التدقيق  من النوع هذا  في :الكامل التدقيق -1

 الفترة خالل املؤسسة مستوى  على تتم التي العمليات بجميع املتعلقة  والسجالت البيانات

 الفني الرأي  األمر نهاية في تقديم التدقيق،  من النوع هذا  في املدقق على ويتعين   18املحاسبية. 

 الفحص  نطاق عن النظر بغض ككل املالية الكشوفات وصحة عدالة مدى عن املحايد

 لم التي تلك حتى املفردات جميع تغطي مسؤولياته أن حيث  اختباراته، شملتها التي  واملفردات

 تشملها التي مفرداته تحديد في الحرية للمدقق أن الحالة  هذه في ويالحظ  للفحص تخضع

 19اختباراته. 

 أو املعينة، العمليات بعض على املدقق عمل  فيه يقتصر الذي  التدقيق وهو :الجزئي التدقيق -2

 صورة بأي املدقق فحص نطاق على القيود فيه توضع الذي التدقيق من النوع ذلك بمثابة هو

 20العمليات  تلك املدقق تعين التي الجهة وتحدد الصور  من

  :21االختبارات وحجم الفحص مدى زاوية حيث من -د

 خلوها من التأكد بهدف املحاسبية، واملستندات  الدفاتر كافة ويشمل :التفصيلي لتدقيقا -1

 النوع  هذا  ويكون  سليم، وبشكل  بانتظام مقيدة العمليات أن  من التحقق مع  والتالعبات لألخطاء

 .الصغيرة املؤسسات في

 يتم للنتائج الوصول  وعند املحاسبية املفردات من عينة اختيار ويشمل :االختياري  لتدقيقا -2

 الشخص األسلوب على إما  العينة تحديد ويتوقف العينة منه أخذت الذي مجتمع على تعميمها

 تتطلب مما العمليات وتعقد لتعدد نظرا   الكبيرة املؤسسات في النوع هذا  ويتم اإلحصائي، أو ي

 .أكبر وتكلفة كبير وجهد وقت

 :22االختبارات  وإجراء التدقيق عملية توقيت زاوية حيث من -هـ 

 الدفاتر  تكون  أن بعد للمؤسسة املالية الفترة نهاية في التدقيق بداية به يقصد :النهائي التدقيق -1

 .أعدت قد املالية والكشوفات أجريت قد  التسوية وقيود أقفلت، قد

 املدقق يقوم إذ مستمرة بصفة والفحص التدقيق عملية قيام به  يقصد :املستمر التدقيق -2

 املثبتة البيانات وفحص لتدقيق املالية السنة خالل متعددة فترات في املؤسسة بزيارة ومندوبيه

 ترصيد بعد املالية السنة نهاية في املالية للكشوفات  نهائي لتدقيق باإلضافة والسجالت بالدفاتر

 .الدفاتر وإقفال الحسابات

 

 

 
   .188 ،ص  2006مصر، الحديث، الجامعي املكتب واملراجعة، املحاسبة في متقدمة دراسات سرايا، السيد محمد الدهراوي، الدين كمال  18
 . 11ص سابق، جمعة،مرجع حلمي أحمد  19

 سابق،  مرجع دحدوح، حسين القاض ي، حسين 20

 محاسبة،جامعة  تخصص التسيير، علوم في ريستماج مذكرة ،"الجبائية الرقابة دعم في املحاسبي التدقيق مساهمة "إلياس، ذبيح قالب 21

 . 47 ص ، 2011 بسكرة، خيضر، محمد
 . 31ص سابق، مرجع وآخرون، محمود سالمة رفت 22
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  :تدقيقل ل أخرى  أنواع 

 آخر إلى  نوع من التدقيق مادة فيها تختلف أي مستقلة تكون  التي تلك للتدقيق األخرى  باألنواع  يقصد

 :23مايلي  وأهمها

 حولها  رأيه وإبداء  املالية القوائم على الظاهرة الحسابات بفحص املدقق قيام هو: املالي التدقيق - أ

العمليات   -ب  مختلف  في التسييرية بالناحية يهتم الذي التدقيق هو  :( التشغيلي التدقيق)تدقيق 

 طريق عن مسؤولياتها من والتخفيف املؤسسة في القرارات مراكز  مساعدة قصد املؤسسة نشاطات

 . موضوعية بتحاليل تزويدها

 بالذكر ونخص التسييرية للعمليات التقني بالجانب  يهتم الذي التدقيق وهو:  اآللي اإلعلم تدقيق -ج

 املؤسسة. منها تستفيد التي الخدمات ومستويات اآللي اإلعالم تدقيق

 وما  املؤسسة طرف من املتبعة اإلستراتيجية التدقيق من النوع هذا  يدرس:  االستراتيجي التدقيق -د

 أو التطور  في رغبة والغامض  واملسيطر املعقد املحيط  مواجهة قصد فيها إدخالها يجب التي التغيرات هي

 األقل. على البقاء

 على باالعتماد وهذا  املؤسسة ونتائج لنشاط مستقل منهجي فحص عن عبارة هوة:  الجود تدقيق -ه

 وفقا فعالة بصفة انجازها تم والنشاطات النتائج هذه كانت إذا  ما حول  رأي إبداء ليتم معينة جودة معايير

 .الجودة من معينة ملعايير

 البيانات أن من والتأكد البيئية بالنظم االلتزام من التأكد إلى تهدف  فحص عملية ي:البيئ التدقيق -و

 جميع عن التفاصيل كافة توفير تم قد وأنه .عليها االعتماد يمكن البيئية بالقائمة الواردة واملعلومات

 . واملالئمة الهامة البيئية القضايا

 األدلة لجمع منتظم تشخيص بإجراء وذلك االجتماعي األداء فحص عملية هو ي:االجتماع التدقيق -ز

 بهدف االجتماعية واألنشطة  البرامج في ممثال للمؤسسة االجتماعي األداء تقييم إلى والوصول  والقرائن

 ضوء في املسؤولية لهذه أدائها فعالية ومدى االجتماعية بمسؤوليتها   املنظمة التزام مدى من التأكد

 قراراتها اتخاذ في ملساعدتها املعنية ألطراف كله ذلك عن التقرير  ثم واملالئمة املعتمدة املعايير من مجموعة

 . 24سياستها ورسم

 طرف من الجبائية االلتزامات احترام مدى بتشخيص  الجبائي التدقيق قيام هيي: الجبائ التدقيق -س

 الجبائية التكاليف تحليل للمؤسسة الجبائية للحالة االنتقادي الفحص اعتبارها ويكمن املؤسسة،

 .25الجبائي  التسيير لوظيفة تكميال واملراقبة بالفحص  يقوم الجبائي فاملدقق .لها الجبائي املخطر  وتقييم

 

 

 

 

 
 .27،26سابق،ص  مرجع صالح، حميداتو  23
 . 530ص ،  2007مصر، الجامعية، الدار التأكد، وخدمات املراجعة  في متقدمة راسات د لطفي، أحمد السيد أمين 24
 وعلوم  االقتصادية العلوم مجلة سطيف، والية  مؤسسات لبعض ميدانية دراسة للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تدقيق سكاك، مراد 25

 . . 211 ،ص 11،2011 العدد سطيف عباس، فرحات جامعة التسيير،
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 الداخلي التدقيق ماهية  :الثاني  املبحث

 محاربة  أجل من وذلك للحذر، وسيلة باعتباره الحالي وقتنا في بالغة أهمية ذو الداخلي التدقيق  أصبح

 الوضعية معرفة في  عليه االرتكاز املمكن فمن واملخالفات، املهنية األخطاء واإلهمال، الغش  من كل

 وأسباب  الداخلي التدقيق مفهوم :من كل إلى املبحث هذا  في بالتطرق  سنقوم  لذا  للمؤسسة، الحقيقية

 .الداخلي التدقيق وأركان خصائص تطوره،

 تطوره  وأسباب الداخلي التدقيق مفهوم :األول  املطلب

  الداخلي التدقيق مفهوم  :أوال

 :منها تعاريف عدة هناك

 عبارة هو الداخلي التدقيق " IFACT " الداخليين واملراقبين للمدققين الفرنس ي املعهد  عرفه ما حسب

 هذا  املؤسسة، وتسيير مراقبة  قصد العليا اإلدارة تصرف تحت املوضوعة للوسائل دوري  فحص عن

 الرئيسية األهداف إن .األخرى  األقسام باقي عن ومستقل املؤسسة إلدارة  تابع قسم به يقوم  النشاط

 بها املعمول  اإلجراءات كانت إذا  فيما تدقيق إذن هي الدوري  النشاط هذا  إطار  في الداخليين للمدققين

 الهياكل فعالة، التنظيمات شرعية، العمليات  صادقة، املعلومات أن أي الكافية،  الضمانات تتضمن

 .26ومناسبة واضحة

 مستقل نشاط عن عبارة هو الداخلي التدقيق " IIA " الداخليين املدققين معهد عرفه ما حسب

 بها،  تقوم التي العمليات على سيطرتها درجة على للمؤسسة للدارة تأكيدات  يعطي الذي وموضوعي

 أهدافها وتحقيق تنظيم على يساعد أنه كما مضافة، قيمة خلق  على ويساعد لتحسينها النصيحة وإعطاء

 الشركات  وحوكمة والرقابة، املخاطر إدارة لعمليات  ومنهجي منظم  نهج باإلتباع وذلك التقييم، خالل من

 "فعاليتها لتعزيز مقترحات وتقديم

 كنشاط  بها  االعتراف حديثة حتى أو االستعمال الحديثة الوظيفة هذه إن القول  فيمكن الجزائر في أما

 من 40 املادة خالل من الثمانينات نهاية في إال الجزائر املشرع عليها ينص فلم  .عنه االستغناء  يمكن ال

 يتعين" :أنه على تنص التي 1988 جانفي 12 بتاريخ الصادر 88 / 01 رقم للمؤسسات  التوجيهي القانون 

 بصفة وتحسين املؤسسة في باملراقبة خاصة داخلية هياكل تنظيم  االقتصادية العمومية املؤسسات على

 :أنه على 58 ملادةا  نص في أكمل كما تسييرها، سيرها أنماط  مستمرة

 قانونا املشكلة األجهزة خارج  االقتصادية العمومية املؤسسة وتسيير إدارة في يتدخل أن ألحد يجوز  ال"

 تطبيق عنها ويترتب ضمنيا تسييرا  الحكم لهذا  مخالفة  كل تشكل بها، الخاصة الصالحيات إطار في والعاملة

 "الشأن هذا  في عليها املنصوص والجزائية املدنية املسؤولية قواعد

 الداخلي التدقيق خصائص  :ثانيا

  :27وهي سابقا تناولناها التي التعاريف من خصائص من مجموعة استخالص يمكن

 كل على تنصب حيث الوظائف كل وفي املؤسسات في تطبق  :شاملة وظيفة الداخلي التدقيق -1

 .اإلدارة خدمة بهدف املؤسسات وظائف

 
 . 15ص سابق، مرجع محمد بوتين،    26
 . 1988جانفي  12الصادر بتاريخ 01-88القانون  1988. 02العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة  27
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 الفحص لعمليات واملصالح الوحدات مختلف لها تخضع حيث:  دورية وظيفة الداخلي التدقيق -2

 .مستمرة بصفة والتقييم

 باقي عن مستقلة أنها إال املؤسسة وظائف من وظيفة الداخلي التدقيق أن رغم:  االستقللية -3

 .باملوضوعية عمله يتسم  حتى مستقال يكون  أن املدقق فعلى األخرى، الوظائف

 :في واملتمثلة لها أخرى  خصائص نذكر الخصائص تلك إلى باإلضافة

  الداخلية الرقابة  نظام دعائم من أساسية دعامة الداخلي التدقيق -

  املؤسسة وحدات من إدارية وحدة بها تقوم وظيفة الداخلي التدقيق -

 في واملناسبة الدقيقة  املعلومات توفير خالل من اإلدارة القرارات لترشيد تسعى الداخلي التدقيق  -

  .املناسب التوقيف

 الداخلي التدقيق تطور  أسباب : ثالثا

 وانفصال  املؤسسات حجم كبر إلى املساهمة شركات ظهور  أدى :عملياتها وتعقد املشروعات حجم أكبر -1

 .األشياء بكافة  إملام على املؤسسات إدارة قدرة عدم إلى أدى مما امللكية عن اإلدارة

 فروع إنشاء تم املؤسسات  حجم كبر مع :الدولية العمليات نطاق وتزايد للعمليات الجغرافي التناثر -2

 هذا  على أطلق وقد الفروع هذه أعمال لتدقيق داخلي مدقق إرسال إلى ذلك أدى متباعدة مناطق في كثيرة

 فقد .التعديالت بعض واالقتراح  اإلدارية بالسياسات العاملين التزام مدى  ملتابعة املتجول  باملدقق املدقق

 وظيفة في جوهرية تغييرات بعض ذلك على ترتب وقد  دولية بعمليات الداخلي  التدقيق اهتمام برز 

 :يلي فيما ومتمثلة الداخلي التدقيق

 الخارجي املدقق عمل نطاق تضييق إلى يؤدي وهذا الداخلي، املدقق عمل نطاق في الزيادة -

 مهنة باعتبارها الداخلي بالتدقيق الخارجيين املدققين اعتراف -

 التدقيق وظائف وتوسيع املحاسبية املساءلة  من املزيد لتحقيق الخارجية األطراف ضغوط تزايد -

 اإلدارة فوضت أن إلى جغرافيا متباعدة  لها فروع وإنشاء املؤسسات حجم كبر أدى :إلدارة ا المركزية -3

 تتأكد  وحتى الفروع هذه مديري  أداء تقييم ويتم الفروع هذه مديري  إلى السلطات بعض   املركزية العليا

 املدقق  العليا اإلدارة واستخدمت املرسومة بالسياسات املديرين هؤالء  التزام مدى من العليا اإلدارة

 .28ذلك في الداخلي

 اإلدارة وعلى الداخلي التدقيق لقسم  ي الرئيس العميل هي اإلدارة أن  نجد :اإلدارة احتياجات في التوسع -4

 طلب  يوجد انه املتحدة اململكة في الداخليين املدققين معهد يرى  حيث .االحتياجات تلك توفير القسم هذا 

 واسع اهتما إلى املالي الجانب على تركيزها في وممارساتها الداخلي التدقيق روح   في كبير تغير يعكس جديد

 .الحرجة األعمال مخاطر بتحليل

 

 الخارجي املدقق يعد لم عملياتها وتعقد املشروعات هذه حجم كبر مع االختباري، التدقيق إلى التحول  -5

 املجموع تمثل  عينه تدقيق وهي اختباري  التدقيق إلى يتحول  بدأ ولكنه العمليات  كافة بتدقيق يقوم

 رقاب نظام يتوافر أن املعاينة اختبارات ظل في البد ذلك وعلى  .العمليات  مجتمع تمثل أنها ويفترض

 
 . 43ص   1998مصر، الحديث، الجامعي املكتب أصول املراجعة، لبيب، عوض الفيومي، محمد   28
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 ذلك وعلى الداخلية الرقابة لنظام الركائز أهم من باملؤسسة  داخلي تدقيق وجود ويعتبر فعال، داخلية

  .29باملؤسسة الداخلي التدقيق تواجد الزما كان العملية الناحية من فانه

 اإلدارة، مجلس وهي متعددة جهات تنجزها عملية هي الداخلية الرقابة :الداخلية الرقابة مفهوم تطور  -6

 :التالية  األهداف بتحقيق يتعلق فيما معقول  تأكيد على للحصول  تصميمها ويتم آخرون  وأفراد واإلدارة

 املالي  التقرير معقولية -

 العمليات  وفعالية كفاءة -

  .السارية والنظم والتشريعات باللوائح االلتزام -

 أنشطة  املخاطر، تقييم الرقابية، البيئة :هي متداخلة عناصر خمسة من الداخلية  الرقابة نظام ويتكون 

 .املتابعة واالتصاالت، املعلومات الرقابة،

 على والحصول  تحقيقها إلى املؤسسة تسعى التي األهداف بين ومباشرة وطيدة عالقة فهناك ذلك وعلى

 لتحقيق الالزمة االحتياجات تمثل والتي الداخلية الرقابة لنظام املكونة والعناصر لها معقول   التأكيد

 .األهداف

 بمجريات بإملام اإلدارة مجلس قيام  السيطرة مفهوم يعني حيث :املؤسسة على  السيطرة مفهوم  عمالأ -7

 التي املخاطر  وتجاوز  لها، املخطط األهداف تحقيق نحو  وتوجيهها إدارتها على والقدرة باملؤسسة األمور 

 بعد املؤسسة على السيطرة بمفهوم االهتمام تم وقد .املتغيرة األعمال بيئة  نتيجة لها التعرض  يمكن

 .املتحدة اململكة في 1992 سنة Cadbury لجنة صدور 

 الداخل التدقيق وأهداف أركان :الثاني  املطلب

 الداخلي  التدقيق أركان :أوال

 توفر يجب الصحيح  بالنهج وتنفيذها منها املرجوة األهداف وتحقيق الداخلي التدقيق عملية إلكمال

  :30يلي فيما تتمثل وأركان عناصر من مجموعة

 يدور  والذي الداخلي التدقيق أركان من أساسيا وركنا عنصرا  الفحص يعتبر :والتدقيق الفحص -1

 :حيث من واملحاسبية املالية  العمليات صحة مدى من التأكد حول 

  دفتريا العمليات هذه تسجيل في الدقة -

 - )دائن مدين،( العملية لطرفي السليم والتحديد املالية للعمليات املحاسبي التوجه -

 قرائن من باعتبارها املالية  العمليات حدوث على الدالة املستندات وقانونية صحة مدى -

  للتدقيق الرئيسية أو األساسية

 مدى  من التأكد سبيل في  الداخلي املدقق يضعها التي اإلجراءات في العنصر هذا  يتمثل :االلتزام -2

 والقرارات  املوضوعة للنظم  وفقا العمليات وأداء املرسومة اإلدارية بالسياسات  املنشأة في العاملين التزام

 .املجال هذا  في املتخذة

 الرقابة وإجراءات اإلدارية للسياسات االنتقادي الفحص عملية في العنصر  هذا  يتمثل :التحليل -3

 .فيها الضعف نقاط لتحديد والتقارير  والسجالت الداخلية

 
 . 194ص سابق، مرجع وآخرون، محمود سالمة رفت   29
 .  168 -167  ص سرايا، السيد محمد الدهراوي، الدين كمال  30
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 هذا  في يرتكز الداخلي املدقق أن على السابقة العناصر نتيجة تحديد في هذا  ويتمثل :التقييم -4

 : يلي ما تقييم حول  العنصر

 األهداف  تحقيق في واإلجراءات املختلفة اإلدارية السياسات كفاءة مدى -

 األهداف تحقيق في واإلجراءات السياسات هذه فعالية مدى -

 التي الرئيسية األداة باعتباره الداخلي التدقيق عناصر من األخير العنصر التقرير يعتبر :التقرير -5

 : يلي عنها املدقق فيها يعبر

 وأسبابها واجبها التي املشاكل -

 واإلجراءات  السياسات في الضعف نقاط -

 مشاكل  أي حل ومحاولة الضعف نقاط ملعالجة املناسبة التوصيات -

 هذا  ويرفع به، قام الذي الداخلي التدقيق عملية نتيجة إليها توصل التي النهائية النتائج بلورة -

 . وتحفظات ومالحظات وأداء توصيات من التقرير في جاء ما لتنفيذ العليا اإلدارة إلى التقرير

 الداخلي التدقيق أهداف :ثانيا

   :31وهي األساسية النقاط بعض في األهداف تلخيص يمكن

 واإلجراءات بالسياسات االلتزام مدى من تحقق خالل من وذلك الرقابية األنظمة دقة من تأكدال -1

 . اإلدارية املستويات مختلف بها املصرح  الرقابية واملسائل

  املؤسسة أقسام من قسم  كل داخل للمهام الفعلي التنفيذ بها يتم التي الكفاءة مدى من التحقق -2

 نتائج بصدق يعكس كمؤشر وذلك املحاسبي، النظام بها يعمل التي  الطريقة وكفاءة كيفية -3

 املالي واملركز العمليات

 التنظيمي الهيكل داخل فعال بدور  الداخلي املدقق يقوم أن األمر يتطلب األهداف، هذه ولتنفيذ 

 : التالية املهام يتولى بحيث للمؤسسة،

  الفعلي الصرف إتمام قبل اإلجراءات سالمة من للتحقق الصرف، قبل رقابة -أ

 محددة، أغراض في صرفت قد املصروفات جميع أن من للتأكد ،)الالحقة( الصرف بعد رقابة -ب

 . املؤسسة بأعمال ومرتبطة

 .املوضوعة اإلدارية واإلجراءات والخطط للسياسات  باملؤسسة العاملين مسايرة مدى من التأكد -ج

 . العليا  للدارة األقسام تقدمها التي  واإلحصائية املحاسبية املعلومات صحة من التحقق -د

 للمستندات  الحسابية املراجعة على األمر بادئ في اقتصر قد الداخلي التدقيق أن إلى اإلشارة نود وهنا

 بعض توسعت ولقد .بالدفاتر التسجيل  أخطاء اكتشاف لغرض ،)الالحق التدقيق)  الصرف بعد

 سالمة من التأكد لغرض الصرف قبل الحسابية مراجعة الداخلي  التدقيق يشمل لكي املؤسسات

 جميع في العليا اإلدارة لخدمة الداخلي التدقيق  استخدام إمكانية ذلك بعد  اتضح ولقد اإلجراءات،

 وذلك النشاط نواحي جميع لتشمل  نطاقها وتوسيع األداة هذه تطوير ضرورة معه استتبع مما املجاالت،

 م.املها تنفيذ متابعة في الرقابية األساليب فاعلية مدى من للتحقق

 

 
 . 2004، مصر الجامعية، الدار )والعملية العلمية األسس (املراجعة  أسس حسن، على شريفة الصبان، سمير محمد الصحن، الفتاح عبد   31
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 الداخلي التدقيق أنواع :الثالث املطلب

 : في واملتمثلة الداخلي التدقيق أنواع أربع هناك يوجد

 الطرق  مراجعة    )الشامل( التشغيلي التدقيق يتضمن :األداء وتدقيق  التشغيلي التدقيق -1

 التوصيات تقديم أجل من وذلك وفعاليتها، كفاءتها تحديد أجل من للمؤسسة التشغيلية واإلجراءات

 أن  يجب التي املجاالت في السياسات مراجعة يتضمن  ما غالبا  التشغيلي والتدقيق اإلجراءات، لتحسين

 وبالطريقة يمكن ما أحسن في األهداف وتحقيق  )الفاعلية ( املؤسسة أهداف تلبية أجل من بكفاءة تعمل

 مدار على ولكن وكفؤين، فاعلين  يكونا أن اإلجراء أو للسياسة يمكن وحيث ،)الكفاءة( للموارد هدرا  األقل

 املتعلقة املنافع  كانت  إذا   ما  االعتبار بعين  األخذ من  البد لذا  اقتصادية، غير تكون  أن يمكن الطويل املدى

 .32ال أم تكلفتها عن تزيد اإلجراء أو بالسياسة

 قيامهم عند الخارجيين املدققين مساعدة هو املالي التدقيق وراء األهداف أحد إن :املالي التدقيق -2

 قد التاريخية  املالية املعلومات كانت إذا  ما تظهر تقارير  التدقيقات هذه عن وينتج التقليدي، املالي بالتدقيق

  .بعدالة اإلدارة وكذلك الدائنين مثل جيةالخار  لألطراف عرضت

 :اآلتي املالية التدقيقات خصائص تشمل أن ويمكن

  املالية القوائم في اإلدارة لتمثل املصداقية إضافة املالية التدقيق هدف يكون  أن -

  املؤسسة، إدارة عن مستقل شخص املدقق إن -

 عليها املتعارف املحاسبية للمبادئ وفقا وذلك الشاملة، العدالة أساس على ألمرائهم املدققين تكوين  -

 االختباري، االختيار أساس على وذلك املالية، للقوائم عاما قبوال واملقبولة

 صحيحة، املالية القوائم كانت إذا  ما قطعي بشكل متأكدين غير املدققين فيه يكون  الذي الوقت في  -

 .33التحريف املادي من خالية  املالية القوائم بأن معقوال تأكيدا  يقدم أن يمكن املالي التدقيق فإن

 نظم أو) االلكتروني (تكنولوجيا بالتدقيق يقصد :املعلومات نظم أو تكنولوجيا التدقيق -3

 التخطيط في املدقق ملساعدة املعلومات تكنولوجيا باستخدام األنظمة  من نوع أي تطبيق عملية املعلومات

 في املعلومات تكنولوجيا استخدام في يتمثل االلكتروني التدقيق  فان لذا " التدقيق أعمال وتوثيق والرقابة

 .34وتوثيق  ورقابة تخطيط من املختلفة التدقيق مراحل عبر املدقق ملساعدة التدقيق  عملية

 مع ومطابقته التدقيق التزام  مدى تقيس االلتزام تدقيق خدمات إن:  )التطابق ( االلتزام  تدقيق -4

 تكون  أن يمكن والتي االلتزام تحديد فيها تحتاج  التي املجاالت وبعض .مسبقا املوضوعةر  املعايي بعض

 :اآلتي وتشمل مراجعة، إلى بحاجة

  اإلدارة  قبل من مسبقا املوضوعة اإلجراءات أو  بالسياسة االلتزام تحديد -

 .والتشريعات  بالقوانين االلتزام مدى تحديد -

 
  مؤتمر ،"املعلومات تكنولوجيا  بيئة في الداخلي والتدقيق الرقابية الضوابط" :بعنوان مداخلة زور، أبو قا إسح عفاف دهمش، نعيم   32

 .4 ص ، 2005األردن الزيتونة،  جامعة ،اإلدارية  والعلوم االقتصاد كلية ،)االقتصادية والتنمية املعرفة اقتصاد ( الخامس السنوي  الدولي العلمي
 . 4 ص سابق، مرجع زر، أبو اسحق عفاف دهمش، نعيم  33

 على ذلك  وأثر فلسطين في )التكنولوجي التدقيق (التدقيق عملية في املعلومات تكنولوجيا  استخدام مدى حمدان، عالم حمدونه، طالل 34

املجلد اإلسالمية الجامعية مجلة املالية، القوائم عدالة مدى حول  للمدقق املحايد الفني الرأي تدعم عالية جودة ذات أدلة على الحصول   ، 

 . 926ص ، 2008 األول، العدد عشر، السادس
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 الداخلي التدقيق أساسيات :الثالث املبحث

 أداء معايير :في واملتمثلة تحكمه التي الداخلي التدقيق وأساسيات التزامات املبحث هذا  في سنتناول 

 الداخلي التدقيق وأدوات مراحل الداخلي، املدقق وصالحيات الداخلي، التدقيق وظيفة

 الداخلي التدقيق أدوات :األول  املطلب

 إليها، التوصل يريد التي األهداف لتحقيق أدوات عدة مهمته إطار في الداخلي املدقق يستخدم

 35أساسية: خصائص بثالث األدوات  هذه وتتصف

 املراد الهدف لتحقيق املناسبة األداة املدقق يختار وإنما منهجي بشكل األدوات هذه تستخدم ال -

 ؛تحقيقه

 عديدة أطراف إلى استخدامه يمتد بل الداخلي  التدقيق على األدوات هذه استخدام يقتصر ال -

 ؛الخ...واملستشارين الخارجين كاملدققين

 العنصر نفس تخص واحدة تدقيق  عملية إطار في مختلفتين أداتين املدقق يستخدم أن يمكن -

 .األولى األداة باستخدام إليها التوصل مث النتائج من تحققلل الثانية  داةاأل  تستخدم بحيث

 .االستفهامية واألدوات  الوصفية األدوات: أساسين نوعين إلى األدوات هذه تصنيف ويمكن

 الوصفية األدوات :أوال

 :36لبالتفصي رضهاسنع  يلي وفيما

 من عشوائية، بطريقة اختيارها يتم محددة،  عينه من انطالقا تسمح أداة هو :اإلحصائي السبر  -أ 

 عند الداخلي املدقق ويتبع املجتمع كامل على العينة في املالحظة الصفات تعميم إلى الدراسة محل املجتمع

 أو الهدف بتحقيق الداخلي املدقق يقوم :السبر تصور   أساسية خطوات ثالث  الطريقة هذه  استخدام

 أو الخطأ نوع تحديد بهدف  بها القيام يجب التي  الرقابة بتحديد يسمح ما وهو تحقيقها املراد  األهداف

 :ب ويقوم منها، يتحقق أن املدقق يريد التي األخطاء

 املدقق  أهداف حسب وذلك حولها رأي تكوين في نرغب التي املعلومات كل أي املجتمع  تحديد -

 . تحقيقها املراد

 . دراسته املراد املوضوع مع ى تتماش والتي فيها املرغوب الثقة درجة تحديد -

 ومعدل ما ملجتمع املقبول  للخطأ مئوية كنسبة األعلى الحد أي املقبول  الخطأ معدل  تحديد -

 .املقبول  الخطأ من أصغر يكون  أن ينبغي والذي عليه الوقوف املنتظر الخطأ

 مما املهمة املفردات وتحديد القيم تخص السبر عملية كانت إذا  طبقات إلى املجتمع بتقسيم املدقق ويقوم

 .العينة حجم انخفاض إلى سيؤدي

  :37العينات من نوعين بين نميز :العينة اختبار -

 
 التسيير،   علوم قسم ماجستير، مذكرة ،"للمؤسسة املحاسبي املعلومات نظم تقييم في الداخلية رجعة ا الم مساهمة "عيادي، ملين  محمد    35

 . 119ص ، 2008 - 2007 الجزائر، جامعة أعمال، ادارة فرع
 . 122-119ص سابق، مرجع عيادي،  ملين  محمد   36
 . 122 -119ص  سابق، مرجع عيادي،  ملين  محمد   37
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 باستخدام العينة مفردات وتختار املفردات من لسلسلة أرقام  تعطي حيث :العشوائية العينات  -1

 .العينة  إلى انتمائها نيةامكإل  املجتمع وحدات لجميع متساويا احتماال  توفر وهي العشوائية العينات  جدول 

 ،  35 ، 25 مثال: مرتب بشكل املفردات اختيار يتم معينة نقطة من انطالقا؛  الترتيبي السبر طريقة  -

 .الخ...،55،65 ، 45

 : باستخدام العينة اختيار ويتم :اإلحصائية غير العينات -2

 واعتمادا ص ي  الشخ  حدسه حسب العينة اختيار في املدقق يعتمد :الشخصية املوجهة الطريقة -

  وخبرته مؤهالته على

  :التحليل من بنوعين بالقيام التدقيق نتائج استغالل يتم :التدقيق نتائج استغلل -

 ال عليها الوقوف التي واالنحرافات األخطاء أن من يتأكد بحيث  للنتائج كمي تحليل -

  املسطرة األهداف مع تتعارض

 فيو أوال معتمدة أو ال أم تكرارية كانت إذا  فيما والتأكد واالنحرافات لألخطاء نوعي تحليل -

 . قبوله عدم أو املجتمع قبول  املدقق يتخذ النهاية

 االستجواب ويخضع املعلومات من مجموعة على الحصول  إلى خاللها من املدقق يهدف   :املقابلة -ب

 :الشروط من مجموعة إلى

 عن  األول  املسؤول علم دون  استجواب بأي القيام وعدم السلطة خط احترام يجب •

  القسم

 االستجواب  وكيفية بسبب املستجوب الطرف وإعالم وأهدافها التدقيق بمهمة  التذكير  •

 بداية قبل اكتشافها تم التي الضعف  ونقاط املشاكل، الصعوبات، بعرض املدقق يقوم •

  االستجواب

 إلى تقديمها  قبل امللخصة االستجواب نتائج عن املستجوب الطرف يصادق أن يجب  •

  ليناملسؤو 

 موضوع إطار في االستجواب  توجيه  ويقوم يتكلم  مما  أكثر يستمع أن املدقق يتفادى  •

 ادارة حيث من مساوية مرتبة في اآلخر الطرف اعتبار ويجب املسطر الهدف لتحقيق املهمة

 االستجواب 

 االستفهامية األدوات :ثانيا

 يلي فيما التدفق، مخطط األعمال، تحليل جدول  الوظيفي، املخطط السرد، املادية، املالحظة ونميز

 :38بالتفاصيل  لها سنتطرق 

 للتحقق املباشرة املادية املالحظة على التدقيق عملية في املدقق يعتمد أن املمكن من  :املادية ملحظة  -أ 

 :ب األمر ويتعلق الواقع، في فعال موجود هو ما مع الوثائق على مدون  هو ما تطابق من

 أو  عملية بها تمر التي املراحل تحديد إلى اإلجراءات مالحظة تهدف :للجراءات املادية املالحظة -

 لها. األفراد واحترام إلجراءات ا  دليل في مدون  هو ما مع تطابقه من للتحقق ما نشاط

 
 .  125-122ص   سابقال رجعامل عيادي، ملين محمد    38
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 التي املختلفة واملستندات املحاسبية الوثائق  من التحقق إلى تهدف :للوثائق املادية املالحظة -

 وانتقالها،  استخدامها كيفية تصميمها، حيث من املؤسسة تستخدمها

 املخزون، على أساسا وتطبق األصول  وجود من للتحقق تهدف :لألصول  املادية املالحظة -

 . والنقدية  السندات التثبيتات،

 للتعليمات األفراد احترام مدى مالحظة أي االجتماعي بالتدقيق األمر ويتعلق :التصرفات مالحظة -

 .العمل األماكن داخل وتصرفهم

 ويقوم التدقيق  مهمة بداية في يكون  :للتدقيق الخاضع الشخص به يقوم الذي السرد  -1-ب -

 للنظام العام اإلطار وصف بهدف للتدقيق الخاضع الشخص به يقوم الذي السرد إلى باالستماع املدقق

 التي املعلومات أهم بتحديد املتعلقة النقائص بعض الطريقة  هذه وتطرح  للتدقيق،  الخاضع النشاط أو

 بالسرد.  يقوم الذي الشخص صدق مدى جانب على املدقق يحتاجها

 توصل التي االختبارات ونتائج املادية مالحظاته بسرد املدقق يقوم :املدقق به يقوم سرد  -2-ب -

 جميع قدمه ما يستغل أن املدقق وعلى املعلومات تدفق مخططات طريق عن وصفها صعوبة حالة في إليها

 األطراف، 

 التي املعلومات من انطالقا الوظيفي املخطط بإعداد الداخلي املدقق يقوم :الوظيفي مخطط -ج 

 هذا  ويعرض املهمة، بداية في بها قام التي رد والس واملالحظة االستجواب عمليات من عليها تحصل

 نقاط  تحديد بهدف العمل مراكز  وبتحليل  املؤسسة بوظائف والخاصة   املكتسبة املعارف بإثراء املخطط

 .املؤسسة في العمل تقسيم بسوء املرتبطة الضعف

 إلى الدراسة محل اإلجراءات أو  الوظائف لتحليل الجدول  هذا  يستخدم :األعمال تحليل جدول  -د

 : إلى الجدول  ويقسم ومعالجتها، املؤسسة داخل الوظائف بين الفصل نقائص، تحديد بهدف أولية أعمال

 مفصل  بشكل اإلجراء أو بالوظيفة املتعلقة األولية األعمال تحديد يتم : األول  العمود -

 .واملراقبة املحاسبي، التسجيل الترخيص، التنفيذية، ومتسلسل،

  األولية باألعمال القيام عن املسؤولين األشخاص تحدد املوالية األعمدة -

  املنفذة غير األعمال لتحديد مخصص األخير العمود  -

 املسؤولية ومراكز الوظائف، مختلف بين الوثائق انتقال دورة الخرائط هذه تبين :التدفق خرائط  -هـ

 تقدم وهي النهائي، املستخدم إلى تصل حتى بها تمر التي والقنوات الوثيقة أصل تحديد خاللها من ويتم

 تطبيق دقة اختيار إلى الخرائط هذه وتهدف .انتقالها وإجراءات  املعلومات تسلسل عن كاملة نظرة

 .العناصر مختلف عن للتعبير موحدة رموز  الغرض لهذا  وتستخدم وفعاليتها، اإلجراءات

 واقعية مجموعة تشمل نموذجية قائمة وهي االستبيان قوائم  كذلك وتسمى :االستقصاء قوائم -و

 العمليات مثل املعتادة العمليات  وخاصة املؤسسة، داخل النشاط نواحي جميع  تتناول  التي األسئلة من

 القائمة هذه بتوزيع املدقق يقوم حيث .الخ... والبنوك الدائنين  أرصدة والبيع، الشراء عمليات النقدية،

 الرقابة نظام فعالية مدى عن للوقوف تحليلها  ثم ومن عليها اإلجابات لتلقي املوظفين على األسئلة من

 منها جزء كل يخصص أجزاء  عدة األسئلة قائمة تقسم أن األفضل ومن باملؤسسة املطبق الداخلية

 على للحصول  األسئلة هذه تصمم الحاالت معظم وفي النشاط مجاالت بإحدى تتعلق األسئلة من مجموعة

 األعمال على يركز األسلوب وهذا  الداخلية، الرقابة في  نقص وجود احتمال تعني "ال " أو نعم" ب اإلجابات
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 األسئلة عن اإلجابة .األعمال هذه تؤدي التي املجموعات أو األفراد على التركيز من أكثر تنفيذها يتم التي

 أن  لها يمكن

 املاضية السنة إجابات تنقل أن احتمال  خطر وجود مع فعال،  يتم  ما إلى اإلشارة  دون  روتينية تكون 

 .تعديل أي عليها يطرأ  لم إذا  خاصة الحالية السنة أسئلة قائمة على

 الداخلي التدقيق عملية مراحل :الثاني املطلب

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

 مهمة  وتتكون  فعال، كامل، عمل، لتحقيق احترامها يستوجب محددة لقواعد تخضع بها معترف   تقنيات

 مرحلة( للمهمة   امليداني العمل للمهمة، التحضير مرحلة :وهي أساسية مراحل ثالث  من الداخلي التدقيق

 .)املهمة إنهاء)  النتائج عرض مرحلة ،)املهمة تنفيذ

 من لها يتمكن حتى جيدا  تحضيرا  تستوجب الداخلي التدقيق مهمة إن: للمهمة  التحضير مرحلة :أوال

 الداخلي التدقيق فمهمة تدخلها، مجال يحدد الذي اإلطار بمثابة   تعتبر والتي املسطرة أهدافها تحقيق

باملهمة للمؤسسة العامة اإلدارة إرسال بعد غالبا تبدأ   يلي وفيما الداخلي، التدقيق قسم إلى لألمر 

 : 39املرحلة  لهذه الفرعية راحلامل سنستعرض

 اإلدارة طرف من  املسلمة الوثيقة في باملهمة األمر يتمثل : l’Ordre de mission باملهمة األمر -أ

 التدقيق،  عملية في باالنطالق املسؤولين إعالم أجل من الداخلي التدقيق  قسم إلى للمؤسسة العامة

 يمكن كما  العليا، اإلدارة لصالح الداخلي التدقيق طرف  من تحقيقها املراد األهداف يحدد باملهمة فاألمر

 محل  الهيكل حتى أو قسم أو واألشخاص   التدقيق بعملية القائمين بين العالقة يحدد أن األمر لهذا 

  .40غموض أي لتفادي التدقيق

 تنطلق باملهمة، األمر على  الداخلي التدقيق إدارة حصول  بعد : Plan d’approche التقرب خطة -ب

 تنظيمها القسم، هيكل السوق، حول  معلومات الجبائي، االقتصادي املحيط حول  معلومات أولية جمع في

 .طرفها من املسجلة والنتائج

 املوظفين إلى لالستماع كذلك تقود كما التدقيق، مهمة تحضير عند ثانية كمرحلة تعتبر التي العملية فهذه

 محل القسم حول  أولية معلومات على الحصول  في فقط تقتصر ال التقرب خطة كما .باملؤسسة  القدامى

 تنفيذها، تسبق التي الدراسة مرحلة أي املهمة تنفيذ  كيفية حول  أولية نظرة تكوين  إلى تصل بل التدقيق،

 مرحلة على تحتوي  التقرب خطة أن كما .مسبقا املسطرة األهداف تحقيق  يمكن بطريقة تنظيمها ثم ومن

 شكل تأخذ أن التقرب لخطة يمكن كما بمهمته، القيام  قبل املخاطر بتحليل الداخلي املدقق يقوم أين

 .41بها القيام يجب والتي األساسية األعمال إلى التدقيق محل النشاط يقسم جدول 

 يعتبر الجدول  هذا  : Tableau des forces et faiblesses apparentes والضعف القوى  جدول  -ج 

 بطريقة يعرض  فهو التقرب  خطة في املعرفة األهداف أساس على املعدة املخاطر تحليل  ملرحل  كخاتمة

 
 إدارة  فرع اقتصادية، علوم منشورة، ماجستير، مذكرة ،"املؤسسة تسير  تحسين في ومساهمتها  مهمتها  الداخلية رجعة ا الم "شعباني، لطفي      39

 . 79-77ص ، 2004 - 2003 ، 3 الجزائر جامعة ،عمالاأل 
 تخصص دراسات واملحاسبية، املالية العلوم في ماستر مذكرة ،"املالية القرارات اتخاذ في الداخلية رجعة ا الم مساهمة "باهلل، املعتز خالدي    40

 . 13 ص ، 2011 ورقلة ، مرباح، قاصدي جامعة معمقة، وجبائية محاسبية
 .90ص ، -  1998مصر، الحديث، الجامعي املكتب رجعة، ا الم أصول  لبيب، عوض الفيومي، محمد   41
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 والضعف  القوة نقاط يشكل فهو بدارستهن قام  ما كل حول  املدقق  رأي أو ملالحظات ومبررة  موجزة

 .التوجيهي التقرير تحضير بهدف املخاطر بترتيب يمسح الجدول  فهذا  .النسبية أو الحقيقية

 حسب ذلك كمية، أو عددية قيمة شكل على حتى أو نوعي شكل على تعرض والضعف القوة فنقاط

 الرقابة أهداف حول  أساسا يكون  أن يجب املدقق فرأي املوجودة، والنظم إلجراءات، وا   القواعد،

 .املنتظرة النتائج حسب وكذلك املؤسسة، أصول  وحماية املعلومات صحة  أمن، املحترمة غير الداخلية

 والتي للمخاطر تحليال عن عبارة معظمها في تكون  أن يجب  الداخلي املدقق بها يقوم التي الدراسة فمرحلة

 .والضعف القوى  جدول  في عرضها يتم

 مهمة تحقيق أسس التوجيهي التقرير يعرف : RAPPORT D’Orientation التوجيهي التفريق -د

 .به واملعنيين التدقيق طرف من إليها الوصول  يجب التي األهداف ويعرض وحدوده،  الداخلي التدقيق

 التوجيهي التقرير النهاية في يولد الذي والضعف القوى  دول  من انطالقا يكون  التدقيق مهمة اتجاه فاختار

 .التدقيق مشرف أو مسؤول طرف من ي ممض يكون  والذي

 األهداف لتحقيق البرنامج هذا  يستعمل : programme de vérification التحقق برنامج -و

 توزيع باملهمة، لتعريف موجه التدقيق، بقسم داخلية وثيقة بمثابة فهو التوجيهي،  التقرير في املسطرة

 حقيقة ومن منها، للتحقيق وذلك املدققين أعمال يعرف فهو املدققين،  أعمال ومتابعة  التخطيط الفريق،

 .الضعف نقاط ومدى ،القوة نقاط وجود من نتأكد خالله فمن والضعف، القوة نقاط

 )42املهمة تنفيذ مرحلة (للمهمة  امليداني العمل :ثانيا

 لتساؤالت وأجوبة لنتائج الوصول  إلى تهدف والتي التدقيق لعملية رسمية كانطالقة املرحلة هذه تعتبر

 : 1 وهي فرعية مراحل على أيضا تحتوي  املرحلة فهذه لخدماتها، الطالبين املؤسسة مسيري 

 تنظيم على التدقيق عمل تخطيط يعمل : la planification de travail التدقيق عمل تخطيط -أ

 مدى ملراقبة كوسيلة يعتبر فهو التقرير، توزيع إلى الدراسة مرحلة نهاية من ومكانا،  زمانا التدقيق مهمة

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

 .لها برنامج

 لطريقة وصف الوقت، نفس في تعطى وثيقة وهي : la feuille de couverture التغطية ورقة -ب

 وثيقة تعتبر  كما األخير، هذا  في  املستخلصة النتائج  وإبراز التحقق، برنامج في  املعروف العمل تنفيذ

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

 ترتبط : la feuille de révélation et d’ Analyse de problème املشاكل وتحليل إبراز ورقة -ج

 عدم  املشاكل بهذه ونعني بمهمته، قيامه عند الداخلي املدقق بها يلتقي التي امليدانية   باملشاكل الورقة هذه

 وترتيب  جمع وعند معين، إجراء في مشكل يقتبلها ورقة فكل كلية،   غيابه أو معين إجراء تطبيق إمكانية

 كما  املهمة لهذه النهائي التقرير تشكيل يمكن الوراق  لهذه النهائي التقرير تشكيل يمكن األوراق هذه مجمل

 وجود عدم حالة في  أما  له، املقترحة  الحلول  وكذلك به املتلقي املشكل على الورقة هذه تحتوي  أن يمكن

 الورقة هذه استعمال عن االستغناء يمكن مشكل،
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 والتي الداخلي التدقيق ملهمة أخيرة كمرحلة املرحلة هذه تعتبر :)املهمة إنهاء(النتائج عرض مرحلة :ثالثا

 فرعية مراحل تتضمن أيضا وبدورها خدماتها لطالب أو العليا إدارة إلى يسلم نهائي تقرير  بإعطاء تنتهي

 :وهي

 إبراز ورقة في املذكورة املشاكل من التقرير هيكل يتكون  : L’ossature du rapport التقرير هيكل -أ

 أخرى، جهة من االيجابية النقاط يخص فيما التغطية ورقة في ة املذكور  والنتائج جهة من املشاكل وتحليل

 43للمهمة. النهائي التقرير لتحضير يعتبر كما

 إلى التدقيق،لالستماع ملهمة االفتتاحي االجتماع في املشتركين يجتمع :اإلقفال أو النهائي االجتماع -ب

 :44أساسية مبادئ بخمسة  االجتماع يتبع أن ويجب إليها، التوصل تم التي نتائج

 ومنه املدققين، قبل من عليه والتعليق عرضه تم قد ما إال النهائي التقرير يتضمن لن :املفتوح الكتاب

 املناقشة والتأكيدات، الشكوك طرح  املالحظات، تلك أدت التي اإلثبات وعناصر  الوثائق  عرض يجب

 .التدقيق أعمال على الكاملة املصادقة بهدف التناقضات مالحظة

 وبالضبط  للتدقيق خضع الذي الطرف على بداية التدقيق نتائج تعرض أن يجب :االنتظار خط

 النهائي االجتماع بعد  إال التقرير نشر  يتم وال النتائج، على املصادقة معه سيتمال   والذي املباشر املسؤول

 .عليه املصادقة  وبعد

 توصيات عرض يتم وعليه يستحقها  ال ملا األهمية تقديم عدم  على املبدأ  هذا  يتضمن :الترتيب

 .والعواقب املشاكل وتحليل  إبراز أوراق على عرضها تم التي املالحظات من انطالقا أهميتها حسب املدققين

 بالعمال الفوري للقيام تشجيعه يتم املشاكل عن املدقق تبليغ ملجرد أي :الفوري التدخل مبدأ

 ، التدقيق تقرير في ذلك إلى إلشارة ا  ويتم الالزمة، الوسائل له توفرت إذا  التصحيحية

 يتم وأال املالحظة باملشاكل علم على املشاركة األطراف كل أن من التأكد يجب :املشتركة املعرفة مبدأ

 على باملصادقة النهائي االجتماع في  املشاركة طرافاأل  وتقوم قبل، من إليها التطرق   يتم لم مشاكل طرح 

 ليلح وت إبراز راقو أ  على تحريرها تم التي املالحظات عرض ويتم  مسبقا، املشاركين على يوزع الذي تقرير

 املناسبة التوصيات املدققون  ويقدم اإلثبات،  وأدلة  العمل  بأوراق ومرفقة واقعية بأمثلة  مدعمة املشاكل

 .املشاكل هذه لتصحيح

 الخطوة الداخلي املدقق تقرير يعد: le rapport d’ Audit interne الداخلي التدقيق تقرير -ج

 في والقصور  الخلل وأوجه املختلفة، وأنشطة العمليات  تدقيق نتائج عن اإلدارة  إبالغ في والهامة  األخيرة

 الخلل هذا  مخاطر على اإلدارة وتنبيه والتعليمات واألنظمة بالقوانين االلتزام عدمو  الداخلية الرقابة نظام

 .45ر والقصو 
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 األول  الفصل خلصة

 لتعرف املتزايدة باإلضافة االقتصادية األنشطة وتوسع تطور  مع الداخلي التدقيق إلى الحاجة  ظهرت

 املعمول  التوجيهات وكذا  العليا اإلدارة  طرف من املوضوعة السياسيات تنفيذ في  العاملين كفاءة  مدى على

 وتقييم والسجالت الدفاتر فحص يتم خاللها من التي الداخلي التدقيق وظيفة  وجود  أوجب هذا  كل .بها

 شاملة وظيفة تعتبر أنها حيث املالية، القوائم وعدالة مصداقية  مدى حول  الفني الرأي  وإعطاء األنشطة

موجودة أن يمكن املؤسسة،حيث داخل مستقلة ودورية  ومالية محاسبية مراجعة صورة في تكون 

 كل .املناسب الوقت في وتصحيحها  والتالعبات األخطاء اكتشاف إلى تهدف والتي تشغيلية إدارية ومراجعة

 املبادئ من جملة تطبيق خالل من وذلك الداخلي التدقيق وكفاءة فعالية زيادة على ساعدت العوامل هذه

 به يتحلى  أن يجب الذي خالقياأل  املنهي السلوك قواعد ذلك في مراعيا الداخلي املدقق بها ألزم التي واملعايير

 .الداخلية الرقابة نظام تقييم خاللها من يمكن التي التدقيق بعملية قيامه أثناء
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 تمهيد: 

ات على املستوى الدولي في العديد من االقتصاديات املتقدمة  رت الحاجة الى مفهوم حوكمة الشرك ظه

ذلك تزامنا مع االنهيارات االقتصادية و سلسلة األزمات املالية التي حدثت في العديد من الدول وما تبعها و 

من فساد إداري و محاسبي،مما أدى الى طرح تساؤالت  عديدة حول ضرورة وضع مبادئ مهنية و آليات 

لة بحماية حقوق املساهمين و أصحاب املصالح في املؤسسة وذلك من خالل تفعيل نظام  رقابية كفي

 ات.شرك حوكمة ال

                                                ويتناول هذا الفصل العناصر التالية:                                                                                            

نشأة   ات"  سيتم التطرق ملاهية الحكومة ، وذلك بعرضاألول بعنوان "ماهية حوكمة الشرك في املبحث 

 ات.ة  الشركات و خصائص حوكمة الشرك وتطور مفهوم حوكم

سيتم التطرق الى أهمية حوكمة الشركات ات" وان "اإلطار الفكري لحوكمة الشرك في املبحث الثاني بعن

 ات. ومبادئ و آليات حوكمة الشرك 

ق الى  طر ات "سيتم التقيق الداخلي في تطبيق حوكمة الشرك في املبحث الثالث بعنوان "دور التد

ات و آليات عالقة لجنة التدقيق بحوكمة الشرك ات و نظام الرقابة الداخلية ،و العالقة بين حوكمة الشرك 

 تنفيذها. 
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 املبحث األول: ماهية حوكمة الشركات

 مفهوم حوكمة الشركاتاملطلب األول:  

و لقد كان  ، االنتشار على الساحة الدوليةتعتبر حوكمة الشركات من املصطلحات التي أخذت في 

حول تعريفها  ويرجع ذلك الى ارتباط هذا املفهوم و تشبعه في العديد من النواحي   هناك اختالفات

، اإلدارة، االقتصادية و القانونية و االجتماعية و املالية و كذا ارتباطه بمجموعة من األطراف )املساهمين

 صالح(. الفئات املختلفة من أصحاب املو 

 املفهوم اللغوي لحوكمة الشركات:  1

و الذي يعني حكم أو "couvern" لغويا من الفعل "gouvernance"يأتي مصطلح حوكمة الشركات 

 .46مارس السلطة  أدار أو قاد أو احتوى أو أو        سيطر 

فهو ، وهو ما يطلق عليه النحت في اللغة  ،و يعتبر لفظ الحوكمة مستحدثا في قاموس اللغة العربية

و عليه فان لفظ الحوكمة يتضمن من  ،وما يعني االنضباط و السيطرة ، لفظ مستمد من الحكومة

 : 47للغوية العديد من الجوانب منها  الناحية ا 

 االقتداء؛ ، القدوة،اإلرشاد، التوجيه، ما تقتضيه من تقرير النصحو  الحكمة:-

ضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوابط و القيود التي تحكم و تتحكم في توما يق الحكم: -

 ؛ وازيين وفق مؤشرات عادلة و منصفةالسلوك ووضع املقاييس و امل

وما يقتضيه من الرجوع الى مرجعيات أخالقية و ثقافية والى خبرات ثم الحصول عليها من االحتكام: -

 خالل تجارب سابقة؛ 

 . و تالعبها بمصالح املساهمين للعدالة خاصة عند انحراف سلطة اإلدارةطلبا  التحاكم:-

حيث أخذ املفكرون  ة شركال حوكمة مفهوم واضح ومحدد ملصطلح لم تتفق الكتابات حول اصطلحا:  2

ل في  خالتعاريف إلى التدا تنوع وقد رجع  ،هاف التسابق لتعريبوكذا املنظمات الدولية واملهنية  والباحثون 

وهو األمر الذي يؤثر في كل مجتمع  ،واملالية واالجتماعية واالقتصاديةالعديد من األمور التنظيمية 

 الخصائص  حاول من خاللها استنباطنم ثد مجموعة من التعاريف ر إال أنه يمكننا س، حدا واقتصاد على 

 .اتشرك لحوكمة ال األساسية 

النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال الشركة  :عبد العال حماد الحوكمة على أنهايعرف طارق  

  نزاهة ومراقبتها على أعلى مستوى من اجل تحقيق أهدافها والوفاء باملعايير الالزمة للمسؤولية وال

 . والصراحة

دارة الشركات والتحكم في  النظام الذي يتم من خالله إ :عرف مؤسسة التمويل الدولية الحوكمة بأنهات

 .أعمالها

ا بين القائمين على  بأنها مجموعة من العالقات فيم :منظمة التعاون االقتصادي والتنميةا هكما تعرف

 .و غيرهم من املساهمين  األسهموحملة  مجلس اإلدارةو  إدارة الشركة

 
الرشيدة )الحوكمة( في دعم استقالل مراجعي الحسابات في ليبيا: دراسة استكشافية، مجلة   اإلدارةعيس ى عبد هللا الغنودي، دور قواعد    46

 . 462، ص 2011، العدد الثاني، 27 املجلدجامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 
في ظل بيئة األعمال الجزائرية"، مجيلي   أطروحة دكتوراه بعنوان "دور النظام املحاسبي املالي في تحقيق املتطلبات املحاسبية لحوكمة الشركات  47

 .14، ص 2018خليصة، سنة 
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الذي يسعى  ،الحكم الراشد مرادف التسيير االقتصادي الفعال واألمثل :بينما عرفها البنك الدولي

للجابة عن مختلف االنتقادات الخاصة واملوجهة للدول واملؤسسات التي تشكك في اإلصالحات الهيكلية 

 .48ألسفل أي من األعلى نحو ا  ،طريقة علويةباملسيرة 

تم بإيجاد وتنظيم هنظام ي اتشرك وكمة ال لتعاريف السابقة أن حيمكننا أن تستخلص من ا  وبالتالي 

، ئالتطبيقات واملمارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة، يتضمن العديد من العناصر واملباد

اإلجراءات التي تعمل معا على توزيع الحقوق واملسؤوليات بين األطراف املختلفة املشاركة في املنظمة ووضع 

املتعلقة بشؤون املنظمة بما يحافظ على حقوق حملة األسهم وحملة السندات  القواعد واإلجراءات  

 .ملين بالشركة وأصحاب املصالح وغيرهم ا والع

 املطلب الثاني :جذور حوكمة الشركات

بسد   حوكمة الشركات كفيلة آلياتتشير األدبيات االقتصادية املتعلقة بحوكمة الشركات بأن  

كن أن  مديري ومالكي الشركة، من جراء املمارسات السلبية التي من املمن يالفجوة التي يمكن أن تحدث ب

، حيث حرصت عدد من  ات الشرك  ازداد االهتمام بمفهوم حوكمة، تضر بالشركة وبالصناعة ككل

املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدراسة، وعلى رأس هذه املؤسسات كل من صندوق 

املركز الدولي املشروعات الخاصة و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،الدوليين  النقد الدولي والبنك

مبادئ حوكمة الشركات واملعنية بمساعدة كل من الدول األعضاء وغير   1999التي أصدرت في عام 

ركات العامة و األعضاء باملنظمة لتطوير األطر القانونية واملؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات يكل من الش

 ط اإلرشاديةمن خالل تقديم عدد من الخطو  ،ملالة أو غير املكتتبة بأسواق ا تباء املكتالخاصة سو 

و نتناول املبادئ الخمسة الصادرة  ككل . اد قتصاال رالشركات و كفاءة أسواق املال واستقرا  إدارةدعيم تل

ظ على حقوق ي شان الحفاف ؤسسات وكمة املحمية تطبيقات  تنول اإلنسانيمن منظمة التعاون 1999عام 

  على اإلفصاح  صحاب املصالح والحر صدور أ  زكاءوإ  ،لحملة األسهمم وتحقيق املعاملة العادلة هحملة األس

ة وترتكز الحوكمة على العالقة فيما بين املوظفين وأعضاء مجلس اإلدارة واملساهمين  و  والشفافي

 لى عمليات املؤسسة . أصحاب املصالح، و كيفية التفاعل بين كل هذه األطراف في اإلشراف ع

ات بأنها: النظام الذي يتم من خالله إدارة املؤسسة   " حوكمة الشرك  "IFCكما عرفت مؤسسة التمويل

 والتحكم في أعمالها. 
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 خصائص حوكمة الشركات:املطلب الثالث 

 49: بناءا على التعاريف السابقة فإن مصطلح الحوكمة يشير إلى الخصائص التالية 

 تحقق من خالل مايلي:يباط ضك أخالقي مناسب وصحيح، وهذا االنسلو يعني إتباع  االنضباط: -1 

 ؛ اء تحقيق سعر أعلى للسهم قلدى اإلدارة ل زوجود الحاف •

 ؛ باألعمال الرئيسية املحددة بوضوح االلتزام   •

 .التعبير السليم لعقوق امللكية •

قديم صورة حقيقية لكل ما يحدث، كما العلنية في مناقشة املوضوعات،  ت ايقصد به  لشفافية:ا- 2

 :وحرية تداول املعلومات كما تتحقق هذه الشفافية من خالل مايلي

 ؛ اإلفصاح عن األهداف املالية بدقة •

 ؛نشر التقرير السنوي في موعده •

 ها؛ها قبل اإلعالن عنبمات وعدم تسرياملعلو الحفاظ على  •

 الختامية؛   النتائجاإلفصاح العادل عن  •

 .تطبيق معايير املحاسبة الدولية •

 عني ال توجد تأثيرات وضغوط غير الزمة للعمل، وتتحقق من خالل مايلي:تو  االستقللية:-3

 ؛ وجود رئيس مجلس إدارة مستقل عن مجلس اإلدارة العليا •

 ؛ مراجعة يرأسها عضو مجلس إدارة مستقلوجود لجنة  •

 ؛ لبرأسها عضو إدارة مستق املكافآتوجود لجنة لتحديد  •

 . وجود مراجعين خارجيين غير مرتبطين باملؤسسة •

: أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن طريق تقديم املساءلة-4

  تصرف ما و تشمل املساءلة جانبين هما : كشف حساب عن

ائمين عليه، وتتحقق من قم أوال تقييم العمل ثم محاسبة الالتقييم لم الثواب أو العقاب : ويعني أن يت

 :خالل

 ؛ ممارسة العمل بعناية ومسؤولية والترفع عن املصالح الشخصية -

 ؛ تجاوزون حدودهمالتصرف يشكل فعال ضد األفراد الذين ي -

 التحقيق الفوري في حالة إساءة اإلدارة العليا؛  -

 ة .وضع آليات تسمح بعقاب املوظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدار  -

أي وجود مسؤولية أمام جميع األطراف ذوي املصلحة في املؤسسة، تتحقق إذا كانت    املسؤولية:-5  

هناك وجود لجنة مراجعة ترشح املراجع الخارجي وتراقب أعماله ووجود لجنة مراجعة تراجع تقارير  

املراجعين الداخليين وتشرف على أعمال املراجعة الداخلية باإلضافة إلى االجتماعات الدورية ملجلس 

 .دارة، وعدم قيام مجلس اإلدارة اإلشرافي بدور تنفيذياإل 

 
ئ حوكمة املؤسسات الدولية، مجلة  مليكة حفيظ شبايكي، نوارة محمد، حوكمة املؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات مباد   49

 ،12جديد االقتصاد,العدد
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يجب احترام حقوق مختلف مجموعات أصحاب املصلحة في املؤسسة، وتتحقق العدالة   العدالة: 6-  

 عن طريق مايلي:

 ؛املعاملة العادلة لكافة املوظفين-

 ؛ اية حقوق املساهمينمح-

 هم؛حقوقيين حق االعتراض عند إساءة إعطاء املساهم- 

 ويقصد بها املؤسسة كمواطن جيد يتحقق هذا من خالل مايلي: املسؤولية االجتماعية: -7

o  ؛األخالقو وجود سياسة واضحة تؤكد التمسك بالسلوك 

o وجود سياسة توظيف واضحة وعادلة . 

لتفعيل الحوكمة وتطوير األطر ملصداقية تعد من العوامل املهمة ويتضح أن الشفافية واملساءلة وا 

زة الحكومية والخاصة، مما يؤدي في النهاية إلى رفع معدل النمو  هاملؤسسية وتحسين كفاءة أداء األج

والقوانين، ومراقبة  االقتصادي وتفعيل درجة املشاركة لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته في صنع القرارات 

 .مستوى األداء

 صائص حوكمة الشركات: خلخص ي  يوالشكل التال

 خصائص حوكمة  الشركات  :(01 )مالشكل رق

 

 
 

 ما سبق  باالعتماد علىين الطالب  إعدادمن  ر:املصد
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 تاملبحث الثاني :اإلطار الفكري لحوكمة الشركا

ئة خاصة عند لقد تعاظم االهتمام بحوكمة الشركات في العديد من االقتصاديات املتقدمة والناش

تساؤل عن  ل لعدة بلدان ما يدفعنا ية بعد سلسلة األزمات واالنهيارات التي مست ضالعقود القليلة املا

 .هائوكمة في هذه االقتصاديات ومبادأهمية وأهداف الح

 تهمية وأهداف حوكمة الشركااملطلب األول: أ 

  أهمية حوكمة الشركات -1

الدول والشركات باجتناب  حظيت حوكمة الشركات باهتمام بالغ، وذلك ألسباب كثيرة منها اهتمام 

املالية وهروب األموال في جميع أرجاء العالم ومن ثم فإن  صالحستثمار وتحسين األداء، فإن املاال 

ام سليم اإلرشادات املوجودة حاليا في مكون من بين العديد من املكونات الضرورية وغير الكافية إلقامة نظ

 : مة الشركات في النقاط التاليةيمكن تلخيص أهمية حوكا لحوكمة الشركات، ومن هن

 ؛ تخفيض املخاطرة -

 ؛ األداء زتعزي -

   ؛حسين الوصول إلى األسواق املاليةت -

 ؛ قابلية التسويقية للسلع والخدماتزيادة ال -

 50.إظهار الشفافية وقابلية املحاسبة من املسؤولية االجتماعية -

 : يلي من منظور مستخدميها وذلك كماويمكن توضيح هذه النقاط  -

 أوال: أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات 

  :يلي  تتمثل فيما

الشركة  تمكن من رفع الكفاءة االقتصادية الشركة من خالل وضع أسس العالقة بين مديري  -

 ؛واملساهمين ومجلس اإلدارة

تعمل على وضع اإلطار التنظيمي الذي يمكن من خالله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها، من   -

ف خالل توفير الحوافز املناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق أهدا 

 ؛ يناملساهم ح  لالشركة التي تراعي مصا

لتمويل   املستثمرين األجانب عدة عريضة منتؤدي إلى االنفتاح على أسواق املال العاملية، وجذب قا -

زيادة ثقة املستثمر   ند على االستثمارات األجنبية يمكالشركات ال تعقاملشاريع التوسعية، فإذا كانت 

 ؛ املحلي وبالتالي زيادة رأس املال بتكلفة أقل

  مايةمرين، ألن تلك القواعد تضمن حثقواعد الحكومة بزيادة ثقة املست تحظى الشركات التي تطلق -

الحوكمة قد يقوموا بالتفكير جيدا  مرين في الشركات التي تطبق قواعدتثحقوقهم، ولذلك تجد أن املس

 .أسهمهمقبل بيع 

 ثانيا :أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين  

في ضمان الحقوق لكافة املساهمين مثل حق التصويت، حق املشاركة في القرارات الخاصة باي تغيرات  

لوضع املالي جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في املستقيل، واإلفصاح الكامل على أداء الشركة وا 

 
العلوم  50 كلية  تجارية،  علوم  دكتوراه  أطروحة  املالي،  األداء  تحسين  و  املالية  التقارير  جودة  تحقيق  في  الشركات  حوكمة  دور  زبيدي،   البشير 

 .16، ص  2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة املسيلة، 
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والقرارات الجوهرية املتحدة من قبل اإلدارة العليا كما يساعد املساهمين على تحديد املخاطر املترتبة على 

 . "االستثمار في هذه الشركات

 أهمية الحوكمة من الناحية االقتصادية :ثالثا   

ونشاط االستثمار وخفض  أن طريقة الحديد النشاط االقتصادي لها تأثير قوي على تخطيط األعمال 

 : تكاليف املعامالت وتكاليف التنظيم وإدارة األعمال، وتمثل تكاليف املعامالت ما يلي

 ؛ تكلفة بيع وشراء السلع والخدمات والحصول على التحويل ورأس املال -

 ؛ لومات بشأن األعمال وفرص الشراكةحقوق امللكية والحصول على مع وتنفيذمان ضتكلفة   -

 تكوين املؤسسات وتنظيمها؛ فة لتك -

ومي أهم مشكل تعاني منه تكلفة نقل وتصدير واستيراد السلع وااللتزام باللوائح والتمثيل الحك -

سواء كانت صغيرة أو متوسطة هو التأثير النسبي الرتفاع تكاليف املعامالت، ألنها تتضمن  املؤسسات

 .51ات شرك ا يؤثر سلبيا على حجم هيكل العناصر كثيرة هذا م

 رابعا: أهمية الحوكمة من الناحية القانونية

ات كونها تعمل على الوفاء بكافة حقوق األطراف املنتمية شرك ليات حوكمة ال بآ القانونيون  يهتم 

للمؤسسة وهم حملة األسهم ،مجلس اإلدارة املديرين التنفيذيين العاملين املقرضين وأصحاب املصالح 

التشريعات واللوائح املؤسسة العمل املؤسسة هي املبادئ واليات الحوكمة  وغيرهم من هذا املنطق فإن 

مؤسسة وتتداخل قواعد التي تعمل على ضبط العالقة بقوانين وقرارات محددة بين األطراف املنتمية لل

ات بعدد من القوانين مثل قوانين املؤسسات، أسواق املال البنوك املحاسبة واملراجعة شرك حوكمة ال

فعالة  بطريقةاملشروعة ومنع االحتكار قانون الضرائب والعمل كما أنها تعمل على تنفيذ العقود  املنافسة

لحوكمة شريعية ت بنود الاليتم إصدار  2002سنة  رحت مؤسسة التمويل الدولية في وفي هذا الصدد اقت

رتبطة بحوكمة األساسية املاملؤسسات تتضمن أسواق املال واملؤسسات رغم اختالف القوانين واألنظمة 

ت إال أن األنظمة القانونية تعد عامال أساسيا لضمان تطبيق جود لقواعد الحوكمة، فضال عن شركاال

 . ةبواملحاسفصاح والشفافية واملراجعة أهمية معايير اإل 

 

 خامسا: أهمية الحوكمة من الناحية املحاسبية والرقابية

املناخ التنظيمي والرقابي، وأن أهمية دور أجهزة اإلشراف  األمر الذي يعد أكثر أهمية هو مدى كفاءة 

ملعايير  الشفافية وا ، ى ثالثة عوامل أساسية في اإلفصاح في متابعة األسواق تزداد من خالل التركيز عل

  برنامجاواليات املتحدة األمريكية لضمان املزيد من االنضباط أصدرت ال هاملحاسبية السليمة، وسعي

لضمان الحصول يعة  دورية وسر  آليات إنتاج ينص على أهمية   "Oxley sarhane"م سا أطلق عليه ا ثحدي

يدعو إلى تشكيل لجان عن أعضاء مستقلين ملتابعة أعمال مراجعة  و  ى اإلفصاح والشفافية املطلوبعل

متابعة ومراقبة أداء مؤسسات   جهازالحسابات والقوائم املالية بحماد نام كما يشير أيضا إلى أهمية إنشاء 

 .مهامها أداءاملحاسبة واملراجعة وضمان كفاءة 

 

 

 
 . 28سبق ذكره، ص مرجع ، محمد مصطفى سليمان  51
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 أهداف حوكمة الشركات  -2

ي  يى إدارة الشركات بطريقة تحمديلة تمكن املجتمع من التأكد من عد أسلوب حوكمة الشركات وسي

أموال املستثمرين و املقرضين، كما يؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، ويظهر ذلك من 

ا كما يرى البعض أن حوكمة الشركات تستهدف دهيجساألهداف التي تصبو الحوكمة إلى ت إيضاح خالل 

 :تحقيق ما يلي 

 ؛ يع األطراف ذوي املصلحة املشتركةلجملة والشفافية واملعاملة العدا  -

 ؛ أقلية أو أعلمية وتعظيم عوائدهم  حماية حقوق املساهمين بصفة عامة سواء كانوا  -

تاجرة بمصالح الشركة  منع استغالل السلطات املتاحة من تحقيق مكاسب غير مشروعة وامل -

 ؛ واملساهمين وأصحاب املصالح

  :بينما يرى آخرون أن حوكمة الشركات الجيدة تحقق العديد من األهداف ومن أهمها مايلي 

 ؛ سادا ماليا أم محاسبيا أم سياسيامحاربة الفساد بكل سوره سواء كان ف -

 ؛س األموالسواء األجنبية أو املحلية والحد من هروب رؤو  االستماراتجدب  -

 ؛ تحقيق االستقرار واملصداقية للقطاعات املالية على املستوى املحلي والدولي -

ومجلس اإلدارة على بناء إستراتيجية سليمة وضمان  ر إدارة الشركات ومساعدة املديرتحسين وتطوي -

 .52قرارات الدمع أو السيطرة بناءا على أسس سليمة بما يؤدي إلى دفع كفاءة األداء اتخاذ

جودة و يادة سرعة ز ل زخلق حواف إمكانية املنافسة بين األجل الطويل، وهذا يؤدي إلى تحقيق  -

مكن من تلت الشركة سلع وخدماتليادة القابلية التسويقية ز جات وتخفيض التكاليف اإلنتاجية و املنت

  .مود أمام املنافسة القوية للمنتجات األجنبيةالص 

 ي:ما يل لتحقيقالشركات من خالل األهداف تسعى حوكمة  يوبالتال

 ؛ الشركات أداء نسيتح -

 ا؛ خالقيوأ   ماديا  قولةعغير املالغش وتضارب املصالح والتصرفات وضع األنظمة الكفيلة بمعالجة  -

 إدارتهامحل  وأعضاءالرقابة على إدارة الشركات   أنظمةوضع  -

يما بين مجلس اإلدارة  قوق واملسؤوليات فح الل توزيع ك  لهيكل بعدل لشركة وفقا لاإلدارة  أنظمةوضع  -

 ؛ واملساهمين

 . لتحقيق أهدافهاملتعلقة بسير العمل داخل الشركة القواعد واإلجراءات ا وضع -

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 18 ص،  2007 - 2006ية دار الجامعية عبد الوهاب الضر علي شعالة السيد شعالة مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات اإلسكندر  52
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 حوكمة الشركات ئمباد :املطلب الثاني 

ة هذا املفهوم نظرا لالهتمام املتزايد بمفهوم الحوكمة فقد حرصت العديد من املؤسسات على دراس 

  ميةنات مؤسسة التعاون االقتصادي والتمحددة لتطبيقه ومن هذه املؤسس ئوتحليله ووضع مباد

التعريفات املعطاة ملفهوم الحوكمة،  ت فتلخزل، ومؤسسة التمويل الدولية كما ا الدولية مثال في لجنة با

ة نالتي حكمت كل جهة تضع مفهوما لبدء املعاي ة الحوكمةفقد اختلفت كذلك املعايير التي تحكم عملي 

 : وذلك على النحو التالي

معايير توصلت   يريتم تطبيق الحوكمة وفق س: مؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية ئ: مبادأوال 

 2004تعديال لها في عام  ، علما بأنها قد أصدرتم1999قتصادي والتمنية في عام اال إليها مؤسسة التعاون 

 :ليي يما ف لث، وتتم

يحب أن يتضمن إطار حوكمة  :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة املؤسسات -1

شفافية األسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام زيز املؤسسات  من تع

لمسؤوليات فيما بين السلطات اإلشرافية والتنظيمية ل ه مبوضوح تقسييف ضالقانون وأن ي 

 .والتنفيذية املختلفة

م، واختيار مجلس اإلدارة والحصول ه وتشمل نقل ملكية األس: حفظ حقوق جميع املساهمين -2

في األرباح، ومراجعة القوائم املالية، وحق املساهمين في املشاركة الفعالة في   حصته على

 . معية العامةاجتماعات الج 

وتعني املساواة بين حملة األسهم داخل كل فئة  : املعاملة املتساوية بين جميع املساهمين  -3

م في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت في الجمعية العامة على القرارات األساسية  هوحق

ومات دمج مشكوك فيها، أو من االتجار في املعل  أو ذحمايتهم من أي عملية استحوا  كوكذل

م في اإلطالع على كافة املعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين هالداخلية وكذلك حق

 .التنفيذيين

م هوتشمل احترام حقوق :املصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة باملؤسسة  أصحاب دور  -4

الرقابة على املؤسسة الفعالة في  اآلليات لحقوق وكذالك لهاك نتالقانونية والتعويض عن أي ا

املعلومات املطلوبة ويقصد أصحاب املصالح البنوك والعاملين وحملة   وحصولهم على 

 . السندات واملوردين والعمالء

ويتناول اإلفصاح عن املعلومات الهامة ودور عراف الحسابات في   :اإلفصاح والشفافية -5

بأعضاء مجلس اإلدارة   م، واإلفصاح التعلقهى من األسظماإلفصاح عن ملكية النسبة الع

واملديرين التنفيذيين ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بين جميع املساهمين 

  .وأصحاب املصالح في الوقت املناسب ودون تأخير

وتشمل هيكل مجلس اإلدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار  :مسؤوليات مجلس اإلدارة -6

 .أعضاته ومهامه األساسية ودوره في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية

 مبادئ لجنة بازل  ثانيا:

إرشادات خاصة بالحوكمة في املؤسسات املصرفية واملالية، وهي تركز  1999وضعت لجنة بازل في العام 

 :على النقاط التالية
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قيم املؤسسة ومواثيق الشرف التصرفات السليمة وغيرها من املعايير للتصرفات الجيدة والنظم   -

 التي يتحقق من باستخدامها هذه املعايير؛ 

إستراتيجية للمؤسسة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة األفراد في  -

 ؛ذلك

فقات املطلوبة من يا للموافيظاذ القرار متضمنا تسلسال و كز اتخللمسؤوليات ومرا  السليميع ز التو -

 ؛اإلدارة األفراد املجلس

 ؛ وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات واإلدارة العليا  -

توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن   -

 ؛ املسؤوليات راعاة تناسب السلطات معلعمل مع مخطوط ا 

اطر في املواقع التي يتصاعد فيها تضارب املصالح، بما في ذلك عالقات  خة خاصة ملراكز املبمراق -

العمل مع املقترضين املرتبطين باملصرف وكبار املساهمين واإلدارة العليا أو متخذي القرارات الرئيسية في  

 املؤسسة؛  

                 نسبة للمديرين الحوافز املالية واإلدارية للدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بال  -

 ؛ خرى أ شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أو املوظفين سواء كانت في 

 .53تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو خارجيا -

 مؤسسة التمويل الدولية مبادئ  ثالثا: 

  أساسية تراهاعامة مبادئ  دقواع  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة البنك الدولي عام  

أربعة   ستويات مى علو دلك  سواء كانت مالية أو غير مالية نوعهاتى عل  املوئساتالدعم الحوكمة في 

   التالي:ك 

 ؛املمارسات املقبولة للحكم الرشيد -

 ؛ يدجلضمان تحكم الخطوط إضافية -

 للقيادة.  أساسية لتحسين الحكم الجيد محلياإسهامات  -

 :تحقيق اآلتيات يؤدي الى الشرك إن تطبيق مبادئ حوكمة 

، تمكن املساهمين من جعل املديرين يعيدون مطمأنة املساهمين على الحصول على عائد استثماراته 

إليهم بعض األرباح، تأكد املستثمرين من أن املديرين لن يهدروا املال الذي يستثمرونه في املؤسسة، التأكد 

  :بما يلي   اتولهذا يجب أن تتميز حوكمة الشرك  فاشلةمن أن الشركة ال تستثمر في مشاريع 

 ؛ الل قيام الوكيل بتقييم القراراتالقدرة على توفير الضمان من خ -

 ك؛بين الوكيل واملالك، التم إبرامه مع امل ذيأساس العقد ال -

ق إذ انه ال يمكن تطبي، ؤشرات نجاح املؤسسةمأحد  دع ضمان استمرار تدفق رأس املال والذي ي - 

 . إال بواسطة آليات، حيث أن هذه األخيرة تساعد في تطبيق مبادئ الحوكمة ئاملباد

 

 

 
و   53 التعاون االقتصادي  ملبادئ منظمة  الجزائرية وفقا  في املصارف  الرحمان ,حوكمة املؤسسات  للرقابة املصرفية, حنوف عبد  بازل  و مبادئ لجنة  التنمية 

 . 15, ص  2012مذكرة تخرج  لنيل شهادة ماستر, قسنطينة, 
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 حوكمة الشركات آليات :املطلب الثالث

حوكمة داخلية وأخرى خارجية.  آلياتيتم تطبيق الحوكمة من خالل مجموعة من اآلليات صنفت إلى 

 : وسيتم تناولها بشكل مختصر وكما يأتي

حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة   آلياتنصب ت  :الشركات اآلليات الداخلية الحوكمة:أوال 

وفعاليات الشركة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة، ويمكن تصنيف آليات حوكمة 

  يأتي : الشركات الداخلية إلى ما

بعد مجلس املراقبين أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ أنه يحمي رأس مال مجلس اإلدارة : -1

املستثمر في الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة وذلك من خالل صالحياته القانونية في  

ومكافأة اإلدارة العليا، كما إن مجلس اإلدارة القوي يشارك بفاعليه في وضع   و إنشاءتعيين 

تالي تعظيم  وبال أدائها، ميا ويق هويراقب سلوك ةللدار ركة ويقدم الحوافز املنسبة إستراتيجية الش

ي أن تكون في املوقف الذي يؤهلها للعمل  بغفعالة ين سالجلشركة ولكن تكون هذه املقيمة ا

 .اربملصلحة الشركة وفي ذات الوقت باعد األهداف االجتماعية الشركة بعين االعت

ت السياسية ا القاسية بعيدا عن التدخال هملمارسة أحكام ة الالزمةما يجب أن تمتلك السلطك 

 ة و اإلفصاح عن ذلك.أداء الشركاإلشراف املستمر على و  م باختيار اإلدارة العلياوتقو   والبيروقراطية

هذه  تعزز لية الحوكمة إذ أنها عم في ا مهما يفة التدقيق الداخلي دور ظتؤدي و : التدقيق الداخلي -2

من  ين الداخليينيقوم املدقق، حيث العملية وذلك بزيادة قدرة املواطنين على مساءلة الشركة

ملين في  اتحسين سلوك املوظفين الع، العدالة، بزيادة املصداقية ي ينفذونهاخالل األنشطة الت

على  ي بير لدولة وتقليل مخاطر الفساد اإلداري واملالي فقد أكدت لجنة كادلالشركات اململوكة 

ولتحقيق هذه الوظيفة  غش و التزوير أهمية مسؤولية املدقق الداخلي في منع اكتشاف ال

 .54و تستند الى تشريع خاص بها تكون مستقلة وتنظم بشكل جيد أنألهدافها يجب  

بة التي الرقا بحوكمة الشركات الخارجية : تتمثل آليات لحوكمة الشركاتالخارجية  اآلليات: ثانيا

هذا ب هتمةتمارسها املنظمات الدولية املوط التي  ضغصالح الخارجين على الشركة، والحاب املص يمارسها أ 

عال من أجل تطبيق قواعد  لضغط  ر أحد املصادر الكبرى املولدة املوضوع، حيث يشكل هذا املصد

 . 55الحوكمة 

 :مايلي اآللياتمن األمثلة على هذه 

عد منافسة سوق املنتجات أو ت :وق العمل اإلداري املنتجات)الخدمات( وسمنافسة سوق   -1

حيث إذ لم تقم اإلدارة بواجباتها بالشكل ، أحد اآلليات املهمة لحوكمة الشركات الخدمات

ل قفشل في منافسة الشركات التي تعمل في نفس حتمؤهلة( فسوف غير الصحيح )أو أنها 

ذب سلوك يهإن منافسة سوق املنتجات أو الخدمات  إذ، للفالستعرض تالصناعة و التالي 

وهذا يعني أن إدارة ،  اإلدارة، وخاصة إذا كانت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري للدارة العليا

  مجلس اإلدارة وأعضاءعلى مستقبل املدير تأثير سيئ الشركة إلى حالة اإلفالس سوف يكون له 

 
 . 17حنوف عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره،ص  54
الباحث 55 مجلة  املؤسسات،  حوكمة  لتفعيل  كأساس  الداخلية  واآلليات  الخارجي  التدقيق  بين  التكامل  بلعربي،  القادر  عبد  بوفاتح،   بلقاسم 

 . 257-256، ص 2006، ديسمبر  06االقتصادي، العدد  
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املالئمة للتعيين أنه ال يتم إشغال مواقع املسؤولية من أعضاء مجلس   اختبارات لبا ما تحدد غاف

إلى اإلفالس أو التصفية واإلكتسابات  شركائهمبق أن قادوا س نتنفيذيي ناإلدارة أو مديري

في االندماجية بما ال شك فيه أن االندماجات واإلكتسابات من األدوات التقليدية إلعادة الهيكلة 

 . قطاع الشركات في أنحاء العالم

يمثل التدقيق الخارجي حجر الزاوية لحوكمة جيدة  :External Auditing التدقيق الخارجي -2

هذه الشركات على تحقيق املساءلة  الخارجيينن ي لدولة إذ يساعد املدققلللشركات اململوكة 

 .املصالح واملواطنين بشكل عامويغرسون الثقة بين أصحاب ,وتحسين العمليات فيها نزاهة  وال

على أن دور التدقيق الخارجي يعزز  ن الداخليين في الواليات املتحدة األمريكيةققيويؤكد معهد املد

ينصب اإلشراف على التحقق مما إذا كانت الشركات  ، التبصر، مسؤوليات الحوكمة في اإلشراف

اكتشاف ومنع الفساد اإلداري واملالي أما ويفيد في ، أن تعمله هو مفروض  اململوكة للدولة لعمل ما

ویدهم بتقويم مستقل للبرامج والسياسات  زالتبصر فإنه يساعد متخذي القرارات، وذلك بت

ها الشركة وإلنجاز كل هكمة االتجاهات والتحديات التي تواجو تحدد الح  وأخيرا لعمليات النتائج 

من والتحقق  ,ق املالي، وتدقيق األداءالتدقين ن الخارجيو و دور من هذه األدوار يستخدم املدقق

 . الخدمات االستشارية

األساسيين في عملية الحوكمة الفاعليين لقد أثرت بعض التشريعات على :التشريع والقوانين    -3

,و لهذا  ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم في هذه العملية بل على كيفية تعاملهم مع بعضهم ,

عات و القوانين على التفاعالت التي تجري بين الفاعليين  غالبا ما تشكل و تؤثر علية التشري

 األساسيين في عملية الحوكمة.

 علقة التدقيق املحاسبي املالي بحوكمة الشركات لثالث:ااملبحث 

الحوكمة وفي إعداد تقارير  ولجان املراجعة في إنجاح تطبيق ياملحاسب إن الدور الذي يلعبه التدقيق  

ها ب، ما يكس واملالئمة ذلك في الوقت املناسب لث والتما تتضمن بيانات ومعلومات مالية تتميز بالدقة،  مالية

ين، خاصة املستثمرين، وملعرفة كيف يمكن التأكد من عالقة الربط بين نجاعة يارجخمستخدميها ال ثقة

التعرف على بعض الجوانب املحاسبية لحوكمة الشركات،  التدقيق في التطبيق السليم للحوكمة يستدعي

ة موضوعية يقدم رؤ يأحد أهم ركائز الحوكمة، و والتي مصدرها بالدرجة األولى املراجع الداخلي الذي يعتبر 

 . لوضعية الشركة، وذلك من خالل تأكيد دقة الحسابات أو تقديم تقارير عن الوضعية املالية الشركة

 في حوكمة الشركاتالداخلي  لتدقيق ملطلب األول: دور اا

الدور الذي يلعبه ن إ : حوكمة الشركات ملبادئ لي في التطبيق الفعالأوال: دور التدقيق الداخ 

إعداد تقارير مالية تتضمن بيانات  في اجعة في إنجاح تطبيق الحوكمة املراجع الداخلي والحان املر 

يها ة مستخدمثق يكسبها لك في الوقت املناسب. ما بالدقة، و التماثل واملالئمة ذمالية تتميز ومعلومات 

وملعرفة كيف يمكن التأكد من عالقة الربط بين نجاعة املراجعة الداخلية الخارجيين , خاصة املستثمرين ,

لتي  كمة الشركات وا لحو  ف على بعض الجوانب املحاسبيةالتعر  يستدعي للحوكمة في التطبيق السليم 

  وضوعيةاحد أهم ركائز الحوكمة. ويقدم رؤية ميعتبر  ألولى املراجع الداخلي الذيبالدرجة ا  مصدرها
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من الية للشركة، و الحسابات أو تقديم تقارير عن الوضعية املدقة  الشركة وذلك من خالل تأكيدلوضعية 

 :56هذه األبعاد نذكر

مساءلة أعضاء مجلس برورة قيام املساهمين ضي هذا نويع : املساءلة والرقابة املحاسبية -1

م املسؤولية هيدتوفير البيانات واملعلومات الالزمة، الن املساهمين لعليهم اإلدارة، والذين يتعين 

لألوراق املالية والحق باعتبارهم مالكا، وقد أشارت املعايير املوضوعة من قبل بورصة نيويورك 

والقاصية حوكمة الشركات. إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمساهمين من خالل  2001عام 

  .املشاركة في جميع القرارات األساسية للشركة

تساعد املراجعة الداخلية في نجاح الحوكمة وبالتالي تحقيق أهداف الشركة   :املراجعة الداخلية -2

واملالي للشركة  ياملحاسبلتي تعمل على تقييم األداء من الجانب من خالل الرقابة الداخلية، وا 

خاصة فيما يتعلق بإدارة الخاطر والرقابة عليا، فاملراجعة الداخلية تساعد في حماية أموال 

ة البيانات التي تستخدمها اإلدارة في ق ه دتالشركة والخطط اإلدارية املوضوعة، من خالل سما

ت على األساليب اإلدارية والرقابية  باركة واملساهمة في إدخال الحساتتوجيه السياسة العامة املش

 .57املعتمدة

لها دور مهم وفعال في إنجاح حوكمة الشركات ألنها تقلص من التعارض بين :املراجعة الخارجية  -3

مصداقية على املعلومات املحاسبية من خالل  ي يضيفداملساهمين واإلدارة، فاملراجع العا

املصادقة على القوائم املالية التي لعدها الشركة، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من صحة البيانات  

لجان املراجعة في   واملعلومات الواردة فيها، بحيث يقوم بإعداد تقارير مفصلة ترفق بالقوائم

 . ة البيانات واملعلومات املحاسبية الوارد بالتقارير والقوائم املاليةحتأكيد ص

ت الدراسات املنجزة دكأ املراجعة الداخلية والخارجية وقد تها في تتمثل مهم :املراجعة لجان -4

ي التي تسهر على هف، رورة وجود مراجعة داخل الشركةض على بخصوص حوكمة الشركات

سن حتطبيق الحوكمة وتضمن جودة التقارير املالية وتحقيق الثقة في املعلومات املحاسبية بما ي 

وقد أكدت بعض الدراسات بخصوص  االعتماد عليها في اتخاذ القرارات املناسبة جودتها وبالتالي 

دور لجان املراجعة في زيادة الثقة في املعلومات املحاسبية بان الشركات التي توجد بها لجان  

املراجعة في املمارسات املالية غير الشرعية، كما يساهم اإلعالن عن تشكيل لجان املراجعة في 

  .أسهم الشركة في سوق األوراق املاليةتنشيط حركة  

  اإلفصاح كما تم التعرض له سابقا، وضمن مبادئ الحوكمة، فان تحقيق اإلفصاح والشفافية :  -5

  والشفافيةهو احد املبادئ األساسية التي تقوم عليا حوكمة الشركات، حيث أن اإلفصاح األمثل  

في عرض املعلومات املتعلقة باألداء العام للشركة، وخاصة املالي واملحاسبي، يعد من الدعائم  

ة في الجودة العالية، وبالتالي املساهم  األساسية لنجاح تطبيق الحوكمة وإنتاج املعلومات ذات

 .تحقيق مصالح األطراف ذات العالقة بالشركة

 

 

 
 . 2013-2012دور التدقيق املحاسبي في حوكمة الشركات، مذكرة ماستر وبسكرة، كلية العلوم االقتصادية،  بوطمينة ابراهيم، , 56
 . 59بوطمينة ابراهيم ,مرجع سبق ذكره ,ص    57
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 : طراف املستفيدة من حوكمة الشركاتدور التدقيق الداخلي في تعظيم القيمة لل  :ثانيا

هذا الدور املراجع الداخلي أمام تحدي يتمثل في سعيه الكتساب   يضع تعظيم القيمة للعملء :  -1

مهارات جديدة تساير التطور في مختلف مجاالت العمل في الشركة، ليس هذا فحسب بل تطوير  

آليات تنفيذ مهامه بما يدعم جهود الشركة في تعظيم القيمة أو املنفعة املتحققة العميل، في 

مسلك ملنتجات وخدمات الشركة إلى شريك في عملية الحوكمة،  مجردإطار تغيير النظرة إليه من 

يتضح و هنا  وطاملا أن فاعلية تنفيذ الحوكمة تتوقف على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة، 

بعد دور آخر املراجع الداخلي في زيادة القيمة املتحققة للعميل، من خالل سعيه إلى التقييم 

 .هات التوصيات الكفيلة يرفع مستوى جود الفعال للنظم الرقابية وتقديم 

 أن: ينوب مجلس اإلدارة عن املساهمين في إدارة أموالهم، وهذا يعني تعظيم القيمة للمساهمين -2

املجلس مسؤول بالوكالة عن الوفاء باحتياجات ومصالح املساهمين، واملتمثلة في ضرورة 

يث تمثل التقارير املالية التي يشرف اإلفصاح عن مدى فاعليته في إدارة ما أوكل إليه من مهام ح

مجلس اإلدارة على إعدادها معيارا يتم على أساسه اتخاذ قرارات وسلوكيات من طرف 

املستثمرين الحاليين واملرتقيين، وهنا يتضح دور املراجعة الداخلية كعنصر فعال في ضمان دقة 

لس إدارة الشركة. وكذا مساهمتها ونزاهة التقارير املالية وتعزيز قدرة املساهمين على مساءلة مج

بالتعاون مع اإلدارات املسؤولة في الحد من املخاطر التي تتعرض لها الشركة، حيث تساعده هذه 

امليزة مما يضمن االستخدام األمثل ألصول الشركة، وحمايتها من األخطار التي قد تنشأ نتيجة 

 .الشركة  الغش أو عدم االلتزام بالقوانين واإلجراءات املطبقة في

يتمثل أصحاب املصالح في املوظفين واملوردين والدائنين  :تعظيم القيمة ألصحاب املصالح -3

واالتحادات النقابية واملجتمع املحيط، الذين لهم مصالح فردية أو جماعية في نجاح الشركة  

والخدمات، فاستمرارية  واستمراريتها، فهي التي توفر فرص العمل وتدفع الضرائب وتقدم السلع 

الشركة تمثل مصلحة مشتركة للمساهمين واألطراف األخرى املرتبطة واملتأثرة بنشاطها، وال 

لتحسين املستمر لتلك  ا ا تتوقف استمرارية الشركة على مدى كفاءة وفعالية عملياتها، بل أيض 

الذاتي لنظم الرقابة  العمليات، وهنا يبرز دور املراجعة الداخلية حيث يمكنه من خالل التقييم 

الداخلية، ومساهمها في إدارة املخاطر وتعزيز قدرة املساهمين على مساءلة مجلس إدارة الشركة  

والرفع من مستوى وجودة كفاءة عمليات الشركة وتعظيم ما يتولد منها من قيمة أو منفعة 

 .58ألصحاب املصالح

 الشركات املطلب الثاني : العلقة بين التدقيق الداخلي وحوكمة  

رقابية تعمل على تحقيق أهداف الشركة، ويمكن تقسيم  اتآليتضمن مفهوم حوكمة الشركات عدة ي 

ومنها ما خارج إلى ما هو داخلي كاملراجعة الداخلية ولجان املراجعة ونظام الرقابة الداخلية،  اآللياتهذه 

والعمل على تطورها،  اآللياتكما للحوكمة دور بالغ األهمية في التنسيق بين هذه ، املراجعة الخارجية

تطبيق حوكمة الشركات. ولكي  ظل  م نظام الرقابة الداخلية فيفنجد أن املراجعة الداخلية دور في تقوي

أثير فيه  التقويم لنظام حيوي مثل نظام الرقابة الداخلية البد له من نظام مراجعة داخلية قوى للت تي يأ
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وعليه سوف يدور الحديث اآلن عن تطور نظام املراجعة الداخلية في ظل تطبيق حوكمة الشركات مما  

 . بفعل الحوكمة اآللياتدوره إحداث التوافق بين بام الرقابة الداخلية بشكل سليم و أدى إلى تقويم نظ

وحدات االقتصادية  لللية ارات املانهيواالفضائح بعد ال :ل حوكمة الشركاتظالتدقيق الداخلي في  

أصبح التدقيق الداخلي من ضروريات التي تشغل البيئات العلمية في الوقت الحالي، إذ أوصت   العاملية

التقارير العلمية في جميع دول العالم على ضرورة االهتمام بالدور الذي يلعبه في الشركات فالتدقيق  

ات املختلفة،  فتم استنتاجه من مقارنة التعري  ماوهذا  عبارة عن خدمات الفحص والتقويم الداخلي هو

ات الحديثة فيشتمل التدقيق الداخلي على فللتعري بالنسبةات التقليدية أما وهذا من وجهة نظر التعريف 

وظيفتين، خدمة التأكيد املوضوعي، والخدمات االستشارية، وهذا التطور في املفهوم أدى إلى حدوث تطور  

 :والتي أصبحت كاألتيفي أهداف التدقيق 

زيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها من خالل مشاركة اإلدارة في تخطيط إستراتيجية الشركة   -1

  .وتوفير املعلومات التي تساعدها في تنفيذ تلك اإلستراتيجية

 .تقويم وتحسين فعالية إدارة املخاطر  -2

 . تقويم وتحسين فعالية الرقابة الداخلية -3

 .59كات عمليات حوكمة الشر تقويم وتحسين فعالية  -4

طور امليثاق األخالقي ملهنة التدقيق الداخلي ألنها أصبحت عامال تجد نوبصدد تطور التدقيق الداخلي 

تخدم أطراف   بتطورهاأساسيا في دعم حوكمة الشركات، إذ أن وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت 

يمارسون دورا هاما في حوكمة الشركات وكذلك تضيف قيمة لهم عن طريق التأكد من رسم األهداف  

من ا وانطالق، حقيق مصالح جميع األطراف وبأساليب نزيهةتدية بطريقة القتصاا  اإلستراتيجية للوحدات

كون التدقيق الداخلي أحد عوامل اإلسناد لحوكمة الشركات وانعكاسا لتطور معايري التدقيق الداخلي 

على دور املدقق الداخلي، فقد تغير الدور التقليدي للمدقق الداخلي وتجاوز عملية تحديد مخاطر نظام 

لتطوير وتعديل مؤشرات تشغيل األداء الرئيس ي،  شاري كبير ت الداخلية ليصل إلى القيام بدور اسالرقابة 

وأصبح املدقق الداخلي مطالبا بأن يكون لديه عدد من املهارات الفنية لتساعده في فهم الخطط وأسس  

 . بناء البرامج 

و بعد األحداث االقتصادية املهمة التي تمثلت بانهيار شركات عاملية كبرى، والتي كانت أهم أسباب 

أزمة اللفة الناتجة عن ضعف األداء الرقابي والتدقيق الداخلي في الشركات إذ أخذ التدقيق  انهيارها

، ل بين امللكية واإلدارةي ظل الفص الداخلي أهمية كبيرة كونه األساس الذي يرتكز عليه حوكمة الشركات ف

 إذ يقوم التدقيق الداخلي من منظور حوكمة الشركات بدور مهم إذ يأخذ على عاتقه تقويم نظم الرقابة

 .60كذلك تقويم إدارة املخاطر التي تتعرض لها الشركة الداخلية والعمل على تطويرها، و 
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 الثاني  خلصة الفصل

الجديدة لالقتصاديات العربية، ولهذا األسلوب أسسه ومقوماته  تعتبر الحوكمة إحدى املتطلبات 

ة عن واقع املنطقة العربية أو غير متحكم فيها إلى  ئب والشفافية، وهي عناصر شبه غا القائمة على اإلفصاح 

ة تحمي قلتأكد من حسن إدارة الشركات بطريحد كبير وتعد حوكمة الشركات وسيلة تمكن املجتمع من ا 

تبين اآلن أكثر من أي وقت قد مض ى أن تبني نظام شفاف وعادل يؤدي  وقد رين واملقرضين،أموال املستثم 

السوق   قتصاداليؤدي إلى تطوير القيم األساسية وسوء اإلدارة، كما  إلى خلق ضمانات ضد الفساد

، و يعتبر التدقيق الداخلي محورا أساسيا واالرتقاء باالقتصاديات العربية إلى مستويات التنافسية الدولية

داخل املؤسسة فمن خالله يتم تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة وإدارة  

 مخاطرها مما يساعد على تحقيق أهدافها التشغيلية  و االستراتيجية. 
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 تمهيد

تهدف هذه الدراسة امليدانية إلى التعرف على آراء ووجهة نظر عينة من األفراد املوظفين لدى املؤسسة 

حول مدى الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة املؤسسة   AFRICAVERاإلفريقية للزجاج  

للزجاج   واختبار فرضيAFRICAVERاإلفريقية  املوضوع  أكثر على  الضوء  ولتسليط  للجابة ،  الدراسة  ات 

من  عينة  على  توزيعه  تم  حيث  للدراسة  كأداة  االستبيان  على  االعتماد  ارتأينا  الدراسة،  إشكالية  عن 

 املوظفين العاملين باملؤسسة محل الدراسة. 

 ويتناول هذا الفصل العناصر التالية: 

للزجاج   " تقديم املؤسسة اإلفريقية  املبحث األول بعنوان  التطرق لنشأة وتطور  " سيت  AFRICAVERفي  م 

للمؤسسة   التنظيمي  الهيكل  ثم  للزجاج،  أهمية وأهداف املؤسسة اإلفريقية  للزجاج،  املؤسسة اإلفريقية 

 اإلفريقية للزجاج.  

في املبحث الثاني بعنوان " اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية " سيتم عرض اإلجراءات والطرق اإلحصائية 

 ية. املعتمدة في الدراسة امليدان

توزيع   نتائج  عرض  سيتم  الفرضيات"  واختبار  الدراسة  نتائج  "عرض  بعنوان  الثالث  املبحث  في 

 االستبيان وتحليلها ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة. 
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 AFRICAVERاملبحث األول: تقديم املؤسسة اإلفريقية للزجاج 

 اإلفريقية للزجاجاملطلب األول: نشأة وتطور املؤسسة 

اإلفريقية للزجاج امتدادا لوحدة الزجاج املسطح ثم مركب الزجاج قبل أن يتم إعطائها   ةاملؤسس  تعد

م لتصبح منذ ذلك التاريخ فرع 1996التسمية الحالية وذلك في إطار إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية عام  

 (GROUPE-ENAVA).من فروع مجمع املؤسسة الوطنية للزجاج واملواد الكاشطة 

 61تلخيص أهم مراحل تطور املؤسسة زمنيا في ثالث مراحل هي:ويمكن 

 م 1987-1982أوال: مرحلة النشأة 

( مختص  إنجليزي  مكتب  بها  قام  دراسة  إطار  على PELKINGTONفي  وبناء  السبعينات،  عقد  في   )

( الكيميائية  للصناعات  الوطنية  الشركة  بين  إنجاز  عقد  إبرام  تم  الفرنسية SNICاستنتاجه  والشركة   ) 

(TECHNIP  سنة بطا1982(  األمني  الزجاج  وحدة  إلنجاز  وذلك  البناء    ط/س  20.000قة  م  زجاج  من 

و   بين سنتي    44000الشفاف  املسطح  الزجاج  إنجاز مشروع  ثم  السيارات األمامي   1982وحدة من زجاج 

في  1986و اإلنتاج  في  عمليا  وانطلق  ومالية  تقنية  ألسباب  التأخر  بعض  عرف  وقد  م 1987أوت    01م، 

 وخالل مدة اإلنجاز تواكبت ثالث مؤسسات وطنية على متابعة أشغال اإلنجاز وهي: 

 نجاز. إ  SNIC: 82-84شركة  -

 متابعة األشغال.  EDIC:  84-86شركة  -

 لالستغالل. 86: استلمت املشروع في ماي  ENAVAشركة  -

 م 1996 -1987ثانيا: مرحلة التوسع 

املسطح في النشاط ووفقا لسياسة تنمية وتطوير معتمدة أنذلك تم تسطير بعد انطالق وحدة الزجاج  

إلى وحدات جديدة تشمل إنجاز مشاريع أخرى لصناعة أنواع متعددة من الزجاج  برنامج توسيع الوحدة 

 ه، تمثلت هذه املشاريع في إنجاز:بمختلف استعماالته وأنواع

، زجاج feuillète، جانبي وخلفي، زجاج مصفف  زجاج سيارات أمامي  وحدة جديدة للزجاج األمني:  -أ

في اإلنتاج سنة  ان ، blindé، زجاج مصقعtrempéمقاوم   م وأنجزت من طرف شركة فلندية 1992طلقت 

 :   ب، أما الطاقة النظرية للنتاج فقدرت TAMGLASSتدعى 

 وحدة سنويا؛   200.000 زجاج السيارات ) زجاج أمامي، خلفي، جانبي( -

 وحدة سنويا.  80.000زجاج مصفف  -

السائل:  -ب للزجاج  جديدة  ثالث خطوط    وحدة  الوحدة  هذه  األجور وتظم  املطبوع،  الزجاج  إلنتاج 

البلجيكية، وانطلق خط إنتاج    BASSE SAMBREالزجاجي واألكواب، أنجزت هذه الوحدة من طرف شركة  

في حي 1994املطبوع سنة   الزجاج  األجم،  انطلق مشروع  ليتوقف هذا   ر و ن  السنة  نفس  نهاية  في  الزجاجي 

سنة   اإلنتاج  عن  ألسباب  1996الخط  استيعابم  بعدم  مرتبطة  بحتة  املعروضة   تجارية  للكمية  السوق 
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وا  التجهيزات  توفر  رغم  األسباب  لنفس  ينطلق  فلم  الثالث  الخط  أما  الكبيرة،  اإلنتاج  كتمال وتكلفة 

إش وملواجهة  مادة   كاليةاملشروع،  إلنتاج  األفران  تحويل  إلى  الشركة  لجأت  الخطان  هذان  استغالل 

املنظفات   أولية لصناعة  التي تستعمل عادة كمادة  الصودا  الطاقة  Détergentsسيليكات  ، حيث قدرت 

 النظرية للنتاج: 

 سنويا؛ /طن  15000الزجاج املطبوع  -

 سنويا.  /طن 12000سيليكات الصودا  - 

األولية:وحدة    -ج املواد  ومعالجة  املواد   إنتاج  ملعالجة  جديدة  وحدة  إنجاز  تم  الورشة  إلى  إضافة 

للمادة  مدعمة  ورشة  أهم  يمثل  املذكورة  الوحدة  ونشاط  الدولومي.....الخ،  السيليس،  رمل   : مثل  األولية 

وانطلقت   BASSAMBRاألولية لوحدة الزجاج السائل، أنجزت هذه الوحدة املذكورة أيضا من طرف شركة  

م. إضافة إلى هذه املشاريع التي أنجزت وانطلقت في اإلنتاج كما هو مبين هنالك مشاريع أخرى  1994سنة  

تغيرت وتوقفت ألسباب مالية مرتبطة بالظروف االقتصادية العامة باعتبار تمويل إنجازها مصدره خزينة 

 :62وهي ذه املشاريع بدورهاتوقفت ه م كما1994الدولة فإن عملية التمويل توقفت مع مطلع سنة 

املسطح:  - الزجاج  فرن  تجديد  بين    مشروع  عادة  محددة  حياة  بدورات  تشتغل  الزجاج  أفران  كون 

توقف  املسطح  الزجاج  فيفري    خمسة وتسع سنوات فإن فرن  في  اإلنتاج  بعد سبع سنوات  1994عن  م، 

ا  من  ماليتقريبا  توفر غالف  لعدم  ونظرا  والتطو   لنشاط  حينها  مجال لتجديده  في  الحاصل  التكنولوجي  ر 

صناعة الزجاج تم التخلي نهائيا عن عملية تجديده أمال في الحصول على شراكة تمكن من إنجاز مشروع  

 األكثر مالئمة تكنولوجيا. FLOATزجاج الفلوت  

املقعر    - الزجاج  السائل،  :  H28مشروع  الزجاج  لوحدة  التابع  املشروع  هذا  إنجاز خط  اكتمال  رغم 

وج طاقة    ودورغم  باعتبار  بالنجاعة  أساسا  مرتبطة  ألسباب  تغيرت  انطالقه  عملية  فإن  التجهيزات  كل 

إنتاجه تفوق طاقة استيعاب السوق املحلي إضافة إلى وجود منافسة شديدة في هذا املجال تجعل عملية  

 غاية الصعوبة بسبب النوعية وسعر التكلفة. تسويق منتوجاته في

% ورغم 80نسبة إنجاز هذا املشروع وصلت إلى حدود  :  BOROSILICATEي  الحرار مشروع الزجاج    - 

التجهيزات واآلالت   ينطلق ألسباب مالية وتجاب وجود  لم  املشروع كان موجه  املصنع  أيضا، هذا  إلنتاج  رية 

 األواني املنزلية، مصابيح السيارات والزجاج املضغوط.

 1997ذ  ثالثا : مرحلة االستقلل من

م، حيث أصبح لدينا  1997في جانفي  أخذت املؤسسة اإلفريقية للزجاج استقالليتها عن الشركة األم  

معنويذ وشخصية  مالية  لسنة 63ةمة  للزجاج  اإلفريقية  املؤسسة  داخل  البشري  املجال  توضيح  ويمكن   .

 الجدول اآلتي: من خالل 2009
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 املؤسسة اإلفريقية للزجاجتوزيع العمال داخل  (:01الجدول رقم )

 العدد  العمال  

 40 إطارات  

 33 مؤهلينعمال 

 190 عمال التنفيذ

 263 املجموع 

 ديرية املوارد البشرية للمؤسسة.م :مصدر

 

 املطلب الثاني: أهمية وأهداف املؤسسة اإلفريقية للزجاج 

 أوال: أهمية املؤسسة اإلفريقية للزجاج

لهذه    - املتعددة  الدول بسبب االستعماالت  اقتصاديات  في تطور  الفعال  الدور  الزجاج  تلعب صناعة 

السيارات،  زجاج  صناعة  البناء،  كقطاع  منها  وتجارية  صناعية  نشاطات  عدة  في  تدخل  التي  املادة 

 :  الصناعات الكهرومنزلية وتبرز أهمية املؤسسة بصفة عامة وصناعة الزجاج بصفة خاصة فيما يلي

تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا هاما ملا لها من أثر فعال في بعض النشاطات التجارية والصناعية، إذ   -

 مجاال خصبا للتشغيل خاصة في القطاع الجغرافي؛  تعتبر

أولية   -  كمادة  تدخل  أنواعه  بمختلف  الزجاج  مادة  أن  حيث  الصناعي  املجال  في  األهمية،  نفس  لها 

 لبعض الصناعات األخرى؛  مكملة

الوطني   -  االقتصادي  املجال  في  املؤسسة  أهمية  تبرز  للزجاج  اإلفريقية  املؤسسة  منتجات  تشكيلة 

أه  وذلك ذات  أخرى  شركات  لعدة  الرئيس ي  املمون  للسيارات باعتبارها  الوطنية  الشركة  مثل:  بالغة  مية 

 رويبة(، املؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية )قسنطينة، شركات التنظيف )هنكل(.) الصناعية

 ثانيا: أهداف املؤسسة اإلفريقية للزجاج

 : 64يلي تهدف املؤسسة اإلفريقية للزجاج إلى تحقيق ما

 تنمية صناعة الزجاج في الجزائر؛  -

وتركيب تلبي  - صناعة  قطاع  البناء،  قطاع  في  الزجاج  مواد  في  الوطني  االقتصاد  وطلبات  حاجيات  ة 

 قطاع الصناعة الكهرومنزلية؛ و   السيارات

 مواكبة التطور التكنولوجي؛  - 

 العمل على تصدير املنتجات وإدخالها في السوق الدولية؛ -
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 تحسين رأس مال الشركة؛   - 

 تحام السوق الوطني والدولي على حد سواء؛  وضع سياسة تجارية فعالة الق -

 املساهمة في ترقية السوق الوطني؛   -

 تدعيم وتنمية صناعة الزجاج وفتح ورشات في مختلف أنحاء الوطن؛   -

مع متغيرات    تتالءمالسهر على إعطاء الوجه الحضاري للمؤسسة من خالل استعمال تقنيات حديثة    -

 العصر؛ 

 تحسين وتطوير منتوجات املؤسسة وتوسيع شبكة التوزيع. -

 املطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلفريقية للزجاج  

 :65يمؤسسة اإلفريقية للزجاج من ما يليتكون الهيكل التنظيمي لل

 أوال: املديرية العامة 

 املدير العام  -أ

هو الذي يشرف على جميع املصالح املشكلة للمؤسسة ويترأسها في املجالس اإلدارية، كما يقوم بوضع 

 األهداف والسياسات التي تسعى املؤسسة لتحقيقها مستقبال، وتتجلى مهامه في: 

 إبرام الصفقات مع املوردين املحليين واألجانب؛   -

 تمثيل املؤسسة في املحافل واملناسبات الدولية؛  -

 إصدار القرارات واألوامر الضرورية التي تخدم مصالح الشركة؛ -

 إمضاء جميع الوثائق الخاصة باملؤسسة؛  - 

 تطبيق إستراتيجية املؤسسة وسياستها.   -

 نائب املدير العام  -ب

 هو املسؤول عن تسيير شؤون املؤسسة بالتنسيق مع املدير العام، يتولى املهام التالية:  

 لخاصة باملوظفين؛إمضاء الوثائق ا  -

 العمل بالتنسيق مع جميع املديريات؛  -

 السهر على ضمان االنضباط العام داخل املؤسسة؛   -

 إصدار القرارات املتعلقة بمصالح املؤسسة. -

 مساعد املدير العام مكلف بالسكريتاريا  -ج

 التالية: هو املسؤول عن ضمان خدمات إدارة املديرية العامة وتتولى املهام 

 استقبال البريد الخاص باملدير العام؛  - 
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 ترتيب الوثائق في خزائن األرشيف؛ -

 تحرير املراسالت؛  -

 .وإرسال الفاكس وتحويل املكاملات الهاتفية الخاصة باملدير العام استقبال -

اقبة د. مساعد املدير العام املكلف بالتدقيق  والتسيير واملر

 يشارك ويساعد في تحسين تسيير مختلف األعمال داخل املؤسسة، يتولى املهام التالية:  

 مساعدة مسؤولي الوحدات في طرق التسيير والتنظيم؛   -

 الحضور مع املدير العام في مختلف اللقاءات الدورية بين املديريات؛  -

 ت األخرى؛الحرص على اللقاءات املبرمجة بين املدير العام ومختلف الهيئا -

 القيام بعمليات املراقبة دوريا أو بطلب من اإلدارة العامة؛  - 

 إنجاز مختلف التقارير وتحضير املخططات املالية؛   -

 إنجاز تقارير النشاطات اليومية، الشهرية، الثالثية، والسنوية؛  -

 تسطير السياسة العامة للمؤسسة مع املدير العام. -

 املكلف بالبيئة واألمن والجودةمساعد املدير العام  -ه 

 يهتم بالدراسات املتعلقة باملنتوج والنمو، وتتمثل مهامه فيما يلي:        

 تطبيق سياسة الجودة باملؤسسة؛   -

تأهيل املؤسسة    - ببرنامج  الخاصة  التقنية  املعلومات  تقديم  تسهيل عمل مختلف األقسام من خالل 

 ؛ ISOللحصول على شهادة 

 ؛ R43س املطابقة الدولية ملنتجات الزجاج األمني املتمثلة في معيارتطبيق مقايي - 

 إعداد الدراسات والوضعيات املتعلقة بالتخطيط ملشاريع جديدة.  -

 

 شرف على املكاتب التالية:يكما 

 البحث والتطوير؛  ✓

 التخطيط واملشاريع؛   ✓

 األمن الصناعي؛  ✓

 التحاليل واملراقبة؛  ✓

 التقنية. املقاييس والدراسات  ✓
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 ثانيا: مسؤول إدارة الجودة 

 هو املسؤول عن تطبيق نظام الجودة والنوعية، يتولى املهام التالية: 

 إيجاد الوسائل لضمان املراقبة التقنية للجودة؛ ✓

 التعريف باملشاكل املتعلقة باإلنتاج وطرق نظام الجودة؛   ✓

 العلم بجميع التغيرات وتطبيقها في مجال ضمان الجودة؛   ✓

 برمجة وتوجيه ومراقبة كل األعمال في إطار مخطط الجودة؛   ✓

 السهر على اإلجراءات املتعلقة بشهادة الجودة والتجديد الدوري لها.  ✓

 ثالثا: املدقق الداخلي 

 ام التالية: هو املسؤول عن تعليمات التسيير ومدى تطبيقها باستمرار، يتولى امله

 مراقبة تطبيق طرق وقواعد التسيير؛  ✓

 تقديم تقرير للمسؤول املعني عن كل األخطاء والعيوب املوجودة؛  ✓

 إنشاء برامج التدقيق لنظام املراقبة الداخلية؛ ✓

 تنفيذ كل التحقيقات املطلوبة من طرف املدير العام.   ✓

 رابعا: املكلف باملنازعات 

 ازعات، يتولى املهام التالية: هو املسؤول عن تسيير ملفات املن

 تحويل امللفات إلى املحامي املستشار للمؤسسة؛   ✓

 متابعة مختلف القضايا الخاصة باملنازعات؛   ✓

 تكوين ملف املنازعات وتحرير عريضة من أجل الدفاع عن املؤسسة؛  ✓

 ة أمام مختلف الجهات اإلدارية؛تمثيل املؤسس  ✓

 أجل استرجاعها مثل : إرسال إعذارات. تكوين ملفات خاصة بديون املؤسسة من  ✓

 خامسا: املسؤول التجاري 

ويضع   والتسويق  البيع  مخططات  يضع  بحيث  العامة،  للمديرية  املباشر  اإلشراف  تحت  يعمل  وهو 

املتعاملين  باقي  مع  املؤسسة  يمثل  كما  املديريات،  باقي  مع  بالتنسيق  وذلك  بهما  الخاصة  اإلستراتيجية 

وي والزبائن،  خالل التجاريين  من  تنفيذها  على  ويحرص  التجارية  االتفاقيات  بخصوص  معهم  تفاوض 

 مجموعة من األعوان الذين يشرف عليهم. 
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 سادسا: مسؤول التسويق 

واألسعار،  املنافسة  السوق،  بدراسة  يقوم  بحيث  التسويقية  املخططات  بإعداد  يقوم  األخير  هذا 

ك إلى املديرية العامة، كما يحضر مختلف التظاهرات  الجودة وطرق التوزيع، وهنا يقوم برفع تقارير في ذل

ويقوم  جدد،  زبائن  وكسب  املؤسسة  بمنتجات  التعريف  أجل  من  وذلك  وامللتقيات  واملعارض  التجارية 

 بإعداد تحقیقات عن املنتجات املتشابهة والزبائن. 

 سابعا: مديرية اإلمداد والصيانة  

 واملشتريات وقسم الصيانة والضروريات. وهي مشكلة من قسم اإلسناد 

تقوم بشراء املواد األولية وقطع الغيار الصناعية من السوق املحلية أو الدولية   بالنسبة للقسم األول:  -أ 

 . وضمان الخدمات املرتبطة بها كالتأمين والجمركة والنقل

فهو ينقسم إلى فرعين هما: فرع الصيانة امليكانيكية وفرع الصيانة الكهربائية بالنسبة للقسم الثاني :    -ب

عطاب املختلفة في املصنع زيادة على ذلك الصيانة العادية للتجهيزات  وهذان الفرعان يتدخالن إلصالح األ 

 .  هزةوالعتاد إضافة إلى تسيير مخزونات قطع الغيار واملواد األولية املختلفة وكذا املنتوجات الجا

 ثامنا: مديرية املالية واملحاسبة

 تهتم بمتابعة نشاط املحاسبين، امليزانية املالية وأيضا مراقبة التسيير وتتمثل مهامها في: 

 اإلشراف على تطبيق السياسة املالية للمؤسسة؛   ✓

 توفير اللوازم املالية واإلدارية كالورق؛  ✓

 اإلشراف على عمليات املحاسبة وإعداد التقارير الشهرية وتحليلها ؛   ✓

 تسيير مختلف مداخيل املؤسسة وتكاليف اإلنتاج؛   ✓

 وتشرف على:  

 مصلحة املالية واملحاسبة؛  ❖

 مصلحة املحاسبة التحليلية.  ❖

 تاسعا: مديرية االستغلل

 وهي مديرية تنقسم إلى ثالث وحدات رئيسية كما يلي: 

السائل ➢ الزجاج  ووكالء :  وحدة  للبناء  املوجه  املطبوع  الزجاج  بها  وينتج 

   معتمدين؛

➢ : األمني  الزجاج  الزجاج    وحدة  وفرع  املورق  الزجاج  فرع  فرعين،  من  تتشكل 

 املنقوع؛

باستغالل الرمل  وهي وحدة تقوم : دة معالجة وإنتاج املواد األوليةوح ➢

باقي املواد التي تدخل في صناعة الزجاج والسيليكات   ومعالجته بالغسل والتصفية وكذا 

 والدلومي ... إلخ. كالكالكير، الفلدصباط
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 عاشرا: مديرية املوارد البشرية

  :تهتم بإنجاز سياسة املؤسسة بخصوص شؤون املوظفين والعمال، وتتمثل مهامها في

تطبيق سياسة املؤسسة الخاصة باملوارد البشرية واملتمثلة في التوظيف، اإلشراف على   ❖

 تسيير املستخدمين. و  التكوين، األجور 

تتمثل  ❖ الجوانب  هذه  للمؤسسة  واملنهي  البشري  بالجانب  صلة  ماله  كل  وتسير  متابعة 

جهة    املستخدمين وتسير وضعيتهم املهنية من التوظيف، الترقية إلى التسريح من  أساسا في تسير

إعداد أخرى  جهة  وفقا    ومن  العمل  مناصب  وتصنيف  والتشريعات   لالتفاقيةاألجور  الجماعية 

 املعمول بها.  

باملؤسسة  ❖ البشرية  املوارد  مديرية  وتتشكل  ومتابعتاها  التكوين  مخططات  إعداد 

 اإلفريقية للزجاج من: 

 رئيس مصلحة املوارد البشرية؛  -

 مسير املستخدمين؛ -

 األجور والخدمات االجتماعية.مسؤول  -

 ويوضح الشكل اآلتي الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلفريقية للزجاج: 
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 (: الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلفريقية للزجاج02الشكل رقم )

 
 وثائق مقدمة من طرق املؤسسة  :املصدر

 

 

المدير العام

مديرية الموارد 
البشرية 

مديرية االستغالل 
مديرية المالية 

والمحاسبة
مديرية االمداد 

والصيانة 

مساعد المدير العام 
ةمكلف بالسكريتاري

مساعد المدير العام 
مكلف بالتدقيق 
ة والتسيير و المراقب

مساعد المدير العام 
مكلف بالبيئة و االمن 

والجودة

مسؤول ادارة 
الجودة 

المدقق الداخلي نائب المدير 

المسؤول التجاري  مسؤول التسويق 

المكلف بامنازعات 
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 املبحث الثاني: اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية

 املطلب األول: مجتمع وعينة الدراسة   

 أوال: مجتمع الدراسة 

يعرف مجتمع الدراسة على أنه: "جميع املفردات التي تمثل الظاهرة موضوع البحث، وتشترك في صفة 

، وبالتالي فإن مجتمع هذه الدراسة يتمثل في كل املوظفين  66حولها"  نة أو أكثر املطلوب جمع البياناتمعي

 واملسيرين لدى املؤسسة اإلفريقية للزجاج.  

 ثانيا: عينة الدراسة

املعروفة  املعاينة  طرق  بأحد  اختيارها  يتم  تحديده،  السابق  املجتمع  من  جزء  أنها  بالعينة  .  67يقصد 

ا   مفردة تشتمل على املوظفين  38وتتكون عينة الدراسة من   إلفريقية للزجاج من العاملين لدى املؤسسة 

 ( الفئات  في حيث  اإلدارة، عامل  في مجلس  داخلي، عضو  تنفيذي، مدقق خارجي، مدقق  محاسب، مدير 

جمع   وتم  عشوائية  بطريقة  العينة  اختيرت  حيث  وتحليلها   38املؤسسة(  بياناته  تجميع  سيتم  استبيان 

وباست اإلحصائية  املعالجة  أساليب  االجتماعية  باستخدام  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  ببرنامج    SPSSعانة 

 (  26)اإلصدار

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 

 املطلب الثاني: أدوات الدراسة امليدانية

 أوال: املقابلة الشخصية

وكذا األخذ  تم إجراء مقابالت مع موظفي املؤسسة وذلك بهدف تقديم موضوع الدراسة والهدف منه  

بآرائهم في استبيان الدراسة ومحاولة معرفة نقاط القوة والضعف ومدى إمكانية إسقاط الدراسة النظرية 

 على حالة املؤسسة اإلفريقية للزجاج.

 ثانيا: االستبيان 

في   تناوله  تم  ما  تصميمه  في  واعتمد  البيانات  جمع  على  يساعد  بشكل  الدراسة  استبيان  إعداد  تم 

تطرق إليه في الدراسات السابقة، مع مراعاة وضوح العبارات لتسهيل فهمها الالجانب النظري وأيضا ما تم  

إلى بناء االستبيان ليصبح في صورته النهائية متكونة من   من طرف عينة املوظفين املدروسة، وقد خلصنا 

 يلي:  عبارة على شکل قسمين كما 64

 

 

 

 
  23مجلة املعارف علمية دولية محكمة، جامعة البويرة، العدد ع وحجم العينة في البحوث العلمية، منهجية تحديد نو   شيقارة، رزيقة خليفي، هجيرة   66

 . 282، ص 2017ديسمبر 
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 (: أقسام االستبيان02الجدول رقم )

 عدد العبارات  أقسام االستبيان 

 الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة القسم األول 

 

القسم الثاني:  

 محاور االستبيان 

مدى جودة التدقيق  :محور األول 

 الداخلي في املؤسسة 

 . 27إلى العبارة رقم  1من العبارة رقم 

مدى تطبيق :املحور الثاني 

 الحوكمة داخل املؤسسة

إلى العبارة رقم   1يتضمن من العبارة رقم 

37 . 

 عبارة  64 مجموع عبارات االستبيان 

 (. 01من إعداد الطالبتين أنظر امللحق رقم ): مصدر

ل كل عبارة قائمة )بدائل( ويرمز لها ( الخماس ي، بحيث تقابLikert Scale)  االعتماد على مقياس ليكارتتم  

 ( على التوالي. 1،2،3،4،5لبرامج الحاسوب ب ) رقميا خالل إدخال البيانات 

 (: توزيع درجات مقياس ليكارت الخماس ي03الجدول رقم )

افق غير  بدائل القياس افق  بشدة مو افق محايد  غير مو افق مو  ة بشد  مو

 05 04 03 02 01 لدرجة/الترميزا

 من إعداد الطالبتين. املصدر: 

 ثالثا: نتائج توزيع االستبيان

استمارة صالحة كما هو   38استمارة على أفراد العينة مباشرة، وبعد جمعهم تحصلنا على    50تم توزيع  

 مبين في الجدول التالي: 

 االستمارات املوزعة على أفراد العينة (: 04الجدول رقم )

 االستبيان البيان

 النسبة املئوية% العدد 

 عدد االستمارات املوزعة الصالحة للتحليل 

 االستمارات امللغاة 

 االستمارات املفقودة

38 

4 

8 

76 

8 

16 

 100 50 مجموع االستمارات املوزعة 

 من إعداد الطالبتين. املصدر: 
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 مفقودة وذلك لألسباب التالية:  8استمارات ملغاة و 4ونالحظ من خالل الجدول أن هناك 

 عدم توافر الشروط املحددة في االستمارة؛  -

 استالم متأخر لبعض االستمارات تزامنا مع الشروع في تحليل النتائج.  -

 رابعا: بناء نموذج الدراسة 

انحدار خطي   معادلة  الدراسة  نموذج  تابع، يمثل  واآلخر  أحدهما مستقل  متغيرين  من  مكونة  بسيط 

 ويمكن تمثيل نموذج افتراض ي للدراسة في الشكل اآلتي: 

 (: نموذج الدراسة07الشكل رقم )

 

 من إعداد الطالبتين. املصدر: 

 املطلب الثالث: أدوات املعالجة اإلحصائية 

 SPSS: Statistical Package  للعلوم االجتماعيةلقد استخدم في التحليل برنامج الحزمة اإلحصائية  

for the Social Sciences  :وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها ، 

 أدني درجة في مقیاس( و بتطبيق على استبيان الدراسة نجد: –ويساوي )أعلى درجة في مقياس :املدى -أ

على طول الفئة وتحديد املجاالت املوافقة نقوم بقسمة املدي على عدد    وللحصول   4(=1-5)املدى =  - 

 طول الفئة = املدی/ عدد درجات املقياس. درجات املقياس وذلك على النحو التالي: 

الفئة  -  على     0.8=4/5=  طول  نحصل  املوافقة  لدرجة  األدنى  للحد  مرة  كل  في  القيمة  هذه  وبإضافة 

[ وهو مجال موافقة بدرجة 1.80  -إلى-1فنحصل على مجال ]  1.80  =0.8+1الحد األعلى لكل مجال مثال:  

العملي هذه  وتفيد  املوافقة،  مجاالت  كل  مع  وهكذا  جدا،  املشترك  منخفضة  املوقف  على  التعرف  في  ة 

 إلجمالي أفراد العينة على كل عبارة وعلى كل محور حيث نحصل على املجاالت كما يلي: 

 

 

Yالمتغير التابع 

حوكمة المؤسسات

Xلالمتغير المستق

التدقيق الداخلي
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 ملقياس لكارت الخماس ي(: التوزيع 05الجدول رقم ) 

افقة درجة املقياس  مجال املتوسط الحسابي   مستوى املو

 منخفضة جدا  غير موافق بشدة [ 1.80  - 1]

 منخفضة غير موافق  [ 2.60  - 1.81]

 متوسطة محايد [ 3.40  - 2.61]

 عالية  موافق  [ 4.20  - 3.41]

 عالية جدا موافق بشدة  [ 5 - 4.21]

 الطالبتين. من إعداد  املصدر: 

 من أجل التحليل الوصفي ملتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.  التكرارات والنسب املئوية:  -ب

انات لتكون أوضح وأسهل للفهم وهي مخططات بيانية عبارة عن تمثيل مرئي للبي  البيانية: األشكال -ج

   البيانية...الخ(.عمدة الدائري، األ  يالرسم البيان مثل

وهي تعتبر من أهم مقاييس النزعة املركزية حيث تكمن أهميته في معرفة خصائص املتوسط الحسابي:  -د

 البيانات اإلحصائية للعينة املدروسة. 

: يعتبر االنحراف املعياري أحد أهم مقاييس التشتت، يستعمل ملعرفة تباعد  االنحراف املعياري  -ه 

ا، وهو أكثر استخداما في البحوث العلمية حيث يقيس تشتت القيم عن وسطها البيانات فيما بينه

 الحسابي. 

: يقيس درجة االرتباط من خالل تحديد نوع وشدة العالقة بين املتغيرين التابع معامل االرتباط بيرسون  -و

 الداخلي وصدق فقرات االستبيان.  االتساقواملستقل، وكذلك حساب 

وذلك الختبار مدى موثوقية أداة جمع البيانات املستخدمة في قياس اختبار الثبات ألفا كرونباخ:  -ز

 راسة.  املتغيرات التي اشتملت عليها الد

سمرنوف في معرفة ما إذا   يستخدم اختبار كوملجروفسمرنوف:  اختبار التوزيع الطبيعي كوملجروف -ح

 كانت البيانات محل الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.

 يستعمل الختبار تأثير املتغير املستقل على املتغير التابع. :االنحدار الخطي البسيط -ط

تم استخدامه للتأكد من داللة املتوسط لكل محور من محاور   (:One Sample T-Test )Tاختبار    -ي   

 3االستبانة، وذلك ملعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة املوافقة املتوسطة وهي  

 عن ذلك. أم زادت أو قلت
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 املطلب الرابع: صدق وثبات أداة الدراسة 

 يعتبر صدق وثبات أداة االستبيان من خصائص أداة الدراسة، حيث قمنا بدراستهما على النحو التالي: 

 أوال: صدق االستبيان

وضعت   ما  االستبيان  عبارات  تقيس  أن  الدراسة،  أداة  بصدق  على لقياسهيقصد  االعتماد  تم  وقد   ،

صدق   صدق    االتساققياس  على  االعتماد  دون  متاح  كبديل  فقط  االستبانة  ملحاور   االتساق البنائي 

 الظاهري لالستبيان وذلك لصعوبة التواصل مع املحكمين في ظل الظروف الصحية الراهنة. 

 البنائي ملحاور الدراسة  االتساقق صد -أ

أحد  يمثل  والذي  االستبيان،  ملحاور  البنائي  الصدق  على  االعتماد  تم  االستبيان  صدق  من  للتأكد 

أيضا   مقاييس صدق األداة يسعى لقياس مدى تحقق األهداف املراد الوصول إليها من قبل األداة ويوضح

الكلية   الدرجة  ارتباط  لفقرات  مدى  الكلية  الدرجة  مع  الدراسة  محاور  من  محور  كل  عبارات  إلجمالي 

 املعدل الكلي لفقرات االستبيان: االستبانة، والجدول التالي يبين معدل كل محور من محاور الدراسة مع

 البنائي ملحاور الدراسة االتساق(: صدق 06الجدول رقم )

 الكلية لجميع عبارات االستبيانالدرجة  

 Sig اط بيرسون االرتب

القيمة 

 االحتمالية

 النتيجة 

: مدى جودة التدقيق 01جميع عبارات املحور 

 الداخلي في املؤسسة 

 دال 0.000 **0.941

: مدى تطبيق 02جميع عبارات املحور 

 الحوكمة داخل املؤسسة

 دال 0.000 **0.969

 معنوي بين املحور و الدرجةالكلية للستبيان.دال: أي يوجد ارتباط 

 على وجود داللة اإلحصائية و * تدل على عدم وجود داللة إحصائية.  SPSS** تدل في برنامج 

 ة ( أقل من أو تساوي مستوى الداللSigإذا كانت قيمة االحتمال الخطأ )قاعدة: 

 الكلية للستبيان.  فإنه يوجد ارتباط معنوي بين املحور والدرجة 0.05

 

 SPSSمخرجات برنامج  املصدر:

بين   بيرسون  االرتباط  معامالت  نجد  أعاله  الجدول  املحور  من خالل  عبارات  جودة 01جميع  مدى   :

املؤسسة في  الداخلي  الكلية للجمالي عبارات االستبيان، بلغت  التدقيق  وهي قيمة دالة   0.941  والدرجة 

: مدى  02محور  لل  ، أيضا بالنسبة0.05ة  أقل من مستوى دالل  لقيمة االحتمالية( )ا     Sigإحصائيا ألن قيمة  
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املؤسسة   داخل  الحوكمة  قيمة    0.969  بلغتتطبيق  دالة إحصائيا ألن  قيمة  أقل من مستوى   Sigوهي 

 . لقياسهسقة ملا وضعت ، ومنه تعتبر عبارات محاور االستبيان صادقة ومت0.05داللة 

 ثانيا: قياس ثبات االستبيان 

يقصد بثبات أداة الدراسة االستقرار في نتائج االستبيان، وقد تم التحقق من ذلك من خالل استخدام 

يساوي  أو  أكبر  كان  كلما  مقبوال  ويكون  كرونباخ،  ألفا  معامل  تقدر0.60طريقة  نسبته  كانت  إذا  أما  ب   ، 

 يعتبر ذو مستوى ممتاز من الثقة والثبات في القياس.   0.80

 ( من خالل الجدول اآلتي:  Cronbach's Alphaويمكن عرض نتائج اختبار الثبات ألفا كرونباخ )

 

 للستبيان Cronbach's Alpha ل (: قيمة معام07الجدول رقم )

عدد   محاور وأبعاد االستبيان

 الفقرات

معامل ألفا  

 كرونباخ

 االختبارنتيجة 

: مدى 01جميع عبارات املحور 

 الداخلي في املؤسسة  جودة التدقيق

 ثابت  0.946 27

: مدى 02جميع عبارات املحور 

 داخل املؤسسة تطبيق الحوكمة

 ثابت  0.956 37

 ثابت  0.973 64 جميع فقرات االستبيان 

 فإن أداة الدراسة تتميز بالثبات في النتائج. 0.6قيمة معامل الثبات أكبر من  تإذا كان  :قاعدة

 SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات  املصدر:

بلغت قيمة معامل  ألفا كرونباخ ذات قيم جيدة حيث  أن قيمة معامل  الجدول أعاله نجد  من خالل 

املتعلق بقياس مستوى  للمحور  بالنسبة  في املؤسسج  الثبات  الداخلي  التدقيق  والذي يضم   0.946ة  ودة 

الثبات    27 معامل  قيمة  وبلغت  املؤسسة  بالنسبةعبارة  داخل  الحوكمة  بقياس  املتعلق    0.956  للمحور 

عبارة مما    64بإجمالي    0.937  عبارات، وأن القيمة إجمالية جميع عبارات االستبيان بلغت  37والذي يضم  

مما يدل على ثبات أداة الدراسة وتجدر اإلشارة أنه معامل ألفا كرونباخ كلما    0.6  األدنىوهي أكبر من الحد  

 دل على أن قيمة الثبات مرتفعة.  01اقتربت قيمته من 

نكو  لالستبيان  الثبات(  صدق  مؤشرات  )قيم  حساب  نتائج  خالل  أداة  من  صدق  من  تأكدنا  قد  ن 

اال   الدراسة بصحة  ثقة  على  يجعلنا  مما  أسئلة وثباتها،  على  واإلجابة  النتائج  لتحليل  وصالحيتها  ستبانة 

 فرضياتها.  الدراسة واختبار
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 التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسةثالثا: اختبار 

كوملجروف اختبار  استخدام  البيانات    Kolmogorov-Smirnov  سمرنوف  تم  كانت  إذا  ما  معرفة  في 

الطبيعي أم ال، وهو   تتبع التوزيع  الفرضيات ألن أغلب االختبارات  محل الدراسة  اختبار ضروري في حالة 

 املعلمية تشترط أن توزيع البيانات طبيعيا. 

 والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:

 (: اختبار التوزيع الطبيعي 08الجدول رقم )

رقم 

 املحور 

قيمة   العنوان 

 االختبار 

  القيمة االحتمالية

Sig 

 نوع التوزيع

مدى جودة التدقيق الداخلي داخل  1

 املؤسسة 

0.061 

 

0.200 

 

 طبيعي

 

 طبيعي 0.200 0.084 مدى تطبيق الحوكمة داخل املؤسسة 2

 من إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات املصدر: 

( من  أكبر  محور  لكل  االحتمالية  القيمة  أن  التوزيع 0.05نالحظ  تتبع  البيانات  أن  على  يدل  وهذا   )

 الطبيعي وبذلك يمكن استخدام االختبارات املعلمية. 

 املبحث الثالث: عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

يتم التطرق في هذا املبحث إلى تحليل نتائج توزيع االستبيان على العينة املدروسة في املؤسسة اإلفريقية 

  والوقوف على خصائص العينة، ثم اختبار فرضيات الدراسة.للزجاج، 

 املطلب األول: عرض البيانات الشخصية ألفراد العينة 

لقد تمت دراسة خصائص أفراد العينة حسب املتغيرات التالية: الوظيفة، السن، املستوى التعليمي، 

  الخبرة املهنية.

 توزيع العينة حسب متغير الوظيفة   أوال:

 خصائص عينة الدراسة من حيث الوظيفة وفق ما يوضحه الجدول املوالي:يمكن توضيح  
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 راد العينة حسب الوظيفة(: توزيع أف09الجدول رقم )

 النسبة% التكرار الوظيفة

 84.2 32 عامل في املؤسسة

 2.6 1 عضو في مجلس اإلدارة

 10.5 4 محاسب 

 0 0 مدقق داخلي

 0 0 مدقق خارجي

 2.6 1 تنفيذيمدير 

 100.0 38 املجموع 

 SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات  املصدر:

البالغ عددها   العينة  تكرارات  إلى  وبالنظر  أعاله  الجدول  العينة   38من خالل  أفراد  أن  نالحظ  فردا، 

الدراسة، وهي % لصالح موظفين باملؤسسة محل    84.20ةبنسب  32يتوزعون حسب متغير الوظيفة بعدد  

بلغ   األفراد محاسبين  باقي  في حين  في مجلس  10.50  بنسبة  4أكثر فئة تكرارا،  التنفيذي وعضو  % ومدير 

 اإلدارة من إجمالي أفراد العينة.

 (: التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة 03الشكل رقم )

 
 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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 يا: توزيع العينة حسب متغير السن ثان

 يمكن توضيح خصائص عينة الدراسة من حيث الوظيفة وفق ما يوضحه الجدول املوالي:

 (: توزيع أفراد العينة حسب السن 10الجدول رقم )

 | النسبة % التكرار ن الس

 0 0 سنة 25أقل من 

 21.1 8 سنة35-26من 

 31.6 12 سنة45-36من 

 47.4 18 سنة 45أكثر من 

 100.0 38 املجموع 

   SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

عدد أفراد    فردا، نالحظ اختالف  38من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددها  

بعدد  العينة   فئة  أكبر  كانت  حيث  السن  متغير  فئات  بنسبة  18باختالف  الفئة 47.40  فرد  لصالح   %

سنة(   45-36% لصالح الفئة العمرية )من    31.60  فرد بنسبة  12سنة( وبعدد    45من    أكثر(ة        العمري

 التالي:سنة( كما هو مبين في الشكل   35-26% لصالح الفئة العمرية )من 21.10د بنسبة افر أ  08وبعدد 

 (: التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن 04الشكل رقم )

 
 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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 ثالثا: توزيع العينة حسب متغير املستوى التعليمي  

 : يوضحه الجدول املوالييمكن توضيح خصائص عينة الدراسة من حيث املستوى التعليمي وفق ما 

 راد العينة حسب املستوى التعليمي(: توزيع أف11الجدول رقم )

 النسبة% التكرار املستوى التعليمي

 71.7 27 شهادة مهنية 

 18.4 7 لیسانس 

 0 0 دكتوراه

 10.5 4 ماستر 

 100.0 38 املجموع 

   - SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

عددها   البالغ  العينة  تكرارات  إلى  وبالنظر  أعاله  الجدول  خالل  أفراد   38من  أغلب  أن  نالحظ  فردا، 

% من مجموع عينة   71.10  فرد متحصل عليها بنسبة  27العينة درجاتهم العلمية شهادة مهنية، حيث نجد  

األف ويليهم  مقداره  الدراسة  بتكرار  لسانس  لشهادة  الحاملين  األخيرة 18.40  بنسبة  7راد  املرتبة  أما   ،%

بتكرار   تقدر  4فكانت من نصيب حاملي شهادة ماستر  الشكل     %10.5   ب ونسبة مئوية  في  مبين  كما هو 

 التالي: 

 التعليمي (: التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير املستوى 05الشكل رقم )

 
 .SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات  املصدر:
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 توزيع العينة حسب متغير الخبرة املهنية  رابعا: 

 يمكن توضيح خصائص عينة الدراسة من حيث الخبرة املهنة وفق ما يوضحه الجدول املوالي: 

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الخبرة املهنية12الجدول رقم )

 النسبة %  التكرار سنوات الخبرة املهنية 

 13.2 5 سنوات  05أقل من 

 36.8 14 سنة  15إلى  06من 

 15.8 6 سن  25إلى  15من 

 34.2 13 سنة 25أكثر من 

 100.0 38 املجموع 

 SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات  املصدر:

تكرارات   إلى  وبالنظر  أعاله  الجدول  عددها  من خالل  البالغ  العينة   38العينة  أفراد  أن  نالحظ  فردا، 

بعدد   املهنية  الخبرة  سنوات  متغير  حسب  بنسبة  14يتوزعون  خبرة     %  36.80  فردا  ذات  الفئة  لصالح 

سنة( وما نستنتجه   25% لصالح فئة )أكثر من    34.20  فردا بنسبة  13، وبعد  (سنة   15  –  06)من       مهنية

خب  فترة  لهم  املستجوبين  بيانات  أن  في  ثقة  ويعطي  إليها  سنتوصل  التي  النتائج  يدعم  مما  كبيرة  مهنية  رة 

 دراسة بحكم خبرتهم في امليدان، كما هو مبين في الشكل التالي:
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 (: التمثيل البياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرة الخبرة املهنية06الشكل رقم )

 
 .SPSS: من إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات املصدر

 املطلب الثاني: تحليل وتفسير إجابات أفراد العينة 

الحسابي  املتوسط  معيار  اعتماد  تم  العينة  أفراد  قبل  من  عليها  املتحصل  النتائج  على  الحصول  بعد 

االختبار درجة املوافقة على كل عبارة من عبارات املحورين، كما تم اعتماد معيار االنحراف املعياري ملعرفة 

 مدى تشتت أفراد العينة من متوسطاتها الحسابية.  

 حور األول أوال: تحليل فقرات امل

بمدى ا واملتعلق  االستبيان  األول من  املحور  أسئلة  عليها حول  املتحصل  النتائج  يوضح  املوالي  لجدول 

 جودة التدقيق الداخلي في املؤسسة. 

 

 املؤسسة (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى جودة التدقيق الداخلي في13لجدول رقم )ا

املتوسط    الرقم

الحسابي  

Mean 

االنحراف 

املعياري 

Std. 

Deviation 

املتوسط  

الحسابي  

  % النسبي 

ب
رتي

الت
 

االتجاه العام  

للعينة نحو  

افقة على  املو

مضمون  

 العبارات 

افقة عالية  1 77.80 1.025 3.89 توجد خلية تدقيق داخلي في املؤسسة. 1  مو

افقة عالية  21 68.40 1.05 3.42تتكون خلية التدقيق الداخلي في املؤسسة  2  مو
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 أكثر من محقق واحد. من

 قق الداخلي متحصل على شهادةدامل 3

أكاديمية في ميدان املالية أو املحاسبة أو 

 التدقيق. 

 متوسطة 25 66.88 1.212 3.34

قق الداخلي متحصل على شهادة مهنية دامل 4

 میدان املالية أو املحاسبة أو التدقيق.  في

افقة  7 71.60 1.052 3.58  عالية مو

 

املدقق الداخلي يتمتع بخبرة مهنية لعدة  5

 في ميدان التدقيق الداخلي. سنوات

افقة عالية  14 70.60 1.134 3.53  مو

 

قق دتوجد عالقة صداقة متينة بين امل 6

 وإدارة املؤسسة.  الداخلي

افقة عالية  19 68.40 0.985 3.42  مو

 

قق الداخلي للمؤسسة بعد دتم تعيين امل 7

 مهنية.  مسابقة

 متوسطة 27 63.60 1.081 3.18

 

قق الداخلي باالستقاللية عند ديتمتع امل 8

 تقريره الدوري. إعداد

افقة عالية  17 69.40 1.044 3.47  مو

 قق الداخلي وظائف تنفيذيةدال يمارس امل 9

 رى داخل املؤسسة أخ

افقة عالية  15 70.00 1.127 3.5  مو

  قق الداخلي في كلداملؤسسة املتشارك إدارة  10

 مراحل إعداد تقريره. 

افقة عالية  6 72.20 0.981 3.61  مو

قق الداخلي باستمرار في دورات ديشارك امل 11

تكوينية وتدريبية في ميدان التدقيق 

 الداخلي. 

 متوسطة 26 64.20 1.001 3.21

يتوفر لدي خلية التدقيق الداخلي   12

املادية والبشرية الوسائل   باملؤسسة

 الضرورية. 

 متوسطة 24 67.80 1.143 3.39

 قق الخارجيدهناك تواصل مستمر بين امل  13

 واملدقق الداخلي للمؤسسة. 

افقة عالية  16 69.40 0.957 3.47  مو

 قق الداخلي دوريا إلدارةديوجه تقرير امل 14

 املؤسسة. 

افقة عالية  2 75.80 1.032 3.79  مو
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  املدقق الداخلي دوريا للمدققيوجه تقرير   15

 الخارجي.

افقة عالية  11 71.00 0.945 3.55  مو

يقوم املدقق الداخلي دوريا بفحص وتقييم  16

 إدارة املخاطر في املؤسسة. هيكل

افقة عالية  5 72.60 0.924 3.63  مو

يقوم املدقق الداخلي دوريا بفحص وتقييم  17

 الرقابة الداخلية للمؤسسة. نظام

افقة عالية  20 68.40 1.024 3.42  مو

يكتشف املحقق الداخلي باستمرار حاالت   18

األخطاء أو الغش املمكنة في محاسبة 

 املؤسسة. 

افقة عالية  18 69.00 1.085 3.45  مو

يقوم املدقق الداخلي بالتخطيط الجيد  19

 التدقيق لعملية

افقة عالية  8 71.60 1.075 3.58  مو

لعملية املراجعة الداخلية في دليل  يوجد 20

 بالشركة. املؤسسة

افقة عالية  10 71.00 0.935 3.55  مو

قق ديوجد نظام لرقابة جودة أداء امل 21

 للمؤسسة. الداخلي

افقة عالية  13 70.60 0.957 3.53  مو

  يقوم املدقق الداخلي بتحديد مدى مالئمة 22

 إجراءات املحاسبة عن أصول املؤسسة.

افقة عالية  9 71.00 0.886 3.55  مو

املعايير املهنية لوظيفة التدقيق  اعتماديتم  23

 أداء مهام املدقق الداخلي. عند

افقة عالية  12 70.60 0.915 3.53  مو

  تحفيزاتقق الداخلي على ديحصل امل 24

 مالية من طرف إدارة املؤسسة.  ومكافآت

 متوسطة 23 67.80 1.062 3.39

املدقق الداخلي مالحظات يتضمن تقرير  25

 نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية حول 

 للمؤسسة. 

افقة عالية  3 73.60 0.943 3.68  مو

  يعد تقرير املدقق الداخلي ويسلم في الوقت 26

 املناسب. 

افقة عالية  4 73.20 0.865 3.66  مو

 تهتم إدارة املؤسسة بالتوصيات التي يقدمها  27

 . تقريرهاملدقق الداخلي في 

افقة عالية  22 68.40 1.06 3.42  مو

 بدرجة عالية  70.19 0.65899 3.5097 املحور ككل
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 : ملحظة

 5/ ( 100املتوسط الحسابي  *)=   )%( األهمية النسبية للمتوسط الحسابي 

مجال املتوسط 

 الحسابي

إلى   1.81من  1.80إلى  01من 

2.60 

إلى   2.61من 

3.40 

إلى   3.41من 

4.20 

 5إلى   4.21من 

درجة منخفضة  مستوى املوافقة

 جدا 

 درجة عالية جدا  درجة عالية درجة متوسطة درجة منخفضة

 SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

( أنه وبشكل عام بلغ املتوسط الحسابي اإلجمالي إلجابات املستجوبين على 13نالحظ من الجدول رقم )

قيمة  جميع   املحور  )  3.5097عبارات  مرتفع  موافقة  املجال  ضمن  معیاري  4.20  -3.41وهو  وبانحراف   )

إلى تقارب أراء األفراد العينة وتمركزها حول قيمة املتوسط الحسابي اإلجمالي،   0.658قدره:   ، وهو يشير 

د تشتت كبير في آراء  حيث تشتت بين آرائهما ضعيف وبالتالي تعطينا هذه القيم نتيجة إحصائية أنه ال يوج 

البيانات  الحسابي اإلجمالي يمثل مركز  املتوسط  أن  املتحصل عليها فيما  النتائج  املستجوبين وهذا يدعم 

وبنسبة   كلهم موافقون  أي  العينة  أفراد  الداخلي    70.19االتجاهات  التدقيق  أن مستويات جودة  % على 

وهذا ما نالحظه إزاء إجاباتهم على مضمون باملؤسسة محل الدراسة هو بدرجة عالية حسب وجهة نظرهم  

حيث كانت معظمها بدرجات عالية إلى متوسطة حيث متوسطاتها الحسابية محصورة بين  عبارات املحور 

رقم    3.89) العبارة  لدى  قيمة  بلغت  01أعلى  قيمة  أدنى  رقم    3.18  إلى  العبارة  ترتيب    (07لدى  يلي  وفيما 

 تجوبين بمؤسسة حسب أهميتها لدى أفراد عينة الدراسة كما يلي: شرح العبارات األكثر أهمية لدى املس

( قيمته   :(01الفقرة  بلغ  وبمتوسط حسابي  العينة  لدى  أهميتها  من حيث  األولى  املرتبة  احتلت   حيث 

املعياري 3.89 واالنحراف  فئات    1.025  ،  من  الرابعة  الفئة  ضمن  الحسابي  املتوسط  هذا  يقع  حيث   ،

ليكارث   )  مقياس  من  أنه 4.20  -  3.41الخماس ي  على  يدل  وهذا  عالية،  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،)

بلغت املستجوبين  من  تأكيد  بنسبة  وهذا  داخلي  تدقيق  خلية  توجد  وجهة    77.80  باملؤسسة  حسب   %

 نظرهم.  

( الثانية من حيث أهميتها لدى العينة وبمتوسط حسابي بلغ ق  (:14الفقرة   يمته حيث احتلت املرتبة 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس 1.032  واالنحراف املعياري   3.79

  ( أنه  4.20  -  3.41ليكارث الخماس ي من  إلى درجة عالية من قبل املستجوبين على  التي تشير  الفئة  (، وهي 

املؤس إلدارة  دوريا  الداخلي  املدقق  تقرير  يوجه  الدراسة  محل  بلغت باملؤسسة  تأكيد  بنسبة  وهذا   سة 

 % حسب وجهة نظرهم. 75.80

  حيث احتلت املرتبة الثالثة من حيث أهميتها لدى العينة وبمتوسط حسابي بلغ قيمته   (:25الفقرة ) 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس 0.943  واالنحراف املعياري   3.68

  ( الخماس ي  أنه 4.20  -  3.41ليكارث  على  املستجوبين  قبل  من  عالية  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،)
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الرقابة   نظام  ضعف  نقاط  حول  مالحظات  الداخلي  املدقق  تقرير  يتضمن  الدراسة  محل  باملؤسسة 

 الداخلية للمؤسسة. 

  حيث احتلت املرتبة األخيرة من حيث أهميتها لدى العينة وبمتوسط حسابي بلغ قيمته   (:07الفقرة ) 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس 1.081  واالنحراف املعياري   3.18

  ( الخماس ي  أنه  3.40  -  2.61ليكارث  املستجوبين على  إلى درجة متوسطة من قبل  التي تشير  الفئة  (، وهي 

%    63.60  تأكيد بلغت  باملؤسسة محل الدراسة تم تعيين املدقق الداخلي بعد مسابقة مهنية وهذا بنسبة

 حسب وجهة نظرهم. 

 ثانيا: تحليل فقرات املحور الثاني

فيما يلي نوضح النتائج املتحصل عليها حول أسئلة املحور الثاني من االستبيان واملتعلق بمدى تطبيق 

املخاطر،   إدارة  التالية:  الثالث  ركائزها  تطبيق  وذلك من خالل مدى  املؤسسة،  داخل  اإلفصاح  الحوكمة 

 والرقابة. 

 مدى تطبيق ركيزة إدارة املخاطر في املؤسسة محل الدراسة -أ

في  املخاطر  إدارة  ركيزة  تطبيق  مدى  حول  العينة  أفراد  إجابات  تحليل  نتائج  اآلتي  الجدول  يبين 

 املؤسسة: 

 (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق ركيزة إدارة املخاطر 14الجدول رقم )

املتوسط    رقمال

الحسابي  

Mean 

االنحراف 

املعياري 

Std. 

Deviation 

االهمية 

 %  النسبية

 

ب
رتي

الت
 

االتجاه العام  

للعينة نحو  

افقة على  املو

مضمون  

 العبارات 

 يتم إعداد تقرير سنوي إلدارة مخاطر 1

 املؤسسة. 

 متوسطة 03 64.74 1.051 3.24

توجد خلية مختصة بإدارة مخاطر  2

 املؤسسة. 

 متوسطة 01 66.32 1.141 3.32

 متوسطة 04 60.00 1.115 3.00 يتم تحديد مخاطر املؤسسة دوريا. 3

 متوسطة 02 65.26 0.921 3.26 يتم التقييم الدوري ملخاطر املؤسسة. 4

 يتم اقتراح أنشطة رقابية للسيطرة على 5

 مخاطر املؤسسة دوريا. 

 متوسطة 05 56.84 1.103 2.84

 بدرجة متوسطة 62.63 0.83863 3.131 الجزء ككل 

 SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:
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نالحظ من الجدول أعاله أنه وبشكل عام بلغ املتوسط حسابي اإلجمالي إلجابات املستجوبين على جميع  

 [ وبانحراف معیاري قدره:3.40 -  2.61 وهو ضمن املجال موافقة محايد ]  3.131العبارات املحور قيمته  

، وهو يشير إلى تقارب أراء األفراد العينة وتمركزها حول قيمة املتوسط الحسابي اإلجمالي حيث 0.83863

آراء   في  كبير  تشتت  يوجد  ال  أنه  إحصائية  نتيجة  القيم  هذه  تعطينا  وبالتالي  ضعيف  آرائهما  بين  تشتت 

املتح النتائج  اإل املستجوبين وهذا يدعم  الحسابي  املتوسط  أن  البيانات صل عليها فيما  جمالي يمثل مركز 

% على أن مستويات تطبيق ركيزة إدارة املخاطر   62.63تجاهات أفراد العينة أي أنهم موافقون وبنسبة  ال

إزاء  ما نالحظه  وهذا  نظرهم  النسبة حسب وجهة  مقبولة من حيث  بدرجة  الدراسة هو  باملؤسسة محل 

إلى متوسطة حيث متوسطاتها إجاباتهم على مض مون عبارات املحور حيث كانت معظمها بدرجات عالية 

(  5لدى العبارة رقم  2.84 إلى أدنى قيمة بلغت 2أعلى قيمة لدى العبارة رقم  3.32 الحسابية محصورة بين )

أهم املستجوبين حسب  لدى  أهمية  األكثر  العبارات  ترتيب شرح  يلي  الوفيما  عينة  أفراد  لدى  دراسة  يتها 

 يلي:  كما

( بلغ قيمته  :(02الفقرة  العينة وبمتوسط حسابي  أهميتها لدى  األولى من حيث  املرتبة  احتلت   حيث 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس 1.141 واالنحراف املعياري   3.32

درجة متوسطة، وهذا يدل على أنه باملؤسسة (، وهي الفئة التي تشير إلى 3.40 - 2.61ليكارث الخماس ي من )

بلغت املستجوبين  من  تأكيد  بنسبة  وهذا  مخاطر  بإدارة  مختصة  خلية  وجهة    66.32 توجد  حسب   %

 نظرهم. 

( حيث احتلت املرتبة األخيرة من حيث أهميتها لدى العينة وبمتوسط حسابي بلغ قيمته   (:05الفقرة 

هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ، حيث يقع  1.103  ي واالنحراف املعيار   2.84

(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة متوسطة، وهذا يدل على أنه باملؤسسة 3.40  -2.61  لكارث الخماس ي من )

من  تأكيد  بنسبة  وهذا  دوريا،  املؤسسة  مخاطر  على  للسيطرة  رقابية  أنشطة  اقتراح  يتم  الدراسة  محل 

 % حسب وجهة نظرهم.  56.84املستجوبين بلغت 

 مدى تطبيق ركيزة الرقابة في املؤسسة محل الدراسة  -ب 

  يبين الجدول اآلتي نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق ركيزة الرقابة في املؤسسة.
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 تطبيق ركيزة الرقابة في املؤسسة (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى15الجدول رقم )

املتوسط    الرقم

الحسابي  

Mean 

االنحراف 

املعياري 

Std. 

Deviation 

االهمية 

 %  النسبية

 

ب
رتي

الت
 

االتجاه العام  

للعينة نحو  

افقة على  املو

مضمون  

 العبارات 

 يتم إعداد تقرير سنوي حول نظام الرقابة 6

 متوسطة الداخلية في املؤسسة.

 متوسطة 4 62.63 0.991 3.13

يضم مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين  7

 )ليس مديرين تنفيذيين(.

 متوسطة 1 65.79 0.802 3.29

وجود لجنة تعيين للوظائف مستقلة تابعة   8

 التنفيذية. للدارة

 متوسطة 15 58.42 1.075 2.92

 يتم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس اإلدارة 9

 التنفيذي.واملدير 

 متوسطة 9 61.58 0.969 3.08

 يتم تعيين لجنة التحقيق من األعضاء الغير 10

 التنفيذيين بمجلس اإلدارة.

 متوسطة 13 60.00 0.986 3.00

تقوم لجنة التحقيق بالرقابة على التقارير   11

 وفحصها. املالية

 متوسطة 10 61.58 0.997 3.08

 وظيفة التدقيقتقوم لجنة التحقيق بدعم  12

 الخارجي.

 متوسطة 5 62.63 1.119 3.13

 ققدتقوم لجنة التدقيق باإلشراف على أداء امل 13

 الداخلي. 

 متوسطة 14 59.47 1.052 2.97

  تقوم لجنة التدقيق بفحص هيكل إدارة 14

 املخاطر. 

 متوسطة 12 61.58 1.124 3.08

 تقوم لجنة التدقيق بفحص نظام الرقابة 15

 الداخلية. 

 متوسطة 11 161.58 1.024 3.08

 متوسطة 7 62.11 1.158 3.11 قق الخارجي للمؤسسة. دالسمعة الجيدة للم 16
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قق الخارجي دالشهادة األكاديمية للم 17

في ميدان املالية واملحاسبة أو  للمؤسسة

 التدقيق. 

 متوسطة 2 64.21 1.044 3.21

 متوسطة 3 63.24 1.068 3.16 الخارجي للمؤسسة.قق دالخبرة املهنية للم 18

قق الخارجي في دمتوسطة طول عهدة نفس امل  19

 )عدة سنوات(.  املؤسسة

 متوسطة 8 62.11 1.060 3.11

 قق الخارجي نسبة كبيرة مندتمثل أتعاب امل 20

 إجمالي إيرادات املؤسسة.

 متوسطة 6 62.11 1.060 3.11

 متوسطة 61.94 0.72873 3.0970 الجزء ككل 

 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

على   املستجوبين  إلجابات  اإلجمالي  الحسابي  املتوسط  بلغ  عام  وبشكل  أنه  أعاله  الجدول  من  نالحظ 

وبانحراف معیاري قدره (  3.41  -  2.61  وهو ضمن املجال موافقة متوسط )  3.0970جميع العبارات قيمته  

إلى تقارب أراء األفراد العينة وتمركزها حول قيمة املتوسط الحسابي اإلجمالي، حيث   0.728 ، وهو يشير 

آراء   في  كبير  تشتت  يوجد  ال  أنه  إحصائية  نتيجة  القيم  هذه  تعطينا  وبالتالي  ضعيف  آرائهما  بين  تشتت 

أن فاملتوسط الحسابي اإلجمالي يمثل مركز البيانات املستجوبين وهذا يدعم النتائج املتحصل عليها فيما  

وبنسبة   كلهم موافقون  أي  العينة  أفراد  باملؤسسة محل   61.94االتجاهات  الرقابة  أن مستويات  % على 

عبارات   مضمون  على  إجاباتهم  إزاء  نالحظه  ما  وهذا  نظرهم  وجهة  حسب  متوسطة  بدرجة  هو  الدراسة 

أعلى قيمة   3.29  سطة حيث متوسطاتها الحسابية محصورة بين )املحور حيث كانت معظمها بدرجات متو 

(، وفيما يلي ترتيب شرح العبارات األكثر 08لدى العبارة رقم    2.92إلى أدنى قيمة بلغت    07لدى العبارة رقم  

 لدى أفراد عينة الدراسة كما يلي:أهمية لدى املستجوبين حسب أهميتها 

( األول  (:07الفقرة  املرتبة  احتلت  قيمته حيث  بلغ  وبمتوسط حسابي  العينة  لدى  أهميتها  من حيث   ى 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس 0.802  واالنحراف املعياري   3.29

  ( من  الخماس ي  أنه 3.40  -  2.61ليكارث  على  يدل  وهذا  متوسطة،  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،)

مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين )ليس مديرين تنفيذيين( وهذا بنسبة باملؤسسة محل الدراسة يضم  

 % حسب وجهة نظرهم. 65.79ين بلغت تأكيد من املستجوب

(  حيث احتلت املرتبة األخيرة من حيث أهميتها لدى العينة وبمتوسط حسابي بلغ قيمته   (:08الفقرة 

حسابي ضمن الفئة األولى من فئات مقياس ، حيث يقع هذا املتوسط ال1.075ي  واالنحراف املعيار   2,92

الخماس ي أنه       [1.80  –  1]من    ليكارث  على  يدل  وهذا  منخفضة جدا،  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،

باملؤسسة محل الدراسة يضم مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين )ليس مديرين تنفيذيين( وهذا بنسبة 

 % حسب وجهة نظرهم. 58.42تأكيد من املستجوبين بلغت 

 مدى تطبيق ركيزة اإلفصاح في املؤسسة محل الدراسة -ج

 جدول اآلتي نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق ركيزة اإلفصاح في املؤسسة. يبين ال



73 
 

 

 (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق ركيزة اإلفصاح في املؤسسة 16الجدول رقم )

املتوسط    الرقم

الحسابي  

Mean 

االنحراف 

املعياري 

Std. 

Deviation 

االهمية 

 %  النسبية

 

ب
رتي

الت
 

االتجاه العام  

للعينة نحو  

افقة على  املو

مضمون  

 العبارات 

 متوسطة 02 59.00 1.064 2.95 اإلفصاح الدوري عن السياسات املحاسبية.  21

 متوسطة 06 55.20 1.101 2.76 اإلفصاح الدوري عن سياسات توزيع األرباح. 22

 اإلفصاح الدوري املفصل عن مكافآت مجلس 23

 اإلدارة.

 متوسطة 01 60.00 1.185 3.00

اإلفصاح الدوري عن األحداث الالحقة  24

 للميزانية. 

 متوسطة 03 57.80 1.008 2.89

 متوسطة 04 56.40 1.062 2.82 . اإلفصاح عن التقارير املالية للمؤسسة 25

 متوسطة 05 55.80 0.963 2.79 اإلفصاح الدوري عن االلتزامات املحتملة.  26

 متوسطة 57.37 0.89389 2.868 املبدأ ككل

 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

على  املستجوبين  اإلجابات  اإلجمالي  حسابي  املتوسط  بلغ  عام  وبشكل  أنه  أعاله  الجدول  من  نالحظ 

 معیاري قدره:   ( و بانحراف3.41  -2.61وهو ضمن املجال موافقة متوسط )  2.868جميع العبارات قيمته  

حيث   0.893 اإلجمالي،  الحسابي  املتوسط  قيمة  حول  وتمركزها  العينة  األفراد  أراء  تقارب  إلى  يشير  وهو 

آراء   في  كبير  تشتت  يوجد  ال  أنه  إحصائية  نتيجة  القيم  هذه  تعطينا  وبالتالي  ضعيف  آرائهما  بين  تشتت 

فيما أن فاملتوسط الحسابي اإلجمالي يمثل مركز البيانات   املستجوبين وهذا يدعم النتائج املتحصل عليها

% على أن مستويات اإلفصاح باملؤسسة محل   57.37االتجاهات أفراد العينة أي كلهم موافقون وبنسبة  

عبارات   مضمون  على  إجاباتهم  إزاء  نالحظه  ما  وهذا  نظرهم  وجهة  حسب  متوسطة  بدرجة  هو  الدراسة 

أعلى قيمة    3.00ات متوسطة حيث متوسطاتها الحسابية محصورة بين )املحور حيث كانت معظمها بدرج

شرح العبارات األكثر   (، وفيما يلي ترتيب22لدى العبارة رقم    2.76إلى أدنى قيمة بلغت    23لدى العبارة رقم  

 أهمية لدى املستجوبين حسب أهميتها لدى أفراد عينة الدراسة كما يلي:

( املرتبة  (:  23الفقرة  احتلت  قيمته حيث  بلغ  وبمتوسط حسابي  العينة  لدى  أهميتها   األولى من حيث 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة األولى من فئات مقياس 1,185  واالنحراف املعياري   3.00

من   الخماس ي  أنه 1.80  -1]ليكارث  على  يدل  وهذا  جدا،  منخفضة  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،]
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مجلس اإلدارة وهذا بنسبة تأكيد من   مكافآتتم اإلفصاح الدوري املفصل عن  محل الدراسة ي  باملؤسسة

 حسب وجهة نظرهم.   60.00املستجوبين بلغت %

(  حيث احتلت املرتبة األخيرة من حيث أهميتها لدى العينة وبمتوسط حسابي بلغ قيمته   (:22الفقرة 

، حيث يقع هذا املتوسط الحسابي ضمن الفئة األولى من فئات مقياس 1.101  واالنحراف املعياري   2.76

من   الخماس ي  أنه 1.80  -  1] ليكارث  على  يدل  وهذا  جدا،  منخفضة  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،  ]

وهذا  األرباح  توزيع  سياسات  عن  الدوري  اإلفصاح  يتم  الدراسة  محل  من   باملؤسسة  تأكيد  بنسبة 

 حسب وجهة نظرهم.   %55.20 املستجوبين بلغت

 مدى تطبيق مبادئ حوكمة في املؤسسة محل الدراسة -د

 يبين الجدول اآلتي نتائج تحليل إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في املؤسسة:

 (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات: تطبيق مبادئ الحوكمة في املؤسسة17الجدول رقم )

املتوسط    الرقم

الحسابي  

Mean 

االنحراف 

املعياري 

Std. 

Deviation 

األهمية 

 %  النسبية

 

ب
رتي

الت
 

االتجاه العام  

للعينة نحو  

افقة على  املو

مضمون  

 العبارات 

 يوجد األساس الفعال لتطبيق الحوكمة في 27

 املؤسسة. 

 متوسطة 11 55.26 1.195 2.76

للمسؤوليات داخل املؤسسة ضح يتم توزيع وا  28

 والتنفيذية.الجهات اإلشرافية والرقابية  بين

 متوسطة 09 58.95 1.161 2.95

لدى الهيئات اإلشرافية والرقابية والتنفيذية  29

 زاهة واملوارد للقيام بواجباتها. والن السلطة

 متوسطة 10 56.84 1.151 2.84

ملالك الشركة الحق في الحصول على  30

  املعلومات املتعلقة باملؤسسة في الوقت

 املناسب. 

 عالية  02 68.42 1.081 3.42

  الك الشركة الحق في ممارسة الرقابةمل 31

 طالع على التقارير داخل مؤسستهم.واال 

 عالية  01 70.00 1.059 3.50

 الك الشركة الحق في انتخاب وعزل أعضاءمل 32

 مجلس اإلدارة داخل املؤسسة.

 متوسطة 03 65.79 0.956 3.29

 يتم احترام مبدأ حقوق املساهمين داخل 33

 املؤسسة. 

 متوسطة 04 65.26 1.057 3.26
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 متوسطة 08 62.11 1.060 3.11 مالك الشركة. ملة املتكافئة بين تتم املعا 34

 ملالك الشركة الحق في الحصول على تعويض 35

 انتهاك حقوقهم وتعرضهم للمخاطر. في حال

 متوسطة 06 64.74 1.149 3.24

ألصحاب املصالح الحق في االتصال بمجلس   36

 اإلدارة للتعبير عن مخاوفهم اتجاه التصرفات

لقانونية املمكنة لحماية  متوسطة غير ا

 .حقوقهم

 متوسطة 05 64.74 0.943 3.24

 دقةيتم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بكل  37

 ووضوح. 

 متوسطة 07 63.68 1.227 3.18

 متوسطة 63.25 0.71462 3.162 املبدأ ككل

 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

على  املستجوبين  اإلجابات  اإلجمالي  حسابي  املتوسط  بلغ  عام  وبشكل  أنه  أعاله  الجدول  من  نالحظ 

قيمة   البعد  العبارات  )  3.162جميع  متوسط  موافقة  املجال  وبانحراف3.41  -2.61وهو ضمن  معیاري    ( 

اإلجمالي، 0.714قدره   الحسابي  املتوسط  قيمة  وتمركزها حول  العينة  األفراد  أراء  تقارب  إلى  يشير  وهو   ،

حيث تشتت بين آرائهما ضعيف وبالتالي تعطينا هذه القيم نتيجة إحصائية أنه ال يوجد تشتت كبير في آراء  

ستجوبين وهذا يدعم النتائج املتحصل عليها فيما أن فاملتوسط الحسابي اإلجمالي يمثل مركز البيانات امل

% على أن مستويات اإلفصاح باملؤسسة محل   63.25  االتجاهات أفراد العينة أي كلهم موافقون وبنسبة

 الدراسة هو بدرجة متوسطة حسب وجهة نظرهم. 

 وذج الدراسة املطلب الثالث: اختبار فرضيات ونم

 أوال: اختبار مدى جودة التدقيق الداخلي في املؤسسة اإلفريقية للزجاج

 تمت صياغة الفرضية الفرعية األولى للدراسة كما يلي: 

  : توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على جودة التدقيق الداخلي في املؤسسة  الفرضية الفرعية األولى 

 اإلفريقية للزجاج. 

 ( كما يلي:0.05لفرضية يعاد صياغتها إحصائيا عند مستوى داللة )من أجل اختبار هذه ا 

( الصفرية  في   (:0Hالفرضية  الداخلي  التدقيق  جودة  على  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  توجد  ال 

  .(0.05)ة املؤسسة اإلفريقية للزجاج عند مستوى دالل 

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على جودة التدقيق الداخلي في املؤسسة    (:1Hالفرضية البديلة )

 (.0.05اإلفريقية للزجاج عند مستوى داللة )

 األتي يبين نتائج اختبارا للمتوسط الحسابي لفقرات املحور األول من االستبيان: والجدول 
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 (: نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى 18الجدول رقم )

Mean   

املتوسط  

 الحقيقي 

املتوسط  

 الفرض ي 

Mean 

Difference 

T-TEST 

القيمة 

اإلحصائية 

 للختبار 

Df  

درجة 

 الحرية

Sig 

القيمة 

 االحتمالية

النتيجة  

عند  

مستوى 

الداللة  

0.05 

95% 

Confidence 

Interval of the 

diffrence       

 مجاالت الثقة 

Lower Upper 

3.5097 Test 

Value = 

3 

دال   0.008 37 2.802 0.50975

 إحصائيا

0.1412 0.8783 

 1-37=  38حرية= و درجة  0.05عند مستوى داللة  2.0273= ةوليالجد T القيمة

 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

القيمة االحتمالية املحسوبة   أن  الجدول أعاله وجدنا  في  النتائج املوضحة    0.008بلغت    sigمن خالل 

الداللة   من مستوى  أقل  أن    0.05وهي  إلى  يقودنا  كله  هذا  إحصائيا،  دال  املستجوبين  نتائج  أن  يدل  مما 

الصفرية   الفرضية  البديلة    0Hنرفض  الفرضية  إحصائية 1Hونقبل  داللة  ذات  توجد مؤشرات  أنه  أي   ،

 سسة اإلفريقية للزجاج. على جودة التدقيق الداخلي في املؤ 

 اختبار مدى تطبيق الحوكمة في املؤسسة اإلفريقية للزجاج ثانيا: 

 صياغة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة كما يلي:  تمت

الثانية:   الفرعية  الحوكمةالفرضية  تطبيق  على  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  املؤسسة   توجد  في 

 اإلفريقية للزجاج. 

 ( كما يلي:0.05مستوى داللة ) من أجل اختبار هذه الفرضية يعاد صياغتها إحصائيا عند

)الفرضية   املؤسسة   (:0Hالصفرية  في  الحوكمة  تطبيق  على  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  توجد  ال 

 .0.05 اإلفريقية للزجاج عند مستوى داللة

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على تطبيق الحوكمة في املؤسسة اإلفريقية   (:1Hالفرضية البديلة )

 . 0.05 للزجاج عند مستوى داللة

 للمتوسط الحسابي لفقرات املحور الثاني من االستبيان: T والجدول اآلتي يبين نتائج اختبار
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 (: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية19جدول رقم )

Mean   

املتوسط  

 الحقيقي 

املتوسط  

 الفرض ي 

Mean 

Difference 

T-TEST 

القيمة 

اإلحصائية 

 للختبار 

Df  

درجة 

 الحرية

Sig 

القيمة 

 االحتمالية

النتيجة  

عند  

مستوى 

الداللة  

0.05 

95% 

Confidence 

Interval of the 

diffrence       

 مجاالت الثقة 

Lower Upper 

3.0839 Test 

Value = 

3 

دال غير  0.438 37 0.784 0.08393

 إحصائيا

0.1412 0.8783 

 1-37=38ودرجة حرية = 0.05عند مستوى داللة  2.0273= ةوليالجد T القيمة

 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

القيمة االحتمالية املحسوبة   أن  الجدول أعاله وجدنا  في  النتائج املوضحة    0.438  بلغت  sigمن خالل 

مما يدل أن نتائج املستجوبين غير دال إحصائيا، هذا كله يقودنا إلى أن   0.05ة  وهي أكبر من مستوى الدالل

شرات ذات داللة إحصائية ، أي أنه ال توجد مؤ 0H  ،ونقبل الفرضية الصفرية1H  الفرضية البديلة  نرفض

 .0.05 على تطبيق الحوكمة في الشركة اإلفريقية للزجاج عند مستوى داللة

 ثالثا: اختبار نموذج الدراسة

 يظهر نموذج الدراسة على شكل معادلة انحدار خطي بسيط كما يلي:

 

 حيث أن:

CG:   املتغير التابع و الذي يمثل حوكمة املؤسسات ويمكن اعتباره متغير متصل، يمكن قياسه من خالل

 مدى تطبيق الحوكمة داخل املؤسسة. قيمة املتوسط الحسابي للمحور الثاني من االستبيان، 

𝜷𝟎:  .تمثل قيمة الثابت 

𝒆𝒊:  .تمثل الخطأ 

𝜷𝟏: .تمثل معامل نموذج االنحدار 

𝑰𝑨:  املتغير املستقل الذي يمثل التدقيق الداخلي، وهو متغير متصل يتم قياسه من خالل قيمة املتوسط

 مدى جودة التدقيق الداخلي في املؤسسة. الحسابي للمحور األول من االستبيان، 

 :خص مخرجات تحليل االنحدار البسيطوفيما يلي جدول مل

𝑪𝑮 = 𝜷𝟎+ 𝜷𝟏(𝑰𝑨) + 𝒆𝒊 
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 ر البسيط(: نتائج مخرجات تحليل االنحدا20الجدول رقم )

مستوى  tقيمة  Betaقيمة  معاملت االنحدار  

املعنوية 

(Sig. ) 
B Std. Error 

 0.000 6.069 0.2730 1.655 ثابت االنحدار 

X 0.3840 0.0740 0.6540 5.185 0.000 

 . SPSSمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر:

يتضمن جدول تحليل االنحدار البسيط ما يلي: تشير قيمة معامل االنحدار املذكورة في الجدول أعاله 

الداخلي بزيادتها B=0.6540واملقدرة ب ) التدقيق  تغيرت قيمة مستويات  إذا  أنه  ( وهو موجب، ما يفسر 

للزجاج بوحدة واحدة،   الحوكمة لدى املؤسسة اإلفريقية  إلى رفع من درجات تطبيق مبادئ وركائز  تؤدي 

(AFRICAVERبقيمة مما  0.6540  (  مقبولة  قيمة  وهي  والتابع،  املستقل  املتغير  بين  طردية  العالقة  وأن   ،

للزج اإلفريقية  املؤسسة  في  الداخلي  التدقيق  بوظيفة  االهتمام  أهمية  وما  يعطينا فكرة واضحة حول  اج 

 ينتج عنه من زيادة في درجات تطبيق الحوكمة في املؤسسات وهذه نتيجة تدعم اإلطار النظري لدراستنا.

تطبيق  على  الداخلي  للتدقيق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  هناك  أنه  يتضح  أيضا  النتائج  هذه  خالل  من 

 ( للزجاج  اإلفريقية  املؤسسة  لدى  تشير  AFRICAVERالحوكمة  ( من  Constantالثابت  )الباقي    Bo(. حيث 

إلى قيمة   أعاله  الجدول  دا  Bo=1.655خالل  في نموذج االنحدار  املعلمة  القيمة وأن هذه  لة إحصائيا ألن 

، وهي تعبر عن قيمة الحوكمة في املؤسسة اإلفريقية للزجاج 0.05 ، أقل من مستوى Sig=0.000  ةاالحتمالي

(AFRICAVERي ما  الداخلي،  التدقيق  انعدام  حالة  في  يلعب (  الحوكمة  تطبيق  من  أدنى  حد  وجود  فسر 

وأن ضعف  إحصائية على جودته،  داللة  ذات  املؤشرات  بحكم وجود  إيجابيا  دورا  فيه  الداخلي  التدقيق 

تطبيق الحوكمة في املؤسسة اإلفريقية للزجاج تتحكم فيه عوامل أخرى ليس لها عالقة بوظيفة التدقيق 

 الداخلي. 
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 خلصة

تم    ذيي هذه الدراسة على االستبيان الالفصل تعرفنا على املؤسسة محل الدراسة واعتمدنا ففي هذا  

إلى  يهدفان  الدراسة، وتضمنت االستمارة محورين أساسين  باملؤسسة محل  األفراد  توزيعه على عينة من 

الدر  وتوصلت  بها،  الحوكمة  تطبيق  مدى  وكذا  باملؤسسة  الداخلي  التدقيق  جودة  مستويات  اسة قياس 

اإلفريقية  املؤسسة  في  الداخلي  التدقيق  جودة  على  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  تواجد  إلى  التطبيقية 

أكدت  حين  في  املؤسسة،  في  الحوكمة  تطبيق  على  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  وجود  وعدم  للزجاج، 

يق الداخلي كآلية ( على دور التدق0.05الدراسة على أنه توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( للزجاج  اإلفريقية  املؤسسة  حوكمة  منظومة  ضمن  فعالة  نظر AFRICAVERرقابية  وجهة  من   )

 املستجوبين.
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ات، إذ يعود االهتمام بمهنة  شرك لداخلي كآلية لتطبيق حوكمة التضمنت هذه الدراسة دور التدقيق ا 

إلى   الداخلي  املساهمين  التدقيق  حقوق  وحماية  االقتصادية  قيمتها  على  الحفاظ  في  املؤسسات  رغبة 

التالعبات   زيادة  نتيجة  العاملية  الشركات  بكبرى  التي ضربت  الثقة  ألزمة  نتيجة  وذلك  املصالح  وأصحاب 

الد الضوء على  تسليط  تم  باملوضوع  أكثر  وللملام  املالية  ك بالقوائم  الداخلي  التدقيق  يلعبه  الذي  ية لآ ور 

ال  رقابية في  الحوكمة  لتطبيق  بعين  شرك داخلية  أخذا  الجزائرية  االقتصادية  املؤسسة   االعتبارات  حالة 

للموضوع قصد   ملفاهيميا اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل حيث تم التطرق في الجانب النظري إلى الجانب  

ميدانية في املؤسسة اإلفريقية الوقوف على خلفيته النظرية، أما الجانب التطبيقي فكان عبارة عن دراسة  

على استبيان  توزيع  خالل  من  على   عينة للزجاج  االستبيان  احتوى  الدراسة،  قيد  املؤسسة  موظفي  من 

يلي  ما  وفي  واختبار فرضياتها،  الدراسة  إشكالية  اإلجابة على  تمت  التي من خاللها  الفقرات  مجموعة من 

 : ها الدراسةمجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية التي توصلت إلي

  أوال: نتائج الدراسة النظرية

اخلي آلية رقابية داخلية في املؤسسة يتم من خاللها تقييم نظام الرقابة الداخلية يعتبر التدقيق الد  -

أهدافها   وإدارة وتحقيق  املؤسسة،  أصول  حماية  والضعف،  القوة  نقاط  على  للوقوف  املؤسسة  مخاطر 

 اإلستراتيجية. 

يتمتع  - وأن  واستقاللية،  بكفاءة  املؤسسة  داخل  مهامه  الداخلي  املدقق  يمارس  أن  بالكفاءة    يفترض 

 اديمية، املوضوعية والحياد.املهنية واألك   والخبرة

وأهدافها   - املؤسسة،  مخاطر  إدارة  نظام  على  بناءا  سنويا  عمله  برنامج  الداخلي  املدقق  يعد 

ويقوم على  اإلستراتيجية  ذلك  في  ويعتمد  املؤسسة،  وهياكل  أقسام  لكل  الداخلية  الرقابة  نظام  بفحص 

ملحاسبية واملالية، وينتهي عمله بتقرير مفصل يتضمن أهم األنشطة الرقابية فحص الدفاتر واملستندات ا

 يم فعالية نظام رقابتها الداخلي.مخاطر املؤسسة وتقي الضرورية للسيطرة على

واحدا من النماذج املقترحة عامليا في التقييم الفعال لنظام الرقابة الداخلية والتي   COSOيعد نموذج  -

 ت.لشركا لتدقيق الداخلي لفي ا ها اعتماد يمكن

الداخلية   - الرقابية  اآلليات  من  بمجموعة  املتكامل  الرقابي  النظام  ذلك  هي  الشركات  حوكمة 

على مجموعة من الركائز وهي الرقابة، اإلفصاح وإدارة املخاطر، كما يقوم على مجموعة   والخارجية، يقوم

 . OECDالواجب احترامها واملقترحة من طرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  املبادئمن 

ه  - دور  الداخلي  الللتدقيق  حوكمة  تطبيق  منظومة  ضمن  اآلليات شرك ام  أهم  من  يعتبر  حيث  ات 

 الداخلية التي تعتمد عليها املؤسسة.  الرقابية
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 ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية

 التطبيقية إلى النتائج التالية: توصلت الدراسة

 توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على جودة التدقيق الداخلي في املؤسسة اإلفريقية للزجاج. -

ها في املؤسسة اإلفريقية تطبيق الحوكمة بجميع مقاييسال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على    -

 للزجاج. 

-  ( ( على دور التدقيق 0.05أكدت الدراسة على أنه توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

للزجاج    كآلية الداخلي   اإلفريقية  املؤسسة  حوكمة  منظومة  من  األدنى  الحد  ضمن  فعالة  رقابية 

(AFRICAVERمن ) تجوبين.وجهة نظر املس 

 الفرعية األولى والفرضيةصحيحة  األساسية أن الفرضيةمن خالل نتائج دراستنا نستنتج و  ❖

 فرضية الفرعية الثانية . ال أيضا صحيحة و يمكننا نفي 
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 مــــلخــــص
دراســـــــــــــــة حالـــــــــــــــة املؤسســـــــــــــــة  -اتدقيق الـــــــــــــــداخلي كآليـــــــــــــــة لحوكمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرك العنـــــــــــــــوان: دور التـــــــــــــــ 

 - للزجاجاإلفريقية 
هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى اختبـــــار مـــــدى دور التـــــدقيق الـــــداخلي كآليـــــة لتطبيـــــق حوكمـــــة املؤسســـــات فـــــي 

للزجــاج، وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى االســتبيان كــأداة للدراســة حيــث تــم توزيعــه علــى  اإلفريقيــةاملؤسســة 

للزجـــاج مـــن الفئـــات  اإلفريقيـــةن العـــاملين لـــدى املؤسســـة مفـــردة اشـــتملت علـــى املـــوظفي 38عينــة مكونـــة مـــن 

، عامــــل فــــي املؤسســــة(، اإلدارةمــــدقق خــــارجي، مــــدقق داخلــــي، عضــــو فــــي مجلــــس  )محاســــب، مــــدير تنفيــــذي،

إحصـــائية علـــى جـــودة التـــدقيق الـــداخلي فـــي املؤسســـة  وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أنـــه توجـــد مؤشـــرات ذات داللـــة

مؤشـرات ذات داللـة إحصـائية علـى تطبيـق مفهـوم الحوكمـة فيهـا بجميـع   للزجاج، في حين ال توجد  اإلفريقية

تواجد مؤشرات ذات داللة إحصـائية علـى دور التـدقيق الـداخلي  أبعاده، و أكد اختبار نموذج الدراسة على

مـــن وجهـــة  (AFRICAVERللزجـــاج ) فريقيـــةإل ا املؤسســـة  كآليـــة رقابيـــة داخليـــة فعالـــة ضـــمن منظومـــة حوكمـــة

زيادة االهتمام بمفهوم الحوكمـة  أوصت الدراسة بضرورةنظر املستجوبين، وفي ضوء النتائج املتوصل إليها 

 العمل بها.ة  املؤسسات الجزائري على  لزامو    كنظام رقابي

 

 

 للزجاج.  فريقيةإل ا ت، املؤسسة شركا التدقيق الداخلي، حوكمة ال  الكلمات املفتاحية:
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Abstruct                                                                                      

This study aimed to test the extent of internal auditing role as a mechanism for 

applying corporate governance taking the case of African Glass Company,by relying on the 

questionnaire as a study tool, as it was distributed to a sample of 38 individuals that included 

employees working in the African Glass Company fromthe categories (accountant, executive 

director , External auditor, internal auditor, member of the board of directors, worker in the 

institution), the study concluded that there are statistically significant indicators on the 

quality of internal auditing in the  African Glass Company, while there are no statistically 

significant indicators on the application of the concept of governance in all its dimensions, so 

the study model confirmed the presence of statistically significant indicators on the role of 

internal auditing as an effective internal control mechanism within the governance system in  

African Glass Company (AFRICAVER) from the viewpoint of respondents, the  study 

recommended the need to increase attention to the concept of governance as  an integrated 

and obligatory monitoring system in the Algerian companies. 

 

 

Keywords: Internal audit, Corporate governance, African Glass Company. 
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  2004 مصر، ، الجامعية الدار والتطبيق، النظرية بين رجعة ا الم لطفي،  أحمد السيد  أمين •

 مصر، الجامعية، الدار التأكد،  وخدمات رجعة ا الم في متقدمة راسات د لطفي،  أحمد السيد  أمين •

2007  

 ا الو مؤسسة والدولية، االمريكية املعايير ظل في  التدقيق أساسيات دحدوح، حسين  القاض ي، حسين •

  1999 األردن، رق،

 2007 األردن، وائل، دار والعلمية، النظرية الناحية الحسابات تدقيق علم هللا  عبد خالد •

 06، 2002 مصر ، الجامعية، الدار الخارجية، رجعة ا  م علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير •

عبد الوهاب الضر علي شعالة السيد شعالة مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات اإلسكندرية دار   •

 2007 – 2006الجامعية  

 التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة مجال في  التدقيق وظيفة تطور  "غالب، فاتح  •

 االستراتيجية أعمال إدارة تخصص  التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم في  ماجستير مذكرة ،"املستدامة

  2011 سطيف، عباس، فرحات جامعة املستدامة، للتنمية

 الجامعي املكتب واملراجعة، املحاسبة في متقدمة دراسات سرايا، السيد  محمد الدهراوي، الدين كمال •

 ،  2006 مصر، الحديث،

 واملمارسات النظري  اإلطار الحسابات وتدقيق  صديقي،املراجعة مسعود  طواهر، التهامي محمد •

  2003 الجزائر،  عكنون  بن  الجامعية، املطبوعات ديوان التطبيقية،

- عكنون  بن الجامعية، املطبوعات ديوان التطبيق، إلى النظرية من الحسابات املراجعة بوتين  محمد •

  2008 الثالثة، الطبعة الجزائر،

مصطفى سليمان ,حوكمة الشركات و معالجة الفساد االداري واملالي,االسكندرية ,دار  محمد   •

 2006الجامعية, 

 د : ــــــ رائــــــ جـــلت و الـــــــجـــامل ❖

بلقاسم بوفاتح ,عبد القادر بلعربي , التكامل بين التدقيق الخارجي و االليات الداخلية كاساس لتفعيل   •

 2006,ديسمبر   06املؤسسات , مجلة الباحث االقتصادي ,العدد حوكمة 

 1988جانفي  12الصادر بتاريخ 01-88القانون  1988.  02العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة •

 التدقيق( التدقيق عملية في املعلومات تكنولوجيا استخدام مدى  حمدان،  عالم حمدونه، طالل •

 املحايد الفني  الرأي تدعم عالية جودة  ذات  أدلة على الحصول  على ذلك وأثر  فلسطين في )التكنولوجي
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 العدد  عشر، السادس االسالمية، املجلد الجامعية مجلة املالية، القوائم عدالة مدى  حول  للمدقق

 ،  2008 األول،

الغنودي ,دور قواعد االدارة الرشيدة )الحوكمة( في دعم استقالل مراجعي الحسابات في   •

للعلوم االقتصادية و القانونية  عيس ى عبد هللا ليبيا : دراسة استكشافية , مجلة جامعة  دمشق 

 2011, العدد الثاني ,   27,املجلد  

 والية مؤسسات لبعض يدانيةم رسة ا د  للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تدقيق سكاك، مراد  •

 11،2011 العدد سطيف عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم مجلة سطيف،

مليكة حفيظ شبايكي ,نوارة محمد,حوكمة املؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات مبادئ   •

 ,ديسمبر12االقتصاد,العددحوكمة املؤسسات الدولية,مجلة جديد 

 و الرسائل  :  االطروحات ❖

اطروحة دكتوراه بعنوان "دور النظام املحاسبي املالي في تحقيق املتطلبات املحاسبية لحوكمة الشركات  •

 , 2018في ظل بيئة االعمال الجزائرية", مجيلي خليصة,سنة 

املالية و تحسين االداء املالي,اطروحة البشير زبيدي ,دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير  •

 2016دكنوراه علوم تجارية,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم النسيير  ,جامعة املسيلة, 

بن داود محمد عبد النور ,دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات ,مذكرة  •

 2015-2014شهادة ماستر ,ورقلة , كلية العلوم االقتصادية,

دور التدقيق املحاسبي في حوكمة الشركات ,مذكرة ماستر وبسكرة  ,كلية العلوم بوطمينة ابراهيم , •

 2013-2012االقتصادية , 

حنوف عبد الرحمان ,حوكمة املؤسسات في املصارف الجزائرية وفقا ملبادئ منظمة التعاون االقتصادي   •

 2012رج  لنيل شهادة ماستر, قسنطينة, و التنمية و مبادئ لجنة بازل للرقابة املصرفية, مذكرة تخ

 العلوم في ماستر مذكرة ،"املالية القرارات اتخاذ  في الداخلية رجعة ا الم مساهمة" باهلل، املعتز خالدي •

 2011 ورقلة ، مرباح، قاصدي جامعة معمقة، وجبائية محاسبية تخصص دراسات واملحاسبية، املالية

، 

عمر علي عبد الصمد ,دور املراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة  الشركات ,مذكرة تخرج لشهادة ماستر  •

,2008-2009   

 علوم في  ماجيستر مذكرة ،"الجبائية الرقابة دعم في املحاسبي التدقيق مساهمة" إلياس، ذبيح  قالب •

 2011 بسكرة، خيضر، محمد محاسبة،جامعة تخصص التسيير،

 ماجستير، مذكرة  ،"املؤسسة تسير  تحسين في  ومساهمتها مهمتها الداخلية رجعة ا الم" شعباني، لطفي •

 2004 – 2003 ،  3 الجزائر جامعة اعمال، ادارة فرع اقتصادية، علوم  منشورة،

 ،"للمؤسسة املحاسبي املعلومات نظم تقييم في الداخلية رجعة ا الم مساهمة" عيادي، ملين  محمد •

 2008 – 2007 الجزائر، جامعة أعمال، ادارة فرع التسيير،  علوم قسم ماجستير، مذكرة
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