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  الشكر كلمة                                    

 اللهم لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه و لك احلمد كما ينبغي جلالل و جهك الكرمي و سلطانك العظيم ،

 لك الشكر يارب أوال و أخريا على ما أنعمته علينا من قوة و صرب و عزمية الجناز هذا البحث .

 الوالدين الكرميني ....... إىلأتقدم بالشكر اجلزيل                 

استاذنا املشرف بشين يوسف ، الذي مل يبخل علينا  إىلكما ال تفوتين الفرصة بأن أتقدم بالشكر اخلالص 
 .ألدارسيكل األساتذة الذين رفقونين خالل املشوار   إىل، و  إرشاداتهبنصائحه و 

 بعيد.ن ساعدين من قريب أو من كل م  إىل            

 من أحبهم قليب و مل يكتبهم قلمي . إىل           

أكيد ال ننسى أن أتقدم بالشكر للذين كان هلم الفضل يف تزويدنا مبعلومات الدراسة امليدانية ، عمال اجلزائرية 
 وحدة مستغامن على تعاوهنم معنا .للمياه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 اإلهداء

و  وهن على وهن و سهرت الليايل من محلتين وهن على وهن وضعتين إىلاليت جعل اهلل اجلنة حتت أقدامها  إىل
 إىلاليت مل تبخل علي يوما بنصيحة أو دعوى صاحلة  إىلرمز احملبة و احلنان  إىلضحت من أجل تربييت و تعليمي 

أمي الغالية أطال الصدر احلنون  إىلرحيانة حيايت و هبجتها أهدي هلا هذا العمل املتواضع متمنية هلا دوام الصحة 
 اهلل يف عمرها 

 رعاه.العزيز حفظه اهلل و  اآلن أيبما أنا عليه  إىلمن كافح و ناضل يف سبيل تربييت و الوصول يب  إىل

كل األهل و األقارب بدون   إىلالكتكوتة سندس و عبد الوهاب ، مراد، عثمان ، أيوب   إخواينمجيع   إىل
 استثناء و كل من حيمل لقب عايد .

من سرنا سويا و حنن نشق الطريق معا حنو النجاح و اإلبداع إىل من مجع بني سعاديت و حزين إىل من أمتىن أن  إىل
 .تبقى صورهتم يف عيوين خطييب نور الدين 

 يوسف.ألستاذ الفاضل بن شين ا إىل

 و كل من يعرفين . نعيمة و حفيظة و حفيظة كل الصديقات الوفيات  إىل

 مذكريت.كل من يتصفح أوراق   إىلكل طلبة العلوم التجارية و االقتصادية و علوم التسيري   إىل

 الوطن الغايل اجلزائر احلبيبة. إىل
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 عامة:مقدمة 

و التصرفات يف ضوء   التدقيق يف الفكر االسالمي يدور حول فحص و حتليل وتدقيق املعامالت  إن        

الشريعة االسالمية ، و طبقا للعقود و النظم و اللوائح و التعليمات املعتمدة ، ولقد تطور مفهوم  مبادئأحكام و 

التدقيق عرب الزمن فالتدقيق يف ظل نظم املعلومات احملسوبة يعترب عملية مجع و تقييم األدلة لتحديد اذا ما كان 

 استخدامه يؤكد سالمة البيانات .

ملعرفة االجتماعية اليت تتأثر يف نشأهتا و تطورها بتطور احلياة االقتصادية و كما يعترب التدقيق أحد فروع ا

ماعية للمجتمعات حيث كان للتدقيق خالل القرنني املاضيني أثر واضح على العمليات املالية حيث ازدادت االجت

 يعتمد ة ، اليتأمهيتها خالل نصف القرن املاضي ،من حاجة االنسان اىل التحقق من صحة البيانات احملاسبي

التأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع ، وقد يستمع اىل القيود املثبتة بالدفاتر ، و و    عليها يف اختاذ قراراته

السجالت للوقوف على مدى صحتها ، و لقد أدى التقدم العلمي و التكنولوجي الذي صاحب هذا العصر اىل 

منظمات األعمال و قد ترتب على ذلك قيام املؤسسات الدولية، تغريات هائلة، ناجتة عن الفضائح املالية يف 

وضع اطار جديد للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ، و نتج عنه االهتمام بظاهرة احلوكمة الناجتة عن الفضائح 

 املالية .

القليلة املاضية  املتقدمة و الناشئة خالل العقودو ظهرت احلاجة للحوكمة يف العديد من االقتصاديات            

خاصة يف أعقاب االهنيارات االقتصادية و األزمات املالية اليت شهدهتا عدد من دول شرق آسيا و الواليات 

 تحدة األمريكية و روسيا ، يف عقد التسعينات من القرن العشرين .امل



عامة.مقدمة   
 

ب  
 

د من حدة األزمات و لقد كشفت هذه األزمات أن عدم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل املطلوب قد زا        

، مما دفع العلم لالهتمام باحلوكمة ، لتدعيم 2008، فقد أفلست العديد من الشركات العاملية مثل األزمة املالية 

 الثقة يف االقتصاديات نتيجة للفساد.

 ومن ناحية أخرى يعترب التدقيق احملاسيب حمور ودعامة أساسية من حماور و ركائز احلوكمة ، فقد أصبحت      

شركات املسامهة مطالبة بتقدمي القوائم و التقارير املالية جمللس االدارة و جلان املراجعة اخلاصة حبوكمة الشركات ، 

 و التالعب بالقوائم املالية .  للكشف عن األخطاء و االحنرافات 

حلوكمة يؤدي اىل كماأن جتاهل الكثري من الشركات ألمهية احلوكمة ، وكذلك عدم التزام هذه الشركات بتطبيق ا

 اخفاء الكثري من املعلومات املالية اليت تؤثر على وضع الشركة وأسهمها بشكل مباشر و غري مباشر .

 من خالل دراستنا للموضوع نتطرق اىل االشكالية التالية:

 فيما يتجلى دور التدقيق المحاسبي في حوكمة الشركات ؟

 الفرعية التالية : التساؤالتومن هنا نطرح 

 هو مفهوم التدقيق احملاسيب ، انواعه، أهدافه ؟ما 

 ما املقصود حبوكمة الشركات ، ركائزها، حمدداهتا ؟

 ماهي العالقة الوظيفية بني التدقيق احملاسيب و حوكمة الشركات ؟

 الفرضيات :

  التدقيق احملاسيب عنصر مهم يف الدورة االقتصادية.يعتبر 
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 الشركة.حتسني مستوى ه و أهداف من شأهنا ميكن للتدقيق احملاسيب أن يأخذ عدة أوج 

  أكيدة بني التدقيق احملاسيب و حوكمة الشركات . وظيفية هناك عالقة 

 أهمية الدراسة :

تأيت أمهية الدراسةمن حيث تناوهلا موضوع معاصر ، تساهم حوكمة الشركات يف العديد من اجلوانب االقتصادية ، 

ملا هلا من أمهية يف رفع مستوى الشفافية و خلق جو من الطمأنينة يف أوساط املستثمرين و محلة األسهم يف تلك 

 االدارة يف املؤسسة من جهة أخرى.لفساد و سوء الشركات من جهة ،و لتفادي األزمات املالية اليت فجرها ا

 احلوكمة و معايري التدقيق االمكانية حتسينها و للحد من الفساد. مبادئكما تعترب الدراسة حماولة املزج بني 

 أهداف الدراسة :

 تسعى الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية :

  احلوكمة اجليدة  مببادئابراز دور التدقيق احملاسيب و تأثره. 

  الشركات . حلومةالوقوف على اجلوانب الفكرية 

 . التعرف على العالقة التدقيق و حوكمة الشركات و جود التقارير املالية 

 . بيان نطاق العمل و التأهيل العلمي و العملي للمدققني يف الشركات 

 منهجية الدراسة : 

حتقيقها اعتمدنا على املنهج االستقرائي الذي يقوم على  يف ضوء طبيعة الدراسة و األهداف  اليت تسعى اىل

و الرسائل العلمية و الكتب باللغة   احلوكمة و ذلك باالستفادة من الكتب مبادئدراسة دور التدقيق يف تفعيل 
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ث  
 

يف الدراسة امليدانية على  املتمثلالعربية املتعلقة حبوكمة الشركات و عالقتها بالتدقيق و النهج التحليلي الوصفي 

 وذلك باالعتماد على خطة البحث التالية:  اجلزائرية للمياه وحدة مستغامالواقع العملي يف

 الفصل األول: عموميات حول التدقيق احملاسيب.

 الفصل الثاين: حلوكمة الشركات و عالقتها بالتدقيق احملاسيب.

 جزائرية للمياه وحدة مستغام.الفصل الثالث: دراسة حالة املؤسسة العمومية لل

 حدود الدراسة : 

سنركز يف دراستنا على دور التدقيق احملاسيب ، يف حوكمة الشركات لتحقيق التطور يف جمال االقتصادي الذي 

 أصبح ضرورة حتمية متليها الظروف االقتصادية الدولية الراهنة و ذلك بدراسة حالة اجلزائرية للمياه وحدة مستغام.
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 :مقدمة

يعترب التدقيق وسيلة الكتشاف الغش و األخطاء و التالعب بالدفاتر احملاسبية املتعارف عليها و ذلك              

للتأكد من دقة احلسابات ، اعتمادا على النتائج احملاسبية ، و تكمن مهمة احملاسب يف تسجيل العمليات 

وى االقتصادي أمهية بالغة ، كما تلعب احملاسبية يف الدفاتر مث يبدأ املدقق عمله ، و أمهية التدقيق على املست

وظيفة التدقيق دورا مهما لتطوير املشاريع االقتصادية ، ذات الطابع احليوي ، خاصة ان الكثري من االطراف 

و بدونه يتعذر على االقتصاديون يفتقدون ملعرفتهم أصول علم احملاسبة الذي حيتل مكانة مرموقة يف جمال االدارة 

 تها على أكمل وجه و دون أخطاء.الشركات أداء وظيف

 و من خالل هذا قسمنا الفصل االول اىل مبحثني و كل مبحث اىل ثالث مطالب كالتايل:

  .املبحث االول : مفاهيم التدقيق احملاسيب 

 .املبحث الثاين: أهداف و معايري التدقيق احملاسيب 

 

 

 

 

 

 

 

 



عموميات حول التدقيق المحاسبي.                                           األول:الفصل   

7 
 

 مفاهيم التدقيق احملاسيب األول:المبحث 

املتواصل يف االقتصاد و تطلب طرق التسيري يتطلب تطوير يف ميدان املراقبة الداخلية و التدقيق احملاسيب ان التطور 

بضمان السري احلسن جلميع الوظائف يف املؤسسة كذا ضمان صحة و مصداقية املعلومات و اهتمام أكرب بأقسام 

 احملاسبة.

 لتطور التارخيي للتدقيق احملاسيبااألول: المطلب

تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة االنسان اىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها يف اختاذ 

قرارته، و التأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع. و قد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات ، حيث تدل 

كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة احلسابات ان  الوثائق التارخيية على أن حكومات قدماء املصريني و اليون

العامة . و كان املدقق وقتها يستمع اىل القيود املثبتة بالدفاتر و السجالت احملاسبية. للوقوف على مدى صحتها 

 " و معناها "يستمع" . Audire" مشتقة من الكلمة الالتينية " Auditingو هكذا جند  أن كلمة "تدقيق" "

 بينه اجلدول التايل:و هذا ما ي
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 ( التطور التارخيي ملهنة الدقيق.1)جدول رقم :

 أهداف املراجعة املرجع االمر باملراجعة  املدة      

قبننننننل املسنننننني  2000مننننننن 

 ميالدي1700اىل 

 

امللننك ،امرباطننور، الكنيسننة 

 ،احلكومة .

معاقبننننننننننننة السننننننننننننراق علننننننننننننى  رجل الدين ، كاتب.

،محايننننننننننة اخننننننننننتال  األموال

 .األموال

احلكومننة، احلنناكم التجاريننة  1850اىل1700من 

 و املسامهني.

معاقبنة فاعلينه،  الغش،منع  احملاسب

 محاية األصول.

شنننخه مهنننا يف احملاسنننبة  املسامهني.احلكومة و  1900اىل1850من 

 قانوين.أو 

جتننننننننننب الغنننننننننش و تأكيننننننننند 

 مصداقية امليزانية.

املراجعنننة  شنننخه مهنننا يف احلكومة و املسامهني. 1940اىل1900من 

 و احملاسبة.

جتنننب الغننش و األخطنناء ، 

الشننننننهادة علننننننى مصننننننداقية 

 القوائم املالية التارخيية.

، و  احلكومننننننننننننننة، البنننننننننننننننو  1970اىل1940من

 املسامهني.

شنننخه مهنننا يف املراجعنننة 

 و احملاسبة.

على صنننننننننننندق و الشننننننننننننهادة

سنننننننننالمة انتئننننننننننام القننننننننننوائم 

 املالية التارخيية.

 أخنننننرى هيئنننننات احلكومنننننة، 1990اىل1970من

 املسامهني.

شنننخه مهنننا يف املراجعنننة 

 و احملاسبة و االستشارة.

نوعيننة نئننام  الشننهادة علننى

 حنننن اماالرقابننننة الداخليننننة و 

املعننننايري احملاسننننبية و معننننايري 

 املراجعة.



عموميات حول التدقيق المحاسبي.                                           األول:الفصل   

9 
 

اىل يومننننا 1990ابتنننداءامن

 هذا 

احلكومننننة ، هيئننننات أخننننرى 

 و املسامهني.

شنننخه مهنننا يف املراجعنننة 

 و احملاسبة و االستشارة.

الشنننننننننهادة علنننننننننى الصنننننننننورة 

الصنننننننننننادقة للحسنننننننننننابات و 

نوعيننننننننننننننة نئننننننننننننننام الرقابنننننننننننننننة 

 احنننننن امالداخليننننننة يف ظننننننل 

 املعايري ضد الغش العاملي.

 

 دار وائل للنشر و الطباعة، طبيق(،خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات )الناحية النئرية و التالمصدر:

 .13 ، ص2000 عة األوىل،الطب ،عمان

 مفهوم و أمهية التدقيق احملاسيب.الثاني:المطلب 

 مفهوم التدقيق احملاسيب.الفرع األول: 

: فحه أنئمة الرقابة الداخلية و البيانات و املستندات و احلسابات و الدفاتر اخلاصة باملشروع األول التعريف1

املالية عن الوضع حتت التدقيق و فحصا انتقاديا منئما، بقصد اخلروج برأي فا حمايد عن مدى داللة القوائم 

 2املايل لدلك املشروع يف هناية ف ة زمنية معلومة.

 عرفته الجمعية المحاسبية  األمريكية بأنه: :التعريف الثاني

                                                           
 .10،ص 2000عمان،الطبعة األوىل ، النشر،دار وائل للطباعة و  علم تدقيق الحسابات )الناحية النظرية و العلمية( خالد أمني عبد اهلل،1
جملة الباحث العدد األول كلية احلقوق و العلوم للمؤسسة االقتصادية الجزائرية، اإلداريالتأهيل  إستراتيجيةدور المراجعة في ،مسعود صديقي 2

 .65،ص2000االقتصادية ،جامعة ورقلة 
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تقييمها يف شكل  االقتصادية وعملية منتئمة للحصول على القراءات املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث 

 3املعنية. لألطرافهذه العناصر للمعايري املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك  موضوعي قصد التأكد من درجة املسايرة

التدقيق هو فحه املستندات و احلسابات و السجالت اخلاصة باملؤسسة فحصا دقيقا حىت التعريف الثالث : 

ركز املايل يف زمنية أو تقرير على امليطمئن املدقق من أن التقارير املالية سواء كان تقرير على النتائج خالل ف ة 

 4هناية الف ة أو أي تقرير آخر يئهر فيه صورة واضحة و حقيقية و دقيقة للفرد الذي أعد من أجله هذا التقرير.

ب منئم على أنه اختيار تقا صارم و بناء بأسلو  bonnaultetgermondجاء تعريف : ريف الرابعالتع

و مصداقية املعلومات املالية املقدمة      رأي فا معلل على نوعية  إعطاء، بغية من طرف مها مؤهل و مستقل

 5القوائم املالية.هذه  إعدادمن طرف املؤسسة و على مدى اح ام الوجبات يف 

، و هي عبارة عن عمليات يقوم هبا املدقق  كل من الفحه و التحقيق و التقريرلية التدقيق تشمل  ومنه أن عم

 كالتايل: 

 (examinationالفحص) .1

هو عملية فنية متكن املدقق من التأكد و االطمئنان عن صحة و سالمة العمليات املالية املسجلة يف 

 الدفاتر والسجالت 

احملاسبية و التأكد من جدية املستندات الداخلية و اخلارجية اليت مت على أساسها التسجيل يف الدفاتر 

 احملاسبية.

                                                           
 .19،ص2006الطبعة الثالثة ،، األردندار النشر ،ة،مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية و العلميهادي التميمي ،3
 .16، ص1988بريوت،  العربية،النهضة  دار ،العلمية للمراجعة بين النظرية و الممارسة األصول الصبان،حممد مسري 4
 . 6، ص1998املستقبل للنشر و التوزيع األردن  دار الحسابات،العلمية و العملية لتدقيق  األصول اخلطيب،خالد راغب 5
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 (vèrificationالتحقيق ) .2

به التحقق من وجود األصول و ملكيتها و القيم املسجلة يف القوائم املالية حىت يتمكن املدقق من يقصد 

التأكد و االطمئنان على صالحية و عدالة القوائم اخلتامية ، ومن مث ابداء رأيه الفا احملايد على ثقة ، 

و القرائن و املعايري املهنية املتعارف عليها يف مهنة تدقيق  اإلثباتعلى ضوء جمموعة من أدلة  وذلك

 احلسابات .

 (evaluationالتقرير) .3

 أدلةو  لسياساتو  األسس فيئل،  املركز املايل قائمة تتضمنها اليت اخلصومو  األصول قيم به يقصدو 

 صحة و سالمة عمليات التقييم. إىل املدقق يطمئن حىت،  فيها املوثوق اإلثبات القرائنو 

 أمهية التدقيق احملاسيب.الفرع الثاني: 

ان أمهية التدقيق احملاسيب تتمثل يف كونه وسيلة ختدم جهات كثرية ذات مصلحة مع املؤسسة سواء كانت أطرافا 

مستقبلية ومن بني و رسم خطط داخلية أو خارجية ، اذ تعتمد اىل حد كبري على البيانات احملاسبية الختاذ قرارات 

 6يق جند:املستفيدين من التدق

  : هدافها  تعتمد على التدقيق بشكل كبري خاصة يف عملية التخطيط املستقبلي لتحقيق أادارة المؤسسة

مصادقة املدقق على قوائمها سيمنحها درجة كبرية من الثقة و يزيد من نسبة  فإن املسطرة مسبقا ،وبالتايل

  االعتماد عليها.

  : ان ظهور شركات املسامهة ذات االمداد االقليمي و انفصال االدارة عن املال  المالك و المساهمين

عزز من امهية التدقيق، فكان البد من طرف يضمن السري االمثل ألموال املسامهني و منع حدوث 

 اختال  و تالعبات.
                                                           

 .10ص  ذكره، سبق مرجع اخلطيب،خالد راغب 6
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  :و يقومون بتحليلها ة القوائم املاليةقق بصحة و سالميعتمد هؤالء على تقرير املدالدائنين و الموردين ،

 املؤسسة.ملعرفة املركز املايل و القدرة على الوفاء بااللتزام و كذا درجة السيولة لدى 

 : اهتمام هذه الشرحية باملعلومات ينحصر مبعرفة استمرارية الوحدة االقتصادية و خاصة عند الزبائن

 ارتباطهم معها مبعامالت طويلة االجل .

 كما   عملهم،املتعلقة باستقرار و رحبية أرباب  باملعلومات،هم اجملموعات املماثلة هلم مهتمون :العاملين

التقاعد  فعناأهنم مهتمون باملعلومات اليت متكنهم من تقييم قدرة املشروعات على دفع مكافآهتم و م

 توفري فرص العمل.و 

  : أو ملواجهة عسر مايل تلجأ املؤسسة اىل  نشاطاهتاتوسيع البنوك و مؤسسات االقتراض األخرى

القروض من املؤسسات املالية ، غري أن هذه األخرية عليها معرفة درجة اخلطر و معرفتها لقدرة املؤسسة 

 على السداد مستقبال.

  تعتمد بعض األجهزة الدولة على البيانات اليت تصدرها املشروعات يف العديد من الحكومية:الهيئات

 أو فرض ضرائب.دولة للصادية أو رسم السياسات االقت النشاط االقتصاديمراقبة األغراض منها 

 احملاسيب.أنواع التدقيق :المطلب الثالث

 احملاسيب ، ختتلف و الزاوية اليت ينئر اليه منها: للتدقيقهنا  أنواع عديدة 

I. : من حيث االلزام 

املؤسسة بضرورة تعيني مدقق خارجي حيتم القانون القيام به حيث يلزم التدقيق االلزامي :  .1

 لتدقيق حساباهتا.
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بقانون تكون بطلب من االدارة املؤسسة أو هو عملية التدقيق غري امللزمة  التدقيق االختياري: .2

 7التفاقه املسبق مع الطالب لعملية التدقيق. فقأحمددة و  املدقق هنامالكها، ويكون واجبات 

II. : من حيث توقيت عملية التدقيق 

تتم من خالله عمليات الفحه واجراء االختبارات خالل السنة املالية و فقا لربنامج زما حمدد تدقيق مستمر :  

 مسبقا تتم بصفة أسبوعية أو شهرية .

 وهذا النوع من التدقيق يتبعه املدقق بصفة خاصة يف حالة :

 كرب حجم املؤسسة و تعدد عملياهتا 

  8.كآفتهالداخلية للحكم لدى  عدم التمكن من تقييم نئام الرقابة 

 .توفر عدد كبري من مساعدي املدقق 

 مزايا التدقيق المستمر:

  ميكن املدقق أن يقوم بتدقيق أكثر تفصيال نئرا لوجود الوقت الكايف على مدار السنة 

  و تقليل فرص. كثرة تردد املدقق على املؤسسة له أثره فب انتئام العمل ، و اجنازه بسرعة و دقة 

  املدقق من االنتهاء من التدقيق النهائي بوقت قصري.متكن 

 عيوب التدقيق المستمر:

  تدقيقها.يف أعمال اليت سبق  املوظفهنا  احتمال التالعب 

  التدقيق . بأعمالعرقلة أعمال املؤسسة أثناء القيام 

                                                           
 .50،ص1998دار اجلامعية ، االسكندرية األسس العلمية لمراجعة الحسابات ، حممد مسري الصبان ،عبد اهلل هالل ،7
 .429صمقدمة في المحاسبة المالية ،، صادق حممد البسام ، العئمةحممد  العديليوسف العوض 8
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  لوقت طويل و احتمال دخول املدقق يف الروتني. إلمدادهاترهق املدقق و مساعديه نئرا 

يتميز بكونه يتم بعد اهناء السنة املالية و اعداد احلسابات و القوائم املالية اخلتامية ، و يلجأ املدقق تدقيق نهائي : 

 فيها العمليات بصورة كبرية . ددلتتع اخلارجي اىل هذا األسلوب عادة يف املؤسسة صغرية احلجم و اليت 

 مزايا التدقيق النهائي: 

  تدقيقها.و تعديل البيانات و األرقام اليت يتم ختفيض احتماالت التالعب 

 . عدم حدوث ارتبا  يف العمل داخل املؤسسة 

  تضاعف احتماالت السهو من جانب املدقق و مساعديه يف تتبع العمليات و اجراء االختبارات حملدودية

 الوقت.

 عيوب التدقيق النهائي:

 لقيام بعملية التدقيققصر املدة الزمنية الالزمة ل. 

  القيام بعملية التدقيق بعد اقفال الدفاتر يف هناية السنة املالية قد يؤدي اىل عدم االهتمام من جانب

 العاملني باملؤسسة بأداء األعمال املطلوبة.

  اكتشاف األخطاء و التالعب يف هناية السنة املالية قد ي تب عنه عدم امكانية العالج أو حماولة تفادي

 تراكم األخطاء.

III.  نطاق عملية التدقيق:من حيث 

جمال و نطاق عمله   قيودا حولهو الذي ال تضع فيه االدارة أو الطرف املتعاقد مع املدقق تدقيق كامل : 

 و هذا ال يعا قيام املدقق بفحه كل العمليات اليت متت خالل الدورة .
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،  لغرض معنيحمدودة اهلدف أو موجهة هو العمليات اليت يقوم هبا املدقق و تكون  :تدقيق جزئي

كفحه العمليات النقدية خالل ف ة معينة أو فحه عمليات البيع النقدي أو األجل خالل ف ة حمددة 

 حسابات املخازن أو التأكد من جرد املخزون.أو فحه 

IV.  التدقيق:من حيث القائم بعملية 

هلا احلرية التامة يف احلكم و  املؤسسة،هذا النوع تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى داخلي:تدقيق 

 تتمتع باالستقاللية يف التصرف.

و السجالت    الذي يتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة بغية فحه البيانات  تدقيق خارجي :

احملاسبية و الوقوف على تقييم نئام الرقابة الداخلية من أجل ابداء رأي فا حمايد حول صحة و صدق 

 املعلومات احملاسبية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عموميات حول التدقيق المحاسبي.                                           األول:الفصل   

16 
 

 التدقيق احملاسيب.و أهداف  مبادئالمبحث الثاني: 

نئرا للتطور مهنة التدقيق احملاسيب و نتيجة التطور يف عامل االقتصاد ظهرت عدة أهداف للتدقيق و معايري و 

 حتكمه و منها. مبادئ

 التدقيق احملاسيب. مبادئ: المطلب األول

 9:فيما يليتتمثل التدقيق المحاسبي:  مبادئ

 مرتبطة بركن الفحص: مبادئ

التامة لطبيعة أحداث املنشأة و أثارها الفعلية و احملتملة على   املعرفةيعا الرقابي:  اإلدراكمبدأ تكامل  .1

و الوقوف على احتياطات األطراف             كيان املنشأة و عالقتها باألطراف األخرى من جهة 

 املختلفة .

 ويشمل مجيع أهداف املؤسسة زاري: مبدأ الشمول في مدى الفحص االختب .2

حد ممكن من عنصر و يشري هذا املبدأ اىل ضرورة االقالل اىل أقصى مبدأ الموضوعية ف الفحص:  .3

 التقدير التفصيلي أو التمييز أثناء الفحه.

يشري اىل وجوب فحه مدى الكفاية االنسانية يف املنشأة جبانب مبدأ فحص مدى الكفاية االنسانية :  .4

 الكفاية االنتاجية.فحه 

 مرتبطة بركن التقرير : مبادئ

 االقتصادية.أن يكون تقرير املدقق أداة لنقل أثر العملية  رعاة إىليشري مبدأ كيفية االتصال:  .1

                                                           
 .22،23،ص2005دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ،التدقيق الحديث ، مدخل الىأمحد حلمي مجعة ،9
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أن يفص  املدقق عن كل ما من شأنه توضي  مدى تنفيذ أهداف  مراعاة إىليشري : اإلفصاحمبدأ  .2

 املنشأة.

حمتويات تقرير املدقق و كذا التقارير املالية منصفة جلميع املرتبطني و املهنيني أن تكون :اإلنصافمبدأ  .3

 باملنشأة.

 ان يشمل التقرير تفسريا واضحا لتصرف غري عادي يواجه به املدقق. مبدأ السببية : .4

 العامة للتدقيق اليت ميكن أن يلتزم هبا املدقق كالتايل: بادئامل

 املوضوعية ، الكفاءة املهنية ، العناية املطلوبة ، السرية ، اسلو  املها ،املعايري الفنية .االستقاللية ، الكرامة ، 

 أهداف التدقيق احملاسيب.الثاني: المطلب

 10:فيما يليتتجلى أهداف التدقيق 

 من صحة و دقة و صدق البيانات احملاسبية املثبتة يف الدفاتر . التحقق 

  أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل .على ابداء رأي فا حمايد يستند 

  غش.اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجالت من أخطاء أو 

  حتول دون ذلك. إجراءاتو  ضوابطتقليل فرص ارتكاب األخطاء و الغش، ووضع 

  متابعة تنفيذها و مدى حتقيق األهداف .مراقبة اخلطط و 

  لألهد اف املرسومة .تقييم نتائج األعمال وفقا 

  ممكنة إنتاجيةحتقيق أقصى كفاية. 

                                                           
ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة المراجعة و تدقيق الحسابات ، االطار النظري و الممارسة التطبيقية ،حممد التهامي طواهر ، مسعود صديقي ،10

 .15،ص 2003،املركزية ، بن عكنون اجلزائر الطبعة الثانية 
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 و هذا ما يبينه اجلدول التايل:

 التطور التارخيي ألهداف التدقيق.( :2جدول رقم )

مسننننننننننننننتوى التحقننننننننننننننق أو  اهلدف من التدقيق الف ة

 الفحه

 أمهية الرقابة الداخلية

اكتشننننننننننننننناف الغننننننننننننننننش و  م1850قبل 

 االختال 

 غري مهمة تفصيلي

اكتشننننننننننننننناف الغننننننننننننننننش و  م1905ماىل1850

 األخطاءو االختال 

االختبننننننننننننننارات، بعننننننننننننننض 

 مبدئي تفصيل

 غري مهمة

حتدينننننننننند عدالننننننننننة املركننننننننننز  1933ماىل1905

اكتشنننناف الغننننش  املننننايل،

و األخطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء و 

 االختال 

فحنننننننننننننننننننننه اختبننننننننننننننننننننناري 

 تفصيلي

 درجة االهتمام بسيطة

 1940ماىل1933

 

 

 

حتدينننننننننند عدالننننننننننة املركننننننننننز 

اكتشنننناف الغننننش  املننننايل،

و األخطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء و 

 االختال 

 بداية االهتمام اختباري

 م1960م اىل 1940

 

 

حتدينننننننننند عدالننننننننننة املركننننننننننز 

اكتشنننناف الغننننش  املننننايل،

 االختال  اخلطأو 

 جوهري قوي،اهتمام  اختباري
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 اختباري التخطيط، تقييم مراقبة، يومحىت ال إىلم 1960

 

 

 أمهية جوهرية املبدأ

حتقيننننق  األعمننننال،نتننننائج  

الرفاهيننننننة االجتماعيننننننة و 

 غريها

 بعملية التدقيق 

 

 

 

، 2006، األردن للنشر،املسرية  ، دارتدقيق احلسابات املعاصر )الناحية النئرية( املطارنة،غسان فالح المصدر: 

 .18ص

 احملاسيب.معايري التدقيق الثالث: المطلب

شخه مؤهل ، مدرب ، مستقل، و حمايد ، و مسؤول  من أهم ما مييز التدقيق احلسابات كمهنة أهنا تؤدى مبعرفة

 مهنيا، و السبيل اىل ذلك معايري التدقيق املتعارف عليها .

و وهذه املعايري هي مستويات مهنية لضمان التزام مدقق احلسابات ووفائه مبسؤولياته املهنية يف قبول التكليف 

و تشمل هذه املعايري مراعاة مدقق احلسابات   ءة.يف تقرير بكفا ألعدادهتخطيط و تنفيذ أعمال التدقيق .و ال

 و االستقالل و متطلبات التقرير و االدلة .  للصفات املهنية املطلوبة مثل الكفاءة املهنية
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و ان جاءت موجزة    كان للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني الفضل يف صياغة هذه املعايري بصورة شاملة 

مت اقرار  1949رب سنة ماقرار تسعة معايري ، و يف نوف 1948املعهد يف سبتمرب سنة ، حيث مت يف اجتماع 

 .1954املعيار العاشر و األخري و هو الرابع ضمن معايري اعداد التقرير ، و صدرت يف كتب للمعهد سنة 

امة(، معايري متعلقة عليها اىل ثالث جمموعات ، معايري متعلقة بالشخه املدقق )عتنقسم املعايري العشرة املتعارف 

 بالعمل امليداين ، معايري اعدادالتقرير .

 المعايير الشخصية :

و معايري التقرير كما اهنا   و توصف هذه اجملموعة من املعايري بأهنا عامة لكوهنا تعد ملقابلة معايري العمل امليداين 

ارجي ، و تتكون معايري العامة  توصف بأهنا شخصية ألهنا حتتوي على الصفات الشخصية ملدقق احلسابات اخل

 أو  الشخصية  من  ثالث  معايري  هي :

جيب أن يتم التدقيق بواسطة شخه  أو أشخاص على مستوى مالئم من التدريب و تتوفر المعيار األول : 

 لديهم املهارة الفنية املالئمة للعمل كمدقق أو كمدققني و ينقسم هذا املعيار اىل:

  الدراسي.تأهيل العلمي أو 

  املهنية.التأهيل العلمي و اخلربة 

 : الرابط بني األهيل العلمي و العملي و متطلبات األداء املها من خالل انشاء جداول تتضمن 

 جدول احملاسبني أو املدققني . .1

 جدول احملاسبني أو املدققني حتت التمرين . .2

 اسبني أو املدققني .جدول مساعدي احمل .3
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و يتضمن هذا املعيار  خالل كافة مراحل العمل االستقاليل جيب ان تتوفر يف املدقق أو املدققني المعيار الثاني : 

 األبعاد الثالثة التالية :

  اعداد برنامج التدقيق 

  فحه 

 اعداد التقرير 

 جيب ممارسة العناية املعتادة عند أداء التدقيق و اعداد التقرير.المعيار الثالث : 

 الميداني:معايير العمل 

وترتبط هذه املعايري خبطوات تنفيذ عملية التدقيق ، و االجراءات الضمنية كما تربز هذه املعايري أمهية دراسة و 

 تقييم نئام .

 :ذه املعايري على ثالثة معايري هيو تشتمل ه

ى حنو مالئم جيب أن يتم ختطيط العمل و ختصيه املهام على املساعدين و االشراف عليهم عل: المعيار األول 

 11و ي كز هذا املعيار عموما على عنصر الوقت من حيث :

 توقيت تعيني املدقق اخلارجي .1

 توقيت القيام بالتدقيق  .2

 توقيت تنفيذ اجراءات التدقيق  .3

                                                           
 .246، 252، ص 1992القاهرة،  العربية،دار النهضة  المالية،نظرية المحاسبة حلمي حممود 11



عموميات حول التدقيق المحاسبي.                                           األول:الفصل   

22 
 

جيب التوصل اىل فهم كاف للرقابة الداخلية لتخطيط التدقيق و حتديد طبيعة و توقيت و مدى المعيار الثاني : 

املعلومات عن االختبارات اليت جيب القيام هبا و ميكن للمدقق دراسة تقييم نئام املراقبة الداخلية من خالل جتمع 

 املنشأة بالوسائل التالية : 

 الوصف الكتايب لنئام الرقابة الداخلية  .1

 ستخدام خرائط التدقيق لوصف نئام الرقابة الداخلية ا .2

 اعداد قوائم استقصاء عن نئام الرقابة الداخلية .3

 ورقة عمل تتضمن : إلعدادوبعد الدراسة السابقة يقوم املدقق 

 نقاط ضعف يف نئام الرقابة الداخلية .1

 نقاط القوة يف نئام الرقابة الداخلية .2

ة و قرائن لثبات بقدر كاف و نوعية جيدة عن طريق الفحه جيب احلصول على أدلالمعيار الثالث : 

 املستندي و التدقيق احلسايب

رأيه يف القوائم  إلبداءاالنتقادي و املالحئات و املصادقات و االستفسارات لتوفري أسا  يعتمد عليه و 

 املالية حمل الفحه.

 :معايير اعداد تقرير 

 بإعدادبعد القيام بفحه نئام الرقابة الداخلية و القيام بالعمل امليداين يبقى على املدقق أن ينهي عمله 

 التقرير النهائي حول مدى صحة و سالمة و مصداقية القوائم امللية.
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 :خاتمة

و املعايري  بادئجمموعة املتعترب وظيفة التدقيق من أهم الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسة وهي تعتمد على            

و السجالت املالية ، كما أن هلا عدة أنواع و أهداف   اليت تنئم عمل املدقق ، يف فحصه حملتويات الدفاتر 

ملا له من أمهية بالغة يف الدورة  ملشروع يف هناية مدة زمنية معينةخمتلفة و تتمثل هذه األهداف يف تقييم نتائج ا

 دور الذي يلعبه التدقيق احملاسيب .االقتصادية و ذلك نئرا لل
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 : مقدمة 

لقد تعاظم االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات يف أعقاب االهنيارات االقتصادية و األزمات امللية اليت انفجرت يف 

دول شرق آسيا و أمريكا الالتينية و روسيا ، و تفكك االحتاد السوفيايت و اليت أدت اىل افالس العديد من 

غريات أثارت مسألة و جودة املعلومات احملاسبية الشركات و املؤسسات العاملية الكربى كل هذه األحداث و الت

و استعادة ثقة املستثمرين من خالل املنشورة يف التقارير املالية البد من البحث عن وسيلة لتغيري هذه الصورة 

تطبيق حوكمة الشركات ، و اليت ستمكن من حتسني أداء الشركات و ممارستها احملاسبية و توفري الشفافية يف 

 ملالية الصادرة عنها.التقارير ا

  التاليني  مبحثني إىلهنا ميكن تقسيم الفصل  و من

 . املبحث األول   عموميات حول حوكمة الشركات 

    العالقة بني حوكمة الشركات و التدقيق احملاسيب .املبحث الثاين 
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 عموميات حول حوكمة الشركات المبحث األول : 

لقد أصبحت حوكمة الشركات عامال رئيسيا يؤثر يف جناح أعمال األسواق املالية الناشئة ويف الوقت الذي خيلق 

الشركات جزءا مهما  حلكومةفيه االقتصاد العاملي فرصا متزايدة و أجواء تنافسية ، بعد تأسيس ممارسات رشيدة 

وير احلوكمة على رفع درجة تنافسيتها من خالل من أية اسرتاتيجية هتدف للنجاح ، بالنسبة للشركات يعمل تط

 تعزيز الشفافية و حتسني االدارة و تطويرها .

 نشأة و تطور فكرة حوكمة الشركاتالمطلب األول : 

و يرى أبو العطاء        ان فكرة احلوكمة تعود لعهد اخللفاء الراشدين خاصة يف عهد اخلليفة عمر ابن خطاب 

،الذين يعود ان أول من تناول موضوع فصل امللكية عن االدارة ، وذلك يف BERLETMEANSالىاىل أهنا تعود 

مديري و مالكي الشركة من جراء ،و تأيت حوكمة الشركات لسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني 1932سنة 

أكيد املمارسات السلبية اليت من املمكن أن تضر بالشركة و بالصناعة كلها و يف هذا السياق يأيت ت

MITCHLEETMONK&MINOW أو          ،بعد فرتة من الزمن على امكانية حل مشكالت الوكالة

 1حوكمة الشركات . أللياتختفيضها ، وذلك من خالل التطبيق اجليد 

وقد حظي مفهوم احلوكمة باهتمام بالغ خالل عقد التسعينيات من القرن العشرين و خاصة مع انفجار األزمة 

الشركات و املصارف الكربى على ما رافقها من فضائح مالية أدت اىل افالس العديد من  و1997االسيوية عام 

مستوى العامل ، و ليتزايد تداوله و بشكل واسع مع مطلع القرن احلايل وتعرض الكثري من الشركات العاملية 

املتحدة األمريكية مثل شركة   الهنيارات و أزمات مالية خانقة كتلك اليت عرفتها كربيات الشركات يف الواليات 

ERNONETWORLDCOM و احملاسبية             ،و ذلك نتيجة التالعبات و االخفاقات و الفضائح املالية
                                                           

الطبعة األوىل  عمان، التوزيع،الورق للنشر و  مؤسسة ،iiaعنالتدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة  دليل الوردات،خلف عبد اهلل 1
 .182، ص2014
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،و اليت أطالت القوائم املالية هلذه الشركات ، فكل هذه األحداث جعلت مفهوم احلوكمة على رأس اهتمامات 

آلية عملية تطبيق هذا املفهوم يف هات الريمية من أجل وضع منظمات األعمال و املنظمات الدولية و اجل

املصارف و الشركات لتفادي األزمات املالية ، و الستعادة ثقة مستخدمي املعلومات املالية ممثلني يف كافة 

 األطراف أصحاب املصاحل خاصة املسامهني و املتعاملني يف سوق األوراق املالية يف مدى دقة و سالمة املعلومات

املفصح عنها من جانب ادارة الوحدة االقتصادية من خالل القوائم املالية و التقارير املالية املنشورة ، و بالتايل 

 جودة تلك التقارير املعتمدة من مراقيب احلسابات املعنيني من قبل اجلمعية العامة للشركة .

عة تنفيذها و معرفة تأثريها ، كما أهنا كما تركز احلوكمة على وضع االليات الالزمة لوضع السياسات و متاب

 2املؤسسة و ادارهتا مبا خيدم مصاحل املسامهني و الشركاء يف تلك املؤسسات .تشرف على الرقابة الداخلية ألنظمة 

 مفهوم و أمهية حوكمة الشركات .:المطلب الثاني 

 مفهوم حوكمة الشركات .الفرع األول : 

هي عبارة عن مصطلح و أبسط تعريف قد يكون للحوكمة هو قدرة  ان حوكمة الشركاتالتعريف األول : 

املنشأة على حتقيق أهدافها ضمن اطار أخالقي حمدد نابع من داخلها باعتبارها هيئة معنوية هلا أنظمتها و 

 هياكلها االدارية دون أن تعتمد يف ذلك على سلطة أي فرد أو نفوذه الشخصي.

احلوكمة بأهنا   العمليات اليت تتم من خالل  iiaاملدققني الداخليني  يعرفها معهد كماالتعريف الثاني : 

املخاطر و مراقبة خماطر  اإلدارةعلى  إشرافري ماملستخدمة من ممثلي أصحاب املصاحل من أجل توف اإلجراءات

                                                           
 .16،ص  2010،  اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة ، حوكمة الشركات بسوق األوراق المالية  حممد ابراهيم موسى ،.2
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أداء احلوكمة يف و احملافظة على قيم املنشأة من خالل    املنشأة و األكيد على كفاية الضوابط االجناز األهداف 

 3املنشأة .

حوكمة الشركات كمايلي  حوكمة  1992الصادر سنة  Cadburyكما عرف تقرير جلنة التعريف الثالث :

 4الشركات هي نظام مبقتضاه تدار الشركات و تراقب .

الالزمة  و العمليات   احلوكمة بأهنا   جمموعة اهلياكل  IFCو تعرف مؤسسة التمويل الولية  التعريف الرابع : 

لتوجيه و ضبط املؤسسات و حتديد توزيع احلقوق و الواجبات بني املشاركني الرئيسيني يف املؤسسة كاملسامهني و 

 5أعضاء جملس االدارة و املدراء ، وكذلك حتديد القواعد و االجراءات اخلاصة باختاذ القرارات بشأن أمور الشركة .

 اإلدارةو هناك من يعرف احلوكمة بأهنا   جمموعة قواعد تستخدم االدارة الشركة من الداخل ، لقيام جملس 

 حقوق املالية للمسامهني .و  عليها حلماية املصاحل شرافباإل

و رغم تنوع تعريفات احلوكمة وعدم اتفاقها على تعريف حمدد و جامع اال أهنا تشري بشكل عام اىل جمموعة 

فة التصرفات و السلوكيات داخل املؤسسة مبا خيدم مصاحل و االجراءات اليت تضمن سالمة و نزاهة كا القواعد

 مجيع األطراف املرتبطة هبا .

 

 

                                                           
 .183، 184مرجع سبق ذكره، ص  الوردات،خلف عبد اهلل  3
 .180،ص 2012دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ، الطبعة األوىل، حوكمة الشركات ،خضر ، أمحد علي 4
، 2005، التجارب (  تطبيقات احلوكمة يف املصارف ، الدار اجلامعية ، القاهرة ، املبادئ)املفاهيم ، حوكمة الشركات محاد ، طارق عبد العال ، 5

 .11ص 
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 أمهية حوكمة الشركات.الفرع الثاني : 

ملنشورة ، و تزداد أمهية احلوكمة يف الشركات من اجل حتقيق الثقة يف املعلومات املالية الواردة يف القوائم املالية ا

 ذلك بغرض محاية مستخدمي القوائم املالية، و خاصة املسامهني و املتعاملني يف سوق األوراق املالية .

مع  الستثماراهتم،ضمان قدر مالئم من الطمأنينة للمستثمرين و محلة األسهم على حتقيق عائد مناسب  .1

 حقوقهم.العمل على احلفاظ على 

و تدعيم تنافسية الشركات يف أسواق املال العاملية ، وخاصة يف ظل  تعظيم القيمة السهمية للشركة ، .2

 استحداث أدوات و أليات مالية جديدة .

 6التأكد من كفاءة تطبيق برامج اخلصخصة و حسن توجيه احلصيلة منها اىل االستخدام األمثل هلا . .3

أو أسواق املال ، و خاصة    توفري مصادر متويل حملية و عاملية للشركات سواء من خالل اجلهاز املصريف .4

 يف ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأيمالية .

يف مشاكل حماسبية و مالية ، مبا يعمل على تدعيم و استقرار الشركات العاملة جتنب االنزالق  .5

 باالقتصاد.

 حماربة الفساد املايل و االداري يف املؤسسة و عدم السماح بوجوده . .6

 7االفصاح و الشفافية يف القوائم و التقارير املالية .حتقيق قدر كاف من  .7

ادارة منو و توسع الشركة ، حيث يساعد اطار حوكمة الشركات القائم على أسس صحيحة ، و من  .8

دارة قوي ، يعمل كما ينبغي االمر الذي إالشركات السليمة هو وجود جملس  حلكومةالعناصر األساسية 

و ضمان أال يؤثر النمو على جناح الشركة ، و جيب   يعد أساسيا يف توجيه اسرتاتيجية الشركة للنمو 

                                                           
 .30، ص  2006الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و االداري ،سليمان ، حممد مصطفى ، 6
 .180، ص2012دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ، الطبعة أألوىل ، حوكمة الشركات ، أمحد علي خضر ، 7
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رؤية واضحة ملستقبل الشركة و أن يصنع قرارات للتقدم على هذا الطريق بأسلوب على اجمللس أن حيدد 

 مقصود وواضح و اسرتاتيجي .

ج القومي و املصاحل ، و ذلك أن احلوكمة حتفز الشركات على سلوك النه تعرضمفهوم  القضاء على .9

مجيع الفئات املختلفة يف الشركات سواء من داخلها  األطراف ذات العالقة ، وبنيالسليم يف تعاملها مع 

 أو من خارجها .

قوق املسامهني  و كما أن تأكيد مسؤوليات االدارة و تعزيز مساءلتها و محاية أصول الشركة و ح .11

أصحاب املصاحل يف الشركة ، و تعزيز دورهم يف مراقبة أداء الشركة و التأكيد على الشفافية ، من شأنه 

أن حيمي الشركة و العاملني فيها من التالعب و الغش املايل و الفساد االداري ، ومن حاالت االفالس 

 8وما يتبعها من أزمات .

االقتصادية و قيمة أسهمها ، و كذا حتسني املمارسات احملاسبية و املالية ان حتسني أداء الشركة و قيمتها  .11

و االدارية فيها و نزاهة تعامالهتا و عدالتها و شفافية املعلومات الصادرة عنها ، يساهم أيضا يف تقوية 

 تنافسية الشركة و قدرهتا على جذب االستثمارات .

 و أهداف و ركائز حوكمة الشركات . مبادئالمطلب الثالث : 

 و أهداف و ركائز كمايلي    مبادئترتكز حوكمة الشركات على 

 حوكمة الشركات . مبادئالفرع األول : 

 حوكمة الشركات كالتايل    مبادئمن 

                                                           
 . 25، ص  2006الدار اجلامعية ، االسكندرية ، حوكمة الشركات ،مراجعة الحسابات و عبد الوهاب نصر علي شحاتة ، 8



 الفصل الثاني :                                   حوكمة الشركات و عالقتها بالتدقيق المحاسبي

34 
 

  : و موثوقية       يكفل وجود هيكل تنظيمي للمنشأة حتديدا دقيقا ملدى فعالية الهيكل التنظيمي

وواجبات نظام التحكم املؤسسي و يرادف ذلك التوزيع العادل ملسؤوليات و توضيح االطار العام حلدود 

الصالحيات و اجراءات تفويضها كما حيدد أسس اختيار أشخاص كل من االدارة العليا و االدارة 

 التنفيذية .

 : ميثل مقياس هاما ملدى فعالية يف املنشأة حيث أن العدالة يف توفري املعلومات  االفصاح و الشفافية

يف الوقت املناسب لكل األطراف املؤثرة يف حياة املنشأة و مدى القدرة على ادارة الصحيحة و الكاملة 

 التفاعل مع املنشأة استنادا اىل املعلومات اليت مت االفصاح عنها من أجل حتقيق أهدافها .

 ان التفاعل الداخلي و التقييم املستمر للعناصر الداخلية لنظام التحكم  الضبط و الرقابة : نظم

املؤسسي يأيت يف سبيل العمل على االرتقاء جبودته و زيادة املوثوقية فيه حيث أن أدوات الضبط و 

 التطوير الذايت تساهم يف ضبط جودة هذا النظام .

 : بقيم املنشأة و أخالقيتها و مبستوى عال من السلوك املثايل فيها ،  و يشمل احلاكمية البنية األخالقية

حقوق كافة األطراف من ذوي لدى املتفاعلني مع هذا النظام من مراعاة العالية  ان القيم األخالقية 

نشأة العليا و جملس االدارة يف امل لإلدارةو االستقاللية التامة    العالقة و االعرتاف هبا على قدم املساواة 

بعيدا عن تأثري أي نفوذ أو هيمنة على اختاذ القرار يدعم التقليل من التضارب يف املصاحل و االنتقال هبا 

من املستوى الشخصي اىل املستوى العام تلعب دور رئيسي يف تفعيل التحكم املؤسسي يف املنشأة و 

 9تعزيز ثقة األطراف ذوي العالقة .

                                                           
، التجارب ، املفاهيم ، املتطلبات ( ، الدار اجلامعية االسكندرية  املبادئ) شركات قطاع عام وخاص حوكمة الشركات ، طارق عبد العالل ، 9

 .12، ص2007،2008



 الفصل الثاني :                                   حوكمة الشركات و عالقتها بالتدقيق المحاسبي

35 
 

 : و تدعيم البنية العامة    و التشريعات القانونية يف تعزيزرك األنظمة اتشاألنظمة و التشريعات القانونية

لألنظمة احلاكمية من خالل قولبة األطراف العامة لعناصر هذا النظام و املتابعة املستمرة ملخرجاته مبا 

 حيكم السلوك التفاعلي للعناصر املختلفة .

 : ملتكافئة للجميع يف العمل على دعم استمرارية حتفز هذه األسواق مفهوم الفرص ا األسواق التنافسية

النشاط و تعزيز أعماله و توسيعها حيث تفرض معطيات األسواق التنافسية ضرورات احلفاظ على 

و سلعها و خدماهتا للعمل على البقاء يف هذه األسواق و عدم  ملنتجاهتااستمرارية املنشأة و قوة طرحها 

 اخلروج منها .

 أهداف حوكمة الشركات .الفرع الثاني : 

الشركات يساعدها على دعم األداء االقتصادي و القدرة على املنافسة يف املدى  حلكومةاجليدة  املمارسات إن

 التالية الطويل و ذلك من خالل حتقيق األهداف 

 10أهداف الحوكمة على مستوى االقتصاد القومي :  .1

 . زيادة الثقة يف االقتصاد القومي 

  االستثمار.تعميق دور سوق املال و زيادة قدرته على تعبئة املدخرات و رفع معدالت 

 ." احلفاظ على حقوق األقلية "صغار املسامهني 

 . منو القطاع اخلاص و دعم قدراته التنافسية 

 . خلق فرص عمل جديدة 

  املطلوبة.حتقيق معدالت النمو 

                                                           
 .36، ص 2003مفهوم التنمية و مؤشراهتا ، دار الشروق ، القاهرة ، و دراسة التنمية في عالم متغير ،ابراهيم العيسوي ، 10
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 11أهداف الحوكمة على مستوى الشركة :  .2

  الشفافية و االفصاح و العدالة .حتقيق 

 . منح حق املساءلة ادارة الشركة 

 . حتقيق احلماية للمسامهني 

  العمال.مراعاة مصاحل العمل و 

 . احلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة 

  الرحبية.تعظيم 

 . االلتزام بأحكام القانون 

 . العمل على ضمان مراجعة األداء املايل 

  ادارية متكن من حماسبة االدارة أمام املسامهني .وجود هياكل 

 . تعزيز و تفعيل دور جلنة املراجعة 

 ركائز حوكمة الشركات .الفرع الثالث : 

 12.من أجل أن يؤدي مفهوم حوكمة دوره املنوط به البد من توافر ركائز ثالثة أساسية تساهم يف تعزيز هذا النظام

  : اليت يتم اىل البنية األخالقية و جمموعة القيم اخلاصة تشري هذه الركيزة السلوك األخالقي

احلوار الصحيح  إلجراءتعميمها يف املؤسسات ، حيث حتدد القيم اخلاصة النطاق املناسب 

                                                           
 عمان، األوىل،الطبعة  التوزيع،مؤسسة الورق للنشر و  ،IIAالتدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  دليل الوردات،خلف عبد اهلل 11

 .185ص  ،2014
، 2009تطبيقات احلوكمة يف املصارف ، الدر اجلامعية ، االسكندرية ، حوكمة الشركات و األزمة المالية العالمية ، محاد ، طارق عبد العال ، 12

 .47ص 
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و تعاطي الرشوة يف التعامالت سواء على املستوى   حول حل املشكالت ، مث أهنا متنع الفساد 

 الداخلي أو اخلارجي للعمليات املصرفية ، و عموما تأكد هذه الركيزة على النقاط التالية   

 االلتزام باألخالق احلميدة . .1

 االلتزام بقواعد السلوك املهين الرشيد . .2

 التوازن يف حتقيق مصاحل األطراف املرتبطة بالشركة . .3

 عند تقييم املعلومات  الشفافية .4

 القيام باملسؤولية االجتماعية و احلفاظ على بيئة نظيفة . .5

  : املالية لكي تكتمل احكام الرقابة الفعالة يتحتم وجود نظام فاعل للتقارير الرقابة و المساءلة

على أداء املؤسسات ، على أن يتسم هذا النظام بالشفافية و االفصاح و بالقدر الذي يضمن 

املعلومات املناسبة ، و توفر هذا املرتكز يضمن الدور الفعال للسلطات الرقابية و ادراكها توفري 

 ألمهية دورها الرقايب ألهنا ركيزة من ركائز بناء حوكمة الشركات   

 تفعيل ادارة أصحاب املصلحة يف اجناح الشركة . .1

البنك املركزي  البورصة، الشركات،مصلحة  املال،أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق  .2

 التجارية.يف حالة البنوك 

، أطراف رقابية مباشرة   املسامهون ، جملس االدارة ، جلنة املراجعة ، املراجعة الداخلية  .3

 املراجعة اخلارجية .
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  : املخاطر بسبب التطورات السريعة يف  بإدارةاالعتناء  إىلبرزت احلاجة امللحة ادارة المخاطر

األسواق املالية و عوملة التدفقات املالية ، فضال عن التقدم التكنولوجي السريع و التحرير من 

 13القيود التشريعية ، حيث حدد الباحثون اهلدف من ادارة املخاطر يف النقاط التالية   

 التعرف على األحداث املرتقبة و املخاطر احملتملة . .1

 باملؤسسة.افظة على املوجودات حلماية مصاحل األطراف ذوي العالقة احمل .2

احكام الرقابة و السيطرة على األنشطة اليت ترتبط موجوداهتا باملخاطر كالقروض ، و السندات ، و  .3

 التسهيالت االئتمانية و غريها من أدوات االستثمار .

 و ميكن أن يتم تفعيل هذه الركيزة من خالل  

 ادارة املخاطر . وضع نظام   

 ملستخدمني و أصحاب املصلحة االفصاح و توصيل املخاطر اىل ا

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .50ص ، 2008، التجارب ، الدر اجلامعية ، مصر ،  املبادئاملفاهيم حوكمة الشركات ، محاد ، طارق عبد العال ، 13
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 وكمة الشركات و التدقيق احملاسيب.العالقة بني حالمبحث الثالث : 

دور التدقيق احملاسيب و تأثريه بقواعد  بإبرازان احلوكمة هلا عالقة بالتدقيق احملاسيب تسعى اىل حتقيقها و ذلك 

 احلوكمة اجليدة .

 حوكمة الشركات . حمدداتخصائص و المطلب األول : 

 لكي تتمكن من االستفادة من مزايا تطبيق احلوكمة . وحداداتتتميز حوكمة  خصائص ، 

 خصائص حوكمة الشركات .الفرع األول : 

  يتضمن مصطلح حوكمة الشركات اخلصائص التالية 

  : أي اتباع السلوك األخالقي املناسب و الصحيح .االنضباط 

 : و تتمثل يف تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث ، و تضمن الثقة و النزاهة و املوضوعية يف  الشفافية

اجراءات ادارة الشركة و االفصاح السليم ويف الوقت املناسب ، املوضوعات املهمة كلها املتعلقة يف الشركة  

و تؤمن هذه الدعامة توصيل املعلومات احملاسبية و افصاحا املايل و األداء ، و حقوق امللكية كاملركز 

مايل و غري مايل ، وأن تكون املعلومات صحيحة وواضحة و كاملة اىل كل ألطراف ذات املصلحة ، مبا 

 االقتصادية .أو املؤسسة و األساسيات  حتليل مفيد حول عمليات الشركات  إلعداديتيح اجملال هلا 

 : وهي اآللية اليت تقلل و تلغي تضارب املصاحل ، مثل اهليمنة من رئيس قوي للشركة أو  االستقاللية

مساهم كبري على جملس االدارة ، و هذه اآللية تبدأ من كيفية تشكيل اجملالس ، و تعيني اللجان ، اىل 

ي مستقل مؤهل يقوم مبمارسة عمله مبا تقتضيه العناية و األصول املهنية يف عملية تعيني  مدقق خارج

 املراجعة . 



 الفصل الثاني :                                   حوكمة الشركات و عالقتها بالتدقيق المحاسبي

40 
 

 : أي امكان تقييم و تقدير أعمال جملس االدارة و االدارة التنفيذية ، وهي قاعدة تقتضي  المساءلة

، عن نتائج قراراهتم مبحاسبة الذين يتخذون القرارات يف الشركة أو املؤسسة ، أو الذين ينفذون األعمال 

 و أعماهلم اجتاه الشركة و املسامهني .

 : و يعين وجود مسؤولية أمام  مجيع األطراف أصحاب املصلحة يف الشركة ، و كما يقصد  المسؤولية

توفري هيكل تنظيمي واضح حيدد نقاط السلطة و املسؤولية ، و حماسبة جملس االدارة و متخذي هبا 

و املسامهني ، كما جيب أن يتوفر نظام سلوك أخالقي و مهين   جتاه الشركة القرارات عن مسؤوليتهم ا

 فعال.

 :هي االحرتام و االعرتاف حبقوق كل األطراف ذات املصاحل و على قدم املساواة و من هذه  العدالة

 املسامهني.األطراف مصاحل أقلية 

 : 14أي النظر اىل الشركة كمواطن جيد . المسؤولية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .78_ 77، ص ص 2007الدار اجلامعية ، مصر ، مراجعة الحسابات و حوكمة الشركات ،، عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة 14
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 خصائص حوكمة الشركات . ( :1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

  

 

 االاالاتاانن

 

 

 

ختصص  ماجستريعلي عبد الصمد ، دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة املؤسسات ، مذكرة  عمرالمصدر:

 .10ص،2008،2009مالية و حماسبة ، غري منشورة قسم علوم التسيري ، جامعة املدية 

 حمددات حوكمة الشركات الفرع الثاني : 

الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر مستوى جودة جمموعتني  حلكومةهناك اتفاق على أن التطبيق اجليد 
 15احملددات.من 

                                                           
 . 24، ص  2006الدار اجلامعية ، االسكندرية ، الفساد المالي و االداري ، ) معالجةحوكمة الشركات و سليمان ، حممد مصطفى ، 15

 املساءلة     الشفافية    
 االنضباط

 املسؤولية      

 العدالة     
 االستقاللية    

 املسؤولية االجتماعية   
 خصائص حوكمة الشركات
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  : و توزيع   و تشري اىل القواعد و األسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات المحددات الداخلية

 السلطات داخل الشركة بني اجلمعية العامة و جملس االدارة و املديرين التنفيذيني ، و اليت يؤدي توافرها

 من ناحية أخرى اىل تقليل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة .من ناحية تطبيقها 

 : و ترجع أمهية احملددات اخلارجية اىل أن وجودها يضمن حسن ادارة الشركة ، و  المحددات الخارجية

 تقليل التعارض  بني العائد االجتماعي و العائد اخلاص . 

 مايلي    إىلوتشري احملددات اخلارجية 

  املناخ العام لالستثمار يف الدولة ، و الذي يشتمل على القوانني املنظمة  للنشاط االقتصادي

مثل   قوانني سوق املال و الشركات ، و تنظيم املنافسة ، و منع املمارسات االحتكارية و 

 االفالس .

 . كفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم للمشروعات 

  تنافسية أسواق السلع و عناصر االنتاج .درجة 

  كفاءة االجهزة الرقابية ، و بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة

منها   اجلمعيات املهنية كاملدققني و احملاسبني و احملامني ، اضافة اىل الشركات العاملة يف سوق 

 األوراق املالية .
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 ت حوكمة الشركات .حمددا( : 2الشكل رقم )

 الداخلية حمددات       حمددات اخلارجية                                                    

 خاصة                              تنظيمية           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة المؤسسية و األداء،  يشيحان إميانطالب ، عالء فرحان و املشهداين ، المصدر : 

 .47، ص  2011دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، المالي االستراتيجي للمصارف ، 

 معايري 

                    حماسبة  

 تدقيق اخرى

 قوانني و قواعد

  قطاع املايل

            قروض

 مسامهة يف راس املال

 

          االسواق

 تنافسية االسواق 

  املباشراالستثمار االجنيب

 الشركاتالرقابة على 

 اصحاب املصاحل

 خاصة                مؤسسات 

  مراجعونحماسبون و               
 حمامون                                                   
 تصنيف املايل                   
 بنوك االستثمار                 
 استثمارات                    
  اعالم أيل                    
 حتليل مايل                   

 

 

 

 

 

 تقريراىليرفع            ويعني يراقب

 مسامهون

 جماس االدارة

 االدارة

تقوم بالوظائف 
 الرئيسية
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 16دور التدقيق اخلارجي يف حوكمة الشركات .  المطلب الثاني :

ألنه للتدقيق اخلارجي جمموعة من املهام داخل الشركة ، كما أن له دور مهم و فعال يف اجناح حوكمة الشركات 

يعمل على التقليل أو القضاء على التعارض بني املسامهني و االدارة ، كما أنه يسعى للقضاء على عدم متاثل 

كماأن املدقق اخلارجي يضفي ثقة و مصداقية على املعلومات احملاسبية و احملاسبية يف القوائم املالية .املعلومات 

 ذلك من خالل املصادقة على القوائم املالية اليت تعدها الشركة و هذا بعد مراجعتها و التأكد من صحة البيانات 

فصلة ترفق بالقوائم املالية كما حيد من مشكلة االحنراف و املعلومات املوجودة فيها  مع اعداد تقارير م            

اخللقي يف الشركات ، حيث يتمثل الواجب الرئيسي للمدقق اخلارجي يف فحص حسابات السنة املالية اليت كلف 

ام بتدقيقها و اعداد تقريرا يبني رأيه احملايد و تقدميه للمالكني و غريهم من األطراف املعنية ، كما يقوم بطرحه أم

و الرد على أية تساؤوالت يتم طرحها فيما يتعلق بتقريره ، و يتفرع عن هذه املهمة   اجلمعية العامة للمسامهني 

 عدة مهام منها   الرئيسية

 الية و االدارية للشركة و أنظمة الرقابة املالية الداخلية ، واتأكد من مالئمتها حلسن تفحص األنظمة ال

 عليها . أعمال الشركة و احملافظةسري 

  التأكد من أن حسابات و سجالت و مستندات الشركة تتم وفقا للقواعد احملاسبية املتعارف عليها

عامليا. أو املعتمدة حمليا عند اجلهات املهنية املختصة ، و اليت متكن من اظهار املركز املايل للشركة و نتائج 

 أعماهلا .

                                                           
على مفهوم جودة االفصاح يف الحوكمة ،  مبادئتأثير التوافق بين عملية االصالح المحاسبي و تطبيق حممد قوجيل ، بن مالك حممد حسان ، 16

نوفمرب  30_29املؤسسة اجلزائرية بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل العلمي حول االصالح احملاسيب يف اجلزائر ، جامعة قاصدي مرباح ، ، ورقلة ، 

 .17، ص 2011
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  التحقق من ملكية الشركة ملوجوداهتا ، التأكد من قانونية االلتزامات املرتتبة على الشركة و صحتها ، ابداء

التوصيات املتمثلة يف  بإحدىرأيه النهائي يف امليزانية و حساب األرباح و اخلسائر للشركة و ذلك 

 املايل على الركة . املصادقة بشكل مطلق أو املصادقة مع التحفظ مع بيان األسباب و أثرها

  كما يقوم املدقق اخلارجي حبضور اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني اليت يعرض فيها على املسامهني

امليزانية و احلسابات اخلتامية ملناقشتها و املصادقة عليها و املوافقة على مشروع توزيع األرباح الذي اقرتحه 

 جملس االدارة .

 17قيق الداخلي و جلان املراجعة يف حوكمة الشركات .دور التدالمطلب الثالث : 

تعترب جلنة التدقيق من أهم مالمح احلوكمة ، ألهنا املسؤولة األساسية للجنة هي مساعدة جملس االدارة يف الوفاء 

و ان  مبسؤولياته اخلاصة بالسياسات احملاسبية و تطويرها و نظم الرقابة الداخلية املطبقة و اعداد التقارير املالية

جلنة التدقيق ال تقتصر فقط على جمرد التنسيق بني وظيفة التدقيق اخلارجي و ألنشطة الداخلية ، جلان مسؤولية 

دارة و التدقيق و تقدم تقاريرها باعتبارها حلقة وصل بني التدقيق الداخلي و جمتمع اال التدقيق جتتمع دوريا 

 ن دور التدقيق الداخلي  إاخلارجي و لذلك ف

التدقيق الداخلي يف اطار احلوكمة يرتكز على ثالثة عناصر أساسية على أساسها يتحدد درجة تأثريها يف دور 

 حوكمة املؤسسات و املتمثلة فيمايلي  

  الداخلي.أهلية املدقق 

 . استقاللية و موضوعية املدقق الداخلي 

  الداخلي.جودة أداء عمل املدقق 

                                                           
 .94، ص  2005، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  الحسابات وتدقيق المراجعةحممد بوتني ، 17
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يف تطبيق حوكمة الشركات   أساسها يكون دور املدقق الداخليكما أن هناك جماالت أساسية و اليت على 

  كمايلي

 . مصادقة جملس االدارة على ميثاق التدقيق الداخلي 

 . تبلغ خطة مهام التدقيق 

   كبرية.مناقشة املواضيع اليت تنطوي على خماطر 

 . تقييم املناخ األخالقي السائد يف املؤسسة 

  املؤسسة و التبليغ حوهلا .متابعة فعالية اطار الرقابة يف 

 . مساعدة جملس االدارة يف تقييم استقاللية املدققني اخلارجيني 

 . دعم جملس االدارة فيما يتعلق بتقييم املخاطر على مستوى املؤسسة 

 . تبليغ املوضوعات اهلامة املتعلقة بالتدقيق 

 . تقييم االلتزام بالسياسات املتعلقة مبجاالت معينة و حساسة 

و مراقبة مالئمة      يمية فعالة مقامة ضمن املؤسسة لغرض خدمتها ومن بني وظائفها اختيار و تقييم هو تقي

 النظام احملاسيب و نظام الرقابة الداخلية و فعاليتها ،
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 : خاتمة

زيادة الثقة يف االقتصاد القومي و تعميق دور سوق املال ، و زيادة  إىلتؤدي احلوكمة يف النهاية                

قدرته على تعبئة املدخرات و رفع معدالت االستثمار ، و احلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين ، ومن 

حلصول ناحية أخرى تشجع احلوكمة على منو القطاع اخلاص و دعم قدراته التنافسية ، وتساعد املشروعات يف ا

عيل حوكمة الشركات و خلق فرص على التمويل و توليد األرباح و ذلك راجع للدور الذي يلعبه التدقيق يف تف

 .لعم

و نستنتج وجود عالقة التدقيق كما حاولنا يف هذا الفصل ابراز مدى مسامهة التدقيق احملاسيب يف تطبيق احلوكمة 

املدقق اخلارجي ، فتوظيفهما يؤدي اىل مسامهة كبرية ق الداخلي أو و املتمثلة يف املدقاحملاسيب و األطراف االخرى 

 يف حوكمة الشركات .
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                   مقدمة:

عند مجع و شرح املعلومات اخلاصة مبوضوع دراسيت و التطرق اىل مجيع حيثيات هذا املوضوع من              

معلومات و فرضيات، تأيت مرحلة اثبات أو نفي الفرضيات مع هذه املعلومات و مدى مطابقتها مع أرض الواقع 

النظام االقتصادي و السياسي و اجلغرايف، و هلذا سنقوم أوال بتقدمي حملة عن هذا نتيجة التغريات اليت طرأت على 

 هتا اليت تقوم هبا .اوحدة مستغامن مث ننتقل اىل دراسة مراحلها و عملي هاجلزائرية للميا
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 .عموميات حول املؤسسة العمومية وحدة مستغامن المبحث األول : 

 و أهدافها.التعريف باملؤسسة األول:المطلب 

 .التعريف باملؤسسة:الفرع األول

 01/101اجلزائرية للمياه هي : مؤسسة ذات طابع عمومي ، صناعي و جتاري، انشأت مبرسوم تنفيذي رقم 

، مهامها الرئيسية تتمثل يف التسيري املنظور للخدمة العمومية يف جمال االنتاج ، التسيري  2001ريل بأ 21بتاريخ 

التوزيع للمياه،و كذلك حتصيل فواتري استهالك املياه الصاحلة للشرب و تلك املستعملة للصناعة و التصنيع من  و

 .قبل املشرتكني )مواطنني ، مؤسسات ....( 

 كائنة املقر االجتماعي للمديرية العامة كائن باملنطقة الصناعية لوادي السمار اجلزائر العاصمة ، أما وحدة مستغامن

 __ مستغامن  528ص/ب  ىاملياه بسيدي بن حو  مبخزن

 املؤسسة.أهداف الثاني:الفرع 

 . ضمان اخلدمة العمومية و تطويرها 

 . ايصال املاء يف أحسن الظروف 

 . توفري قدر ممكن من املياه الصاحلة للشرب 
 ذلك ما يفرض دات و سد النقائص و اتقوم بتنظيم التوزيع و التأطري املركز و جتديد الشبكة و وضع العد

 عليها مصاريف عالية الميكن التحكم فيها اال بعد سنوات طويلة .
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 .اهليكل التنظيمي للجزائرية للمياه وحدة مستغامن المطلب الثاني: 

 المديرية العامة:

ظيم املسؤولة عن وسائل املديريات ، و املصاحل املوجودة يف املؤسسة كما تسهر على حسن تنتعترب املديرية العامة 

 املؤسسة و ضمان سري نشاطها و مراقبة خمتلف أنشطة املؤسسة.

 مهامها يف:تتمثل األمانة: 

  اهلياكل و املصاحل داخل املؤسسة.التنسيق بني خمتلف 

 .تعترب املكان الرئيسي لتجميع التقارير و التعليمات و الكتابة 

 .تسجيل الربقيات الواردة و الصادرة 

 و تسجيلها. استقبال املكاملات اهلاتفية 

 .استقبال الربيد و الزوار و غريها من األعمال املختلفة 

 تكمن مهمته يف تصفية املياه و معاجلتها.المخبر:

 و مهمتها تكمن يف:دائرة الموارد البشرية:

 .دراسة ملفات توظيف العمال و ترقيتهم 

 .تتوىل اإلجراءات التدريبية للعمال 

 .إعداد املخطط العمل السنوي 

 يا بات العمال.متابعة غ 

 حيث تتكون من:
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 .مصلحة تسيري العمال 

 .مصلحة املوارد البشرية 

 .مصلحة األجور و الشؤون االجتماعية 

 و مهمتها تتمثل يف:دائرة المحاسبة و المالية:

 .إعداد نتيجة الدورة احملاسبية 

 .متابعة اخلزينة و الكشوفات احملاسبية 

 .التخطيط املركزي للموارد املائية 

 تتكون من:و 

 . مصلحة احملاسبة العامة 

 .مصلحة امليزانية و املالية 

 .مصلحة احملاسبة و التسيري 

تقوم بتموين املؤسسة باملستلزمات الالزمة لعملية اإلنتاج كما تقوم بتسويق املنتجات و دائرة اإلدارة و الوسائل:

 جند فيها:  

  ى تسيري املخزونتقوم بتوفري املواد األولية و تشرف عل التموين:مصلحة. 

  مصلحة التسويق: خمتصة يف تسويق الوحدات املنتجة للمؤسسة، من خالل دفع الفواتري و استالم املبالغ

 من الزبائن.
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تعترب من أهم وظائف املؤسسة و اليت تقوم مبتابعة مراحل اإلنتاج و مراقبة نوعية وجودته و هي دائرة التجارة: 

 حتتوي على ثالث مصاحل:

  الصيانة: يرتكز دورها يف صيانة مجيع ممتلكات املؤسسة، مبا فيها وسائل اإلنتاج، معدات، مصلحة

 أدوات كما تعمل على عصرنه اآلالت و مراقبتها.

 .مصلحة تنمية النشاطات: حتديد معايري اإلنتاج كاستهالك املواد األولية و مراقبة عملية اإلنتاج 

 يف الوحدة و اليت تقوم بتحويل املواد األولية إىل منتجات تامة  مصلحة اإلنتاج: نظرا ألمهية هذه املصلحة

 الصنع قابلة للتسويق.
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 (:هيكل تنظيمي للجزائرية للمياه وحدة مستغامن.3الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرةاالستغالل        املالية واحملاسبة دائرة

 مصلحة الزبائن    

التجارة دائرة  اإلدارةدائرة  

 مصلحةالتموين

 االدارة والعالقات                                            مصلحة

 االدارة والوسائل مصلحة

 مركز مستغامن مركز سريات مركز عني تادلس مركز سيدي علي   مركز حاسي ماماش مركز سيدي خلضر 

 املوارد البشرية دائرة

 مصلحة احملاسبة العامة 

و الشؤون  ورجاال مصلحة
 يةاالجتماع

 مصلحة املوارد البشرية

 مصلحة تسيري العمال

ريفواتالصيل مصلحة حت  

 مصلحة الفواتري    

مصلحة التوزيع ، التنظيم، 
 االنتاج  

 مصلحة تنمية النشاطات 

التسيري      مصلحة احملاسبة مصلحة الصيانة   
  

 مصلحة امليزانية واملالية

 مديريةالوحدة

االعالم االيلخلية  

 أمانة املديرية

 مساعدقانوين

املمتلكات أمن خلية  

 املخرب        

 مساعداملدير
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 . و سلبيات املؤسسة اجيابياتالمطلب الثالث : 

 :فيما يليتتمثل اجيابيات و سلبيات املؤسسة 

 املؤسسة . اجيابياتالفرع األول : 

 . السهر على اعادة اهلياكل املخربة 

  باملائة 80حتسني نظام توزيع املياه الشروب و تنقيتها ، املاء الشروب الذي عرف تغيري جذريا حيث أن 

 عند نشأهتا .من املشرتكني املؤسسة تصلهم املياه يوميا عكس ماكان عليه احلال 

  بلدية عند نشأهتا . 418بلدية بعد أن كان هذا العدد اليتجاوز 1035توزيع املياه الشروب على 

 . توفري قدر ممكن من املياه الصاحلة للشرب 

 . سلبيات املؤسسة:الفرع الثاني

 : فيما يليتتمثل سلبيات املؤسسة 

 . صعوبة حتصيل الفواتري استهالك املياه من قبل املشرتكني 

 مرت مكعب . 25تسعرية املياه مقننة ألن مستوى االستهالك لدى العائالت اجلزائرية حمددب 

 . مواجهة ظاهرة تسرب املياه 

  مكلفة.جد لتصليح العطب  الباهظةالتكاليف 
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 يف حكومة الشركات.دور التدقيق احملاسيب  الثاني:المبحث 

 .و مقومات أصحاب املصاحل دور التدقيق احملاسيباألول:المطلب 

 دور التدقيق المحاسبي في حكومة الشركات. .1

الوجه املكمل للعمل املايل و احملاسيب، على أساس أنه املرآة العاكسة ملدى صدق و صحة و ميثل التدقيق احملاسيب 

 و أمام التوسع الذي حدث يف جمال التدقيق.  ،هناية الفرتة املالية مصداقية البيانات ونتائج هذا العمل يف

فما كانت تقتصر على أدوار اقتصادية و اجتماعية، أصبح التدقيق اليوم كأداة حلل خمتلف التعارضات و خدمة 

تامني  مصاحل مجيع األطراف ذات املصلحة ، حيث هناك العديد من املقاربات النظرية اليت تدرس دور التدقيق يف

مستعملي هذه املعلومة خاصة  إننوعية املعلومات املالية املنشورة يف القوائم املالية اخلاصة باملؤسسات ، حيث 

كانت هذه املعلومات صادقة وميكن االعتماد عليها أم ال، نتيجة أن   إذااخلارجيني منهم ال ميكنهم حتديد ما 

صعوبة الوصول ،  إىل باإلضافةم على مصداقية هذه املعلومة، هؤالء املستعملني ليست هلم اخلربة الكافية للحك

فهذا اخلطر املرتبط باملعلومة املالية سيغري بعدد كبري من األطراف املستعملة هلا ، هذا ما يتطلب وجود ضمان 

يل يعزز والشفافية داخل املؤسسات وبالتا اإلفصاحدقيق مما يعزز خيص نوعية املعلومة املالية ويتحقق عن طريق الت

  مبادئ احلوكمة .

 المصالح:مقومات أصحاب  .2

 هنا مجلة من األسئلة على بعض العمال و االداريني هي كما يلي : 

 هل يتم العمل على تطوير أليات مشاركة مجيع العاملني يف حتسني األداء ؟

 هل توجد ألية عمل فعالة بني العمال و جملس االدارة لتوفري استمرارية املؤسسة ؟
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كمة ، فكل ما لقواعد احلو يف اجابات العمال أن اغلبيتهم يعتقدون أن املؤسسة تطبق مبدأ و جودة أساس حمكم 

تطلبات القانونية و الرقابة داخل املؤسسة مع القوانني و االجراءات اليت تسمح ألعضاء تعتمد يتوافق مع امل

صر تنعكس اجيابا على مستوى االفصاح و الشفافية اجلمعية العامة ملمارسة صالحيتهم ، فمن العينة أن هذه العنا

يف التقارير املالية اليت تنشرها املؤسسة ، و من خالل وجود هيئات رقابية تشرف على سالمة و صحة القوائم ، و 

 هذا ما يؤثر اجابا على التدقيق احملاسيب و على جودة التقارير املالية .

و القوانني املعمول هبا         ال فهي حترتم ذلك يف اطار التشريعات و فيما خيص أن املؤسسة و عالقتها مع العم

 يف اطار االفصاح احملاسيب و املعلومايت و تفتح قنوات االتصال ملختلف العمال لالتصال حبرية مع االدارة .

 . والشفافية اإلفصاحاجلهود املبذولة يف اجلزائر لتفعيل احلوكمة ومقومات المطلب الثاني :

 :الجهود المبذولة في الجزائر لتفعيل الحوكمة من خالل التدقيق المحاسبي 

، حيث وجدت آنذاك، مببادرة من وزارة االقتصاد والتجارة  2001بدأ االهتمام باحلوكمة يف اجلزائر عام 

 إطاربوضع  إالاالقتصادي الذي بدأته اجلزائر منذ أوائل التسعينات ال يكتمل  اإلصالحالوزارة أن برنامج 

تنظيمي ورقايب حيكم عمل القطاع اخلاص يف ظل السوق احلر و بالفعل مت دراسة وتقييم مدى التزام 

 اجلزائر بقواعد و معايري دولية حلوكمة الشركات .

يف اجملتمع  وإمناأنه عندما بدأ احلديث عن احلوكمة يف اجلزائر مل يكن على مستوى الشركات  إىلونشري 

 املتغرياترشيدة يف ضوء  إدارةعن كيف ميكن للدولة أن تدير النشاط االقتصادي املدين و كان احلديث 

ومنها  حلوكمةضرورة استكمال  االيطار القانوين الذي يضمن التطبيق السليم  إىل إضافةواألحداث 

 قانون مزاولة مهنة التدقيق واحلاسبة وقانون الشركات .



.م:                           دراسة ميدانية حول الجزائرية للمياه وحدة مستغانالفصل التطبيقي     
 

58 
 

دقيق احملاسيب من األمور اهلمة لتطوير املمارسات جمالس وهلذا فان تدعيم املمارسات السليمة ملهن الت

 بالشركات. اإلدارة

  والشفافية: اإلفصاحمقومات 

 بنود املركز املايل بالقدر الكايف و بدون استثناء . مجيععلى  اإلفصاحيتم  .1

 هل يؤدي االفصاح اىل اجتناب رؤوس األموال و احلفاظ على حقوق العمال . .2

 املخاطر اجلوهرية املتوقعة .يتم االفصاح عن عناصر  .3

 فعلياهتا و قوهتا : إظهاريتم االفصاح عن الرقابة الداخلية و  .4

 . تقوم االفصاح عن حساباهتا ، نتائجها ، أهدافها ،و أدائها 

 . تفصح املؤسسة عن عوامل املخاطرة املتصلة بعمليات املؤسسة 

  جانب مدققني مستقلني و مؤهلني و عن القوائم املالية مث تدقيقها من  باإلفصاحتقوم املؤسسة

اكتفاء بنود امليزانية احملاسبية حسب املعايري املعمول هبا و هذا ما يساعد يف محاية حقوق العمال 

 و يساعد أيضا على تشجيع املستثمرين مع التعامل مع املؤسسة .

 حباجة ملزيد من آليات االفصاح .و املدير  اإلدارةو تبقى مكفآت جملس 

 لعراقيل اليت حتد من تطبيق احلوكمة داخل املؤسسة .املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات وا إطالقالمطلب الثالث : 

 الشركات . حلكومةاملدونة اجلزائرية  إطالق .1

اجليدة يف  احلكومة تشجيعقامت مجعيات احتادات األعمال اجلزائرية مببادرة اكتشاف طرق اليت هتئ 

جذب االستثمار األجنيب املباشر والقيادة هذه العملية قام أصحاب املصاحل يف جمتمع األعمال بغية 

،ومؤسسات GCGFاملؤسسات  حلكومةجمموعة عمل  بإنشاء،  2007القطاعني العام واخلاص عام 
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 11/03/2009املؤسسات اجلزائرية كما أنه عقد مؤمتر وطين يف  حكومةالتمويل الدولية لوضع دليل 

 حكومةدليل  إصدارالشركات يف اجلزائر عن  حلكومةأعلنت كال من مجعية  كري واللجنة الوطنية 

 .IFCو  GCGFكال من اهليئتني الدولتني هذا الدليل مبساعدة   إعداداملؤسسات اجلزائرية ، وقد مت 

 داخل المؤسسة: الحكومةيق العناصر التي تحد من تطب 

 بسؤال عن بعض حمددات اليت تعيق تطبيق احلوكمة : اخلاصةاإلجابات 

 . عدم وضوح القوانني و اللوائح لدى املؤسسة 

 أخالقيا.ن االلتزام أعضائها مهنيا و ؤسسات يف متابعة ضماغياب دور امل 

  و ضعف دوره يف الرقابة على املؤسسة .عدم كفاءة أجهزة الرقابة و التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي 

  وليات و الصالحيات داخل املؤسسة ضعف اهلياكل االدارية الواضحة و حتديد املسؤ 
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 خاتمة:

من خالل تربصنا يف اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن قد حتصلنا على معلومات جيدة ختص وحدة                  

، من خالل متكنا من معرفة كل التفاصيل حول عمل اجلزائرية اليت تقوم به  مستغامن اليت تعمل هبا ، حيث

، و ذلك مما لديها من عمال ذوي مهارة يف العمل كيفية العمل بتلك    املالحق  و املالحقتقدميهم لنا بعض 

 اجليد حىت أهنم قدموا لنا كل ماحنتاجه  من معلومات .
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    خامتة عامة:      

ما شهده العامل من أزمات مالية و اهنيارات يف أسواق املال و املؤسسات و الشركات يف العامل ، و ما           
، تواجه العديد من  باإلجيابتعيشه من ازدحام مصريف ، و ما يعكسه ذلك على البيئة االقتصادية السلب أو 

التحديات يف مجيع مناحي حياتنا االجتماعية و االقتصادية و السياسية و هذا التقومي يف وقتنا احلايل و التخطيط 
 ملواكبة املستجدات مبا يتوافق مع هذا العصر .

من  آليةيز على و الرتك     الشركات  حلوكمةملوضوع دور التدقيق احملاسيب يف و من دراستنا  االيطارو يف هذا 
 مبادئالشركات ، يؤثر و يتأثر هبا التدقيق احملاسيب  ، كما تساهم بشكل كبري يف حتقيق  احلوكمةآليات تطبيق 

 احلوكمة.

فمن خالل الفصل األول الذي خيص التدقيق احملاسيب الذي كان نتاجا لتطوير الواقع االقتصادي عقب االهنيارات 
 .اإلدارةراء االنفصال التام بني املالك و و التغريات اليت مست الشركات ج

األمر الذي حتم ضرورة االستعانة بطرف خارجي مستقل يديل برأي فين حمايد موضوعي ينتقل مضمونه من 
احملاسبية املعمول هبا  املبادئرأي حول مدى احرتام القواعد و و القوانني و  إبداء إىلاكتشاف الغش و األخطاء 

 للصورة الصادقة للوضعية املالية أو نتائج املؤسسة .علومات يف مدى متثيل هذه امل

   ركائز إبرازالشركات و عالقتها بالتدقيق احملاسيب و ذلك من خالل  حكومةأما الفصل الثاين فكان يدور حول 
و حمددات احلوكمة و أمهيتها  و اهلدف من ظهورها ، فقد تبني لنا أن احلوكمة ظهرت نتيجة ألهدافها االقتصادية 

 و االجتماعية . 

حتديد العالقة بني حوكمة الشركات و التدقيق احملاسيب نظرا للدور الفعال الذي يلعبه  إىلكما تطرقنا لنفس الفصل 
 ومات داخل الشركة .يف جتسيد و تدعيم مق األخريهذا 

 

املؤسسات العمومية و اليت تنشط  إحدىأما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة ميدانية قمنا هبا على مستوى 
مجلة من  إىل أوصلتناالفرضيات اليت من خالل الدراسة على  اإلجابةمن أجل احلفاظ على استمراريتها ، و حاولنا 

 النتائج و التوصيات .
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 نتائج الدراسة :

النقاط  إىلمن خالل دراستنا ملختلف اجلوانب املتعلقة بكل من حوكمة الشركات و التدقيق احملاسيب توصلنا 
 التالية:

  تعترب حوكمة الشركات أداة تضمن استغالل املؤسسة ملواردها بكفاءة عالية و حتقيق أهدافها ، كما تزايد
د الكثري من املشاكل اليت تواجهها هذه املؤسسات االهتمام بتطبيق احلوكمة ملا حققته من أمهية و مزايا حت

 و بصفة خاصة املشاكل املالية .
  و تطوير معايري التدقيق و الذي انعكس على أدائها من خالل حتقيق  إصدارالدور الكبري الذي لعبه

 االقتصادية.و الشفافية عالوة على التقومي الفعال و املستمر ألداء الوحدة  اإلفصاح
 العليا و العمال فهو الفعال بشكل  لإلدارةيق من الوظائف اهلامة و ذلك ملا يقدمه من مساعدة يعترب الدق

 .ايل تساهم يف تطبيق احلوكمةو بالت للحوكمةجيد مع باقي أطراف 
على الرغم من وجود أساس حمكم وفعال لقواعد و خصائص احلوكمة مطبق لدى املؤسسة  ، لذلك البد 

 املتابعة لكافة املستجدات املتعلقة بتطبيق احلوكمة و رسم أمهيتها بشكل أعمق . من املزيد من التطوير و
  التوصيات:

العمل على بذل املزيد من اجلهد و املتابعة بتطبيق حوكمة الشركات هبدف تنمية الوعي يف  .1
 املؤسسة 

العمل على حتديث األطراف القانونية و التنظيمية اليت توفر احلماية الالزمة للعمال ، األمر الذي  .2
 تنمية االستثمار و تعظيم دور املؤسسات يف هذا اجملال . إىليؤدي 

 أسس و قواعد عادلة و تطبيقها بشكل متساوي على كافة العمال . إجيادضرورة العمل على  .3
مما يساهم  اإلدارةو دور أوسع للعمال يف ممارسة الدور الرقايب على العمل على منح صالحيات  .4

 اإلفصاح.يف دعم و تشجيع 
 جلميع العاملني . إتاحتهاو الشفافية يف التقارير املالية و  اإلفصاحالعمل على زيادة  .5
 تعميق الوعي بدور جلنة املراجعة الداخلية يف املؤسسات خاصة يف جمال التدقيق احملاسيب . .6
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بد من اعتماد اهليئات املشرفة على وضع معايري احملاسبية يف اجلزائر بتطوير معايري حماسبية ال .7
يف املعايري احملاسبية مع لتعزيز الشفافية يف التقارير املالية بشكل يتناسب مع التطورات احلاصلة 

 مبادئ حوكمة الشركات.تطبيق 
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يف املصارف ،  تطبيقات احلوكمةمحاد ، طارق عبد العال ، حوكمة الشركات و األزمة املالية العاملية ،  .6

 .2009،  اإلسكندريةالدار اجلامعية ، 

، التجارب ( ، الدار اجلامعية ،  املبادئمحاد، طارق عبد العال ، حوكمة الشركات ، )املفاهيم ،  .7

 .2008مصر،

 النشر،دار وائل للطباعة و  (،علم تدقيق احلسابات ) الناحية النظرية و التطبيق  اهلل،خالد أمني عبد  .8

 .2000 األوىل،الطبعة  عمان،

دار املستقبل للنشر و التوزيع ،  احلسابات،األصول العلمية و العملية لتدقيق  اخلطيب،خالد راغب  .9

 .1998األردن ، 



، مؤسسة  IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن  الوردات،خلف عبد اهلل  .11

 .2014الطبعة األوىل ،  عمان، التوزيع،الورق للنشر و 

، الدار اجلامعية،  اإلداريلشركات و معاجلة الفساد املايل و سليمان ، حممد مصطفى ، حوكمة ا .11

 .2006،  اإلسكندرية

، التجارب ،  املبادئطارق عبد العال ، حوكمة الشركات ، شركات قطاع عام و خاص ) .12

 .2007،  اإلسكندريةاملفاهيم ، املتطلبات ( ، الدار اجلامعية ، 

، احلوكمة املؤسسية و األداء املايل  شيحاين إميانطالب ، عالء فرحان و املشهداين ،  .13

 .2011االسرتاتيجي للمصارف ، دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، 

عبد الوهاب نصر علي شحاتة ، مراجعة احلسابات و حوكمة الشركات ، الدار اجلامعية ،  .14

 .2006،  اإلسكندرية

 ماجستريعمر علي عبد الصمد، دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة املؤسسات ، مذكرة  .15

 .2009،2008ختصص مالية و حماسبة ، غري منشورة قسم علوم التسيري ، جامعة املدية 

عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، مراجعة احلسابات و حوكمة الشركات ، الدار  .16

 .2007اجلامعية ، مصر ، 

 األردن، للنشر،دار املسرية  (،تدقيق احلسابات املعاصر ) الناحية النظرية  املطارنة،فالح  غسان، .17

2006. 

للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ،  اإلداريالتأهيل  إسرتاتيجيةمسعود صديقي ، دور املراجعة يف  .18

 .2000ورقلة ،  قوق و العلوم االقتصادية ، جامعةجملة الباحث العدد األول كلية احل



 العربية،دار النهضة  املمارسة،و األصول العلمية للمراجعة بني النظرية  الصبان،حممد مسري  .19

 .1988 بريوت،

 اجلامعية،دار  احلسابات،األسس العلمية ملراجعة  هالل،عبد اهلل  الصبان،حممد مسري  .21

 .1998 اإلسكندرية،

النظري و املمارسة  اإلطار احلسابات،املراجعة و تدقيق  صديقي،مسعود  ظواهر،حممد التهامي  .21

 .2003اجلزائر ، الطبعة الثانية،  ،عكنونالساحة املركزية بن  اجلامعية،ديوان املطبوعات  التطبيقية،

ى ، حوكمة الشركات سوق األوراق املالية ، دار اجلامعية اجلديدة ، موس إبراهيمحممد  .22

 . 2010،  اإلسكندرية

احملاسيب و تطبيق  اإلصالححممد قوجيل ، بن مالك حممد حسان ، تأثري التوافق بني عملية  .23

يف املؤسسة اجلزائرية بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل حول  اإلفصاحاحلوكمة ، على املفهوم جودة  مبادئ

 .2011نوفمرب  29_28احملاسيب يف اجلزائر ، جامعة قاصدي مرباح ،  اإلصالح

 .2005ني ، املراجعة وتدقيق احلسابات ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، حممد بوت .24

التدقيق من الناحية النظرية و العلمية ، دار النشر ،األردن ، الطبعة  إىلهادي التميمي ، مدخل  .25

 .1998الثالثة ، 

، الدار الية، صادق حممد البسام ، مقدمة يف احملاسبة امل العظمةيوسف العوض العاديل ، حممد  .26

  .1999، اإلسكندريةاجلامعية ، للنشر و التوزيع ، 
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