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المقدمة العامة         
 

1 
 

  : تقديم- 1

�عت���م�نة�املحاسبة�والتدقيق�إحدى�امل�ن�ال���تتمتع�بدور�اقتصادي�واجتما���م�م�ع���مستوى��فراد�والشر�ات���

��قتصادية �القرارات �توجيھ �حيث ��لما�،�والقطاعات�من �تمثيل�كب������مجتمع��عمال�بالدولة�و�تزداد�أ�ميتھ ول�ا

� �للشر�ات �الشفافية �املعاي�� �قائمة�زادت �تصدرت �قد �والتدقيق �املحاسبة �م�نة �نجد ��نا �ومن �والعامة، ا��اصة

  .ا��دمات�الصادرة�عن�منظمة�التجارة�العاملية�باعتبار�ا�مرآة��داة�املا���و�قتصادي�وضرور��ا�للشر�ات

�وإنتاج و     �املختلفة �بأنواع�ا �للشر�ات �املالية ��عمال �ضبط �أداة ��ش�ل �املحاسب �م�نة ��انت �والتقار�ر��ادا البيانات

�ال��؛املالية �قاطع �ف�� �برأي �لتقرر �والتدقيق �التحقق �مسؤولية �عل��ا �تقع �حيث �كب��ة، �م�مة �ل�ا �التدقيق �م�نة فان

غموض�فيھ�عن�صدق�وعدالة�البيانات�املالية،�إال�أ��ا��ع���بصدق�عن�املركز�املا���للشركة�وفقا�للقانون�بما�يمكن�

خليا�وخارجيا�باتخاذ�القرارات�الصائبة�ال���تكفل�استمرار�تلك�الشر�ات�ومسا�م��ا����مستخدمي�البيانات�املالية،دا

� �الشر�ات �عناصر�حوكمة �أ�م �أحد �املحاس�� �التدقيق �يمثل �الوط��،كما ��قتصاد �وتدعيم �ع����كآليةتقو�ة �عمل

��ضبط �املسا�م�ن،حيث �قاعدة �عند�توسع �خاصة �داخل�ا �ع����اعتمدتالعمل �متفردة �قدرة ��عتمد�ا �ال�� الشر�ات

  .تقر�ر�أعمال�ا�املستمرة�و�نجاح�ا����تحقيق�أ�داف�ا�ال�����تم��ش�ل�أو�بأخر�ع���الرقابة�والتدقيق

����� �الشر�ات �حوكمة ��غ���مف�وم �أي��إ��وقد ��� ��عمال �ملجتمعات �بال�سبة �رئ�سية �قضية �وأض�� ��حداث صدارة

� ��قتصاديات �من ��خذة� اقتصاد �الشر�ات �حوكمة �م��ايدة،وتحتاج �بصورة �العوملة ��إ���� �من ��لياتالعديد

التدقيق�التدقيق�الداخ��،�,،��نة�التدقيق�دارةوالوسائل�و�دوات�للتطبيق�ا��يد�ل�ا�سواء�داخل�الشركة�كمجلس�

 .القوان�ن�ال���تنظم�عمل�الشر�ات�بما�يضمن�تطبيق�مباد��اا��ار���و�نظمة�و 

 :ش�الية�الرئ�سية� -2

�املصا���   ���دد ��سي���املخاطر�ال�� �إ�� �الواسع �بمعناه �واملا�� �املحاس�� �التدقيق ���دف �الواقع، ��ذا �من انطالقا

املشـ��كة����الشر�ات،�و�ذلك�من�خالل�تقييم�مستمر�أو�دوري�لنظام�الرقابة�الداخ��،�ا��كم�ع���نوعية�ال���يل�

��،املحاس�� �طرف�مح��ف�داخل�املؤسسة �من �مصداقية�القوائم�املالية �داخ��(وكـذا مدقق�(أو�طرف�محايد�) مدقق

�طرف�املتعامل�ن). خار�� �املالية�املستعملة�من �ضمان�جودة�املعلومة ��س�ر�املدقق�ع�� املسا�م�ن�(�قتصادي�ن كما

يمكن�القول�أن�التدقيق�أداة�من�أدوات�حوكمة���ذا�و ...) ،�البنـوك،�مسـ�ثمر�ن�محتمل�ن�صلي�ن،�مص��ة�الضرائب

 .الشر�ات،�وضمان�جودة�املعلومة�املالية�ل�ل�املتعامل�ن��قتصادي�ن�مع�ا

 :ماي���ال���تدور����مجمل�ا�حول �ة�ش�الي�إن��ذا�املوضوع

  ���مؤسسة�ميناء�مستغانم�التدقيق�املحاس���املا������حوكمة�الشر�ات؟�دور  ما�و

  :عية�سئلة�الفر - 3

 .؟ومادا�نقصد�بحوكمة�الشر�ات؟ما�و�التدقيق�املحاس���املا��-1

  ما�واقع�تطبيق�حوكمة�الشر�ات����املؤسسات�املينائية�؟و�صفة�خاصة�ميناء�مستغانم�-2

  ���حوكمة�الشر�ات�من�خالل�ضمان�التطبيق�السليم�ملباد��ا؟�التدقيق�املحاس���املا���ل��ساعد�وظيفة�-3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



المقدمة العامة         
 

2 
 

  :فرضيات�الدراسة-4

كإجابات�مبدئية�لألسئلة�املطروحة�وضعنا�مجموعة�من�الفرضيات�ال���سنحاول�من�خالل�دراس�نا�التحقق�من�

  : مدى�����ا�أو�خط��ا�و���كتا��

  التدقيق�املحاس���املا����و�فحص�للقوائم�املالية؛-1

  املؤسسات�املينائية؛�����ناك�تطبيق�فع�����وكمة�الشر�ات -2

  .ومبادئ�حوكمة�الشر�ات�التدقيق�املحاس���املا��إحصائية�ب�ن��توجد�عالقة�ذات�داللة-3

  :أ�مية�الدراسة-5     

ترجع�أ�مية��ذه�الدراسة�إ���ا��اجة�امل��ة�للمؤسسة�إ���محيط�رقا�ي��ساعد�إدارة�املؤسسة�ع���تحمل�مسؤولية�

تحقيق���داف�وتطبيق�السياسات�و�جراءات�الالزمة�واملحافظة�ع���كيان�املؤسسة�و�ضمان�ل�ا��ستمرار�والنمو�

 : باإلضافة�إ���ماي���ظل�ب�ئة�متغ��ة���

  دور�املراجعة�الداخلية�كأداة�اتصال�و�تبادل�املعلومات�ب�ن�املستو�ات��دار�ة�و�تفعيل�كفاءة�العامل�ن؛�

 ���املؤسسة��قتصادية�كمصدر�أسا����للمعلومة�و�اتخاذ�القرارات؛�التدقيق�الداخ��أ�مية� -

�تدقيق�الداخ��ذ�القرار�من�الستفادة�عملية�اتخامحاولة�تحديد�إطار�نظري�للمراجعة�الداخلية،�مع�تباين�مدى�ا -

 .الداخلية

  : أ�داف�الدراسة-6

  :�س����ذه�الدراسة�إ���تحقيق���داف�التالية

تظ�ر�من�خالل�الشرح�كيفية�مسا�مة�املراجعة�الداخلية����تفعيل�اتخاذ�القرارات����املؤسسة��قتصادية����جميع�

 املستو�ات��دار�ة؛

 ا��زائر�ة�للمراجعة�الداخلية�بجميع�مقوما��ا��ساسية؛معرفة�مدى�اعتماد�املؤسسات� -

 مدى�و���املؤسسات�ا��زائر�ة�بأ�مية�املراجعة�الداخلية�كأسلوب�اتخاذ�القرار؛ -

�القرار�بكفاءة�و�فعالية�وكمصدر�أسا���� - �التخاذ �املؤسسات�ا��زائر�ة �الداخلية��� ��عتماد�ع���املراجعة مدى

 للمعلومة؛

للوقوف�ع���أ�مية��ميناء�مستغانم�ملؤسسة�ا��زائر�ة�ممثلة����مؤسسة���ا�الداخ���تدقيقمحاولة����يص�واقع�ال

�ھالدور�الذي�تلعبھ��ذه�الوظيفة�بال�سبة�ل�ذه�املؤسسة����العملية�ال�سي��ية�في��و  وما،�وظيفة�الداخ���تدقيقال

  .من�ج�ة�أخرى �من�ج�ة،�واتخاذ�القرار 

  حدود�الدراسة-7

  مايغاية��إ��مارس��تمتد�ف��ة�الدراسة�من: الزمنيةا��دود�*

  وشملت�مؤسسة�ميناء�مستغانم: ا��دود�امل�انية*

  .تقتصر��ذه�الدراسة�ع���دور�التدقيق�املحاس���املا������حوكمة�الشر�ات
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  :الدراسةاملتبع����املن���-8

الذي�يدخل�ضمن�الدراسات��ستد���طبيعة�موضوع�الدراسة�استخدام�من���الوصفي�و�التحلي���بأغراض�املوضوع�

�لل �العل�� �باملدخل �املرتبطة ��جزاء ��عض ��� �وصفيا �املن�� �ي�ون �ل�ذا �وال�تدقيق�قتصادية، �عامة �تدقيقبصفة

�املا��امل �ال�حاس�� �املباشر�ب�ن �بالر�ط �املتعلقة �ا��وانب ��� �تحليليا �ي�ون �خاصة،كما حوكمة�و �الداخ���تدقيقبصفة

  .ب�ية�القائمة�بي��ماالعالقة�الس�من�خالل�شر�اتال

  : خطة�الدراسة-9

�موضوع� �تقسيم �تم �املطروحة ��ش�الية �ع�� ��جابة �أجل �ومن �املنصو�ة، �و��داف �املوضوع �طبيعة �من انطالقا

�إ�� �فصول �البحث �املقدمة،�ثالثة ���عد ��� ��ول افتطرقنا ��إ���لفصل �النظري �ا��انب �الذي �يحتوي التدقيق�ع��

�امل �املحاس�� �مقسم ��إ��ا�� �مباحث �ثالثة ��ول حيث �املا��عموم�تناول �املبحث �املحاس�� �التدقيق �حول املبحث�و �يات

� الثا�ي �املا���� �املحاس�� �التدقيق �الثالثا�اأم�تنفيذ �حول  ملبحث �الداخ����ف�ان �بالتدقيق �ا��ار�� �التدقيق عالقة

  .للشركة

ما�ية� املبحث��ول فتناولنا����ثالث��إ��ر�ات�مقسم�أما�الفصل�الثا�ي�يحتوي�ع���مفا�يم�أساسية�ع���حوكمة�الش

�الشر�ات �الثا�يو �حوكمة �الشر�ات�املبحث ���وكمة �الثالثأما؛�طار�الفكري �فيھ  املبحث �التدقيق��فذكرنا عالقة

  .حوكمة�الشر�اتباملا���  املحاس��

� �مستغانم�وقسمنا املبحث��فتناول�مبحث�ن�إ����الفصلو���الفصل��خ����انت�لنا�دراسة�ميدانية����مؤسسة�ميناء

 .آليات�التدقيق�املحاس���املا������املؤسسة�حاولنا�فيھ�ذكر   املبحث�الثا�يأما��،تقديم�مؤسسة�ميناء�مستغانم �ول 
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  :تم�يد

�العلوم�ميدان�واسع�  �علم�من �ع�� ،�عت���التدقيق�املحاس���املا���وكأي �تطورات�كب��ة�ومتواصلة . السن�ن�وقد�عرف

�الثورة�الصناعية�و  ��عد�ظ�ور �بالشر�ات�املتعددة��من�ك���املؤسسات�وك�����م�ا�وظ�ور�ما��عاقب�ماخاصة �س��

�عن�دل�،اتا���سي �نتج �عن�ال�سي���كوما �التدقيق�من�أج،�من�انفصال�امللكية �عملية �تكمن ل�املحافظة�ع���و�نا

�للمركز�املا���للشركة�حقوق�املالك�و�دل �بتأكد�من���ة�البيانات�املالية�واملحاس�ية�ومدى�تمثيل�ا تطبيق��وكذلكك

���جراءات �طرف �من ���دارةاملوضوعة �الغش �حاالت �ومنع �املحاس�ية ��خطاء �مختلف �بأمالك�او لتفادي �؛التالعب

  .من�املراحلوعليھ�فالتدقيق�املحاس���املا���ينطلق�من�مجموعة�

  :إ���ثالثة�مباحث��اآل�ي�تقسيم��دا�الفصل�و�ع����دا��ساس�سنقوم�ب

  حول�التدقيق�املحاس���املا��؛�عموميات:املبحث��ول 

  تنفيذ�التدقيق�املحاس���املا��؛:املبحث�الثا�ي

  عالقة�التدقيق�ا��ار���بالتدقيق�الداخ���للشركة؛:املبحث�الثالث
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  :عموميات�حول�التدقيق�املحاس���املا��: املبحث��ول 

��إن   �املحاس�� �التدقيق �اتطور ��نملا�� ��و�عليھ �ما �حتميا�إ�� �أمرا �الكب���ذو ،�ان �للدور �ظل��الذيلك ��� يلعبھ

   .ك��س�ب�ك�����م�ا�وتنوع�أ�شط��ااملال�مراقبةالتطورات��قتصادية�الكب��ة�وصعو�ة�

 :التطور�التار����للتدقيق�املحاس���املا�� : املطلب��ول 

ل����عتمد�عل��ا����اتخاذ�البيانات�املحاس�ية�ا�ستمد�م�نة�التدقيق��شأ��ا�من�حاجة���سان�إ���التحقق�من���ة�  

قد�ظ�رت��ذه�ا��اجة�أوال�لـدى�ا���ومات،�حيث�تدل�الوثائق�مع�الواقع،�و والتأكد�من�مطابقة�تلك�البيانات��قرارا��ا،

�ل �املدقق�ن ��سـتخدم ��انـت �واليونان �املصر��ن �قدماء �ح�ومات �أن �ع�� �العامةالتار�خية �ا��سابات ���ة �من . لتأكد

�وق��و  �املدقق �با�ان �املث�تـة �القيـود �إ�� ��ستمع �ا �مدى �ع�� �للوقوف ،� ��لمة�و . ����الـدفاتر�وال��الت �أن �نجد �كذا

  .ومعنا�ا��ستمع�Audire مشتقة�من�ال�لمة�الالتي�يـة Audit تدقيق

� �فخالل �سنة �ح�� �العصر�القديم �من �مق :م1500الف��ة ��انت �أ��ا �الف��ة ��ذه ��� �املحاسبة �عن ��عرف �علـى�ما تصرة

�املشروعات�العائليةالوحـدات�ا��� ،�و��ان�ال�دف�من�خالل�ا��و�الوصول�إ���الدقة�،�و�منع�حدوث�أي�وميـة�و�كـذا

ل��سابات�ال����انـت�تتلـى�عليھ�،��باالستماعو�ان�املدقق�خالل��ذه�الف��ة�يكتفي�  .تالعـب�أو�غش�بالدفاتر�املحاس�ية

   1.لومات�بناء�ع���تجر�تھع���أن�يقف�ع���مدى���ة��ذه�املع

� �أما �من ��1500الف��ة �اقتصـر�علـى� : 1850ح�� �إذ ،� �السابقة �الف��ة �عن �الف��ة ��ذه �خالل �التدقيق �يتغ����دف لم

امللكية�،�و�و�مـا�زاد�من��بانفصالغ���أ��ا�ش�دت�ما��س���. الغـش�والتالعب�و�ال��و�ر����الدفاتر�املحاس�ية��اك�شاف

 .ا��اجة�إ���املدقق�ن�،�و�رغم�ذلك�بقيت�ممارسة�التدقيق�بصفة�تفصيلية

� �من ��1850الف��ة �فـي� : 1905ح�� �الصـناعية �الثـورة �مع �تزامنا �الكب��ة �املسا�مة �شر�ات �ظ�ور �الف��ة ��ذه ش�دت

،�ما�زاد�من�إ��اح�املسا�م�ن����الطلـب�علـى�املدقق�ن��التام�ب�ن�املالك�و�دارة��نفصالاململكـة�املتحدة�،�و�التا���

� حفاظا�ع���أموال�م�املس�ثمرة �الشـر�ات�ال��يطـا�ي�سـنة �ذلـك�صـدور�قـانون �شر�ات��1862وعزز ،�الذي�أوجب�ع��

 2.املسا�مة�تدقيق�حسابا��ا�من�قبل�مدقق�مستقل

ع���نظام�الرقابـة���عتماد�و�ظ�ور�الشر�ات�الك��ى�و�كذا��أ�م�ما�م����ذه�الف��ة :إ���يومنا��ذا�1905الف��ة�من�و����

  3.أسلوب�العينات��حصائية�وفق�أساس�عل���استعمالالداخليـة�بدرجة�كب��ة����عملية�التدقيق�،�باإلضافة�إ���

عدالة�املركز��فالغرض�من�التدقيق�الرئ������و�تقر�ر�املدقق�املستقل�و�املحايد�فيما�إذا��انت�البيانات�املحاس�ية�تب�ن

  .املا��

  :التعار�ف�املختلفة�للتدقيق�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

��عـار لقد��عددت�ا��وا ��� �إل��ا �تم�التطرق �ال�� �باختالف�ف�التـدنب ��قيق،�و�ـذا و�. ال�يئـات�و�طراف�الصادرة�ع��ا

  :و�نذكر�أ�م��ذه�التعار�ف�فيما�ي��. الشك���ب�ن��ذه�املفا�يم�،�إال�أ��ـا�تصـب�فـي�نفـس�ال�دف��ختالفرغم�

                                                             
  .7،ص2003، ا��زائر محمد�ال��امى�طوا�ر،مسعود�صديقي،املراجعة�و�التدقيق�ا��سابات،ديوان�املطبوعات�ا��امعية، 1
  .18،ص2000،عمان�خالد�أم�ن�عبد�هللا،علم�تدقيق�ا��سابات�،دار�وائل،� 2
  .19خالد�أم�ن�عبد�هللا،مرجع�السابق،ص 3
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   : ع���أنھللتدقيق� Associator Accounting American جاء��عر�ف�جمعية�املحاسبة��مر�كية. 1

�وتق ���مع �ومن��ية �منظمة �موضو��عملية ��ش�ل �والقرائن ��دلة �ب�تـييم �تتعلق �ال�� �و�حداث�، ���شطة ائج

،�وذلك�لتحديد�مدى�التوافق�والتطـابق�بـ�ن��ـذه�النتـائج�و�املعـاي���املقررة�،�وتبليغ��طراف�املعنية�ب�تائج���قتصادية

  1.املراجعة

�أنھ.2 �ع�� �املحاس�� �التدقيق ��مر�كي�ن �املحاسب�ن �إتحاد �عرف ��دلة�: كما �ع�� �ا��صول �ألجـل �منظمـة إجـراءات

�ب�ن� �العالقة �درجة �لتحديد ،� �موضوعية �بصـورة �و�تقييم�ـا ،� �و�حـداث ��قتصادية �أو�باألرصدة �باإلقرارات املتعلقة

  2.املستفيدين س�معـ�ن�،�وإيصـال�النتـائج�إلـى�ذه��قـرارات�و�مقيـا

  :ما�ي���استخالصمن�خالل�التعر�في�ن�،�يمكن�و 

�منظمة�،�و�التا���- �مخطط�مسبقعملية�التدقيق�عملية ،�يب���املدقق�رأيھ�من�خالل�ا�حـول�عدالـة�ف���قائمة�ع��

   ؛القوائم�املالية�من�عدم�ا

 ؛�ش��ط����عملية�التدقيق�جمع�أدلة�وقرائن�إثبات-

 ؛أن�يل��م�املدقق�ا��ياد����جمعھ�لألدلة�،�أي�أن�تتم�بصفة�موضوعية��عيدة�عن��ل�تح��-

�امل- �املعلومات �الفحص �عملية �تتعدى ��عت���املصدر�ل�ذه�أن �ذي �والـ ،� �املحاسـ�� �النظام �فحص �إ�� �القوائم ��� قدمة

  ؛املعلومات

 .إيصال�املدقق�لتقر�ر�يتضمن�رأيھ�حول�مصداقية�القوائم�املالية�لصا����طراف�الطالبة�لھ-

ل�،��غية�إعطاء�إختبار�تق���صارم�و�ناء�بأسـلوب�مـنظم�من�طرف�م���مؤ�ل�و�مستق: لتدقيق�ع���أنھا كما��عرف.3 

�امل �طرف �من �املقدمة �املاليـة �املعلومـات �ومصداقية �نوعية �ع�� �معلل �إح��امؤسسةرأي �مدى �وع�� �فـي ،  الواجبات
���� ���ا �املعمول �املحاس�ية �واملبادئ �والقوان�ن �القواعد �إح��ام �مدى �وع�� ،� �الظروف �كـل �فـي �املعلومـات ��ـذه إعـداد

  .الصادقة�وللوضعية�املالية�ونتائج�املؤسسة�املعلومات�للصورة مدى�تمثيل��ـذه�

بناء�ع����عر�ف�مصف�ا����اء�املحاسب�ن�واملحاسب�ن�املعتمدين�الفر�����،�فإن�التدقيق��فحص�من�م���مؤ�ل�.4 

  3.ملؤسسة�ما ومستقل�،�إلبداء�رأي�حول�إنتظام�ومصداقية�امل��انيـة�وجـدول�حسـابات�النتـائج�

  :ع���التعر�ف�ن�الثالث�والرا�ع�يمكن�إستخالص�ما�ي���ابناء 

إضافة�إ���عنصر�الكفاءة،�ش��ط������ص�املدقق�عنصر�،التدقيق��و�فحص�إنتقادي�بناء�للمعلومات�املالية-

 ؛�ستقاللية

  ؛رأي��ذا�املدقق�ي�ون�معلال،أي�أن�يتضمن�مجموعة�من��دلة-

                                                             
  .10،ص2009،،�ردن�محمد�فضل�مسعد،خالد�راغب�ا��طيب،دراسة�متعمقة����تدقيق�ا��سابات،الطبعة��و���،دار�الكنوز� 1
  .29،ص2002،�سكندر�ة�،دار�املعرفة�ا��امعية،� محمد�السيد�سر�ا،أصول�وقواعد�املراجعة�والتدقيق، 2
  .30محمد�السيد�سر�ا،�مرجع�سابق،ص 3
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 .واملبادئ�املحاس�يةأن�يتأكد�املدقق�من�التقيد�بالقوان�ن�-

�أنھ �ع�� �للتدقيق �وشامل ��سيط ��عر�ف �صياغة �يمكن �مح��ف� :بالتا�� ���ص �بھ �يقوم ،� �مخطط �إنتقادي فحص

ومستقل�،�للتأكد�من���ة�ومصـداقية�املعلومـات�املالية�املقدمة�من�طرف�املؤسسة�وكذا�النظام�املحاس���،�يد���

   .عم�بأدلة�وقرائن�إثبات����تقر�رمن�خاللھ�املدقق�برأي�فنـي�محايـد�وموضو���مد

  :أ�مية�التدقيق�املحاس���املا���وأ�دافھ: املطلب�الثالث

�التدقيق -1 �مع�: املحاس�� أ�مية �مص��ة �ذات �كث��ة �ج�ات �تخدم �وسيلة ��ونھ ��� �تتمثل �التدقيق �أ�مية إن

البيانات�املحاس�ية�إلتخاذ�قرارات�ورسم�املؤسسة�سواء��انت�أطرافا�داخلية�أو�خارجية�،�إذ��عتمد�إ���حد�كب���ع���

  :��ي�خطط�مستقبلية،�ومن�ب�ن�املستفيدين�من�التدقيق�نجد

�املؤسسة.1 �لتحقيـق� :إدارة �املسـتقب�� �التخطـيط �عملية ��� �كب���خاصة ��ش�ل �التدقيق �ع�� �املؤسسة �إدارة �عتمد

سيمنح�ا�درجة�كبيـرة�مـن�الثقـة�و�ز�د�من��سبة��أ�داف�ا�املسطرة�مسبقا�،�و�التا���فإن�مصادقة�املدقق�ع���قوائم�ا

  . �عتماد�عل��ا�،�كما��عت���مفتاح�ا��كم�ع���مستوى�أداء�أعضاء�مجلس��دارة

إن�ظ�ور�شر�ات�املسا�مة�ذات��متداد��قلي���وإنفصال��دارة�عن�املالك�عزز�من�أ�ميـة� :املالك�واملسا�م�ن.2 

�طرف� �ف�ان�ال�بد�من �،�كما�أن�التدقيق�، �حـدوث�إخـتالس�وتالعبات �املسـا�م�ن�ومنـع �ال�سي����مثل�ألموال يضمن

  .تقر�ر�مدقق�ا��سابات��سا�م����جلب�مس�ثمر�ن�جدد�يضمن�ل�م�أك���عائد�ممكن

�واملوردين.3  �ملعرفة� :الدائن�ن �بتحليل�ا �و�قومون ،� �املالية �القوائم �وسالمة �ب��ة �تقر�ر�املدقق �ع�� ��ؤالء �عتمد

صـيل���قوق�م�لدى�لدى�املؤسسة�،�ما�يضـمن�ل�ـم�تح�وكذا�درجة�السيولة،املا���والقدرة�ع���الوفاء�باإلل��ام� ركزامل

  .املؤسسة

إ�تمام��ذه�الشر�حة�باملعلومات�ينحصر�بمعرفة�إستمرار�ة�الوحدة��قتصادية�،�وخاصـة�عنـد�إرتباط�م� : الز�ائن.4 

  .املواد��ولية انوا�معتمدين�عل��ا�كمورد�رئ�����وأسا����للبضاعة�أومع�ا�بمعامالت�طو�لة��جل�،�وإذا��

�أ��م� : العامل�ن.5 �كما �عمل�م، �أر�اب �بإستقرار�ور�حية �املتعلقة �باملعلومات �م�تمون �ل�م �املماثلة �واملجموعات �م

  1.وتوفر�فرص�العمل ـدم�تمون�باملعلومات�ال���تمك��م�من�تقييم�قدرة�املشروعات�ع���دفع�م�افـآ��م�ومنـافع�التقاع

��خرى .6  ��قراض �ومؤسسات �عسر�ما��، :البنوك �ملواج�ة �أو ��شاطا��ا �توسيع �إ��� �غرض �املؤسسات ت��أ

�علـى� �املؤسسـات �لقـدرة �ا��طر�ومعرف��ا �درجة �معرفة �عل��ا ��خ��ة ��ذه �غ���أن ،� �املالية �املؤسسـات �من القروض

تقر�ر�مدقق�ا��سابات�الذي�يؤكد�صدق�القوائم�املالية�وتمثيل�ـا�للمركـز�املا���السـداد�مستقبال�،�و�عود����ذلك�إ���

  . للمؤسسة

�عتمد��عض�أج�زة�الدولة�علـى�البيانـات�التـي�تصـدر�ا�املشـروعات�فـي�العديـد�مـن��غراض،�: ال�يئات�ا��كومية.7

الضرائب،�و�ذه�جميعا��عتمد�ع��� للدولـة�أو�فـرضم��ا�مراقبة�ال�شاط��قتصـادي�أو�رسـم�السياسـات���قتصـادية�

                                                             
،�لية�العلوم��قتصادية�و�علوم��سي��،قسم� املاجست���مذكرةالتدقيق�الداخ������تقييم��داء�املا���للمؤسسات��قتصادية،مجنح�عتيقة،دور� 1

  .8،ص2006-2005 جامعة��سكرة،علوم�ال�سي��،
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أن�أ�مية�التدقيق��2002وقد�بي�ت���نة��تحاد�الدو���للمحاسـب�ن�عند�إصدار�املعاي���عام� .بيانات�واقعية�وسليمة

   :��ي�ت�ون���) املص��ة�العامة(

 ��وضع�القرارات��دار�ة�السليمة؛�ساعد�� -

 د�التطبيق�العادل�للنظام�الضر���؛ء�الثقة�والكفاءة�عن�ساعد�خ��اء�الضرائب����بنا -

  .1 إستغالل�موارد�املؤسسات�بكفاءة�وفعالية -

  :المحاسبي أهداف التدقيق-2

�،� �والفحص �التحقق �مستوى �ع�� �أ�داف � ���مية ��ذه �صاحب �فقد ،� �التدقيق �إطار�أ�مية �الذكر��� �أسلفنا كما

   2.الداخليـة�إضافة�إ���درجة��عتماد�ع���نظام�الرقابة

  :ة��داف�التقليدي

   :أ�داف�رئ�سية

إبداء�رأي�ف��� بالدفاتر،�ومدى��عتماد�عل��ا؛التحقق�من���ة�ودقة�وصدق�البيانات�املحاس�ية�املث�تة�

   محايد��س�ند�ع���أدلة�قو�ة�عن�مدى�مطابقة�القوائم�املالية�للمركز�املا��

   :أ�داف�فرعية

 إك�شاف�ما�قد�يوجد�بالدفاتر�وال��الت�من�أخطاء�أو�غش؛� -

 ؛�وضع�ضوابط�وإجراءات�تحول�دون�ذلكتقليل�فرص�إرت�اب��خطاء�والغش�،�ب -

 ؛�إتخاذ�القرارات�حاضرا�أو�مستقبالإعتماد��دارة�عليھ����تقر�ر�ورسم�السياسات��دار�ة�و   -

 ؛�القرارات�املناسبة�إلس�ثمارا��م�إتخاذ�طمأنة�مستخدمي�القوائم�املالية�وتمكي��م�من -

 ؛�ديد�مبلغ�الضر�بةمعاونة�دائرة�الضرائب����تح -

 .تقدير�التقار�ر�املختلفة�وم����ستمارات�لل�يئات�ا���ومية�ملساعدة�املدقق -

    : ��داف�ا��ديثة�أو�املتطورة

  ؛حرافات�وأسـبا��ا�وطـرق�معا����ا�نمراقبة�ا��طط�ومتا�عة�تنفيذ�ا�ومدى�تحقيق���داف�،�وتحديد� -

 ؛تقييم�نتائج��عمال�وفقا�لأل�داف�املرسومة -

                                                             
  .9مجنح�عتيقة،مرجع�سابق،ص 1
  .18،ص2011،عمان�النظري،الطبعة��و��،�،دار�امل�سرة،�رأفت�سالمة�محمود،احمد�يوسف��ليولة،عمر�محمد�زر�قات،علم�التدقيق�ا��سابات� 2
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 ؛تحقيق�أق����كفاية�إنتاجية�ممكنة�،�عن�طر�ق�منع��سراف����جميع�نوا���ال�شاط -

 1. تحقيق�أق����قدر�ممكن�من�الرفا�ية�ألفراد�املجتمع -

  : �ناك�أ�داف�أخرى�عملية�وميدانية�نذكر�م��ـا�ما�ي���،��داف�العامة�وال���تطرقنا�ل�اباإلضافة�إ���

��دف�املدقق�من�خالل��ذا�البند�إ���التأكد�من�أن�املؤسسة�تقيدت�بما�تـنص�عليـھ�: )�فصاح(عرض�القوائم�1.

�فضـال�عـن�قياس� �قبل�ا�، �املت�ناة�من �قبوال�عاما�والطرق�والسياسات�املحاس�ية املعـاي���واملبادئ�املحاس�ية�املقبولة

�يج���املدقق�ع�� �،�مما �إ���أخرى التقر�ـر�حـول��ذه�املشا�د�املرتبطة��درجة�الثبات����تطبيق��ذه�الطرق�من�ف��ة

  .املفحوصة�واملعلن�ع��ا بالواقع�الفع���للمؤسسة�واملؤثرة�ع���درجة�مصداقية�عناصر�القـوائم�املاليـة�

�وحتـى� :الشمولية.2 ،� �إست�ناءات �أي �دون �حدو��ا �وقت �املؤسسة �قبل �من ����يل�ا �تم �قد �العمليات ��ل �أن �ع��

طالع�ع����ل�الدفاتر�وال��الت�،�وذلـك��غـرض�تـوف���معلومـات�محاس�ية�شاملة��ع���يتأكد�املدقق�من�ذلك�عليھ�� 

   .عن�وضعية�املؤسسة

�والتحقق3.  �موجودة� :الوجود �وخصوم �أصول �من �امل��انية ��� �العناصر�الواردة �جميع �أن �من �املدقق �يتأكد �أن أي

  .فعال

�واملديونية4.  �طر  :امللكية �عن �يتأكد �أن �املدقق �ع�� ��صـول�يجب �لكـل �املؤسسة �ملكية �من �القانونية �الوثائق �ق

  .الواردة����امل��انية�،�وأن�الديون�مستحقة�فعال�ألطراف�أخرى�،�وقد�ت�ون��ذه��خ��ة�عن�طر�ـق�املصادقات�مثال

� :التقييم5.  �وفقا �تقييم�ا �تم �املحاس�ية �العمليات ��ل ��ون �من �التأكد �املدقق �ع�� �أنھ �املبدأ ��ذا ئ�للمبـاد�ع��

  .املحاس�ية�املتعارف�عل��ا،�مع�ثبات�طرق�التقييم�من�دورة�ألخرى 

إ�ثبـات�حـول��،ال�دف��سا����ملدقق�ا��سابات��و�إعطاء�رأي�ف���محايد�مدعم�بأدلة�وقـرائن : إبداء�رأي�ف��6. 

�القوائم�املالية�املد ��عماعدالة�تمثيل �للمركز�املا���ون�يجة �ي�ب���عليھ� .لققة �القيام�لذلك �التدقيق �إطار�عملية ��

  : ماي���بالفحص�وإجراء

 ؛قق�من��جراءات�والطرق�املطبقةالتح -

 ؛مراقبة�عناصر��صول�وا��صوم -

 ؛تقييم�ال�ي�ل�التنظي�� -

 ؛أكد�من�ال���يل�السليم�للعملياتالت -

  ؛نواتج�ال���تخص�السنوات�السابقةالتأكد�من�ال���يل�السليم�ل�ل��عباء�وال-

 

                                                             
  .14خالد�أم�ن�عبد�هللا،مرجع�سبق�ذكره،ص 1
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  1.محاولة�الكشف�عن�حاالت�الغش�،�التالعبات�،�و�خطاء -

  ذ�التدقيق�املحاس���املا��تنفي: املبحث�الثا�ي

ثالثة��إ��أي�عملية�تدقيق،حيث�تطرقنا�����دا�املبحث��إلتمامتدقيق�املحاس���املا����عنصرا��اما�و�حيو�ا��تنفيذ�عد�

�التدقيق�املحاس���املا��،��شرافعملية�التخطيط�و���ول مطالب�مو���ن����املطلب� �عملية �الثا�ي��أما�� املطلب

�����عرف �إليھ �تطرقنا �ما �خالل �التقر�ر�من �معاي���إعداد �املا��،وكذلك �املحاس�� �التدقيق �عملية ��� �و�قرائن �ألدلة نا

  . املطلب�الثالث

  ���عملية�التدقيق�املحاس���املا���و�شرافالتخطيط�: املطلب��ول 

  :ة�التدقيقــــعملير�ــصاعن

�ل�ل�من�إدارة��التدقيقتقدم�وظيفة� �تزو�د�ما�الشركة�الداخلية�خدما��ا �مسئوليات �يتحملون ومجلس�إدار��ا،و�م

   .باملعلومات�املتعلقة�بمدى�مالئمة�نظام�الرقابة�الداخلية�وفعاليتھ

  :ي��حيث�تقسم�عمليھ�التدقيق�إ���عدة�عناصر�رئ�سية�حسب��سلسل�ا�وأ�مي��ا�وفق�ما�

�ضر��ية�  -         �قانونية، ،� �وتجار�ة �تقنية �مؤشرات �إ�� �بحاجھ �املدقق �وان �املؤسسة �حول �عامھ �معرفة �ع�� ا��صول

  .ال���ينوي�مراجع��ا الشركة�واجتماعيھ�حول 

– � �العمليات �ع�� �الداخلية �للرقابة �القبلية �و�ختبارات �الداخلية �الرقابة �نظام �وتقييم ��ل��ام�(فحص اختبارات

وذلك��س�ب�الكم�ال�ائل��،ول�س����استطاعة�املدقق�تأكيد����يل��افة�العمليات�بالرغم�من�مراجع��ا) لسياساتبا

�ل��الة �املمثلة �العينة ���م �تحديد ��� �و�حصائية �العملية ��ساليب �إ�� �ي��أ �لذا �العمليات، ��ذا�. من ��� واملراجع

�ستطيع�القول�أن�نظام�الرقابة� الشركة�كتو�ة�املستخدمة���جراءات�املكتو�ة�وغ���املمن�� ة�لالسياق�من�خالل�جم

وكما��و�معلوم�فان�أ�م�خطوه�يقوم���ا�املراجع����دراسة�نظام�الرقابة�.الداخلية�شامل�و�مكن��عتماد�عليھ�أم�ال

  2.ا��..الداخلية�وع���ضوء��ذه�الدراسة�يتم�تحديد�ا��طوات�الالحقة�وتقر�ر���م��ختبارات

كحد�أد�ى،�أو�  للشركة��عد�أن�ي�ون�املدقق�قد�تأكد�من�أن�نظام�الرقابة�الداخلية: فحص�ا��سابات�والقوائم�املالية -     

و�و�����ذا�السياق�يتأكد�من�عدم�ارت�اب��،ال��عقل�انھ�سيصدق�ع�����ة��ذه�ا��سابات�دونما�إجراء�فحص�ل�ا

�ا��تامية �العمليات �إ�� �ي�تقل �ثم �غش، �أو�أعمال ��أخطاء �الرقابة �نظام �ع�� �يصعب �و�قوم�ال�� �اك�شاف�ا، الداخلية

  .عن�طر�ق�املقارنة�ودراسة�تطور�ا�من�دورة�إ���أخرى ��رصدةة�مثل�التأكد�من�يتحليل�بمراجعة

  .وكذلك�إعداد�مسودة�القوائم�املالية�وفحص�أوراق�املراجعة�مكت�يا) أخر�أيام�العمل�امليدا�ي(إعداد�تقر�ر�املراجعة�  -      

  :ما�قبل�تخطيط�م�مة�التدقيق

�يقوم�العميل�باالتصال�مع�املدقق�من�اجل� ���اية�السنة�املالية ��ان�يجب�أن�وجود�قبل �إذا �ال�ا���لتقر�ر�ما الوقت

و�لما�توفر�الوقت��لما��ان��عداد�ملثل��ذه��،يقبل��ذه�امل�مة�أم�ال،�وأيضا�من�اجل�تخطيط�العملية��ش�ل�مناسب

�ي�ون� �إنما �املبكر�للمراجع �التعي�ن �بان �امليدا�ي �معاي���العمل �من �املعيار��ول �اع��ف �فقد �ولذلك �أك���دقة، امل�مة

�تار� �قبل �مراجعتھ �من �كب��ا �جزءا �إتمام �من �املراجع �يمكن �املبكر �فالتعي�ن �ونافعا، امل��انية�  خمفيدا

�أك���كفاء)القبلية  ات�ختبار ( �بطر�قة �املراجعة �عملية �بإتمام ��سمح ��مر�الذي �ة، �يخت���، �أن �أيضا �املدقق وع��

  :و�فحص��عناية�فائقة�أمانة�وسمعة�العميل�وذلك�بأحد�الوسائل�التالية

                                                             
  .18محمد�ال��امي�طوا�ر،�مسعود�صديقي،مرجع�سبق�ذكره،ص 1
  .21محمد�ال��امي�طوا�ر،صديقي�مسعود،مرجع�سبق�ذكره،ص2
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  ؛�طالع�ع���القوائم�املالية�للف��ات�السابقة -          

  ؛ليا�و���السابق��املحام�نمع�العميل�حا��تصال�با���ات�ال���تتعامل -         

  ؛مناقشة�ا��اجة�إ���املراجعة�مع�العميل�نفسھ -          

  ؛�تصال�باملراجع�السابق�للعميل�والوقوف�ع���وضع�العميل�و�خذ�بتوصياتھ -     

         : كما�ي������املراجع�إنجاز�ا�مع�العميلولعل�من�املفيد��نا�التحدث�عن�مجموعھ�من�أمور�ي�ب���ع

�التعاقد   -1     �أ�مي:خطاب �إ�� �سابقا ��شارة �أدا��ا��ةتمت �الواجب �امل�مة �بخصوص �والعميل �املدقق �ب�ن �اتفاق حدوث

واملسئوليات�ال���س�تحمل�ا��ل�م��ما،�ذلك��تفاق�يجب�أن�ي�ون�مكتو�ا،�و�و�ما��عرف�بخطاب�التعاقد�،�وابرز�ما�

  : يحتو�ھ��ذا�ا��طاب�ما�ي��

  ؛)ا��, املراجعة،�ا��دمات�الضر��ية(طبيعة�امل�مة�املطلوب�أدا��ا�-

  ؛الف��ة�الزمنية�الالزمة�الن��اء�امل�مة-

  ؛حدود�امل�مة�املتعلقة�بمسئوليات�املحاسب�القانو�ي�بخصوص�اك�شاف��خطاء�واملخالفات-

د�أن�امل�مة�يجب�أن�ال�تؤول�أو�فان�ا��طاب�يجب�أن�يتضمن�عبارة�تفي�،حالة�ا��دمات�من�غ���م�مة�التدقيق���-

  ؛تفسر�ع���إ��ا�م�مة�تدقيق

  1.الوقت�الذي��ستغرقھ�أداء�امل�مة،�وأ�عاب��ذه�امل�مة-

�ال���تم��تفاق�ف��ا�مع�العميل:التخطيط�لعمليھ�التدقيق   -2 وحيث�أن��،أن�التخطيط�لعملية�التدقيق�يبدأ�من�ال��ظة

�للمراجعة �واملناسبة �الشاملة ��س��اتيجية �تحديد �املراجع �من �يتطلب �مواطن��،التخطيط �و���يص �بتحديد وذلك

�العميل،� ����الت �واملبد�ي �التحلي�� �الفحص �وأيضا �لألخطاء، �ال�س�ية ���مية �وحدود �املتوقعة، �التدقيق خطر

�كم �الداخلية، �الرقابة �لنظام �املبد�ي �والتقييم �الف��ةوالدراسة ��ذه �خالل �أدا��ا �أيضا �يتم �القبلية ��ختبارات �أن . ا

�الل �أم �لھ ��و�مخطط �كما ��عمل �النظام ��ان �إذا �ما �من �للتحقق �ل�شاط� .ذلك �التخطيط �عملية �ت���م �إن و�جب

��التدقيق �أ�شطة �عرض �تب�ن �مكتو�ة �رسمية �وثيقة �إ����التدقيقمع �الوصول �وصالحية �واملسئوليات والصالحيات،

  .الشركة ال��الت�وامل�ونات�املادية���

���اية�السنة�املالية:��اية�السنة�املالية    -3 �إ�� �التار�خ�ح����،�ستمر�التخطيط�والعمل�التم�يدي ��ذا �ت�ت���قبل و�فضل�أن

املراجع�من�جدولة�العمل�   لتخطيط�املناسب�يمكنيتمكن�املراجع�من�إتمام�م�مة�املراجعة����الوقت�املخطط�ل�ا،�فا

�لألرصدة� �ال��ائية ��ساسية ��ختبارات �مدى �وتوقيت �لتقر�ر�طبيعة ��افيا �وقتا ��ناك �يجعل �الذي �بالش�ل التم�يدي

  .تدقيقخالل�العمل�امليدا�ي�ال��ا�ي�ل

  :العمل�امليدا�ي�للتدقيق�ال��ا�ي

�و�شراف �التدقيق �لعملية �السليم �التخطيط �الرقابة��أن �لنظام �ال��ا�ي �التقييم �وإتمام ،� �املساعدين �ع�� املناسب

الداخلية�وذلك�لتحديد�طبيعة�وتوقيت�ومدى��ختبارات��ساسية�ال��ائية�الواجب�أدا��ا،�يتطلب�من�املراجع�أن��عد�

ات�املطلو�ة،�وكذلك�خطة�مالئمة�لتنفيذ�عملية�املراجعة،�من�حيث�توز�ع�الوقت�املتاح�لعملية�التدقيق�ع����ختبار 

�،"برنامج�املراجعة�" ملختلفة،�و�طلق�ع����ذه�ا��طةباملكتب�ع����عمال�ا) املساعدين�(تخصيص�العمالة�املتوفرة�

�مجرد� �ول�س �سليم �بفحص ��و�القيام �املراجعة �من ��سا��� �ال�دف �ي�ون �بحيث �باملرونة �ال��نامج ��ذا و�تصف

  .استكمال�ال��نامج
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�التفصيلية����� �و�ختبارات �املالية، �القوائم �لبيانات �ال��ا�ي �التحلي�� �الفحص �ع�� ��شتمل ��ساسية ��ختبارات كما

�التالية�ع���تار�خ�امل��انية�وح���أخر�أيام�العمل�امليدا�ي��،لألرصدة �عن�الف��ة �تقر�ر�(وتطبق��ذه�أيضا تار�خ�إعداد

�)املراجعة �أحيانا �عليھ �يطلق �ما �و�ذا �كيفية�� "، �لتقييم �فحص�ا �يتم �امل��انية، �تار�خ �ع�� �أو�التالية �الالحقة حداث

�بالقوائم� �املرفقة �باملالحظات �تضمي��ا �يجب ��ان �إذا �وما �املالية، �القوائم �بصلب �العناصر�املختلفة �عن �فصاح

  1 "املالية
ده�ملراجعات�عديدة�ومن�املشرف�ن�����ذا�السياق�يقوم�املدقق�بدراسة�ومراجعة�أوراق�املراجعة�وال���تخضع�عا����

أيضا،�و����ذه�الف��ة�يتم�مناقشة��افة�التعديالت�ع���القوائم�املالية�و�فصاح�الذي�يق��حھ�املراجع�ع���العميل،�

�املراجع �القوائم�بدون�موافقة �عن�إعداد �املسئولة ��دارة��� �ال��ا�ي�. وكما��و�معلوم�فان �الفحص ��ذا و�عد�إتمام

� �بمقدور �تم�ي�ون �ما �ومدى �ع���طبيعة ��عتمد �التقر�ر�سوف ��ذا �وطبيعة �تقر�ره، �كتابة �من �يمكنھ �وضع ��� املدقق

  .فحصھ�من�أدلة��ثبات،�وأيضا�اتجاه��دارة�نحو�قبول�التعديالت�املق��حة�ع���القوائم�املالية�من�قبل�املراجع

�وتقر�ر�امل��� �املراجعة �املالية �القوائم ��سليم �يتم ��ثناء ��ذه �نقاط��� �حدد �قد �املراجع �و��ون �العميل، �إ�� راجعة

��عرف� �ما �العميل ��سليم �و�تم �للعميل، �إبالغ�ا �يجب �ثم �ومن �للعميل �الداخلية �الرقابة �نظام ��� �ا��و�ر�ة الضعف

�الرقابة� �ونظام �ال�شغيل �كفاءة �تحس�ن �بخصوص �اق��احات �أي �املراجع �يضمنھ �والذي �لإلدارة �املراجع بخطاب

  .الداخلية

����� �بإصدار�تقر�ر�الحيث �ال�ت�ت�� �املدقق �مسئولية �ب�تدقيقأن �يرتبط �فبعد��ھوما �الداخلية، �الرقابة �تقر�ر�عن من

إصدار�التقر�ر�قد�يك�شف�املراجع��عض�ا��قائق��انت�موجودة�خالل�الف��ة�ولم��علم���ا����حينھ،�و�التا���فان��ذه�

�اتخاذ� �يمكن�أن�تجعل�القوائم�املالية�املصدرة�وتقر�ر�املراجع�مضللھ،�وعل�املراجع �غ���املف���ع��ا�سابقا ا��قائق

  .املناسب�فورا�للتحقق�من��فصاح�عن��ذه�ا��قائق�املك�شفة��جراء

  :�دلة�والقرائن����عملية�التدقيق�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

  :ماي���نذكر  �نواعمن�ب�ن��ده�و  تباثللتدقيق�املحاس���املا���دالئل�لإل

     :�ثبات أدلةأنواع�

  :الوجود�الفع���أو الفحص�الفع����-1  

  داخل���صول ت�و�النقدية،�فوجود�مثل��ذه�ال امللموسة�مثل�املخزون�و����صول جرد��أو �و�قيام�املراجع�بفحص�� 

 ،�وكذلك��صول ،�كما�يجب�ع���املراجع�التحقق�من�كميات�و�مواصفات��ذه��صول ال��ع���ملكية��ذه�الشركة�

 .�صول جودة��ذه��أو تقييم�حالة�

و�الفحص�الفع���للمس�ندات،�فالص�وك�قبل�توقيع�ا��عت����لألصول كما�يجب�التم���ب�ن�الفحص�الفع���    

 أدلة أنواع أك��والفحص�الفع���من��أخرى �عت���مس�ندات�مرة��إلغا��اوعند��أصوال و�عد�التوقيع��عت����،مس�ندات

�أخر نوع��إ��ف���تحتاج��،غ���امللموسة�لألصول ال�يص����أو استخداما،�ومع�العلم�بان�الفحص�الفع���ال�ينفع���ثبات

   .من�الفحص�مثل�الفحص�املس�ندي

 :املصادقات�-2

خارج�امل�شأة�واملصادقة����عبارة�عن�رد��إعداد�ا،�ألن��ذه�املصادقات�يتم��ثبات أدلة أقوى �عت���املصادقات�من�  

تخدام�ا�ع���مدى�عدم�اس�أو شفوي�يصدر�عن�ج�ة�من�خارج�امل�شأة�،�و�توقف�استخدام�املصادقات��أو كتا�ي�

مثل�الفحص�أخرى�ما�أو�عملية�ما�باستخدام�بدائل��أصلالتحقق�من�وجود��أمكن إذا،�بحيث�انھ�توافق�بدائل�أخرى 
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 1.ملصادقاتالفحص�املس�ندي،�ففي��ذه�ا��الة�ل�س��ناك�دا���الستخدام�نظام�ا�أو الفع���

انھ�عندما�ت�ون��إ��املعيار�الدو����أشار صادقات�كث��ا�للمصادقة�ع���حساب�املدين�ن�حيث�يتم�استخدام�امل  

�بان�املدينون�س�ستجبون،�يقوم
ً
  املراجع� حسابات�املدينون�جو�ر�ة�للبيانات�املالية�وعندما�ي�ون��نالك�توقعا�معقوال

 نفس�أشار لقيود�فردية����رصيد��ذه�ا��سابات�،�كما��أو بالتخطيط�ع���مصادقات�مباشرة���سابات�املدينون� عادة
انھ�عندما�ي�ون��نالك�توقعات�بان�املدينون�سوف�لم��ستجبون،�ع���املراجع�ف�نا�يخطط��إ�� أخراملعيار����بند�

  .عمليات�بديلة�بإجراءاتللقيام�

 :التوثيـــق�-3

ل�ل�عملية��أنو�ما��،التوثيق����فحص�الدفاتر�و�املس�ندات�ال���تدعم�املعلومات�املدرجة�بالقوائم�املاليةيتمثل�  

فسي�ون��ناك�العديد�من�املس�ندات�ال���تدعم��ذه�العمليات��،يدعم��ذه�العملية��قلمالية�مس�ند�واحد�ع���

 :�اآل�ي�و�وجد�نوعان�من�املس�ندات����إثباتدلة�املالية،�و�التا����س�ل�استخدام�عملية�التوثيق��ش�ل�واسع�كأ

خارج�ا�مثل�الشركة�و وقد��ستخدم�داخل�الشركة،خارج��إعداد�او���املس�ندات�ال���يتم��:مس�ندات�خارجية�-أ 

 .فوات���الشراء

داخل�مثل�مس�ندات�املناولة�الشركة�واستخدام�ا�داخل��إعداد�او���املس�ندات�ال���يتم� :مس�ندات�داخلية�-ب 

 .املخازن 

تدعيم�و��ة�من�املس�ندات�الداخلية�وكذلك�املس�ندات�ال���ت�ون�داخل�ف��ة��أك�� و�عت���املس�ندات�ا��ارجية� 

�أن�ناك�شروط�للمس�ندات�م��ا�يجب��أن إ�� باإلضافةج�ف��ة�املراجعة�،�ر من�املس�ندات�ال���ت�ون�خا�أقوى املراجعة�

تو���الشروط�ول�س�صورة�،�وان�ي�ون�املس�ند�موجة�للم�شأة�محل�املراجعة�،�و�ي�ون�مس�أصال ي�ون�املس�ند�

 .محو�أو شطب��القانونية�املعمول���ا�داخل�الشركة�وال�يحوى�أي

:املالحــظات  4-  

معينة�بحيث�يمكن�للمراجع�مالحظة�س���العمل�ع����أ�شطةمن�خالل�تقيم��إثبات�ستخدم�املالحظات�كدليل�   

يالحظ�مدى��أنمدى�واسع�ولت�و�ن��ذه�املالحظات�قد�يحتاج�املراجع�ز�ارة�ميدانية�وت�و�ن�انطباع�مع�ن،�كما�يمكن�

كما�انھ�من�خالل�املالحظة�يمكن�. املختلفة��قسامخطط�العمل�ومدى�التوافق�و�التناغم�ب�ن��تنفيذ�ل��ام����

.ال�أم أخرى دلة�أكم�بمدى�ضرورة�ا��صول�ع���ا��  

:�ستفسارات�- 5   

وذلك�من�خالل�طرح�مجموعة��،شفو�ة�أو القيام�باالستفسارات�ل��صول�ع���معلومات�كتابية��انت��دققيمكن�للم  

،��سئلةمن�
ً
�حاسما

ً
�إ��ول�ذا�يحتاج��ستفسار�. من�طرف�محايد�إليةال�يتم�التوصل��ألنھ،�فاالستفسار�ال��عت���دليال

يحصل�ع���معلومات�عن�كيفية��أناملراجع��أراد إذاالداعمة�ل�ي�يتم��عتماد�علية،�فمثال���دلةمجموعة�من�

�سأل�العميل�عن�الكيفية�ال����عمل�من�خالل�ا�نظام�الرقابة��أنال���يل�و�الرقابة�بال�سبة�للعمليات�املالية�فعلية�

�ذه��أنمثل�التوثيق�و�املالحظة�للتأكد�من��أخرى ة،�ثم�القيام�ببعض�اختبارات�املراجعة�باستخدام�وسائل�الداخلي

�ملتطلبات�نظام�الرقابة�الداخلية
ً
2.كما�صرح�العميل�وأيضا ،العمليات�قد�تم����يل�ا�و�الرقابة�عل��ا�وفقا  
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                                                                                          ما��عرف�باملراجعة�ا��سابية�أو ال�شغيل� إعادة -6  

  تم�يفحص�عينة�من�العمليات�ا��سابية�وتحو�ل�املعلومات�خالل�تلك�الف��ة�ال����إعادةال�شغيل�،��بإعادةيقصد�  

�إجراءاتاختبار�الدقة�ا��سابية�ومثل�ذلك�يتضمن��،فحص�العمليات�ا��سابية�إعادةوقد��شمل��،ع��ا�تدقيقال

فحص�العمليات�ا��سابية��وأيضاترحيل�فوات���البيع�و�املخزون،�وكذلك�عمليات�ا��مع����الدفاتر�و�ال��الت�: مثل

   أنكد�من�أوللت. فحص�تحو�ل�املعلومات�إعادة�شمل��و�املصار�ف�املدفوعة�مقدما،�وكذلك���الكملصار�ف�

�ا �املعلومات �تم ��إدراج�ال�� �واحدأ�� �م�ان �يختار�املراجع��،ك���من
ً
�فمثال �مرة، ��ل ��� �القيمة �بنفس ����يل�ا �تم قد

� �البيع �مثل �العمالء �احد �تخص �عشوائية ��باألجلعملية �من �تم��أنو�يتأكد �قد �املبيعات �يومية ��� �املدرجة املعلومات

  .العام�بنفس�املعلومات��ستاذ���يل�ا�بنفس�املعلومات����يومية�املدين�ن�وكذلك����

  :إعداد�التقر�رمعاي��� : املطلب�الثالث

إن��ــذا�املعيــار��عــد�معيــارا�ثابتـــا�ولم�يتــأثر�: إعداد�القوائم�املالية�طبقا�للمبادئ�املحاس�ية�املقبولة�قبوال  -1

ــع��حـوال،� أن�املبـادئ�املحاسـ�ية�املسـتخدمة����إعـداد��علـى�مـدقق�ا��سـابات�أن�يـذكر����تقر�ـرهو العمــل�بــھ����جميـ

البيانـات�ا��تاميـة�موضـوع�تقر�ـره�متفقـة�مـع�املبادئ�املحاسبة�املقبولة�قبوال�عاما،�و���ظل�ا��وكمة�يجب�إن�يو���

لـذا��،ـة�الشـر�اتو�مـا�انـھ�ال�توجـد�معـاي���محـددة���وكم.املدقق�مدى�التـزام�الشـركة�بتطبيـق�معـاي���ومبـادئ�ا��وكمـة

كأساس�ملعاي���(OECD)ي��ـئ�املـدقق�غالبـا�لالعتمـاد�علـى�املعـاي���الصـادرة�عـن�منظمـة�التعـاون��قتصـادي�والتنميـة�

  .ا��وكمة

�الشـركة����تطبيـق�: الثبـات�و�سـتمرار�فـي�تطبيـق�املبـادئ�املحاسـ�ية - 2  �املعيـار�بمـدى�اسـتمرار�ة ��ـذا و�تعلـق

�ك �عمـا �لسنة �عاما �قبوال �املقبولة �املحاسبة �املبادئ �استخدام �يتم �لم �وإذا �ألخرى، �سـنة �مـن �املحاسـ�ية ـان�املبـادئ

يجـب�علـى�مـدقق�ا��سـابات��شارة�إ���ذلك����تقر�ره�ومدى�تأث���ذلك�ع���املركز�املا���،مسـتخدما����السـنة�السـابقة

مدى�التـزام�الشـركة�بتطبيـق�مبـادئ�ومعـاي����إ��ونتائج�أعمال�الشركة،�و���ظل�تدقيق�ا��وكمة�ع���املدقق��شارة�

� �عل��ـا �املتعـارف �ومـدى�أو ا��وكمـة �ا��وكمـة، �دليـل ��� �مع��الـواردة �ألخرى، �فـ��ة �املعـاي���مـن ��ـذه �سـتمرار�بتطبيـق

 1.التطورات�ال���تحدث����املعاي���ومدى�ال��ام�الشركة�بتطبيق�املعاي���ا��ديدة�إ���شارة�

�املاليــة  -3 �فــي�القــوائم �املناســبة �املعلومــات �عــن �املاليـ�إن :�فصــاح �القــوائم �شمــول �يتطلــب �علــى��فصــاح ـة

�مـدقق� �علـى �يجـب �لـذا �املحاسـ�ية، �الوحـدة �عـن �واضـحة �صـورة �إلعطـا��م �للمسـتخدم�ن �الضــرور�ة �املعلومــات جميــع

حصھ،�وفيما�عدا�ذلك�يجب�أن��ش���وع�فا��سـابات�أن�يتأكـد�مـن�كفايـة��فصـاح�املتعلقـة�بالبيانات�ا��تامية�موض

ـرى�أن��فصـاح�حول�ـا�غـ���كـا��،�و���ظـل�ا��وكمة�يجب�ع���املدقق�قياس�مدي��ل��ام����تقر�ره�إ���ا��وانـب�الـ���ي

�حيث�يمكن�اعتبـار��فصـاح� ��فصاح�والشفافية�، �ظل�مبادئ �التنفيذية�لإلفصاح�والشفافية��� �القواعد بتطبيق

�ا��وكمـة� �الشـر�ات�و���املقابـل�تحتـاج �مالئمـة��إ��أسـاس�ألي�نظلـم���وكمـة ��فصـاح�ومعلومـات مسـتوى�جيـد�مـن

ل�افـة��طراف�من�اجل�تحقيق�توازن�للقوى�داخل�الشركة،�و�ذا�يتطلب�من�املدقق�التأكد�إن�الشركة�تف���عن�

   : املعلومات��تية

  ؛النتائج�املالية�وال�شغيلية�للشركة -

                                                             
 .122-121،مرجع�سبق�ذكره،ص�ص�عبد�السالم�محمد�جمعة 1
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  ؛�غلبية�ال���تمتلك��س�م�وحق�التصو�ت -

  ؛التنفيذي�نضاء�مجلس��دارة�واملدراء�م�افئات�أع -

  ؛اختيار�املدراء�ومدى�استقاللي��م�كيفية -

 ؛�مور�ا��و�ر�ة�املتعلقة�بالعامل�ن�وغ���م�من�أ��اب�املصا�� -

 ا��وكمة�وكيفية�تنفيذه؛) دليل(انون سياسات�وقواعد�ا��وكمة�،ومضمون�ق -

- � �املاليـة �ل�شـر�املعلومـات �املالئـم�تـوف���قنـوات �التوقيـت ��� �املعلومـات �علـى �ا��صـول �مـن �املسـا�م�ن �تمكـن بطر�ـق

 .و�ت�لفـة�مالئمـة�و�ش�ل�عادل

���عمـل�املـدقق،�وفيـھ�يجـب�يقـدم�املـدقق�ا��سـابات�رأيـھ���خ��ةيمثـل�تقر�ـر�املـدقق�املرحلـة� :معيار�إبداء�الرأي -4

��ـا،�كمـا�يجـب� امل�ـ���املحايـد����البيانـات�ا��تامية�للشركة��وحدة�واحدة�وذلك�اس�نادا�إ���أعمال�التدقيق�الذي�قام

ملالية�موضوع�الفحص�وحدود�علـى�مـدقق�ا��سـابات�أن�يـذكر����تقر�ـره�مـدى�القناعة�ال���توصل�إل��ا����البيانات�ا

يذكر��أنمسئوليتھ�وحدود�ما�يتحملھ�من�مسئولية�حيال�البيانات�املالية،����ظل�تدقيق�ا��وكمة�يجب�ع���املدقق�

���تقر�ـره�رايـة�فيمـا�يتعلـق�بـال��ام�الشـركة�بمعـاي���ومبـادئ�ا��وكمـة��وحـدة�واحـدة�،�واعتقـد�انـھ�مـن�الصعب�إيجاد�

�غـ���محتـوى�تقر�ـر�ا��وكمـة�مـع�مـرور�الـزمن�وفقـا��إ����وكمة�الشر�ات،�وإشارات�العديد�من�الدراسـات�تقر�ر�موحد�

للتغـ������ال�ي�ل�التنظي��،�أ�شطة�الشركة،�املركز�املا���للشركة،�لذا�ع���املدقق�أوال�معرفة�النظام�ا��وك���املطبق�

�اثر�تطبيق��ل�معاير�علـى�حـدا،� �قياس �كتابة�تقر�ره،�و�مكن�،�وثانيا �تقر�ر�متحفظ��أنوأخ��ا لم� إذايصدر�املدقق

�الشركة�ببعض�معاي���ا��وكمة،� �بمعاي���ا��وكمة��ش�ل��أو تل��م ��نالك�عدم�ال��ام ��ان �إبداء�الرأي�إذا �عن يمتنع

  .1يؤثر�سلبيا�ع����شاط�الشركة

 خ���للشركةاعالقة�التدقيق�ا��ار���بالتدقيق�الد: املبحث�الثالث

�املدقق�    �اعتماد �خالل �من �الشر�ات ���وكمة �بال�سبة �ا��ار�� �واملدقق �الداخ�� �التدقيق �ب�ن �العالقة �أ�مّية تأ�ي

�القوائم�املالّية�و�مع���آخر�قرارا �الداخ������تدقيق ��عتماد�ع���عمل�عتمادال ل الداخ���ع���التدقيق ر�مدى
ّ
،�و�تأث

ما�
ّ
�ف�ل ما�زاد�اعتماد�املدقق�ا��ار���ع���عمل�إدارة�التدقيق�التدقيق�الداخ�ّ��ب��ا�ة��دارة،

ّ
زادت�نزا�ة��دارة��ل

   .الداخ��

  خ��اعالقة�املدقق�ا��ار���باملدقق�الد�: املطلب��ول 

�أبدا     �طر�ق �عن �الشركة �إعدادالرأي�حول�سالمة��ءال�دف�الرئ�����للمدقق�ا��ار����و�خدمة�مسا���

أخطاء���افة�النوا���ا��و�ر�ة�ول�س���ا�أيوإ��ا�تظ�ر��عدل�من��،�عد�ا�الشركة�ال��التقار�ر�املالية�،القوائم

املراجع�الداخ���ال�دف�الرئ�����لھ��أماغش����حدود�عينة�الفحص�إلتمام�عملية�املراجعة�لتلك�القوائم��أو 

�منع� ��� �ر�ادي �دور �لھ �وكذلك �املستخرجة �البيانات �ودقة �بالشركة �املحاس�� �النظام �سالمة �من �و�التأكد

  . �خطاء�أو�الغش�عن�السياسات�واللوائح�والنظم�املعتمدة�للعمل�بالشركة

                                                             
  .333،ص2006،سكندر�ة� دار�ا��امعية، السيد���اتھ،الرقابة�و�املراجعة�الداخلية�ا��ديثة،عبد�الو�اب�نصر�ع��،��اتھ�1
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�ا��ارج   �املدققون �من�عتمد ��ل ��� �الداخ�ّ� �التدقيق �عمل �ع�� �و�ختبارات��يون �الداخلّية اختبار�الرقابة

�ا��ار�� �للتدقيق �التخطيط �عند �عل��ا �اعتماد�م �إ�� �باإلضافة   .التفصيلّية،

صال�بتقار�ر�التدقيق�الداخ�ّ��ذات�العالقة�وأن�يتّم�إعالمھ� 
ّ
و�جب�أن��علم�املدقق�ا��ار�ّ��وأن�ي�ون�لھ�ات

ر�ع���عمل�املدقق�ا��ار�ّ�،�و�املثل�يقوم�املدقق��،بأّي�أمور�م�ّمة�تصل�إ���علم�املدقق�الداخ��ّ 
ّ
وال���قد�تؤث

�الداخ�� �التدقيق �ع�� �أثر �ل�ا �ي�ون �قد �م�ّمة �أمور �بأّي �الداخ�ّ� �املدقق �بإخطار
ً
�عادة  . ا��ار�ّ�

ة����
ّ
من�ا��دير�بالذكر�أّن�عمل�التدقيق�الداخ�ّ��والذي��عتمد�عليھ�املدقق�ا��ار�ّ��يتّم�أداؤه�بصفـة�مستقل

�التعاون�ب�ن�املدقق�.�غرض�تقديم�مساعدة�مباشرة�ل�ا عن�التدقيق�ا��ار�ّ��ول�ـس و���الواقع�ُ�س�ثمر��ذا

   : 1الداخ�ّ��واملدقق�ا��ار�ّ������عز�ز�مبادئ�حوكمة�الشر�ات�وز�ادة�فعالي��ا����عدة�نوا���أ�ّم�ا�ماي��

�م - ��� �الداخ�ّ� �املدقق �ع�� ��عتماد �ا��ار�ّ� �املدقق �الداخلّية��ستطيع �الرقابة �نظام ��ان �إذا �ما عرفة

�عدالة� �ع�� �بالدفاتر�و�نعكس �امل�ّ�لة �البيانات �وشفافّية ة
ّ
�دق �ع�� �ل��فاظ �مرضية �بطر�قة ينّفذ

  .�فصاح

ر�للمدقق�ا��ار�ّ��املعلومات�ال�افية�عن�توز�ع�امل�ام�واملسؤولّيات�ب�ن�أفراد� -
ّ
 .الشركةيتوف

املدقق�ا��ار�ّ�������اية�السنة�املالّية����ا��صول�ع���مصادقات�من�العمالء���ساعد�املدقق�الداخ�ّ�� -

 . بأرصدة�حسابا��م�و���تحض���كشوف�ومرفقات��عض�بنود�امل��انّية

يمكن�للمدقق�ا��ار�ّ���عتماد�ع���أوراق�العمل�والتقار�ر�ال���يقّدم�ا�املدققون�الداخلّيون�من�خالل� -

  .قيام�م�بأ�شطة�التدقيق

�عتماد�ع���املدقق�الداخ�ّ��بال�سبة�لفحص�عملّيات�الفروع�وعملّيات�ا��رد�ال���تتّم�ف��ا����حالة� -

 �امل�شآت�ذات�الفروع�املن
ً
 . شرة�جغرافّيا

ز�ع����مور�ا��و�رّ�ة -
ّ

ل�من�التفاصيل�و�رك
ّ
 .اعتماد�املدقق�ا��ار�ّ��ع���الداخ�ّ��يقل

- � �ع�� �ا��ار�ّ� �املدقق ����اعتماد �الدائم �لتواجده
ً
�نظرا �التالعب �اك�شاف �مجال ��� �الداخ�ّ� املدقق

ة�املستو�ات��دارّ�ة
ّ
  . امل�شأة�واحت�اكھ�ب�اف

���تمامات� - �مناقشة �أجل �من
ً
�دورّ�ا �ا��ارجّيون �واملدققون �الداخلّيون �املدققون �يلتقي �أن يجب

  .ع���ف�م�لنطاق�عمل��خراملش��كة�و�نتفاع�من�م�ارا��م�املت�املة�وحصول��ل�م��م�

�مراقبة� كما ��عمل �للقيام �املختصة �ا���ات �من �معتمد �مستقل �م�� ���ص �ا��ار�� �املراجع �عمل يتو��

�وتدقيق�ا �الع�،ا��سابات �العامة �ا��معية �اجتماع ��� �املسا�م�ن �قبل �من ��عي�نھ �للشركةو�تم  أما ،ادية

  . العمل�لدى�الشركة�و�تم��عي�نھ�من�قبل��دارة�التنفيذية�للشركة�الداخ��املدقق�

�امل   - ��عد �العمل ��� �باالستقاللية �التمتع �حيث ��دققمن ��� �مستقل ��أداءا��ار�� �عن الشركة��إدارةالعمل

الداخ��� دققامل ،و�تو���عملية�الفحص�للقوائم�وتقييم�العمل�وإبداء�الرأي��عد��ن��اء�من�عملية�الفحص

�،إدارة�ال�سو�ق�،إدارة��نتاج،إدارة�الت�اليفة،�عض��دارات�مثل��دارة�املالييتمتع�باستقالل�محدود�عن�

  .2 وال�يتمتع�بذلك��ستقالل�مع��دارة�التنفيذية�بالشركة

                                                             
،محاسبة�مراقبة��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��,اس��،ممذكرة�,دور�التدقيق�املحاس������حوكمة�الشر�ات,بوطمينة�ابرا�يم 1

  .30،ص 2013-2012،التدقيق،جامعة��سكرة،
  .31،صذكرهبق�سبوطمينة�إبرا�يم،مرجع� 2
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املراجعة�والفحص�يرد����تقر�ره�املعد�عن�عملية� جميع�املسا�م�ن�عن�ما�أمامول�ؤ املراجع�ا��ار���مس   -

�املالية �مس�أما ،للقوائم �فيعد �الداخ�� �ؤ املراجع �فقط�أمامول �العليا �الفحص��،�دارة �نتائج �عل��ا و�عرض

  . والدراسة�وأوجھ�تال���القصور 

-   � �من ��ن��اء �التقر�ر�و�عد �محل �العام �خالل �دور�ة �بصفة �العمل �ا��ار�� �املراجع التقار�ر��إعداديتو��

�تدقيق�ا �ليتو�� �ال��ائية �املالية �مدار��أما ،والقوائم �ع�� �منتظمة �يومية �بصفة �بالعمل �يقوم �الداخ�� املراجع

  . القوائم�املالية�إتمامالعام�دون�انتظار�

  :ا��ار��ة�للت�امل�ب�ن�التدقيق�الداخ���و العوامل�الداعم� :املطلب�الثا�ي

�ا��ار���من��   �الداخ���و�التدقيق �التدقيق �ب�ن �الت�امل �ال���تدعم�و�عمق�مبدأ �ناك�العديد�من�العوامل

  : أ�م�ا

�ا��ار��ا - �والتدقيق �الداخ�� �التدقيق �ب�ن �بتعز�ز�العالقة �التدقيق ���نة �العال����: ل��ام ���تمام تزايد

�تح �إ�� ���دف �ال�� �الفاعلة �ا���ة �بصف��ا �التدقيق ���ان �ودعم�بدور �الداخلية، �الرقابة �وتطو�ر�نظم س�ن

�السواء �ع�� �والداخ�� �ا��ار�� �املدقق �واستقاللية � ،فاعلية �بأ��ا �التدقيق ���نة �من�"و�عرف �من�ثقة ��نة

�ملحاسبة� �ا �مجال ��� �ا����ة �لد��م �ممن �التنفيذي�ن �غ�� ��عضاء �ع�� �عضو���ا �تقتصر ��دارة مجلس

عة�املبادئ�والسياسات�املحاس�ية�املعتمدة����إعداد�التقار�ر�املالية�والتدقيق،��شتمل�مسؤولي��ا�ع���مراج

�التدقيق �ب�تائج �ومناقشتھ �ا��ار�� �املدقق �استقالل �التقار�ر�ودعم ��� ��فصاح ���ان�  ،"ومراجعة و�س�ل

أعمال�م�،�أل��ا����كث���من��حيان�تتو����شراف�ع���املدقق�الداخ���واملدقق�ا��ار���التدقيق�الت�سيق�ب�ن

�الداخ��� �املدقق �من ��ل �ج�ود �بت�سيق �التدقيق ���نة �قيام �من �والتأكيد �متا�عة ��دارة �مجلس �وع�� ،

  : وتقدم���ان�التدقيق�املنافع�ل�ل�من�املدقق�ا��ار���واملدقق�الداخ���ع���النحو�التا��  ،واملدقق�ا��ار��

 �� �إن ��� �يتمثل �ا��ار�� �للمدقق �بال�سبة �التدقيق ���نة �بالش�ل�أ�مية �ا��ار�� �املدقق �استقاللية تدعيم

حرصت�العديد�من�ال�يئات�واملنظمات� الذي�يؤدي�إ���قيامھ�بم�امھ�دون�ضغط�أو�تدخل�من��دارة،�فقد

                          1. امل�نية�ع���أن�ي�ون�من�م�ام���نة�التدقيق�دعم�و�عز�ز�فاعلية�واستقاللية�املدقق�ا��ار��

 � ���نأما �الداخ��أ�مية �للمدقق �بال�سبة �التدقيق �التدقيق��،ة �قسم �باختيار�رئ�س �التدقيق ���ان تقوم

�و  �بي��م �ت�شأ �قد �ال�� �املشكالت ���ل �املستمر���م �و�جتماع �القسم �ل�ذا �الالزمة �وتوف���املوارد ���نالداخ��

باإلضافة�إ���دور���نة�التدقيق� . يؤدي�إ���ز�ادة�استقاللية�و��عز�ز�دور�قسم�التدقيق�الداخ�� مما �دارة،

  : ز�التعاون�بي��ما�من�خالل�ما�ي��فإ��ا��عز �،���تدعيم�فعالية�التدقيق�الداخ���والتدقيق�ا��ار��

  ؛املدقق�الداخ���واملدقق�ا��ار���قيام���نة�التدقيق�بالت�سيق� -1

 ؛ق�الداخ���اجتماعات���نة�التدقيقا��رص�ع���حضور�املدق -2

 ؛ق�ا��ار���اجتماعات���نة�التدقيققا��رص�ع���حضور�املد� -3

املدقق�الداخ����قيام���نة�التدقيق�بتقديم�النصائح�والتوصيات�لز�ادة�الت�سيق�والتعاون�ب�ن -4

 ؛واملدقق�ا��ار��

                                                             
  .106،ص 2004،�سكندر�ة� ،،دار�وائل �ادي�التمي��،مدخل�إ���التدقيق�من�الناحية�النظر�ة،الطبعة�الثانية 1
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�ا��ار��  -5 �واملدقق �الداخ�� �املدقق �مع �التدقيق �خطة �بمناقشة �التدقيق ���نة اعتماد� قيام

�الداخ�� توجد�العديد�من�الدراسات�ال���تناولت�العوامل� : املدقق�ا��ار���ع���عمل�املدقق

 1. املختلفة�ال���تؤثر�ع���قرار�اعتماد�املدقق�ا��ار���ع���وظيفة�التدقيق�الداخ��

�جودة��� �اختبار�تأث���عوامل �ع�� �ركزت �،حيث �التجر��� �املدخل �الدراسات ��ذه �من �مجموعة استخدمت

�قرار��عتماد �ع�� �الداخ�� �التدقيق �قرار���نإ ،وظيفة �ع�� �تقار�ر�تأث��ا �لھ �ترفع �الذي �التنظي�� املستوى

�عت���أ�م�العوامل�ا��ار���ع���التدقيق�الداخ��،�ع���) موضوعية�املدقق�الداخ��( اعتماد�املدقق�الداخ��

� �وجد �فقد �ذلك �من �و�املثل)العكس �أو���لية، �العمل �أداء �بجودة
ً
�مقارنة �أقل��أن ��انت �املوضوعية وجد

��� �قرار�ق�أ�مية �ع��
ً
�تأث��ا�ًجو�ر�ا �ل�ا �يكن �لم �املوضوعية �أن �فيما �قرار��عتماد، ���

ً
�جو�ر�ا رار��عتماد�ً

�ساعات� �تخفيض ��� �تأث��ا �وأ�لي��ا �الداخ�� �التدقيق �وظيفة �عمل �أداء ���ودة ��ان �ح�ن
ً
�ممثال �عتماد

�درجة�اعتماد�املدقق�ا��ار���ع���املدقق�ا.التدقيق�ا��ار���املخطط� �تختلف�����ل�م�شأة�لھ�إن لداخ��

  :ي��مامن�عوامل�ال���تؤثر�ع���درجة�اعتماد�املدقق�ا��ار���ع���املدقق�الداخ���أ�م�ا� عن��خرى�العديد

 :موضوعية�املدقق�الداخ��- أ

  :ماي��� ع���املدقق�ا��ار���مالحظة�والتأكد�من�موضوعية�املدقق�الداخ���وذلك�من�خالل 

التأكد�و  وا��ة�لدى�العميل�تحدد�مسؤوليات�وأ�داف�املدقق�الداخ���بوضوح،سة�االتأكد�من�وجود�در  -

  ؛من�وجود�نظام�تقيي���وتحف��ي����ع�املدقق�ن�الداخلي�ن�بحل�مشكال��م

�العليات - ��دارة �املباشر�مع �والتواصل �لالتصال �با��ر�ة �الداخليون �املدققون �تدقيق� ،متع ���نة ووجود

 ؛�ا�بدون�تدخل��دارة�العلياوس�ولة�التواصل�والتعامل�مع

 ؛الشركةاستقاللية�دائرة�التدقيق�الداخ���عن�با���الدوائر����-

 .ال�شغيلية��جراءات التأكد�من�عدم�مشاركة�املدقق�الداخ������تصميم�أنظمة�الضبط،�أو-

 :كفاءة�املدقق�الداخ��- ب

وع���املدقق�ا��ار���مالحظ��ا�وت�بع�ا��،��ت�الدالة�ع���كفاءة�املدقق�الداخ�ناك�العديد�من�املؤشرا 

� �الداخ�� �املدقق �عمل �ع�� �اعتماده �درجة �م�نية،��،لتحديد �ش�ادات �ع�� �حصولھ �املثال، �س�يل ع��

�املستمر �بالتعليم �بمعاي��� وال��امھ �ومعرفتھ �لديھ �توافر�ا����ة �التدقيق، �م�نة ��� �التطورات ملواكبة

  . وإجراءا��االتدقيق�

  2: وذلك�بمالحظة�ما�ي���:عمل�املدقق�الداخ��طبيعة�و�جودة��- ج

 ؛ النظام�املحوسب�الذي��ستخدمھ�املدقق�الداخ������أداء�أعمالھ-

 ؛كفاءة�نظام�التوثيق�املستخدم-

 ؛ال��ام�دائرة�التدقيق�الداخ���باملعاي���املقبول -

   ؛كفاية�العامل�ن����دائرة�التدقيق�لدعم�مستو�ات�العمل�املطلوب-

  .سنو�ة�شاملة�للتدقيقوجود�خطة�-

                                                             
  .79،ص 2003املراجعة�و�مراقبة�ا��سابات�من�النظر�ة�إ���التطبيق،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،بن�عكنون�ا��زائر،محمد�بوت�ن، 1
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  : وقد�أضاف�اعتبارات�أخرى�تحدد�مدى�اعتماد�املدقق�ا��ار���ع���املدقق�الداخ���و���كما�ي������

 ؛مدى�خ��ة�ومؤ�الت�رئ�س�إدارة�التدقيق�الداخ���وموظفيھ -

�الداخ��،� - �للتدقيق �املوضوعة �ال��امج �يدرس �أن �عليھ �ذلك �ع�� �ول��كم �الداخ��، �التدقيق �كفاية      مدى

 ؛وتقار�ر�التدقيق�الداخ���وأوراق�العمل�وان��عمل��ختبارات�ال���يرا�ا�مناسبة

 1.التدقيق�الداخ���ومستوى��دارة�املسئول�أمام�ا�إلدارةاملسئولية� -

���وجود�الت�سيق�ب�ن�املدقق�الداخ���واملدقق�ا��ار���أحد�أ�م�املحددات����الشركة�ا�تمام�كما��عت���مستوى�   

�بالتطو�ر�امل�� �ا��ار�� �واملدقق �الداخ�� �املدقق �من ��ل �وال��ام �الداخ��� ،قرار��عتماد �املدقق �من ��ل �ع�� يجب

�التطو�ر�امل���ملواك �تأ�يل�م�ار��م�الفنية�و�متا�عة �تطرأ�ع���امل�نةواملدقق�ا��ار�� �ال�� وذلك�من��،بة�املستجدات

فاملدقق�يجب�أن��عمل�بصفة��،خالل�الدورات�التدر��ية�املستمرة�ال���تنظم�ا�ا��معيات�واملؤسسات�املعنية�بامل�نة

�ا �بالش�ل �بدوره �يقوم �ح�� �التطورات، �بأحدث �وخ��اتھ �معلوماتھ �تحديث �ع�� �و دائمة �ا��كم�ملناسب �ستطيع

� �بموضوعية �إدارة �من �املقدمة �البيانات �ع�� �و الشركة �الداخ���بداء �املدقق �ال��ام �و�ضمن �ف��ا، �املحايد �الف�� رأيھ

حيث�إن�املدقق�ا��ار����ستع�ن�بأعمال��،واملدقق�ا��ار���بالتطو�ر�امل���تحقيق�الثقة�املتبادلة�ب�ن�كال�الطرف�ن

�يب �ا��ار�� �فإن�املدقق �مباشر،�لذلك ��ش�ل �الداخ�� �الداخ���املدقق �مدى�امتثال�املدقق �عن�ضمانات�حول حث

��متثال� �عليھ �الداخ�� �املدقق �فإن �الداخ��، �املدقق �عمل ��� �الوثوق �من �ا��ار�� �املدقق باملعاي���امل�نية،وليتمكن

�معيار �طالب �حيث �امل�نية، �املنظمات �تضع�ا �من� املدقق للمعاي���ال�� �التأكد �الداخ�� �املدقق �تقييمھ �عند ا��ار��

�الداخ��،امل �للمدقق �امل�نية �وا����ة �التعلي�� �املستمر� ستوى �والتدر�ب �والتعليم �عل��ا �ا��اصل �امل�نية والش�ادات

  . الذي�يؤ�لھ�ملتا�عة�تطورات�امل�نة

��عت���   �ب�نكما �واملنتظم �الفعال �والتواصل �ا��ار���ال�شاور �واملدقق �الداخ�� �فعالة� ،املدقق �آلية �وجود �إن حيث

املنتظم��ساعد����اغتنام�الفرص�املتاحة�من�التعاون�الفعال،�فقد��ستد���ظروف�لل�شاور�بقضايا�لدعم�ال�شاور�

ودلك�����عز�ز�ال�شاور�و�تحقق�ذلك�بمساعدة���نة�التدقيق�حيث�تتعامل�وتلعب� .معينة�ومناقشة�نتائج�أعمال�م

�دورا�مع�كال�الطرف�ن �الداخ���و  �دارة �ب�ن�التدقيق �نجاح�العالقة  التدقيق�ا��ار������اتفاق�كال�الطرف�ن�و�كمن
لت�سيق�ج�ود�ما�وتحقيق�التواصل�الفعال�من�بداية�العام�لز�ادة�اعتماد�املدقق�ا��ار���ع���عمل�املدقق�وتحديد�

،�والتأكد�من��غطية�التدقيق�ألعمال�
ً
����تحقيق�املؤسسة���داف�معا

ً
فيجب�ع���املدقق�الداخ��،�أن�ي�ون�سباقا

م�وأن��شمل��جتماعات�الرسمية�والغ���ا��ار���وان�ي�ون�ع���أساس�منتظ�ال�واملنتظم�مع�املدققالتواصل�الفع

كما�ي�ب���أن�ي�ون��ناك�اتفاق�مش��ك�،رسمية�و�الرسائل�وامل�املات�ال�اتفية�وغ���ا�من�أش�ال��تصال�والتواصل�

�و�ناء�ع���موافقة���نة�التدقيق�عليھ�
ً
ولقد� ب�ن�الطرف�ن��شأن�طبيعة�وتوقيت�التواصل،�وأن�ي�ون�التواصل�موثقا

   :أو��ت��عض��جراءات�ال����عت���فعالة����ت�سيق�العمل�ب�ن�املدقق�الداخ���واملدقق�ا��ار���أ�م�ا�ما�ي��

  ؛دور�ةعقد�اجتماعات� -

  ؛جدولة�أعمال�التدقيق -

  ؛أوراق�عمل�املدقق�الداخ���إ��تمك�ن�املدقق�ا��ار���من�الوصول� -

  ؛مراجعة�تقار�ر�التدقيق�الداخ�� -

                                                             
�لية�العلوم��قتصادية�و�محاسبة�و�تدقيق، ،���العلوم�املالية�و�املحاسبة�ماس�� �مذكرةخالل�عز�زة،دور�املراجعة����تطبيق�حوكمة�الشر�ات، 1
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  1. مناقشة�قضايا�محاس�ية�وتدقيقية�م�مة -

  : ق����ا��د�من�ممارسات�املحاسبة��بداعيةيدور�التدق: املطلب�الثالث

    � ��� �تتمثل �للمدقق ��ساسية �املسؤولية �املست�أنإن �لألطراف �رأيھ �تقر�ره ��� �للمعلومات�يو�� خدمة

�إذ �عما ��ش�ل�صادق�وعادل�أم�ال�املحاس�ية �قد�عرضت ��دارة �ال���تتضمن�مزاعم �،�انت�القوائم�املالية

 .املحاسبة��بداعيةوكذلك�دون�وجود�أي�تجاوزات�أو�تحر�فات�وأ��ا�ال�تتضمن�أي�ممارسة�من�ممارسات�

  :أخالقيات�م�نة�التدقيق�الداخ���: أوال

ال���يجب�توفر�ا�����افة�امل�ن�بوجھ�عام،�وع���وجھ���ساسيةالر�ائز��أ�ماحد���خالقية�عد��ل��امات�  

�ال �ا��كم �استخدام �ع�� ��عتمد �ال�� �امل�ن �الداخ��ا��صوص �التدقيق �م�نة �وم��ا �و ����� �املدقق��، �ون

�املدير�نتا�ع� �طر�ف �يواجھ�ضغوطات�من �فإنھ �طرف��،للمؤسسة �التالعبات�املمارسة�من �لس����عض و�ذا

��دارة �للوصول �املمارسة �التالعبات ��ل �كشف �ع�� �تج��ه �امل�نة �بأخالقيات �املدقق �ال��ام �ولكن �أع�� إ��،

إ��� �خال��،�حيث�قسم�امليثاق�أخالقيةمبادئ��أر�عةوقد�وضع�مع�د�املدقق�ن�الداخلي�ن� .�داءمستو�ات�

  : �ما�أساس�نن�عنصر�

   ؛املبادئ�املرتبطة�بامل�نة�وتطبيق�معاي���التدقيق�الداخ�� -

- ���� �تفس���املبادئ ��� �و�ساعد �الداخلي�ن، �للمدقق�ن �املتوقع �معيار�السلوك �تصف �وال�� �السلوك قواعد

   .خلي�نللمدقق�ن�الدا��خال��التطبيق�العم���و�املعدة�للسلوك�

   :وقد�ضمن��ل�مبدأ�مجموعة�من�القواعد�السلوكية�كما�ي����

   :وتضمن�القواعد�السلوكية�التالية مبدأ�ال��ا�ة: أوال

  ؛يجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن�أداء�عمل�م�بأمانة�وحذر،�ومسؤولية -

�أو بواسطة�القانون��أفعال أيةيجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن�أن�يحافظوا�ع���القانون�و�توقعوا�اك�شاف� -

  ؛امل�نة

يجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن�أن�ال��ش���وا����أ�شطة�غ���قانونية�أو�غ���معروفة�أو�معيبة�مل�نة�التدقيق�. -

   املؤسسة�ال����عملون�ف��ا؛و�الداخ���

سسة�يجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن�أن�يح��موا�و��سا�موا����تحقيق���داف�الشرعية�و�خالقية�للمؤ  -

  .ال����عملون�ف��ا

   :وتضمن�القواعد�السلوكية�التاليةمبدأ�املوضوعية�: ثانيا

- � �الداخلي�ن �املدقق�ن �ع�� ��أنيجب ��� ��أو  أ�شطة أيةال��شار�وا �تضعف �ر�ما ��أو عالقات �املف��ض �أنمن

  تضعف�تقييم�غ���متح��؛�

  يضعف�حكم�م�امل��؛��أنمن�املف��ض��أو ���ء�ر�ما�يضعف��أيةيقبلوا��إال يجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن� -

�أنم�وال����قيام�م�بواج��أثناءعن��ل�ا��قائق�املادية�ال���عرفو�ا���فصاحيجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن� -

  .ال���يدققو�ا���شطة�شو�ھ�تقار�ر�م�عن��إ��لم�يف��وا�ع��ا�ر�ما�تؤدي�
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  1:وتضمن�القواعد�السلوكية�التالية : مبدأ�السر�ة: ثالثا

القيام��أثناءي�ونوا�عقالء��شأن�استخدام�وحماية�املعلومات�املك�سبة��أنيجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن� - 

  بواجبا��م؛

ال�يتفق�مع��أسلوببأي��أو ال��ستخدموا�املعلومات�ألي�مكسب��������أنيجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن� - 

   .�اال����عملون�ف�و�خالقية�للمؤسسة�يضر�باأل�داف�الشرعية��أو القانون�

  :وتضمن�القواعد�السلوكية�التالية . مبدأ�الكفاءة�امل�نية: را�عا

  عرفة�وامل�ارة�الضرور�ة�وا����ة؛فقط�ا��دمات�بامل�يؤذوا أنيجب�ع���املدقق�ن�  - 

  الداخ��؛�نية�للتدقيقخدمات�التدقيق�الداخ���طبقا�ملعاي���املمارسة�امل��يؤذوا أنيجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن� -

  .يحسنوا�باستمرار�كفاء��م،�فعالية،�وجودة�خدما��م�أنيجب�ع���املدقق�ن�الداخلي�ن� -
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 :خالصة        

تدقيق��و�عبارة�عن�عملية�منظمة�ل��صول�ع���القرائن�املرتبطة�بالعناصر�الدالة�ع����حداث��قتصادية�إن�ال 

�بطر�قة� �العناصر�للمعاي���املوضوعية،ثم�توصياوتقييم�ا ��ذه �درجة�مسايرة نتائج�ل تموضوعية،لغرض�التأكد�من

� �عملية �بذلك �،ف�� �املعنية �ا��ت�انتقاديھذلك�لألطراف �املالية �للقوائم �املالية �جميع�للقوائم �فحص �خالل �من امية

�املرتبطالدفاتر�و  �املحاس�ية �لل���يالت �املدعمة �و�دلة �املحاس�ية �قامتال��الت �ال�� �بالعمليات �املؤسسة، ة  ��ا

وكذلك�التحقق�من�مدى�مطابقة�عناصر��ذه�القوائم�للواقع�الفع���ل�ا،إن��ذه�العملية�تمكن�املدقق�من�أن�يبدي�

��ل��ام� �ومدى �ل�ا �ا��قيق �املركز�املا�� �عن �للمؤسسة �ا��تامية �املالية �القوائم �داللة �مدى �حول �محايدا �فنيا رأيا

  .س�ية�املتعارف�عل��اباملبادئ�املحا

�لظروف� �ومحددة �وثابتة �ومعاي���منطقية �وأسس �قواعد �ع�� ��عتمد �أن �عل��ا �يجب �بكفاءة �العملية ��ذه �تتم وح��

إنجاز�ا،كما�أن�ال��ص�املزاول�ل�ذه�امل�نة�يجب�عليھ�أن�ي�ون�مستقال�ومؤ�ال�تأ�يال�علميا�وم�نيا��افي�ن�لتقر�ر�

��انت�القوائم�املالية�ا��ت �إذا ���تمامات�امل��ايدة�من�قبل�الباحث�ن�وامل�ني�ن�و�ل�من�ما امية���يحة،ولقد�أدت

�وتنوع�ا� �املراجعة �تقسيمات �ل�شعب �امل�نة،ونظرا �ل�ذه �العملية �تطو�ر�املمارسة �إ�� �للتدقيق �ا��اجة �لد��م تولدت

ن�أنواع�ا،ولقد�جاءت��ذه�و�عدد�ميادي��ا�واختالف�أسالي��ا،�عددت�أ�داف�ا�بما�يخدم�من�تحقيق�غاية��ل�أنواع�م

دقق�ن���ا�امل ��داف�وليد���مية�الكب��ة�للتدقيق����املؤسسة�ومن�لھ�عالقة���ا،إذ�أن�الصفة�الرقابية�ال���يتمتع

�امل �إ�� �ي��ئون ��ؤالء �والضياع،وكذا��دققجعلت �و��مال ��ختالس �من �عل��ا �واملحافظة �ممتل�ا��م �ع�� للوقوف

�املؤسس ��شاط �ع�� �جودة�الوقوف �ذات �منتجات �إ�� �والوصول �تطو�ره �اجل �من �ل�ا �وكفاءة �أك���فاعلية �لتحقيق ة

���� �الدخول �تر�د �ال�� �املؤسسات �ع�� ��ش��ط �املالية ��سواق �جميع �أصبحت �الرقابية �لصف��ا �كذلك عالية،ونظرا

عتماد�عل��ا����عملية�اتخاذ�البورصات�القيام�باعتماد�تدقيق�موثوق�ح���يتم�الوثوق����قوائم�ا�املالية�امل�شورة،و� 

رت��ذه�داخل�املؤسسة�خاصة��عدما�تطو القرارات�املختلفة،كما�أن�املراجعة��س�م�بدرجة�كب��ة�����ذه�العملية�

 .وأصبحت��ساعد�املؤسسة����رفع�مستوى�كفاءة�وفاعلية�عمليا��ا�،امل�نة
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  :تم�يد  

�الشر�ا����� ��عت���حوكمة �ظ�رت �ال�� �ا��ديثة �املفا�يم �من ��عمال،ت �عالم ��� �السطح �ع�� �للمتطلبات� بقوة نظرا

� �الصعيدين �ع�� �تطورات �من �صاح��ا �وما �مظا�ر�العوملة �فرض��ا �ال�� �و�قتصاديا��ديدة �من� ،القانو�ي �زاد ومما

� �املؤسسية �ا��وكمة �مبادئ �بتطبيق �العاملية��تمام �الشر�ات �من �لعدد �املفاجئة �ارتبط��،ا��يدة،���يارات حيث

ال���كشفت�أن�عدم�تطبيق�ا��وكمة�بالش�ل�املطلوب� ،قا�باألزمات�املالية�و�قتصاديةمف�وم�ا��وكمة�ارتباطا�وثي

�املس�ثمر�ن�وجم �حد��ا�و�ز�ثقة �أ��اب�املص��ة�باألنظمة�الر قد�زاد�من �أيع �الشر�اتقابية�واملحاس�ية�ع��  .داء

وملنع�حدوث��ذه��زمات�أو�ا��د�م��ا����أقل�تقدير�ازداد���تمام�بصياغة�مف�وم�حوكمة�الشر�ات�ووضع�مجموعة�

  .من��ليات�تجعل�ا��وكمة�تك�سب�دورا�فعاال����املؤسسات

  :إ���ثالث�مباحثع����دا��ساس�سنقوم�بتقسيم��دا�الفصل��

  ؛الشر�اتما�ية�حوكمة�: املبحث��ول 

  ؛�طار�الفكري���وكمة�الشر�ات�:املبحث�الثا�ي

  ؛حوكمة�الشر�اتباملا���  عالقة�التدقيق�املحاس�� :املبحث�الثالث
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  ما�ية�حوكمة�الشر�ات�: املبحث��ول 

�عت���املؤسسة�من�العناصر��ساسية����تنمية�أي�اقتصاد��ان،فب�ي��ا��جتماعية��قتصادية�القانونية�وتفاعل�ا���

�وا��ار��، �الداخ�� �املحيط �ضمان� مع �من �انطالقا �تنمي��ا �لسبل ��و�إال�إسقاط �ما �املؤسسة ��� �ا��وكمة فتطبيق

  .ع���املجتمع�أو�املحيط�الك��مصا���وأ�داف�املتعامل�ن�ف��ا�ومع�ا�ضمن�إطار�أوسع�

  مف�وم�حوكمة�الشر�ات: املطلب��ول 

��و�نقص���� �و�سا��� �الرئ���� �سب��ا ��ان �الشر�ات �الكث���من �طالت �ال�� �العاملية �و�زمات �الكب��ة ����يارات إن

اكمية�أي�ا��كم�ا����ات�والكفاءات�وعدم�توفر�إدارات�كفوءة�ذات�خ��ة�وم�ارات�متم��ة�،أي�عدم��خذ�بمبدأ�ا��

الرشيد�للمؤسسات�،مما�جعل��ذه�املؤسسات��علن�إفالس�ا�وت��ار�أو�ع����قل�تقلص�من�حص��ا�السوقية�أو�تجمد�

�ومختلف��،�شاط�ا �ا��وكمة �ما�ية �إ�� �املطلب ��ذا ��� �التطرق �ا��وكمة،وس�تم �بموضوع ���تمام �بدأ لذلك

  .خصائص�ا

  :أصل��لمة�حوكمة - 

،�و�و�أحد�2000ا��وكمة�مصط���حديث��ستعمال����اللغة�العر�ية،بدأ�استخدامھ����بداية�سنة��عت���مصط���  

�مصط�� �العديدة�ل��جمة �مصط��� "gouvernance "املحوالت �اللغة�اليونانية �إ�� �ال�لمة باالنجل��ية�و�عود�أصل��ذه

"kubernan" اللغة�الفر�سية�القديمة�����13القرن�حيث�قد�استخدم��ذا�اللفظ� .ال����ع���قيادة�سفينة�أو�دبابة���

وال����ع���فن�أو�طر�قة�ا��كم،ثم�استخدم�كمصط���قانو�ي����اللغة�،" gouvernement"كمرادف�ملصط���ا��وكمة

�سنة� �القرن� ،1478الفر�سية ��نجل��ية�14و�� �إ�� �اللفظ �ل�لمة�حوكمة،و�قصد�،انتقل العمل�أو� ��ا وأعطى�ميالدا

من�قبل��قتصادي�ن�وعلماء�السياسة�واملؤسسات��1990حيث�أخذت��ذه�ال�لمة�الصدارة����سنوات ،طر�قة��دارة

  1.الدولية

   :�عر�ف�حوكمة�الشر�ات: ثانيا

  : فيما�ي���ا��وكمة�لفظ�غ���قياسية،حيث�اخ��لت����ثنايا�ا�عدة�مفا�يم�تتمثل�أساسا: ا��وكمة�لغة

و�و�ما�يوضع�ع���فم�الدابة�ملنع�ا�من�ال��ام�ما�ال�ير�د�ا��،وم��ا�حكمة�الدابةفيقال�حكمت�فالنا،�أي�منعتھ�: املنع -

  2.راك��ا�أن�تل��مھ

حكم�أي�اق����بي��م�ب"هللافاحكم�بي��م�بما�أنزل�:"لھ��عا��حيث�يطلق�ا��كم�و�راد�بھ�القضاء،ومن�ذلك�قو :القضاء -

  .هللا،وا���ام��م�القضاة

   .ناسبامل�ان�امل�سب���او�و�وضع�ال���ء�املن:ا��كمة -

                                                             
  .10ص، 2009 ،املتطلبات�الدار�ا��امعية��،القا�رة،الشر�ات�املفا�يم�املبادئ�التجاربحوكمة�،طارق�عبد�العال�حماد� 1
  .2005،مجموعة�النيل�العر�ية��،�القا�رة،حوكمة�الشر�ات�،محمد�أحمد�ا��ض��ي  2
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�محدد�:ا��كم - �مرادف �إ�� �التوصل �يتم �بي��م،لم ��صالح �ومحاولة �الناس �ب�ن �ل��كم �القا��� �نصبھ �من وا��كم

�العر�ية "gouvernance coperate" ملصط�� �أو�التحكم��،باللغة �املؤسسية �با��اكمية �البلدان ��عض ��� �عليھ و�طلق

و�حسب�البعض�فإنھ�و�عد�العديد�من�املحاوالت�واملشاورات�مع��،اتو���بلدان�أخرى��س���حوكمة�الشر��،املؤس���

  .ذا�املوضوع،تم�اق��اح�مصط���حوكمة�الشر�ات�� عدد�من�خ��اء�اللغة�العر�ية�و�قتصادي�ن�والقانوني�ن�امل�تم�ن

�:اصطالحا �املفكرون �أخذ �املؤسسة،حيث �حوكمة �ملص�� �ومحدد �وا�� �مف�وم �حول �الكتابات �تتفق والباحثون�لم

��مور� �من �العديد ��� �التداخل �إ�� �التعار�ف �تنوع �رجع �لتعر�ف�ا،وقد �بال�سابق �وامل�نية �الدولية �املنظمات وكذا

�يمكننا� �حدى،إال�انھ �ع�� �واقتصاد �مجتمع ��ل �يؤثر��� �و�جتماعية،و�و��مر�الذي �واملالية �و�قتصادية التنظيمية

  1.ل�ا�است�باط�ا��صائص��ساسية���وكمة�املؤسساتسرد�مجموعة�من�التعار�ف�ثم�نحاول�من�خال

�أ��ا� �ع�� �ا��وكمة �حماد �العال �عبد �طارق �ال:�عرف �أعمال �توجيھ �خاللھ �من �يتم �الذي �ع����شركةالنظام ومراقب��ا

  2.أع���مستوى�من�اجل�تحقيق�أ�داف�ا�والوفاء�باملعاي���الالزمة�للمسؤولية�وال��ا�ة�والصراحة

كما�� .النظام�الذي�يتم�من�خاللھ�إدارة�الشر�ات�والتحكم����أعمال�ا :ا��وكمة�بأ��ا الدولية�عرف�مؤسسة�التمو�ل�

ومجلس� مجموعة�من�العالقات�فيما�ب�ن�القائم�ن�ع���إدارة�الشركة:"بأ��ا �عرف�ا�منظمة�التعاون��قتصادي�والتنمية

 . "�دارة�وحملة��س�م�وغ���م�من�املسا�م�ن

ا��كم�الراشد�مرادف�ال�سي����قتصادي�الفعال�و�مثل،الذي��س���لإلجابة�عن�مختلف�:الدو���ب�نما�عرف�ا�البنك 

�علو�ة �بطر�قة �املس��ة �ال�ي�لية ��صالحات ��� ��شكك �ال�� �واملؤسسات �للدول �واملوج�ة �ا��اصة من� أي�،�نتقادات

      3.ال���يزخر��ا ات�املجتمعوال���أدت�إ���فراغ�مؤسسا�ي�بدل��عبئة�قدرات�وطاق�،�ع���نحو��سفل

�التطبيقات�   �وتنظيم �بإيجاد ���تم �نظام �الشر�ات �حوكمة �أن �السابقة �التعار�ف �من ��ستخلص �أن �يمكننا و�التا��

�جراءات�ال����عمل�معا�ع��� يتضمن�العديد�من�العناصر�واملبادئ، واملمارسات�السليمة�للقائم�ن�ع���إدارة�الشركة،

��شؤون�توز�ع�ا��قوق�واملسؤ  �و�جراءات�املتعلقة �القواعد �املشاركة����املنظمة�ووضع �ب�ن��طراف�املختلفة وليات

  .بما�يحافظ�ع���حقوق�حملة��س�م�وحملة�السندات�والعمل�ن�بالشركة�وأ��اب�املصا���وغ���م املنظمة

  جذور�حوكمة�الشر�ات :املطلب�الثا�ي

آليات�حوكمة�الشر�ات�كفيلة��سد�الفجوة�ال���يمكن�أن��بأن�ش����دبيات��قتصادية�املتعلقة�بحوكمة�الشر�ات�

  .من�جراء�املمارسات�السلبية�ال���من�املمكن�أن�تضر�بالشركة�و�الصناعة�ك�ل�،تحدث�ب�ن�مديري�ومال�ي�الشركة

املؤسسات�الدولية�ع���تناول��ذا�املف�وم�بالتحليل�ازداد���تمام�بمف�وم�حوكمة�الشر�ات،حيث�حرصت�عدد�من�

� �النقد �صندوق �من ��ل �املؤسسات ��ذه �رأس �والدراسة،وع�� �للمشروعات�الدو�� �الدولي�ن،املركز�الدو�� والبنك

� �عام ��� �أصدرت �والتنمية،ال�� ��قتصادي �التعاون �منظمة �و �الشر�ات،واملعنية��1999ا��اصة �حوكمة مبادئ

ل��عضاء�وغ����عضاء�باملنظمة�لتطو�ر��طر�القانونية�واملؤسسية�لتطبيق�حوكمة�الشر�ات�بمساعدة��ل�من�الدو 

ب�ل�من�الشر�ات�العامة�و�ا��اصة،سواء�املكت�بة�أو�غ���املكت�بة�بأسواق�املال،من�خالل�تقديم�عدد�من�ا��طوط�

                                                             
  .8-7محمد�أحمد�ا��ض��ي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص� 1
  .12طارق�عبد�العال،مرجع�سبق�ذكره،ص� 2
  .12،ص2006سليمان،حوكمة�الشر�ات�ومعا��ة�الفساد��داري�واملا��،�سكندر�ة،دار�ا��امعية،محمد�مصطفى� 3
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� ��قتصاد �املال�واستقرا �أسواق �الشر�ات�و�كفاءة و�ن�ناول�املبادئ�ا��مسة�الصادرة� .ك�ل�رشادية�لتدعيم�إدارة

من�منظمة�التعاون��قتصادي�والتنمية�تطبيقات�حوكمة�الشر�ات����شان�ا��فاظ�ع���حقوق�حملة��1999عام�

��س�م، ���ملة �العادلة �املعاملة �والشفافية،� �س�م،وتحقيق ��فصاح �ع�� �وا��رص �املصا�� �أ��اب �دور وإز�اء

��د �سنة�.ارةوتأكيد�مسؤولية�مجلس �جديدة�ملعاي����2004و�� ��قتصادي�والتنمية�قائمة أصدرت�منظمة�التعاون

حوكمة�الشر�ات،مضيفة�مؤشر�تأم�ن��سس�إلطار�حوكمة�فعالة�للشر�ات،أما�����ونة��خ��ة�فقد��عاظمت��ش�ل�

 �� �والرفا�ية �والقانونية ��قتصادية �التنمية �من ��ل �لتحقيق �الشر�ات �حوكمة �لالقتصاديات�كب���أ�مية جتماعية

��عض��،واملجتمعات �إثر�إفالس ��قتصاد �أدبيات ��� �م�ما �ح��ا �يأخذ �الشر�ات �حوكمة �بموضوع ���تمام �بدا وقد

   1 .دولية�الك��ى الشر�ات�ال

وذلك�حسب�تقر�ر� ا�س�تيلي�وم،فر مثل�سو�س�وإير �،صعو�ات�مالية�كب��ةشر�ات�دولية�أخرى�ل�ت��عض�عرضكما��

  .تناول�موضوع�حوكمة�الشر�ات�واملسؤولية��جتماعية�للشر�ات�الك��ى  ملصرف�سو�سري�خاص، 2000 لسنة

  خصائص�حوكمة�الشر�ات :املطلب�الثالث

  : بناءا�ع���التعار�ف�السابقة�فإن�مصط���ا��وكمة��ش���إ���ا��صائص�التالية

  : ماي���من�خالل��ع���إتباع�سلوك�أخال���مناسب�و��يح،�و�ذا��نضباط�يتحقق:�نضباط�-1

   ؛بيانات�وا��ة�ل��م�ور  -

  ؛وجود�ا��افز�لدى��دارة�اتجاه�تحقيق�سعر�أع���للس�م -

  ؛�ل��ام�باألعمال�الرئ�سية�املحددة�بوضوح -

  . التقدير�السليم���قوق�امللكية -

��: الشفافية�-2 �يحدث،�كما �ل�ل�ما �حقيقية املوضوعات،�وحر�ة����العلنية����مناقشة�عيقصد�بھ�تقديم�صورة

  :ماي���تداول�املعلومات�كما�تتحقق��ذه�الشفافية�من�خالل

   ؛�فصاح�عن���داف�املالية�بدقة - 

   ؛�شر�التقر�ر�السنوي����موعده�- 

  ؛ا��فاظ�ع���املعلومات�وعدم��سر���ا�قبل��عالن�ع��ا�- 

  ؛�فصاح�العادل�عن�النتائج�ا��تامية�- 

   ؛سبة�الدوليةتطبيق�معاي���املحا�- 

                                                             
  .15ص��،مرجع�سبق�ذكره�،طارق�عبد�العال 1
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  1 .تحديث�املعلومات�ع���شبكة��ن��نت� -

  :ماي���وتتحقق�من�خالل�،و�ع���ال�توجد�تأث��ات�وضغوط�غ���الزمة�للعمل :�ستقاللية�- 3 

  ؛وجود�رئ�س�مجلس�إدارة�مستقل�عن�مجلس��دارة�العليا - 

  ؛وجود���نة�مراجعة�يرأس�ا�عضو�مجلس�إدارة�مستقل -

   ؛لتحديد�امل�افآت�يرأس�ا�عضو�إدارة�مستقلوجود���نة� -

  .وجود�مراجع�ن�خارجي�ن�غ���مرتبط�ن�باملؤسسة�-

�طر�ق�تقديم�كشف�حساب�: املساءلة�-4  �عن �و�دارة�التنفيذية ��دارة أي�إم�انية�تقييم�وتقدير�أعمال�مجلس

  :�اآل�ي�رف�ما�و�شمل�املساءلة�جانب�ن��ماعن�تص

  : ماي���وتتحقق�من�خالل�،و�ع���أن�يتم�أوال�تقييم�العمل�ثم�محاسبة�القائم�ن�عليھ�: التقييم�ثم�الثواب�أو�العقاب�

   ؛ولية�وال��فع�عن�املصا���ال��صيةممارسة�العمل��عناية�ومسؤ -

   ؛التصرف��ش�ل�فعال�ضد��فراد�الذين�يتجاوزون�حدود�م-

  ؛�دارة�العلياالتحقيق�الفوري����حالة�إساءة�-

  .وضع�آليات��سمح��عقاب�املوظف�ن�التنفيذي�ن�وأعضاء�مجلس��دارة-

�املؤسسة:املسؤولية�-5 ��� �املص��ة �ذوي ��طراف �جميع �أمام �مسؤولية �وجود �وجود��،أي ��ناك ��انت �إذا تتحقق

��نة�مراجعة�تر���املراجع�ا��ار���وتراقب�أعمالھ؛ووجود���نة�مراجعة�تراجع�تقار�ر�املراجع�ن�الداخلي�ن�و�شرف�

��شرا��� �جتماعات�الدور�ة�إ�� باإلضافةع���أعمال�املراجعة�الداخلية� ��دارة ��دارة؛�وعدم�قيام�مجلس ملجلس

  .بدور�تنفيذي

�املؤسسة :عدالةال�- 6  ��� �املص��ة �أ��اب �مجموعات �مختلف �حقوق �اح��ام �و يجب �طر�ق، �عن �العدالة �تتحقق

  :ماي��

   ؛املعاملة�العادلة�ل�افة�املوظف�ن-

  ؛حماية�حقوق�املسا�م�ن-

  .إعطاء�املسا�م�ن�حق��ع��اض�عند�إساءة�حقوق�م-
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 : ماي���يتحقق��ذا�من�خالل��ا�املؤسسة�كمواطن�جيد� و�قصد:املسؤولية��جتماعية�- 7 

  ؛وجود�سياسة�وا��ة�تؤكد�التمسك�بالسلوك��خال��-

  1.وجود�سياسة�توظيف�وا��ة�وعادلة-

�وتطو�ر��طر�املؤسسية�و  �ا��وكمة �لتفعيل �امل�مة �العوامل �من ��عد �واملصداقية �واملساءلة �الشفافية �أن �ت��

مما�يؤدي����ال��اية�إ���رفع�معدل�النمو��قتصادي�وتفعيل�درجة��،وتحس�ن�كفاءة�أداء��ج�زة�ا���ومية�وا��اصة

  .املشاركة���ميع�أفراد�املجتمع�ومؤسساتھ����صنع�القرارات�والقوان�ن،ومراقبة�مستوى��داء

  :لتا���ي��ص�خصائص�حوكمة�الشر�اتاوالش�ل�

  

  خصائص�حوكمة�الشر�ات:)II -01(الش�ل�رقم���  

  

    

    

  

  

  

  

  .أحمد�ع���خضرالطالب�باالعتماد�ع����إعدادمن��: املصدر����������������������������������

  

  

  

  

                                                             
  .26ص،مرجع�سبق�ذكره� ،أحمد�ع���خضر 1

 �نضباط

 حوكمة�الشر�ات

�   املسؤولية

�جتماعية����

ليةو املسؤ  العدالة  

 املسائلة

 الشفافية

الستقالليةا  
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  �طار�الفكري���وكمة�الشر�ات :املبحث�الثا�ي

�القليلة� �العقود �عند �خاصة �والناشئة �املتقدمة ��قتصاديات �من �العديد ��� �الشر�ات �بحوكمة ���تمام ��عاظم لقد

  :عن  املاضية��عد�سلسلة��زمات�و���يارات�ال���مست�اقتصاديات�عدة�بلدان�ما�يدفعنا�لل�ساؤل 

   أ�مية�وأ�داف�ا��وكمة�����ذه��قتصاديات�ومباد��ا

  : أ�مية�وأ�داف�حوكمة�الشر�ات: املطلب��ول 

     : أ�مية�حوكمة�الشر�ات -1

�بالغ    �با�تمام �الشر�ات �حوكمة ��س�ثمار��،حظيت �باجتذاب �والشر�ات �الدول �ا�تمام �م��ا �كث��ة �ألسباب وذلك

�العالم��،وتحس�ن��داء �جميع�أرجاء �بظالل�مظلمة�ع����قتصاديات��� �ألقت فإن�الفضائح�املالية�و�روب��موال

��رشادات�املوجودة�حاليا� �فإن �ثم �الضرور�ة�وغ���ال�افية�إلقامة�نظام����ومن �ب�ن�العديد�من�امل�ونات م�ون�من

  : النقاط�التاليةومن��نا�يمكن�ت��يص�أ�مية�حوكمة�الشر�ات�����،سليم���وكمة�الشر�ات

   ؛تخفيض�املخاطر-

  ؛�عز�ز��داء-

  ؛تحس�ن�الوصول�إ����سواق�املالية-

  ؛ز�ادة�القابلية�ال�سو�قية�للسلع�وا��دمات-

 1 .�جتماعيةإظ�ار�الشفافية�وقابلية�املحاسبة�عن�املسؤولية�-

   :و�مكن�توضيح��ذه�النقاط�من�منظور�مستخدم��ا�وذلك�كما�ي��

  :أ�مية�ا��وكمة�بال�سبة�للشر�ات: أوال

  :تتمثل�فيماي��

تمكن�من�رفع�الكفاءة��قتصادية�للشركة�من�خالل�وضع�أسس�للعالقة�ب�ن�مديري�الشركة�واملسا�م�ن�ومجلس� -

  .�دارة

�تحقيق�ا - �وسبل �الشركة �أ�داف �تحديد �خاللھ �من �يمكن �الذي ��طار�التنظي�� �وضع �ع�� �توف����،�عمل �خالل من

ز�املناسبة�ألعضاء�مجلس��دارة�و�دارة�التنفيذية�ل�ي��عملوا�ع���تحقيق�أ�داف�الشركة�ال���ترا���مصا���ا��واف

  .املسا�م�ن

                                                             
  .38ص، ،مرجع�سبق�ذكرهإبرا�يمبوطمينة� 1
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 .)باألخص�املس�ثمر�ن��جانب(وجذب�قاعدة�عر�ضة�من�املس�ثمر�ن�،تؤدي�إ����نفتاح�ع���أسواق�املال�العاملية -

الشر�ات�ال��عقد�ع����س�ثمارات��جن�ية�يمك��ا�ز�ادة�ثقة�املس�ثمر�املح��،�لتمو�ل�املشار�ع�التوسعية،�فإذا��انت�

  .و�التا���ز�ادة�رأس�املال�بت�لفة�أقل

ولذلك��،ألن�تلك�القواعد�تضمن�حماية�حقوق�م�،تحظى�الشر�ات�ال���تطلق�قواعد�ا���ومة�بز�ادة�ثقة�املس�ثمر�ن -

واعد�ا��وكمة�جيدا�قد�يقوموا�بالتفك���جيدا�قبل�بيع�أس�م�م����تلك�املس�ثمر�ن����الشر�ات�ال���تطبق�ق�أننجد�

�الشركة�ع���التغلب� �قدرة �لثق��م��� �إ���انخفاض�أسعار�أس�م�م �تتعرض�ألزمات�مؤقتة�تؤدي الشر�ات�ح���عندما

   .مما�يجعل�تلك�الشر�ات�قادرة�ع���الصمود����ف��ة��زمات�،ع���تلك��زمات

          :ا��وكمة�بال�سبة�للمسا�م�نأ�مية�: ثانيا    

��غ��ات�     �بأي �ا��اصة �القرارات ��� �املشاركة �التصو�ت،حق �حق �مثل �املسا�م�ن �ل�افة �ا��قوق �ضمان ��� �ساعد

فصاح�ال�امل�ع���أداء�الشركة�والوضع�املا���والقرارات�ا��و�ر�ة�و�  .جو�ر�ة�قد�تؤثر�ع���أداء�الشركة����املستقبل

   1.�ساعد�املسا�م�ن�ع���تحديد�املخاطر�امل��تبة�ع����س�ثمار�����ذه�الشر�اتكما�ل��دارة�العليا،املتخذة�من�قب

  :أ�مية�ا��وكمة�من�الناحية��قتصادية:ثالثا

 � ��قتصاديإن �ال�شاط �تحديد �ت�اليف� طر�قة ��س�ثمار�وخفض �و�شاط ��عمال �تخطيط �ع�� �تأث���قوي ل�ا

  : ي���وتمثل�ت�اليف�املعامالت�ما�،التنظيم�وإدارة��عمالت�اليف�و املعامالت�

  ؛ت�لفة�بيع�وشراء�السلع�وا��دمات�وا��صول�ع���التحو�ل�ورأس�املال - 

  ؛ت�لفة�ضمان�وتنفيذ�حقوق�امللكية�وا��صول�ع���معلومات��شأن��عمال�وفرص�الشراكة - 

  ؛ت�لفة�ت�و�ن�املؤسسات�وتنظيم�ا - 

 -� �نقل �سواء�ت�لفة �املؤسسات �منھ ��عا�ي �مش�ل �أ�م �ا���ومي �والتمثيل �باللوائح �و�ل��ام �السلع وتصدير�واست��اد

�ما�يؤثر�سلبيا��،�انت�صغ��ة�أو�متوسطة��و�التأث���ال�س���الرتفاع�ت�اليف�املعامالت أل��ا�تتضمن�عناصر�كث��ة��ذا

 2.�ي�ل�املؤسسات ع�����م

  : قانونيةأ�مية�ا��وكمة�من�الناحية�ال: را�عا

��تم�القانونيون�بمبادئ�واليات�حوكمة�املؤسسات��و��ا��عمل�ع���الوفاء�ب�افة�حقوق��طراف�املنتمية�للمؤسسة�

� �املصا��و�م �وأ��اب �،املقرض�ن �،العامل�ن �التنفيذي�ن �،املدير�ن ��دارة �،مجلس ��س�م ��ذا� .وغ���م....حملة من

ملبادئ�واليات�ا��وكمة�ال����عمل�ع���ضبط�العالقة����ااملنطق�فإن�ال�شر�عات�واللوائح�املؤسسة�لعمل�املؤسسة�

 بقوان�ن�وقرارات�محددة�ب�ن��طراف�املنتمية�للمؤسسة،وتتداخل�قواعد�حوكمة�املؤسسات��عدد�من�القوان�ن�مثل

�املؤسسات �املال،قوان�ن �و ،أسواق ��حت�ار،املراجعةالبنوك،املحاسبة �ومنع �املشروعة �الضرائب�،املنافسة قانون

�الصدد�اق��حت�مؤسسة�التمو�ل�الدولية���. والعمل �فعالة،و����ذا �تنفيذ�العقود�بطر�قة �أ��ا��عمل�ع��  سنة�كما

                                                             
  .42،مرجع�سبق�ذكره،صإبرا�يمبوطمينة� 1
  .28محمد�مصطفي�سليمان،مرجع�سبق�ذكره،ص 2
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�واملؤسسات�  2002 �املال �أسواق �تتضمن �املؤسسات ���وكمة ��شر�عية �إصدار�بنود �يتم �القوان�ن�.بأن �اختالف رغم

�جيد�و �تطبيق �لضمان �أساسيا �عامال ��عد �القانونية ��نظمة �إال�أن �املؤسسات �بحوكمة �ملرتبطة ��ساسية �نظمة

  .لقواعد�ا��وكمة،�ذا�فضال�عن�أ�مية�معاي����فصاح�والشفافية�واملراجعة�واملحاسبة

  : أ�مية�ا��وكمة�من�الناحية�املحاس�ية�والرقابية:خامسا -

� �أك����مر�الذي ��عد �أج�زة �دور �أ�مية �وأن �والرقا�ي، �التنظي�� �املناخ �كفاءة ��و�مدى �متا�عة�أ�مية ��� �شراف

�تزداد �أساسية من �سواق �عوامل �ثالثة �ع�� �ال��ك�� � خالل �املحاس�ية�،الشفافية،�فصاح�� واملعاي��

�املتحدة،السليمة �الواليات �أصدرت ��نضباط �من �املز�د �لضمان �ج��مر�كية�وسعيا �عليھ��شر�عا �أطلق ديدا

 والشفافية ينص�ع���أ�مية�ان��اج�آليات�دور�ة�وسر�عة�لضمان�ا��صول�ع����فصاح " Oxley sarbanes"اسم

�يدعوش�املطلوب �املالية� كما �والقوائم �ا��سابات �مراجعة �أعمال �ملتا�عة �مستقل�ن �أعضاء �من ���ان ��شكيل إ��

مؤسسات�املحاسبة�واملراجعة�وضمان�كفاءة� متا�عة�ومراقبة�أداءبحياد�تام،كما��ش���أيضا�إ���أ�مية�إ�شاء�ج�از�

  .أداء�م�ام�ا

  أ�داف�حوكمة�الشر�ات -2

�أموال� �تح�� �بطر�قة �الشر�ات �إدارة �حسن �من �التأكد �من �املجتمع �تمكن �وسيلة �الشر�ات �حوكمة �أسلوب �عد

ر�ذلك�من�خالل�إيضاح���داف�ظ��املس�ثمر�ن�و�املقرض�ن،كما�يؤدي�إ���خلق�ضمانات�ضد�الفساد�وسوء��دارة،و 

                 :يرى�البعض�أن�حوكمة�الشر�ات��س��دف�تحقيق�ما�ي�� كما ال���تصبو�ا��وكمة�إ���تحقيق�ا

  ؛العدالة�والشفافية�واملعاملة�ال����ة���ميع��طراف�ذوي�املص��ة�املش��كة -

 ؛أغلبية�و�عظيم�عوائد�محماية�حقوق�املسا�م�ن�بصفة�عامة�سواء��انوا�أقلية�أو� -

 منع�استغالل�السلطات�املتاحة�من�تحقيق�م�اسب�غ���مشروعة�واملتاجرة�بمصا���الشركة�واملسا�م�ن�وأ��اب -

  .املصا��

  :ماي���ب�نما�يرى�آخرون�أن�حوكمة�الشر�ات�ا��يدة�تحقق�العديد�من���داف�ومن�أ�م�ا -

  ؛ليا�أم�محاس�يا�أم�سياسياسواء��ان�فسادا�ما�همحار�ة�الفساد�ب�ل�صور  -

  ؛جذب��س�ثمارات�سواء��جن�ية�أو�املحلية�وا��د�من��روب�رؤوس��موال -

  ؛تحقيق��ستقرار�واملصداقية�للقطاعات�املالية�ع���املستوى�املح���والدو�� -

سليمة�وضمان�اتخاذ�قرارات�تحس�ن�وتطو�ر�إدارة�الشر�ات�ومساعدة�املدير�ن�ومجلس��دارة�ع���بناء�إس��اتيجية� -

  1؛الدمج�أو�السيطرة�بناءا�ع���أسس�سليمة�بما�يؤدي�إ���دفع�كفاءة��داء

                                                             
  .18،ص2007- 2006،دار�ا��امعية،�سكندر�ةعبد�الو�اب�نصر�ع��،��اتة�السيد���اتة،مراجعة�ا��سابات�وحوكمة�الشر�ات، 1
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و�ذا�يؤدي�إ���خلق�حوافز�وتب���تكنولوجيا�حديثة�لز�ادة�درجة�جودة��،تحقيق�إم�انية�املنافسة�ب�ن��جل�الطو�ل -

��نتاجية �ح����،املنتجات�وتخفيض�الت�اليف �الشركة �تتعامل�ف��ا �ال�� �للسلع�وا��دمات وز�ادة�القابلية�ال�سو�قية

 .تتمكن�من�الصمود�أمام�املنافسة�القو�ة�للمنتجات��جن�ية

  :و�التا����س���حوكمة�الشر�ات�من�خالل���داف�إ���تحقيق�ما�ي��   

  ؛تحس�ن�أداء�الشر�ات -

  ��املقبولة�ماديا�وأدائيا�وأخالقيا؛املصا���والتصرفات�الغ�وضع��نظمة�الكفيلة�بمعا��ة�الغش�وتضارب� -

  ؛وضع�أنظمة�الرقابة�ع���إدارة�الشر�ات�وأعضاء�مجل�إدار��ا -

  ؛وضع�أنظمة�إلدارة�الشركة�وفقا�ل�ي�ل�يحدد�توز�ع��ل�ا��قوق�واملسؤوليات�فيما�ب�ن�مجلس��دارة�واملسا�م�ن -

  1.�س���العمل�داخل�الشركة�لتحقيق�أ�داف�اوضع�القواعد�و�جراءات�املتعلقة� -

  :حوكمة�الشر�ات  مبادئ :املطلب�الثا�ي

عديد�من�املؤسسات�ع���دراسة��ذا�املف�وم�وتحليلھ�ووضع�النظرا�لال�تمام�امل��ايد�بمف�وم�ا��وكمة�،فقد�حرصت�

سو�ات�الدولية�مثال����مؤسسة�التعاون��قتصادي�والتنمية،و�نك�ال�"مبادئ�محددة�لتطبيقھ،ومن��ذه�املؤسسات

�بازل  �املعطاة� ،��نة �التعر�فات �اختلفت �كما �انھ �نجد �الواقع �الدو��،و�� �للبنك �التا�عة �الدولية �التمو�ل ومؤسسة

فقد�اختلفت�كذلك�املعاي���ال���تحكم�عملية�ا��وكمة�وذلك�من�منظور�وج�ة�النظر�ال���حكمت��،ملف�وم�ا��وكمة

  :وذلك�ع���النحو�التا����ل�ج�ة�تضع�مف�وما�ل�ذه�املعاي�� 

معاي���توصلت�إل��ا�مؤسسة�ستة�يتم�تطبيق�ا��وكمة�وفق� :مبادئ�مؤسسة�التعاون��قتصادي�والتنمية:أوال��

  2: ما�ي��،وتتمثل�في2004،علما�بأ��ا�قد�أصدرت��عديال�ل�ا����عام�1999التعاون��قتصادي�والتمنية����عام�

  1- � �إلطار�فعال �أساس �وجود �املؤسساتضمان �كال�من�:��وكمة �املؤسسات �إطار�حوكمة �يتضمن �أن يجب

�تقسيم� �بوضوح �يضيف �القانون،وأن �أح�ام �مع �متناسقا �ي�ون �أن �يجب �وكفاء��ا،كما ��سواق �شفافية �عز�ز

   .املسؤوليات�فيما�ب�ن�السلطات��شرافية�والتنظيمية�والتنفيذية�املختلفة

وا��صول�ع���عائد�����،ملكية��س�م،�واختيار�مجلس��دارةو�شمل�نقل�:حفظ�حقوق�جميع�املسا�م�ن -2

   .�ر�اح،�ومراجعة�القوائم�املالية،�وحق�املسا�م�ن����املشاركة�الفعالة����اجتماعات�ا��معية�العامة

و�ع���املساواة�ب�ن�حملة��س�م�داخل��ل�فئة،وحق�م����الدفاع�:املعاملة�امل�ساو�ة�ب�ن�جميع�املسا�م�ن -3

� �عملية�عن �أي �من �حماي��م ��ساسية،وكذلك �القرارات �ع�� �العامة �ا��معية ��� �القانونية،والتصو�ت حقوق�م

�املعامالت� استحواذ�أو�دمج�مش�وك�ف��ا،أو�من��تجار����املعلومات�الداخلية،وكذلك�حق�م�����طالع�ع����افة

   .مع�أعضاء�مجلس��دارة�أو�املدير�ن�التنفيذي�ن

                                                             
  .19،صذكرهعبد�الو�اب�نصر�ع��،��اتة�السيد���اتة،مرجع�سبق� 1
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و�شمل�اح��ام�حقوق�م�القانونية�: املصا������أساليب�ممارسة�سلطات��دارة�باملؤسسةدور�أ��اب��-4

والتعو�ض�عن�أي�ان��اك�لتلك�ا��قوق،وكذلك�آليات�مشار�ا��م�الفعالة����الرقابة�ع���املؤسسة،وحصول�م�ع���

  .ين�والعمالءاملعلومات�املطلو�ة،و�قصد�بأ��اب�املصا���البنوك�والعامل�ن�وحملة�السندات�واملورد

�ناول��فصاح�عن�املعلومات�ال�امة�ودور�مراقب�ا��سابات�����فصاح�عن�ملكية��و :�فصاح�والشفافية -5

ال�سبة�العظ���من��س�م،�و�فصاح�املتعلق�بأعضاء�مجلس��دارة�واملدير�ن�التنفيذي�ن،�و�تم��فصاح�عن��ل�

  .�ن�وأ��اب�املصا������الوقت�املناسب�ودون�تأخ��تلك�املعلومات�بطر�قة�عادلة�ب�ن�جميع�املسا�م

�مجلس��دارة -6 �وم�امھ�:مسؤوليات �اختيار�أعضائھ �القانونية،وكيفية �وواجباتھ ��دارة �مجلس ��ي�ل و�شمل

  1.�ساسية�ودوره�����شراف�ع����دارة�التنفيذية

�بازل����العام� :مبادئ���نة�بازل :ثانيا �املصرفية�إرشادات��1999وضعت���نة �املؤسسات خاصة�با��وكمة���

   :التالية واملالية،و���تركز�ع���النقاط

�ال���يت - �ا��يدة�والنظم �من�املعاي���للتصرفات حقق�من�قيم�املؤسسة�ومواثيق�الشرف�للتصرفات�السليمة�وغ���ا

 ؛باستخدام�ا��ذه�املعاي��

  2؛نجاح�ا�الك���ومسا�مة��فراد����ذلكإس��اتيجية�للمؤسسة�معدة�جيدا،�وال���بموج��ا�يمكن�قياس� -

��فراد - �من �املطلو�ة �للموافقات ��سلسال�وظيفيا �القرار�متضمنا �ومراكز�اتخاذ �للمسؤوليات �السليم ملجلس� التوز�ع

 ؛�دارة

 ؛مراجع�ا��سابات�و�دارة�العلياوضع�آلية�للتعاون�الفعال�ب�ن�مجلس��دارة�و � -

يتضمن�م�ام�التدقيق�الداخ���وا��ار���وإدارة�مستقلة�للمخاطر�عن�خطوط�العمل��توافر�نظام�ضبط�داخ���قوي  -

 ؛اة�تناسب�السلطات�مع�املسؤولياتمع�مراع

مراقبة�خاصة�ملراكز�املخاطر����املواقع�ال���يتصاعد�ف��ا�تضارب�املصا��،بما����ذلك�عالقات�العمل�مع�املق��ض�ن� -

 ؛ذي�القرارات�الرئ�سية����املؤسسةدارة�العليا�،أو�متخاملرتبط�ن�باملصرف�وكبار�املسا�م�ن�و� 

ا��وافز�املالية�و�دار�ة�لإلدارة�العليا�ال���تحقق�العمل�بطر�قة�سليمة،وأيضا�بال�سبة�للمدير�ن�أو�املوظف�ن�سواء� -

 ؛عو�ضات�أو�ترقيات�أو�عناصر�أخرى �انت����ش�ل��

 . تدفق�املعلومات��ش�ل�مناسب�داخليا�أو�خارجيا -
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قواعد��2003وضعت�مؤسسة�التمو�ل�الدولية�التا�عة�للبنك�الدو���عام� :مبادئ�مؤسسة�التمو�ل�الدولية:ثالثا

�تنوع�ا، �ع�� �املؤسسات ��� �ا��وكمة �لدعم �أساسية �ترا�ا �عامة �أو�غ���مالية، ومبادئ �مالية ��انت �ع��� سواء وذلك

 1: مستو�ات�أر�عة��التا��

  ؛الرشيداملمارسات�املقبولة�ل��كم�-

  ؛خطوط�إضافية�لضمان�ا��كم�ا��يد�ا��ديد-

  .إس�امات�أساسية�لتحس�ن�ا��كم�ا��يد�محليا�للقيادة-  

   :إن�تطبيق�مبادئ�حوكمة�املؤسسات�يؤدي�إ���تحقيق���ي

�اس�ثمارا��م �عائد �ع�� �ا��صول �ع�� �املسا�م�ن ��عض� ،طمأنة �إل��م ��عيدون �املدير�ن �جعل �من �املسا�م�ن تمكن

لشركة�ال��س�ثمر�التأكد�من�أن�ا ،تأكد�املس�ثمر�ن�أن�املدير�ن�لن���دروا�املال�الذي��س�ثمرونھ����املؤسسة ،�ر�اح

 : ول�ذا�يجب�أن�تتم���مبادئ�حوكمة�املؤسسات�بما�ي��.���مشار�ع�فاشلة

  ؛القدرة�ع���توف���الضمان�من�خالل�قيام�الوكيل�بتقييم�القرارات -

  ؛)املسا�م(الك،ب�ن�الوكيل�واملالكإبرامھ�مع�املأساس�العقد�الذي�تم� -

  ؛ضمان�استمرار�تدفق�رأس�املال�والذي��عت���أحد�املؤشرات�لنجاح�املؤسسة -

القدرة�ع���حماية�مصا���املسا�م�ن�وا��د�من�التالعب�املا���و�داري�ومواج�ة�التحايل�وا��داع�الذي�تتعرض�لھ� -

  ؛أموال�املؤسسة

  .بيق��ذه�املبادئ�إال�بواسطة�آليات،حيث�أن��ذه��خ��ة��ساعد����تطبيق�مبادئ�ا��وكمةإذ�أنھ�ال�يمكن�تط

  :حوكمة�الشر�ات�آليات :املطلب�الثالث

يتم�تطبيق�ا��وكمة�من�خالل�مجموعة�من��ليات،صنفت�إ���آليات�حوكمة�داخلية�وأخرى�خارجية،وس�تم�تناول�ا�

   :�ش�ل�مختصر�وكما�يأ�ي

�الشر�ات:أوال� ���وكمة �الداخلية �وفعاليات� :�ليات �أ�شطة �ع�� �الداخلية �الشر�ات �حوكمة �آليات تنصب

�الشركة، �لتحقيق�أ�داف ��جراءات�الالزمة �إ���ما� الشركة،واتخاذ �الداخلية �الشر�ات �آليات�حوكمة �تص�يف و�مكن

   : يأ�ي

��دارة -1 � :مجلس �ملراقبة �أداة �أحسن �املراقب�ن �مجلس �املس�ثمر�����عد �مال �رأس �يح�� �أنھ ��دارة،إذ سلوك

الشركة�من�سوء��ستعمال�من�قبل��دارة،وذلك�من�خالل�صالحياتھ�القانونية�����عي�ن�وإعفاء�وم�افأة��دارة�

�الشركة،و�قدم�ا��وافز�امل�سبة�لإلدارة��،العليا �بفاعليھ����وضع�إس��اتيجية ��دارة�القوي��شارك �إن�مجلس كما
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�أدا��ا،و�راق �و�قوم �سلوك�ا �الشركة ب �قيمة ��عظيم ����. و�التا�� �ت�ون �أن �ي�ب�� �فعالة �املجالس ��ذه �ت�ون ول�ي

   .و���ذات�الوقت�تأخذ���داف��جتماعية�للشركة��ع�ن��عتبار املوقف�الذي�يؤ�ل�ا�للعمل�ملص��ة�الشركة،

�عيدا�عن�التدخالت�السياسية�والب��وقراطية�����كما�يجب�أن�تمتلك�السلطة�الالزمة�ملمارسة�أح�ام�ا�ا��اصة     

  .و�فصاح�عن�ذلك شؤو��ا،وتقوم�باختيار��دارة�العليا،فضال�عن��شراف�املستمر�ع���أداء�الشركة

�الداخ���-2 ��ذه� :التدقيق ��عزز �أ��ا �،إذ �ا��وكمة �عملية ��� �م�ما �دورا �الداخ�� �التدقيق �وظيفة تؤدي

ملواطن�ن�ع���مساءلة�الشركة،حيث�يقوم�املدققون�الداخليون�من�خالل���شطة�ال���العملية،وذلك�بز�ادة�قدرة�ا

�مخاطر� �وتقليل �للدولة �اململوكة �الشر�ات ��� �العمل�ن �املوظف�ن �سلوك �املصداقية،العدالة،تحس�ن �بز�ادة ينفذو��ا

�واملا�� ��داري �.الفساد �الداخ�� �املدقق �مسؤولية �أ�مية �ع�� ��ادب��ي ���نة �أكدت �الغش�فقد �اك�شاف �منع ��

�خاص ��شر�ع �إ�� ��ش�ل�جيد�و�س�ند �مستقلة�وتنظم �أل�داف�ا�يجب�أن�ت�و�ن  وال��و�ر،ولتحقيق��ذه�الوظيفة

   .��1ا

ال���يمارس�ا�أ��اب��ةحوكمة�الشر�ات�ا��ارجية�بالرقاب�تتمثل�آليات: �ليات�ا��ارجية���وكمة�الشر�ات:ثانيا

�امل�تمة �الدولية �املنظمات �تمارس�ا �ال�� �والضغوط �الشركة، �ع�� �ا��ارجي�ن ��ذا� املصا�� ��ش�ل �املوضوع،حيث ��ذا

   .املصدر�أحد�املصادر�الك��ى�املولدة�لضغط��ائل�من�أجل�تطبيق�قواعد�ا��وكمة

  2 :��يمن��مثلة�ع����ذه��ليات�ما

�املنتجات -1 �سوق ��داري )�دماتا�(منافسة �العمل �املنتجات :وسوق �سوق �منافسة أحد�) أو�ا��دمات(�عد

،فسوف�تفشل�)أو�أ��ا�غ���مؤ�لة(�ليات�امل�مة���وكمة�الشر�ات،حيث�إذ�لم�تقم��دارة�بواجبا��ا�بالش�ل�ال��يح

�لإلفالس �تتعرض �الصناعة،و�التا�� �حقل �نفس ��� ��عمل �ال�� �الشر�ات �منافسة ��� �سو ، �منافسة �إن �املنتجات�ذ ق

��دارة،)ا��دمات(أو �سلوك ��داري  ��ذب �للعمل �فعالة �سوق ��ناك ��انت �إذا �أن و�خاصة ��ع�� �العليا،و�ذا  لإلدارة
 تحدد إذ�غالبا�ما إدارة�الشركة�إ���حالة��فالس�سوف�ي�ون�لھ�تأث������ء�ع���مستقبل�املدير�وأعضاء�مجلس��دارة

املسؤولية�من�أعضاء�مجلس��دارة�أو�مدير�ن�تنفيذي�ن�سبق�أن� يتم�إشغال�مواقعاختبارات�املالئمة�للتعي�ن�أنھ�ال�

�من� �و�ك�سابات ��ندماجات �أن �فيھ �ال�شك �بما ��ندماجية �و�ك�سابات �أو�التصفية ��فالس �إ�� �شر�ا��م قادوا

  .�دوات�التقليدية�إلعادة�ال�ي�لة����قطاع�الشر�ات����أنحاء�العالم

�العديد� �آليات�ا��وكمة�و�ناك �آلية�م�مة�من �الواليات"من��دلة�ال���تدعم�وج�ة�النظر�ال���ترى�أن�الك�ساب �� 

�املثال �س�يل �ع�� ��مر�كية �يتم�"املتحدة �ما �غالبا �فعال،حيث ��ش�ل ��دارة �سلوك �ع�� �السيطرة �يمكن ،و�دونھ

  .ندماج�أو��ك�ساب�ستغناء�عن�خدمات��دارات�ذات��داء�املنخفض�عندما�تحصل�عملية�� 

�ف�ش���� �للدولة �اململوكة �الشر�ات ��� ��ذه� OECD أما �من �استفادت �قد �املثال �س�يل �ع�� �الص�نية �ا��وكمة �أن إ��

�القرارات �اتخاذ ��� ��ستقاللية �من �قدرا �الشر�ات ��ذه �إعطاء ��عد �وذلك ��ك�ساب��،�لية �قرارات وم��ا

                                                             
  17حنوف�عبد�الرحمان،مرجع�سبق�ذكره�،ص 1
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� �أن �إ�� �بحاجة �الدولة �تبقى �ال���و�ندماج،ولكن �امل�مة �القرارات ��ذه �مثل �جراء ��ضرار�بحقوق�ا �عدم �من تتأكد

   .تتخذ�ا��دارات

�التدقيق�ا��ار�����ر�الزاو�ة���وكمة�جيدة�للشر�ات�اململوكة�External Auditing: ا��ار��التدقيق�-2  يمثل

� �وال��ا�ة �املساءلة �تحقيق �ع�� �الشر�ات ��ذه �ا��ارجيون �املدققون ��ساعد �العمليات�للدولة،إذ وتحس�ن

�عام ��ش�ل �واملواطن�ن �املصا�� �أ��اب �ب�ن �الثقة �الواليات� .ف��ا،و�غرسون ��� �الداخلي�ن �املدقق�ن �مع�د و�ؤكد

��مر�كية ���� auditions internal of Institute املتحدة �ا��وكمة �مسؤوليات ��عزز �ا��ار�� �التدقيق �دور �أن ع��

� .وا��كمة التبصر �شراف، ��شراف ��و�ينصب �ما ��عمل �للدولة �اململوكة �الشر�ات ��انت �إذا �مما �التحقق ع��

أما�التبصر�فإنھ��ساعد�متخذي�القرارات،�وذلك�. مفروض�أن��عملھ،و�فيد����اك�شاف�ومنع�الفساد��داري�واملا��

�لعمليات�النتائج �لل��امج�والسياسات ��تجا� .ب��و�د�م�بتقو�م�مستقل �ا��كمة �تحدد ت�ال���ات�والتحدياوأخ��ا

�الشركة �املا��،وتدقيق� .تواج��ا �التدقيق �ا��ارجيون �املدققون ��ستخدم ��دوار ��ذه �من �دور ��ل وإلنجاز

 .�داء،والتحقق�ا��دمات��س�شار�ة

لقد�أثرت��عض�ال�شر�عات�ع���الفاعل�ن��ساسي�ن����عملية�ا��وكمة،ل�س�فيما�يتصل� :ال�شر�ع�والقوان�ن-3

��ذه ��� �ووظيف��م �قانون �بدور�م �فرض �قد �املثال �س�يل ��عض�م،فع�� �مع ��عامل�م �كيفية �ع�� �،بل  act العملية

Oxley sarbanes ،وتتمثل�بز�ادة�أعضاء�مجلس��دارة�املستقل�ن� متطلبات�جديدة�ع���الشر�ات�املسا�مة�العامة

 ومدير�الشؤون�العامة فيذيالطلب�من�املدير�التن ،وتقو�ة�إشراف���نة�التدقيق�ع���عملية�إعداد�التقار�ر�املالية،

الش�ادة�ع�����ة�التقار�ر�املالية�وع���نظام�الرقابة�الداخلية،ووضع�خطوط�اتصال�فعالة�ب�ن�املدقق�ا��ار���

 الشركة،وال���قد و��نة�التدقيق�وتحديد�قدرة�املسؤول�ن����الشركة�ع���املصادقة�ع���املعامالت�ال���تخص�م���

� �املالك�ن �بمصا�� �مضرة �املدقق�ت�ون �وإعفاء ��عي�ن �مسؤولية �أكد �الشركة،كما ��� ��خر�ن �املصا�� وأ��اب

  1.ا��ار���واملصادقة�ع���ا��دمات�غ���التدقيقية�ال���يمكن�أن�تقدم�ا�شر�ات�التدقيق�لز�ائ��ا�ب��نة�التدقيق

  :حوكمة�الشر�اتباملا��� عالقة�التدقيق�املحاس��:املبحث�الثالث

التدقيق�املحاس���و��ان�املراجعة����إنجاح�تطبيق�ا��وكمة�و���إعداد�تقار�ر�مالية�تتضمن�إن�الدور�الذي�يلعبھ�

�و �بيانات �تتم���بالدقة، �مالية �مستخدم��ا�ومعلومات �ثقة �يكس��ا �ما �املناسب، �الوقت ��� �ذلك �واملالئمة التماثل

�ن �ب�ن �الر�ط �عالقة �من �التأكد �يمكن �كيف �وملعرفة �املس�ثمر�ن، �خاصة �التطبيق�ا��ارج�ن، ��� �التدقيق جاعة

السليم�ل��وكمة��ستد���التعرف�ع����عض�ا��وانب�املحاس�ية���وكمة�الشر�ات،�وال���مصدر�ا�بالدرجة��و���

�خالل� �من �وذلك �الشركة، �لوضعية �موضوعية �رؤ�ة �و�قدم �ر�ائز�ا��وكمة، �أ�م ��عت���احد �الذي �الداخ�� املراجع

  .ن�الوضعية�املالية�للشركةتأكيد�دقة�ا��سابات�أو�تقديم�تقار�ر�ع
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  :دور�التدقيق����حوكمة�الشر�ات :املطلب��ول 

�الشر�ات�:أوال �ملبادئ�حوكمة �الفعال �التطبيق ��� �الداخ�� �التدقيق �املراجع� : دور �يلعبھ �الذي �الدور إن

مالية�تتم����الداخ���و��ان�املراجعة����إنجاح�تطبيق�ا��وكمة�و���إعداد�تقار�ر�مالية�تتضمن�بيانات�ومعلومات

�املس�ثمر�ن،� �خاصة �ا��ارج�ن، �مستخدم��ا �ثقة �يكس��ا �ما �املناسب، �الوقت ��� �ذلك �واملالئمة �و�التماثل بالدقة،

وملعرفة�كيف�يمكن�التأكد�من�عالقة�الر�ط�ب�ن�نجاعة�املراجعة�الداخلية����التطبيق�السليم�ل��وكمة��ستد���

�ال �الذي�التعرف�ع����عض�ا��وانب�املحاس�ية���وكمة �بالدرجة��و���املراجع�الداخ��، شر�ات،�وال���مصدر�ا،

�عت���احد�أ�م�ر�ائز�ا��وكمة،�و�قدم�رؤ�ة�موضوعية�لوضعية�الشركة،�وذلك�من�خالل�تأكيد�دقة�ا��سابات�أو�

   : تقديم�تقار�ر�عن�الوضعية�املالية�للشركة،�ومن��ذه���عاد�نذكر

�املحاس�ي�-1 �والرقابة �والذين�و�ع� :ةاملساءلة ��دارة، �مجلس �أعضاء �بمساءلة �املسا�م�ن �قيام �ضرورة ��ذا �

�وقد� �مال�ا، �باعتبار�م �وا��ق �املسؤولية �لد��م �املسا�م�ن �الن �الالزمة، �واملعلومات �توف���البيانات �عل��م يتع�ن

� �عام �املالية �لألوراق �نيو�ورك �بورصة �قبل �من �املعاي���املوضوعة �الشر �2003أشارت �بحوكمة �إ���،وا��اصة �ات،

  .ضرورة�تفعيل�الدور�الرقا�ي�للمسا�م�ن�من�خالل�املشاركة����جميع�القرارات��ساسية�للشركة

�الشركة�من�خالل� : الداخليةاملراجعة��- 2  �الداخلية����نجاح�ا��وكمة�و�التا���تحقيق�أ�داف �ساعد�املراجعة

�املح �ا��انب �من ��داء �تقييم �ع�� ��عمل �وال�� �الداخلية، �بإدارة�الرقابة �يتعلق �فيما �خاصة �للشركة، �واملا�� اس��

طط��دار�ة�املوضوعة،�من�خالل�ة�وا��ساعد����حماية�أموال�الشرك�املخاطر�والرقابة�عل��ا،�فاملراجعة�الداخلية�

�العامة�للشركة،�واملسا�مة����إدخال�تحس�نات� �السياسة ��دارة����توجيھ ��ستخدم�ا �ال�� �البيانات ضمانھ�دقة

  1 .�ساليب��دار�ة�والرقابية�املعتمدةع���

التعارض�ب�ن�املسا�م�ن��منقلص�ت ادور�م�م�وفعال����إنجاح�حوكمة�الشر�ات�أل���ل�ا : ا��ارجيةاملراجعة�  -3

�يفيض ق����ع���عدم�تماثل�املعلومات�املحاس�ية�املحتواة�بالقوائم�املالية،�فاملراجع�ا��ار��ت أ��او�دارة،�كما�

ثقة�ومصداقية�ع���املعلومات�املحاس�ية�من�خالل�املصادقة�ع���القوائم�املالية�ال����عد�ا�الشركة،�وذلك��عد�

�الواردة �واملعلومات �البيانات ���ة �من �والتأكد � مراجع��ا �بإعداد �يقوم �بحيث �بالقوائم� ف��ا، �ترفق تقار�ر�مفصلة

  .املالية

4-�� �املراج : ملراجعةا��ان ���ان �م�مة �بالتقار�ر�تتمثل �الوارد �املحاس�ية �واملعلومات �البيانات ���ة �تأكيد ��� عة

�بخصوص� �املنجزة �الدراسات �جل �أكدت �وقد �وا��ارجية، �الداخلية �املراجعة �خالل �من �وذلك �املالية، والقوائم

حوكمة�الشر�ات�ضرورة�وجود�مراجعة�داخل�الشركة،�ف���ال����س�ر�ع���تطبيق�ا��وكمة�وتضمن�جودة�التقار�ر�

املناسبة،� ارات����عتماد�عل��ا����اتخاذ�القر ملالية�وتحقيق�الثقة����املعلومات�املحاس�ية�بما�يضمن�جود��ا�و�التاا
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بخصوص�دور���ان�املراجعة����ز�ادة�الثقة����املعلومات�املحاس�ية�بان�الشر�ات�ال��� �عض�الدراسات�وقد�أكدت

���� توجد �املراجعة ���ان ��شكيل �عن ��عالن ��سا�م �كما �غ���الشرعية، �املالية �املمارسات ��� �املراجعة ���ان ��ا

  .الشركة����سوق��وراق�املالية ت�شيط�حركة�أس�م�

�والشفافية -5 ��و�احد� : تحقيق��فصاح ��فصاح �فان �ا��وكمة، �مبادئ �وضمن �سابقا، �لھ �التعرض �تم كما

�ال� ��ساسية �املعلومات�املبادئ �عرض ��� �والشفافية ��مثل ��فصاح �أن �حيث �الشر�ات، �حوكمة �عل��ا �تقوم �

تطبيق�ا��وكمة�وإنتاج� املتعلقة�باألداء�العام�للشركة،�وخاصة�املا���واملحاس��،��عد�من�الدعائم��ساسية�لنجاح

  1.ت�العالقة�بالشركةاملعلومات�ذات�ا��ودة�العالية،�و�التا���املسا�مة����تحقيق�مصا����طراف�ذا

  ثانيا�دور�التدقيق�الداخ�������عظيم�القيمة�لألطراف�املستفيدة�من�حوكمة�الشر�ات

�للعمالء -1 �القيمة �  : �عظيم �م�ارات�يضع �الك�ساب �سعيھ ��� �يتمثل �تحدي �أمام �الداخ�� �املراجع �الدور �ذا

��ذا� �الشركة،�ل�س �بما�جديدة��ساير�التطور����مختلف�مجاالت�العمل��� �تنفيذ�م�امھ �تطو�ر�آليات �بل فحسب

�إليھ�من�مجرد�مس��لك� �إطار��غي���النظرة �الشركة�����عظيم�القيمة�أو�املنفعة�املتحققة�للعميل،��� يدعم�ج�ود

�كفاءة� �ع�� �تتوقف �ا��وكمة �تنفيذ �فاعلية �أن �وطاملا �ا��وكمة، �عملية ��� �شر�ك �إ�� �الشركة �وخدمات ملنتجات

شركة،�ف�ناك�يت����عد�دور�آخر�للمراجع�الداخ������ز�ادة�القيمة�املتحققة�للعميل،�من�الرقابة�الداخلية����ال

  .خالل�سعيھ�إ���التقييم�الفعال�للنظم�الرقابية،�وتقديم�التوصيات�الكفيلة�برفع�مستوى�جود��ا

�للمسا�م�ن�-2 � : �عظيم�القيمة ��ع�� �و�ذا �أموال�م، �إدارة ��� �املسا�م�ن �عن ��دارة �مجلس �اينوب جلس�ملأن

���� �فاعليتھ �مدى �عن ��فصاح �ضرورة ��� �واملتمثلة �املسا�م�ن، �ومصا�� �باحتياجات �الوفاء �عن �بالو�الة مسؤول

�ع��� �يتم �معيارا �إعداد�ا �ع�� ��دارة �مجلس ��شرف �ال�� �التقار�ر�املالية �تمثل �حيث �م�ام �من �إليھ �أو�ل �ما إدارة

�املس�ثمر�ن �طرف �من �وسلوكيات �قرارات �اتخاذ ��أساسھ �و�نا �واملرتقب�ن، �الداخليةيتا��الي�ن �املراجعة �دور �� 

 كعنصر�فعال����ضمان�دقة�ونزا�ة�التقار�ر�املالية�و�عز�ز�قدرة�املسا�م�ن�ع���مساءلة�مجلس�إدارة�الشركة،�وكذا

��ة�مسا�م��ا�بالتعاون�مع��دارات�املسؤولة����ا��د�من�املخاطر�ال���تتعرض�ل�ا�الشركة،�حيث��ساعده��ذه�امل

�من �وحماي��ا �الشركة، �ألصول ��مثل ��ستخدام �يضمن �أو مما �الغش �ن�يجة �ت�شا �قد ��ل��ام� �خطار�ال�� عدم

  2. كةطبقة����الشر بالقوان�ن�و�جراءات�امل

�املصا��  -3 �أل��اب �القيمة �و�تحادات� : �عظيم �والدائن�ن �واملوردين �املوظف�ن ��� �املصا�� �أ��اب يتمثل

جتمع�املحيط،�الذين�ل�م�مصا���فردية�أو�جماعية����نجاح�الشركة�واستمرار���ا،�ف���ال���توفر�فرص�ملالنقابية�وا

للمسا�م�ن�و�طراف� العمل�وتدفع�الضرائب�وتقدم�السلع�وا��دمات،�فاستمرار�ة�الشركة�تمثل�مص��ة�مش��كة

� �ع�� �الشركة �استمرار�ة �وال�تتوقف �ب�شاط�ا، �واملتأثرة �املرتبطة �أيضا��خرى �بل �عمليا��ا، �وفعالية �كفاءة مدى
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�التقييم�الذا�ي�لنظم� �يمكنھ�من�خالل �حيث �الداخلية �دور�املراجعة �ي��ز �املستمر�لتلك�العمليات،�و�نا التحس�ن

الرقابة�الداخلية،�ومسا�م��ا����إدارة�املخاطر�و�عز�ز�قدرة�املسا�م�ن�ع���مساءلة�مجلس�إدارة�الشركة�والرفع�من�

  1.قيمة�أو�منفعة�أل��اب�املصا�� فاءة�عمليات�الشركة�و�عظيم�ما�يتولد�ع��ا�منمستوى�وجودة�ك

  :العالقة�ب�ن�التدقيق�الداخ���وحوكمة�الشر�ات�: املطلب�الثا�ي

���� �ع�� ��عمل �رقابية �آليات �عدة �الشر�ات �حوكمة �مف�وم �الشركةتحيتضمن �أ�داف ��ذه�مُو��،قيق �تقسيم كن

�ونظام�الرقابة�الداخلية��ليات ��و�داخ����املراجعة�الداخلية�و��ان�املراجعة �خار����املراجعة��،إ���ما وم��ا�ما

  .ا��ارجية

�دور �املراجعة�الداخلية�د�أننجف ،كما�ل��وكمة�دور�بالغ���مية����الت�سيق�ب�ن��ذه��ليات�والعمل�ع���تطور�ا  

ول�ي�يأ�ي�التقو�م�لنظام�حيوي�مثل�نظام�الرقابة��،���تقو�م�نظام�الرقابة�الداخلية����ظل�تطبيق�حوكمة�الشر�ات

وعليھ�سوف�يدور�ا��ديث��ن�عن�تطور�نظام�املراجعة�. يھالداخلية�البد�لھ�من�نظام�مراجعة�داخلية�قوي�للتأث���ف

�إ�� �أدى �مما �الشر�ات �حوكمة �تطبيق �ظل ��� �سليم�تقو �الداخلية ��ش�ل �الداخلية �الرقابة �نظام �إحداث�, م و�دوره

  .التوافق�ب�ن��ليات�بفعل�ا��وكمة

�الشر�ات   �حوكمة �ظل ��� �الداخ�� �أصبح� :التدقيق �العاملية ��قتصادية �للوحدات �املالية �و���يارات �الفضائح       �عد

     إذ�أوصت�التقار�ر�العلمية����جميع�دول�, قت�ا��ا��التدقيق�الداخ���من�ضرور�ات�ال����شغل�ال�يئات�العلمية����الو 

�الشر�ات ��� �يلعبھ �الذي �بالدور ���تمام �ضرورة �ع�� �للفحص. العالم �خدمات �عن ��و�عبارة �الداخ��   فالتدقيق

سبة�أما�بال�.و�ذا�من�وج�ة�نظر�التعر�فات�التقليدية, و�ذا�ما�تم�است�تاجھ�من�مقارنة�التعر�فات�املختلفة ���والتقو 

و�ذا��،وا��دمات��س�شار�ة ،خدمة�التأكيد�املوضو����ن،للتعر�فات�ا��ديثة�ف�شتمل�التدقيق�الداخ���ع���وظيفت

  :�األ�ي�حدوث�تطور����أ�داف�التدقيق�وال���أصبحت���التطور����املف�وم�أدى�إ

ل�مشاركة��دارة����تخطيط�إس��اتيجية�الشركة�وتوف���املعلومات�ا�من�خالز�ادة�قيمة�الشركة�وتحس�ن�عمليا���-1

   .تنفيذ�تلك��س��اتيجية���ال����ساعد�ا�

  .تقو�م�وتحس�ن�فعالية�إدارة�املخاطر�-2

   .تقو�م�وتحس�ن�فعالية�الرقابة�الداخلية�-3

  2.تقو�م�وتحس�ن�فعالية�عمليات�حوكمة�الشر�ات�-4
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���دعم� صبحت�عامال�أساسيا��ا�أألتطور�امليثاق��خال���مل�نة�التدقيق�الداخ���نجد�و�صدد�تطور�التدقيق�الداخ���

�الشر�ات �حوكمة��،حوكمة ��� ��اما �دورا �أطراف�ُيمارسون �تخدم �بتطور�ا �أصبحت �الداخ�� �التدقيق �وظيفة �أن إذ

�طر�ق�التأكد�من�رسم� �عن �ل�م �����دافالشر�ات�وكذلك�تضيف�قيمة �بطر�قة��س��اتيجية�للوحدات قتصادية

  .تحقيق�مصا���جميع��طراف�و�أساليب�نز��ة

وانطالق�من��ون�التدقيق�الداخ���أحد�عوامل��سناد���وكمة�الشر�ات�وا�ع�اسا�لتطور�معايري�التدقيق�الداخ��� 

�الداخ�� �املدقق �دور �الرقابة��،ع�� �مخاطر�نظام �تحديد �عملية �وتجاوز �الداخ�� �للمدقق �التقليدي ��غ���الدور فقد

�الرئ���� ��داء ��شغيل �مؤشرات �كب���لتطو�ر�و�عديل �اس�شاري �بدور �القيام �إ�� �ليصل �املدقق��،الداخلية وأصبح

   .ناء�ال��امجا��طط�وأسس�ب الداخ���مطالبا�بأن�ي�ون�لديھ�عدد�من�امل�ارات�الفنية�ل�ساعده����ف�م

شر�ات�عاملية�ك��ى،�وال����انت�أ�م�أسباب�ا��يار�ا�أزمة�الثقة��با��يار حداث��قتصادية�امل�مة�ال���تمثلت��عد�� �و 

النانجة�عن�ضعف��داء�الرقا�ي�والتدقيق�الداخ������الشر�ات�امل��ارة،�إذ�أخذ�التدقيق�الداخ���أ�مية�كب��ة��ونھ�

كية�و��دارة�،�إذ�يقوم�التدقيق�الداخ���من�منظور�لحوكمة�الشر�ات����ظل�الفصل�ب�ن�امل�ساس�الذي�يرتكز�عليھ�

�تطو�ر�ا �الداخلية�والعمل�ع�� �تقو�م�نظم�الرقابة �إذ�يأخذ�ع���عاتقھ �الشر�ات�بدور�م�م �تقو�م��،حوكمة و�كذلك

    1.املخاطر�ال���تتعرض�ل�ا�الشركة�إدارة

   :عالقة���نة�التدقيق�بحوكمة�الشر�ات�وآليات�تنفيذ�ا�: املطلب�الثالث

��شـ����� ���ـا �امل�لفـة �وامل�ـام �التـدقيق ���نـة �عـاتق �علـى �امللقـاة �وامل�ـام �املسـؤوليات ���نـة��إ��إن �بـ�ن �قو�ـة �عالقـة وجـود

ن�مف�وم�حوكمة�الشر�ات�يركز�التـدقيق�ومف�ـوم�حوكمـة�الشـر�ات�وآليـات�تنفيـذ�ا�بصـفة�عامـة�،�فممـا�الشك�فيھ�إ

و�عـد���نـة�التـدقيق�أحـد�أ�ـم�آليـات�الرقابـة����الشر�ات�وسـ�تم� ،ى�ا��انـب�الرقـا�ي�فـي�الشـر�اتبالدرجة��ساس�علـ

  2: إذ�تحدد�تلك�العالقة�من�خالل�ما�يأ�ي ،وكمـة��خرى�و�طراف�ذات�الصلةتنـاول�عالق��ـا�مـع��عـض�آليـات�ا��

إن�من��سباب�ال���تدعو�ا���تب���تطبيق�ا��وكمة����الشر�ات�ت�بع�من�: قة���نة�التدقيق�بمجلس��دارةعال� -1

ومن�أضرار�ظا�رة�توافق�املصا���بـ�ن�إدارة�الشـركة�ومـدراء�ا�التنفيـذي�ن�مـن��،أ�مي��ا�كأداة�كفيلـة�ل��د�من�املخاطر

ج�ـة�واملـدقق�ن�و�طـراف��خـرى�مـن�ج�ـة�أخـرى�،لـذا�فـإن�وجـود���نـة�تـدقيق�فاعلـة�يمكـن�أن��سـ�م�فـي��عز�ز�ذلك�

ـة�التـدقيق�دورا�محور�ـا����تفعيل�حوكمة�الشر�ات�،مـن�جانـب�أخـر�فـإن�ل��نخرجا�لبناء�الثقـة�بـ�ن��طـراف،إذ��عد�م

� �يتمتـع �ملـا �نظـرا �تواج��ـا �ال�� �املشـا�ل ���ـل ��دارة �مسـاعدة �فـي �و�سـ�م ��ع����ـا �املخاطر�التـي مـن��أعضاء�اومواج�ة

نـة�التـدقيق��سـ�ب�ا��ياديـة�و�سـتقاللية�وا��بـرة�وعـدم�قـدرة�مجلـس��دارة�ع���تحقيق�ذلك�بمعـزل�عـن�وجـود���

الذي�دفعھ�ل�شكيل���نة�فرعية�متخصصـة���ـذا��،ضـخامة���مـھ�و�عمـال�املنوطـة�بـھ�وعـدم�التجا�س�ب�ن�أعضاءه

� ��سـ�� �بكفـاءة��إ��املجـال ���ـا �القيـام �املنـوط �امل�ـام �وممارسـة �بمسـؤولياتھ �لالضـطالع ��دارة �مجلـس �دور تفعيـل

                                                             
  .88عمر�ع���عبد�الصمد،مرجع�سبق�ذكره،ص 1
  .48ص47صذكره،مرجع�سبق�،خالل�عز�زة 2
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م���نة�التدقيق�بالتحقق�من�كفاية�نظام�الرقابة�الداخلية�وتنفيـذه�بفاعليـة�وتقـديم�توصـيات�مـن�خـالل�قيا،وفاعليـة

ملجلـس��دارة�مــن�شــأ��ا�تفعيــل�النظــام�وتطــو�ره�بمــا�يحقــق�أغــراض�الشــركة�و�حمــي�مصــا���املســا�م�ن�واملس�ثمر�ن�

��إ��بكفاءة�عالية�وت�لفة�معقولة�، �دور�ا �السياجانب �الشـركة�قبــل�اعتماد�ا���دراسة �ال���تت�نا�ا وأي��غييــر��سات

�الشـركة�وأثر�ـ �لطبيعـة�أعمـال �بنظــر��عتبــار�مالءم��ـا �آخــذة �مق��حــات��شــأ��ا �ال��نــة�مــن �تــراه �وتقــديم�مــا �علـى�ف��ــا ا

ة��املرحليــة�والســنو�ة�قبــل�عرضــ�ا�علــى�مجلــس��دارة�بــداء�الــرأي�ومركز�ـا�املـا���ودراسـة�القـوائم�املاليـ�،ن�يجـة�أعمال�ـا

�بي��مـا� �ت�شـأ �قـد �التـي �ال��اعـات �وحـل ��دارة �ومجلـس �ا��ـار�� �املـدقق �ب�ن ��عز�ــز�و��تصال �مــع �شــأ��ا �فــي والتوصــية

  1.والتأكـد�مـن�مـدى�ال��ام�الشركة�بالقوان�ن

2- � ���نة �الداخ��عالقة �بالتدقيق �التقـار�ر�:التدقيق �علـى ��شـراف �عـن �مسـؤولة �التـدقيق ���نـة ��انـت
ً
تار�خيـا

ضـمان�قـوة�إجـراءات�الرقابـة�الداخليـة�و�شـراف��أيضااملاليـة�السـنو�ة�التـي��عـد�ا��دارة�،�و�امتـد��ـذا�الـدور�ل�شـمل�

فإ��ـا��عتمـد�علـى�التـدقيق�الداخ���،�ش�ل�أفضل��شرافيةؤوليا��ا�ولغرض�تحمل�مس ،�شطة�التدقيق�ا��ار��أ�علــى

وعنـد��،املخـاطر�إدارةكأحـد�الـدعائم��ساسـية�التـي��سـاعد�فـي�تحقيـق�حوكمـة�أفضـل�للشـر�ات�ممـا�يفـرض�أ�ميـة�

���نـة�التـدقيق�خصوصـا�عنـد�تحديـد� �مـع �التـدقيق�الـداخ���بالتعـاون �الداخلية��راءاتوإجفحـص�قيـام نظام�الرقابة

والرقابة�الداخلية�للتغلب�علـى�تلـك��إجراءاتمن�خالل�تقديم�التقديرات�املستمرة�للمخاطر�ال���تتعرض�ل�ـا�الشـركة�

ة���نـة�التـدقيق�التحتيـة�للشـركة�وتحسـ�ن�فاعليـ�ـة�وجـودة��دارة�وتقو�ـة�البنـيةاملخـاطر�ل�سـ�م�ذلـك�فـي�ز�ـادة�فاعلي

�جانـب� �مـن � ،ـذا �باملعلومـات �التـدقيق ���نـة �تـزود �الـداخ�� �التـدقيق �وظيفـة �أخـر�فـإن �جانـب مثلـة�املت�املالئمةمـن

�خطـاء�،عـدم�الكفاءة�والفاعلية�،ضعف�الرقابة�و�عارض�املصا���وغ���ا�من�املعلومات�ال��� ،باألعمـال�غيـر�القانونيـة

�الـداخ�� �تقر�ـر�املـدقق �فـي � ،ترد �نجـد �الـداخلي�ن��أنلـذا �املـدقق�ن �مـع �خاصـة �اجتماعـات ��عقـد ���ـتم �التـدقيق ��نـة

��دارة�ملواج�ــة�املخــاطر�التــي�تكتنــف�عمليــة التقار�ر��إعداد للتأكـد�مـن�ســالمة�وكفايــة�وســائل�املتا�عــة�التــي�وضــع��ا

   .فعالة�بي��ما�اتصالحلقـة��باعتبار�اتـدقيق�الـداخ���والتـدقيق�ا��ـار���،�والتأكـد�مـن�وجـود�ت�سـيق�بـ�ن�الاملاليـة

��� �الب�ئـة �توف���ا �خالل �من �الداخ�� �التدقيق �ذاتھ �الوقت ��� �التدقيق ���نة �تدعم �ذات��املالئمةكما �أ�شط��ا ألداء

�املاليـة�ال����عد�ا��دارةر�ر�ومـن�ثـم��عـزز�وظيفـة�التـدقيق�الـداخ���لتضـمن�جـودة�التقـا�،الصلة�با��وكمة ن�أ،�كما

�الداخ��� �التدقيق �إدارة �وفاعلية �كفاءة �ز�ـادة �فـي �و��سـ�ب �الـداخ�� �املدقق �استقاللية �سيدعم �التدقيق ���نة وجود

�أو� �أو�تقليل�ـا ��خطاء �حدوث �تمنع �وقائية �ضوابط �ع�� �الت��يحية��اتخاذو�عتماد �الداخليـة �الرقابـة إجراءات

ل��نة�التدقيق�دور�����عي�ن�املدقق�الداخ���وترقيتـھ�وم�افئتـھ�أو��أن،�إذ�ـو�م�أعمـال�التـدقيق�الـداخ��تقالسـر�عة�و 

�ال�افية�أل  �و�الس���لتوافر�املوارد �مؤ�التھ�وم�امھ ن�أ إ��ذلـك��شـ��� .داء�م�امھ�سـتغناء�عنـھ�واملسـاعدة�فـي�تحديد

  2.ـ�نعكس�إيجابيـا�علـى�جـودة�حوكمـة�الشر�اتجـودة�العالقـة�الت�امليـة�بـ�ن�الطـرف�ن�س

                                                             
  .49خالل�عز�زة،مرجع�سبق�ذكره،ص� 1
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�ا��ار�� -3 �بالتدقيق �التدقيق ���نة �وز�ــادة� : عالقة ��ــو�تأكيــد �التــدقيق ���نــة �تكــو�ن �مــن �ال�ــدف��ســاس إن

� �دعـم �نحـو ��سـ�� �التـدقيق ���نـة �فـإن �ذلـك �تحقيـق �سـ�يل �وفـي �املاليـة، �القــوائم �ومصــداقية �استقالليةموثوقيــة

�علـى�مصـداقية�نتائج�ـا�أو�التـدقيق�ومسـاعدة�املـدقق�ا��ـار���علـى�أداء�عمليـة�التـدقيق�بـدون�أيـة�ضـ
ً
غوط�تـؤثر�سـلبا

�املقدم�،كفاء��ا �تقر�ره ���ة ��� �ال�شكيك �املـدقق��،و�التا�� �ترشـيح �بم�مـة �ال��نـة �اضـطالع �خـالل �من �ذلك و�تم

ملعتمد�ا��ـار���الـذي�سـ�تم��عي�نـھ�أو�عزلـھ�أو��غييـره�و�سـ�ام�فـي�تحديـد�أجـوره�وتقيـيم�عملـھ�مـع�تحديد��ساس�ا

فاعلــة��ســ�م��اتصالف�ـي�أداة��،���ذلك،�وحل�ال��اعات�ال���قـد�ت�شـأ�بـ�ن�املـدقق�ا��ـار���واملـدقق�الـداخ���أو��دارة

وما�ي�بعھ�ذلك�من��،ال���يقدم�ا�املدقق�ا��ار���املالئمةتنفيــذ��دارة�لالق��احــات��احتمالفــي�تـوافر�أو�ز�ــادة�فــرص�

�داء�امل�نـي�والوقـوف�علـى�نقاط�الضعف�ا��و�ر�ة����تصميم�أو��شغيل��ي�ل�الرقابة�الداخلية�و����تحس�ن�جـودة

� �املناسب،إذ �التـدقيق��أنالوقت �مجـال �تحديـد �خـالل �مـن �ا��ـار�� �املـدقق �و�ـ�ن �ال��نـة �أعضاء �ب�ن �الت�سيق تحقيق

ء�تلــك�املتعلقــة�بالسياســات�املحاســ�ية�املعتمــدة�والتغييــرات�املق��حــة�ســوا�،ومراجعـة�القـوائم�املاليــة�قبــل�و�عــد�ال�شــر

�التـدقيق��ش�ل�أفضل��أداءبصدد�ا�أو�تلك�ا��اصة�بالصـعو�ات�واملشـا�ل�التـي�تكتنـف� عملـھ�يمكـن�أن��عـزز�م�ـام

  1. و�دعم�بالتا���آليات�تنفيذ�حوكمة�الشر�ات

مف�وم�حوكمة�الشر�ات�يركز�بالدرجة��و����أنمما�الشك�فيھ� :ذات�املصا���عالقة���نة�التدقيق�باألطراف-4

�الشـر�ات �فـي �الرقا�ي �ا��انب ���نة�ع�� �أ�مية �ت��ز �و�نا �ال�دف، ��ذا �تحقق �آلية �عن �البحث �من �البد �و�التا�� ،

��رتكــ �نقطــة �وتمثــل �الشــر�ات �فــي �الرقابــة �آليــات �أ�ــم �أحد �تمثل ��و��ا �وحمايــة�التدقيق از�لتطــو�ر�التقــار�ر�املاليــة

��دارة�وا �الداخ���وا��ار��مصــا���املسا�م�ن�من�خالل�إشراف�ا�ع���إعداد�التقار�ر�املالية�وأداء ومد�خـط��،ملدقق

��دارةا �ومجلـس ��دارة �بـ�ن �غيـر�املتماثلـة �املعلومـات �مشـ�لة �مـن �والتخفيـف ��طـراف �تلـك �بـ�ن �فجوة��،تصـال وغلق

�جانـب� �إلـى ��دارة�وتحسـ�ن�اسـتقاللية�املـدقق�ا��ـار�� �يحقق�انخفاض��أنالتوقعـات�مـن�خـالل�مراقبـة �قد وجود�ا

�املاليـ �واملعلومـات �البيانـات �فـي �واملصـداقية �تـوافر�الثقـة �مع �غ���القانونية �املالية �التصرفات �حدوث �معدل ��� ـة��س��

�املسـ �لإلطـراف �ال��نـة ،تفيدةاملقدمـة �ف�سـ�� ��ر�ـاح �فـي �التالعـب �مـن �ا��ـد ��سـ�م�فـي �أن �يمكــن �وجود�ـا �إن  إ�� إذ

التأكـد�مـن�عـدم�وجـود�أي�تضـارب�فـي�املصـا���قـد�يـنجم�عــن�قيـام�الشـركة��عقــد�صـفقات�أو�إبـرام�العقـود�أو�الــدخول�

ـك�س�ســ�م�فـي�ز�ــادة�ثقـة�املتعــامل�ن�باألسـواق�املاليــة�ممـا�يــنعكس�علــى�ذوي�العالقــة�وذل��طراففـي�املشـروعات�مــع�

ارتفاع���م�التداول�وأسعار��سـ�م�،ذلـك�يؤكـد�إن�ل��نـة�التـدقيق�باعتبار�ـا�آليـة�مـن�آليـات�ا��وكمـة�دور�محوري�

 . ����رتقاء�بجودة�التقار�ر�املالية

  

  

  
                                                             

  .71،ص2007املراجعة�ا��ارجية،مصر،املكتب�ا��ام���ا��ديث،�أسس،آخرون،و�عبد�الفتاح�ال��ن،احمد�عبيد 1
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  :خالصة�الفصل

�ومقوماتھ���� �أسسھ ��سلوب �العر�ية،ول�ذا �لالقتصاديات �ا��ديدة �املتطلبات �إحدى �عت���ا��وكمة

القائمة�ع����فصاح�والشفافية،�و���عناصر�شبھ�غائبة�عن�واقع�املنطقة�العر�ية�أو�غ���متحكم�ف��ا�

شر�ات�بطر�قة�و�عد�حوكمة�الشر�ات�وسيلة�تمكن�املجتمع�من�التأكد�من�حسن�إدارة�ال.إ���حد�كب��

�شفاف� �نظام �تب�� �أن �م��� �قد �وقت �أي �أك���من ��ن �تب�ن �واملقرض�ن،وقد �املس�ثمر�ن �أموال تح��

��ساسية� �تطو�ر�القيم �إ�� �يؤدي ��دارة،كما �وسوء �الفساد �ضد �ضمانات �خلق �إ�� �يؤدي وعادل

  .القتصاد�السوق�و�رتقاء�باالقتصاديات�العر�ية�إ���مستو�ات�التنافسية�الدولية
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  : تم�يد

���ملام �غية   �التطرق �تم �ال�� �النظر�ة �ا��وانب �وتكملة �الدراسة ��إل��ابموضوع �السابقة �الفصول عن��و�جابة��

��ساسية، �ي��ق� �ش�الية �قد �نقص �أي �تدارك �أجل �من �تطبيقية �دراسة �إعداد �الفصل ��ذا �خالل �من ن�ناول

� �توصياتھ �و�ناء �نتائجھ �عرض �عند �البحث �بموضوعية ���داثة �التدقيق��،ا��زائر�ةجر�تنظرا �يخص �فيما سواءا

ة�حول�العالق كمة�الشر�ات�مقارنة�بالدول�املتقدمة،�ونظرا�لعدم�وجود�دراسات�تطبيقيةوكذا�حو �،املحاس���خاصة

�الشر�ات �وحوكمة �املا�� �املحاس�� �التدقيق � ارتأينا ،ب�ن �وللتوضيح �مستغانم �ميناء �مؤسسة ��� �تطبيقية �أك�� بدراسة

  : ثالثة�مباحث�كما�ي���إ��قمنا�بتقسيم��دا�الفصل�

  ؛تقديم�مؤسسة�ميناء�مستغانم: املبحث��ول 

  ؛التدقيق�املحاس���املا������املؤسسة�آليات : املبحث�الثا�ي

  .نتائج�الدراسة :املبحث�الثالث
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  :مؤسسة�ميناء�مستغانمتقديم�: املبحث��ول 

ــة   ــ ــ ــ ـــة�التحتيـ ــ ــ ـــن�الب�يــ ــ ــ ـــ���مــ ــ ــ ـــزء�أسا�ــ ــ ــ ــــتغانم�جــ ــ ــ ـــاء�مسـ ــ ــ ـــد�مينــ ــ ــ ـــد �عــ ــ ــ ــــروري�للعديــ ــ ــ ــــو�ضـ ــ ــ ـــل،�ف�ـ ــ ــ ــة�بالنقــ ــ ــ ــ ـــن�  ا��اصـ ــ ــ مــ

ـــناعات� ــ ــ ــ ــ ـــ�ى    الصـ ــ ــ ــ ــ ـــ����الك�ــ ــ ــ ــ ــ ـــارك��ــ ــ ــ ــ ــ ــــ���شــ ــ ــ ــ ــــنال�ـــ ــ ــ ــ ــــة�مـــ ــ ــ ــ ـــارة�الدوليــ ــ ــ ــ ــ ــــدمات��التجــ ــ ــ ــ ـــن�ا��ـــ ــ ــ ــ ــ ـــد�مــ ــ ــ ــ ــ ـــديم�العديــ ــ ــ ــ ــ ـــالل�تقــ ــ ــ ــ ــ خــ

ـــدم ــ ــ ــــري �ا��ــ ــ ــ ــــيد������البحــ ــ ــ ـــة�و�الصــ ــ ــ ــــث�. ات�ا��ار�ـــ ــ ــ ــــدا�املبحــ ــ ــ ـــ��مــ ــ ــ ــــرق��ـــ ــ ــ ــــوف�نتطــ ــ ــ ــــ�ســ ــ ــ ـــة� إ�ــ ــ ــ ـــة�ملؤسســـ ــ ــ ــة�تار�خيـــ ــ ــ ــ ملحــ

ـــتغانم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء�مســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل��.مينـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة�العمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة�ب�ئـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل�املؤسســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة�واداخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ��للمؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل�التنظي�ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                                                              . ل�ي�ـــ

  :ؤسسة�ميناء�مستغانم�و�امل�ام��ساسية�ل�املحة�تار�خية�مل: املطلب��ول�

  ملحة�تار�خية�ملؤسسة�ميناء�مستغانم  :أوال

و�دأت��287-82: بموجب�املرسوم�1982أوت��24أ�شأت�مؤسسة�ميناء�مستغانم��عد�إعادة�ال�ي�لة�لقطاع�املوا�ئ���� 

�نوفم��� �من �ابتداء ��شاط�ا �للموا�ئ��1982املؤسسة �الوط�� �بالديون �ا��اصة �والتج���ات �ا��دمات �ع�� وتحصلت

كما�اسند�إل��ا�م�ام��،)SONAMA(ملنحلة�أيضا�وكذلك�تلك�خاص�بالشركة�الوطنية�لل��ن�والتفر�غ�ا�،ONPاملنحل�

 ).CMAN( القطر�املحولة�فيما�قبل�للشركة�الوطنية�للمالحة�

وتحمل����ال��ل��،عبارة�عن�شركة�ذات�أس�م�تخضع�إ���القانون�التجاري�والقانون�املد�ي�ميناء�مستغانم مؤسسة

  .مليون�دينار�جزائري �خمسمائةمليار�و��01و�بلغ�رأس�مال�ا��جتما����01- 0-88التجاري�رقم�

ع���استقاللية�ال�سي���من�الشركة�ا��زائر�ة��و���ال����انت��1989فيفري��29منذ� تحصلت�مؤسسة�ميناء�مستغانم

  .تتم���بوضعية�مالية�متواز�ة

تم�تحو�ل�مؤسسة�ميناء�مستغانم�من�مؤسسة�عمومية�ذات�طا�ع�اجتما���إ���املؤسسة�عمومية�ذات��1989منذ�و 

  .�ع�اقتصاديطا

تقع�شمال�غرب�مدينة�مستغانم��يحد�ا�من�ا���ة�الشمالية�البحر��بيض�: مؤسسة�ميناء�مستغانمموقع�-

املتوسط�ومن�ا���ة�ا��نو�ية�الطر�ق�املزدوج��للسيارات�ومن�ا���ة�الغر�ية�مدير�ة�ا��مارك�ومن�ا���ة�الشرقية�

   .حض��ة�امليناء

  MOSTA.DZ-WWW.PORT: ملؤسسة�ميناء�مستغانم�املوقع��لك��و�ي-

  :امل�ـام��سـاسية�للـمؤسسة:ثانيا

 ؛�س����مالك�العمومية�واملؤسسة�واستغالل�وتطو�ر�امليناء -

 ؛احت�ار�عملية�املناولة،��شاطات�وعملية�ال��ن�والقيادة�و�ر�ط�السفن� -

 ؛القيام�بأعمال�الصيانة،�ال��يئة�وتجديد�الب�ية�الفوقية�للميناء� -
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القيام�ب�ل�عملية�تجار�ة�مالية،�صناعية،�منقوالت،�عقارات�ال���ل�ا�صلة�مباشرة�أو�غ���مباشرة�بال�دف� -

 ؛�جتما���للمؤسسة

  : ب�ئة�العمل�داخل�املؤسسة: املطلب�الثا�ي

و�ي�ون�عن�طر�ق�ال��قية����النصب��،أك���مرد�وديةأثناء�س���عالقة�العمل�يقوم�املستخدم�بتحف���العمال�من�أجل� 

 .أو�الت�و�ن�و�التدر�ب�

�عت���ال��قية��عي�ن�جديد����منصب�عمل�أع���من�املنصب�املشغول�سابقا����املؤسسة�أو�أحد�فروع�ا�و�:ال��قية-

 : ت�ون�بناءا�ع��

- � ��عد�ا����ة �السلمية �السلطة �طرف �من �مؤكدة ،� �املؤسسة �داخل �العامل � �طرف �من �املك�سبة �و�التأ�يالت امل�نية

 ؛ء�اختبارات،�امتحانات�أو�مسابقاتإجرا

 ؛املعارف�الش�ادات�املتحصل�عل��ا�من�طرف�العامل�اثر�ت�و�ن -

- � �حسب �ترقي��م �املراد �باختيار�العمال �املستخدم �شروطحداملؤسسة،ت�احتياجاتيقوم ����و �د �التطبيق كيفيات

  .ال��قية�التحو�ل�و�إعادة�التأ�يل�تفاقات�ا��ماعية�للمؤسسة�و�يدخل����مف�وم�

و�ذلك����أي�م�ان�ي�ون�فيھ��شاط��،�و��عي�ن�جديد�للعامل����أي�منصب�عمل�آخر�مناسبا�لكفاءاتھ :التحو�ل-

  ؛املؤسسة��املينائية

  ؛�غي���مل�ان�العمل�و��قامة�معايمكن�أن�ينجر�عن�التحو�ل��غي���م�ان�العمل�فقط�أو��-

�املص��ة�- �ضرورة �حالة ��� �املؤسسة �بقرار�من �التحو�ل �ي�ون �أن �العامل��،يمكن �من �بطلب �ي�ون �أن �يمكن كما

 .؛������اعتبارات

�باال�ع�اسا �التكفل �و�كيفيات �أعاله �املشار�إل��ا ��ح�ام �تطبيق �التحو�ل�إن �حالة �عن �امل��تبة �و�املالية ��جتماعية ت

  .لضرورة�ا��دمة�محددة�عن�طر�ق��تفاقيات�ا��ماعية�للمؤسسات

  :تقوم�املؤسسة�بإعادة�تأ�يل�العامل�من�منصب�عمل�آخر�باألسباب�التالية:إعادة�التأ�يل-

 ؛الضرورة�املطلقة�ل��دمة -

 ؛ي��س�ب��مراض�السن�أو�حادث�عملال��ز�البد� -
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 .بطلب�من�العامل - 

�،ا��ماعية�املتعلقة�بالت�و�ن�أثناء�العمل��تفاقيةتقوم�مؤسسة�ميناء�مستغانم�بتطبيق� : التكو�نالتدر�ب�و -

ون�يتم�إعداد�بالتعا�،إنتاجية�العمل�ادة�املعارف�امل�نية�للعمال�وتحس�ن�نوعية�و بإعداد�و�تنفيذ�خطط�و�برامج�لز 

  و��عرض�إ���مجلس�إدارة�املؤسسة�للمصادقة��عد�اخذ��،السنوات�ا��اصة�بالت�و�ناملتعددة�املخططات�السنو�ة�و 

  .يل��م�العامل�املستفيد�بمتا�عة�الدورات�الت�و��ية. الرأي��س�شاري�ل��نة�املشاركة

�مكن�و .�ش�ل�عدم�إح��ام��ذا��ل��ام�خطا�م�نيا��عاقب�عل��ا�وفقا�ألح�ام��تفاقية�و�النظام�الداخ���للمؤسسة   

�ن�التحسانجاز�أعمال�الت�و�ن�و ��تحقيق�و ،�املسا�مة��عامل�لھ�كفاءات�و�مؤ�الت�مناسبة�للمستخدم�أن�يلزم�أي

�ستفيد�العامل�املدعو�ل�ذا�الغرض�من��عو�ض�و .�دا��ل��ام�خطا�م�نيا��عاقب�عليھ ال���ينظم�ا��ش�ل�عدم�اح��ام

أثناء�دورة�الت�و�ن�يتقا����العمال�املث�ت�ن�أثناء�دورة�الت�و�ن�و  .كيفيات�منحھد��تفاق�ا��ما����للفرع�شوطھ�و يحد

كذلك��عو�ضا�تكميليا�للت�و�ن�مساو�ا�ملبلغ�التعو�ضات�القاعدي،�التعو�ض�ع����قدمية�و أجرة�م�ونة�من��جر�

  .املرتبطة�بمنصب�العمل�املشغول 

  : عامال�مقسم�ن�كماي���722ا����2017سنة�بلغ�عدد�العمال�امليناء����:  عدد�عمال�مؤسسة�ميناء�مستغانم -

  إطارات 67-

  تقني�ن� 85-

  تنفيذ 570-

  722: املجموع-
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  ال�ي�ل�التنظيمي�ملؤسسة�ميناء�مستغانم: املطلب�الثالث

    ال�ي�ل�التنظيمي�ملؤسسة�ميناء�مستغانم):III -02(الش�ل  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

          

            

          

  

  

  

  

  2017-04-25التدقيق،مؤسسة�ميناء�مستغانم،خلية�:املصدر

  

        رئ�س�مدير�عام              

 مساعد�رئ�س�عام

مدير�ة��شغال��������

  و�الصيانة

مدير�ة�قيادة�

  امليناء

مدير�ة��س�ثمار�

  التجاري 

مدير�ة�املالية�و�

  املحاسبة

مدير�ة�املوارد�ال�شر�ة�

  و�الت�و�ن�و�الوسائل

�دامل�دائرة

  م�ن�والت�و�ن

دائرة�ا��دمات�

  �جتماعية�

دائرة�

الوسائل�

  العامة

ـــرة� ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دائــــ

  املحاسبة

ـــرة� ــــ ــــ ــــ دائـــ

  املالية

دائرة�  

  التجار�ة

ال��ن�دائرة�

  و�التفرغة

دائرة�

  املالحة

دائرة�

  من� 

دائرة�

  �شغال

دائرة�   

  الصيانة

ص��ة�العتاد
م

ظافة  
�شغال�و�الن

ص��ة�
م

  

ط
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فرع�ال
س�امليناء  
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فرع�
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م
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م
  

ن
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ص��ة�الت
م
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��
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م

  

صاء
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م

  

ص��ة�الفوات��
م
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��
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صيل
ح

ص��ة�الت
م

ص��ة�املالية  
م

  

حليلية�
سبة�الت

حا
ص��ة�امل

م
  

سبة�العامة
حا

ص��ة�امل
م

  

ر�ة� ضرو
ن�باألشياء�ال

ص��ة�التمو�
م

  

ت
نا خزو

سي���امل
ص��ة��

م
  

سائل�العامة
ص��ة�الو

م
  

�جتماعية
ن� شؤو

ص��ة�ال
م

  

ضة
ط�و�الثقافة�و�الر�ا

شي
ص��ة�الت�

م
  

ف
�والت�الي �جور
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ن  
ص�و�الت�و�
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 :املدير�ة�العـامـة -

�مستوى� �ع�� �نالحظ �كما ،� �املؤسسة ��� ��ول ��عت���املس���و�املسؤول �الذي �مدير�عام �العامة �املدير�ة �ع�� �شرف

��ما �خليت�ن �وجود �العامـة �: �دارة ��� �يحصل ����ء ��ل �بمراقبة �تقوم �املراقبة �خلية �وخلية الدراسات�املؤسسة

يالحظ�أنھ�مقسم�إ���ستة�مديرات�ال���بدور�ا�مقسمة�إ���دوائر��،ومن�خالل�املخطط�العام�للمؤسسة،والتخطيط

�ا��اليا �عن�الدوائر�مصا���وتتفرع�م��ا �ترابط�دائم�ومتواصلو�التا���يمكن�ال�،و�تفرع �يوجد ب�ن�مختلف��قول�أنھ

  .مدير�ات�املؤسسة

  : تت�ون�مماي��DRHFM التـ�و�ن�والـوسائلمـدير�ـة�الـموارد�ال�شـر�ـة�و  -1

 : مصا���و���3ال���يتفرع�م��ا��:دائرة�املستخدم�ن�والتكو�ن -

 مص��ة�املستخدم�ن�والت�و�ن�. 

 املص��ة��جتماعية. 

 مص��ة�الرواتب. 

 :وال���تنقسم�إ���مص��ت�ن���: دائرة�الشؤون��جتماعية�و�الثقافية -

 والر�ا���مص��ة�ال�شاط�الثقا���. 

 مص��ة�املس�ندات��جتماعية. 

 :مصا������3وتحتوي�ع��� دائرة�الوسائل�العامة -

 مص��ة�الوسائل�العامة�وتتدخل�املص��ة����حالة�شراء�سلعة�ما�و�شرف�عل��ا�رئ�س�املص��ة�والعون�

 .�داري 

 � �املص��ة �ع�� �و�شرف �باملخزن �العمليات �ب�ل �املص��ة �تتكفل ��سي���املخازن �املص��ة�مص��ة رئ�س

  .واملس���باإلضافة�إ���أم�ن�املخزن 

 مص��ة�التمو�ن���تم��ذه�املص��ة�ب�ل�موردي�املؤسسة�و�شرف�عل��ا�رئ�س�املص��ة�وعون�ن�أو�أك���

 .                             م�لف�ن�بالشراء

  : �ما�عت���رأس�املؤسسة�تحتوي�ع���دائرت�ن�Direction de l’exploitation commercial مـدير�ـة��س�ثمـار�التجـاري  -2

  :وتحتوي�ع���مص��ت�ن: دائرة�التجارة*
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 مص��ة�الفوات���وعقارات�البناء. 

 مص��ة��حصاء�. 

  :وتحتوي�ع���مص��ت�ن��ما: دائرة�ال��ن�والتفر�غ -

  مص��ة�املخازن�تقوم��عملية�التخز�ن�تحت�إشراف�رئ�س�املص��ة�وامل�لف�ن�باملخازن. 

 ال��ن�والتفر�غمص��ة�. 

  .خلية�ال�سو�ق،�خلية�الدراسات�وال��يئة،�وخلية�الدراسات�القانونية: خاليا�و���3وتضم�أيضا�

  :وتحتوي�ع���دائرت�ن��ماDirection des travaux et de la maintenance مـدير�ـة��شغـال�والصيـانة -3

  :وتحتوي�ع���مص��ت�ن:دائرة�الصيانة -

 مص��ة��دوات�والعتاد. 

 مص��ة�الصيانة. 

  :وتحتوي�ع���مص��ة�واحدة���: دائرة��شغال -

 مص��ة��شغال�والنظافة. 

  :وتنقسم�إ���دائرت�ن��ما Direction de la capitainerie مدير�ة�قيادة�امليناء -4

  :و�ش�ل�من�فرقت�ن��ما: دائرة��من -

 فرقة�حراسة�امليناء�و�من. 

 ضباط�امليناء. 

  :وتحتوي�ع���محطت�ن��ما: دائرة�املالحة -

 محطة�توجيھ�املركب�وا��ر� 

 محطة�الر�ط�ال���تقوم�بتقييد�الباخرة. 

�واملحـاس�ية -5 �املـالية ��ل� Direction finance et comptabilité مـدير�ـة �ب�ن �ما �تجمع �أ��ا �حيث �املؤسسة �أساس ��

  : املدير�ات�وتتفرع�إ���دائرت�ن��ما
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  :وتحتوي�ع���مص��ت�ن��ما: املالية�و�املحاسبة�دائرة -

 مص��ة�املحاسبة�العامة. 

 مص��ة�املحاسبة�التحليلية. 

  :وتحتوي�ع���مص��ت�ن��ما: دائرة�املالية -

 مص��ة�املالية. 

 مص��ة�التحصيل�. 

   Bureau de sécurité patrimoines:مدير�ة�مكتب��من�امل��ا�ي� -6

� �الداخ�� �امليناء �أمن �لضبط �خصيصا �مستحدثة �مدير�ة �املراقبة�� �و �ا��راسة �يخص �و��, فيما �بالدخول التصر�حات

 . إ��...املتا�عة�امليدانية���راس�امليناء�, ا��روج

 : و�تحتوي�ع���ثالثة�مصا��

  .مص��ة��من�الداخ���للمؤسسة�-

 .  مص��ة�أمن�حض��ة�السيارات�-

  .مص��ة�أمن�امليناء-

  :املؤسسةدقيق�املحاس���املا������الت�آليات : �يالثا�بحثامل

و�من�أجل�نظرا�للتعامالت�املتنوعة�ال���تقوم���ا�مؤسسة�ميناء�مستغانم،و�ك��ة�تدفق�املعلومات�املحاس�ية�و�املالية،  

ال�ي�ل�التنظي���لوظيفة�التدقيق�����إ��و��نحرافات�و�التالعبات�يتم�اق��اح�تدقيق�محاس���و�ما���تا�ع���خطاءمنع�

  . �ده�املؤسسة

  تحديات�مؤسسة�ميناء�مستغانم: ل املطلب��و 

  مم��ات�و�خصائص�ميناء�مستغانم -1

  موقع�جيو�اس��ات����ام؛-

  ؛وفرة�طرق�و�مواصالت�نحو-

  ؛محطات�رسو�مخصصة�لسفن-
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  ؛وناقالت�الز�ت,السكر,متخصصة�ملعا��ة�ناقالت�ا��بوب�إ�شاءات-

  ؛قدرات�تخز�ن�مغطاة�وغ���مغطاة-

  ؛حماية�جيدة�للبضا�ع-

  ؛)والبحري  الطر�ق��ر���,السكة�ا��ديدية(�سليم�البضا�عتنوع�طرق�-

  ؛�قتصادي�ن�املتعامل�نب���فوقية�و�تج���ات�وفق�طموح�-

  .وعمال�م�يئون�ومدر�ون�ع���عمليات�ال��ن�و�التفر�غ�إطارات-

  املوا�ئ�املنافسة�مليناء�مستغانم� -2

و�دا�مع�جميع�املوا�ئ�املوجودة����ا��زائر�ال���تحاول�جلب�الز�ون�للتعامل��عدة�منافس�ن�إ��يتلقى�ميناء�مستغانم�

  : م��ا�نذكر مع�ا�بمختلف�الطرق�

  ؛شساعة�مساحة�امليناء -

  ؛سن�يم��50م��و8عمق�املياه�تحت�سطح�امليناء�نقدرةب -

  ؛طن285حمل�ا��او�ات�بقدرة�حمل��آالت -

  املينائية�الفوقية؛انجاز�أعمال�صيانة�و���يئة�و�تحديث�للب��� -

�التجار�ة�املالية،الصناعية�والعقار�ة��- �العمليات �ب�ل �مؤسسة��ذاتالقيام الصلة�املباشرة�أو�الغ���مباشرة�بموضوع

  ميناء�مستغانم؛

   .بحر�ة�للمسافر�ن�ب�ن�ميناء�مستغانم�و�جنوب�اسبانياانجاز�محطة�-

  :التدقيق�الداخ������املؤسسة�ة�ي�ل : املطلب�الثا�ي-

  �ي�ل�التدقيق�الداخ������املؤسسة�)III -03(الش�ل�رقم  

    

  

  إدار�ا  

    

  وظيفيا                                                                            

 املدير�ة�العامة

 ��نة�التدقيق�الداخ��

مدير�ة�التدقيق�الداخ���

 ومراقبة�ال�س���������������
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  و��و�املس���و�املسؤول��ول يرأس�ا�املدير�العام�للمؤسسة�: املدير�ة�العامة -

  : تت�ون�من�ثالثة�أعضاء��التا��: ��نة�التدقيق�الداخ�� -

   رئ�س���نة�التدقيق�الداخ�� -

  مساعدين-

فإذا��ان�النظام��عمل�بطر�قة��.النظام�اتقييما�أوليا�ل�ذ بإعطاءتقوم�    : ��يمدير�ة�التدقيق�الداخ���ومراقبة�ال�س -

غ����تدقيقبأن�ال��ست�تاجفـي�ح�ن�إن�أدت�عملية�الفحص�إ���ة�التدقيق؛�ومصداقي�ةمحددة�وجيدة�ف�ذا�يؤكد�قو 

                                                                                                                                     .وجود�تالعب�وغش�احتمالف�ـذا�يؤكد�وجود�نقائص�و�غرات�تخلق�أخطاء�مع��،عليھ��عتمادمر����وأنھ�يجب�عدم�

�ف� �حيث�الوظيفة�مع �الداخ���من �التدقيق ���نة �الداخ���ومراقبة�ال�ستتعامل �التدقيق ����يمدير�ة فت�ون��إدار�اأما

  .و�املدير�ة�العامة��� يمدير�ة�التدقيق�الداخ���ومراقبة�ال�سب�ن�

  :التدقيق�املحاس���املا������مؤسسة�ميناء�مستغانم : املطلب�الثالث

  :م�مة�التدقيق�املحاس���واملا���-1

يقوم�املدقق�املحاس���و�املا���بفحص�مصداقية�و���ة�وشرعية�وعدالة�املعلومات�املحاس�ية�و�املالية�وفقا�ملبادئ�

�لتحديد�قياس�و�تص�يف�و�شر��ده�املعلومات�املحاسبة�املقبولة�عموما،و�الوسائل �املستخدمة من�أجل�.و�ساليب

  .منع��خطاء�و�نحرافات�والتالعبات

  الوضع�التنظيمي�للتدقيق�املحاس����واملا����-2

  :يو���الش�ل�املوا���الوضع�التنظي���للتدقيق�املحاس���واملا��

  و�املا���الوضع�التنظيمي�للتدقيق�املحاس��):III -04( الش�ل�

    

  

  

                                                

  .2017-04-26،خلية�التدقيق�مؤسسة�ميناء�مستغانم: ملصدرا                                                                 

  

 مدیر التدقیق الداخلي

 التدقیق المحاسبي ولمالي تدقیق األداء
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  :ماي��  �عمل�التدقيق�وفق�برنامج�مقسم�إ���ثالث�حصص�����ل�موسم�و��دا�من�أجل - تنظيم�العمل - 3

  ؛�التأكد�من�ال���يل�املحاس���وفقا�ملبادئ�املحاسبة�املقبولة�عموما-

  التأكد�من�ال���يل�ال��يح���ميع�العمليات�ل�ل�دورة�محاس�ية؛�-

  تحديد��خطاء�و�الغش؛�-

  ع����صول�والتحقق�من�وجود�ا؛دراسة�سبل�ا��فاظ��-

  ناسقة�مع���داف�املسطرة�ل�ا؛فحص�العمليات�و�ال��امج�من�أجل�التأكد�من�أن�النتائج�مت�-

  .دد�وفقا�للمعاي���املقبولة�عموماإعداد�التقر�ر����الوقت�املح�-

  عالقة�التدقيق�املحاس���املا���بحوكمة�مؤسسة�ميناء�مستغانم-4

  :اي��م خالل من ا��وكمة تطبيق يتم  

 :الشر�ات ��وكمة الداخلية �ليات -

 أ�داف لتحقيق الالزمة �جراءات الشركة،واتخاذ وفعاليات أ�شطة ع�� الداخلية الشر�ات حوكمة آليات تنصب

 :يأ�ي ما إ�� الداخلية الشر�ات حوكمة آليات تص�يف الشركة،و�مكن

 :�دارة مجلس 1-

 �ستعمال سوء من الشركة �� املس�ثمر مال رأس يح�� أنھ �دارة،إذ سلوك ملراقبة أداة أحسن املراقب�ن مجلس �عد

 القوي  �دارة مجلس إن كما العليا �دارة وم�افأة وإعفاء �عي�ن �� القانونية صالحياتھ خالل من �دارة،وذلك قبل من

 �عظيم أدا��ا،و�التا�� و�قوم سلوك�ا و�راقب لإلدارة امل�سبة ا��وافز الشركة،و�قدم إس��اتيجية وضع �� بفاعليھ �شارك

 ذات الشركة،و�� ملص��ة للعمل يؤ�ل�ا الذي املوقف �� ت�ون  أن ي�ب�� فعالة املجالس��ذه ن ت�و  ول�ي�الشركة،�قيمة

 ا��اصة أح�ام�ا ملمارسة الالزمة السلطة تمتلك أن يجب كما.�عتبار �ع�ن للشركة �جتماعية ��داف تأخذ الوقت

 ع�� املستمر �شراف عن العليا،فضال �دارة باختيار ،وتقوم��اشؤو  �� والب��وقراطية السياسية التدخالت عن �عيدا

  .و��فصاح�عن�دلك�الشركة أداء

 :الداخ�� التدقيق 2-

 املواطن�ن قدرة بز�ادة العملية،وذلك �ذه �عزز  ��اأ ،إذ ا��وكمة عملية �� م�ما دورا الداخ�� التدقيق وظيفة تؤدي

 بز�ادة ��اينفذو  ال�� ��شطة خالل من الداخليون  املدققون  يقوم الشركة،حيث مساءلة ع��

  .واملا�� �داري  الفساد مخاطر وتقليل للدولة اململوكة الشر�ات �� العمل�ن املوظف�ن سلوك املصداقية،العدالة،تحس�ن

�حصة �السنوي �برنامج�ا ��� �الداخ�� �التدقيق �خلية �بمراجعة��تضع �ف��ا �تقوم �املا�� �املحاس�� �للتدقيق مخصصة

و�دا��،والتحقق�من�مدى���ة�الفوات���ومصداقية��موال�ال���تم�صرف�ا�و�ر�اح�الصافية�،البيانات�والقوائم�املالية

  .لدى�املالك�وإفصاححفاظا�ع���ملكية�املسا�م�ن�و�معرفة�مسار�أموال�م�ح���ت�ون��ناك�شفافية�
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�التنفيذيةاملدير�ة��إ��و�ده��خ��ة�تحيل��مر�املدير�ة�العامة�للمعا��ة،�إ��يقوم�املدقق�املحاس���املا���برفع�التقار�ر�

وعليھ�مبادئ�ومعاير�ا��وكمة����املؤسسة،ودقة�ح���تضمن��بإفصاحال���تمثل�حوكمة�الشر�ات�ملراقبة�س���العملية�

�أك�� وللتوضيح�.فمصداقيتھ��ع���وجود�ا��وكمة�،�ساسية����تطبيق�ا��وكمة�فالتدقيق�املحاس���املا����و�الرك��ة

   : قمنا�بت��يص�الش�ل�املوا��

                                         .مخطط�يب�ن�العالقة�ب�ن�التدقيق�املحاس���املا���و�حوكمة�الشركة  III - (5 (الش�ل                   

  التقار�ر�إرسال  

  

           معا��ة�التقار�ر��         

  

  

  .من�اعداد�الطالب�باالعتماد�ع���املعلومات�املقدمة�من�طرف�املؤسسة�: املصدر                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التدقيق�

املحاس���املا������

التنفيذيةاملدير�ة�  

 املدير�ة�العامة

 التنفیذ والمعالجة                 
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  :خالصة�

،�ساعدتنا�ع���التعرف�ستغانمينائية�ململؤسسة�املل�قيامنا�بدراسة�حالة�االيدانية�ومن�خملفيما�يتعلق�بالدراسة�ا

كما�تطرقنا�إ���.للموظف�نالتحليل�الوصفي�ل��صائص�الدميغرافية����عل��ا�وع����ي�ل�ا�التنظي��،�وقمنا�بالتطرق�إ

معرفة�كيفية�التدقيق�الداخ���داخل�املؤسسة�وخاصة�التدقيق�املحاس���املا��؛�كما��عرفنا�ع���عالقة�املوظف�ن�مع�

  . �دارة�و�مدى�مسا�مة�التدقيق�املحاس���املا������حوكمة�مؤسسة�امليناء

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

      

  

  

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

 

 

 

 

 

  ــخـاتــمــةال

   
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 الخاتمة العامة
 

  :ا��اتمة-1

�ا �متعدد �جديد �مف�وم �الشر�ات �حوكمة ���إن �إيختوانب �دولة �من ����لف �وفقا �والقوانال ختال أخرى، �القواعد ��نف

�و  ��ال وال�شر�عات، �نميوجد �يطبق �معياري ��عر�ف �العاجم ��وذج �دول �لميع �بل ��يخت، �للظروف �وفقا قتصادية�لف

ف�وم��ش�ل�ملا�فقد�ظ�ر��ذا�ا��مع�تطور�العوملة�ومستجدا�جتماعية�ل�ل�دولة�كما�يتطور السياسية،�القانونية�و� 

� �املأسا��� �انفصال �عن �الناجتة �الو�الة �مشا�ل �� مللعاجلة �عن �و� كية �الفضائح �وان�شار�سلسلة �ادارة، لية�ملازمات

تلك���� ندار��مع�كبار�� �لتدقيقسبة�واملحاة�وما�احتوت�عليھ�من�فساد�إداري�وتواطؤ�مؤسسات�امليللمؤسسات�العا

وذلك�ي�ون�ن�يجة�للتطبيق��ملاليةعلومة�املا���لتطبيق�حوكمة�الشر�ات��و�إعادة�الثقة���يجايثر�� إن�� .ؤسساتملا

  .رجاتھمخ ملاليةعلومة�املاماليل�والذي��عد�اتدقيق�املحاس���املا���يد�لل��ا

الدو���،�و�و��ا�من�الدول�ال����س�����ون�ا��زائر�من�الدول�حديثة�الع�د����مس���التوافق�مع�تطورات�التدقيقو �

مدقق��ا�من�كـو�ن�بتإ���إعطاء��س�يالت�أك���لالسـ�ثمار��جنبـي�سـواء�أكـان�مباشـر�ا�أو�غيـر�مباشر،�مطالبة�استفادة�

�عطي�ارتياحا�اك���و ،�مح�ل�ا�باستغالل�موارد�ا�ال�شر�ة�س�و  ل�س���ا���تطبيق�مبادئ�حوكمة�الشر�ات�،منطلق�دو��

  .واملالك�طراف�ذات�املص��لأل 

ثم��ةجزائر��ودراست�مؤسسة���حوكمة�الشر�ات��التدقيق�املحاس���املا���دفنا�����ذه�الدراسة�إ���دراسة�دور�ان��

�الوقوف� �قصد �للموضوع �واملفا�ي�� ��طار�النظري �استعراض �تم �ال�دف ��ذا �ولتحقيق �أخرى �شر�ات �ع�� �عميم�ا

�إش�الية� ��� �املؤثرة �املتغ��ات �تحديد ��� �م��ا �و�ستفادة ��شأنھ �السابقة �الدراسات �وتمحيص �النظر�ة �خلفيتھ ع��

� �دور �ما �جو�ري �سؤال ��� �صياغ��ا �ثم �بوضوح �املا���التدقيقالدراسة �وفرض�ت�ن��املحاس�� �الشر�ات �حوكمة ��

رئ�س�ت�ن�حي��ا�استعرضنا�الدراسة�امليدانية�وال����عد�تجسيدا�لإلطار�النظري�ع���أرض�الواقع�أو�العكس،�حيث�تم�

  .استخالص�النتائج�وتقديم�اق��احات��شأن�املوضوع

  :نتائج�الدراسة-2

�ال �من �ب�ل �املتعلقة �ا��وانب �ملختلف �دراس�نا �دور��عد �تب�ن �الشر�ات،وكدا �وحوكمة �املا�� �املحاس�� تدقيق

  : التدقيق�املحاس���املا������حوكمة�الشر�ات�قمنا�باستخالص�النتائج�التالية

�املؤسسات-1 ��� �ا��وكمة �عناصر�تطبيق �م�ونات �أحد ��عت���أ�م �املا�� �املحاس�� �التدقيق �وظيفة��،أن و�أصبحت

�دارة�العليا��،ملجلس��دارة؛���نة�املراجعة ة�،و��ذا�ملا�تقدمھ�من�مساندةالتدقيق�من�الوظائف�ال�امة����املؤسس

  ؛و�كذا�مراجع��ا�إلدارة�املخاطر�و�من��نا�ف����ساعد����تطبيق�حوكمة�الشر�ات�،واملدقق�ا��ار��

من�أ�م��ت�� نظام�الرقابة�الداخلية�حيث��ع��مدراسة�وتقييم�بل�وتقو ��� ��ميةالداخ���دورا�بالغ��التدقيقلعب�ي�-2

  ��؛من�العمل�ع���توضيحھ��ش�ل�أك�البدوا���لكنھ�موجود�و �غ�� وان��ان��ذا�الدور�خفي�أو����ح, احھنجمقومات�

  ؛وكفاءة�نظام�الرقابة�الداخلية الداخ��التدقيق� �نطردية�قو�ة�جدا�ب�القة�ناك�ع--3
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�مثي -4  �داخلي�التدقيقل ��ان ���اأو�خارجي�اسواء �أ�م �المن �الرقابية �الشر�ات����ليات �حوكمة �مف�وم �عل��ا �عتمد

  املحاس���املا��؛ التدقيقوكذلك�

  ؛ظل�تطبيق�مف�وم�حوكمة�الشر�ات��� التدقيق�املحاس���املا��ف�وم�ووظيفة�مل�ناك�تطور�وا���جدا� -5

�الا�اللبإضافة�قيمة�للشركة�من�خ�التدقيق�املحاس���املا��قوم�ي -6 �����لوظائف ��عملأصبح حوكمة��إطار  ��بأدا��ا

خاطر�و�امل إدارة �منظام�الرقابة�الداخلية�و�تقو ��مو�تقو �مستو�ا��ا،ب�ل�دارة�علومات�إل امل ف���شمل�تو ���الشر�ات�وال

  ؛دئ�حوكمة�الشر�اتبمباال��ام�الشركة���متقو 

, ل��وكمة�عل��ا�وع���تطور�ا��� الكب��� وكمة�رغم�التأثا��أ�م�م�ونات�عناصر�تطبيق��التدقيق�املحاس���املا�� ��عت��-7 

  ؛ين�متبادلة�ذات��غذية�عكسية�ول�ست�من�طرف�واحداملتغ��  �نب�القةالع�أنو�ت���من��ذا�

�باملؤسسة،� ذات �طراف جميع طرف من وتراقب تدار�املؤسسات ال�� ،الكيفية الشر�ات حوكمة تمثل -8 العالقة

 �عت�� ما للمخاطر،�و�و دراس��ا و ملوارد�ا استغالل�ا �� املؤسسة إدارة كفاءة تضمن ال�� �داة بمثابة �عت�� و�التا���ف��

 ��ا؛ العالقة ذات �طراف أ�داف و �و�� بالدرجة أل�داف�ا املؤسسة تحقيق عن كمؤشر

 �سالمي دي�نا عليھ حث ما �و و الراشد ا��كم من نا�ع ،ألنھ �سالمية مجتمعاتنا ع�� غ�� ا��وكمة مف�وم إن -8

  ؛الراشدين ا��لفاء س��ة و الكر�م القرآن و الشر�فة النبو�ة السنة من انطالقا ،ا��نيف

 ،مالية محاس�ية و قانونية و تنظيمية إجراءات و قواعد و مبادئ من يتضمنھ بما الشر�ات حوكمة أسلوب إن -9

 من أك�� درجة تحقيق ثم من و الدولية التدقيق معاي�� استخدام و تب�� بتفعيل ،س�سمح ا��... أخالقية و اقتصادية

  ؛�فراد مصا�� مختلف تلبية �� البيانات �� الوضوح و الشفافية

 تطبيق �� املراجعة تلعبھ الذي ا��ديث للدور  م��م املمارس�ن اسواء لتدقيقبا ��تمام ذوي  من العديد إدراك -10

 ؛العال�� للمستوى  ا��زائر�ة باملؤسسات للوصول  ا��زائر�ة الب�ئة �� العامل�ن لتفعيل املاسة ا��اجة و ،ا��وكمة

 

 ضرورة�ترسيخ �عتبار �ع�ن �خذ من ،البد ا��زائر�ة باملؤسسات تدقيقلل ا��قيقي و الفع�� الدور  تجسيد أجل من -11

  ؛ف��ا تدقيقال دور  تفعيل إ�� ،باإلضافة املؤسسات ��وكمة �ساسية الر�ائز

 ؛الشر�ات حوكمة مبادئ تفعيل إ�� يؤدي خاصة الداخلية املراجعة ألعمال سليم نظام تطبيق -12

 الطمأن�نة من قدرا يحقق املؤسسة،و �� املسؤوليات و الصالحيات تحديد �� الشر�ات حوكمة تطبيق �سا�م -13

 خاصة و املؤسسات تواجھ ال�� املشا�ل حل �� �سا�م أنھ ،كما حقوق�م ع�� ل��فاظ املس�ثمر�ن و للمسا�م�ن

  ؛املالية التقار�ر �� املصداقية و الثقة فقدان و املالية املشا�ل

 ؛العليا املناصب إ�� ا��دير الغ�� املوظف وصول  منع �� �سا�م كذلك   -14

 ��نة و فاعل إدارة مجلس وجود ع�� �شمل الذي املت�امل امل�� و إداري  تنظيم توفر ا��وكمة أعمال تنفيذ يتطلب -15

  .مستقل خار�� مراجع و داخلية مراجعة إدارة ، مراجعة

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 الخاتمة العامة
 

���نة �ال�التدقيق�تقوم ��� ��عز�ز�العالقة ��� �مع��شر�اتبدور�ا �منتظمة �اجتماعات �عقد �ع�� �أن�تحرص �عل��ا ولكن

  .املدقق�ن�ا��ارجي�ن،�يحضر�ا�املدقق�ن�الداخلي�ن�لتبادل��ف�ار�ومناقشة�ا��طط�والتطورات�وحل�املشكالت

  :ا��لول�املق��حة�-3

�امل- ��ساعد �ال�� �املختلفة �و�دوات �املادية �توف���املوارد �عند�دقيق�ن �وفعالي��م �ترك���م �من �وتز�د �ج�د�م �من وتقلل

  ؛القيام�بم�ام�م

�با-2 ���تمام �معاير �الداخ���لتدقيقمحاولة �حيث �إيجاد�ھومقومات�همن �ع�� ��عمل �أن �املؤسسة �ع�� �يجب �حيث ،

�تمكن�من�أداء�املالسبل�الكفيلة� �درجة��دقيق�ن���ال�� أعمال�م��عيدين�عن�الضغوط�املختلفة��العمل�ع���منح�م

 ؛داخلي�ن دقيق�نعمل�تحت�مضل��ا�م� تدقيقأك���من��ستقاللية،�و�ذا�من�خالل�العمل�ع���إ�شاء���نة�خاصة�بال

الداخلي�ن،�وز�ادة��سط��يبة��دقيق�ن�ي�للمضرورة���تمام�بالتوصيات�و�ق��احات�ال���تندرج�ضمن�التقر�ر�ال��ا-3

  ؛املراجع�ن�الداخل�ن�ب�ن�املوظف�ن،�وت��يح�نظر��م�للمراجع�ن�الداخل�ن�بأ��م�مساعدون،�ال�أك���وال�أقل

 ؛�ساعد�ع���بلوغ���داف�بدرجات�عالية�من�الفاعلية�و�الكفاءة) غ���املعرقل�لل�شاط(توف���ا��و�الرقا�ي�الفعال��-4

��تب���طرق�ونماذج�رقابية�حديثة،��ساعد�م�ع���التقليل�من�الثغرات�وأعمال�الغش�والتوفيق����القيام�س���إ�-5

 ؛بأداء�أشط��م�بصورة�فعالة

�عملية��سي��ية،�مع�-6 �ل�ل �ال�سي��ية�ا��ادثة�أي�وثائق�مكتو�ة�و�ممضاة �العمليات �ترك�دليل�مادي�ع����ل وجوب

 ؛تفادي�استعمال��سلوب�الشف��

�عملية�-7 ��� �تفعيل�ا �يجب �حيث �مقوما��ا ��عت���أ�م �ال�� �املؤسسة ��� �الداخلية �املراجع �أدوات �جميع �ع�� �عتماد

  .املراجعة�الداخلية�و��نتقال�من�أدوات�ش�لية�إ���أدوات�تطبيقية�وفعالة����اتخاذ�القرار

تحرص�ع���عقد�اجتماعات�منتظمة�مع��ولكن�عل��ا�أن�شر�اتبدور�ا�����عز�ز�العالقة����ال�التدقيق�تقوم���نة�-8

  ؛املدقق�ن�ا��ارجي�ن،�يحضر�ا�املدقق�ن�الداخلي�ن�لتبادل��ف�ار�ومناقشة�ا��طط�والتطورات�وحل�املشكالت

يجب���تمام�بموضوع�حوكمة�الشر�ات�عن�طر�ق�إجراء�ندوات�تحس�سية�ومحاضرات�من�طرف�خ��اء����مجال�-9

  ؛ا��وكمة

  ؛رات�داخلية��عرف�املوظف�ن�بحوكمة�الشر�اتإصدار�لوائح�وم�شو -10 

�تب���-11 �ع�� ��قبال �أن �وذلك �املحاس��، ��فصاح �ملوضوع �أ�مية �وإعطاء �والتدقيق، �املحاسبة �أك��بم�نة ��تمام

   ؛وكمةمبادئ�ا��

  ؛يجب�أن�ت�ون��ناك�وسيلة�جيدة�تضمن��عداد�ا��يد�للقوائم�املالية�للمؤسسة-12

بز�ادة�مستوى��فصاح����القوائم�املالية�من�قبل�املؤسسة�وكذلك�تقار�ر�مجلس��دارة�وشفافية���تمام�أك���-13

  .املعلومات�ال���تتضم��ا�حب�ث�ت�ون�ذات�فائدة�ملستخدمي�تلك�املعلومات
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  :التوصيات-4

 �� املسا�مة ��اشأ من ال�� و �تية التوصيات ندرج �نا من التطبيقية راسةدال نتائج و النظر�ة الدراسة ع�� بناءا

  : من البد ،إذ الشر�ات حوكمة��� كآلية لتدقيق�املحاس���املا��ا دور  تفعيل

�ا� -1 �ب��ان �مل لتدقيق�تمام ��ل�اا ��ام �دور ����من �م�ام �وتقو�ة �إ�التدقيقتفعيل �بدوره �يؤدي �مما تقو�ة����الداخ��

  ؛نظام�الرقابة�الداخلية�وتفعيل�وإرساء�مبادئ�حوكمة�الشر�ات��ش�ل�سليم

دعم�تطبيقات���� يجا�يمن�أثر�إ�ل�ا ملاوتفعيل�دور�ا��التدقيق�املحاس���املا���تمام�بوظيفة�� العمل�ع���ز�ادة�- 2 

  .�داء�تلف�جوانبمخوكمة�وإح�ام�الرقابة�ع���ا��

�تطو�ر  -3 �متا�عة �ع�� �ع�التدقيق ي��معا�العمل �ومدى �الشر�اتبح الق��االداخ�� �وكمة �دورات�؛ �بإجراء �القيام مع

  املعاي��؛ع����ذه���نالداخليدقيق�ن�ة�للم��يتدر 

؛�عمل�م���القوة�و�الضعف��اطلتحديد�نقتمرة�مس��معملية�تقو ���أساليب�عمل�م�إو �املدقيق�ن�الداخلي�نإخضاع� -4

تقدمة�املالدول���� ملتبعةا�ا��ديثة لتدقيقأساليب�ا��طالع�ع�� �� اعد��مم�و�مس�ر�او�م��خ��ا��م �رالعمل�ع���تطو و 

  اللي��م؛وضمان�استق

�ا -5 �أملالدراسة �واس�يعاب �الداخلية �الرقابة �لنظام �وذلك���مي��اتأنية �مقوماتھ ��عز�ز�وتقو�ة �ع�� �والعمل البالغة

  ؛ماية�القصوى�للشركة��لضمان�ا

�خامب�دار إص -6 �� ر الش�ةوكمبح اصةدئ �دون �من ��ستغناء�ات �الدولياملباعن �التعاون��در��اأص���ال�ةدئ منظمة

 ةلب�ئ�الئمةدف�خلق�مبادئ�م�ختصة�و�ذلك��ملؤسسات�املبقية�الدول�و�ا�در��اأص���بادئ�الملاقتصادي�والتنمية�و �

  ؛ والدولية�ةالعر�ي�اربالتج��ع��العتمادبا���زائر�ةال�اعم� 

�رقابة�متطلبا ع�� ال��ك�� بالتا�� و �قتصادية ��شطة سالمة لتحقيق أسا��� كمن�� با��وكمة �خذ -7 �من ��ا

  ؛ذلك لتحقيق املراجعة

 و�القانو�ي املؤس��� �طار توف�� ع�� العملو  ، ا��وكمة مبادئ لتطبيق ا��زائر�ة املؤسسات القانو�ي �ل��ام ورةر ض  -8

  ؛لذلك مناسبة كب�ئة

 عمليا��ا؛�فعالية و ،موضوعي��ا استقاللي��ا يتضمن بما ا��زائر�ة املؤسسات �� تدقيقال وظيفة تنظيم إعادة ضرورة -9

 عقد�مبادئ تفعيل �� بأدا��ا املنوط الدور  أل�مية املخاطر إدارة بھ تقوم أن يجب ،الذي بالدور  ��تمام ع�� ال��ك�� -10

  املؤسسة؛ داخل ا��وكمة

 حوكمة يخص فيما �ذا و ، مستمرة ،بصفة علمية مؤتمرات كذا و متخصصة ،ندوات تدر��ية دورات عقد ضرورة -11

 ؛��ادمي�ن و امل�ني�ن من �ل ،يحضر�ا ف��ا املراجعة دور  و الشر�ات

     عن� تقر�را املحاس�ية الفقرة ختام �� املؤسسات �عد�ا ال�� املالية القوائم و للبيانات ال��ا�ي التقر�ر تضم�ن ضرورة -12

  الشر�ات؛ �� ا��وكمة قواعد و بمبادئ �ل��ام مدى
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 الخاتمة العامة
 

 و�مدير موظفا �ل بھ يحتد تطبيقيا من��ا جعل�ا و ا��وكمة مجال �� املدراء و املستخدم�ن ت�و�ن ع�� العمل ضرورة -13

 ا��وفاء؛ ��ادمية الدراسات عن �بتعاد و

�قتصادية� و السياسية الب�ئة باتخاذ ��تمام ي�ب�� بل املؤسسية ا��وكمة قوان�ن بإصدار ا��وكمة اكتفاء عدم -14

  .القانون  دولة و الشفافية سياسة تؤمن ال�� الب�ئة تلك ،أي لتطبيق�ا املناسبة
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  :امل��ص

�تطو�ر� �إ�� �الرامية �ا���ود �ظل ��� �الشر�ات �حوكمة �ع�� �املا�� �املحاس�� �إبراز�التدقيق �دور �إ�� �الدراسة ��ذه ��دف

وتحس�ن��سي���الشر�ات�محل�الدراسة�،�وقصد�تدعيم�ا��انب�النظري�قمنا�باستعراض�املفا�يم�واملبادئ�النظر�ة�

�الشر�ات �وحوكمة �الداخ�� � ،للتدقيق �التطبيقي �ا��انب �ميناء�فأما �مؤسسة �مستوى �ع�� �تطبيقية �بدراسة قمنا

 .مستغانم�ملعرفة�دور�العالقة�ب�ن�التدقيق�املحاس���املا���وحوكمة�الشر�ات�ومحاولة��عميم�ا�ع���الشر�ات�ا��زائر�ة

� �الشر�ات �حوكمة �بمبادئ �مباشرة �عالقة �ل�ا �ل�س �التدقيق �وظيفة �إ�� �أن �الدراسة �امل�ساو�ة�املعا( وخلصت ملة

���ح�ن�وجود�عالقة�ب�ن�وظيفة�) للمسا�م�ن،�ضمان�حقوق�املسا�م�ن،��فصاح�والشفافية،�دور�أ��اب�املصا��

التدقيق�املحاس���املا���ومبدأ�مسؤوليات�مجلس��دارة�أل��ا�وظيفة�لصيقة�باإلدارة�العليا،�حيث��سا�م����مساعدة�

ركة�من�واتخاذ�ما�يلزم�لتأكد�من�عدم�مخالفة�الشركة�لألنظمة�و�القوان�ن�مجلس��دارة����مراجعة�إس��اتيجية�الش

   . السار�ة�ومدى�مالئم��ا�من�خالل�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�وادارة�املخاطر�للمساعدة����تطبيق�مبادئ�ا��وكمة

   .ة�الشر�ات،�أطراف�ذات�عالقة�بحوكمالتدقيق�املحاس���املا��حوكمة�الشر�ات،�: ال�لمات�املفتاحية

                                                                                                                                      Résumé :  

Cette étude vise à adapter le rôle de mettre en évidence la vérification de la comptabilité financière sur la 

gouvernance d'entreprise à la lumière des efforts pour développer et améliorer la gestion des entreprises 

dans l'étude, et afin de renforcer le côté théorique, nous avons examiné les concepts de la théorie et des 

principes de l'audit interne et la gouvernance d'entreprise Le côté pratique, nous avons appliqué une 

étude au niveau du port de Mostaganem Fondation pour découvrir le rôle de la relation entre la 

comptabilité financière et d'audit de gouvernance d'entreprise et d'essayer de faire circuler les entreprises 

algériennes. L'étude a conclu que la fonction d'audit n'a pas de lien direct avec les principes de 

gouvernance d'entreprise (égalité de traitement des actionnaires, assurant capitaux propres, la divulgation 

et la transparence, le rôle des parties prenantes), alors qu'une relation entre la fonction de vérification du 

principe comptable et financier des responsabilités du conseil d'administration, car ils fonctionnent en 

étroite collaboration avec la haute direction, qui contribuent pour aider la Commission dans la révision de 

la stratégie de l'entreprise et de prendre ce qu'il faut pour vous assurer que la société ne contrevient pas 

aux règlements et lois en vigueur et leur pertinence en évaluant le système de contrôle interne et de 

gestion des risques pour aider à l'application des principes de gouvernance. 

Mots clés: gouvernance d'entreprise, la vérification de la comptabilité financière, les parties liées et de 

gouvernance d'entreprise. 
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