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تمام ه٘ا العمل املتواضع  ٛ ڣ نجا ٚ هلل ال٘ڬ ڣفقني في   الحمٖ ڣالشك

ٙكا  فلڢ الحمٖ كثيرا طيبا مبا

ٚف  لګ األستاٗ املش ٚ الجزيل    ''بوشيخي بوحوص''أتقٖم بالشك

 علګ ما أجاد ڣأفاد بڢ من نصائح ڣتوجيهاػ، 

ٚاج ه٘ا العمل العلمي خ تمام ڣ ٚصڢ علګ   ڣعلګ تواضعڢ ڣصبره ڣح

لګ جميع عمال تقٖم كما أ ٚ الجزيل   بالشك

 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك  مستغانږ  -ٙام–م

لګ كل من سانٖني ڣڣقف  ٚ موصول   ڣالشك

ٚيظ أڣ من بعيٖ ڣلو بالكلمغ الطيبغ ّٖ لي يٖ العوڗ من ق  لګ جانبي ڣم

ٙجاػ ٚ سيٖنا الٖ ٚجوه أٗي  ڣفي مجال القول نحمٖ هللا الحّي القّيوم ڣن

ٚٛقنا علما نافعا ڣنشأ لڢ أڗ يهٖينا سبل السٖاد   ڣي

ٙشاد   ڣيلهمنا التوفيڄ ڣاإل

 

 

 



 

 

 

لګ: ٚ جهٖڬ   أهٖڬ ثم

ٚها ٙڅ هللا في عم  ڣالٖتي العزيزع ڣالغاليغ با

ٚه ٚيږ أطال هللا في عم  ڣالٖڬ الك

ٚاد عائلغ بلويس  خوتي ڣأخواتي، ڣكل أف

مالئي بجامعغ مستغانږ كل باسمڢ  أسات٘تي ٛڣ

يغصٖيقا ٙبيعغ، أسماء، منصٙو ٙقيغ،   تي: يمينغ، ٗهبيغ، 

 

 
 
 
 
 

 



-  :  ملخ

قابي لتطبيق  - اجع الداخلي وكيفي مساهمتها كآلي  ا دو وظيف امل ب ل  اس  ه الد تسع ه
ي ظل املجهودا كا  ،  قواعد حوكم الش ي كا الجزائ ل تطوي وتحسي تسيير الش امي  ال

ا األدبيا التي تناولت املفاهي  اس قمنا باستع فقصد تدعي الجان النظ من الد
، وفيما يخ الجان التطبيقي وللوقوف  كا اجع الداخلي وحوكم الش ي للم واملبادئ النظ

اس حالي مل ي السك عل الواقع الجزائ قمنا بد قصد تشخي وضعيتها  -ام–سس تك
. كا ي الش  ومحاول تعميمها عل با

- . قاب الداخلي ، ال دا املخاط  ، اجع الداخلي ، امل كا : حوكم الش  الكلما املفتاحي

 
- Résumé : 

 

- La présent étude vise a montrer le rôle de la fonction d’audit interm et la méthod de son 

partisipation comme mécanisme de contrôle administratif pour appliquer les régles de la 

gouvernance des societés dans la cadre des efforts ayant pour but le développement et 

l’amélioration de la gestion des societes algériennes . Afin de consolider l’aspect 

théorique de l’ étude nous avons expos é la deotologie qui a touché les concepts et 

principes théoriques de léaudit interne et la gouvernance des sociétés. En ce qui cocerne 

le coté pratique, pour examiner l’expériensce et la réahté en Algerie , nous avons étude le 

cas societé nationale de vehionale de vehichule algerienne afin de tenten de la 

générahisan pour le rest de societes algériennes  

 

- Les monts-clés : 

 

- Gouvernance de sociétés – l’audit interne- Management des risques contrôle interne.   
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ٚكاػ في العٖيٖ من االقتصادياػ املتقٖمغ ڣالناش ئ ٜايٖ االهتمام بمفهڤم حڤكمغ الش  خالڋ العقڤد  ت

عقاب  ٙاػالقليلغ املاضيغ ڣخاصغ في  ٚضـ لها العٖيٖ من  االنهيا ٛماػ املاليغ، ڣك٘لڊ اإلفالساػ التي تع ڣاأل
ٚاجعغ سنغ  ٙسڤڗ للم نٖ  ٚ ٙث ٚكغ  ٚڣڗ للطاقغ ڣش ن ٚكغ  ڥ في العالږ مثل ش ٚكاػ الكب .2001الش

ٚكاػ العمالقغ ڣاملتعٖدع الجنسياػ في العٖيٖ من دڣڋ العالږ، اتجهـ ه٘ه  ٙ الش عڣمع انتشا  األخي
ٙفع القيڤد  ٜڣالحڤنحڤ  ٙاػ، من خالڋ  اج ٝڣ األمڤاڋ ڣاالستثما جږ ممكن من ٙ كب  ٚكيغ الستقطاب  الجم

ٙيغ شفافغ ڣڣاضحغ  ا لڤجڤد بيئغ استثما ًٙ صبحـ تمثل معيا ٚكاػ التي  ام بتطبيڄ مباد حڤكمغ الش االل
يجاد  دائها ڣ ٚ ڣتحسيڗ  ٚكاػ مطالبغ بتطڤي صبحـ الش ع نظمغاملعالږ، ڣلقٖ  تمكنها من  ٙقابيغ قڤيغ ڣمتطٙڤ

ٙغږ امتالڅ  نڢ  ٙدها االقتصاديغ، حين  ڣلياتها املختلفغ ڣتساعٖها علګ االستخٖام األمثل ملڤا القيام بمس
ٙاػ  ٙع املها ٚكغ، ه٘ا ما اإلدا ڗ تلږ بكل الجڤانظ املتعلقغ بنشا٭ الش ّنها ال تستطيع  ال  مكانياػ  ٙاػ ڣ ڣقٖ

لګ االستعا ٚكاػ  ٙاڅ الش د ٙاػ ڣمجالس  دا ع دفع ب ع العلميغ ڣالخب ٚ لٖيهږ الكفا شخاص تتڤف نغ بخٖماػ 
ڣجڢ  باالستقالليغالعمليغ، ڣيتسمڤڗ  ٚع لكافغ  ٚقابغ املستم ٚتهږ لألمٙڤ ليقڤمڤا باملتابعغ ڣال ٙائهږ ڣنظ في 

ٚاجعڤڗ الٖاخليڗ. ال األشخاص هږ امل ٛمغ ل٘لڊ، ڣه حاػ الاّل ٚكغ، ڣتقٖيږ التڤجيهاػ ڣاملق نشا٭ الش
ٚقابغ التي يتږ االعتماد عليها لتطبيڄ تعتب ا لياػ ال هږ  حٖڥ  ٚاجعغ الٖاخليغ  مل

ٛمغ  احاػ الال ٙاػ ڣالتحليالػ ڣاالق ٚاجعغ الٖاخليغ من االستثما ٚه امل لڊ ملا تڤف ٚكاػ، ٗڣ مباد حڤكمغ الش
ليها ٚقابغ الٖاخليغ التي يحتاه  ٚ ڣتقڤيږ نظام ال ٙع املخاط دا اػ  ٚا ج ٙاػ ڣ ٚا ٙع لحمايغ  التخاٗ الق مجلس اإلدا

صحابحقڤځ املساهميڗ  ٚكغ.  ڣ املصالح بالش
  :  اإلشكالي

ڣعلګ ضڤ ما سبڄ يتږ صياغغ اإلشكاليغ التاليغ: 
ٚكاػ؟. ڗ تساهږ في تفعيل حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ  ڬ مٖڥ يمكن للم لګ 

  : عي  األسئل الف

ٚعيغ   التاليغ:انطالقا من اإلشكاليغ قمنا بصياغغ األسئلغ الف

ٚقابغ الٖاخليغ؟. ما - ٚاجعغ الٖاخليغ بال  هي عالقغ امل

ٚكاػ؟ ڣكيڀ؟. - ٚاد حڤكمغ الش ف حٖ  ٚاجعغ الٖاخليغ ك ٙ امل  هل يمكن اعتبا

ٚيٚ السكٚ  - سسغ تك ٚاجعغ  -ٙام –هل يمكن مل ٚكاػ بڤاسطغ امل ڗ تقڤم بتطبيڄ حڤكمغ الش
 الٖاخليغ؟.

  : ضيا  الف

ٚعيغ  جابغ مبٖئيغ لألسئلغ الف ٚضياػ التاليغ:ك قمنا بصياغغ الف
ٚقابغ الٖاخليغ. - ٚ ال حٖ عناص ٚكغ ڣتمثل  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣظيفغ داخل الش  تعتب امل

ٚكغ مما يساهږ في  - ٙيغ داخل الش ٚقابغ علګ العملياػ املاليغ ڣاإلدا ٚاجعغ الٖاخليغ علګ ال تقڤم امل
ٚكاػ.  تطبيڄ حڤكمغ الش

ٚ السكٚ  - ٚي سسغ تك ٚاجعغ بتطبيڄ حڤ -ٙام–تقڤم م ٚيڄ ڣضع خليغ خاصغ بامل ٚكاػ عن ط كمغ الش
ٙيغ. سسغ املاليغ ڣاإلدا عماڋ امل ٙقابغ  ٚ علګ   تسه
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ب  

 

 :  أهمي الدراس

ٙاسغ في الجڤانظ التاليغ:  هميغ الٖ تكمن 
لګ  - ٚكاػ األجنبيغ  لګ استقطاب الش دڬ  ٜيٖ من االنفتاح االقتصادڬ ي  ڗ امل

ٙيغ ٚ مما يتطلظ تڤفي بيئغ استثما ٜائ تتسږ بالشفافيغ ڣالحٚص علګ ضماڗ ڣحمايغ مصالح املساهميڗ  الج
ٚقابغ الكفيلغ بتحقيڄ ٗلڊ. لياػ ال ٚكغ من خالڋ تطبيڄ  ٚاف ڣالتي لها مصلحغ بالش ڣكل األط

دڬ للتقليل  - ٚ ال٘ڬ ي ٚكاػ، األم سهامها في تفعيل حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ ڣ ٛ الٖڣڋ املهام للم ٚا ب
ٚ التي تتع٩ٚ ل ها.من املخاط دا ٚفع من مستڤڥ  ٚكاػ ڣك٘ا ال  ها الش

 :  أهداف الدراس

لګ تحقيڄ األهٖاف التاليغ:  ٙاسغ  سعګ من خالڋ ه٘ه الٖ
ٚكاػ. - ٙع الش ٚكاػ من خالڋ تحٖيٖ مختلڀ املباد ڣالخصائ٨ الجّيٖع إلدا ٛ دٙڣ حڤكمغ الش ٚا  ب

ٙسا ڣتطبيڄ  - ٚاجعغ الٖاخليغ من  ٚكاػ.محاڣلغ تحٖيٖ الكيفيغ التي تمكن امل  مباد حڤكمغ الش

ٚكاػ  - ٚيغ. االقتصاديغمحاڣلغ الڤقڤف علګ املشاكل التي تڤاجڢ حڤكمغ الش ٜائ  الج

 أسباب اختيار املوضوع:  

ٙ املڤضڤٵ من خالڋ ما يلي: سباب اختيا تتجلګ 
ٙتباطڢ بمجاڋ تخص٨ تٖقيڄ ڣمحاسبغ. - ٚا ال  االهتمام الشخص ي باملڤضڤٵ نظ

ٚاجعغ  - ٚكاػ خصڤصًا في ظل التطّڤٙاػ الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ امل الٖاخليغ في تفعيل مبادئي حڤكمغ الش
 الحاليغ.

ها في  - ٚاجعغ الٖاخليغ ڣدٙڣ ٙاساػ التي تناڣلـ مڤضڤٵ امل ٚا املكتبغ الجامعيغ لقلقغ الٖ ث محاڣلغ 
ٚكاػ.  تفعيل حڤكمغ الش

  :  املنهج املتبع في الدراس

ٚڣحغ ڣبهٖف اإلملام بمختلڀ جڤانظ البحن  قصٖ اإلجابغ عن اإلشكاليغ املط
ٚاجعغ الٖاخليغ ڣحڤكمغ  ٙاسغ البحن ڣفڄ املنه الڤصفي قصٖ ڣصڀ امل ٚضياػ، سيتږ د ٙ صحغ الف ڣاختيا

ٚكاػ. ليغ لتطبيڄ حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ ك ٚكاػ، ڣك٘ا املنه التحليلي لتحليل دٙڣ امل الش
: الدراسا ال   سابق

ٚاٙ - ٚاجعغ الٖاخليغ في دعږ ڣتفعيل الق حمٖ: ''دٙڣ امل  ٛ ٚع مقٖمغ  -نقا ٙاسغ حالغ مجمع صيٖاڋ، م٘ك د
 .2007الستكماڋ متطلباػ شهادع املاجيس في العلڤم االقتصاديغ، جامعغ األغڤا٭، 

ٚاجعغ الٖاخليغ في  ٙجغ االستفادع من امل هميغ ڣد  ٛ ٚا ب ٙاسغ في  يغ يمثل هٖف ه٘ه الٖ العمليغ التسيي
ڗ عمليغ اتخاٗ  لګ  ٙاسغ  ٙاػ بصفغ خاصغ، ڣخل٨ الباحن في ه٘ه الٖ ٚا ڣبصفغ عامغ ڣعمليغ اتخاٗ الق
ٙاػ  ٚا ڗ اإلقباڋ علګ اتخاٗ الق لګ  ٙيغ من العملياػ األساسيغ  ٚكغ بمختلڀ مستڤياتها اإلدا ٙاػ في الش ٚا الق

اتيجيغمهما كاڗ نڤعها ) ٚ ال٘ڬ جعل من ، تكتيكيغ، تنفي٘يغ( يحس هلغ ل٘لڊ، ه٘ا األم لګ معلڤماػ م تاه 
داع تضمن ه٘ا النڤٵ من املعلڤماػ. ٚاجعغ الٖاخليغ  امل

سساػ،  - ٚاجعغ الٖاخليغ في تطبيڄ حڤكمغ امل ٚ علي عبٖ الصمٖ، دٙڣ امل  عم
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، تخص٨ ماليغ ڣمحاسبغ، جامعغ  ٚع مقٖمغ الستكماڋ متطلباػ شهادع املاجيس ٙاسغ ميٖانيغ، م٘ك د
 .2009املٖيغ، 

داع لتطبيڄ حڤكمغ  ٚاجعغ الٖاخليغ ك ٙاسغ حڤڋ كيفيغ االستفادع من امل شكاليغ ه٘ا الٖ ػ  تمحٙڤ
ٜ علګ ثالف  ٚتك ٚاجعغ الٖاخليغ ي ڗ عمل امل لګ  ٙاسغ  ٚكاػ، ڣخل٨ صاحظ ه٘ه الٖ ساسيغ علګ الش  ٚ عناص

ٙع امل دا ٚاجعغ الٖاخليغ في  ها علګ دٙڣ امل ثي ٙجغ ت ٚقابغ الٖاخليغ.ساسها تحٖد د ٚ ڣتقييږ نظام ال خاط
ٙاسغ مجمع  - ٚكاػ، د ٚاجعغ الٖاخليغ في تفعيل حڤكمغ الش بڤ صيڀ، دٙڣ امل  ٚ  لخض

سساػ، جامعغ  خصا ڣتسيي امل ، تخص٨  ٚع مقٖمغ الستكماڋ متطلباػ شهادع املاجيس صيٖاڋ، م٘ك
قلغ،   .2011ٙڣ

ٚاجعغ  ٛ دٙڣ ڣظيفغ امل ٚڣ لګ ب ٙاسغ  الٖاخليغ ڣكيفيغ مساهمتها في يمثل هٖف ه٘ه الٖ
ٚيغ. ٜائ ٚكاػ الج ٚ ڣتحسيڗ الش لګ تطڤي ٚاميغ  ٚكاػ في ظل املجهڤداػ ال تطبيڄ قڤاعٖ حڤكمغ الش

 :  هيكل الدراس

ٙاسغ  لګ ثالثغ فصڤڋ، األڣڋ ڣالثاني خصصناه للٖ قصٖ اإلملام بجڤانظ املڤضڤٵ تږ تقسيږ البحن 
ما الفصل الثالن مثل الجانظ  ٚيغ،  ٙاسغ.النظ التطبيقي للٖ

ٚاجعغ  لګ ثالثغ مباحن: األڣڋ امل ٚاجعغ الٖاخليغ'' حين قسږ  ٙ العام للم الفصل األڣڋ بعنڤاڗ ''اإلطا
اػ العمليغ لتنفي٘ مهمغ  ٚا لګ اإلج ٚځ  ٚاجعغالٖاخليغ كما تږ التط ما املبحن  امل الٖاخليغ في املبحن الثاني، 

ٚاجعغ الٖاخليغ. ٙع امل الثالن خصصناه إلدا
لګ ثالثغ  ٚكاػ'' قسږ  ٚاجعغ الٖاخليغ علګ تطبيڄ حڤكمغ الش ما الفصل الثاني '' انعكاساػ امل
ما املبحن  ٚكاػ،  سس حڤكمغ الش لګ  ٚقنا  ٚكاػ، ڣفيما يخ٨ املبحن الثاني تط مباحن، األڣڋ حڤكمغ الش

ٚكاػ. ٚاجعغ الٖاخليغ في تفعيل حڤكمغ الش الثالن خص٨ إلسهاماػ امل
ٚيٚ السكٚ ڣفيما يخ٨ الفص سسغ تك ٙاسغ تطبيقيغ في م لګ مبحثيڗ في -ٙام –ل الثالن ''د ''قسږ 

 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك عٖاد استقصا حڤڋ دٙڣ  -ٙام–املبحن األڣڋ قمنا بتقٖيږ م ما املبحن الثاني قمنا ب
س ٚاجعغ الٖاخليغ للم ٙ ڣظيفغ امل ٚكاػ كما قمنا بتقٖيږ مسا ٚاجعغ الٖاخليغ في فصل حڤكمغ الش سغ. امل

  :  صعوبا إنجا الدراس

ٙاسغ .  ٚا الٖ ج  ڣاجهـ الباحن العٖيٖ من الصعڤباػ عنٖ 
ٚيغ:  - ٙاسغ النظ ٛ الٖ نجا  صعڤباػ 

ٚكاػ. - ٚاجعغ الٖاخليغ ڣحڤكمغ الش ٚاجع التي تتناڣڋ العالقغ بيڗ امل  قلغ امل

ٚڬ فيما يخ٨ تنظيږ  - ٜائ ٚتبطغ بالڤقائع الج  صعڤبغ الحصڤڋ علګ املعلڤماػ امل

ٚا ٚ )ميثاځ الحكږ  االهتمامجعغ في ظل امل ٜائ ٚكاػ في الج ٙ دليل حڤكمغ الش صٖا ٚكاػ لحٖاثغ  بحڤكمغ الش
عادع هيكلغ ڣتنظيږ  ٜائٚ(، ڣ سسغ في الج ٚاشٖ للم ا املحاسبيڗ ڣمحافظي ال املصڀ الڤطني للخب

 الحساباػ.

ٙاسغ امليٖانيغ:  -ب ٛ الٖ نجا  صعڤباػ 

ثنا  - ٙاػ(  ٚاد )اإلطا  اإلجابغ علګ بع٬ األسئلغ.تحفٴ بع٬ األف
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ڣني لإلجابغ عن األسئلغ. - يٖ اإللك ٚاد العينغ في استعماڋ الب ف  امتناٵ ڣعٖم تجاڣب العٖيٖ من 

ٚا  - ج ٚ عن  ا٩ البع٬ اآلخ ٙاسغ ڣاع ٚكغ محل الٖ ٙاػ الساميغ في الش صعڤبغ مقابلغ بع٬ اإلطا
املقابلغ بحجغ ك االنشعاالػ. 
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 :ـــــــــتمهي
ٚ الحالي ڣما أصاب قطاٵ األعماڋ من تطٙڤ   ي العص ٚ بڤضٍڤ  ڗ التطٙڤ العلم ڣالتكنڤلڤجي ال٘ڬ ظه

قيقغ حڤڋ نشا٭  ڣأيضاكبيڇ  ٚكاػ متعٖٕع الجنسياػ، إٔڥ للحاجغ املاسغ ملعلڤماػ مڤثڤقغ فيها ٕڣ ش
ٚقابيغ ڣالت تعطي ثقغ أكبڇ ألصحاب  ي العمليغ ال ٙيغ تعمل علګ مسانٖڴها  ٕا ٚيڄ إٔا  لڊ عن ط ٚكاػ ٗڣ الش

ٚڣٵ  ڗ  ڣاملستفيٖيناملش ٛها ڣفًقا ملا هڤ مخطٰ لڢ ڣڣفڄ األنظ أعمالهږمنڢ ب نجا مغ ڣالقڤانيڗ، ڣأڗ يتږ 
ٚفغ االختالالػ ڣاألخطا  ٚ من أجل مع ٙي ٚكغ حقيقيغ ڣيتږ املحافظغ عليها، فتمٖها بالتقا أصڤڋ ڣالًڈاماػ الش
ٚها لها ه٘ه الجهغ  ا علګ املعطياػ الت تڤف ً ٙاڴها بنا ٚا ٙع اتخاٗ ق ٚكغ، ڣبالتالي تستطيع اإلٕا ي الش الت تحٖف 

ٚاجعغ الٖاخ ي ڣحٖع امل  ليغ.ڣاملتمثلغ 
ٛ بكبڇ حجمها   ٗ أنها تمتا ٚاجعغ الٖاخليغ بها  لګ ڣجٕڤ ڣحٖاػ للم ٚكاػ اليڤم بحاجغ  ڗ الش ڣمنڢ ف

ٙجغ يصعظ عليها أڗ تتمكن  ٚقابغ علګ جميع العملياػ ڣتشعظ عملياڴها بٖ ٚكغ من ال ٙع العليا للش اإلٕا
ٙقابيغ ڣاألنشطغ ٙع العليا بڤضع أنظمغ  ٚكغ ڣأڗ  بٖاخلها، فال يكفي أڗ تقڤم اإلٕا تضبٰ لها العمل ٕاخل الش

نما ال بٖ من ڣجٕڤ من يقڤم بمتابعغ ه٘ه األنظمغ  تضع القڤانيڗ ڣاللڤائح الت تحكږ عمل املڤظفيڗ لٖيها ڣ
ٚكغ بالقڤانيڗ ڣالتعليماػ  كٖ من الًڈام املڤظفيڗ ٕاخل الش ع ڣفعاليغ، ڣك٘لڊ تت كٖ من أنها تعمل بكفا للت

 ٙ  ع العليا بتعميمها عليهږ.ڣاللڤائح الت تقڤم اإلٕا
ٙئيسيغ ڣهي:   لګ ثالثغ مباحن   فقٖ تږ تقسيږ ه٘ا العمل 

ٚاجعغ الٖاخليغ.   املبحن األڣڋ: امل

ٚاجعغ الٖاخليغ.  اػ العمليغ لتنفي٘ مهمغ امل ٚا  املبحن الثاني: اإلج

ٚاجعغ الٖاخليغ.  ٙع امل ٕا  املبحن الثالن: 
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  املبحث األول: املراجع. اخلي  ال

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣمفهڤمها ڣك٘ا أنڤاعها ڣأهميژها.  ع امل لګ نش ٚځ  ي ه٘ا املبحن التط  سنحاڣڋ 
  :نشأاملطل األول . اخلي  املراجع ال
ٚاجعغ الٖاخليغ  لګ امل ٚػ الحاجغ  ٚاجعغ االقتصإيغ األنشطغمع تطٙڤ ڣتڤسع  1ظه ٚػ بعٖ امل ، ظه

ٙع الڤحٖع  ٕا ٙجيغ بڤقـ طڤيل كما أڗ اهتمام  ع  االقتصإيغالخا ٚف علګ مٖڥ كفا ٙع التع ٚڣ  إٔلغبض
لګ ڣجٕڤ محاسظ ٕاخلي يقڤم  لګ ظهٙڤ الحاجغ  العامليڗ فيها ڣمٖڥ تنفي٘هږ أساميها ڣتڤجيهها إٔڥ كل ٗلڊ 

فعڢ األٕا املحا ٚاجع الٖاخلي بتقييږ األنشطغ الٖاخليغ الڤحٖع ٕڣ سب فيها ڣيطلڄ علګ ه٘ا املحاسظ امل
ع حين تقڤم بفح٨ ڣتٖقيڄ  ڣيمثل ٙع ٕاخل املنش ٚاجع الٖاخلي عيڗ اإلٕا لګ جانظ  إٔاامل العامليڗ فيها 

ٙئ تطٙڤ التٖقيڄ يالحٴ تعٖٕ ڣتنڤٵ أشكاڋ ڣمجاڋ التٖقيڄ  ، ڣاملتبع لتا ع ڣفعاليغ ه٘ا األٕا تقييږ كفا
ٚػ أهٖافڢ  ي اكتشاف األخطا ڣالغ٤ ڣالتالعظ فانحص ٚاحل األڣليغ  ي العملياػ املاليغ، ي امل ڣضيڄ نقاطڢ 

ي الڤالياػ ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ  نشا معهٖ امل لګ  ٚاجعغ الٖاخليغ كمهنغ  ٚيكيغ علږ  ڣإٔڥ االعًڇاف بامل األم
 .2م1941

ٙها الخطڤع   ي مجاڋ التجسيٖ املنه التٖقيڄ الٖاخلي، حين ساهږ  األساسيغڣهي الخطڤع يمكن اعتبا
ٚ التٖقيڄ الٖاخلي ڣاتساٵ نطاځ  ي تطڤي نشائڢ  ٚ  بخٖماتڢ االنفتاٍمن٘  ڣقٖ عمل املعهٖ علګ تٖعيږ ڣتطڤي

ي التٖقيڄ الٖا ٚيڄ ب٘ڋ الجهٕڤ املختلفغ حين تږ  ٗا1974ٙخلي عن ط ي  3م  متكامل ملعاييڇ األٕا املنه 
ي عام التٖقيڄ الٖ ٙسژها ڣتږ التصٖيڄ النهائي علګ ه٘ه 1977اخليڗ ڣ ٚ بنتائٌ ٕ ٚي م انژهـ اللجاڗ ڣقٖمن تق

ٚانسيسكڤ ڣعام  ي ساڗ ف ٚ الٖڣلي السابع ڣالثالثيڗ  تم ي امل ٕليل  صٖاٙ م، تږ 1996م ڣعام 1978املعاييڇ 
ٚيڀ التٖقيڄ  ٚيڀ التع ي عام الٖاخليجٖيٖ لتع ٙسغ مهنغ التٖقيڄ م تږ صياغغ جليل جٖيٖ مل2001، ڣ ما

 الٖاخلي.
  اخلي  .وأهميتهااملطل الثاني: مفهوم املراجع ال
ٚف  ا ع ًٙ ٚاجعغ الٖاخليغ تطڤ ٚيڀ امل ٚاحل  تع ڴهاصاحظ تطٙڤ م ٚيفها نش ڴها، ڣعليڢ سيتږ تحٖيٖ تع  .ڣنش

ٚاجعغ الٖاخليغ:  ٚيڀ امل  أڣال: تع
ٙع ٕاخل  ٕا ٙتڢ، ڣيقڤم بها  ٕا ٚڣٵ لخٖمغ  نها نشا٭ تقييم ٕاخل املش ٚجعغ الٖاخليغ ب ٚف امل تع

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣمجالها عملياػ ڣنظږ معلڤماػ ڣأشعغ  ٙع امل ٚڣٵ تسم غٖا ٚڣٵ فكل.  ڣأقساماملش  املش
ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚاقبغ كافغ عملياػ  إٔاعڣامل ٙع علګ متابعغ ڣم ٚقابغ الٖاخليغ، فه تساعٖ اإلٕا من إٔڣاػ ال

ٜ ڣأ ٚاك ٚع، ڣأقسام ڣم ٙع أڣ لجاڗ املجلس مباش ٙيٚ، يقٖم املجلس اإلٕا ا أڣ تقا ًٚ ٚي ٚجاڴها تق ٚڣٵ، ڣمخ نشطغ املش

                                         

ٚاجعغ ، كليغ العلڤم االقتصإيغ  أهميغٙشام نسيږ،   ٚع ماسًڇ، تخص٨ محاسبغ ڣم سسغ م٘ك ي امل ٚاجعغ الٖاخليغ  امل 1
  

ٜائٚ،  ٚع، الج ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ أكللي أڣلحاه، البڤي .65، 2013٥ڣالعلڤم التجا  

  ٚ ٚقابغ ڣامل حن، ال ٙيغاإل اجعغ الٖاخليغ، ]ٕ.٭[، جامعغ عبٖ الفتاٍ ال .219، 2006٥مصٚ،  سكنٖ 2
  

ٚه، ٥  ٚجع سبڄ ٗك .66ٙسام نسيږ، م 3
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ٚڣٵ، ڣاستقاللڢ استقالڋ  ٙع  فقٰ، ڣيتحقڄ ه٘ا االستقالڋ تنظيمڣالقائږ بها مڤظڀ باملش ٕا بتبعيغ 
ٚع. ٙع مباش ٚاجعغ الٖاخليغ ملجلس اإلٕا  امل

ٚيكيغ   ي الڤالياػ املتحٖع األم ٚاجعيڗ الٖاخليڗ  ٙع عن معهٖ امل الخاصغ  IIAڣڣفقا للمعاييڇ املهنيغ الصإ
ٚكغ لفح٨ ڣتقييږ  ٚاجعغ الٖاخليغ هي ڣظيفغ تقيږ مستقل ٕاخل الش ٚاجعغ الٖاخليغ الحٖيثغ فغن امل بامل

ٚكغ.أنشطژها ڣ   ٗلڊ كخٖمغ له٘ه الش
ٚاجعغ تنشا ٕاخل التنظيږ ڣهڤ ما يعن أڗ ڣظيفغ   ٚيڀ يتضح أڗ ڣظيفغ امل ڣمن خالڋ ه٘ا التع

ٙسميغ  ٚاجعغ الٖاخليغ هي ڣظيفغ   ي املنظماػ الحٖيثغ. Formalامل
ٚا ٚقابغ من خالڋ األف ٚقابغ السلڤكيغ، أڬ ال ٚاجعغ الٖاخليغ أيًضا إٔاع من إٔڣاػ ال ثيڇ ٕ، ڣتكڤڗ ڣتعتبڇ امل  ت

ٚاجعغ الٖاخليغ ٕاخل التنظيږ من  ي التنظيږ علګ تحقيڄ األهٖاف امل ٚإ  خالڋ العمل علګ تحفيڈ كل األف
ٚغڤبغ  .1امل

ٚاجعغ الٖاخليغ:   ثانيا: أهميغ امل
ٚين ڣأصحاب األمڤاڋ ال٘ين يتميڈڣڗ  ٚاجعغ الٖاخليغ مهمغ بالنسبغ للمستثم للبياناػ  باستعمالهږتعتبڇ امل

ٚاجعغ ن٘كٚ: ٙاػ ڣمن املستفيٖ من امل ٚا ي اتخاٗ الق  2ڣالقڤائږ املاليغ 
ٚكاػ:  .1  مسّيڇڣا الش

ٚع قٖ تږ بلڤغها ڣالتحقڄ من أڗ  كٖ من األهٖاف املسط ٙجغ كبيڇع للت سساػ بٖ يتجڢ مسّيڇڣا امل
ٙع عن معلڤماػ مقنعغ ڣص يغ للحساباػ املقٖمغ عبا ٚاجعغ الٖٙڣ خ٘ نظام املتابعغ ڣامل إقغ ڣالت يمكن أڗ ت

ٙاػ التسييڇيغ. ٚا  كقاعٖع التخاٗ الق
ٚكغ: .2  املساهمڤڗ ڣمالڅ الش

كٖ من:  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣه٘ا الت لګ نتائٌ امل  يتجڢ اهتمام املسيڇين 
ڣليڗ.  ٙع تسييڇ املس  قٖ

ٙاػ جٖيٖع.  ٚا ٚع قبل االلًڈام بق  االستغالڋ الجيٖ ڣاألمثل لألمڤاڋ املستثم

ٙها.الكشڀ عن أخطا    الغ٤ ڣمنع حٖڣڵها أڣ علګ األقل الحٖ من انتشا

ٕڣڗ: الٖائنڤڗ  .3    ڣاملٙڤ

ٚكغ  ي املعامالػ ڣالت تتږ بيڗ الش ٜ املالي تعطي الثقغ املطلڤبغ  ٚك ائنيها حين ڗ سالمغ امل متعاميلها ٕڣ
ٜ املالي، كما أڗ  ٚك ي القڤائږ املاليغ ڣامل ٚاجع  ي امل ٚاجع  ٚأڬ امل ٚبح يمكن أڗ يستعينڤا ب ٙجغ السيڤلغ ڣال ٕ

ٚ سالمغ الحالغ املاليغ أڣ اتجاههما. ٚي ساٝ لتق ڗ أهميغ قصڤڥ لهږ بالتالي فه تعتبڇ ك  تعٖاڗ 
 الغيڇ:  .4

ٚين، فه تتقٖم   ٚاجعغ الٖاخليغ ٕٙڣ هاًما بالنسبغ للمستثم ٚڣڗ: تلعظ امل  املشژه

                                         

ٙ الجامعيغ،   ٚاجعغ الٖاخليغ الحٖيثغ، الٖا ٚقابغ ڣامل حاتغ، ال حاتغ السيٖ  ٚ علي،  ٙيغعبٖ الڤهاب نص ، 2006/ 2005، اإلسكنٖ 1
  

٥496. 
ٜائٚ،   لګ التطبيڄ، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج ٚيغ  ٚاقبغ الحساباػ من النظ ٚاجعغ ڣم .15، 2002:٥محمٖ بڤتبڗ، امل 2
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ٚاٙ اإل  ي حاالػ العمٚ املالي أڣ ق ٚڅ  ٚڣ٩ ڣالتح ٙاػ كضماڗ أساس  لطلظ الق ي حالغ استثما فالٝ أڣ 
 ضافيغ.
ٚاقبغ،    الهيئاػ الحكڤميغ: ألسس الهيئاػ الٖڣلغ سياسژها املتعلقغ بالتخطيٰ، امل

سساػ ڣخاصغ العمڤميغ منها بتڤفيڇ  ٚاجع ڣك٘ا لحمايغ امل ٚف امل ٚيٚ املعٖ من ط ٚيبغ علګ قاعٖع التق الض
ٙقابغ ٕاخليغ السالم.  نظام 

ڗ احًڇام  ٚائظ:  ٙع الض ٚيعيغ ڣالقانڤنيغ ڣك٘ا املبإ املحاسبيغ،  ٕا  النصڤ٥ التش

ٙع الجبايغ ڣك٘ا لتحٖيٖ املقبڤلغ بصفغ عامغ  ٕا ي الحساباػ أمام  تسمح بتحقيڄ خاصيغ املصٖاقيغ ڣالثقغ 
ٚيبيغ. ٚيحاػ الض عطا املصٖاقيغ للتص ٚيب ڣ  الڤعا الض

ٚاجعغ الٖاخليغ من خالڋ النقا٭ التاليغ: أهميغڣعليڢ يمكن الڤقڤف علګ    1امل
كٖ من سالمغ املعلڤماػ ڣكفاي  ٛيإع الثقغ ڣالت انجح  اتخاٗملستعمليها  تسنژها حت يالعمل علګ 

 ٚ ٙاػ ڣتخفي٬ مخاط ٚا ٙاػ غيڇ السليمغ. الق ٚا  اتخاٗ الق
سساػ   ٚكغ من بياناػ ڣمعلڤماػ محاسبيغ مالكي امل  عطا مصٖاقيغ ملا تقٖمڢ الش

ٙأٝ مالها. ي    ڣاملساهميڗ 
ٚفڤا   ٚاجعغ حت يتع ٚكغ فهږ ك٘لڊ يهتمڤڗ بنتائٌ امل ٕڣڗ ڣاملتعاملڤڗ مع الش  املٙڤ

ٜها املالي السيڤلغ املتاحغ لٖيها.  ٚك ي ا الش علګ مٖڥ سالمغ م ٜيٖ من ثقژهږ  ٜيٖ ال٘ڬ ي سًڇجاٵ حقڤقهږ ڣي
لګ  ٚكغ ك٘لڊ أصحاب املٖخالػ ڣال٘ين هږ بصٖٕ تڤجيهها  من اتساٵ مجاڋ املعامالػ مع ه٘ه الش
االستثماٙ، فهږ يعتمٖڣڗ علګ مختلڀ القڤائږ املاليغ ڣيستعينڤڗ بمختلڀ املعلڤماػ املحاسبيغ ڣيبحثڤڗ عن 

ا معتبًڇا، ڣحت ا ًٖ ٚاجعغ التڤجيڢ ال٘ڬ يستطيع أڗ يحقڄ لهږ عائ ٚڣ٩ فه تقڤم بفح٨ ڣم لبنڤڅ عنٖ للع
ٚڣ٩ ٗاػ األجل  ٚكاػ، ڣال تمنح الق سساػ ڣالش مختلڀ البياناػ ڣاملعلڤماػ املاليغ املستخلصغ من امل

ٗا تږ التحقيڄ من صحغ املعلڤماػ الت سلمن لها.  أڣ الطڤيل  ال   القصيڇ 
 :افها اخلي وأه  املطل الثالث: أنواع املراجع ال
ٚاجعغ الٖاخليغ ڣمن ثږ أهٖافها.بٖايغ   يتږ تحٖيٖ أنڤاٵ امل

ٚاجعغ الٖاخليغ:  أڣال: أنڤاٵ امل
ٙين  ٙاجها ڣفڄ املعيا ٕ ٚ العمليغ، حين يمكن  ٚ علګ جڤه ث ٚاجعغ الٖاخليغ أنڤاٵ عٖيٖع ڣتعٖٕ أنڤاعها ي للم

 التالييڗ:
ٙ بيڗ كل من:  .1 ٚاجعغ: ڣنميڈ من خالڋ ه٘ا املعيا 2حسظ طبيعغ امل

 

ٚڥ   ٚع طڤاڋ السنغ لألنشطغ الت ت ٚاجعغ املستم ٚع: تعن امل ٚاجعغ املستم  امل

                                         

ٙسالغ ماجيسًڇ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣعلڤم التسييڇ، تخص٨ ماليغ   ٚاٙ،  ي ٕعږ ڣتفعيل الق ٚاجعغ الٖاخليغ  ٛ محمٖ، ٕٙڣ امل نقا 1
  

ٙ ثلۑي، األغڤا٭، ڣعلڤم التسييڇ، تخص٨ م .47، 2007:٥اليغ محاسبغ، جامعغ عما  

ٚبيغ، لبناڗ،  ٙف الع .44-40، ٥ ٥: 2007 ٕإڣ يڤسڀ صبح، ٕليل التٖفڄ الٖاخلي ڣفڄ املعاييڇ الٖڣليغ، اتحإ املعا 2
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ٚع بسبظ أهميغ النشا٭ أڣ املهام، أڣ بسبظ  ع مستم ٚاجعژها صٙڤ ٙع متابعژها ڣم ٚڣ ٚكغ ض ي الش ٙع العليا  اإلٕا
 ٙع العليا.معينغ يحٖٕها مجلس اإلٕا ألهٖافعنيغ  تحقيقها، خامغ حجږ األمڤاڋ النقٖيغ أڣ الحساباػ امل

قفاڋ السنغ املاليغ مڤضڤٵ   ٚاجعغ النهائيغ بعٖ  ٚا أعماڋ امل ج ٚاقبغ النهائيغ: يتږ   امل

ٚع من خالڋ  ٚاجعغ املستم ي امل لګ ما سبڄ بڢ  ٚاجعغ باإلضافغ ڣاستكماڋ  ٚاجعغامل ٚحليغ، يتږ  امل الفعليغ أڣ امل
كٖ من صحغ  ٙع العليااملاليغ ڣاملحاسبغ املعٖع بڤاسطغ اإل  البياناػالت لګ اإلٕا ٙع املاليغ لتقٖيمها  ڣمجلس  ٕا

جالػ املاليغ ڣأنها معٖع ڣفًقا ملعاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ، ڣمن أنڢ يتږ  ي ال ٙع ڣمطابقژها للبياناػ الفعليغ  اإلٕا
ي الحقڤځ ڣأڗ اإليضاحاػ حڤڋ  ع عإيغ ڣفقا للقڤانيڗ ڣالتنظيماػ النقٖيغ ڣالتغيڇاػ  عٖإه بصٙڤ

ٚاجعغ البياناػ املاليغ قبل تقٖيمها البياناػ  ٙجيغ. أليغاملاليغ هي كافيغ، ڣمالئمغ ك٘لڊ م  جهغ خا
ٚاجعغ الخاصغ: يحٖٕ   ٚاجعغ الٖ ڣڋمس امل ٚع امل ٙع أڣ ٕائ  اخليغ مع مجلس اإلٕا

ٚاجعغ الخاصغ خالڋ سنغ  املٖيٚ ٚ العام علګ نطاځ أعماڋ مهام امل ٙع أڣ املٖي العام بعٖ مڤافقغ مجلس اإلٕا
 . األنشطغ أڣماليغ معينغ، يقصٖ ب٘لڊ األعماڋ 

ٙ نميڈ بيڗ كل من: ڣأڣجڢحسظ مڤضڤٵ  .2 ٚاجعغ: من خالڋ ه٘ا املعيا 1امل

 

ٚاجعغ علګ تجميع األٕلغ عن ا  ٚاجعغ املاليغ: تنطڤڬ ه٘ه امل  عليها القڤائږ املاليغ لبياناػ الت تشمل امل

سسغ ڣاستخٖام ه٘ه األٕلغ  أليغ كٖم ٚكغ للمبإ املحاسب للت  عمڤًما. املقبڤلغغ يمن مٖڥ تطبيڄ الش

ٚقابغ املحاسبيغ املطلڤبغ بالنسبغ لألنشطغ ڣالعملياػ  ٚاجعغ بح٘فڢ عامغ علګ ال يتحقڄ ه٘ا املستڤڥ من امل
ٚ التاليغ:املختلفغ ڣالت تتضمن   العناص

، امللكيغ، االكتماڋ،  -  التحقڄ من أڗ العملياػ املاليغ تمـ كما يجظ أڗ يكڤڗ )الڤجٕڤ

جيل، التقييږ...(.  الٖقغ، الت
اػ املاليغ الت تتضمنها  - ٚا ٗا كانـ اللڤائح ڣالتعليماػ املاليغ ڣاإلج  التحقيڄ ما 

ٚڣه عنها. القڤانيڗ ڣالنظږ املڤضڤعيغ قٖ تږ االلًڈام ڣالعمل علګ  أساسها ڣعٖم الخ

ع مڤضڤعيغ ڣتع٩ٚ البياناػ  - ٗا كانـ القڤائږ املاليغ قٖ أعٖػ بصٙڤ ع صإقغ تحٖيٖ ما  بصٙڤ
 ڣعإلغ.

ٙع تعبڇ تعبيًڇا صإًقا عن النتيجغ التحقڄ من أڗ نتيجغ النشا٭  - ٙبح أڣ خسا  من 

ٚكغ ڣأڗ امليڈانيغ العمڤميغ تعبڇ تعبيًڇا صإًقا  سسغ.الحقيقيغ لنشا٭ الش ٜ املالي الحقيقي للم ٚك  عن امل

ٚ  االلًڈامالتحقڄ من أڗ  - ٙف عليها فيها يتعلڄ بطبيعغ العم املحاسب من بالقڤاعٖ املحاسبيغ املتعا
جيل العملياػ املاليغ املختلفغ. ٛمغ لت اػ املستنٖيغ ڣاملحاسبيغ الال  حين الٖٙڣ

ٙاسغ   ٚاجعغ التشغيليغ ٕ ٚاجعغ التشغيليغ )العملياػ(: تمثل امل ٚكغ الڤحٖاػ  ألحٖامل ي الش  الخاصغ 

اػ التشغيليغ  ٚا ٚاجعاػ التشغيليغ علګ فح٨ كافغ أڣ بع٬ اإلج ٚا٩ قياٝ إٔاڴها، حين تقڤم امل ألغ
سسغ  ٚا٩للم ٗا  ألغ ٚكتقييږ فعاليغ التشغيل، حين تقيس الفعاليغ أڬ ما  غ تحقڄ أهٖافها كانـ الش

                                         

ٚڬ   ٙ النظ ٚاجعغ اإلطا ٚايا، أصڤڋ ڣقڤاعٖ امل ملكتظ الجامعي الحٖين، مشاكل التطبيڄ العملي، ا -املعاييڇ ڣالقڤاعٖ–محمٖ السيٖ س 1
  

.129 -128، ٥ ٥: 2007مصٚ،   



ٚاجعغ                                  الفصل األڣڋ                                              ٙ العام للم اإلطا
 الٖاخليغ

 

11 

 

ح كيڀ ت ع فه تڤ ٚ ڣغايژها، أما الكفا ٕٙها لتحقيڄ أهٖافها، ڣال يقتص ٚكغ بشكل أفضل مڤا ستخٖم الش
 عملياػ الفح٨ التشغيليغ علګ املحاسبغ فقٰ.

ٚځ   ، ڣالتسڤيڄ ط ڣتشغيل الحاسظ اإللكًڇڣني،  اإلنتاهحين أنها قٖ تتضمن تقييږ الهيكل التنظيم
سسغ  ٙع أڬ مجاڋ من امل ٚا٩يخضع للتقييږ ڣعإع ما يتږ تقٖيږ لتڤصياػ اإلٕا ڗ  ألغ تحسيڗ العملياػ، 

ٙف عليها  ٚٙع بڤضٍڤ مثل مبإ املحاسبغ املقبڤلغ ڣاملتعا ع غيڇ مق أڣ تلڊ الت تتضمنها معاييڇ الفعاليغ ڣالكفا
 ٙ نها أكٌڇ ٗاتيغ مقا ٚاجعغ التشغيليغ تتطلظ أحكام تتسږ ب ڗ عمليغ امل ٚاجعغ القڤائږ املاليغ القڤانيڗ، ف نغ بم

ٚاجعغ االلًڈام  .1ڣم
ٚكغ لتحٖيٖ ما  اػ الش ٚا ج ٚاجعغ االلًڈاماػ عمليغ فح٨  ٚاجعغ االلًڈام: تمثل م  م

ٚيڄ سلطغ أعلګ، كما تقيس  ٚٙع أڣ القڤاعٖ أڣ اللڤائح املحٖٕع عن ط اػ املق ٚا ٚكغ تتبع اإلج ٗا كانـ الش
ٚكغ باملعاييڇ  ٚاجعغ االلًڈام تقيٖ الش ٚٙعم  .2املق

ٚاجعغ الٖاخليغ:  ثانًيا: أهٖاف امل
اػ االقتصإيغ الحٖيثغ  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣأصبحـ تتماش  مع التطٙڤ ػ أهٖاف امل حين لقٖ تطٙڤ

ٚكاػ، حين  ي الش ػ من اكتشاف األخطا ڣالغ٤ ڣالتالعباػ ڣأصبحـ ڴهتږ بكل النشاطاػ ڣالڤظائڀ  تطٙڤ
لګ  ٚاجعغ الٖاخليغ    3هٖفيڗ هما:يمكن تقسيږ أهٖاف امل

ٚكغ ڣمصالحها:  .1  حمايغ ممتلكاػ الش

ٚاف  ، ڣالضياٵ ڣاالنح ٚكغ ڣممتلكاڴها من الغ٤ ڣاألخطا لګ حمايغ مصالح الش ٚاجع الٖاخلي  يسعګ امل
اػباستخٖام  ٚا ٙ نڤاےي الضعڀ  ج ظها لګ  ٚيڄ فح٨ ٕقغ البياناػ املحاسبيغ مالئمغ كما يسعګ  عن ط

ٚاجعغ املاليغ،  ٚيڄ امل ٚاجعغ النڤاےي املاليغ ڣاملحاسبيغ عن ط ٚنامٌ مل ڣيعتمٖ علګ لتحقيڄ ه٘ا الهٖف علګ ب
ٚقابغ الٖاخليغ  كٖڣتتضمن فح٨ كل من النظام املحاسب ڣال من سالمژها ڣفعاليژها من حين التعميږ  للت

جالػ امل ٙ ال ٜ املالي.ڣالتنفي٘ ڣاختيا ٚك ٚ امل  ناسبغ ڣالقڤائږ املاليغ ڣتحقيڄ عناص
2.  :  البنا ڣاإلصاٍل

ي ه٘ا املجاڋ علګ قياٝ  ٛمغ علګ نڤاےي النشا٭، ڣتعتمٖ  ٚا التعٖيالػ الال ٚيڄ تقٖيږ تڤصياػ إلج عن ط
ٚاجعغ خاصغ تتعلڄ بمختلڀ  ٚيڄ القيام مل ٙع عن ط اػ اإلٕا ٚا ج ٚاجعغ خطٰ ڣسياساػ ڣ ڣتقييږ ڣم

لګ تقييږ مٖڥ تخص٨ قسږ أڣ نشا٭ معيڗ نشاطاػ  ٚاجعغ األعماڋ ڣالت ڴهٖف  ٚف بم ٚكغ ڣهڤ ما يع الش
ٙع. ٚف اإلٕا ٚ من ط  للبڇنامٌ املسط

ٚاجعغ الٖاخليغ:  ڣيبيڗ الشكل التالي األهٖاف األساسيغ للم
 

                                         

  ٚ ٙ الثقافغ للنش اػ العمليغ، ٕا ٚا ٚڬ ڣاإلج ٙ النظ ٚاجعغ الحساباػ املتقٖمغ اإلطا ، م ، حسيڗ يڤسڀ القاض  حسيڗ احمٖ ٕحٍٖڣ 1
  

ٕٙڗ،  يع، األ .36، 2009:٥ڣالتٛڤ  

ٙ الجامعيغ، مصٚ،   ٚاجعغ، الٖا ي امل اػ الحٖيثغ  .29، 2007:٥اميڗ السيٖ أحمٖ لطفي، التطٙڤ 2
  

ٙ ڣائل للنشٚ، ٭حٖ هللا، علږ تٖقيڄ الحساباػ الناخالٖ اميڗ عب  ٚيغ ڣالعلميغ، ٕا ٕٙڗ، 3بغ النظ .167، 2003:٥، األ 3
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ٙٛځ السڤافيڇڬ  ٙ الجامعيغ، مصٚ،  ،املصٖٙ: فتحي  ٚاجعغ الٖاخليغ، الٖا ٚقابغ ڣامل  .35، ٥: 2003أحمٖ عبٖ املالڊ، ال

 . اخلي  املبحث الثاني: اإلجراءا العملي لتنفي املراجع ال
ي سبيل  ٚاجع الٖاخلي  ٚاحل ڣالڤسائل الت امل ي مجمڤعغ من امل ٚاجعغ الٖاخليغ  تتمثل منهجيغ تنفي٘ امل

ٚاجعتڢ ڣفحصڢ ڣتقييمڢ ٙقابغ ڣفعالغ علګ أعماڋ  لألعماڋ م يجإ  لڊ بهٖف  ٚكغ ٗڣ املختلفغ ٕاخل الش
ٚكغ ڣمساعٖع العامليڗ  ڣلياڴهږ بشكالش . لفيها علګ القيام بمس  فعاڋ ڣكڀ

 . اخلي  املطل األول: مراحل تنفي املراجع ال

 هٖف البنا هٖف الحمايغ

عماڋ الفح٨  يتږ القيام ب
ڣاملطابقغ بيڗ األٕا الفعلي ڣاملعاييڇ 

 املڤضڤعيغ لكل من:
ٚكغ -  سياساػ الش

ٚقابغ الٖاخليغ. -  نظږ ال

ٚكغ -  سجالػ الش

ٚكغ -  قيږ الش

ٚكغ -  أنشطغ الش

 أنشطغ التشغيل -

ٛمغ  ڣيعن اقًڇاٍ الخطڤاػ الال
حيح نتائٌ الفح٨ ڣاملطابقغ  لت
ٙع ڣعلګ ٗلڊ  ح لإلٕا ڣتقٖيږ الن

لګ  ٚاجع الٖاخلي باإلضافغ  يعمل امل
ٚاجعغ العملياػ الحسابيغ ڣاملاليغ  م

لګ:   

 التحقيڄ من مٖڥ االلًڈام  -

اػ ڣالخطٰ  ٚا بالسياساػ ڣاإلج
 املڤضڤعغ.

 التحقيڄ من سالمغ  -

اػ حمايغ ٚا  األصڤڋ. ج

- -  ٚ  اقًڇاٍ بتطڤي

 .  ڣتحسيڗ األٕا
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ٚيقغ  ٚاجع الٖاخلي تبًعا الختالف  إٔاتختلڀ ط ٚ علګ امل ث ٚكغ ڣنڤعيغ املشكالػ الت ت صيغغ نشا٭ الش
ٚاجعغ الٖاخليغ يتږ من خالڋ  ٙڴها غال أڗ إٔا مهنغ امل ٕا ٙڬ ال٘ڬ تسيڇ عليڢ  إٔا عملياڴها ڣالنظام اإلٕا

ٚاجعغ ڣمن ثږ  ٙ الجهغ الخاضعغ للم ٚاحل لتنفي٘ها. تباٵاختيا  مجمڤعغ من امل
ٚاجعغ:  ٙ الجهغ الخاضعغ للم  أڣال: اختيا

ٚځ:  تبٖأ ٚاجعغ ڣال٘ڬ يتږ ڣفڄ ثالثغ ط ٙ النشا٭ ال٘ڬ سيخضع لعمليغ امل ٚاجعغ الٖاخليغ باختيا  1امل
ٚاجعغ  .1 ٙ النشا٭ أڣ الجهغ الخاضعغ للم ٚيقغ اختيا ٙ املنظږ: ڣيتږ تبًعا له٘ه الط  اختيا

ي بٖايغ السنغ. ٚاجعغ السنڤيغ الت ڣضعها  لګ خطغ امل ا  ًٕ  ستنا

ٙع العليا: قٖ تحتاه  .2 ا علګ طلظ اإلٕا ٙ بنا ٙعاختيا لګ الحصڤڋ علګ  اإلٕا ڗ ڣضع العليا   معلڤماػ بش

لګ حكږ  ٙع أنها بحاجغ  ٚڥ اإلٕا ٚاجعغ اتفاقيغ ما علګ ڣشڊ التڤقيع، أڣ  أڣ أڣ مشكلغ ما، ت ٙأڬ فيها، مثل م
ع ما. ا لٖفع فاتٙڤ ًٖ ٚاجعغ حساب أحٖ العمال تمهي  م

ا ع .3 ً ٙ بنا ٚ اختيا ٙا الٖڣائ ٚاجعغ: قٖ يحتاه بع٬ مٖ ٚاجع لګ طلظ الجهغ الخاضعغ للم  لګ مساعٖع امل

ٚقابغ الٖاخليغ لبع٬ األنشطغ  لګ تقييږ كفايغ ڣفعاليغ نظام ال لګ إٔائهږ.الٖاخلي   الخاضعغ 
ٚاجعغ الٖاخليغ: ٛ عمليغ امل نجا ٚاحل   ثانيا: م

ٚاجعغ من خالڋ ٛ عمليغ امل نجا ٚاحل   ما يلي: سنقڤم بتحٖيٖ م
ٚاجعغ الٖاخليغ:  .1  التحضيڇ ملهمغ امل

ٗ يقڤم أڣال بالتحضيڇ الجيٖ له٘ه  ٚاجعغ،  ٚاجع الٖاخلي قبل البٖ بالتنفي٘ ألعماڋ امل ٚ من امل يتطلظ األم
ي  ٚكغ، ڣتتمثل خطڤع التحضيڇ للمهمغ  ٚاجعغ بالتڤافڄ مع أهٖاف الش املهنغ من أجل تحٖيٖ أڣلڤياػ مهنغ امل

 ٚ ٚحلتيڗ هما: م ٙاسغ ڣالتخطيٰ.م ٚحلغ الٖ ٚ بالبٖ باملهمغ ڣم  حلغ األم
ٙع العامغ .1.1 ٚف اإلٕا ٚ باملهمغ الڤثيقغ املسلمغ من ط ٚ باملهمغ: يتمثل األم    األم

ٚ باملهمغ  ٚاجعغ فاألم ي عمليغ امل ڣليڗ باالنطالځ  عالم املس ٚاجعغ الٖاخليغ من أجل  لګ مصلحغ امل سسغ  للم
ٚ أڗ يحٖٕ  ٙع العامغ كما يمكن األم ٚاجعغ الٖاخليغ لصالح اإلٕا ٚف امل ٚإ تحقيقها من ط يحٖٕ األهٖاف امل

ٚاجعغ  خا٥العالقغ بيڗ القائميڗ بعمليغ امل ٚاجعغ لتفإڬ أڬ أڣ املصلحغ  ڣاأل أڣ حت الهيكل محل امل
ٚ باملهمغ ڣثيقغ ال تفڤػ الصفحغ الڤاحٖع كما يمكن أڗ  غمڤ٩ أما من حين الشكل فسيحسن أڗ يكڤڗ األم

ٚكغ صغيڇع نسبًيا.  ٗا كانـ الش ي حالغ ما  ٚ شفه   يكڤڗ أم
ٚاجعغ الٖاخليغ يستطيع أڗ يكڤڗ عبڇ لګ الطالظ لخٖماػ امل ٙع  العامغ  األٕاع كما تجٖٙ اإلشا

ٙئيس سسغ علګ سبيل املثاڋ  ٚاجعغ املصلحغ ففي ه٘ه الحالغ  مصلحغ للم معينغ ڣاألسباب ما يطلظ م
ٙع العليا ڣلڤ لتڤقيع ثاني ٗلڊ إلعطا صالحياػ أكٌڇ يكڤڗ ه٘ا األمٚ مڤقع  أڗيستحسن  ٚف اإلٕا من ط

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣاستقباڋ أحسن   . 2عنٖ القيام بعملهږ ڣتسهيالػللم

                                         

ٚيغ ڣالتطبي  ٕٙاػ، التٖقيڄ الٖاخلي بيڗ النظ ٕٙڗ، خلڄ عبٖ هللا الڤا يع، األ ٚ ڣالتٛڤ اځ للنش ٙ الٙڤ .156، ٥: 2006ڄ، ٕا 1
  

ي العلڤم االقتصإيغ، قسږ علڤم التسييڇ،   ٚع ماجيسًڇ  سسغ، م٘ك ي تحسيڗ تسييڇ امل ٚاجعغ الٖاخليغ ڣمساهمژها  شعباني لطفي، امل 2
  

 ٚ ٜائ  .78، 2004٥جامعغ الج



ٚاجعغ                                  الفصل األڣڋ                                              ٙ العام للم اإلطا
 الٖاخليغ

 

14 

 

ٙيغ ڣهامغ جٖا إلنجاٍ مهمغ  .2.1 ٚڣ ٚحلغ تعتبڇ ض ڗ ه٘ه امل ٙاسغ ڣالتخطيٰ:   الٖ

ٚاجعغ املبنيغ علګ املخاطٚ، لتحٖيٖ  ٚاجعيڗ الٖاخليڗ ڣمع خطغ امل ٚاجعغ الٖاخليغ، حين يجظ علګ امل امل
ٚاجعغ بما  مأڣلڤياػ مهمغ امل ٚاجعغ من خالڋ:  يتال ٚع ڣيتږ تنفي٘ ه٘ه امل  ڣاألهٖاف املسط

ٚاجع الٖاخلي أڗ يقڤم بعمليغ االطالٵ  االطالٵ .أ  ي ه٘ه الخطڤع يجظ علګ امل  ڣالفهږ: 

ٚاجعغ بغ٩ٚ تحقيڄ ما يلي: ٛمغ الت يمكن من فهږ املڤضڤٵ محل امل  ڣجمع املعلڤماػ الكافيغ ڣالال

ٚفغ األهٖاف املطلڤبغ لتحقيقها من ه٘ه املهمغ. -  مع

ي النشا٭ أڣ الڤظي - ٚقابغ الٖاخليغ املطبقغ  ٚفغ ال ٚاجعغ ڣتحٖيٖ مع  فغ محل امل

 املشاكل األساسيغ املتعلقغ بها.

ٚځ املستفيٖ منها  ٚاجعغ، ڣتحٖيٖ احتياطاػ الط ٚاجع الٖاخلي الفهږ الجيٖ لطبيعغ النشا٭ محل امل فعلګ امل
ٜ عليڢ التخطيٰ للمهمغ  .1ليڇتك

ٙب: بعٖ  .ب  ٚاجع الٖاخلي باالطالٵ ڣالفهږ الجيٖ للمهمغ املكلڀ  أڗخطغ التقا  يقڤم امل

ي   ٚ ٙع عن ڣثيقغ تظه ٙب، ڣهي عبا عٖإ خطغ التقا نڢ يقڤم ب لها، ڣمن خالڋ املعلڤماػ الت قام بتجميعها، ف
لګ مجمڤعغ أعماڋ أڣليغ سهلغ املالحظغ حين  ٚاجعغ  شكل جٖڣڋ يقڤم بتقسيږ النشا٭، أڣ الڤظيفغ محل امل

ين، بيڗ العمٕڤ األڣڋ تقسيماػ األعماڋ أڣ العملياػ األڣلګ، بينما يبيڗ العمٕڤ الثاني يقس لګ عمٕڤ ږ الجٖڣڋ 
 .2أهٖاف تلڊ األعماڋ أڣ العملياػ

ٙع   .ه  ٕا ٚاجع الٖاخلي أڗ يقڤم بتقييږ مٖڥ مالئمغ ڣفعاليغ   تحٖيٖ مڤقع الخطٚ: علګ امل

ٙ العمل  طا ٙنغ ب ٚ النشا٭ ڣأنظمغ الضبٰ مقا ي نهايغ ه٘ه الخطڤع ڣعلګ ضڤ تحٖيٖه مخاط املتعلقغ بڢ ڣ
 ٚ ضافغ:3ملڤاقع الخط ٙب ب كماڋ جٖڣڋ خطغ التقا ٚاجع الٖاخلي يقڤم ب ڗ امل 4، ف

 

. عمٕڤ - ٚتبٰ بكل عمٕڤ ٚ امل  ثالن: يحٖٕ الخط

ٚ حسظ ثالف مستڤياػ، عالي، متڤسٰ، ضعيڀ. - ٙابع:يتضمن تقييږ ملخ٨ للخط  عمٕڤ 

ٙيجظ تڤفيڇها إلبطاڋ ه٘ه املخاطٚ،  عمٕڤ - ٚقابغ الٖاخليغ الت  ٚ ڣسائل ال علګ  باالعتمإخامس: ٗك
هليڗ. ٚإ امل ٚاف ڣاألٕڣاػ املالئمغ أڣ األف اػ معاييڇ اإلش ٚا  ج

اػ الت  - ٚا ٙع لګ ڣجٕڤ أڣ عٖم ڣجٕڤ اإلج ٕا ٙع عمٕڤ سإٝ:  ٕا  عمٕڤ سإٝ: 

ٕ أنهاتعتبڇ ٗاػ أهميغ أڣ  ع ڣال ت ي مڤجٕڤ ٚڥ تتحكږ  ، ڣلكن لڤجٖ ڣسائل اخ ي عملها ڣالعكس غيڇ مڤجٕڤ ڬ 
 العمل.

                                         

ٚاجعغ ال  ٚعغ، التكامل بيڗ امل ٙسالغ ماجيسًڇ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتسييڇ، عبٖ السالم عبٖ هللا أبڤ س ٙجيغ،  ٚاجعغ الخا ٖاخليغ ڣامل 1
  

ٜائٚ،  ٚاجعغ، جامعغ الج ٚٵ محاسبغ ڣم  .94، 2010٥ف
 2

 Jaque Renard, Heorie et pratique de l audit interne, édition ,d organisation 3 ͤ  ͫ  ͤ edition, France 2000, p : 27 
ٚه، ٥:   ٚجع سبڄ ٗك .235ٕإڣ يڤسڀ صبح، م 3

  

   
4
 Jaque Renard . OP. Cit . p : 190. 
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ٚاجعغ الٖاخليغ ڣنطاقها، الت سعګ ٕ.    ٚيٚ التڤجيه أسس تحقيڄ مهمغ امل ٚيٚ ڣالتڤجيڢ: يحٖٕ التق التق
ٚاجع الٖاخلي  ٚف، كما لتحقيقهاامل ٙب، ڣالت علګ ضڤئه يع ٚ املحٖٕع سابًقا، ضمن خطغ التقا ا مڤاقع الخط

ٚاجعڤڗ تٖخالڴهږ، من حين مجاڋ العمل الڤظيفي، أڬ  يتږ تحٖيٖ نطاځ املهمغ، كما يتضمن مقًٍڇ امل
ي أڬ مكاڗ  ٚا ٚاجعغ ڣمجاڋ العمل الجغ ٚڣٵ الت ستخضع للم ٙع ڣالف  باملهمغ. قيامللاإلٕا

ٚاجعغ ڣالطال خا٥ املعنييڗ بامل ٚ قابل للتعٖيل ٗلڊ بعٖ التشاٙڣ مع األ ٚي بيڗ لها، كما أڗ ه٘ا التق
 ٙ خ٘ بعيڗ االعتبا ٚع عليڢ أڗ ت ٚاجعغ من تحقيڄ األهٖاف املسط ٚيٚ التڤجيه ملهمغ امل حت يستطيع التق

 النتائٌ املستخلصغ بعٖ تحٖيٖ مڤاقع الخطٚ.
ٚاجعغ 2 ٙاستڢ ڣتخطيطڢ ملهمغ امل ٚاجع الٖاخلي من ٕ ٚاجعغ الٖاخليغ: بعٖ أڗ ينته امل .  تنفي٘ مهمغ امل

ٚاجع الٖاخلي بجمع  الٖاخليغ املكلڀ  بها تبٖأ خطڤاػ العمل امليٖاني للمهمغ، ڣالت من خالڋ ما يقڤم بڢ امل
 

ٚاحل هي: ي ثالف م  1املعلڤماػ ڣإٔلغ اإلثباػ، بما يمكنڢ من تحقيڄ أهٖاف ه٘ه املهمغ ڣتتمثل ه٘ه الخطڤع 
ٚيڄ املكلڀ باملهمغ  . 1.2 ٚاجعتڢ الف ٚ النشا٭ ال٘ڬ سيتږ م ي مق اجتماٵ االفتتاٍ: يتږ عقٖ اجتماٵ االفتتاٍ 

ٚفيڗ ڣك٘لڊ الژهيئغ امليٖانيغ لعمليغ  ٚاجعغ، ڣفيڢ يتږ بنا أڣلګ العالقاػ بيڗ الط ڣڋ النشا٭ محل امل ڣمس
ٚاجعغ ڣالفح٨ ال٘ڬ سيتږ.  امل

ٚاقبغ )مخطٰ التنفي2.2٘ ٚنامٌ امل ٚاجعغ بيڗ مختلڀ أعماڋ . ب ٚاجعغ بتقسيږ أعماڋ امل ٚنامٌ امل (: يقڤم ب
اػ  ٚمجغ االستجڤاباػ ڣاللقا ، ب ٜمن، تنظيږ تنقالػ األعضا هالڴهږ ڣخبڇڴهږ ڣحسظ ال ٚاجعغ ڣفًقا مل ٚيڄ امل ف

ٚفغ  ٚاجع بمع التفاصيل عن مهمتڢ، ڣيساعٖ علګ تتبع عمل املڤاطنيڗ لضماڗ السيڇ العإڬ  إٔځڣيسمح للم
ٚجعل ٚاجع، ڣتعتبڇ م ٚف امل ليها من ط ٚاحل الت يقڤم بها التڤصل  ٜمن ڣتحٖيٖ امل ا مهما من لمهمغ من خالڋ ال

ٙب فالثانيغ تخطٰ العمل من نهايغ  املهماػ املستقبليغ كما ال يجظ الخلٰ بيڗ ه٘ا املخطٰ مع خطغ التقا
ٙاسغ ڣالتخطيٰ فقٰ. ٚحلغ الٖ  م

ٚاجعغ،  . العمل امليٖاني: يتږ تنفي٘ ه٘ه3.2 ٚ امل ٚاجعغ ڣاعتمإه من مٖي ٚنامٌ امل عٖإ ب ٚع بعٖ  ٚحلغ مباش امل
ٚاجعغ بتطبيڄ ه٘ا البڇنامٌ علګ الڤاقع من خالڋ  ٚيڄ امل ٚاحين يقڤم ق ٙاػ ج ٙناػ ڣغيڇها من االعتبا ، املقا

ٚاجعغ بغ٩ٚ إٔلغ اإلثباػ الكافيغ ڣاملالئمغ  ٚاجعغ، ڣالكشڀ لتحقيڄتقنياػ امل عن أڬ  أهٖاف ڣمهمغ امل
ٚاجعغ القيام بتڤثيڄ كافغ  ٚيڄ امل ٚافاػ، قٖ تحٖف ڣيجظ علګ ف ٚاجعغ  أعماڋمشاكل أڣ مخالفاػ أڣ انح امل

ٚاجعغ  اځ العمل من أهږ عناصٚ امل يٖع ملعلڤماػ ڣمستنٖاػ ثبڤتيغ ٕاعمغ لها، ڣتعتبڇ أٙڣ اځ عمل م ٙڣ ب
 الٖاخليغ.

ٚاجعغ الٖاخليغ: 3 ٚ عن مهمغ امل ٚي  . التق
ي ه٘ه الخطڤع  ٛ تعتبڇ األخيڇع  ٙبعغ  نجا ي أ ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚاحلمهمغ امل  2هي: م

                                         

ٚه، ٥:  ٚجع سبڄ ٗك ٚعغ، م .69عبٖ السالم عبٖ هللا أبڤ س 1
  

ٚجع أعاله، ٥:  .70نفس امل 2
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عٖإها 1.3 ٛ ڣتحليل املشاكل الت يتږ  ٚا ب اځ  ٚ من خالڋ أٙڣ ٚي عٖإ ه٘ا التق ٚاجعغ: يتږ  ٚ األڣلي للم ٚي . التق
ٚاجعيڗ  أثنا ٚافاػ ڣاملخالفاػ الت تكشڀ للم ٚاجعغ ڣالت تشمل علګ كافغ املشاكل ڣاالنح ٚنامٌ امل تنفي٘ ب

ٚ النهائي: ٚي عٖإ التق ٚ يعتبڇ أساٝ  ٚي  أثنا تنفي٘هږ للمهمغ، ڣه٘ا التق
ٚاجعغ ال٘ڬ قام بتنفي٘ م2.3 ٚيڄ امل ٚاجعغ ڣأعمالهږ: يتږ عقٖ اجتماٵ بيڗ ف خا٥ امل ٕٚ من األ همغ . حڄ ال

ٚاجعغ بع٩ٚ املالحظاػ ڣالنتائٌ النتائٌ الت  ٚيڄ امل ي ه٘ا االجتماٵ يقڤم ف خا٥ أعمالهږ، ڣ ٚاجعغ ڣاأل امل
لګ التڤصياػ املقًڇحغ  ضافغ  يٖع لها  ليها مٖعمغ باألٕلغ امل نهاتڤصلڤا  خا٥  بش بعٖها يتٖخل األ

ٕٚ علګ  ٚاجعغ أعمالهږ بال ٚاػ املالحظاػ ڣالنتائٌ ڣالتڤصيا تلڊامل ڣاالنتقإاػ  ڣالتڤضيحاػػ من خالڋ التبڇي
ڗ كاڗ لٖيهږ.  الت يقٖمڤها 

ٙسالڢ ألهږ 3.3 تڢ النهائيغ، ڣيتږ  ي حٛڤ ٚاجعغ  ٚيٚ امل عٖإ تق ٚيٚ النهائي: بعٖ انژها التٖخل، يتږ  . التق
ٚاجعغ ڣالتڤصياػ املقًڇحغ ملعالج ٙع، إلعالمهږ بنتائٌ مهمغ امل غ املشكالػ ڣاالختالالػ املسئڤليڗ املعنييڗ ڣاإلٕا

ي  عٖإه ڣتقٖيمڢ  ا ڣيتږ  ً ح ڣبنا ٚ مڤضڤعي ڣڣا ٚي ٚاجعغ ڣيجظ ألڗ يكڤڗ التق الت تكشڀ خالڋ عمليغ امل
 الڤقـ املناسظ.

حيحڢ الڤاجظ القيام بها 4.3 ٚاجع الٖاخلي مجمڤعغ من التڤصياػ لت . تنفي٘ التڤصياػ: بعٖ اقًڇاٍ امل
ا علګ املالحظاػ الت سجل ً نڢ يقڤم بمتابعغ مٖڥ بنا بتنفي٘ تلڊ التڤصياػ،  االلًڈامها أثنا القيام بمهمتڢ، ف

ٙع. ٚحلغ عنٖ تنفي٘ كل التڤصياػ املقًڇحغ ڣالت صإقـ عليها اإلٕا  ڣتنته ه٘ه امل
  : اخلي  املطل الثاني: تقنيا املراجع ال

ٚاجعغ الٖاخليغ  اځ العمل لتنفي٘ مهمغ امل ٚائن ڣإٔلغ اإلثباػ.سنقڤم بتحٖيٖ أڣال أٙڣ  ڣمن ثږ ق
ٚاجعغ، فه الت  ٚ أعماڋ امل اځ العمل من أهږ عناص ٚاجعغ الٖاخليغ: تعتبڇ أٙڣ اځ لتنفي٘ مهمغ امل أڣال: أٙڣ

ٜع: ٚاجعغ املنج ٚاجعغ من أعماڋ امل ٚاجعغ الناتجغ عن إٔلغ امل ٚٛ ڣتثبـ عمليغ ڣنتائٌ ڣتڤصياػ امل  تٖعږ ڣتف
اځ  .1 ٚيڀ أٙڣ ٚاجعغ عملتع اځ العمل ٕليال مإًيا عن الڤقـ >>: 1امل ي عمليغ تعتبڇ أٙڣ ٚځ   املستغ

ي كتابغ  ٙكيڈع أساسيغ  ٙها  اځ العتبا ٚاجع االهتمام به٘ه األٙڣ ٙڬ علګ أڬ م ٚڣ ٚاجعغ، ل٘ا أصبح من الض امل
ٚيٚ  <<.التق

اځ العمل علګ أنها  ٚف أٙڣ ٙ ما >> كما تع ٚاجع إلظها ٚائن الت تږ جمعها بڤاسطغ امل تشمل كل األٕلغ ڣالق
ٚائن ملٖڥ  ٚيٚ، ڣالق عٖإ التق ي  ليڢ  ٚاجع األساٝ ال٘ڬ يستنٖ  قام بڢ من عمل ڣبڤاسطژها يكڤڗ للم

 <<.الفح٨ ال٘ڬ قام بڢ 
اػ الت تږ تنفي٘ها ڣاالختبا ٚا ٚاجع لإلج ٚف أيًضا علګ أنها سجالػ يحتفٴ بها امل ٚاها ڣتع ٙاػ الت أج

ليها  .2ڣاملعلڤماػ الت تږ الحصڤڋ عليها ڣاالستنتاجاػ املالئمغ الت تڤصل 
ٚاجعغ علګ ما يلي: .2 ٙسغ مهنغ امل اځ مما اځ العمل: تشمل أٙڣ  أنڤاٵ أٙڣ

اځ الت يتحصل عليها  .أ  ٚاجع بالڤثائڄ ڣاألٙڣ ٚاجعغ:عإع ما يحتفٴ امل ي ملفيڗ ملفاػ امل  ڣيقڤم بًڇتيبها 

                                         

ٚه، ٥:  ٚجع سبڄ ٗك ٙٛځ السڤافيڇڬ، محمٖ أحمٖ عبٖ املالڊ، م .69فتحي   1
  

ٚاجع أصڤڋ محمٖ الفيڤمي،   .11، ٥: 2005غ، املكتظ الجامعي الحٖين، مصٚ، امل 2
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ٚاجعيڗ ڣالت علګ ما ملڀ ٕائږ ٙڬ ڣمضمڤڗ  ه٘ين امللفيڗ كٌڇا بيڗ امل ٚ سنڤڬ أڣ جا  يلي. ڣاآلخ

ا   .ب  ًٙ ٚاجعغ أمڤ ٚاجع أثنا قيامڢ بعمليغ امل ٚاجعغ: كثيڇا ما تعًڇ٩ امل ٚاػ امل لګ تفسيڇاػ م٘ك  تحتاه 

جل ما  ي ال ٚاجع  ي سجل خا٥، ڣمن املالحظاػ الت يٖڣنها امل يضاحاػ فيقڤم بتٖڣينها  1يلي:ڣ

 

ٚڣ٭ الشكليغ أڣ املڤضڤعيغ أڣ القانڤنيغ. - ع أڣ غيڇ املستڤفاع للش  بياناػ باملستنٖاػ املفقٕڤ

ٚاجعغ. -  بياڗ لألخطا الت عٌڇ عليها أثنا امل

ٚقابغ الٖاخليغ. - ي نطاځ ال  بياڗ للتغييڇاػ الت ڣجٖها 

ٚاػ القٖيمغ. - ي امل ٚاجع استكمالها  ٚغظ امل  املسائل الت ي

يضاحاػ ڣتفسيڇاػ. مسائل حٖٕ بها - ٚاسالػ لطلظ   م

ٚاجعغ. - ٚنامٌ امل ٙع إلٕخالها علګ ب ٚڣ ٚڥ ض  اقًڇاحاػ ڣتعٖيالػ ي

ٚاجعغ ڣعنٖما      ٙمٛڤ خاصغ أثنا قيامڢ بعمليغ امل ٚاجع أڗ يستخٖم عالماػ أڣ  ٚاجعغ: علګ امل ه. عالماػ امل
ٚاجعغ خطڤع  ٚاجعغ، ڣعليڢ أيضا أڗ ينته من م ٚاجعژها ڣطبيعغ تلڊ امل ٜ خا٥ يفيٖ م ٚم ٚ عليها ب ش ما ي

ٙف عليها بيڗ جمهٙڤ  ، ڣليس هناڅ عالماػ معينغ متعا ٚيغ ه٘ه األمٙڤ يحتفٴ هڤ ڣمساعٖڣه علګ س
اللتڢ لبع٬ معاڣنڤه  ٚمٛڤ ٕڣ ح لها ال ي قائمغ مڤ ه الخاصغ مڤضڤعغ  ٙمٛڤ ٚاجع  ٚاجعيڗ، حين جٖ لكل م امل

ٚاجع متابعغ أعمالڢ يسيڇڣ ٜڬ مڤحٖ يسهل علګ امل ٙم ٚاجعغ علګ ماڗ علګ نظام   ڣمن األمثلغ علګ عالماػ امل
  2يلي:

ٚحيل املبلغ من ٕفًڇ اليڤميغ. - ٚاجعغ ت  للٖاللغ علګ م
- . ٚأس  ٚاجعغ املجمڤٵ ال  للٖاللغ علګ م
 للٖاللغ علګ املجمڤٵ األفقي. -
يٖ لها.للٖاللغ علګ مطابقغ العمليغ مع املستنٖ  -  امل
ٙقږ أڣ شطبڢ. - لغا   للٖاللغ علګ 
ٚع. - ٚاجعغ الخط  للٖاللغ علګ عٖم انژها م
ٚاجعغ املستنٖيغ. -  للٖاللغ علګ امل
ٚڥ. - لګ أخ  للٖاللغ علګ النقل من صفحغ 
 للٖاللغ علګ ڣجٕڤ كشڀ تحليلي. -

:  ثانيا:القرائن وأدل اإلثبا
ٚاجع    ٚاجعغ علګ ڣظيفغ اإلثباػ ڣليس الفح٨، ڣعليڢ فانڢ يجظ علګ امل تقڤم البنيغ األساسيغ لعمليغ امل

لګ نتائٌ معقڤلغ يعتمٖ عليها  ٚائن كافيغ تمكنڢ من التڤصل  اػ أڗ يحصل علګ ق ٚا الٖاخلي عنٖ تنفي٘ه لإلج
ٙأيڢ. بٖا  ٚه ڣ ٚي  ي كتابغ تق

                                         

ٚيغ ڣالعمليغ، ٭  ٕٙڗ، 4خالٖ أميڗ السيٖ، علږ تٖقيڄ الحساباػ، الناحيغ النظ يع، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ ڣائل للنش ،2007، ٕا 1
  

 :٥ ٥106 -107.  

ٚه، ٥.   ٚجع سبڄ ٗك ٚيغ ڣ العلميغ ، م 106خالٖ أميڗ السيٖ، علږ تٖقيڄ الحساباػ ، الناحيغ النظ 2
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ٚائن ڣإٔلغ  - 1 ٚائن : اإلثباػأنڤاٵ الق ٚاجعغ الٖاخليغ فيما يلي:تتمثل أنڤاٵ الق ي امل  اإلثباػ 
 الڤجٕڤ الفعلي. -

ٙجها . - ٚكغ أڣ خا ػ ٕاخل الش يٖع للعملياػ سڤا أنش  املستنٖاػ املختلفغ امل

ٚقابغ الٖاخليغ. -  ڣجٕڤ نظام سليږ لل

يٖع للقڤائږ املاليغ كٖفاتٚ ا - ٙاػ املكتڤبغ ڣالت تعبڇ من إٔلغ اإلثباػ امل ٚا ٚ اإلق فات لقيٖ األصلي ٕڣ
اځ العمل املتعلقغ بالتسڤياػ الجٖيغ. جالػ املحاسبيغ ڣأٙڣ  األستاٗ العام ڣال

ٚائن:  - 2  ڣسائل الحصڤڋ علګ إٔلغ اإلثباػ ڣالق
ٚڥ كميغ من      لګ معلڤماػ نڤعيغ، ڣأخ ٚاجع يحتاه  ٚاجعغ الٖاخليغ فاڗ امل من أجل القيام بتنفي٘ مهمغ امل

ٚاجعغ ڣتنفي٘ها، ڣلجمع ه٘ه املعلڤماػأجل التخطيٰ ألعماڋ ا ڣتحليلها يجظ االعتمإ علګ مجمڤعغ ه٘ه  مل
 :1الڤسائل ڣالتقنياػ، ڣالت تتمثل فيما يلي

ٚصيٖ الٖفًڇڬ لألصل فانڢ يجظ عليڢ   ٚاجع من صحغ ڣحقيقغ ال كٖ امل ٕٚ الفعلي:لكي يت املعاينغ ڣالج
ٕٚ، ڣك٘لڊ الڤثائڄ املثبتغ  الڤاقع،معاينغ األصل علګ  ه، ڣالقيام بعملياػ العٖ ڣالقياٝ ڣالج لڤجٕڤ

 ه٘ه الڤسيلغ تعتبڇ أهږ ڣأقڤڥ ڣسيلغ للتحقيڄ من الڤجٕڤ الفعلي لألصل.

ٙقام ڣالبياناػ الحسابيغ باملستنٖاػ   كٖ من سالمغ األ ٚا للت ٚاجعغ املحاسبيغ: يهٖف ه٘ا اإلج  امل

لڊ من الناحيغ ڣالٖفاتٚ ڣالكشڤف ڣالقڤائږ املاليغ  ال أنها ٗڣ غږ بساطغ ه٘ه الڤسيلغ  الحسابيغ فقٰ ٙڣ
ٚاحل العمل املحاسب  ٚاحل املختلفغ من م حغ الحسابيغ للم كٖ من ال ٚاجع من الت ٙيغ تمكن امل ٚڣ ڣسيلغ ض

ٚاجعغ ٚاحل التاليغ: ڣتشمل امل  الحسابيغ علګ امل

- ٕٙ ٙصٖع الڤا ٙصٖع االفتتاحيغ لجميع الحساباػ ڣمطابقژها مع األ ي ميڈانيغ السنغ التحقڄ من األ  ع 

 املاليغ السابقغ.

ي  - ٕٙع  لګ غيڇ ٗلڊ الڤا ٚب ڣقسمغ  ٍٚ ڣض ٚاجعغ ڣفح٨ العملياػ الحسابيغ من جمع ڣط  م

ٚكغ.  املستنٖاػ الٖالغ علګ حٖڣف العملياػ املختلفغ ٗاػ العالقغ بنشا٭ الش

ٚاجعغ جميع الصفحاػ ل - ٚڥ.م ٚحيل ه٘ه املجاميع من صفحغ ألخ  ٖفًڇ اليڤميغ ڣت

ي  - ٚاجعغ املعٖ  لګ ميڈاڗ امل ٙصٖع  ٚصيٖ جميع الحساباػ املٖينغ منها ڣالٖائنغ، ڣنقل ه٘ه األ ٚاجعغ ت  م

 نهايغ السنغ املاليغ.

عٖإ الحساباػ  - ٚإاػ الخاصغ ب ٙيڀ ڣاإلي ٚاجعغ العملياػ الحسابيغ املتعلقغ بعناصٚ املصا م
 ڣالقڤائږ املاليغ.

ٚإاػ الخاصغ بالسنغ املالي -  غ ڣتحٖيٖ املقٖم ڣاملستحڄ منها.احتساب اإلي

ٚ الختاميغ. - ٙي لګ القڤائږ ڣالتقا ٙقام  ٚاجعغ نقل األ  م

نها. - ٚ ڣما تږ بش ٙباٍ أڣ الخسائ ي األ ٚكغ من صا ٚاجعغ النتائٌ النهائيغ لنشا٭ الش  م

                                         

ٚه، ٥.٥:  ٚجع سبڄ ٗك ٚعغ، م .82. 80عبٖ السالم عبٖ هللا أبڤ س 1
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ك  ي الت ٚاجع  ٚجعا سليما يعتمٖ عليها امل اځ الت تعتبڇ م ڗ املستنٖاػ هي األٙڣ ٚاجعغ املستنٖيغ:   ٖ امل

حغ املتعلقغ بها  ٚاجعغ املستنٖيغ من أهږ الڤسائل من الحٖڣف الفعلي لڤاقعغ معينغ ڣمن ال تعتبڇ امل
ٚبٰ بيڗ األحٖاف  ٚاجع علګ ال ٚاجعغ،بحين أنها تساعٖ امل ي امل املستخٖمغ للحصڤڋ علګ إٔلغ اإلثباػ 

ٚكغ. ٚفاػ املاليغ بالش  ڣالتص

ي املستنٖاػ حين يمكن  ٚها  ٚڣ٭ الڤاجظ تڤف ٚاجع أڗ يتحقڄ من الش ي ه٘ا املجاڋ البٖ من امل  ڣ
ٚڣ٭ تتمثل فيما يلي ٚاجعغ،ه٘ه الش ٚائن امل ٚينغ من ق ثباػ ڣق ٙها ٕليل   :1اعتبا

)عقٕڤ  - خ٘ بشكل العقٕڤ ٚڣ٭ القانڤنيغ للمستنٖ ڣبصفغ خاصغ املستنٖاػ الت ت كٖ من الش الت
 امللكيغ، عقٕڤ البيع( اإليجاٙ، عقٕڤ

ٚاف ٗاػ العالقغ  - كٖ من تڤضيح أسما األط ٚكغ ،اسږ العميل.الت  باملستنٖ مثل اسږ الش

ي املستنٖ. - ٚقميغ  كٖ من البياناػ ال  الت

ي نطاځ نشا٭  - كٖ من طبيعغ العملغ الت تعبڇ عنها املستنٖ ڣأنها تٖخل  ٚكغ.الت  الش

كٖ من استيفا املستنٖ للٖفعاػ ڣالط -  ڤابع الحكڤميغ عنٖما تقتض  القڤانيڗ ٗلڊ.الت

 التحقڄ من التڤجڢ املحاسب السليږ للعمليغ الت يتضمنها املستنٖ. -

ٙاسغ   ٚاجع الٖاخلي من خالڋ ه٘ه الڤسيلغ بٖ ٚاجعغ االنتقإيغ: يقڤم امل  انتقإيغ فاحصغ ڣتحليل امل

جالػ أڣ أحٖ الحساباػ أڣ القڤائږ املاليغ بهٖف تحقيڄ  ٚ ڣال  متمعن لبع٬ العملياػ أڣ بع٬ الٖفات
 :2 مايلي

 اكتشاف أڬ نتائٌ أڣ ڣقائع غيڇ عإيغ. -

-  ٚ ٚاجعغ املستنٖيغ.اكتشاف أمٙڤ أڣ مالحظاػ لږ تظه  أثنا امل

ٚاجع أثن - ٙها امل ي بع٬ العيناػ الت لږ يختا ٚاجعتڢ.اكتشاف أخطا قٖ تڤجٖ   ا م

تڢ ڣخبڇتڢ كلما كانـ  ٛإػ كفا تڢ فكلما  ٚاجع ڣكفا ٚاجعغ االنتقإيغ علګ خبڇع امل يتڤقڀ نجاٍ امل
ي تڤفيڇ ڣقـ  ٜيٜ إٔلغ اإلثباػ، كما أنها تفيٖ  ٚاجع ه٘ه الڤسيلغ ٗاػ فائٖع أكبڇ من تع ڣجهٖ امل

 ملڤاجهغ األمٙڤ غيڇ العإيغ الت تستٖعي انتباهڢ.
ٙڬ لعمل   ٚڣ ٚا يعتبڇ هاما ڣض ڗ ه٘ا اإلج ٚقابغ الٖاخليغ:  ٚاجع أڣ يجظ فح٨ ڣتقييږ نظام ال امل

 عليڢ 

ٚاجعغ، ڣتقٖيږ مٖڥ االعتمإ علګ ٗلڊ  ٚاجع من تحٖيٖ نطاځ عمليغ امل القيام بڢ فمن خاللڢ يتمكن امل
ٚائها.ل٘لڊ فان ج ٙاػ الت يجظ أڗ يقڤم ب ٚاجع الٖاخلي النظام ڣتحٖيٖ حجږ العينغ ڣاالختبا ڢ يجظ علګ امل

اػ  ٚا قيقغ ڣأڗ اإلج جالػ املاليغ علګ معلڤماػ صحيحغ ٕڣ كٖ من احتڤا ال فح٨ أنظمغ املعلڤماػ ،للت

                                         

ٚاجعغ ،ا  ي املحاسبغ ڣامل ٙاساػ متقٖمغ  ٚايا، ٕ ٚاڣڬ، محمٖ السيٖ س ..2006مصٚ، ملكتظ الجامعي الحٖين،كماڋ الٖين مصطفى الٖه 1
  

٥196.  

ٚه،٥   ٚجع سبڄ ٗك .51حلڀ عبٖ هللا،م 2
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ٚاجعغ األنظمغ املڤضڤعغ ٚاجع الٖاخلي م ٚقابيغ كافيغ ڣفعالغ، كما يجظ امل مع السياساػ ڣمٖعماڴها  ال
ع ڣفعاليغ ه٘ه  ٚكغ لتحٖيٖ مٖڥ كفا  .1األنشطغ ڣالخطٰ بالش

ٙاػنظام الشهإاػ )  ٚا ٚاجع من ٕاخل اإلق ٚكغ، ه٘ه الشهإاػ (: ه٘ه الشهإاػ يحصل عليها امل  الش

اػ الت يقڤم بها ڣك٘لڊ ال ينتٌ عنها  ٚا كٖ من سالمغ اإلج ٚاجع من الت نما تمكن امل ٚائن ڣاثباػ، ڣ إٔلغ ڣق
اػ ، من أمثلغ ه٘ه الشهإاػ ٚا ٙه نطاځ اإلج  مايلي: تغطيغ مڤقفغ خا

ٚكغ املختلفغ. - صڤڋ ڣالًڈاماػ الش  بياڗ ب

ٙصٖعتبياڗ  -  العمال ڣاملٖينڤڗ. ب

 بياڗ باملخصصاػ املختلفغ. -

ٙيڀ االستثنائيغ غيڇ العإيغ ڣأسباب حٖڣڵها. -  بياڗ باملصا

 . اخلي  املطل الثالث: معايير املراجع ال

ٚف املعاييڇ  ٚاجعيڗ  أنها علګتع ٚاجعغ ڣلقٖ ٗكٚ مجمع امل القڤاعٖ ڣاملبإ الت تحكږ عمليغ امل
 الٖاخلييڗ املعاييڇ اآلتيغ:

ٚاجع: .1  االستقالليغ ڣتنفي٘ عمل امل

ٚاجعژها ڣيتحقڄ  االستقالليغ: .2.1 ٚاجع الٖاخلي عن األنشطغ الت يقڤم بها مل  يعن استقالڋ امل

ٕا  اخلي ب ّٖ ٚاجع ال عطا االستقالڋ علګ ما يقڤم امل ٚاجع الٖاخلي ب ٚيغ ڣمڤضڤعيغ ڣيسمح ٗلڊ امل عملڢ بح
ا علګ الڤضع التنظيم ڣاملڤضڤعيغ ً  .2ٙأڬ غيڇ متحيڈ ڣيتحقڄ االستقالڋ بنا

ٚاجع:  .2.2  تنفي٘ عمل امل

ٚيح  ٚاجع عليڢ أڗ يحتڤڬ علګ تخطيٰ املهماػ، فح٨ ڣتقييږ املعلڤماػ املتلقاػ ڣاملستجمع التص عمل امل
ٚ محتڤاه:بالنتائٌ املحصلغ،  ٙ تكملڢ معاييڇ ثانڤيغ تفس  ه٘ا املعيا

- .  تخطيٰ املنه

 فح٨ ڣتقييږ املعلڤماػ. -

ٚيح بالنتائٌ. -  التص

2: هيل املنه  . الت
خا٥ القائميڗ  هالػ مطلڤبغ ڣمحٖٕع من األ ٕاتڤافٚ خبڇاػ ڣم ٚاجعغ الٖاخليغ، حين يعتبڇ  ب امل

هيل ٚ  الت ٚاجع الٖاخمن أهږ مقڤماػ نجاٍ أڬ عمل ڣبصفغ عامغ امل لي أڗ يتصڀ بها اجعغ ڣيجظ علګ امل
ٛ مهام امل   3ٚاجعغ الٖاخليغ.إلنجا

 مجاڋ ڣنطاځ العمل:  .3

                                         

ٚه، ٥  أبڤ عبٖ السالم عبٖ هللا سعيٖ   ٚجع سبڄ ٗك ٚعغ، م .75س 1
  

ٚاجعغ الٖاخليغ، ٭  ي امل ها  ٙڣ ٚڣبغ، أحمٖ قايٖ نٙڤ الٖين، املحاسبغ التحليليغ ٕڣ يا، 1لهام ب ،2016، جامعغ االتحإ، سٙڤ 2
  :٥42.  

ي ظل التشغيل   ٚاجعغ الٖاخليغ  ٙيغ، اإللكًڇڣنيثنا علي القبائي، امل ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ .48، 2006:٥، ]ٕ.٭[، الٖا 3
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 ٙ ٙ املعيا ٚاجع الٖاخلي علګ فح٨ ڣتقييږ مٖڥ ٕقغ ڣفعاليغ  حين أثا ٙع أڗ يشمل نطاځ عمل امل ٚڣ لګ ض
ي تنفي٘ املهام  ٙجغ ڣجٕڤ األٕا  سسغ ٕڣ ٚقابغ الٖاخليغ الخاصغ بامل  .املطلڤبغنظام ال

ٚاجع الٖاخلي القيام بما يلي:  لتحقيڄ ٗلڊ يتعيڗ علګ امل
مكانيغ االعتمإ علګ املعلڤماػ املاليغ  - ٚاجعغ  ٚيڀ علګ ه٘ه املعلڤماػ م  ڣالڤسائل املستخٖمغ للتع

ٙاػ املختلفغ. ٚا ي اتخاٗ الق  ڣتصنيفها ثږ اعتمإها 

ٚاجعغ - اػ قڤانيڗ ڣاللڤائح  م ٚا ج النظږ املڤضڤعغ للتحقڄ من االلًڈام ب٘لڊ السياساػ، الحفٴ، 
 املختلفغ.

ها كلما كاڗ  - ٚاجعغ الڤسائل ڣاملحافظغ علګ األصڤڋ، ڣالتحقڄ من ڣجٕڤ  ٗلڊ ممكن.م

ي استخٖام األصڤڋ  - ع االقتصإيغ   .1تقييږ مٖڥ الكفا

ٚاجعغ:  .4  إٔڣاػ عمل امل

ٚاجعغ، فح٨ ڣتقييږ املعلڤماػ  ٚاجعغ كال من التخطيٰ لعمليغ امل  يجظ أڗ تتضمن أعماڋ امل
ٙع  ٚڣ ٚاجعغ ض ٗ يتضمن تخطيٰ امل ٚ عن النتائٌ ڣمتابعغ التڤصياػ،  ٙي ٚاجعغ ڣنطاځ ڣالتقا ڣضع أهٖاف امل

ٕٙ كمل ڣالحصڤڋ علګ معلڤماػ كافيغ لتالع ٚاجعژها ڣتحٖيٖ املڤا ڤين خلفيغ عن األنشطغ الت سڤف تتږ م
ح  ٚاجعغ املعينغ تږ القيام بم ٚاجعغ ڣاالتصاڋ بكل من تكڤڗ لڢ عالقغ بعمليغ امل ٛمغ ألٕا عمليغ امل الال

لڊ لتحٖيٖ تلڊ الجڤانظ الت تحت ٚقابيغ ٗڣ اػ ال ٚا ٚ اإلج ٚاجعغ األنشطغ مخاط اه اهتماًما أكبڇ أثنا عمليغ امل
ٚاجعغ، حين  ٚاجعغ الٖاخليغ علګ خطغ أعماڋ امل ٚځ علګ قسږ امل ڣأخيًڇا الحصڤڋ علګ املڤافقغ  من املش
ٚاجع بتجمع املعلڤماػ ڣتحليلها ڣتفسيڇها ڣتڤثيقها لتٖعيږ  ٙيغ لقيام امل ٚڣ يتضمن فح٨ ڣتقييږ املعلڤماػ ض

ٚاجعغ ڣتتږ عمليغ ف  . 2ح٨ ڣتقييږ املعلڤماػنتائٌ امل

 . اخلي  املبحث الثالث: إدا املراجع ال

ٚځ سيتږ نمن خالڋ ه٘ا املبحن  ي  التط ٚاجعغ ڣمڤضعها  ٙع امل ٕا ٚاجعغ الٖاخليغ ڣك٘ا تنظيږ  لګ خليغ امل
.  الهيكل التنظيم

 : اخلي  املطل األول: خلي املراجع ال

ٙاػ الصائبغ ڣالڤاجهغ ڣقٖ  ٚا ي اتخاٗ الق ٚاجعغ تساعٖها   ڗ ڣضع منهجيغ يتبعها القائږ بعمليغ امل
ٙيغ ملتابعغ  ٕا ٙع ڣجٕڤ إٔلغ  ٚڣ لګ ض ٚاجعغ ٕاخلها  سساػ ڣتعٖٕ األنشطغ ڣنمڤ خليغ امل إٔڥ كبڇ حجږ امل

ٕا ٚقابغ الٖاخليغ علګ  ڣليغ ڣضع نظام ال ٚقابغ الٖاخليغ، تقع مس  ٙع تنظيږ نفسها.نظام ال
ٚاجعغ الٖاخليغ:  -1 ڣليغ امل  مس

                                         

ٚه، ٥:   ٚجع سبڄ ٗك ٚڣبغ، أحمٖ قايٖ نٙڤ الٖين، م .46لهام ب 1
 

 

ٚاج  ٚقابغ ڣامل ي ال ٙٛځ السڤافيڇڬ، سميڇ كامل محمٖ محمڤٕ مصطفى، االتجاهاػ الحٖيثغ  ٙ الجامعغ فتحي  عغ الٖاخليغ،]ٕ.٭[، ٕا 2
 

ٙ الجامعغ  ٙيغٕا . 64، ٥: 2002، اإلسكنٖ  
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ڣلغ عن تعييڗ  سسغ هي املس ٙع امل ٕا ڗ  سسغ ل٘لڊ ف ٚاجعغ الٖاخليغ تڤجٖ من أجل خٖمغ امل ألڗ امل
ٚاجع الٖاخلي  .1امل

ليغ التغ٘يغ العكسيغ  ٚاجعڤڗ الٖاخلييڗ يعتبڇڣڗ جٜ من  ٚاجعغ حين تبٖأ مهمغ  لخليغفامل  امل
ٚ ب٘لڊ. ڣال٘ڬ يشمل املٖع ڣمجاڋ التٖخل ڣاملنهجيغ  سسغ األم ٙع العامغ للم ٙساڋ اإلٕا ٚاجع الٖاخلي بعٖ  امل

ٚاجعڤڗ املتبعغ حين يقڤم  ٚقابغ كما أنهږ يقڤمڤڗ  امل الٖاخليڤڗ غالبا بفح٨ جميع مستڤياػ ڣسائل ال
ٗا كانـ  ٚځ بتحٖيٖ ما   التقييږ مناسبغ أم ال. ط

ٚاجع الٖاخ  ٚقابغ ال٘ڬ يحقڄ املنفعغ مع التكلفغ الت يتحملها ڣالت فعلګ امل لي ٗلڊ الجٜ من ال
 تتعلڄ 

ٚقابغ كما يلي: عإع  ٙ تبعا ألهٖاف ال ي تحقيڄ هٖف أڣ أكٌڇ ڣتصنڀ األخطا ٚ الفشل   بمخاط
 عٖم ٕقغ  املعلڤماػ املاليغ ڣالتشغيليغ. -

ي  - تخٖام غيڇ االقتصإڬ ڣغيڇ الكڀ السياساػ ڣالقڤانيڗ ڣك٘ا ضياٵ األمڤاڋ ڣاس تباٵالفشل 
.ٕٙ  للمڤا
ٚاجعكما يقڤم  لګ ٗلڊ يمكن أڗ  امل ضافغ  ٚاجعغ  ٚفغ مت تتږ عمليغ امل ٚ املمكنغ ملع بتحٖيٖ نڤٵ املخاط

ٚٵ  ٙئيس مصلحغ ڣألسباب تتعلڄ ب٘لڊ الف نما مثال  ٙع العامغ، ڣ ٚاجعغ ليسـ اإلٕا ٚ يتعلڄ بعمليغ امل يكڤڗ األم
ٚاجعغيطلظ القيام بعمليغ  عطا  امل ٙع العليا من أجل  الٖاخليغ، حين ال بٖ أڗ يكڤڗ األمٚ مڤقع اإلٕا

ٚاجع  ٚاجعغ الٖاخليغ علګ األمٚ باملهنغ يقڤم امل ٚاجعغ الٖاخليغ، ڣبعٖ حصڤڋ خليغ امل صالحياػ أكٌڇ للم
ٚ قبل القيام بمهنتڢ. بتحليلالٖاخلي   املخاط

ٚاجعغتنظيږ خليغ  -2 ٙاػ  : يتكڤڗ قسږالٖاخليغ امل ٚاجعيڗ ٗڣڬ املها ٚاجعغ الٖاخليغ من عٖٕ قليل من امل امل
ٚاجعغ الٖاخليغ كڤنڢ يقڤم بالتخطيٰ ڣڣضع سياساػ  ڣليغ العامغ لقسږ امل ٚف املس العاليغ، ڣتقع علګ املش

ٙجيڗ. ٚاجعيڗ الخا ٚاجعغ، ڣك٘ا التنسيڄ مع امل اػ امل ٚا ج  ڣ
ي ڣيلعظ  ا كبيًڇا  ًٙ ٚكغ ٕڣ سساػ مصلحغ للم نشاحجږ الش ي امل ها  نشا ٚاجعغ الٖاخليغ الت ال يمكن 

سساػ الكبيڇع الت تتميڈ بتعقٖ تسييڇها، ڣعليڢ  الصغيڇع ڣاملتڤسطغ، كڤنها تتميڈ بسهڤلغ تسييڇ عكس امل
ٜيژها. ٚك ٚاجعغ أڣ ال م ٜيغ امل ٚك ٙ م لګ اختيا ضافغ  ٚكغ  ي الش ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚتبٰ تنظيږ مصلحغ امل  ي

ٚاجعغ:  -3 ٚاجعغ بلجنغ امل  عالقغ خليغ امل
ٚاجعغ من أعضا  ٚاجعغ ڣتتكڤڗ لجنغ امل نشا ما يطلڄ عليڢ لجنغ امل سساػ ب تقڤم الكثيڇ من امل
ٚاجعغ الٖاخليغ  لګ استقالڋ قسږ امل ٕڬ  ٚاجعغ الٖاخليغ مما ي ٚاف علګ ڣظيفغ امل ٙع بهٖف اإلش مجلس اإلٕا

ٙع.  عن اإلٕا
ٕٛإ احتماڋ تڤفٚ االستقالليغ ٛإػ العالقغ ب فملل ٚاجعغ الٖاخليغ كلما ا ٚاجعغ ڣقسږ امل يڗ لجنغ امل

ٚاجعغ الٖاخليغ  اػ بامل ٚا ي الفح٨ ڣالتقييږ ڣال بٖ من اعتمإ جميع السياساػ ڣاملعاييڇ ڣاإلج ڣاملڤضڤعيغ 
ٚاجعغ. ٚيڄ لجنغ امل  عن ط

                                         

.، صثناء علي قباني، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني، الدار الجامعية، مصر،   1
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 اخلي في الهيكل التن  ظيمي.املطل الثاني: موضع إدا املراجع ال

ٚاجعغ الٖاخليغ باختالف الهيكل التنظيم حين نجٖ: ٙع امل ٕا  يختلڀ مڤضع 
ٚاجعغ:  - ٚاجعغ الٖاخليغ ڣفقا للجنغ امل ٙع امل ٕا  أڣال: مڤضع 

ٚاف علګ ڣظيفغ  لڊ بع٩ٚ اإلش ٚاجعغ، ٗڣ ٚف بلجنغ امل نشا ما يع ٚكاػ نحڤ  تتجڢ العٖيٖ من الش
ٜيٖ من ٚكغ، مما ي ي الش ٚاجعغ الٖاخليغ  ٙع العليا، ڣتتمثل  امل ٚاجعغ الٖاخليغ علګ اإلٕا ٙع امل ٕا استقالليغ 

ي مساعٖع لجنغ  ٚاجع الٖاخلي  ي الٖٙڣ ال٘ڬ يلعبڢ امل ٚاجعغ  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣلجنغ امل العالقغ بيڗ امل
ٚاجعغ للڤفا ملس  ٚاجعغ من خالڋ:ڣ امل ٚجع الٖاخلي لجنغ امل ٚاف الحاصلغ بها، ڣنجٖ امل  1لياػ اإلش

ٚئيسيغ.تڤفيڇ  - ٚ مستقلغ عن القضايا املحاسبغ ال  ڣجهغ نظ

ٚكغ ڣالجهاػ التنظيميغ. - ع األنشطغ ڣااللًڈام بالسياساػ الخاصغ بالش  تڤفيڇ تغ٘ڬ عكسيغ عن كفا

ٚيٚ املالي كجٜ من متطلباػ قانڤڗ  - ع التق ي تقسيمها لجٕڤ ٚاجعغ   – Sar banesتٖعيږ لجنغ امل

Oxley ٚاجعغ ٙع امل ٕا ٚاجعغ من الهيكل التنظيم  ڣب٘لڊ يكڤڗ مڤضع  الٖاخليغ ڣفڄ للجنغ امل
ٚكغ كالتالي:  للش

 
 
 
 
 

 

قم ) اخلي وفق للجن املراجع.2-1الشكل   (: موضع إدا املراجع ال
  

ٚاجعغ ٙع لجنغ امل  مجلس اإلٕا
 

 
   

  
 

 
 
 

                                         

ٙ الجامعيغ، مصٚ،   ٚا٩ مختلفغ الٖا ٚجعاػ مختلفغ ألغ .476، ٥: 2006أميڗ السيٖ أحمٖ لطفي، م 1
  

ٚاجعغ الٖاخليغ ٙع امل ٕا  

ٙع  التنفي٘يغاإلٕا  

ٙع العليا  اإلٕا

ٙع الڤسطى  اإلٕا
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ٚه، ٥: ٚجع سبڄ ٗك  .235املصٖٙ: عبٖ الفتاٍ محمٖ حصن، م

ٙع العليا. - ٚاجعغ الٖاخليغ ڣفقا لإلٕا ٙع امل ٕا  ثانيا: مڤضع 

ٚيڄ تڤفيڇ تقييږ  ٚافيغ عن ط ڣلياڴها اإلش ي مس ٙع العليا  ٚاجعغ الٖاخليغ املستقلغ اإلٕا ٙع امل ٕا تساعٖ 
ٚكغ  ٚ بالش ٙع املخاط ٕا ع مستقل لعملياػ  لګ تقييږ كفا ٚقابغ الٖاخليغ باإلضافغ  ڣتقييږ الضڤابٰ ال

ٚقابغ  ٙع العليا لضڤابٰ ال ي تقييږ فعاليغ تڤثيڄ اإلٕا ٜيإع  ٚاجعڤڗ الٖاخلڤڗ ال خ٘ امل العملياػ، ڣغالبا ما ي
ٙع العليا:1الٖاخليغ ٚاجعغ الٖاخليغ ڣفقا لإلٕا ٙع امل ٕا ح الشكل مڤضع   ڗ ڣيڤ

قم ) اخلي وفقا لإلدا العليا.(: 3 – 1الشكل   موضع إدا املراجع ال
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ٚه، ٥:  ٚجع سبڄ ٗك .236املصٖٙ: عبٖ الفتاٍ محمٖ حصن، م  

  دا املراجعإاملطل الثالث: تنظيم . اخلي  ال

ٚا لكبڇ حجمها ڣتشعظ أعمالها. ٚاجعغ الٖاخليغ نظ ٚكاػ االقتصإيغ علګ تنظيږ امل  تعمل الش
ٚاجعغ الٖاخليغ: أنڤاٵأڣال:  - ٙع امل ٕا  تنظيږ 

ٙسغ  كبڇ حجږڗ  ي مناطقها ڣمما ٚافيا يحتږ عليها ڣجٕڤ هياكل كبيڇع لتسييڇ األنشطغ  ٚكاػ ڣاتساعها جغ الش
ٚقابغ عليها، حين يڤ  ٚاجعغ الٖاخليغ: ثالثغجٖ ال ٙع امل  2أنڤاٵ اإلٕا

ٜيغ:  -1 ٚك ٚاجعغ ٕاخليغ م  م

ٚڣٵ ٙاػ امليٖانيغ املختلفغ لف ٜيا ٚكغ لتقڤم ببڇمجغ ال ٙع ڣاحٖع بالش ٕا ٚكغ كما هڤ  تكڤڗ باعتمإ  ه٘ه الش
ي الشك  التالي: لمبيڗ 

قم ) .4 -1الشكل  اخلي املركزي  (: تنظيم املراجع ال

                                         

ٚجع السابڄ، ٥:  .477أميڗ السيٖ أحمٖ لطفي، نفس امل 1
  

ٚه، ٥ ٥:  ٚجع سبڄ ٗك .56-55صٖيقي مسعڤٕ، م 2
  

ٚاجعغ الٖاخليغ ٙع امل ٕا  

ٙع  مجلس اإلٕا

ٙع العليا  اإلٕا

ٙع الڤسطى  اإلٕا

ٙع التنفي٘يغ  اإلٕا
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ٚ علګ ضڤ  ٜائ ي الج ٚاجعغ املاليغ  ٙ متكامل للم طا ٙباملصٖٙ: صٖيقي مسعڤٕ، نحڤ  ٚڣحغالٖڣليغ،  التجا اه، تخص٨ التخطيٰ  أط الٖكتٙڤ
ٜائٚ .55، ٥: 2004، 3االقتصإڬ، جامعغ الج  

 

 

ٜيغ:  -2 ٚك ٚاجعغ ٕاخليغ ال م  م

ٚكغ  ٚٵ للش ي ڣف ٚا ٚاجعغ الٖاخليغ علګ مستڤڥ كل منطقغ نشا٭ أڣ تكتل جغ ٙع امل ٕا يتږ من خاللها ڣضع 
ي الشكل التالي:   كما هڤ مبيڗ 

اخلي ا5 – 1الشكل ) .(: تنظيم املراجع ال  لالمركزي
 

 

 

 

 

 

ٚيغ العامغ  املٖي

ٚاجعغ  ٙع امل ٕا
 الٖاخليغ

 املنطقغ أ

ي الڤظائڀ  با

 املنطقغ ه

 املنطقغ ب

ٚيغ العامغ  املٖي

 املنطقغ ه املنطقغ ب املنطقغ أ
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ٚه، ٥: ٚجع سبڄ ٗك .56املصٖٙ: صٖيقي مسعڤٕ، م  

ٚاجعغ ٕاخليغ مختلطغ: -3  م

ٜيغ(،  ٚك ٜيغ ڣالالم ٚك ٚاجعغ الٖاخليغ امل ٜه بيڗ النڤعيڗ السابقيڗ )امل ٚاجعغ الٖاخليغ يتږ امل ي ه٘ا النڤٵ من امل
ٚڣٵ لها علګ مستڤڥ  ٚكغ، ڣجعل ف ٚيغ العامغ للش ٚاجعغ الٖاخليغ علګ مستڤڥ املٖي ٙع للم ٕا ٙسا  بحين يتږ 

 .نشا٭ كل منطقغ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڣفقا للشكل التالي:ڣه٘ا 
.6 -1الشكل ) اخلي املختلط  (: تنظيم املراجع ال

 
 

 

 

 

 

 

ي  با
 الڤظائڀ

ٚاجعغ  امل
 الٖاخليغ

ي  با
 الڤظائڀ

ٚاجعغ  امل
 الٖاخليغ

ٚاجعغ  امل
 الٖاخليغ

ي  با
 الڤظائڀ

ٚيغ العامغ  املٖي

ٚاجعغ الٖاخليغ ٙع امل ٕا  

ٚاجعغ  ٚٵ امل ف
 الٖاخليغ

ٚاجعغ  ٚٵ امل ف
 الٖاخليغ

ٚاجعغ  ٚٵ امل ف
 الٖاخليغ

ٚاجعغ  ٚٵ امل ف
 الٖاخليغ



ٚاجعغ                                  الفصل األڣڋ                                              ٙ العام للم اإلطا
 الٖاخليغ

 

27 

 

 

يق مسعود، مرجع  : ص كره، ص: املص .56سبق   

ٜيغ(         ٚك ٜيغ، الالم ٚك ٙڬ لها )امل ٚاجعغ الٖاخليغ باختالف التنظيږ اإلٕا فالشكليغ  ،يختلڀ إٔا ڣظيفغ امل
ي تنفي٘ ال الل كك ڣاحٖ منهما بعا لطبيعغ كلتما جملغ من النقائ٨ األڣلييڗ تتخلله ٙاػ ڣعٖم متابعغ بٖ  ٜيا

ٚڣٵ  ٚاجعغ ڣاالستفإع من الحاآلنيغ ڣغياب التنسيڄ بيڗ ف ٚٵ، ڣك٘ا التقٖم الػاامل ي كل ف ٛڗ  املڤجهغ  الالمتڤا
ٚاجعغ الٖاخليغ املختلطغ( فيسمح  ٚڣٵ أما النڤٵ الثالن )امل ٚاجع بيڗ الف ٙعي عمليغ امل ي لإلٕا  الٖاخليغ 

ٙأڬ فن محايٖ عن األعماڋ الت يقڤم بڢ علګ مستڤڥ املناطڄ ٚافها علتقٖيږ  ش ٚڣٵ املختلفغ ، من خاللها  ګ ف
ٚاجعغ الٖاخليغ ڣحڙهږ علګ  اػ ڣمعاييڇ امل ٚا ٜامهږ بالتقيٖ باإلج ل ي لها ڣ ٚع  ٚنامٌ تحقيڄ األهٖاف املسط ب

 ٕٙ ليڢ من ڣسائل مإيغ ڣماليغ ڣمڤا ٚاجعغ ملا يحتاه  ٙتفاٵ الكلفغ امل ي ا ال أڗ يعاب ه٘ا النڤٵ  ٚاجعغ،  امل
هلغ. ٚيغ م  بش

ڣلياػ ڣاختصاصاػ - ٚاجعغ الٖاخليغ: ثانيا: مس ٙع امل  ٕا

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣمن ثږ اختصاصاڴها. ٙع امل ٕا ڣلياػ   بٖيغ سنقڤم بتحٖيٖ مس
ٚاجعغ الٖاخليغ:  .1 ٙع امل ٕا ڣليغ   مس

ٚاجعغ  ٙع امل ٕا ڣلياػ  ٚ مس  1فيما يلي: الٖاخليغتنحص
ٚيحغ، ڣتكڤڗ جميع  - ا علګ سلطاػ ص ٚاجعغ الٖاخليغ بنا ٙع امل ٕا ٙاػتعمل  علګ علږ بحقڤقها  اإلٕا

جالػ. ٚ ڣال ٚاجعغ جميع العملياػ ڣالٖفات ي م  ڣسلطاڴها املطابقغ 

عضااالحتفاٱ  - . ب هيل منه ٙاػ ڣخبڇع كافيغ ڣت ٚفغ ڣمها ٚاجعغ منه لٖيڢ مع ٚيڄ امل  ف

ٚ الت قٖ تتع٩ٚ  - سيسيا علګ املخاط ٚنغ باستخٖام منهجيغ مالئمغ ت ٚاجعغ سنڤيغ م ٚ خطغ م تطڤي
ٚكغ حين يا. لها الش لګ تحٖيڙها ٕٙڣ ٚاجعغ للمڤافقغ عليها باإلضافغ  لګ لجنغ امل  تقڤم ه٘ه الخطغ 

ٚاجعغ السنڤيغ كما تږ  - ٚڣعاػ مطلڤبغ  االتفاځتطبيڄ خطغ امل عليها متغنمغ أڬ مهام خاصغ أڣ مش
ٚاجعغ. ٙع ڣلجنغ امل ٚيڄ مجلس اإلٕا  عن ط

ٙٛع ڣاملم - حاطغ ڣعلږ االتجاهاػ البا ٚاجعغ علګ  ٚاجعغ الٖاخليغ.جعل لجنغ امل ي امل ٙساػ الناجحغ   ا

ٚاجعغ الٖاخليغ: .2 ٙع امل ٕا  اختصاصاػ 

ٚاجعغ الٖاخليغ علګ ما يلي: ٙع امل ٕا  تخت٨ 
ٚاجعغ.أڗ يكڤڗ لٖ - ٙع ڣلجنغ امل ٚ مع مجلس اإلٕا  يها حڄ التعامل كامل ڣح

ٙ املڤضڤعاػ، ڣتحٖيٖ أڣجڢ نطاځ العمل ڣتطبيڄ  - ٕٙ ڣاختيا غ لتحقيڄ املطلڤب األساليظتخصي٨ املڤا
ٚاجعغ.  أهٖاف امل

لګ  - ٚاجعغ، باإلضافغ  ٕا عملياػ امل ٚكغ عنٖما تقڤم ب ٚإ الش ٙع من أف ٚڣ الحصڤڋ علګ املساعٖع الض
ٚكغ. ٙه أڣ ٕاخل الش ٚڥ من خا  الخٖماػ املتخصصغ األخ

                                         

ٚكاػ،  ٙ هڤكمغ الش طا ي  ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚبي األڣڋ حڤڋ امل ٚ الع تم قغ بحثيغ مقٖمغ للم متڤلي محمٖ حسن، ٙڣ 1
  

.07، 2005:٥سبتمبڇ، مصٚ،  26- 24  
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 : ــــــالصـــــــــــخ

ٚاجعغ الٖاخليغ تڤصلنا  ٙ العام للم ٙاستنا له٘ا الفصل ڣالخا٥ باإلطا ٚاجعغ بعٖ ٕ لګ أڗ امل
حٖافلألٕلغ املتعلقغ  مڤضڤعيتعمل علګ تجميع ڣتقٖيږ  كٖ من  ب ٚيفاػ اقتصإيغ من اجل الت ڣتع

ڣڬ  ٙجغ التڤافڄ بيڗ ه٘ه املعلڤماػ ڣاملعاييڇ املڤضڤعيغ مع تڤصيل النتائٌ للمستخٖميڗ ٗڣ ، االهتمامٕ
كما أنها تشمل العٖيٖ من األنڤاٵ يعمل كل ڣاحٖ منها علګ تحقيڄ غ٩ٚ معيڗ، ڣنصـ املعاييڇ الٖڣليغ 

ٙسغ ٚاجعغ الٖاخليغ بما  للمما ٚاجعغ الٖاخليغ علګ الضڤابٰ ڣاألسس الت يتحكږ قسږ امل املهنيغ للم
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عبفعاليغ  أهٖافهايمكنها من تحقيڄ  تباعهااػ ڣإٔڣاػ ، ڣه٘ا باعتمإها علګ تقنيڣكفا ٚاحل من  ڣ امل
 اجل التطبيڄ السليږ لها.

 



 

 

 

 

 

 



ٚاجعغ الٖاخليغ علګ تطبيڄ حانعكاس                               لثاني                        الفصل ا ڤكمغ اػ امل
ٚكاػ  الش

 

30 

 

 تمهيد: 

لګ الٖفٸ بم ي العالږ  ٚكاػ  ي العٖيٖ مڜ الش لګ ساهمـ الفضائِ املاليغ الت حٖثـ  فهڤم جٖيٖ 

ٚقابغ حالظهٙڤ ڣهڤ مفهڤم  ٙسغ ال هميغ استخٖام التطبيقاػ املثلګ ملما كٖ علګ  ٚكاػ الت لت ڤكمغ الش

ٚكاػ، ڣتمثل ب٘لڊ الحل املناسظ ملعالجغ  ٚاف الفعاڋ علګ الش هږ االنهياٙ سبابڣاإلش ، ڣالت كاڗ مڜ 

ٚكاػ. ٙاػ ڣمجالس الش دا ي  دڥ غلګ فقٖاڗ الثقغ  ٚقابغ الٖاخليغ مما   مسببا لها ضعڀ ال

ٙها حالحاجغ ملحغ غلګ دعږ  صبحـحين  ٚاجعغ الٖاخليغ باعتبا ٜ علګ امل ٚتك ٚكاػ ڣالت ت ڤكمغ الش

ٚقابغ الهامغ الت تقڤم عليها، فتقيږ نظام ا اآللياػمڜ  ٚ ل ٙع املخاط دا ٙ تعٖ مڜ الٖاخليغ ڣ ٙيغ  األمڤ ٚڣ الض

هٖافها. ٙڴها علګ تحقيڄ  ٚكغ ڣقٖ ٙ الش ٚا  الستم

لګ ثالف مباحن كما يلي:   حين قمنا بتقسيږ ه٘ا الفصل 

ٚكاػ.حاملبحن األڣڋ:    ڤكمغ الش

سس   ٚكاػ.حاملبحن الثاني:   ڤكمغ الش

ي تفعيل  سهاماػاملبحن الثالن:   ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚكاػ.حامل  ڤكمغ الش
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  :حاملبحث األول :  وكم الشركا

ٛاد االهتمام ملفهڤم  ي العٖيٖ مڜ االقتصادياػ خالڋ العقڤد القليلغ املاضيغ، حلقٖ  ٚكاػ  ڤكمغ الش

ٙاػ  ٛماػڣعقظ االنهيا ي ه٘ا الصٖد سنقڤم بال ڣاأل ٚف علګ العڤامل الت الت شهٖڴها العٖيٖ مڜ الٖڣڋ ڣ تع

هميتها حدػ ظهٙڤ  ٚكاػ ڣك٘ا  هٖافهاڤكمغ الش  .ڣ

  حول: العوامل التي ساعد في ظهور املطل األ:  وكم الشركا

ي ظهٙڤ  ٚكاػ حين تتمثل فيما يلي:حلقٖ تعٖدػ األسباب   ڤكمغ الش

ٚيغ الڤكالغ:  -  ڣال: نظ

نهاعالقغ الڤكالغ  Jeansen . Mechlingيهٖف  ڣ املڤكل(  ب كٌڇ )األصيل  ڣ  خ٨  عقٖ ملڤجبڢ يقڤم 

ي املقابل يعڤ٩ األصيل الڤكيل  ٛ بع٬ األعماڋ ڣالخٖماػ بالنيابغ عنڢ ڣ بتعييغ ڣاحٖ اڣ اكٌڇ )الڤكيل( إلنجا

ٙاػ. ٚا  باتخاٗ الق

ٚضياػ تتمثل فيما يلي:  ٚيغ الڤكالغ علګ مجمڤعغ مڜ الف  ڣتقڤم نظ

 ٚشٖ االقتصادڬ ڣكالهما سعګ لتعظيږ املنفعغ. يتميڈ كل مڜ األصيل ڣالڤكيل بال -

كبڇ ق اختالف - ٖٙ مڜ جهغ الڤكيل كقبل احٖ هٖاف الڤكيل ڣاألصيل يسعګ األڣڋ للحصڤڋ علګ 

قل. ،معقڤڋ  كبڇ مٸ ب٘ڋ جهٖ  ػ   بينما الثاني يسعګ للحصڤڋ علګ مكاف

ٚغږ مڜ تعا٩ٙ  - ٚكغ  هٖافبال ڣ الش ي بقا العالقغ  األصيل ڣالڤكيل فهناڅ حاجغ مشًڇكغ بينهما 

ٚڥ. ٚكاػ األخ  قڤيغ ملڤاجهغ الش

ڣ تبايڜ  - حكام اختالف  ٙع املڤكل  ٚع الت يتع٩ٚ لها كل مڜ املڤكل ڣالڤكيل نتيجغ عٖم قٖ املخاط

دا الڤكيل،  ٚقابغ علګ   كل منها.مكانيغ التڤصل للمعلڤماػ، ڣمٖڥ فهمها ل ڣاختالفال

ساسييڗ للڤكالغ هما:   1حين هناڅ مشكلتيڗ 

                                                

ٙڣي٤،   ٙ د ٚبيغ، مصٚ، حعٖناڗ حيٖ ٚف الع ٙع، اتحاد املع ٚكاػ ڣدٙڣ مجلس اإلدا .٥66:، 2007ڤكمغ الش 1
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دا الڤكيل ڣعنٖما تختلڀ  -  قابغ  مشكلغ التخلخل الخلفي: نش عنٖا ال يستطيٸ األصيل مالحظغ ٙڣ

 .لالختياٙكل مڜ األصيل حڤڋ البٖائل املتاحغ  تفصيالػ

(: نش عنٖ عٖم تماثل املعلڤماػ  التخلخلمشكلغ   - ب ٙ العكس  لكل مڜ املڤكل ڣالڤكيل العكس  )االختبا

كٌڇ مڜ املالڅ )املڤكل( ٙع )الڤكيل( معلڤماػ   .حين لإلدا

نڢ ال يستطيٸ  ٚػ نفس املعلڤماػ للمڤكل ف ڴهاه٘ا ڣلڤ تڤف ٚا ٙع  ق يتمتٸ بها  التڣتفسيڇها بنفس القٖ

 الڤكيل.

نڢ تڤفيڇ  نظامڣمڜ هنا يتعيڗ علګ املڤكل علګ الحٖ مڜ عٖم تطابڄ املصالح، بتطبيڄ  تحفيڈڬ مڜ ش

ي السلڤكياػ املخللغ للڤكيل، ڣمثل ه٘ا املقصٖ يستٖعي تحمل تكاليڀ معينغ  ڣسائل املتابعغ للتحكږ 

 1يلي: ڣتسم بتكاليڀ الڤكالغ، حين تعطي تكاليڀ الڤكالغ ما

  ٚفڤڗ مڜ منطلڄ ڗ القادع ال يتص كٖ مڜ  ٚقابغ: الت يقڤم بها املساهميڗ للت مصالحهږ تكاليڀ ال

ٚاجعغ.  الشخصيغ علګ حساب املساهميڗ مڜ خالڋ استخٖام مكاتظ الخبڇع ڣامل

  ٚكغ بتنفي٘ الًڈاماتڢ جل الًڈام مٖيٚ الش تكاليڀ االلًڈام: ڣهي الت يتحملها املساهمڤڗ مڜ 

 ڣالتعڤي٬ عڜ عٖم تنفي٘ه.

  ٙ دا ڣ املجلس   ٚ ي حالغ اختالف املصالح مٸ املٖي ٚصغ البٖيلغ:  ي تكاليڀ الف ٚكغ   اإلسًڇاتيجيغع الش

ٙد(. تيجيغاسًڇ املتبعغ ) ٚبحغ مثال: سڤ تخصي٨ املڤا  غيڇ م

-  :  ثانيا: الفضائح املالي

ٙاػدػ  ٙيغاملاليغ ڣالفضائِ  االنهيا ي العٖيٖ مڜ دڣڋ العالږ ڣالت كاڗ لها  اإلدا ٚكاػ العمالقغ  بالش

ٙاسغ ڣتحليل األسباب الت  لګ د ٚكاػ  ٜاڋ األثٚ املبالغ علګ اقتصادياػ الٖڣڋ الت تنته لها تلڊ الش ڣما ي

دڬ  لګ حڤدف  األسبابت دڬ بطبيعغ الحاڋ  ٚكاػ ڣال٘ڬ ي لګ ظهٙڤ الفساد املالي املحاسب بالش دڬ  الت ت

ٙاػڊ تل ٚكغ  ) االنهيا هږ ه٘ه الفضائِ ما حٖف لش ٚڣڗ للطاقغ( ڣش Eonronڣالفضائِ ڣلعل مڜ  ٚكغ ن

                                                

 1  Jean. Bernard ducrou. Le gouvernement dʼentreprise, http ;// www.cAeg acversailles.fr/IMG/ pdf/ le gouvernement dʼ entreprise, pdf, 
p ;3. Dat de consutration : 22/03/ 2015   

http://www.caeg/
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ڣبيغ لألغ٘يغ  Worldcomاالتصاالػ  ٚكغ األٙڣ ڗ العيظ ليس بمعاييڇ  Paramalaڣالش ڣابلت تبيڗ فيما بعٖ 

ڗ معاييڇ املحا ٚڣڗ  ن ي قضيغ  ي سلڤكياػ مطبقيها، فيما جا  لياػ كانـ سبغ املحاسبغ ڣلكڜ  تن٨ علګ 

ٙجي ) تباعهامعينغ يجظ  ٚاجعهږ الخا ٚڣڗ لږ تتقيٖ بها، حين ع٩ٚ م ٙع ان دا ڗ  ال  ٚكغ  نشا ش  ٙثٚعنٖ 

ٙسڤڗ  ٙجي األسلڤب نٖ ٚاجعها الخا ٙع ڣم ي الحالتيڗ اتبعـ اإلدا ٚف عنٖ عمليڗ عٖم التقيٖ ڣبالتالي ڣ ( الط

ي  .1األخال

دڥ بالحكڤمغ  ٙ قانڤڗ ڣه٘ا ما  صٖا لګ  ٚيكيغ  ٚكاػ  Sardanes- Qx eley Act of 2002األم ٜم بالش  ، يل

ٙجغ  ٚيكيغ ب باألسڤاځاملٖ ٚكاػ، ڣال٘ڬ احٖف حالتقيٖ ڣتطبيڄ جميٸ بنڤده عامغ لاملاليغ األم ڤكمغ الش

ٚاجعغ بشكل خا٥. ٚيغ علګ بيئغ األعماڋ ڣبيئغ مهنغ املحاسبغ ڣامل  تغييڇاػ جڤه

  :حومفهوم  نشأاملطل الثاني.  وكم الشركا

ٚف  ي ظهٙڤ يعٖ التع ٚيڀ حعلګ العڤامل الت ساهمـ  لګ تع ٚځ  ٚكاػ، سنتط ڤكمغ حڤكمغ الش

ٚكاػ  ڴهاالش  .ڣنش

ع  - ٚكاػ:حڣال: نش  ڤكمغ الش

ٙع حنش مفهڤم  دا ي املصالح بيڗ  ٚيغ الڤكالغ ڣما تتضمنڢ مڜ تعا٩ٙ  ٚكاػ بعٖ ظهٙڤ نظ ڤكمغ الش

ٚكغ ڣاملساهميڗ  يجاد قڤانيڗ ڣقڤاعٖ الش ٛيادع االهتمام ب لګ  دڥ  صحاب املصالح بصفغ عامغ، ڣه٘ا ما  ڣ

ٚكاػ ففي عام  ي الش ٚاف  باالهتمام بمفهڤم  Jeanson a Mechling م قام كل مڜ1976تنظږ العالقغ بيڗ األط

ٛ ح ٚا ب ٚكاػ ڣ ٚكاػ الش ڣ التقليل مڜ املشاكل الت قٖ تنشا مڜ العمل بيڗ امللكيغ  هميتهاڤكمغ الش ي الحٖ 

ي عام  ما  ٙع،  ٚيكيم، قام املعهٖ 1987ڣاإلدا ( بتشكيل لجنغ حمايغ AICPAللمحاسبيڗ القانڤنييڗ ) األم

ٙيغ ) ٜايٖڬ )COSOالتنظيماػ اإلدا ٚڣفغ باسږ لجنغ ت ٚها Treaduary Commission( املع ٚي ٙػ تق صٖ ( ڣالت 

ٚتبٰ بها مڜ منٸ حٖڣف ا ٚكاػ ڣما ي ملتمعڜ مجمڤعغ مڜ التڤصياػ الخاصغ بتطبيڄ قڤاعٖ حڤكمغ الش

عٖاد القڤاعٖ املاليغ. ي   الغ٤ ڣالتالعظ 

                                                

ٙع، املجلغ  ٚبيغ لإلدا ي بنيغ املحاسبغ، املجلغ الع ٚها  ث ٚكاػ العامليغ ڣ ٙ بع٬ الش ، انهيا ٚ يڤسڀ القش  ، مصٚ،2، العٖد25طاه 1
  

2005 :٥ ،13.  
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ٚكاػ:  -  ثانيا: مفهڤم حڤكمغ الش

لڊ لتٖاخل ه٘ا املفهڤم  ٚهږ، ٗڣ ٚكاػ بتعٖد كتابها ڣاحتالڋ ڣجهاػ نظ ٙيڀ حڤكمغ الش تعٖدػ تعا

 األمٙڤ التنظيميغ ڣاملاليغ ڣاالقتصاديغ.ي العٖيٖ مڜ 

ٚكاػ: ٚيفاػ لحڤكمغ الش  ڣفيما يلي التع

  :ٚيڀ الحكڤمغ لغغ  ڣال: تع

ٚكاػ العٖيٖ مڜ الجڤانظ منها:  1يتضمڜ مفهڤم حڤكمغ الش

ٙشادالحكمغ: ما تقتضيڢ مڜ  .1  .التڤجيڢ ڣاإل

ٚع علګ األمٙڤ بڤضٸ الضڤابٰ ڣالقيڤد الت  .2 ي السلڤڅ.الحكږ ما يقتضيڢ مڜ السيط  تتحكږ 

لګ خيڇاػ تږ الحصڤڋ عليها مڜ  .3 خالقيغ ڣثقافيغ  ٚجعياػ  لګ م ٚجڤع  االحتكام: ما يقتضيڢ مڜ ال

ٙب السابقغ. خالڋ   التجا

ٚاف السلطغ ڣتالعبها ملصالح حملغ األسهږ. .4  التحاكږ: طلبا للعٖالغ خاصغ علګ انح

  :ٚيڀ الحڤكمغ اصطالحا  ثانيا: تع

ٚكالږ تتفڄ الكتاباػ حڤڋ مفه ح ڣمحٖد ملصطلح حڤكمغ الش ٙيڀ: ڤم ڣا  ػ ڣفيما يلي نع٩ٚ بع٬ التعا

ٚف منظمغ التعاڣڗ االقتصادڬ ڣالتنميغ ) .1 نها نظام OECDتع ٚكاػ ب  ( حڤكمغ الش

ٙكيڗ  ڣلياػ بيڗ املشا يٸ الڤاجباػ ڣاملس ٚاقبغ منظماػ األعماڋ ڣالحڤكمغ تحٖد تٛڤ يتږ بڤاسطتڢ تڤجيڢ ڣم

ٚيڜ ڣغيڇهږ مڜ ٗڣڬ املصالح ڣتضٸ القڤاعٖ  ٙع ڣاملٖي ٚكغ املساهمغ مثل مجلس اإلدا ي الش املختلفيڗ 

                                                

ٚف ميخائيل نعيمغ، "تٖقيڄ الحساباػ   ٚافڢش ط ٚبي األڣڋ حڤڋ: ''التٖقيڄ  ڣ ٚ الع تم ٚكاػ، امل ٙ منظڤمغ حڤكمغ الش طا ي  1
  

ٚڣعاػ الٖڣليغ  الٖاخلي ٜ املش ٚك ٚع، م ٚكاػ الصناعيغ(، القاه سساػ املاليغ، تٖقيڄ الش ٙف ڣامل ٚكاػ، املصا ٚكاػ، )تٖقيڄ الش ٙ حڤكمغ الش طا ي 
  .05، ٥: 2005سبتمبڇ  26 – 24الخاصغ 
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ڗ  ٚكغ املساهمغ، ف ڣڗ الش ٙاػ لش ٚا املالئږ ال٘ڬ تستطيٸ مڜ  حڤكمغ تعطي الهيكلڣاألحكام التخاٗ الق

ٚكغ ڣضٸ  ٚاقبغ األدا هٖافهاخاللڢ الش ٛمغ لتحقيڄ ه٘ه األهٖاف ڣالعمل علګ م  .1ڣالڤسائل الال

ٚف  .2 ٚكغ، ڣيكڤڗ ٗلڊ مڜ خالڋ  البنڊكما يع ٙڬ بالش ٚ اإلدا نها: التنميغ ڣالتطڤي  الٖڣلي الحڤكمغ ب

ٚڣعاػ الت تنف٘ها ڣن ٚحها، ڣاملش  .2ڤع التكنڤلڤجيا الت يستخٖمهاخبڇتنا ڣالبڇامٌ الت تط

ٚڣعاػ الٖڣليغ الخاصغ ) .3 ٜ املش ٚك ٙ الت تماٝٙ CIPEما م نها ''اإلطا ٚفها ب  ( ع

ٙع ڣاملساهميڗ  عضا مجلس اإلدا ٜ الحڤكمغ علګ العالقغ فيما بيڗ املڤظفيڗ ڣ ٚتك ٚكاػ ڣجڤدها ڣت فيڢ الش

صحاب املصالح ڣڣاضعي التنظيماػ الحكڤميغ ڣكيفيغ التفاعل  ٚاف علګ ڣ ي اإلش ٚاف  بيڗ كل ه٘ه األط

ٚكغ''  .3عملياػ الش

ٚيقڢ يتږ  .4 ٚقابغ املاليغ ڣغيڇ املاليغ  ڣال٘ڬ عڜ ط نها نظام متكامل لل ٚفها محمٖ مصطفى سليماڗ ''ب  ڣع

ٚڣڗ مڜ  كٖ املستثم ڗ يت ٚځ الت يمكڜ مڜ خاللها  ٚقابغ عليها، فه مجمڤعغ مڜ الط ٚكاػ ڣال ٙع الش دا

ٙبحيغ معقڤ  ٚكاػ لتنظيږ تحقيڄ  ٙع الش دا ٜ الت ڴهٖڥ لها  ڬ مجمڤعغ مڜ القڤاعٖ ڣالحڤاف ٙاڴهږ  لغ الستثما

ٚكغ ڣقيمتها علګ املٖڥ البعيٖ لصالح املساهميڗ، فه مجمڤعغ مڜ القڤاعٖ ڣالقڤانيڗ ڣاملعاييڇ الت ٙبحيغ  الش

ٚك صحاب املصالح بالش ٚكغ مڜ ناحيغ ڣحملغ األسهږ ڣ ٙع الش دا ٚڥ''تحٖد العالقغ بيڗ  خ   .4غ مڜ ناحيغ 

  :حوكم الشركا وأهميتها. أهدافاملطل الثالث 

ٚكاػ  هٖاف حڤكمغ الش لګ  ٚځ  هميتهاسنحاڣڋ مڜ خالڋ ه٘ا املطلظ التط  : ڣ

ٚكاػ: ڣال - هٖاف حڤكمغ الش  : 

                                                

 ٚ ٚبيغ، مص ٙف الع تحاد املصا ٙع،  ٚكاػ ڣدٙڣ مجلس اإلدا ٙڣي٤، حڤكمغ الش ٙ بڜ د .66، 2007:٥عٖناڗ حيٖ 1
  

يٸ، عماڗ: ٭بڜ سالږ   ٚ ڣالتٛڤ سامغ للنش  ٙ ي سلطغ عماڗ''، دا ٚكاػ املساهمغ العامغ  ، 2010، 1سليږ حميٖ الفليقي، ''حڤكمغ الش 2
  

 :٥24.  

ٚع،  ٚكاػ''، القاه .2، ٥: 2003(، ''قائمغ املصطلحاػ املتعلقغ بحڤكمغ الش CIPE)  ٚڣعاػ الٖڣليغ الخاصغ ٜ املش ٚك 3م
  

ٙ الجامعيغ،   ٙڬ''، الٖا ٚكاػ ڣمعالجغ الفساد املالي ڣاإلدا ٙيغمحمٖ مصطفى سليماڗ، ''حڤكمغ الش .11، 2006:٥، اإلسكنٖ 4
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ٙاػ  ڣتحسيڗ  ٙاػ التنافسيغ ڣج٘ب االستثما يادع القٖ ي دعږ األدا ٛڣ ٚكاػ  تساعٖ الحڤكمغ الجيٖع للش

لګ األهٖاف التاليغ: لڊ مڜ خال الڤصڤڋ     1االقتصاد بشكل عام، ٗڣ

اػ املحاسبغ، ڣالتٖقيڄ املالي ت - ٚا ج ٚكاػ ڣ ي كافغ معامالػ ڣعملياػ الش ٚ الشفافيغ   ٖعيږ عنص

ٚع الفساد املالي ڣك٘ا علګ النحڤ ال٘ڬ مڜ الح ٙاڬ.ٖ مڜ ظاه  اإلد

ٙعتحسيڗ ڣتطڤي - دا ٙع علګ تبن  ٚ  ٚيڜ ڣمجلس اإلدا ٚكغ، ڣمساعٖع املٖي  سليمغ ڣاتخاٗ  سًڇاتيجيغالش

ٚع  ٙاػ الٖمٌ ڣالسيط ٚا ع ق ٙفٸ كفا لګ  دڬ  سس سليمغ مما ي  .اآلدابعلګ بنا 

ٛماػ املاليغ  - ثيڇهاتجنظ حٖڣف األ . لت  علګ االقتصاد الڤطن

خصغ مٸ  - ي نجاٍ الخ ٙاڴها مما ينتٌ ع فضلتحقيڄ  ضماڗتقڤيغ ثقغ الجمهٙڤ  ائٖ علګ استثما

 ف٥ٚ العمل ڣتحسيڗ معٖالػ النمڤ االقتصادڬ للٖڣلغ.

ٚكغ. - ٚقابغ ڣاملتابعغ علګ األدا التشغيلي ڣك٘ا االسًڇاتيۑي بالش  ال

ي ديڜ األعماڋ. - ٛ ڣنمڤها  ٚكغ ڣجها ع ڣالفعاليغ الخاصغ بالش  تحسيڗ الكفا

ٚكا - ٚاجعغ ڣالتعٖيل للقڤانيڗ الحاكمغ ألدا الش  ػ.امل

ٙع  املهامالتڤضيِ ڣعٖم الخلٰ بيڗ  - ٚيڜ التنفي٘ييڗ ڣمهام مجلس اإلدا ڣلياػ الخاصغ باملٖي ڣاملس

عضائڢ. ڣلياػ   ڣمس

ٚكاػ:  - هميغ حڤكمغ الش  ثانيا: 

سهږ،  .  قل.السنٖاػتيسيڇ الحصڤڋ علګ التمڤيل ) ٚڣ٩( ڣبتكلفغ   ، ق

ٚكاػ األجنبيغ. .ب  ٙاػ ڣالش  ٛيادع الج٘ب لالستثما

ٚكاػ.ٛيادع القيمغ  .ه   السڤقيغ للش

ٚكغ. .د  ٚاف املتعاملغ مٸ الش ٙجغ الثقغ مٸ األط  تحسيڗ د

ٚكغ ڣاالقتصاد ككل. .ڝ  ٛماػ املاليغ للش ٚ األ  تقليل مخاط

                                                

ٚاجعيڗ الكڤيتيڗ، العٖد  ٚكاػ، مجلس املحاسظ، جمعيغ املحاسبيڗ ڣامل غسطس 255فخٚ، محمڤد عبٖ هللا، حڤكمغ الش  ،2002. 1
  



ٚاجعغ الٖاخليغ علګ تطبيڄ حانعكاس                               لثاني                        الفصل ا ڤكمغ اػ امل
ٚكاػ  الش

 

37 

 

ٚكاػ. .ڣ   تضييڄ الخناځ علګ الفساد بالش

ٚكاػ .ٛ   .1دعږ الٖٙڣ االجتماعي للش

  :أسساملبحث الثالث .  حوكم الشركا

ٚكاػ علګ مجمڤعغ مڜ املباد  ٚكـ تقڤم حڤكمغ الش ٚا ألهميتها ح ساسيغ لها، ڣنظ الت تمثل دعامغ 

ٚف علګ مباد  ي ه٘ا املبحن سيتږ التع سساػ الٖڣليغ علګ ڣضٸ معاييڇ يتږ االلًڈام بها، ڣ العٖيٖ مڜ امل

ٚاف املعنيغ بتطبيقها: ٜها ڣمحٖداڴها ڣك٘ا األط ٙكائ ٚكاػ   حڤكمغ الش

 

 :  املطل األول: مبادئ حوكم الشركا

ٚكاػ، حين تضمنـ OCEDمغ التعاڣڗ االقتصادڬ ڣالتنميغ )لقٖ قامـ منظ ( بڤضٸ مباد لحڤكمغ الش

ٙع عڜ منظمغ التعاڣڗ االقتصادڬ ڣالتنميغ سنغ  قغ الصاد قغ م خمسغ مباد بينما ت1999الٙڤ ضمنـ الٙڤ

ي  ٙع   2غ مباد تتمثل فيما يلي:نم س2004الصاد

ٚكاػ:  .  ٙ فعاڋ لحڤكمغ الش طا جل  سس مڜ   ضماڗ ڣجڤد 

ٚكاػ  ٙ فعاڋ لحڤكمغ الش طا ع ڣجڤد  ي ه٘ا املبٖ بصٙڤ تڤےي منظمغ التعاڣڗ االقتصادڬ ڣالتنميغ 

ٜاهغ السڤځ ڣيكڤڗ ه٘ا  ثيڇ علګ األدا االقتصادڬ الشامل ڣن ٙ ٗا ت ا علګ  اإلطاٙ بحين يكڤڗ ه٘ا اإلطا ًٙ قاد

سڤاځ مال ي ه٘ا يتكڤيڜ  ٜ املنظمغ  ٚك ، ڣت ٙ متڤافًقا مٸ غ تتسږ بالشفافيغ ڣالڤضٍڤ ڗ يكڤڗ ه٘ا اإلطا املبٖ 

ڣلياػ. يٸ املس  نصڤ٥ القانڤڗ ڣيضمڜ تٛڤ

ٚئيسيغ ألصحاب حقڤځ امللكيغ: .ب   حقڤځ املساهميڗ ڣالڤظائڀ ال

ٚا ڣالبيٸ ڣالتحڤيل ڣغيڇها  ي التٖاڣڋ ڣالش ي ه٘ا املبٖ علګ حقيڄ املساهږ العٖيٖع الت تتمثل  املنظمغ 

جيل ملكيغ األسهږ، ڣالحصڤڋ تض ٙشاداػڣتضٸ املنظمغ عٖع  ساليظ ت ميڗ  مڜ تطبيڄ ه٘ا املبٖ منها ت

ٜڋ  ي اجتماعاػ الجمعيغ العامغ ڣانتخاب ڣع ٙكغ ڣالتصڤيـ  ٚتبطغ به٘ه األسهږ،ڣاملشا علګ املعلڤماػ امل

                                                

ٙيغ،   ٙ التعليږ الجامعي، االسكنٖ ٚاجعغ املتقٖمغ، دا ، مڤسڤعغ امل ٙاض  .435، ٥: 2011محمٖ سامي  1
  

ٚه، ٥:   ٚجٸ سبڄ ٗك .32 -31سالږ بڜ سالږ بڜ حميٖ الفيلقي، م 2
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ٙع،  ٜػعضا مجلس اإلدا ك ي ه٘ا املبٖ ك٘لڊ علګ  ٙڣ ٙعاملنظمغ  ٚڣ ٙكغ الفعالغ  تاحغ ض ٚصغ للمشا الف

ي الڤقـ املناسظ.الڣ  ٜڣيٖهږ باملعلڤماػ الكافيغ  ي اجتماعاػ الجمعيغ العامغ مڜ خالڋ ت  تصڤيـ 

 املعاملغ العادلغ ڣاملتساڣيغ املساهميڗ: .ه 

كيٖ حمايغ ٙٝ ماڋ  ٚيڜ، جا ه٘ا املبٖ الثالن لت كيٖ ثقغ املستثم ٙ األجنب ڣت تشجيعا لالستثما

ٚيڜ  ٚاف ٗاػ العالقغ بڢ مڜ مٖي ٚكغ مڜ جانظ األط عضاالش ٙع ڣاملساهميڗ ٗڬ النسظ  ڣ املجلس اإلدا

ي  ٚكغ  ٚكغ، ڣلضماڗ تنفي٘ ه٘ا املبٖ الهام ال٘ڬ تعتمٖ عليڢ الش ي الش ٚع نشاطها، ڣضعـ الحاكمغ  مباش

ٚيقغ متساڣيغ دڣڗ محاباع  ٙع معاملغ املساهميڗ بط ٚڣ ي ه٘ا الصٖد مثل ض ٙشاداػ  املنظمغ مجمڤعغ مڜ اإل

ڗ يتږ اإلدال  للبع٬ علګ حساب البع٬ بحين تكڤڗ للمساهميڗ مڜ الطبقغ الڤاحٖع ٗاػ الحقڤځ، ڣ

منا محايٖيڜ. ٚيڄ  ٚٛها عڜ ط  باألصڤاػ ڣف

 غ: اإلفصاٍ ڣالشفافي .د 

ي  نڢ بٖڣڗ اإلفصاٍ ڣالشفافيغ  ال  ٜػ عليها املنظمغ  ٙك هږ مباد الحڤكمغ الت  يعتبڇ ه٘ا املبٖ 

ٚڥ الت تتضمنها  ٚصغ مناسبغ لتحقيڄ ڣتنفي٘ مباد األخ ٚكغ قٖ تكڤڗ هناڅ ف ٙع عڜ الش البياناػ الصاد

ٚكغ ع ( ڣتستطيٸ الش ٙڣٍ املباد ڗ ه٘ا املبٖ هڤ ) ٚيڄ اإلفصاٍ الجّيٖ عڜ كل ما الحڤكمغ ڣل٘ا القڤڋ ب ڜ ط

ي يتعلڄ بها مڜ تڤفيڇ ال ٜاهتها  ٝڣ األمڤاڋ ڣاملحافظغ علګ سمعتها ڣن ٙڴها ڣمڜ ثږ ج٘ب ٙ دا ي  ثقغ فيها ڣ

 .1السڤځ 

ٚكاػ:  .ڝ  ي حڤكمغ الش صحاب املصالح   دٙڣ 

ي ٙٝ   ٙ ٚكغ لګ االستثما ي الش صحاب املصالح  لګ تشجيٸ  مالها، ڣڣضعـ ڴهٖف املنظمغ مڜ ه٘ا املبٖ 

ٚ تعڤي٬ فعاڋ مقابل  ٚي ٚع منها احًڇام حقڤځ ه٘ه املصالح، ڣتق ٙشاداػ الت تظږ ه٘ه الفك مجمڤعغ مڜ اإل

ٙع، ڣالحصڤڋ علګ املعلڤماػ الكافيغ حڤڋ  انتشاڋ ي اإلدا ٙكغ العماڋ  حقڤقهږ، ڣڣضٸ نظام يضمڜ مشا

                                                

ٚه، ٥:   ٚجٸ سبڄ ٗك .34سالږ بڜ سالږ بڜ حميٖ الفيلقي، م 1
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عضا مجلس ي الڤقـ املناسظ، ڣاالتصاڋ املباشٚ ب ٚكغ  ي  ماليغ الش ٚهږ  ٙع ڣالتعبيڇ عڜ ڣجهغ نظ االدا

ٚكغ ڣماليتها. ٙع الش دا  بع٬ املسائل املتعلقغ ب

ٙع: .ڣ  ڣلياػ مجلس اإلدا  مس

ڣلياڴهږ، ڣضعـ املنظمغ مبٖ خا٥  ٙع بمهامهږ ڣمس عضا مجلس اإلدا لضماڗ اعتنا 

ڣلياػ ڣلياػ بمس ڗ الت تڤقٸ عليها عنٖ مخالفتهږ له٘ه املس ٜا  ٙع ڣالج ، ڣمڜ املنطلڄ عنٖ مجلس اإلدا

ٙ الحكڤمغ مجمڤعغ مڜ التعليماػ ينبغي األخ٘  طا ڗ تتضمڜ  ٙع  عضا مجلس اإلدا ڣلياػ  الًڇكيڈ علګ مس

ٚكغ تكفل املتابعغ الفعالغ ألعماڋ املجلس، ڣمڜ ه٘ه التعليماػ  ٚاعاعبها مڜ جانظ الش عضا املجلس  م

ي التعامل مٸ كافغ املساهميڗ ڣتڤضيِ خطٰ ع ٚكغ ڣاإلفصاٍ عنها لضماڗ مسائلتهږ عنٖ للمساڣاع  مل الش

عضا املجلس عڜ  ػ الت يستحقها  ڣاألساٝ ال٘ڬ تحس عليڢ  عمالهږعٖم تنفي٘ها، تڤضيِ نظام املكاف

ٙع  ٚڣ ي االختياٙ، ض عضا املجلس بحين يشًڇڅ كل املساهميڗ   ٙ ي اختيا ػ، ضماڗ الشفافيغ  ه٘ه املكاف

ٙع مڜ غ دا عضا مجلس  ٚكغ ڣال٘يڜ تطلڄ عليهږ األعضا غيڇ التنفي٘ييڗ ال٘يڜ يمكنهږ تعييڗ  يڇ مڤظفي الش

ٙع دا مجلس اإلدا  .1الحكږ املستقل علګ 

 ركائز حوكم الشركا ومحدداتها:املطل الثاني : 

ٚكاػ ڣمڜ ثږ محٖداڴها.  بٖايغ يتږ تحٖيٖ حڤكمغ الش

ٚكاػ:  - ٜ حڤكمغ الش ٙكائ  ڣال: 

ٚكاػ علګ  ٜ حڤكمغ الش ٚتك ي:ت ساسيغ تتمثل   ٜ ٙكائ  2ثالثغ 

ي:  -1 ي مڜ خالڋ: السلڤڅ األخال  يتږ ضمڜ االلًڈام بالسلڤڅ األخال

ٚشيٖ. ڣقڤاعٖااللًڈام باألخالقياػ الحميٖع  -  السلڤڅ املنه ال

ٚاكغ. - ٚاف الت ال عالقغ بالش ي تحقيڄ مصالح األط ٛڗ   التڤا

                                                

ٚه، ٥:   ٚجٸ سبڄ ٗك .35سالږ بڜ سالږ بڜ حميٖ الفيلقي، م 1
  

ٚكاػ )املفاهيږ   ٙځ عبٖ العاڋ حماد، حڤكمغ الش ٙ الجامعيغ  -املبتاد –طا ٙيڀ، الٖا ي املصا ٙب( تطبيقاػ الحڤكمغ  14التجا 2
  

سيس سابقا  ٚيا ياعنيږ، ت ٙع ٗك .47، ٥: 2005شا  
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 الصٖځ ڣالشفافيغ عنٖ تقٖيږ املعلڤماػ. -

ڣليغ االجتماعيغ ڣالحفاٱ علګ بيئغ نظيفغ. القيام ملتطلباػ -  املس

ٚيڄ ڣجڤد:  -2 ٚقابغ ڣاملسائلغ: ڣتتږ عڜ ط  ال

صغ، البنڤڅ. - ٙقابغ عامغ مثل: هيئغ سڤځ املاڋ، البٙڤ ٚاف   ط

ٚاف - ٚاجعيڗ الٖاخليڗ،  ط ٚاجعغ، امل ٙع، لجنغ امل ٚع مثل: املساهميڗ، مجلس اإلدا ٙقابيغ مباش

ٙجيڗ. ٚاجعيڗ الخا  امل

ٙقابي - ٚاف  لخ.ط ٚضيڗ... ، املق ديڜ، العمال ٚڥ مثل: املٙڤ خ  غ 

ٚيڄ: -3 لڊ عڜ ط ٙع املخاطٚ: ٗڣ  دا

ٙع املخاطٚ. -  ڣضٸ نظام جيٖ ڣفعاڋ إلدا

ي الڤقـ املناسظ. - صحاب املصالح  لګ املستخٖميڗ ڣ  ٚ  ضماڗ تڤصيل املخاط

ٚكاػ: -  ثانيا: محٖداػ حڤكمغ الش

ٜايا تطبيڄ حڤكمغ ال ٚكاػ ڣالٖڣڋ مڜ م ٚ مجمڤعغ مڜ املحٖداػ حت تستفيٖ الش ٚكاػ يجظ تڤف ش

ٚكاػ حين هناڅ مجمڤعتيڗ مڜ املحٖداػ تتمثل فيما يلي:   1الت تضمڜ التطبيڄ السليږ ملباد حڤكمغ الش

 :ٙجيغ: تتمثل فيما يلي  املحٖداػ الخا

اػ .  ٚا ٚيعاػ ڣاإلج ي الٖڣلغ مثل القڤانيڗ ڣالتش ٙ املنظږ لألنشطغ االقتصاديغ   املناّ العام لالستثما

ٚكاػ.  املنظمغ لسڤځ العمل ڣالش

ٙيغ. . ب ٙساػ االحتكا  تنظيږ املنافسغ ڣمنٸ املما

ي  . ػ ٚقابيغ  ٜع ال ع األجه ٚڣعاػ ڣكفا ٛمغ لقيام املش ٚ األمڤاڋ الال ع ڣجڤد القطاع املالي ال٘ڬ يڤف كفا

ٚكاػ. ٚقابغ علګ الش  حكام ال

ٚكاػ  . ف سساػ ٗاتيغ التنظيږ مثل الجمعياػ املهنيغ ڣالش ي السڤځ املاليغ.ڣجڤد بع٬ امل  العاملغ 

                                                

ٛمغ املاليغ   ي، الال فاقها( ديغاالقتصامصطفى يڤسڀ كا سبابها، تٖاعياڴها،  ها،  ٚكاػ )ج٘ٙڣ ، مكتبغ املجتمٸ العامليغ ڣحڤكمغ الش 1
  

ٙدڗ، ٭ يٸ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٚبي للنش .229هـ، ٥: 1434 -م2013، 1الع  
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ٙيغ. . ه ٚع مثل املكاتظ املحاماع ڣاملكاتظ االستثما سساػ خاصغ باملهنغ الح  ڣجڤد م

  فيما يلياملحٖداػ الٖاخليغ: ڣتتمثل ه٘ه املحٖدػ: 

ٚكاػ، يجظ تڤفٚ مجمڤعغ مڜ املحٖداػ الت   ٜايا تطبڄ حڤكمغ الش ٚكاػ ڣالٖڣڋ مڜ م تستفيٖ الش

ٚكاػ حين هناڅ مجمڤعتيڗ مڜ املحٖداػ الت تتمثل فيما يلي:تضمڜ التطبيڄ السليږ ملب   1اد حڤكمغ الش

ٚكغ. - ٙاػ داخل الش ٚا سلڤب ڣتشكل الق  القڤاعٖ ڣالتعليماػ ڣاألسس الت تحٖد 

جل تحقيڄ  - ٙع ڣاملٖنييڗ التنفي٘ييڗ مڜ  يٸ السلطاػ ڣاملهام بيڗ الجمعيغ العامغ ڣمجلس اإلدا تٛڤ

 ٚاف.التعا٩ٙ بيڗ مصالح ه٘ه األط

ي االقتصاد القڤمي. - ٛيادع الثقغ  لګ  ي النهايغ  دڬ   الحڤكمغ ت

فٸ معٖالػ االستثماٙ. -  ٛيادع ڣتعميڄ العمل علګ تعبئغ املٖخالػ ٙڣ

ٚيڜ. - ٙ املستثم  العمل علګ ضماڗ حقڤځ األقليغ ڣصغا

ٙع املنافسغ، ڣخلڄ ف٥ٚ العمل. -  العمل علګ دعږ ڣتشجيٸ نمڤ القطاع الخا٥، ڣخاصغ قٖ

  املطل.  الثالث: األطراف املعني بحوكم الشركا

لګ  ٚكاػ، ڣتحٖد  ي التطبيڄ السليږ ملفهڤم ڣقڤاعٖ حڤكمغ الش  ٚ ث ٚ ڣت ث ٙئيسيغ تت ٚاف  ط ٙبعغ  هناڅ 

دها فيما يلي: ي تطبيڄ ه٘ه القڤاعٖ ڣالت نٙڤ ڣ الفشل  ٙجغ كبيڇع مٖڥ النجاٍ    2د

  ٚ ٚيڄ ملكيتهږ لألسهږ املساهميڗ: ڣهږ مڜ يقڤمڤڗ بتقٖيږ ٙٝ املاڋ للش  كغ عڜ ط

ٚكغ علګ املٖڥ الطڤيل،  يضا تعظيږ قيمغ الش ٙاڴهږ  ٙباٍ املناسبغ الستثما لڊ مقابل الحصڤڋ علګ األ ٗڣ

ٙع املناسبيڗ لحمايغ حقڤقهږ. عضا مجلس اإلدا  ٙ ي اختيا  ڣلٖيهږ الحڄ 

  ٚيڜ التنفي٘ييڗ ڣال٘يڜ يڤكل لهږ سلطغ ٙ املٖي ٙع: بصفتهږ مڜ يقڤم باختيا  مجلس اإلدا

                                                
1
فاقها(،   سبابها، تٖاعياڴها،  ها،  ٚكاػ )ج٘ٙڣ ٛمغ املاليغ االقتصاديغ العامليغ ڣحڤكمغ الش ي، األ ٚ مصطفى يڤسڀ كا ٚبي للنش مكتبغ املجتمٸ الع

ٙدڗ، ٭ يٸ، عماڗ، األ  .299هـ، ٥: 1434-م2013، 1ڣالتٛڤ
2
ٙيغ،   ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ٚكاػ''، الٖا ٚاجعغ الحساباػ ڣحڤكمغ الش حاتڢ، ''م حاتڢ السيٖ  ٚ علي ڣ  .20-21، ٥ ٥: 2007عبٖ الڤهاب نص
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ٚسږ السياساػ العامغ ڣكيفيغ املحافظغ علګ حقڤځ املساهميڗ، باإلضافغ  ٚكغ، ڣب ٙع اليڤميغ ألعماڋ الش اإلدا

عضا م ڗ  ع للحڤكمغ ب حـ املباد العامليغ امل٘كٙڤ ڣ دائهږ، فقٖ  ٚقابغ علګ  ٜمڤڗ لګ ال ٙع مل جلس اإلدا

 بنڤعيڗ مڜ الڤاجباػ عنٖ قيامهږ بعملهږ ڣهما:

ڗ يب٘ڋ الجهٖ  - ا ڣ ًٙ ٙع يقظا ڣح٘ ڗ يكڤڗ مجلس اإلدا ٛمغ: ڣيتطلظ   ڣاجظ العنايغ الال

ڗ  نظمغ كافيغ كافيغ ڣسليمغ، ڣ اػ ڣ ٚا ج ٚكغ  ي الش  ٚ ڗ يتڤف ٚاٙ، ڣ ي اتخاٗ الق ٛمغ  ڣالح٥ٚ ڣالعنايغ الال

ٚكغ ملًڈ   مغ بالقڤانيڗ ڣاألنظمغ ڣالتعليماػ املڤضڤعغ.تكڤڗ الش

ي العمل: ڣيشمل ٗلڊ املعاملغ املتساڣيغ للمساهميڗ ڣاملعامالػ -  ڣاجظ اإلخال٥ 

ػ ڣغيڇ ٗلڊ. ٚڣاتظ ڣاملكاف ٚاف ٗاػ املصالح ڣڣضٸ سياساػ مالئمغ لل  مٸ األط

 ٚكغ عڜ تقٖيږ الت ي الش ڣلغ  ٙع هي الجهغ املس ٙع العليا: تعتبڇ اإلدا ٚ اإلدا ٙي  قا

يادع  ٚكغ ٛڣ ٙباٍ الش ڣلغ عڜ تعظيږ  ٙع تكڤڗ مس ڗ اإلدا ٙع، كما  لګ مجلس اإلدا الخاصغ باألدا الفعاڋ 

ٚها للمساهميڗ، ڣتعتبڇ هي  ي املعلڤماػ الت تنش ڣليتها اتجاه األڣضاع ڣالشفافيغ  لګ مس قيمتها باإلضافغ 

ٚاف املتعاملغ م ٙع ڣبقيغ األط ٚاد حلقغ الڤصل بيڗ مجلس اإلدا ف  ٙ ٚكغ، ل٘ا يجظ الح٥ٚ علګ اختيا ٸ الش

ٙع. ٙغباػ املساهميڗ، ڣمجلس اإلدا ٙع بعنايغ ألنهږ هږ مڜ يقڤم بتنفي٘   اإلدا

  ٚكغ مثل: الٖائنيڗ ٚاف لهږ مصالح داخل الش  صحاب املصالح:  ڣهږ مجمڤعغ مڜ األط

ٙضغ  ٚاف متعا ديڜ ڣالعماڋ ڣاملڤظفيڗ، ڣقٖ يكڤڗ مصالح ه٘ه األط ي بع٬ األحياڗ.ڣاملٙڤ  ڣمختلفغ 

ي  ي معادلغ العالقغ  ٚاف املهمغ  ٚكاػ بشكل كبيڇ بالعالقاػ بيڗ ه٘ه األط ٚ مفهڤم حڤكمغ الش ث يت

ٚكغ علګ اإلنتاه ڣتقٖيږ السلٸ ڣالخٖماػ، ڣبٖڣنهږ  دا املهام الت تساعٖ الش ٚكغ، فهږ ال٘يڜ يقڤمڤڗ ب الش

ٙع ڣامل ٙع ڣال حت مجلس اإلدا ٚطغ، فالعمال ال تستطيٸ اإلدا ي تحقيقي االسًڇاتيجياػ املڤضڤعغ للش ساهميڗ 

ٚكغ املڤاد الخام ڣالسلٸ ڣالخٖماػ  د مڜ يبيٸ للش ڣ الخٖمغ، ڣاملٙڤ ٚا املنتٌ  ٚف ال٘ڬ يقڤم بش هږ الط

ڗ يكڤڗ  ٚكغ، فينبغي  ٚاف املمڤلغ هي الت تمنِ تسهيالػ انتمائيغ للش ما املڤاليڗ ڣجميٸ األط ٚڥ،  األخ
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ٚاف بمنته الح٥ٚ ڣك٘ا الٖقغ، فاملعلڤماػ املظلغ للمڤليڗ قٖ تقطٸ خططا للتمڤيل التعامل  مٸ ه٘ه األط

ٚكغ. ٚ سلبا علګ التخطيٰ املستقبلي للش ث  مما ي

 .  املبحث الثالث: إسهاما املراجع الداخلي في تفعيل حوكم الشركا

ٚتكٜ   ٚكاػ ڣالت ت لګ دعږ حڤكمغ الش صبحـ الحاجغ امللحغ  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣالت لقٖ  علګ امل

ي تفعيل مباد حڤكمغ  ٙع املخاطٚ ڣب٘لڊ تساهږ  دا ٚقابغ الٖاخليغ ڣك٘ا  ها تقڤم بتقييږ نظام ال بٖٙڣ

ٚكاػ.  الش

 .  املطل األول: دور املراجع الداخلي في تقيي نظام الرقاب الداخلي

ٚقابغ الٖاخليغ ال٘ڬ يتغڜ مج ٚكغ بڤضٸ ڣتعميږ نظام ال ٚاقبغ تقڤم الش اػ امل ٚا ج مڤعغ مڜ 

ي  لڊ ضماًنا لجنس سيڇ العمل  ٙيغ ٗڣ ٚتبٰ بالجڤانظ املاليغ، املحاسبغ، التنظيميغ ڣاإلدا املختلفغ ڣالت ت

هٖافها. جل تحقيڄ  ٚكغ ڣالتقيٖ بالسياساػ املڤضڤعغ ڣه٘ا مڜ   الش

ٚاجعغ، ل٘لڊ يقڤم ا ٚقابغ الٖاخليغ الفعاڋ تعتبڇ كٖعامغ لعمليغ امل ٚاجٸ الٖاخلي بتقييمڢ فنظام ال مل

لګ انفعاڋ امللكيغ عڜ التسييڇ  ٚقابغ الٖاخليغ  ٚئيس  لظهٙڤ نظام ال قصٖ تجٖيٖ نطاځ عملغ، تعتبڇ السبظ ال

صبِ  ٚقابغ الٖاخليغ، كما  ٛيادع االهتمام بنظام ال لګ  دڥ  ٚكاػ ڣتعقٖها الش  ال٘ڬ  ڣك٘ا كبڇ حجږ الش

ًٙيا مڜ اجل املحافظغ علګ املڤ  ٚڣ ا ض ًٚ هٖافها.م ٚكغ ڣتحقيڄ  ٙد املتاحغ للش  ا

ٚقابغ الٖاخليغ:  ع ال  ڣال: نش

ٚا لعٖم ڣجڤد فصل بيڗ امللكيغ   ٚقابغ الٖاخليغ نظ هميغ كبيڇع لنظام ال ٚ كانـ ال تڤجٖ  ي باد األم

ٚقابغ علګ  ٚقابغ الشخصيغ، فاملالڊ كاڗ يقڤم بال ٚف بال ڣ ما يع ٙقابغ املالڊ  ٙع حين كانـ هناڅ  نشطغ ڣاإلدا

ي حمايغ النقٖيغ  ٚقابغ الٖاخليغ  ٚ مفهڤم ال ٚكغ، ڣانحص نشطغ الش ٚقابغ علګ  ٚ مفهڤم ال ٚكغ، ڣانحص الش

ٚادف للضبٰ الٖاخلي  ٚكغ تٖاڣاًل، ڣبعٖ ٗلڊ اتسٸ نطاقها ليستخٖم كم صڤڋ الش كٌڇ  ٙها  فقٰ باعتبا

ڣلياػ ڣالفصل بينهما عڜ ٚيڄ قيام مڤظڀ ما بعمليغ  ڣال٘ڬ يعمل تقسيږ العمل ڣتحٖيٖ السلطاػ ڣاملس ط

ٙع  ٚف نظام الضبٰ الٖاخلي ''مجمڤعغ مڜ الڤسائل ڣاملقاييس ڣاألساليظ الت تضعها اإلدا كاملغ ڣل٘لڊ يع
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ڣ  ٚع لضماڗ حسڜ سيڇ العمل ڣعٖم حٖڣف األخطا  ٚيقغ تلقائيغ ڣمستم ٚاقبتها بط بع٩ٚ ضبٰ عملياڴها ڣم

صڤڋ الش ي  ڣ حت االختالٝ  ڣ التالعظ   . 1ٚكغ ڣسجالڴها ڣحساباڴها''الغ٤ 

ٚقابغ الٖاخليغ.  ثانيا: مفهڤم نظام ال

ٚقابغ مڜ قبل لجنغ حمايغ املنظماػ  ٚف  cosoلقٖ ع٩ٚ نظام ال نها العمليغ املتخ٘ع مڜ ط علګ 

ع العملياػ،  ٚكغ ڣفعاليغ ڣكفا هٖاف الش جل تڤفيڇ ضماڗ مقبڤڋ لتحقيڄ  ٚيڜ مڜ  ٙع ڣاملڤظفيڗ اآلخ اإلدا

ٚ املاليغ ڣااللًڈام بالقڤانيڗ ڣالنظږ. ڣه٘ا باعتماد ٙي  علګ التقا

ٙقږ  ٚاجعغ  ٙ الٖڣلي للم ڗ نظام  400كما ن٨ املعيا ٚقابغ الٖاخليغ علګ  ٚ ڣال ٚ املخاط ڣالخا٥ بتقٖي

ٚكغ ملساعٖڴها قٖٙ اإلمكاڗ  ٙع الش دا اػ الت تتبناها  ٚا ٚقابغ الٖاخليغ يشمل ''كافغ السياساػ ڣاإلج ال

دا لګ هٖف  ٙع العمل بشكل منظږ ڣكڀ للڤصڤڋ  دا ٙع، ڣهڤ  لګ هٖف اإلدا ٚكغ، ڣهڤ الڤصڤڋ  ٙع الش

جالػ  ، دقغ ڣاكتماڋ ال ٙع ڣحمايغ األصڤڋ، منٸ ڣاكتشاف االحتماڋ ڣالخط ڣاملتضمنغ االلًڈام سياساػ اإلدا

ي الڤقـ املناسظ''. عٖاد معلڤماػ ماليغ مڤثڤقغ    2املحاسبيغ ڣ

ڗ نظام  ڗ نستخل٨  ٚقابغ يتضمڜ مجمڤعغ مڜ الڤسائل تشمل الهيكل التنظيم ڣمنڢ يمكڜ  ال

ٙڬ له٘ا النظام  ٚڣ ٚكغ ض ٚاه الش لخ ڣكل ما ت ٚيغ... ٛناػ التقٖي اػ ڣاألنظمغ ڣالقڤانيڗ، املڤا ٚا السياساػ ڣاإلج

ٙع العليا، لجنغ  ٙع، اإلدا دڣاػ كمجلس اإلدا ي ٗلڊ  ساليظ ڣيستخٖم  كمٖخالػ ڣالت تحكمها منهجياػ ڣ

ٚاج ٚجاػ ڣنتائٌ تعمل علګ امل جل تحقيڄ مخ ٚكغ ڣه٘ا مڜ  ي الش ٙجيغ، ڣسائل املڤظفيڗ  عغ الٖاخليغ ڣالخا

ٚكاػ. ي تطبيڄ حڤكمغ الش ٚكغ ڣاملساهمغ  هٖاف الش  تحقيڄ 

ٚقابغ الٖاخليغ ڣفڄ الشكل التالي:  ڣمنڢ يمكڜ تصٙڤ ال

.2-1الشكل رق )  (: نظام الرقاب الداخلي

 

                                                

ي ظل التشغيل اإلل  ٚاجعغ الٖاخليغ  ٙ شعباڗ السڤاٍ، امل ٙ الجامعيغ، مصٚ، ناد .122، 2006:٥كًڇڣني، الٖا 1
  

2
ٚع ماجيسًڇ، تخص٨ ماليغ ڣمحاسبغ، جامعغ    ٙاسغ ميٖانيغ، م٘ك سساػ، د ي تطبيڄ حڤكمغ امل ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚ علي عبٖ الصمٖ، دٙڣ امل  عم

.81، ٥: 2009املٖيغ،   

ٙع.  _ مجلس اإلدا

ٙع العليا.  _ اإلدا

ٚاجعغ الٖاخليغ.  _ امل

ٚاجعغ.  _ لجنغ امل

ٙجيغ. ٚاجعغ الخا  _ امل

ٚكغ.  _ مڤظفي الش

 

.  _الهيكل التنظيم
_السياساػ 
اػ. ٚا  ڣاإلج

 _األنظمغ ڣالقڤانيڗ.
 _ التعليماػ.

ٛناػ   اػ ڣاملڤا _التنب
ٚيغ.  التقٖي

 _ الجٖاڣڋ.

ٜاهغ  ٛمغ _ صحغ ڣن املعلڤماػ ڣالبياناػ الال
ٙع. ٙاػ مڜ قبل اإلدا ٚا  التخاٗ الق

اػ،  ٚا _ االلًڈام بالسياساػ، الخطٰ، اإلج
 القڤانيڗ ڣاألنظمغ.

 _ حمايغ األصڤڋ ڣاملڤجڤداػ ڣاملمتلكاػ.

ٙد باقتصاد ڣفعاليغ.  _ استخٖام املڤا

ٚجڤع. ٚ مٖڥ تحقيڄ األهٖاف امل  _ تقٖي

ي تحقيڄ حڤكمغ الش ٚكاػ. _ املساهمغ   
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ٚجاػ النظام                          مٖخالػ النظام         معالجغ النظام                        مخ

عٖاد الطالبغ علګ ما سبڄ.               املصٖٙ: مڜ 

ٚكاػ. ٚقابغ الٖاخليغ علګ حڤكمغ الش  ثانيا: انعكاساػ تقييږ نظام ال

ا مهما مڜ نظام  ً ٚاجعغ الٖاخليغ جٜ ٚقابغ الٖاخليغ فه تقٸ علګ قمغ ه٘ا النظام، تعتبڇ ڣظيفغ امل ال

ضافغ  ي  ٙيغ ڣمساهمتها  يضا الجڤانظ اإلدا ها تغيڇ مڜ الًڇكيڈ فقٰ علګ الجڤانظ املاليغ، لتشمل  ڗ دٙڣ كما 

ٚاجعغ الٖاخليغ حڤڋ كفايغ ڣفعاليغ نظام  ٚ امل ٙيغ، فٚڬ املٖي ٚكغ، ڣك٘ا تقٖيمها للخٖماػ االستثما قيمغ للش

ٚقابغ ال همها قانڤڗ ال ي بيئغ األعماڋ ڣلعل  ٚػ  صبِ مهما ڣشائًعا خصڤصا مٸ املستجٖاػ الت ظه ٖاخليغ 

Sarbanes. O.X ley .ٚاجعغ الٖاخليغ  ڣتطٙڤ املعاييڇ الٖڣليغ للم

ٙقږ   ٙ ٙ اإلبالٹ  -2410)املعيا ٚاجٸ الٖاخلي يجظ  communicatin Criteria forمعيا ڗ ٙڬ امل ڣالت نصـ علګ 

ٚ التالي: 1ڗ يشمل بڤضٍڤ العناص

 

 معاييڇ التقييږ ڣكيفيغ استخٖامها. -1

ٚاجٸ الٖاخلي. -2  املجاڋ ال٘ڬ يشملڢ ٙڬ امل

ٚقابغ الٖاخليغ. -3 نشا ڣصيانغ نظام ال ڣليغ عڜ   مڜ ال٘ڬ يتڤلګ املس

ٚاجٸ الٖاخلي. -4  املجاالػ الخاصغ الت شملها ٙڬ امل

نها تحقيڄ املنافٸ التاليغ:   ڣالت مڜ ش
                                                

 1
 the Institute of internal Aaditors Pratical consideration Regarding internal Auditing  expressing an opision control. U S A , 2005, p03.   



ٚاجعغ الٖاخليغ علګ تطبيڄ حانعكاس                               لثاني                        الفصل ا ڤكمغ اػ امل
ٚكاػ  الش

 

46 

 

ٚ الت تعٖها  - ٙي ڗ التقييږ، التڤصياػ، ڣالتقا ٚاقبغ  ي عمليغ امل ٙيغ  ٚا  ضماڗ االستم

صحاب املصلحغ. ٚاحغ لٖڥ  ٚع خالڋ الّسنغ مما يحقڄ الشعٙڤ بال  تتږ بصفغ مستم

ي  ٙع مڜ تنفي٘ اإلصالحاػ ڣالتحسيناػ  ٙ يمكڜ اإلدا ٚا ڗ االستم  الڤقـ املالئږ.كما 

ي ضماڗ جڤدع التنظيږ، فتتضمڜ ه٘ه العملياػ االلًڈام بالسياساػ  -  املساهمغ 

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ  ٚيقغ اقتصاديغ ڣفعالغ ڣللم ٛ التنظيږ ألهٖاف بط نجا اػ ڣالّلڤائِ الٖاخلّيغ لضماڗ  ٚا ڣاإلج

ي ضماڗ االلًڈام بتل ٙقابي هام  اػ ڣالّلڤائِ الٖاخلّيغدٙڣ  ٚا  ,ڊ اإلج

 ملطل الثاني: دور املراجع الداخلي في تحسي عمليا إدار املخاطر.ا 

ٚيڀ نڤاعها: ڣال: تع ٚ ڣ  املخاط

ٚيڀ املخاطٚ: -1  تع

ٚفت ٚ غيڇ متڤقعغ  ع لګ خسائ ٚكغ  نها احتماليغ مستقبليغ قٖ تع٩ٚ الش ٚكغ  ٚ الت تتع٩ٚ لها الش املخاط

ي حالغ عٖم  دڬ  ٚكغ علګ تنفي٘ها بنجاٍ، ڣقٖ ت هٖاف الش ثٚ علګ تحقيڄ  ڣغيڇ مخطٰ لها، مما قٖ ت

فالسهږ. ٚاكغ ڣ لګ القضا علګ الش ٙها  ثا ٚع عليها ڣعلګ   التمكڜ منږ السيط

 

 

 ع املخاطٚ: نڤا -2

لګ:  ٚكغ  ٚ الت تتع٩ٚ لها الش   1تنقسږ املخاط

ي الڤفا  - ٙغبغ املتعامل  ڣ  ٙع  ٚ عڜ عٖم قٖ : تنش ه٘ه املخاط ٚ االنتما  بالًڈاماتڢ ڣتشمل: مخاط

ٚڣ٩ ڣالسنٖاػ  ٙجيغ مثل  ڣاالعتماداػالق لخ ڣتحٖف املخاطٚ اإلنتمائيغ نتيجغ لعڤامل خا املستنٖيغ...

ڣ الحٖڣف انهياٙ غيڇ متڤقٸ ألسڤاځ املاڋ،  ٚكڤد  ي األڣضاع االقتصاديغ كاتجاه االقتصاد نحڤ ال التغيڇاػ 

ٙجيغ مثل: ضعڀ سياساػ التسعيڇ.  ڣعڤامل خا

                                                

ٙاسغ تطبيقيغ،   ٚكاػ مٸ د ي تحسيڗ جڤدع حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ  ، العڤامل املحٖدع لجڤدع ڣظيفغ  امل سميڇ كامل محمٖ عيس  1
  

ٙيغ، العٖد ٙع للبحڤف العلميغ، جامعغ اإلسكنٖ ٙقږ ، 01مجلغ كليغ التجا . 9، ٥: 2008، جانفي 15املجلٖ   
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لګ الخس - ٚ التع٩ٚ  ٚ السڤځ بمخاط ٚف مخاط ٚ السڤځ: تع ٚ الناتجغ عڜ مخاط  ائ

لخ. ٚف... ٙ الص سعا  ٚ ٚ التسعيڇ، مخاط ٙ الفائٖع، مخاط سعا  ٚ ٚ التاليغ: مخاط  عڤامل السڤځ ڣتشمل املخاط

ڣ عٖم  - ٙع الت قٖ تنش عڜ فشل  ٚ التشغيل نتيجغ احتماڋ الخسا ٚ التشغيل: تنش مخاط  مخاط

لخ. كفايغ كل مڜ: العملياػ الٖاخليغ، العماڋ ڣاملڤظفيڗ )غ٤، اختالٝ، ٚقغ( األنظمغ...  س

ٙع املخاطٚ: دا ٚيڀ   ثانيا: تع

ڣ  ٚكغ  ٚ بشكل سلب علګ الش ث ٚ ما ي م ڣ عٖم تنفي٘  نها ''احتماليغ تنفي٘  ٚ علګ  ٙع املخاط دا ٚف  تع

ٚاجعغ''.  النشا٭ الخاضٸ للم

ٙ السلبيغ  ٙع للحٖ مڜ بع٬ اآلثا ٚ مختلڀ األعماڋ الت تقڤم بها اإلدا ٙع املخاط دا الناتجغ كما تمثل 

اػ  ٚا ٚ تتعلڄ بڤضٸ اإلج ٙ السلبيغ للمخاط ٚځ املتبعغ مڜ اآلثا ڗ معظږ الط ٚغږ مڜ  عڜ ه٘ه املخاطٚ، بال

ٚ مٸ جهاػ  ٙ ه٘ه املخاط ثا ٙكغ  ڣ مشا ٚڥ منها: التنڤيٸ  خ ٚځ متاحغ  ّنڢ مڜ املمكڜ استخٖام ط لګ  ٙقابيغ 

لخ. ميڗ... ٚڥ بڤاسطغ العقڤد، الكفاالػ، العماناػ، الت  خ

 

 

 

ٙع املخاطٚ. دا  ثالثا: خطڤاػ 

ٚ الت قٖ تتع٩ٚ  نڤاع املخاط ٚ بعمل فح٨ ڣتحليل شامل ڣمفصل لكل  ٙع املخاط دا  تقڤم عمليغ 

ساسيغ علګ النحڤ التالي: ٙاسغ املخاطٚ، ڣيتږ ٗلڊ بتطبيڄ خمس خطڤاػ    1لها مڤضٸ د

  ٚ ٚف علګ املخاط ٚيڀ املخاطٚ: هي الخطڤع األساسيغ األڣلګ للتع  املحيطغ بالعمل.تع

 .ٙع األصليغ ٚ ڣالڤقڤف علګ مصاد  تحليل املخاطٚ: ڣيتږ مڜ خاللها تصنيڀ الخط

                                                

ٙاساػ العليا ڣالبحڤف، مصٚ،   ٚ الٖ ٜ تطڤي ٚك ٙع املخاطٚ، م دا ٚڣڗ، تقييږ ڣ خ .6ڗ 2008:٥عاطڀ عبٖ املنعږ ڣ 1
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  الت يحٖڵها كل خطٚ احتماڋ ٙ ي: اآلثا ٚ املتمثليڗ  ٚڬ الخط تقييږ املخاطٚ: مڜ خالڋ تحٖيٖ عنص

 حٖڣف كل خطٚ.

  ٚ ٚځ تستخٖم لتقليل احتماڋ الخط ڬ الط ي املخاطٚ: ڣبها يتږ تحٖيٖ  ٙه. التحكږ  ثا  ڣ

 .ٚي املخاط ڣ فشل التحكږ  ٚ جٖيٖع  ٙ خط ڬ مصاد يغ: ڣتتږ االكتشاف  ٚاقبغ ڣاملتابعغ الٖٙڣ  امل

ٚاجعغ الٖاخليغ. ٚ ڣامل ٙع املخاط دا  ٙابعا: العالقغ بيڗ 

ٙقږ  ٙع املخاطٚ ) 2110يڤضٸ املعياٙ  ٚاجعغ Risk Managementدا ٙع املخاطٚ ڣامل دا ( العالقغ بيڗ 

ٚيڀ ڣتقييږ  ي تع ٚكغ  ٚاجعغ الٖاخليغ مساعٖع الش نڢ ''ينبغي علګ نشا٭ امل الٖاخليغ، حين ين٨ علګ 

ٚقابغ''.  ٚ ڣنظام ال ٙع املخاط دا ي تحسيڗ  ٚ الهامغ، ڣاملساهمغ   مڤاقٸ الخط

ٚتيڗ  ٙ السابڄ علګ:  A2 ڣ A1كما تن٨ الفق  مڜ املعيا

A1 2120-  ٚكاػ، عملياػ الت ٚ املتعلقغ بحڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ تقيږ التع٩ٚ للمخاط علګ نشا٭ امل

ٚكغ ڣتضږ املعلڤماػ ڣه٘ا بتقسيږ:  تقڤم بها الش

 مڤثڤقيغ ڣسالمغ املعلڤماػ املاليغ ڣالتشغيليغ. -

ع العملياػ. -  فعاليغ ڣكفا

 حمايغ األصڤڋ. -

A2 2120- ٚاجعغ الٖاخليغ تقييږ ا ٚكغ علګ نشا٭ امل ٙع الش دا حتماالػ حٖڣف االحتماڋ ڣالغ٤، ڣكيفيغ 

 له٘ه املخاطٚ.

ٚكاػ: ٚ علګ حڤكمغ الش ٙع املخاط دا ٚاجعغ  ٚ امل ث  خامسا: 

كيٖ  هٖافها مڜ خالڋ تقٖيږ ت ٚكغ ڣالعمل علګ تحقيڄ  ضافغ قيمغ للش ٚاجعغ الٖاخليغ ب تقڤم امل

ٙ بفعاليغ ڣك٘ا مڜ خالڋ ا ٚكغ تٖا ٚ الش ڗ مخاط ٙع املخاطٚ، معقڤڋ علګ  دا ي مجاڋ  لتسعيناػ الت تقٖمها 

ٙيغ ثږ  ٚاجعغ اإلدا لګ امل ٚاجعغ املاليغ  ها التقليٖڬ ڣهڤ امل ٚاجعغ الٖاخليغ قٖ اتسٸ نطاقها مڜ دٙڣ فڤظيفغ امل

ساٝ  ٚاجعغ علګ  ٚ ڣتطبيڄ مٖخل امل ٙع املخاط دا ٚاجعغ  ي م ٚكغ متمثلغ  ضافغ  قيمغ للش لګ الًڇكيڈ علګ 
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ٚڥ صاحبغ املصلحغ  املخاطٚ ڣه٘ا ٚاف األخ ڗ املساهميڗ ڣاألط لګ كما  دڬ  ڗ املخاطٚ الت تڤاجڢ ‘ي اع 

ٙع تقڤم بالتصٖڬ لها بشكل منهۑي منظږ. ڗ اإلدا  مصالحهږ مفهڤمغ مڜ جانظ ممثلهږ، ڣ

 .  املطل الثالث: دور املراجع الداخلي في تعظي القيم ألطراف املستفيد من الحوكم

ٚاجعغ  لڊ تلعظ امل ٚكاػ ٗڣ ٚاف املستفيٖع مڜ حڤكمغ الش ي تعظيږ القيمغ ألط ا مهما  الٖاخليغ دٙڣ

 1مڜ خالڋ:

 :  ڣال: تعظيږ القيمغ للعمال

ٚ التطٙڤ   ٙاػ جٖيٖع تساي ي سعيڢ الكتساب مها مام تحٖ يتمثل  ٚاجٸ الٖاخلي  يضٸ ه٘ا الٖٙڣ امل

ل  ٚ ٚكغ، ليس ه٘ا فحسظ بل تطڤي ٚكغ ي مختلڀ مجاالػ العمل بالش ياػ تنفي٘ مهامڢ مما يٖعږ جهڤد الش

ٚد مستهلڊ ملنتجاػ ڣخٖماػ  ليڢ مڜ مج ٚع  ي تغييڇ النظ ڣ املنفعغ املتحققغ للعميل  ي تعظيږ القيمغ 

ٚقابغ  ع ال ڗ فعاليغ تنفي٘ قڤاعٖ الحڤكمغ تتڤقڀ علګ كفا ي عمليغ الحڤكمغ، ڣطاملا  ٚيڊ  لګ ش ٚكغ  الش

ٚكغ.  الٖاخليغ للش

لګ التقييږ  فهنا يتضح بعٖ ٛيادع القيمغ املتحققغ للعميل، مڜ خالڋ سعيڢ  ي  ٚاجٸ  ٚ لٖٙڣ امل خ

ٚفٸ مستڤڥ جڤدڴها. ٚقابيغ ڣتقٖيږ التڤصياػ الكفيلغ، مما يضمڜ ب  الفعاڋ للنظږ ال

 

 

 ثانيا: تعظيږ القيمغ للمساهميڗ:

ڗ املجلس مس  مڤالهږ، ڣه٘ا يعن  ٙع  دا ي  ٙع عڜ املساهميڗ  ڣڋ بالڤكالغ عڜ ينڤب مجلس اإلدا

ليڢ  ڣكل  ٙع ما  دا ي  ٙع اإلفصاٍ عڜ مٖڥ فعاليغ  ٚڣ ي ض الڤفا باحتياجاػ ڣمصالح املساهميڗ، ڣاملتمثلغ 

ساسڢ اتخاٗ  ٙ يتږ علګ  عٖادها معيا ٙع علګ  ٚف مجلس اإلدا ٚ املاليغ الت يش ٙي مڜ مهام، حين تمثل التقا

 ٚ ٚيڜ الحالييڗ ڣامل ٚف املستثم ٙاػ ڣسلڤكاػ مڜ ط ٚا ٚ فعاڋ ق ٚاجعغ الٖاخليغ كعنص اقبيڗ، ڣهنا يتضح دٙڣ امل

                                                

ٙسالغ ماجيسًڇ، قسږ العلڤم االقتصاديغ، تخص٨  ٙاسغ حالغ مجمٸ جٖاڋ،  ٚكاػ د ي تفعيل حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ  ڣصيڀ، دٙڣ امل  ٚ لخض 1
  

سساػ،  .90، 2011:٥تخص٨ اقتصاد ڣتسييڇ امل  
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ٚكغ، ڣك٘ا  ٙع الش دا ٙع املساهميڗ علګ مسائلغ مجلس  ٜيٜ قٖ ٙيٚ املاليغ  ڣتع ٜاهغ التقا ي ضماڗ دقغ ڣن

ٚكغ، ڣمما يٖعږ الٖٙڣ  ٚ الت تتع٩ٚ لها الش ي الحٖ مڜ املخاط ڣلغ  ٙاػ املس مساهمتها بالتعاڣڗ مٸ اإلدا

ٚيڄ ديڢ ف ٚكغ، حين تساعٖ  ال٘ڬ ي ي مڤقٸ األحٖاف يعيشها لحظغ بلحظغ بالش ٚاجعغ الٖاخليغ ڣجڤده  امل

ٙجي مما يضمڜ  ٚاجٸ الخا كٌڇ تفصيال مڜ امل ٚيٚ عنها بشكل  ٚاجعغ القڤائږ املاليغ، ڣالتق ه٘ه امليڈع علګ م

ڣ عٖ ٙ الت قٖ تنش نتيجغ الغ٤  ٚكغ، ڣحمايتها مڜ األخطا م االلًڈام بالقڤانيڗ االستخٖام األمثل ألصڤڋ الش

ٚكغ. ي الش اػ املطبقغ  ٚا  ڣالتعليماػ ڣاإلج

 ثالثا: تعظيږ القيمغ ألصحاب املصالح:

ديڜ ڣالٖائنيڗ ڣاملجتمٸ املحيٰ ككل، ال٘يڜ لهږ مصالح  ي املڤظفيڗ ڣاملٙڤ صحاب املصالح  يتمثل 

ٚ ف٥ٚ العمل، ٙيتها، فه الت تڤف ٚا ٚكغ ڣاستم ي نجاٍ الش ٚديغ اڣ جماعيغ  ٚائظ ڣتقٖم السلٸ  ف ڣتٖفٸ الض

صحاب املصالح(  ٚڥ ) ٚاف األخ ٚكغ تمثل مصلحغ مشًڇكغ للمساهميڗ ڣاألط ٙيغ الش ٚا ڣالخٖماػ، فاستم

يًضا  ع ڣفعاليغ عملياڴها، بل  ٚكغ فقٰ علګ مٖڥ كفا ٙيغ الش ٚا ٚع بنشاطها، ڣال تتڤقڀ استم ث ٚتبطغ ڣاملت امل

ٚاجعغ الٖاخليغ حين يمكنها مڜ خلل التقسيږ علګ التحسيس املستمٚ لتلڊ العملياػ، ڣهنا ي بڇٛ دٙڣ امل

ٙع  ٙع املساهميڗ علګ مسائلغ مجلس اإلدا ٜيٜ قٖ ٙع املخاطٚ ڣتع دا ي  ٚقابغ الٖاخليغ، ڣمساهمتها  لنظږ ال

ڣ منفعغ ألصحاب  ٚكغ ڣتعظيږ ما يتڤلٖ عنها مڜ قيمغ  ع ڣجڤدع عملياػ الش ٚفٸ مڜ مستڤڥ كفا ٚكغ ڣال الش

 املصالح.

 

 

 خالص الفصل:

ٙاػ  اد االهتمام بها بعٖ سلسلغ االنهيا ٙع، ٛڣ ٚكاػ بسبظ انفصاڋ امللكيغ عڜ اإلدا ٚػ حڤكمغ الش ظه

ي ڣضٸ مجمڤعغ مڜ املباد الت تضمڜ  ٚڣف  ٚكاػ، حين ساهمـ ه٘ه الظ ٛماػ الت مسـ بع٬ الش ڣاأل

صحاب املصالح. هٖاف  ٚكغ ڣتحقيڄ  ٙد الش  االستغالڋ األمثل ملڤا
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ٚقابغ كما ساه ٚكاػ، ڣه٘ا مڜ خالڋ تقييمها لنظام ال ي تطبيڄ حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ  مـ امل

ٚاف املستفيٖ مڜ حڤكمغ  ي تعظيږ القيمغ ألط ٚاجعغ الٖاخليغ  ٙع املخاطٚ ڣكٖا دٙڣ امل دا الٖاخليغ ڣ

ٚكاػ.  الش

 ڣمڜ خالڋ ه٘ا استنتجنا ما يلي:

ٚقابغ الٖاخليغ مڜ املتطلباػ األس - ٚكغ خصڤًصا مڜ متطلباػ حڤكمغ يعتبڇ نظام ال اسيغ للش

ٚاجعغ الٖاخليغ  ي ه٘ا النظام، فٚڬ امل ٜ األساسيغ  ٚكائ ٚاجعغ الٖاخليغ مڜ ال ٚكاػ، كما تعٖ امل الش

ي ه٘ا املجاڋ تعٖ  ٙيغ  ٚقابغ الٖاخليغ، ڣك٘ا تقٖيمها الخٖماػ االستثما حڤڋ كفايغ ڣفعاليغ نظام ال

ٚكغ ڣك٘ا تطبيقها لحڤك ٚكاػ.ضافغ قيمغ الش  مغ الش

نغ املساهميڗ  - ٙ بها املخاطٚ، ڣبالتالي طم ٚيقغ الت تٖا ٚفغ الط لګ مع دڬ  ٚ ت ٙع املخاط دا ٗا لقيام 

ٚ منهۑي منظږ.  ٙع تقڤم بالتصٖڬ لها بشك ٚ مفهڤمغ ڣاإلدا ڗ املخاط ٚاف ٗاػ املصلحغ مڜ   ڣاألط
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 تمهيد: 
ٚضڢ علګ  سقا٭ ما تږ ع ٚڬ ڣال٘ڬ ضږ فصليڗ سنحاڣڋ في الفصل الثالن   بعٖ ع٩ٚ الجانظ النظ

سساػ  حٖ امل خيڇع تعتبڇ  ٜائٚ، ڣه٘ه ا ػ في الج هږ املنش ٙام( التي تعتبڇ من  ٚيٚ السكٚ ) سسغ تك م
ٙغږ الصعڤباػ التي  بعٖ  ٙجغ  مٖ بعيٖ ڣالتي تحاڣڋ الصمٕڤ لٖ ٜائٖع في مجاڋ نشاطها من٘  ٚيغ ال ٜائ الج

 تڤاجهها في ظل التنافسيغ الحٖيثغ.
جل ضماڗ س  ٙقابيغ من  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣسيلغ  لګ استخٖام امل ٚكغ  ٙعيفهنا عمٖػ ه٘ه الش   ڇڣ

 ٙ جل تحقيڄ ا يتڢ من  ٕٕٚڣ ٚفع من م جل ضماڗ حقڤځ النشا٭  ڣال باٍ ڣك٘ا تطبيڄ مبإ الحڤكمغ من 
صحاب املصالح.  املساهميڗ ڣك٘ا 

لګ:   ڣله٘ا فقٖ قسمنا ه٘ا الفصل 
 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك ڣڋ: تقٖيږ م  -ٙام–املبحن ا

ٚكاػ . ٚاجعغ الٖاخليغ في حڤكمغ الش  املبحن الثاني: استقصا حڤڋ مساهمغ امل
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  . سس تكرير السكر )رام( مستغان  املبح األول: تقدي م

سسغ  ٚجع  Ram Sucreتعتبڇ م هميغ كبيڇع في االقتصإ الڤطني، بحين ت سساػ التي لها  ٚٛ امل ب من 
لګ الٖٙڣ الكبيڇ ال٘ڬ تلعبڢ في االقتصإ الڤطني من خالڋ عمليغ اإلنتاه ڣك٘لڊ تشجيع  ساسا  هميغ  ه٘ه ا

ٚقيغ النشا٭ الڤطني.املنتجاػ الڤط  نيغ ڣت
 : سس  املطل األول: ملح تاريخي عن نشأ امل

سس األم: -1  تقدي م

ٚ ''مستغانږ'' هي ٚ السك ٚي سسغ تك ٚسڤم  م ها ڣفڄ امل نشا سسغ الڤطنيغ التي تږ  صل تابعغ للم في ا
ٙقږ  ٙڬ  ا ٙئ DI  /1969/ 69/355الٛڤ ساٝ في التا ٚ ا سسغ في ، ڣلقٖ تږ 1970، ڣتږ ڣضع حج ٛ ه٘ه امل نجا

ٙقږ 1972نڤفمبڇ  09 ٙڬ  ا ٚسڤم الٛڤ سًڇاتيجيغ منها 72/45م بصٖٙڣ امل  :1ڣكانـ تضږ عٖع قطاعاػ 
 قطاع خاص بالسكٚ. -

 قطاع خاص بالحبڤب الصلبغ ڣاملڤإ الٖسمغ. -

ٚڣباػ ڣالتعليظ. -  قطاع خاص باملش

ٙئ  م بتا سسغ الڤطنيغ ا ، ڣبعٖ اإلصالحاػ 1974ڣػ  18لقٖ انطلڄ النشا٭ اإلنتاجي له٘ه امل
ٙئ  لڊ بتا سساػ ڣطنيغ ٗڣ لګ م سسغ قسمـ  ٚسڤم 1981سبتمبڇ  11االقتصإيغ إلعإع بنيغ ه٘ه امل م. بم

ٙقږ  ٙڬ  ا ٚڣباػ 454ٛڣ سسغ الڤطنيغ للمش سسغ الڤطنيغ للحبڤب، امل سسغ  ڣهي كالتالي: امل ڣالتعليظ، ڣامل
خيڇع كانـ تضږ  ٚ ڣه٘ه ا ڣحٖاػ ڣهي: ڣحٖع مستغانږ، ڣحٖع خمي٠ مليانغ بڤاليغ عيڗ  ٙبعغالڤطنيغ للسك

 ڣحٖع سفيڈف بڤاليغ سيٖڬ بلعباٝ، ڣحٖع قاملغ بڤاليغ قاملغ.الٖفلګ، 
ٚڬ   ٙائي في فيف سسغ فقٖ تږ تعٖيل ٛڣ ٚا للصعڤباػ التي ڣاجهـ ه٘ه امل فاستقلـ كل  2000ڣنظ

ٚ تتعامل مع القطاع الخاص من٘ سنغ  سسغ الڤطنيغ للسك صبحـ بعٖ ٗلڊ امل سسغ لڤحٖها ڣ  2001م
ڣليغ. ٚا لتخلي الٖڣلغ عن الٖعږ املالي ڣاملإع ا  نظ

ٙا مع   ٚڣ ٚ ڣحٖع مستغانږ'' عٖع تعامالػ مع القطاع الخاص م ٚ السك ٚي سسغ الڤطنيغ ''تك فكاڗ للم
ٙع ' ٚكاػ لحلڀ التجا خيڇ ڣالحالي ڣهڤ  LIC'ش لګ املتعامل ا ٙع ڣغيڇها، ڣصڤال  ٚفاڣڬ'' للتجا سسغ ''ش '' ڣمع م

ٚحاڋ قإع'' من٘ بٖايغ سنغ  ٚحاڋ للسيٖ ''ب سسغ  2008مجمع ب ڣلغ بيع ڣحٖاػ امل ّٖ ٚٙػ ال ڣفي نف٠ السنغ ق
علنـ مناقصغ ٕڣل ٚها الڤطنّيغ، ڣمن بينها ڣحٖع مستغانږ مع ڣحٖع خمي٠ مليانغ للخڤاص ڣ ث يغ علګ 

ٚحاڋ علګ ڣحٖتيڗ.  تحصل مجمع ب
 تقدي مجمع برحال: -2

                                                

ب مع السيد ''بن فيشوح   وم المق ح اإلداري ومع ئق مجمع من المص ى وث ءا ع ح المستخدمينبن '' رئيس مص حبي 1
  

لمؤسس ''تكرير السكر'' را  ن يو  –ب . -4 -مستغ  
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كٌڇ من  ٚحاڋ  ٚ سنغ في مجمع الصناعغ ٗڣ خبڇع طڤيلغ، ڣتعتبڇ نشا٭ املجمڤعغ  20مجمع ب ٚي فيما يتعلڄ بتك
ٚ لعمالئها في جميع البالٕ سلسلغ كاملغ من نقل  يع بع٬ املنتجاػ الغ٘ائيغ بحين تڤف ٚ ڣاسًڇإ ڣتٛڤ السك

ي  ع ملنتجاتها.ڣنٛڤ
ع  ٙع التنافسيغ للمجمڤعغ ڣه٘ه سياسغ الجٕڤ ٚئيس ي للقٖ ٚڅ ال ع هي املح ٚاقبغ الجٕڤ ٚحاڋ املجمڤعغ تعٖ م ب

ٙ ملنتجاػ ڣخٖماػ املجمڤعغ. يضا عامل قڤع لإلبٖاع ڣاالبتكا  ليسـ فقٰ ضماڗ لعمالئها ڣلكن 
ٚ مستغانږ امل  ٚ السك ٚي ٙام لتك سسغ  لګ م ضافغ  ٚحاڋ   سساػ التاليغ:ڣتضږ مجمڤعغ ب

سسـ في عام  - ٚب لالستيڇإ:ت سسغ الغ  مڤظفا، املنتجاػ  80، ڣيبلغ عٖٕ مڤظفيها 1999م

ٕع  ٚئيسيغ املستٙڤ ٛ )ٕب٠( السائل ڣاملڤإ الخام، ال ٛيل(، امليال ڣبا، البڇا ٙڣ ٕ من ) بي٬ املستٙڤ ٚ ا هي: السك
سساػ الصناعي ٙ الجملغ ڣامل ع علګ تجا  غ.ڣتباع ه٘ه املنتجاػ ڣتڤّٛ

سسغ  - ػ في عام  LEG Céréalesم نش يع املنتجاػ 1999:  ، متخصصغ في مجاڋ استيڇإ ڣتٛڤ
ٜٙاعيغ ڣالغ٘ائيغ.  ال

ػ في عام  - نش ٚاشٖين للنقل:  سسغ ال ٚئيس ي  100، مع قڤع عاملغ من 2008م مڤظڀ ڣالنشا٭ ال
ڣ بالجملغ(. ٜٙاعيغ )كي٠  يع املنتجاػ الغ٘ائيغ ڣال  هڤ نقل ڣتٛڤ

سسغ  - ٚ ببلٖيغ خمي٠ مليانغ بڤاليغ   SDA.BASSILA Sucre Sidi lakhdarم ٚها بسيٖڬ لخض  : مق

ع سابقا تږ  سسغ الڤطنيغ امل٘كٙڤ حٖڥ الڤحٖاػ التابعغ للم سسغ ڣطنيغ من  عيڗ الٖفلګ، ڣهي كانـ م
ٚيٚ السكٚ، املنتجاػ 292، ڣيعمل لٖيها 2008الحصڤڋ عليها في عام  سسغ في تك ٙڅ امل  مڤظڀ، ڣتشا

ٚٙ املحّلي، املالٛ) السائل، املڤإ الخام(. بي٬ املك ٚ ا ٚئيسيغ: السك  ال

سس السكر  -3 : -رام –تعريف م  مستغان

سسغ  ٚ سالفا،  -ٙام–امل سسغ الڤطنيغ كما ٗك صل ڣحٖع تابعغ للم ٚ مستغانږ '' هي في ا ٚ السك ٚي لتك
ٚا ڣحٖع مست1974ڣبٖ نشاطها سنغ  ٚحاڋ'' بش ٚيڄ ب ٚيٚ السكٚ الكامنغ بڤاليغ م، ڣلقٖ حض ي ف غانږ لتك

ٚ ببلٖيغ خمي٠ مليانغ بڤاليغ عيڗ الٖفلګ في عام  لګ ڣحٖع سيٖڬ لخض ٙ 2008مستغانږ باإلضافغ  ٚا ، بعٖ ق
عإع هيكلغ عتإ  سسغ ڣ ٚڣ٭ من بينها املحافظغ علګ نشا٭ امل الٖڣلغ ببيع ه٘ه الڤحٖاػ مقابل عٖع ش

سجٖيٖ  بقا املڤظفيڗ الحالييڗ بامل ٚئيس ي ڣ ٚ السكٚ، ڣمنتجاتها هي، املنتڤه ال ٚي سغ، يتمثل نشاطها في تك
ٛ )سائل  ڣ املال ، ڣاملنتڤه الثانڤڬ يتمثل في الٖب٠  بي٬ املبلٙڤ ٚ ا نتاه السك 2مڤإ الخام( –يتمثل في 

 . 
سس  -4 : -رام -تكرير السكر –املوقع الجغرافي للم  مستغان

 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك ٚ م ٚاڗ ڣتقع علګ بعٖ مستغانږ  -ٙام–مق ٜغ ٚيڄ م كلږ من الجنڤب  2,5بڤاليغ مستغانږ ط
ٚځ محطغ  ٚب غابغ صغيڇع ڣمن الش ٚبي لڤسٰ املٖينغ، حين يحٖها من الشماڋ مباني سكنيغ ڣمن الغ الغ

ٙ ب  سسغ تقٖ ٚاڗ ڣغليڈاڗ، ڣمساحغ امل لګ ڣاليتي ڣه ٕڬ  ٚيڄ ي  11الحافالػ ڣمباني سكنيغ ڣمن الجنڤب ط
 هكتاٙ.

                                                

لمؤسس ''تكرير السكر''   ري ب ح التج ب مع السيد ''مراح دحو'' رئيس المص وم المق ى مع ء ع -را-بن 2
  

 : ن يو . -4 – مستغ  
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سسغ:معلڤماػ  -  خاصغ حڤڋ امل

ٚيٚ السكٚ  سسغ تك سسغ: م ، االسږ  RAM.Sora Sucre Mostaganemمستغانږ  -ٙام–االسږ الكامل للم
سسغ ١.ٗ.ا ٚ للم  مستغانږ. -ٙام السكٚ-املختص

 
سسغ              .نتاجيغنڤع النشا٭: م

 مليڤڗ ٕيناٙ. 164ٙٝ املاڋ: 
سهږ. ٚكغ ٗاػ  ٚ القانڤني: ش  شك

 
  سس املطل : -تكرير السكر–الثاني: الهيكل التنظيمي مل  رام مستغان

ٚياػ ڣاملصالح التي تًڇسها  سسغ في عٖع من املٖي ڣ الًڇكيظ الٖاخلي للم يتمثل الهيكل التنظيمي 
ٚياػ ڣهي علګ النحڤ التالي: لګ ثالف مٖي مانغ العامغ ڣتنقسږ  ٙفقغ ا سسغ،  ٚيغ العامغ للم  املٖي

ٚيغ العامغ: -1 ٚ العام  املٖي ٚف املٖي سسغ من ط ها في التسييڇ الفعاڋ للم  يتمثل ٕٙڣ

سسغ ڣاملساهمغ في تحٖيٖ  ٚاقبغ نشا٭  امل سسغ املكلڀ بم ڣڋ بامل ڣڋ ا  اإلسًڇاتيجيغال٘ڬ يعتبڇ املس
هٖاف بالتنسيڄ مع  ٛمغ لتحقيڄ ا ٙعالال ٚاڗ. اإلٕا ٚحاڋ الكامنغ بڤه ٜيغ للمجمع ب ٚك  امل

مانغ العامغ: تتمث -2 مانغ ا ٙعل مهامها  ٙع، تصنيڀ ملفاػ اإلٕا ٙع  اإلٕا ٕٙع بيڗ اإلٕا ٙع ڣالڤا الصإ
ٜبائن، استقباڋ املكاملاػ الهاتفيغ. سسغ، استقباڋ ال ٚياػ ڣمصالح امل  ڣمٖي

ٙيغ للمنتجاػ  -3 ٙع: ڣهي مكلفغ بكيفيغ القيام بالعملياػ التجا ٚيغ التجا ٚيقغ مٖي ٚا ڣبيع ڣط من ش
لګ املص سڤاځ  ٚضها في ا ٙيغ التي تضږ كل من:ع  لحغ التجا

ڣليغ.  - سسغ باملڤإ ا  مصلحغ التمڤين: مهمتها تمڤين امل

ٜبائن ڣالشحن. - لګ ال  مصلحغ البيع: ڣهي خاصغ ببيع املنتجاػ 

ٚيغ  -4 ٙعمٖي  املاليغ: ڣهي تشما ما يلي: اإلٕا

  :ٙيغ: ڣهي متعلقغ بكل ما يخ٨ املڤاطنيڗ ڣهي تضږ مايلي  املصلحغ اإلٕا

 مكتظ املستخٖميڗ: التي تتمثل صالحياتها في كل ما يخ٨ املڤظفيڗ من حين التنصيظ، ٕسًڇع  -

جڤٙ  ٚع ا ٛاػ، ساعاػ العمل، التكليڀ باملهماػ، االنتقاڋ ڣالًڇقيغ، ڣيضږ املكتظ ف ٙيغ ڣاإلجا املڤاضيع اإلٕا
جٙڤ املڤظفيڗ، تحٖيٖ املنح ڣالتعڤيضاػ،  ٚع تتمثل مهامڢ في: تحٖيٖ  الضماڗ االجتماعي ال٘ڬ يتكفل ڣف

ٚضيغ ڣبٖايغ التقاعٖ. ٚيحاػ العمل ڣالعطل امل  بتغطيغ ٕفع صنإيڄ الضماڗ االجتماعي، املنح العائليغ، تص

ٙيبهږ علګ طبيعغ العمل  - سسغ لتٖ  مكتظ التكڤين: يهتږ بتكڤين العماڋ سڤا العماڋ الجٖٕ بامل

ڣ املڤظفيڗ املنتقليڗ من منصظ آلخٚ ب ٚامٌ ڣاملعٖاػ  ٙجيغ في حالغ ب فعل الًڇقيغ، كما تتږ تكڤيناػ خا
ڣ تقنيغ. ڣ تكنڤلڤجيغ   جٖيٖع محاسبيغ 
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  ٚاقبغ ڣمتابعغ العملياػ املحاسبيغ ڣاملاليغ ٕاخل مصلحغ املحاسبغ ڣاملاليغ: هي مكلفغ بم
 ٕٙ سسغ، مكتظ محاسبغ مڤا سسغ ڣهي تضږ قسږ املحاسبغ، مكتظ خاص بميڈانيغ امل امل

ٜينغ.  الخ

 سسغ ڣالحفاٱ علګ نظافتها مص من الٖاخلي للم من ڣالڤقايغ: مهمتها في تڤفيڇ ا لحغ النظافغ ڣا
 ڣتضږ مصلحغ الڤقايغ ڣالتٖخالػ.

قسام الثالثغ : اإلنتاه،العيانغ، املخابٚ. -5 ٚيغ االستغالڋ: تتضمن ا  مٖي

يع. اإلنتاهقسږ   يضږ: التصنيع ڣالتٛڤ
ڣڋ عن ضماڗ عمليغ الصيانغقسږ  الػ.صب نتاهاإل : مس ٙيغ ل ٚڣ ٙ الض  يانغ التجهيڈاػ قطع غيا

ٚ قسږ املخابٚ: يق ٚع  ڤم ه٘ا القسږ ملعاينغ عيناػ السك سسغ مع املتابعغ املستم ٕٙع للم حمٚ الڤا ا
ٚاحلڢ. ٚ في مختلڀ م  لتحليل عيناػ السك

ٙقږ ) ح ٗلڊ.1-3ڣالشكل املڤالي   ( يڤ
سس تكرير السكر (: الهيكل التنظيمي الحالي 1-3الشكل رق ) . -رام–مل  مستغان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٚيغ العامغ  املٖي

املصلحغ 
 املاليغ

 مصلحغ البيع

ٚيغ االستغالڋ  مٖي

مانغ  ا

ٙيغ املاليغ ٚيغ اإلٕا ٙع املٖي ٚيغ التجا  مٖي

ٙع  مصلحغ التجا

 مصلحغ التكڤين

املصلحغ 
ٙيغ   اإلٕا

 

مصلحغ 
النظافغ 

من  ڣا
 ڣالڤقايغ

مصلحغ 
 التصنيع

 مصلحغ

ٚبا  الكه
 ڣ

 امليكانيڊ

 التحليل 
ٚاقبغڣ  امل  

مصلحغ 
 املخابٚ

قسږ 
يانغصال  

 قسږ
 االنتاه

محاسبغ 
 املڤإ

مكتظ 
املحاسبغ 

 العامغ

مكتظ 
 املستخٖميڗ

 التٖخالػ

مكتظ 
 التكڤين
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سسغ لسنغ       .2018املصٖٙ: ڣثائڄ امل

 
 

 
 .  املبح الثاني: استقصاء حول املراجع الداخلي في تفعيل حوكم الشركا

عٖإ قائمغ  سسغ ڣ ٚاجعغ الٖاخليغ ٕاخل امل ٚف علګ مساٙ امل من خالڋ ه٘ا املبحن سنقڤم بالتع
 االستقصا فيما يلي:

  املطل. سس  األول: مسار وظيف املراجع الداخلي داخل امل

 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك ٚاجعغ الٖاخليغ ٕاخل م ٙ امل   -ٙام–سنقڤم بع٩ٚ مسا
سس تكرير السكر   -رام–أوال: تنظي مصلح املراجع الداخلي داخل م

سسغ علګ: ٚاجعغ الٖاخليغ ٕاخل امل  تحتڤڬ مصلحغ امل
 نشطغ التاليغ:ٙئي٠ املصلحغ: ڣهڤ املكلڀ بامل ڣلياػ، ا  س

ٚ علګ حسن سيڇتها. -  عٖإ البڇامٌ السنڤيغ ڣالسه

ٙيغ. - ٚڣ ٚاجعغ امليٖانيغ، ڣاقًڇاٍ التڤصياػ ڣاالقًڇاحاػ الض ڣليڗ بنتائٌ امل  عالم ڣتبليغ املس

ٚياػ. - ٚضها علګ املٖي  تحضيڇ البڇامٌ ڣع

ٙساڋ - ٙيغ ڣ ٚڣ ضافغ بع٬ املعلڤماػ الض ٚاف علګ سيڇ املهام، ڣ ٚياػ العامغ. اإلش ٚ للمٖي ٙي  التقا

 :ٙئي٠ املهمغ: ڣال٘ڬ يتڤلګ 

ٚاجعيڗ. - ٚاف علګ عمل امل  اإلش

ٚاجعيڗ. -  تقٖيږ النصائح امل

ٚاجعيڗ. - يع املهام علګ امل  تٛڤ

 :ڣلياػ التاليغ نشطغ ڣاملس ٚاجعيڗ: مكلفيڗ با ٚيڄ من امل  ف

ٚقابغ الٖاخليغ. -  ضماڗ فعاليغ ڣاحًڇام نظام ال

ٚځ  - ٚاجعغ بما في ٗلڊ املعاييڇ ڣالتطٙڤ الحاصل في ه٘ا املجاڋ علګ  االطالع املستمٚ علګ ط امل
 املستڤڥ الٖڣلي.

ٚع ملصإقغ عليها. - ڣڋ الٖائ ٚضها علګ مس ٚاجعغ ڣع ٚامٌ املخططاػ امل  عٖإ ب

ڣلياػ من  - ٚاجعغ في مڤاعيٖها، ڣتحقيڄ ه٘ه املس ٚ امل ٙي ٚ علګ حسن سيڇ املهام ڣتقٖيږ تقا السه
ٛ املهام الت نجا  اليغ:خالڋ 

مصلحغ 
ٜينغ التجهيڈ  الخ
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o .ٚكغ اػ السيڇ في الش ٚا ج  تقييږ 

o .ٚقابغ الٖاخليغ  تقييږ نظام ال

o .ٙنغ بالقڤاعٖ املستعملغ جيالػ املحاسبيغ مقا ٚاقبغ الت  م

o  مع هڤ مڤجٕڤ فعال. الختاميغالتحقڄ من الحساباػ 

سس تكرير السكر  : -رام–ثانيا: برنام املراجع الداخلي داخل م  مستغان
ٍٚ البڇنامٌ في  ٚع يتږ ط ٚف ٕائ ٛ من ط نجا ٙع ليتږ املصإقغ عليڢ ڣبالتالي يصبح محل  اجتماع مجل٠ اإلٕا

ٚ ه٘ا البڇنامٌ علګ ما يلي: ڗ يتڤف ٚ العام يجظ  ٚف املٖي ٚاجعغ ڣبعٖ تڤقيع البڇنامٌ من ط  امل
ٙئ بٖايغ ڣنهايغ املهمغ. -  تا

ٚاجعغ. - ٚ محل امل ٚ الهياكل ڣالٖڣائ  ٗك

ع من املهمغ. - هٖاف املڤجٕڤ  ا

ٙسالغ املهمغ'' ڣالتي ال بٖ ڣكم - ٚاجعغ باالعتمإ علګ ''   الحظغ هامغ تتږ عمليغ امل

ٚها  ٚسالغ ما من تڤف ٚاجعغ ڣتضږ تلڊ ال ڣڋ مصلحغ امل ٚف مس ٚع مهمتڢ ڣتمعني من ط ٚاجع ملباش للسماٍ بامل
 يلي:

o .ٚاجعغ ڣڋ مهمغ امل  مس

o .ٚاجعتها ٚع التي سيتږ م ڣ الٖائ  املصلحغ 

o  .ٚاجعغ  الهٖف من امل

o .مٖع املهمغ 

. سس تكرير السكر ''رام'' مستغان  ثالثا: مهم املراجع الداخلي داخل م
ٜها فيما يلي:  ٚاحل نڤج ٚاجعغ الٖاخليغ من خالڋ مجمڤعغ من امل  تتږ عمليغ امل

ٚحلغ العمل امليٖاني  -1 تي م ٚاجعغ الٖاخليغ ت ٚنامٌ امل  عمليغ التنفي٘: بعٖ القيام بتحٖيٖ ب

ٚاحل:للمهمغ ڣالتي من خ ٕلغ اإلثباػ، ڣتتمثل ثالف م ٚاجع الٖاخلي بجمع   اللها يقڤم امل
  ٚاجعتها من ڣلي القسږ ال٘ڬ سيتږ م ٚاجع الٖاخلي بعقٖ اجتماع مع مس اجتماع االفتتاٍ: يقڤم امل

ٚاجعغ.  جل التهيئغ امليٖانيغ لعمليغ امل

  ٚاجعغ كل ٚيڄ امل ٚحلغ يتږ تقسيږ الڤظائڀ ڣاملهام بيڗ ف  تقسيږ املهام: في ه٘ه امل

ٚاجعغ. لڊ لضماڗ السيڇ العإڬ للم هالتڢ ڣاختصاصڢ، ٗڣ  حسظ م
  :ٚنامٌ العمل امليٖاني ٚاجعيڗ بتنفي٘ ب ٚحلغ بتقسيږ املهام، حين يقڤم امل  تتږ ه٘ه امل

ٚاجعغ  ٙاػ ڣمقامل ٚا اختبا ج جل الكشڀ عن املشاكل ڣاملخالفاػ، ڣك٘ا من خالڋ القيام  ٙناػ من  ا
ٚاجعغ. يٖ ڣتثبـ عمليغ ڣنتائٌ امل ٕلغ التي ت  الحصڤڋ علګ ا

ٚاجعغ الٖاخليغ  -2 نجاٛ مهمغ امل خيڇع في  ٚاجعغ الٖاخليغ: ه٘ه الخطڤع تعتبڇ ا ٚيٚ عن مهمغ امل التق
ٚاحل التاليغ:  ڣتتمثل في امل

ٚاجعڤڗ  - ٚاجعغ الٖاخليغ يقڤم امل ڣلي: عنٖ االنتها من عمليغ امل ٚ ا ٚي عٖإالتق   ب
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ٚ النهائي. ٚي عٖإ التق ساٝ  ڣلي، ڣال٘ڬ يعتبڇ   ٚ ٚي  تق

ٚاجعغ  - ٚيڄ امل عمالهږ: يتږ عقٖ اجتماع بيڗ ف ٚاجعغ  خاص امل ٕٚ من ا   بتنفي٘ال٘ڬ قام حڄ ال

ج عمالهږ من  ٚاجعغ  خاص امل ٚيڄ املهمغ ڣا ليها ف ل املصإقغ علګ املالحظاػ، ڣالنتائٌ التي تڤصل 
ٕلغ كما يمكن  ٚاجعغ، حين تكڤڗ مٖعمغ با ٕٚ علګ امل عمالهږ بال ٚاجعغ  خاص امل ٚف ا التٖخل من ط

ٚاػ ڣالتڤضيحاػ.  املالحظاػ ڣالنتائٌ من خالڋ التبڇي

عماله - ٚاجعغ  خاص امل ٚ النهائي: بعٖ عقٖ االجتماع مع ا ٚي عٖإ التق ٚ النهائي ڣيتږ ږ يتږ  ٚي  التق

ٚاجعغ، ڣك٘ا التڤصياػ املقًڇحغ ملعالجغ املشاكل  ٚئي٠ املٖيٚ العام إلعالمڢ بنتائٌ مهمغ امل ٙسالڢ لل
ٚاجعغ. ثنا القيام بعمليغ امل  ڣاالختالالػ التي ڣجٖػ 

ٚاجع الٖاخلي ملجمڤعغ من التڤصياػ الڤاجظ   -  القيام بها، حين متابعغ التڤصياػ: بعٖ اقًڇاٍ امل

ٚاجعتها  ٚ للجهغ التي تمـ م ٚي ٙساڋ تق ٚ العام ب ٚئي٠ املٖي ٕٙع في يقڤم ال ٚيحاػ الڤا جل القيام بها، بالتص من 
حيحها. ٚاجع ملتابعغ االلًڈام بت ٚيٚ، حين يقڤم امل  التق

 سس )تكرير السكر  رام(.-املطل الثاني: استقصاء حول املراجع الداخلي في امل

 عداد االستقصاء:أوال: 
 

ٙقږ ) سسغ.1-3جٖڣڋ  ٚاجعغ الٖاخليغ للم  (: استقصا حڤڋ امل
سئلغ    املالحظاػ ال  نعږ ا
تساه استقاللي موضوعي املراجع الداخلي في تنظي  01

سس تكرير السكر رام من خالل:   م
   

ٕا ڣظيفتڢ من خالڋ تحٖيٖ   ٚاجع الٖاخلي عنٖ  استغالڋ امل
ڣ   مجاڋ عملڢ ڣتٖخلڢنطاځ 

 
× 

  

 
 ب

ٚاجع الٖاخلي عنٖ التحّيڈ ڣتجنبڢ للمتعا٩ٙ املصالح   ابتعإ امل
× 

  

 
 ه

اػ الفح٨ ٚا ج ٚاجع الٖاخلي عنٖ  ٜاهغ ڣمڤضڤعيغ امل   ن
× 

  

 
02 

تساه كفاء املراجع الداخلي في حوكم الشركا من 
 خالل: 

   

 
 
 

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ علګ تكڤين ڣمستڤڥ تعليمي جّيٖ،  تڤفيڇ امل
ٚاجعغ الٖڣليغ، القڤانيڗ  ٙيغ مقبڤلغ علګ معاييڇ امل ا ٚفغ ٕڣ ڣمع

ٙع عن الجهاػ املتخصصغ في املجاڋ.  ڣالتعليماػ  الصإ

 
 
× 

  

 ب
 

ٚاجعيڗ ا ٙيغ لٖاخلييڗ علګ خبڇع مهنيغ ڣ تڤفيڇ امل ٚفغ ٕا مع
ٚكغ. اػ الش ٚا ج  بتعليماػ ڣ

 
× 
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 ه

ٚا  ٚعج ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ بصفغ مستم ٙيبيغ للم اػ تٖ    .ٕٙڣ
× 

 

 
03 

دار املخاطر  دار املراجع الداخلي بدور فعال في  تقوم 
 من خالل:

   

 
 

ٚ ٕاخل  ٚضغ للمخاط تحٖيٖ ڣتقڤيږ املجاالػ التي تكڤڗ ع
ٚكغ.  الش

 
× 

  

ٚكغ. ب ٚ املاليغ التي تتع٩ٚ لها الش   ×  تحٖيٖ املخاط
 
04 

دار املراجع الداخلي على التحقق من نظام  تعمل 
 الرقاب الداخلي من خالل:

   

يغ.     × عملياػ تقڤيږ ٕٙڣ
ٚقابغ. ب    × تحٖيٖ نقا٭ الضعڀ لنظام ال
 
 ه

ٚقابغ ملا يڤاكظ التطٙڤ الحاصل في عملياػ  ٚ نظږ ال تطڤي
ٚكغ. نشطغ الش  ڣ

   

 
 والضعف.استخرا نقاط القو ثانيا: 

 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك ٚاجع الٖاخلي في م ڗ اإلجاباػ كلها  -ٙام–فيما يخ٨ استقالليغ ڣمڤضڤعيغ امل ف
ٚع. ٚاجعغ الٖاخليغ في ه٘ا الف نڢ هناڅ استقالليغ تامغ لڤظيفغ امل  ''بنعږ'' مما يٖڋ علګ 

سسغ فمعظږ اإلجاباػ ''بنعږ'' يٖڋ ٚاجع الٖاخلي ٕاخل امل ع امل ٚكغ  ما فيما يخ٨ كفا ڗ الش علګ 
ٙيظ املنهي. ٚاجعيڗ بعنايغ شٖيٖع من حين املستڤڥ العلمي ڣالتٖ ٙ امل  تختا

ٚ املاليغ التي  نها ال تهتږ بتحٖيٖ املخاط ٚ ف ٙع املخاط ٕا ٚاجعغ الٖاخليغ في  ٙع امل ٕا ڣفيما يخ٨ ٕٙڣ 
 تتع٩ٚ لها ڣه٘ا ما ٕلـ عليڢ اإلجابغ ''ال''.

ٚقابغ الٖاخلي ڗ جميع اإلجاباػ ''بنعږ'' مما يٖڋ علګ االهتمام بنظام ما فيما يخ٨ نظام ال غ ف
ٚقابغ الٖاخليغ. ٚ فعاليغ نظام ال ٚاجعغ الٖاخليغ ڣه٘ا كلڢ يظه ٙع امل ٕا ٚف  ٚقابغ الٖاخليغ من ط  ال

  سهاما املراجع الداخلي في تفعيل حوكم الشركا في : استقصاء حول  املطل الثال
سس تكرير السكر    -رام–م

عداد االستقصاء:  أوال: 
.2-3جدول ) سس سهاما املراجع الداخلي في تفعيل حوكم الشركا للم  (: استقصاء حول 

سئلغ   املالحظاػ ال نعږ ا
    تقوم الشرك بتفعيل حوكم الشركا من خالل:  01
   × الشفافيغ في املعامالػ املاليغ. 
ٚكغ. ب ڬ مليڈانيغ الش    × اإلفصاٍ الٖٙڣ
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 ه

ٚكاػ املحليغ  ٚيعاػ الخاصغ بحڤكمغ الش تطبيڄ القڤانيڗ ڣالتش
ٚاشٖ   ( ڣالٖڣليغ.2009)ميثاځ الحكږ ال

  
× 

 

 
02 

    تعمل املراجع الداخلي على ضما حق املساهمي من خالل:

ٙع.     × تعيينهږ في مجل٠ اإلٕا
 
 ب

ٚكغ في الڤقـ ال٘ڬ    .يحتاجڤنڢاطالعهږ علګ القڤائږ املاليغ للش
× 

  

ٚاجع الٖاخلي ه ٚ امل ٙي    × .اطالعهږ علګ تقا
 
03 

تعمل الشرك على تحقيق املعامل املتكافئ للمساهمي من 
 خالل: 

   

سهمهږ.     × املعاملغ العإلغ لجميع املساهميڗ حسظ حصغ 
قليغ املساهميڗ. ب    × حمايغ 
 
04 

العدال في اإلفصا عن تعمل املراجع الداخلي على ضما 
 القوائ املالي من خالل:

   

يغ معلڤماػ   ڣ  ٚ املاليغ  ٙي ٕٙع في التقا ضماڗ ڣصڤڋ املعلڤماػ الڤا
ٚكغ. صحاب املصالح بالش لګ كافغ املساهميڗ ڣ ٕٙع   ڣا

 
× 

  

ٚكغ لجميع املساهميڗ. ب    × اإلفصاٍ عن الڤضع املالي ڣالحقيقي للش
 
 ه

ٚاف في الڤقـ املناسظ.تڤفيڇ املعلڤماػ  ط ٛمغ لجميع ا   الال
× 

  

 
ٕ 

ٙف عليها. اإلفصاٍ ٚاجعغ الٖڣليغ املتعا   عن املعلڤماػ ڣفڄ معاييڇ امل
× 

  

    تعمل املراجع الداخلي على مساعد مجلس اإلدار من خالل: 05
ٚكغ.  ٚاجعغ عملياػ الش    × م
ٙع. ب ٙشإاػ مجل٠ اإلٕا    × العمل علګ تقٖيږ 
ٚقابغ الٖاخليغ. ه كٖ من مٖڥ فعاليغ نظام ال    × الت
    تساه املراجع الداخلي في العمل على:  06
 
 

صحاب املصالح ڣضماڗ الحصڤڋ علګ  كيٖ احًڇام حقڤځ  ت
 تعڤيضاػ في حالغ انتهاڅ حقڤقهږ.

 
× 

  

 
 ب

صحاب املصالح في تحسيڗ مستڤياػ  ٙكغ  لياػ ملشا يجإ ڣتڤفيڇ 
ٕا  ٛمغ.ا ٜڣيٖهږ باملعلڤماػ الال ٚكغ من خالڋ ت  للش

  
× 
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:  ثانيا: استخرا نقاط الضعف والقو
ٚكاػ  ٙ فعاڋ في تطبيڄ مبإ حڤكمغ الش طا س٠ من اجل  ڣڋ ضماڗ ڣجٕڤ  فيما يخ٨ املبٖ ا

ڬ في امليڈانيغ، يٖڋ علګ تطبيڄ  ڗ اإلجابغ ''بنعږ'' حڤڋ ڣجٕڤ الشفافيغ في املعامالػ ڣاإلفصاٍ الٖٙڣ الفعلي ف
ڗ اإلجابغ ب''ال'' حڤڋ تطبيڄ ال ال  ٚكاػ  ڣڋ من مبإ حڤكمغ الش ٚيعاػ حڤڋ ميثاځ للمبٖ ا قڤانيڗ ڣالتش

ٙغږ   ٚ ٜائ ٙتڢ الج صٖ ٚاشٖ ال٘ڬ  ٚكغ بتطبيڄ مبإ ميثاځ الحكږ ال ٚاشٖ يٖڋ علګ عٖم اهتمام الش ڣحكږ ال
ٙڬ. ٚكاػ ٗاػ الطابع التجا ٙيغ تطبيقڢ علګ الش  جبا

ڗ جميع اإلجاباػ ب ''نعږ'' مما يٖڋ  ما فيما يخ٨ املبٖ الثاني ضماڗ حقڤځ املساهميڗ حين 
ٚكغ علګ ضماڗ حمايغ حقڤځ املساهميڗ.ع  لګ حٚص الش

ٚكغ علګ حمايغ جميع  ما بالنسبغ للمبٖ الثالن كانـ اإلجابغ ب''نعږ'' مما يٖڋ علګ حٚص الش
سهمها لإلكتساب.  حقڤځ املساهميڗ بعٖ فتح 

ٚكغ  كٌڇ فيما يخ٨ مبٖ اإلفصاٍ ڣالشفافيغ كل اإلجاباػ كانـ ب''نعږ'' مما يٖڋ علګ اهتمام الش
 باإلفصاٍ ڣالشفافيغ.

ڗ جميع اإلجاباػ كانـ ب''نعږ'' مما يٖڋ علګ قيام  ٙع ف ڣلياػ مجل٠ اإلٕا فسما يخ٨ مبٖ مس
ٚقابغ الٖاخليغ مما  ٙع ڣالتحقڄ من مٖڥ فعاليغ نظام ال ٙشإاػ ملجل٠ اإلٕا ٚاجعغ الٖاخليغ بتقٖيږ اإل امل

ٚاجعغ الٖاخلي ٚ املكانغ املهمغ التي تحظى بها امل ٚ يظه ٚ السك ٚي ٚكغ تك  .-ٙام–غ ٕاخل ش
ٚاجع الٖاخلي علګ  ڗ اإلجابغ ب"نعږ" كانـ في حٚص امل صحاب املصالح ف ما املبٖ السإٝ ٕٙڣ 

لياػ لتفعيل ٕٙڣ  ڗ اإلجابغ ب"ال" ٕلـ علګ ڣجٕڤ  صحاب املصالح ڣحمايغ حقڤقهږ في حيڗ  احًڇام 
ٚكغ. ٕا في الش  صحاب املصالح في تحسيڗ مستڤياػ ا

 ٚ ٚ السك ٚي سسغ تك ٚاجعغ الٖاخليغ في م ڗ امل تعمل علګ تفعيل حڤكمغ  -ٙام–ڣبصفغ عامغ ف
ػ بهږ منظمغ التنميغ  ٚا الحًڇامها لجميع املبإ التي جا ٚكاػ نظ  .االقتصإيغالش
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 : ــــــــخالص
ٚكغ من خالڋ  ٕا الش ليغ  االعتمإلقٖ تحسن ڣتطٙڤ  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣاستخٖامها ك  علګ ڣظيفغ امل

هٖافها، فكاڗ  ٙقابيغ تهلها لتحقيڄ  نظمغ  ٚكاػ، فهي تسعګ ٕائما لتبني  تفعيل ڣتطبيڄ قڤاعٖ حڤكمغ الش
ٚفنا عليڢ من خالڋ االستقصا  ٚكاػ ڣه٘ا ما تع ا كبيڇا في تطبيڄ حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ ٕٙڣ ب٘لڊ للم

 ال٘ڬ قمنا بڢ.
ٚ من خ  ٚ السك ٚي ٚكغ تك ٙاسغ التطبيقيغ في ش ٚا الٖ ج ٚف كيفيغ  -ٙام–الڋ قيامنا ب ساعٖنا علګ التع

لګ النتائٌ التاليغ: ٚاقبغ الٖاخليغ تڤصلنا   القيام ملهمغ امل
ٚفع من  - ٕا ڣظيفتڢ من خالڋ تحٖيٖ نطاځ عملڢ ڣتٖخلڢ ي ٚاجع الٖاخلي عنٖ  ڗ استغالڋ امل

كٌڇ مڤضڤعيغ  ٚځ لڢ قٖ تكڤڗ لڢ مصلحغ في نتائٌ عمليغ ٕائڢ ڣيجعلڢ  ڬ ط لګ  ڣغيڇ متحيڈ 
ٚيٚ. عٖإ التق ٚاجعغ ڣ  امل

ٚكاػ من خالڋ:  - ٚاجعغ الٖاخليغ تقڤم بٖٙڣ فعاڋ لتطبيڄ حڤكمغ الش ٙع امل ٕا  ڗ 

ٚكغ. - ٚ ٕاخل الش ٚضغ للمخاط  تحٖيٖ ڣتقڤيږ املجاالػ التي تكڤڗ ع

ٕٙع في  ضماڗ املستڤڥ الكافي من اإلفصاٍ من خالڋ ضماڗ - العٖالغ في ڣصڤڋ املعلڤماػ الڤا
صحاب املصالح لًڈڣيٖهږ ملا يساعٖهږ في  سهږ ڣ لګ حملغ ا ضافيغ  ڬ معلڤماػ  ڣ   ٚ ٙي التقا

ٙاػ. ٚا  اتخاٗ الق

ٚكغ. - نشطغ الش ٚقابغ الٖاخليغ ملا يڤاكظ التطٙڤ الحاصل في عملها ڣ ٚ ڣتكييڀ نظږ ال  تطڤي

ٚاجع الٖاخلي التٖخل  - مكانيغ امل ٚكغ.عٖم  سًڇاتيجيغ الش  في تڤجيڢ 
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ٚاشٖ  - ٚكاػ التي جا بها ميثاځ الحكږ ال ٚيعاػ الحاصلغ لحڤكمغ الش عٖم تطبيڄ القڤانيڗ ڣالتش
2009. 

صحاب املصالح في تحسيڗ  - ٙكغ  لياػ ملشا يجإ ڣتڤفيڇ  ٚاجعغ الٖاخليغ في  عٖم مساهمغ امل
ٛم ٜڣيٖهږ باملعلڤماػ الال ٚكغ من خالڋ ت ٕا للش  غ.مستڤياػ ا
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ٙساػ  ٚكاػ املما اػتمثل حڤكمغ الش ٚا ٙعالسليمغ  ڣاإلج ٚكاػ، حين ه٘ه  إلٕا اػالش ٚا  اإلج
ٜمغ ، ڣتهٖف من خالڋ عملها  ٚع مل ٙساػ بمڤجظ معاييڇ ڣقڤاعٖ بفق التقليل من تعا٩ٙ املصالح بيڗ  لګڣاملما

ٚكاػ يتطلظ ڣضع  ڗ تنفي٘ حڤكمغ الش ٚكغ، حين  صحاب املصالح ڣكل من لڢ عالقغ مع الش املساهميڗ ڣ
ٚف من  طاٙ  ٚكغ، فكل ط صحاب املصالح في الش ٙ جميع مصالح املساهميڗ ڣ شامل لها. يأخ٘ بعيڗ االعتبا

ا هاما في عمليغ الحڤكمغ،  ٕڬ ٕٙڣ ٚاف ي ٚاجعغ الٖاخليغ من خالڋ مڤقعها ه٘ه األط ٙع امل ٕا حين تسعګ 
ٚ ڣ تحٖيٖ األساليظ املالئمغ  لګ تقييږ املخاط ٚكغ  ٙتهااملتميڈ في الش ڗ ن إلٕا ٚقابغ الٖاخليغ ڣالتأكٖ من  ظږ ال

صحاب  ٙع لحمايغ حقڤځ املساهميڗ ڣ ليها مجلس اإلٕا ٛمغ الت يحتاه  ع، ڣتقٖيږ التڤصياػ الال تعمل بكفا
ٚكغ.املصال  ح في الش
 :نتائج اختبار الفرضيات 

ٙاسغ  لګ نتائٌ من خالڋ الٖ ٚضياػ الت تږ افتڇاضها في بٖايغ ه٘ا البحن فقٖ تږ التڤصل  بالنسبغ للف
ٚيغ ڣالتطبيقيغ لبحثنا كما  يلي: النظ

هږ  - حٖ  ٚكغ ڣهي تمثل  ٚاجعغ الٖاخليغ ڣظيفغ ٕاخل الش ٙ امل ٚضيغ األڣلګ: فيما يخ٨ اعتبا  الف

 ٚ ٚاجع الٖاخلي عناص ٜ عليها امل ٚتك ٚقابغ الٖاخليغ تعتبڇ األساٝ الت ي ڗ ال ٚقابغ الٖاخليغ محققغ حين  ال
عٖإعنٖ القيام  ٚقابغ الٖاخليغ.  ب ٚاجعغ الٖاخليغ تقڤم بالتأكٖ من ڣجٕڤ ڣكفايغ ال ڗ امل ٚنامجڢ، حين   ب

ٚاجعغ الٖاخليغ بٖٙڣ فعاڋ في  - ٚضيغ الثانيغ: تقڤم امل ٙعالف ٚيڄ تحٖيٖ ڣتقڤيږ املخا ٕا ٚ عن ط  ط

ٚيڄ تحٖيٖ  ٚقابغ الٖاخليغ عن ط ٚكغ، ڣك٘ا التحقڄ من نظام ال ٚ ٕاخل الش ٚضغ للمخاط املجاالػ الت تكڤڗ ع
ٚضيغ. ٚكاػ ڣبالتالي الحكږ علګ صحغ الف  نقا٭ القڤع ڣالضعڀ، مما يساهږ في تطبيڄ حڤكمغ الش

ٚضيغ الثالثغ ڣاملت - ما فيما يخ٨ الف ٚضيغ الثالثغ:  ٚكغ الف ٚ مثلغ في قيام الش ٚي ٚ بتطبيڄتك   السك

ٚكغ املاليغ  عماڋ الش ٙقابغ  ٚاجعغ الٖاخليغ تسهٚ علګ  ٚيڄ ڣضع خليغ خاصغ بامل ٚكاػ عن ط حڤكمغ الش
ٚيڄ ضماڗ املستڤڥ الكافي من  لڊ عن ط ٚكاػ، ٗڣ ٙيغ، ڣالت تقڤم بٖٙڣ كبيڇ في تطبيڄ مبإ حڤكمغ الش اإلٕا

لګ املساهميڗ ڣك٘ا  اإلفصاٍ من خالڋ من خالڋ ضماڗ ٙيٚ  ٕٙع في التقا العإلغ في ڣصڤڋ املعلڤماػ الڤا
ٚضيغ محققغ. ٙاتڢ ڣبالتالي الف ٚا       صحاب املصالح لتڈڣيٖهږ بما يساعٖهږ في اتخاٗ ق

  :النتائج 

ٙع. - ٚكاػ بسبظ انفصاڋ امللكيغ عن اإلٕا ٚػ حڤكمغ الش  ظه

حٖ اآللياػ امل - ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚكاػ.انطالقا من كڤڗ امل  همغ لتفعيل حڤكمغ الش

ٚقابغ الٖاخليغ  ٚاجع الٖاخلي ڣتجاٛڣ عمليغ تحٖيٖ مخاطٚ نظام ال فقٖ تغيڇ الٖٙڣ التقليٖڬ للم
لګ القيام بٖٙڣ  ٚاجع الٖاخلي مطالبا بأڗ يكڤڗ لٖيڢ عٖٕ من ليصل  صبح امل ٚكاػ، ڣ ٙڬ في الش استشا

هلڢ للعمل علګ تقٖيږ التڤصياػ الال  ٙاػ الفنيغ لت ٙع.املها  ٛمغ ملجلس اإلٕا
ٚاجعيڗ  - ٙع الفهږ املشتڇڅ لٖڥ امل ٚڣ ٚكاػ علګ ض ٚاجعغ الٖاخليغ في تفعيل حڤكمغ الش  يتڤقڀ ٕٙڣ امل

ٚكغ ڣيحم  ٚاجعغ الٖاخليغ نشاطا يضيڀ قيمغ للش ٚكاػ جعل امل ٚاف املستفيٖع من حڤكمغ الش ڣاألط
 حقڤقهږ ڣمصالحهږ بها.

ٚاجعغ الٖاخليغ تعتبڇ من الڤظائڀ املهمغ  - ها في امل ٚكغ، ڣه٘ا لٖٙڣ ٚقابغ  نظام ږتقسيفي الش  ال



 الخــــــــاتمـــــغ
 

66 

 

ٚكاػ. ٚ ڣبه٘ا تكڤڗ قٖ ساعٖػ في تطبيڄ حڤكمغ الش ٙع املخاط ٕا  الٖاخليغ ڣ

ٚاجعغ الٖاخليغ تساهږ في تحقيڄ مستڤڥ كافي من اإلفصاٍ، من خالڋ ضماڗ العٖالغ في ڣصڤڋ  - امل
ٕٙعاملعلڤماػ  صحاب املصالح. الڤا لګ املساهميڗ ڣ ضافيغ  يغ معلڤماػ  ڣ   ٚ ٙي  في التقا

 جل تجسيٖ الٖٙڣ الفعلي التوصيات ٚيغ، ال بٖ  ڣالحقيقي: من  ٜائ ٚكاػ الج ٚاجعغ الٖاخليغ بالش  للم

ٚ  آلخ٘من  لګ تفعيل ٕٙڣ امل ٚكاػ باإلضافغ  ٜ األساسيغ لحڤكمغ الش ٚكائ ٚسئ ال ٙع ت ٚڣ ٙ ض اجعغ بعيڗ االعتبا
ٚاجعغ الٖاخليغ  ٙه التڤجيهاػ التاليغ ڣالت من شأنها املساهمغ في تفعيل ٕٙڣ امل الٖاخليغ فيها، ڣمن هنا تنٖ

ٗا ال بٖ من: ٚكاػ  ليغ لتطبيڄ حڤكمغ الش  ك

ٚكاػ الت تتلخ٨ في  - ٚيغ علګ العمل بالقڤاعٖ األساسيغ لحڤكمغ الش ٜائ ٚكاػ الج ٜام الش ل
 الشفافيغ، 

ڣ   ليغ مع ف٩ٚ عقڤباػ علګ كل من يخالڀ التطبيڄ السليږ له٘ه القڤاعٖ.املسائلغ، املس

ٚكاػ املساهمغ  - ٜم ش ٚيعاػ تل ٙ قڤانيڗ ڣتش ٚاجعغ، صٖا نشا لجاڗ امل ٚيغ علګ  ٜائ  لتٖعيږالج

ثنا تإٔيتهږ ألعمالهږ. ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ   استقالليغ امل

ٚكاػ الت  - ٙئسهږ من الش ٚا  ٚيغ ڣتشجيعهږ علګ ش ٜائ ٚكاػ املساهمغ الج  منح تسهيالػ للعامليڗ في ش

لګ مالكيڗ الجٜ من ٙسمالها، حت يتڤلٖ  ٚكغ  ٕٚ عامليڗ في ه٘ه الش لڊ لتحڤيلهږ من مج يعملڤڗ فيها ٗڣ
يجابيغ للعمل علګ تحقيڄ مصالحها ڣاملحافظغ علګ   ٜ ٚكغ ڣحڤاف ٚالٖيهږ ڣال للش  يتها.ٙ استم

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ،  - ٙيظ ڣتأهيل امل ٜائٚ، لتٖ ٚاجعغ الٖاخليغ في الج  استخٖام معاهٖ متخصصغ في امل

ٚيڄ الخبڇاػ مع املعاهٖ الٖڣليغ  ٚاجعغ عن ط ٚځ الت يستخٖمڤنها في عمليغ امل ٙاتهږ ڣتحٖين الط ٚ مها ڣتطڤي
 املتخصصغ في نفس املجاڋ:

 :آفاق البحث 
ٚ لقٖ تناڣلنا في بحثن ٚنا العناص ظه ٚكاػ، حين  ٚاجعغ الٖاخليغ في تفعيل حڤكمغ الش  ا ه٘ا ٕٙڣ امل

 ٙ ٚكاػ، ڣباعتبا لګ املجاالػ الت تساهږ بها في تطبيڄ حڤكمغ الش ٚاجعغ الٖاخليغ باإلضافغ  الضابطغ لعمل امل
ٛم ٚكاػ ڣتڤفيڇ البيئغ الال ٛالت في بٖاياتها األڣلګ فيما يخ٨ تطبيڄ حڤكمغ الش ٚ ما ٜائ ٗ نقتٍڇ بع٬ الج غ لها 

ٚ منها:  ڗ تكمل ه٘ا العمل ن٘ك  املڤاضيع ملعالجتها ڣالت تمكن 
ٜائٚ. - ٚكاػ في الج فاځ حڤكمغ الش  ڣاقع ڣ

ٚكاػ. - ٚاجعغ في تفعيل حڤكمغ الش  ٕٙڣ لجاڗ امل

ٚكاػ. - ٙجيغ ڣمساهمتها في تطبيڄ حڤكمغ الش ٚاجعغ الخا   امل
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