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 وسلم عليه اهلل  اهلل  صلى رسول قال
 "اهلل  يشكر ال  الناس يشكر ال  من"

 هذا إنجاز من مكنني الذي أوال و أخيرا وتعالى سبحانه اهلل  أشكر
 العمل

 .التوفيق و السداد سبحانه وأسأله المتواضع ،
 العمل هذا إنجاح في ساهم من كل إلي الجزيل بشكري وأتقدم كما

 بالذكر البروفسور محمد العيد  وأخص الوجود حيز إلي المتواضع
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 هذا إخراج في بكلمة ولو معي ساهم من كل إلي بالشكر أتقدم كما
 .البحث
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  :المقدمــة
قد عرفت منظمات األعمال يف العقود األخرية كربا ملحوظا يف حجمها ، ومنو مضطردا وتعقدا واضحا يف أنشطتها ، يف          

، أصبح لزاما على هذه املنظمات  كنتيجة هلذا التطور  و ، ظل حميط غلب عليه ارتفاع ضغوط املنافسة سواء حمليا وحىت دوليا
البحث عن أساليب ناجعة لتحسن أدائها بالشكل املستمر الذي يتماشى مع متطلبات املنافسة يف حميط متغري ، مضطرب ، وغري 

عمالقة  مثل  كربيات مؤسسات العامل و اليت اجنر عنها اهنيار مؤسسات آمن،خصوصا بعد محلة الفساد اليت انتشرت ولطخت
لالتصاالت ، واليت  اهتز و تصدع على اثرها االقتصاد األمريكي بشكل ملحوظ وخلق أزمة " وورد كوم "، و  للطاقة" انرون"

اقتصادية عاملية ، اىل جانب مجلة من األسباب والعوامل  اليت سامهت يف ظهور مفهوم  جديد أال وهو حوكمة الشركات الذي 
 يف املخاطر مفهوم وحتويل التعامالت االقتصادية ، يف فقدت اليت الثقة بعث ملعاجلة أسباب االهنيار وإعادة جاء ليمثل احلل األمثل

 .احلقيقي    االستثمار مفهوم إىل املالية األسواق
الشركات بالتحليل و الدراسة،وعلى  وهلذا السبب فقد حرصت عدد من املنظمات الدولية على تناول مصطلح حوكمة           

مبادئ حوكمة  9111هذه األخرية أصدرت عام .رأسها صندوق النقد الدويل،البنك الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي و التنمية
،واهم ما تضمنته محاية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل ومسؤوليات جمالس اإلدارة وتعزيز  4002الشركات وعدلتها سنة  

 . فصا  و الشفافية ،وهذا قصد تدعيم إدارة الشركات ورفع كفاءة أسواق املال وحتقيق استقرار االقتصاد ككلاإل
 آلية التطبيق و هذا ركائز أحد فإن التدقيق الداخلي يعد  التطبيق حيز وضعها وضرورة الشركات حوكمة أمهية من انطالقا          

وتقييم  فحص خالل من النجا  حنو العمليات توجيه إىل املؤسسات يف ق الداخليالتدقي  يرتقي أن ينبغي إذ آلياته ، من
 بشكل مستوياهتا ملساعدهتا يف تنفيذ إسرتاتيجيتها بكل لإلدارة املعلومات وتوفري وكذا التشغيلية ، واإلدارية املالية النشاطات

األساليب     على حتسينات للشركة،إدارة املخاطر وإدخالصحيح،وأيضا ملا له من دور مساهم يف ضمان تطوير وترقية األداء العام 
املالية  والقوائم وتوفري التقارير إعداد إىل اخلية،إضافة الد   الرقابة  لنظام أساسية ركيزة اخلي الد   التدقيق أن   اعتبار على الرقابية  

  الالزمة احملاسبية يف املعلومات ثقتهم ودعم املصاحل خلدمة أصحاب و الشفافية ، اإلفصا  من عالية درجة وعلى دقيق بشكل
  .واالستثمارية اإلدارية القرارات الختاذ

، فإن وظيفة التدقيق الداخلي ميكن هلا تقدمي ضمان مقبول بأن العمليات املنجزة والقرارات املتخذة يتم  و من هذا املنطلق       
، و للمديرين مهما كانت  سة ؛ إهنا وظيفة مفيدة جدا جمللس اإلدارة، وأهنا تساهم يف حتقيق أهداف املؤس مراقبتها باستمرار

، وهذا ما يفسر تطورها يف العقدين األخريين بتوسع جماالت تدخلها و اهتمام املؤسسات بالعمل على  مستويات مسؤولياهتم
 .، للقيام بدورها على أحسن وجه نوية، و تدعيمها بالكفاءات البشرية و الوسائل املادية و املع ضمان بيئة تنظيمية مالئمة هلا

، باإلضافة  إن أمهية نشاط التدقيق الداخلي لكافة املنظمات على اختالف بيئاهتا و أهدافها و طبيعة أنشطتها و متطلبات إدارهتا 
ن هبا لتنفيذ مهامهم ، وحاجتهم إىل أد لة يسرتشدو  إىل الزيادة املضطردة يف أعداد املدققني الداخليني العاملني يف تلك املنظمات

أول معايري دولية للتدقيق  9191عام ( (IIA، فقد أصدر معهد املدققني الداخليني األمريكي وفق منهجية واضحة ومنضبطة
 ، إال أن هذه املعايري مل توفر حلوال كافية للمشكالت اليت تواجه املدققني الداخلني أثناء  جمموعات( 5)الداخلي مقسمة على 
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، كان مثرهتا إصدار معايري جديدة  ، مما تطلب من املعهد تبين خطة جديدة لتحديث وتطوير هذه املعايري هامهمممارستهم مل
، تعترب يف جمموعها امتدادا وتفسريا للمعايري السابقة وتطويرا هلا وليست  ، مقسمة على جمموعتني م4009  للتدقيق الداخلي عام
، وشاع  نالت هذه املعايري القبول على املستوى الدويل. أهنا خضعت للتحديث بني فرتة وأخرى كما. تبديال أو تغيريا فيها

وصوال إىل التعديالت اجلديدة واليت قام جملس  .، وأثبتت فع اليتها يف العديد من الدول ذات باع يف هذا اجملال تطبيقها يف العامل
لمعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي ، وعرضت التغيريات املقرتحة على املعايري الدولية للتدقيق الداخلي بإجراء مراجعة ل

 . 2010، وذلك يف خالل الفرتة املمتدة مابني فرباير و شهر ماي  تلك املعايري إىل جانب املعايري اجلديدة على كل املعنيني
النتائج والتعليقات اليت تلقيناها يف أثناء فرتة عرض تلك التغيريات  وبعد إجراء املراجعة والتحليل الدقيقني الذين أجريا على         

يناير 1املقرتحة على املعنيني ،قام جملس املعايري الدولية للتدقيق  الداخلي بإصدار املعايري اجلديدة اليت بدأ سريان مفعوهلا اعتبارا من 
سية اليت ينبغي توافرها ألي عمل مهين متطور ناجح ولتنفيذ أعمال أن توافر معايري األداء املهين يعترب من املقومات األسا  2011

التدقيق الداخلي يف بيئات متعددة األشكال داخل املنشآت واليت ختتلف يف اهلدف واحلجم واهليكل وبواسطة أفراد من داخل 
 .هذا االختالف ممكن أن يوفر ممارسة التدقيق الداخلي يف كل بيئة. املنشأة

ما مدى مسامهة االلتزام بتطبيق املعايري الدولية  للتدقيق الداخلي  يف التجسيد األمثل : " رت إشكالية الدراسةومن هنا مت بلو 
 ".  ملبادئ حوكمة الشركات يف  ظل بيئة دولية ؟ 

 : األسئلة الفرعية 
 :رى املتعلقة باملوضوع منها على ضوء اإلشكالية املقدمة ميكن اإلشارة إىل جمموعة من األسئلة اليت تشكل االهتمامات األخ

 ؟ما مدى تأثري تقييم التدقيق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات 
 ؟تقييم  التدقيق الداخلي إلدارة املخاطر يف تفعيل حوكمة الشركاتما مدى تأثري 

 ؟  الشركات ئ حوكمةتفعيل مباد يف ما مدى تأثري استقاللية إداراة التدقيق الداخلي 
  ؟يف تفعيل وجتسيد مبادئ احلوكمة يف الشركات ةتأثري تطبيق معايري التدقيق الداخلي الدولي ما مدى 

 :الفرضيات
 :اآلتية الفرضيات صياغة متت اإلشكالية مناقشة و حل من نتمكن لكي

ما بني تقييم التدقيق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية  0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الفرضية األولى
 و تفعيل مبادئ حوكمة الشركات

بني تقييم إدارة املخاطر كأحد عناصر التدقيق 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الفرضية الثانية
 .بادئ حوكمة الشركاتالداخلي و تفعيل م

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استقاللية ادارة التدقيق الداخلي وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات :الفرضية الثالثة
توجد عالقة ذات داللة احصائية بني تطبيق التدقيق الداخلي وفق معايري الدولية و تفعيل مبادئ حوكمة يف  :الفرضية الرابعة

 .الشركات 
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بني افراد عينة الدراسة حول مدى مسامهة  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  : الفرضية الخامسة
 .االلتزام بتطبيق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات يعزي اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة

 : أهداف الدراسة  
 :ول إىل جمموعة من األهداف حناول من خالل هده الدراسة الوص

  حوكمة الشركات ماهية تسليط الضوء على التدقيق الداخلي كوظيفة و التعرف على
 تقييم الرقابة الداخلية من طرف التدقيق الداخلي ومدى مسامهتها يف تفعيل حوكمة الشركات إبراز أمهية 

 التعرف على مدى امهية تقييم ادارة املخاطر من طرف التدقيق الداخلي ومدى مسامهته يف تفعيل حوكمة الشركات 
   لى مدى تأثري نظام سليم للتدقيق الداخلي يف جتسيد امثل حلوكمة الشركاتالتعرف ع

 .   ركات باملؤسسة  لتجسيد مبادئ حوكمة الش الية  اخلي الد   التدقيق وظيفة تكان إذا ما عمليا الت عرف
 :أهمية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة يف املكانة اليت  حيض هبا التدقيق الداخلي يف الوقت الراهن باعتباره أحد االليات واألسس اليت ترتكز        
ومن منطلق الفصل بني االدارة و امللكية حبيث ان التدقيق الداخلي يساعد يف فحص و تقومي النشاطات .الشركات  عليها حوكمة

باإلضافة اىل التشغيلية و نظام الرقابة الداخلية و التحقق من صحة التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة و التأكد من صحة تطبيقها ،
رية ،كما حماسبية حمو  كآليةحماية حقوق اصحاب املصاحل باالعتماد على التدقيق  خاطر كة احلوكمة يف التقليل من املمدى مسامه

  .جتسيده حيقق االستقرار املايل و االقتصادي للمؤسسة،امهية البحث تزيد كونه يعترب موضوع حديث أن 
 : مربرات اختيار املوضوع

دراسة *يف ظل بيئة دوليةالتجسيد األمثل حلوكمة الشركات  مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف"من اهم اسباب اختيارنا لموضوع
 :جع اىل ار  * " احصائية

باعتباره احد املواضع اهلامة على املستويني احمللي و الدويل ،خصوصا يف ظل املرحلة اليت مير هبا االقتصاد العاملي بشكل عام و 
مع اغفال الكثري ممن لديهم عالقة ببيئة االعمال بالدور الذي الوطين بشكل خاص ،ومع سياسة االنفتا  على االسواق العاملية ،و 

 .يلعبه التدقيق الداخلي يف التجسيد االمثل ملبادئ حوكمة الشركات مما ينعكس على املؤسسة بالشكل االجيايب
 .احلاجة لتطوير أليات الرقابة باملؤسسات اجلزائرية ،مما يساهم يف بلورة منط شبه معياري للحوكمة بداخلها

 .انتشار ظاهرة الفساد وخطورة خملفاهتا كاهنيار اكرب الشركات العاملية بسبب القصور يف تطبيق التدقيق الداخلي 
 : منهجية الدراسة

أهدافه  والوصول إىل النتائج املرجوة منه،مت استخدامه املنهج الوصفي التحليلي  ولتحقيق ، املوضوع مع ومتاشيا الدراسة لطبيعة نظرا
       يف اجلزء النظري،وذلك من خالل وصف وحتليل عالقة التدقيق الداخلي حبوكمة الشركات،كما متت االستعانة باملنهج التارخيي و 

 .لداخلي اجلزء املرتبط بتطور االهتمام  مبفهوم احلوكمة ونشأة التدقيق ا
 و اكادمييني مهنيني من املختصني أراء على التعرف أجل من املقابلة و االستبيان أسلوب أما يف اجلانب التطبيقي مت االعتماد على

 .            Spssو  Excelومت معاجلة وحتليل االستبيان باستخدام برنامج  ،
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التعرف على خمتلف املراجع و البحوث املتناولة ملوضوع الدراسة ومن بني ادوات البحث املستعملة كذلك املسح املكتيب  هبدف 
  .إضافة اىل اجملالت و النشرات االلكرتونية و على صفحات االنرتنت

 :هيكل البحث
 خص ص ثالث فصول أربعة فصول ، تتضمن على خطة االعتماد مت   املنتظرة ، إىل النتائج والوصول الدراسة موضوع لتجسيد  

 بعض النتائج اليت تتضمن واخلامتة املقدمة إىل إضافة التطبيقي ، للجانب خصص فقد الرابع الفصل أما النظري ، للجانب منها
  .إليها املتوصل والت وصيات

 : توزيع املعلومات على النحو التايل فتم
 مقدمة عامة

كان حتت اسم  مقاربة نظرية للتدقيق الداخلي ومت تقسيمه اىل اربع مباحث ، يف املبحث األول تناولنا    : الفصل األول
مت اخدنا الضوابط االساسية للتدقيق الداخلي و عموميات حول التدقيق وبعدها مت التطرق اىل االطار العام للتدقيق الداخلي 

 .االخرى و مت اخلتم خبالصة اجيز فيها اهم نتائج الفصل بعدها قمنا بتناول عالقة التدقيق الداخلي باملهن 
كان معنون ب االطار العلمي و العملي حلوكمة الشركات وقمنا بتقسيمه اىل اربع مباحث اوهلا كان عموميات   : الفصل الثاني

مة الشركات و اخره  حوكمة الشركات وبعدها مبادئ وأساسيات حوكمة الشركات مث حوى املبحث الثالث االطار التطبيقي حلوك
 و كان اخلتم خبالصة . مة الشركة كان التجارب الدولية حلوك

اثر التدقيق الداخلي يف باقي االطراف املسامهة يف تطبيق احلكم الراشد وضم اربع مباحث هو االخر ، اوله كان  : الفصل الثالث
مت التطرق للمعايري الدولية للتدقيق الداخلي ،وثالثه كان مث . حتت مسمى دور التدقيق الداخلي يف تقسيم نظام الرقابة الداخلية 

دور تدقيق ادارة املخاطر على حوكمة الشركات و اخره هو التدقيق الداخلي و عالقته بباقي االطراف املسامهة يف التطبيق االمثل 
 .وختم الفصل خبالصة ضمت اهم النتائج. حلوكمة الشركات 

يني يف خمتلف ميامليدانية حيث قمنا بدراسة و حتليل أراء اهل االختصاص من مهنيني و اكادخصص للدراسة :الفصل الرابع
لتدقيق الداخلي على التطبيق االمثل ملبادئ حوكمة مدى مسامهة االلتزام باملعايري الدولية لشركات القطر الوطين،فيما خيص 

  .يهماعتمادا على االستبيانات املوزعة عل.الشركات يف ظل بيئة دولية
  .ضمت اهم النتائج و التوصيات اليت وصلت اليها الدراسة :الخاتمة 

 :الدراسات السابقة
حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف : "وهي رسالة دكتوراه دولة جبامعة اجلزائر حتت عنوان:)4002صديقي مسعود، ): دراسة

وقد انطلق الباحث من إشكالية مفادها أن غياب إطار وطين للمراجعة املالية يف اجلزائر جيعل  ،"اجلزائر على ضوء التجارب الدولية
املراجعني يستندون إىل أطر أخرى تنبثق من طبيعة التكوين وامليول اخلاص لبعض املدارس الدولية للمراجعة املالية اليت قد ال توائم 

وقد هدفت هذه الدراسة إىل حماولة التأسيس إلطار . طراف الطالبة آلرائهمالواقع االقتصادي اجلزائري وال تتكيف وحاجات األ
وقد استعمل  .املتزايدة ملستخدمي خمرجات املراجعة لالحتياجاتنظري كفيل برتقية املراجعة املالية يف اجلزائر، ويسمح باالستجابة 
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خمصص لفئة حمافظي احلسابات يف اجلزائر واآلخر  حيث أن األول لالستقصاء استبيانالباحث كأداة حبث يف دراسته امليدانية 
   :الباحث من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية ل، وتوص خمصص لفئة اجلمهور بغية حتديد فجوة التوقعات

اسبة واملراجعة اجلمع بني احمل  والكفاءة؛  االستقاللفقط بالرتكيز على معيار  مقدماهتا إطار املراجعة املالية يف اجلزائر حيتوي على 
  يف عدة مستويات مهنية وحكومية وتعليمية؛

الية افتقاد الواقع اجلزائري للمراجعة إىل املعايري املؤطرة لعملية التنفيذ من التخطيط إىل غاية استخالص اآلراء الفنية حول القوائم امل
رجعي للمراجعة املالية والعالقة بينها ، حيث توصل وقد اهتمت هذه الدراسة بعناصر اإلطار امل .اخلتامية كوحدة واحدة للمؤسسة

الباحث إىل أنه لكي يتحقق اهلدف من املراجعة جيب أن تعمل العناصر املادية والبشرية واحملددات النظرية والضوابط املهنية بشكل 
خري إطارا متكامال للمراجعة منسجم لكي تشكل ما يطلق عليه بنظام املراجعة ذو اهلدف الواضح واحملدد ، واقرت  الباحث يف األ

 .املالية يف اجلزائر
Reflections On Corporate Governance And The Role of The internal Auditors 
[Jan Cattryse (2005)]. 
      Le but de cette étude est de présenter le cadre général de la gouvernance de 
l’entreprise et de  montrer le nouveau rôle de l’audit interne dans le contexte 
actuel,cette étude a conclu que la gouvernance de l’entreprise est devenue une 
nécessité pour les entreprises à l’ère de la mondialisation surtout après l’éclatement 
des scandales financiers qui ont frappé les grandes  
entreprises mondiales. De plus, elle a montré que le rôle de l’audit interne s’est 
transformé suite aux développements que vie l’entreprise. Il est devenu un 
mécanisme important dans la gouvernance de l’entreprise.   
Auditing Risk Assemment and Management Processus [William R, Kinney, Jr 
              (2003)]. 
 Cette étude s’est concentré sur la fonction de l’audit interne sur la base du risque 
      comme une nouvelle introduction à l’audit interne, elle a conclu qu’il existe 
trois types de        risques : le risque de l’environnement, le risque des opérations 
des affaires et le risques           des informations. A cet effet, l’audit interne peut 
jouer un rôle important en assurant des        services à travers la gestion des risques 
des entreprises.  
Reflections On Corporate Governance And The Role of The internal Auditors 
[Jan Cattryse (2005)]. 
      Le but de cette étude est de présenter le cadre général de la gouvernance de 
l’entreprise et de montrer le nouveau rôle de l’audit interne dans le contexte 
actuel, cette étude a conclu que la gouvernance de l’entreprise est devenue une 
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nécessité pour les entreprises à l’ère de la mondialisation surtout après l’éclatement 
des scandales financiers qui ont frappé les grandes entreprises mondiales. De plus, 
elle a montré que le rôle de l’audit interne s’est transformé suite aux 
développements que vie l’entreprise. Il est devenu un mécanisme important dans 
la gouvernance de l’entreprise.  
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 :المقدمــة
.  نظام الرقابة الداخلية و تقييم  كفاءة  وكفاية ات الرقابية  يتم من خالهلا فحص يعترب التدقيق الداخلي نوعا من اإلجراء         

ة  يالرقاباالدوات الذي ينهض مبسؤولية التحقق من قدرة بقية  اهليكل الرقايبهلذا السبب اعترب التدقيق  الداخلي بؤرة  الرتكيز يف 
على احلماية  املادية لألصول والتأكد من سالمة البيانات و تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية ورفع الكفاءة التشغيلية ، فمهنة 

اليت مست و الناجتة عن الفضائح املالية ، تشهد مجلة من  التغريات رن العشرين وبداية  القرن احلايللداخلي منذ هناية القالتدقيق ا
حيكم على هذه الظاهرة  قيام معهد املدققني  الداخليني  بتشكيل جلنة  عمل لوضع إطار جديد وقد ترتب منظمات األعمال ،

 .ي ملمارسة املهنية  للتدقيق الداخلا
 :كل ما يتعلق هبا من خاصيات هذه املهنة و تسليط الضوء على   ومن هذا املنطلق يهدف هذا الفصل إىل الولوج يف 

 عموميات حول التدقيق
 االطار العام للتدقيق الداخلي

 الضوابط االساسية للتدقيق الداخلي
   عالقة التدقيق الداخلي ببعض الوظائف االخرى
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  عموميات حول التدقيق:األولالمبحث 

تطور احلياة االجتماعية و االقتصادية و  نتيجة ل تأثرت مهنة التدقيق مبختلف الظروف اليت عايشتها على مر العصور       
نظرا للدور االهتمام املتزايد الذي حظيت به ، ميكنه أن يالحظ حجم هذه املهنة التكنولوجية ،واملتتبع لألحداث اليت شهدهتا

اليت   و املالحظات ،إىل جانب دعم خمتلف األطراف باآلراءالنمو لكل الوحدات االقتصادية الكبري الذي لعبته وتلعبه يف التقدم و
 . تعترب مداخيل أساسية للقرارات املراد اختاذها 

تدقيق،تفاديا ألي قد سايرت خمتلف املنظمات و اهليئات الوصية هذه التطورات،وحاولت حتديد إطار نظري يصون مهنة ال 
 .تأويالت قد تنعكس سلبا على اجلانب العملي وعلى جودة و مصداقية هذه املهنة

 التطور التاريخي  للتدقيق:المطلب األول

 تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية املستعملة  يف اختاذ قراراته ،         
حيت تدل الوثائق التارخيية على  ،والتأكد من مدى مطابقة تلك البيانات للواقع ،وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات 

وكان املدقق وقتها يستعمل .أن حكومات  قدماء املصريني و اليونان كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة احلسابات العامة 
مشتقة من الكلمة  " AUDIT "  وهكذا جند أن كلمة تدقيقصحتها ،جالت للوقوف على مدى القيود املثبتة بالدفاتر و الس

 . "1يستمع : "ومعناها " AUDIRE"الالتينية 
ما يعرف على احملاسبة أهنا كانت مقتصرة على اهليئات احلكومية ،و كذا املشروعات :  م 1011   فرتة من العصر القدمي إىل غاية

وكان املدقق إبان هذه . 2العائلية ،وكان اهلدف منها الوصول إىل الدقة ،ومنع حدوث أي تالعب أو غش بالدفاتر احملاسبية 
 . ى صحة هذه املعلومات بناءا على جتربتهيقف على مد، و الفرتة يكتفي باالستماع للحسابات اليت كانت تتلى عليه 

مل يتغري هدف التدقيق خالل هذه الفرتة عن الفرتة السابقة ،إذ اقتصر على اكتشاف الغش و :م 1501م إىل  1011فرتة من 
احلاجة إىل ا زاد من بانفصال امللكية ، وهو م مسيغري أن ما ميزها عن سابقتها هو ما .التالعب و التزوير يف الدفاتر احملاسبية

 . ورغم ذلك بقيت ممارسة التدقيق بصفة تفصيلية على ما كنت عليه سابقا،املدققني
الصناعية يف اململكة سامهة الكبرية تزامنا مع الثورة شهدت هذه الفرتة ظهور شركات امل: م  1010م حىت  1501فرتة من 

زاد من إحلاح املسامهني يف الطلب على املدققني حفاظا على أمواهلم ما ،املتحدة ،وبالتايل االنفصال التام ما بني املالك و اإلدارة 
الذي أوجب على شركات املسامهة تدقيق حساباهتا من قبل ،م 1582وعزز ذلك صدور قانون الشركات الربيطاين سنة .املستثمرة

 . مدقق مستقل
 

                                                           
11.15،ص  2111،دار وائل للنشر ،األردن ، األوىل، الطبعة (الناحية النظرية و العملية)علم التدقيق احلسابات ،خالد أمني عبد اهلل  1  
    18،ص 1008،الطبعة الرابعة ،دار النهضة العربية ،لبنان ، ( إجراءاتالمراجعة معايير و  ) إدريس عبد السالم اشتيوي، 2
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 1:   أما أهداف التدقيق خالل هذه الفرتة فكانت كاأليت

 ,اخلطأ اكتشاف الغش و 
 ,اكتشاف ومنع األخطاء الفنية 

 .اكتشاف األخطاء يف تطبيق  املبادئ احملاسبية 
أهم ما ميز هذه الفرتة هو ظهور الشركات الكربى و كذا االعتماد على نظام الرقابة الداخلية :م إىل يومنا هذا  1010الفرتة من 

أما فيما خيص اهلدف .   ب العينات اإلحصائية وفق أساس علميبدرجة كبرية يف عملية  التدقيق  باإلضافة إىل استعمال أسلو 
فالغرض من التدقيق الرئيسي .  من عملية  التدقيق ، فلم يعد اكتشاف الغش و اخلطأ  من أولوياهتا ، بل هو من مسؤولية اإلدارة 

   2.كز املايل هو تقرير املدقق املستقل و احملايد فيما إذا كانت البيانات احملاسبية تبني عدالة املر 

 مفاهيم حول التدقيق   :المطلب الثاني
ورغم هليئات و األطراف الصادرة عنها ،،وهذا باختالف ا التدقيق ب اليت مت التطرق إليها يف تعريفلقد تعددت اجلوان        
 .السياق هنا تصب يف نفسأإال ختالف الشكلي بني هذه املفاهيم ،اال
 3:للتدقيق كما يلي  "American Accounting  Associator "  ألمريكيةجاء تعريف مجعية احملاسبة ا.1
األنشطة و األحداث التدقيق هو عملية منظمة و منهجية جلمع و تقييم األدلة و القرائن بشكل موضوعي ،اليت تتعلق بنتائج " 

 ."وتبليغ األطراف املعنية بنتائج املراجعة املقررة ،ذه النتائج و املعايري تطابق بني هالتوافق و الوذلك لتحديد مدى االقتصادية  ،
 :عرفه إحتاد احملاسبني األمريكيني على أنه  2.
االقتصادية و األحداث ،و تقييمها بصورة موضوعية  إجراءات منظمة ألجل احلصول على األدلة املتعلقة باإلقرارات أو األرصدة" 
    4" .  وإيصال النتائج إىل املستفيدين   ياس معنيلتحديد درجة العالقة بني هذه اإلقرارات و مبق،

 :ميكن استخالص ما يلي من خالل التعريفني ،
  و بالتايل هي قائمة على خمطط مسبق ،عملية التدقيق عملية منظمة. 
من عدمهامن خالهلا حول عدالة القوائم املالية ق رأيه يبين املدقبات ،يشرتط يف عملية التدقيق مجع أدلة و قرائن إث. 

أن تتم بصفة موضوعية بعيدة عن أي حتيز :أي أن يلتزم املدقق احلياد يف مجعه لألدلة. 

                                                           
.18،ص  "( الناحية النظرية و العملية)علم التدقيق الحسابات  "،،إدريس عبد السالم اشتيوي  مرجع سابق 1  
10،ص  2118، األردن،دار وائل للنشر ،  الثالثة، الطبعة  "التدقيق من الناحية النظرية و العملية إلىمدخل "هادي التميمي ،  2  

3 وليام توماس ،أمرسون هنكي ،تعريب و مراجعة: امحد حامد حجاج ،كمال الدين سعيد ،" المراجعة بين النظرية و التطبيق" ، الكتاب األول دار املريخ للنشر،السعودية 
.15ص ،1001،  
             .21، ص  ذكرههادي التميم ، مرجع سابق مت  4
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 و الذي  يعترب املصدر هلده املعلومات،أن تتعدى عملية الفحص املعلومات املقدمة يف القوائم إىل فحص النظام احملاسيب.  
ومدى متثيل هذه املعلومات للصورة . م املالية لصاحل األطراف الطالبة لهيتضمن رأيه حول مصداقية القوائل املدقق لتقرير ،إيصا

 .1   الصادقة و للوضعية املالية و نتائج املؤسسة
فحص مهين مؤهل و مستقل  " :هو فإن التدقيق، على تعريف مصف اخلرباء احملاسبني  و احملاسبني املعتمدين الفرنسينيبناءا .3 

 . 2" يعمل على إبداء رأي حول مدى  انتظام و مصداقية امليزانية و جدول حسابات النتائج ملؤسسة ما
 :بناء على التعريفني  ميكن استخالص ما  يلي

 .التدقيق هو فحص انتقادي بناء للمعلومات املالية
 األدلةأي أن يتضمن جمموعة من معلال ،رأي هدا املدقق يكون 

 .من التقيد بالقوانني و املبادئ احملاسبيةأن يتأكد املدقق 
 :ه ـــو شامل للتدقيق على أنبالتايل ميكن صياغة تعريف بسيط 

للتأكد من صحة و مصداقية املعلومات املالية املقدمة  من طرف خمطط ،يقوم به شخص حمرتف و مستقل ، فحص انتقادي"
 ".موضوعي مدعم بأدلة و قرائن إثبات يف تقرير يديل من خالله املدقق برأي فين حمايد و ،ا النظام احملاسيب و كذ املؤسسة

 : 1أهنا ركزت على ثالث نقاط أساسية هي   املالحظ من التعاريف السابقة
و عن واقع املؤسسة ، كأداة للتعبري السليم ،الفرعية للنظام اإلداري األنظمة  على مدى صالحية نتائج يقصد به احلكم: التحقـيق

 .على مدى متثيل املركز املايل للوضعية احلقيقية للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة 
فيما ،ينتظر من خالهلما متكني  املدقق من إبداء رأي فين حمايد مها عمليتان  مرتابطتان  ،" التحقيق "و " الفحص"نشري إىل أن 

 .ت  إىل انعكاس صورة صحيحة و سليمة لنتيجة و مركز املؤسسة احلقيقيإذا كانت عملية القياس لألحداث االقتصادية أد
سواء كانت داخل املؤسسة أو ،يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق يف شكل تقرير يقدم إىل األطراف املعنية :  التقريـر

  . خارجها ،ونستطيع أن نقول بأن التقرير هو العملية  األخرية من التدقيق و مثرته
 
 
 
 

                                                           
  
 
  
1 LIONNEL.C et GERARD.V,)Audit et Control interne-aspects financiers . opérationnels et stratégiques (.Dalloze  ,Paris;1992;p21. 

 

 2 Bernard GERMOND .Audit Financier – guide pour l'audit de l information financière des entreprises.1ere édition  .Dunod. 
Paris.1991.p28  

العدد األول ، كلية احلقوق  العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ، .جملة الباحث."دور المراجعة في إستراتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية الجزائرية "مسعود صديقي،  1
 80، ص2111
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 أهداف و أهمية التدقيــق: المطلب الثالث
تطور يف األهداف  وكذا ،فقد صاحب هذا التطور طار التطور التارخيي للتدقيق ،كما سلفنا الذكر يف إ:التدقيقأهداف 

اجلدول و ميكن توضيح ذلك من خالل على نظام الرقابة الداخلية ، على مستوى التحقيق و الفحص ، إضافة إىل درجة االعتماد
 :التايل 

 التطور التارخيي  ألهداف التدقيق :  01اجلدول رقم                                 

             

مستوى التحقق  اهلدف من التدقيق الفـتـــرة
 أو الفحص

أمهية  الرقابة  
 الداخلية

 غري مهمة تفصيلي اكتشاف الغش و االختالس 1501قبل 
1501-
1010 

بعض االختبارات   االختالس و ،األخطاءاكتشاف الغش        
 تفصيل مبدئي

 غري مهمة

1010-
1033 

و ،حتديد عدالة املركز املايل و اكتشاف الغش 
 اخلطأ

فحص اختباري 
 تفصيلي

 درجة اهتمام بسيطة

1033-
1041 

و الة املركز املايل و اكتشاف الغش ،ديد عدحت
 اخلطأ

 بداية االهتمام اختباري

1041-
1081 

 لغش ا حتديد عدالة املركز املايل و اكتشاف
 و اخلطأ،

قوي و  ااهتمام اختباري
 جوهري

م  1081
 حىت اآلن

،تقييم نتائج األعمال،حتقيق  مراقبة اخلطط
 الرفاهية االجتماعية و غريها

       
 اختباري

أمهية جوهرية للبدء 
 بعملية التدقيق

 

   15،ص 2118، األردن،دار املسرية للنشر ،  ("النظريةالناحية )تدقيق احلسابات املعاصر "غسان فالح املطارنة ،: املصدر 

و اليت  عقبت الثورة الصناعية ،هي الفرتة اليت ، تطورات على مستوى  أهداف  التدقيقال من املالحظ أن الفرتة اليت صاحبت 
ربى اليت تغري  نشاطها عن سابقاهتا ،من ذلك النشاط البسيط كانت  مبثابة نقطة  التحول  اليت انبثق  عنها ظهور الشركات الك

كما كان للقضاء اإلجنليزي يف تلك الفرتة  دور هام .إىل شركات ذات نشاطات متنوعة ووسائل خمتلفة وملكية منفصلة عن اإلدارة
 يف قضية حلج القطن lopaseدليل على ذلك ،العبارة املشهورة للقاضي  أكربولعل ،يف تطور أهداف التدقيق 
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من هذه  و املغزى 1.واليت وصف فيها املدقق بأنه كلب حراسة  و ليس كلب ذا حاسة شم قوية القتفاء أثر اجملرمني ،1508 سنة 
 ثانوية لعملية  األخطاء أو الغش ،و إمنا يظهر ذلك كنتيجة  العبارة أن اهلدف األساسي من عملية التدقيق ليس اكتشاف

بصورة صادقة عن املركز املايل د عن كون التقارير املالية تعرب ا ، فإن هدف تدقيق احلسابات هو إعطاء رأي فين حمايعموم. التدقيق
   2.و نتائج أعمال الفرتة للمؤسسة حمل التدقيق

  3.احلديثة أو املتطورةالتقليدية ، : أساسيتنيكما ميكن حتديد أهداف التدقيق مبجموعتني 

  :العــــاماألهداف بشكلها 

 :األهداف الرئيسية

 .ومدى االعتماد عليها،الدفاتر ة بالتحقق من صحة ودقة و صدق البيانات احملاسبية املثبت

 .يستند على أدلة قوية العن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايلإبداء رأي فين حمايد 
 :األهداف فرعية

 .غش اكتشاف ما قد يوجد يف السجالت و الدفاتر من

 .بوضع ضوابط و إجراءات حتول دون دلك.تقليل فرص ارتكاب األخطاء و الغش

 .را أو مستقبال،و اختاذ القرارات حاض اعتماد اإلدارة على التدقيق يساعد على تقرير و رسم السياسات اإلدارية

 .طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من اختاذ القرارات املناسبة الستثماراهتم 

 .دائرة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة مساعدة

 .   تقدير التقارير املختلفة و مأل االستمارات للهيئات احلكومية ملساعدة املدقق

 :األهداف الحديثة أو المتطورة . 2

 .،و حتديد االحنرافات و أسباهبا و طرق معاجلتها ومدى حتقيق األهداف.مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها

 .نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومةتقييم 

 

                                                           
 10،ص2111، الطبعة األوىل ، دار صفاء ، األردن،(المدخل الحديث لتدقيق الحسابات)امحد حلمي مجعة ،  1

2  philie LAURENT et pierre TCHERKWSKY. "Pratique de l'audit opérationnel. Les éditions d'organisation ".Paris.1992.p29 
  11، ص  1005، األردن ،  لدار املستقب ،(األصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات )خالد راغب اخلطيب ، خليل حممود الرفاعي ،3
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 ،عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط، حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة
 .حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفرد اجملتمع

 :ينذكر منها ما يل " ميدانية"و "عملية"هناك أهداف أخرى ألهداف العامة واليت تطرقنا هلا ،باإلضافة إىل ا
 (:اإلفصاح)عرض القوائم 

يهدف املدقق من خالل هذا البند إىل التأكد من أن املؤسسة تقيدت مبا تنص عليه املعايري و املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال      
 أخرى ،مما  يق هده الطرق من فرتة إىلفضال عن قياس درجة الثبات يف تطبسياسات احملاسبية املتبناة من قبلها ،عاما و الطرق و ال

على التقرير حول هذه املشاهد املرتبطة بالواقع الفعلي للمؤسسة و املؤثرة على درجة مصداقية عناصر القوائم املالية جيرب املدقق 
     .املفحوصة واملعلن عليها

 :الشمولية
يعين أن كل العمليات قد مت تسجيلها من طرف املؤسسة وقت حدوثها دون أي استثناءات وحىت  يتأكد املدقق من دلك عليه   

 . اإلطالع على كل الدفاتر و السجالت ،وذلك بغرض توفري معلومات حماسبية شاملة تعرب عن وضعية املؤسسة
 :الوجود والتحقيق

 .موجودة فعال هي العناصر الواردة يف امليزانية من أصول وخصوم أن مجيع أن يتأكد املدقق من  
 :الملكية و المديونية

ديون وأن الل األصول الواردة يف امليزانية ،لكئق القانونية من ملكية  املؤسسة هنا جيب على املدقق أن يتأكد عن طريق الوثا
 .مستحقة فعال ألطراف أخرى

 :التقييـــم
 ،مع عليها من كون كل العمليات احملاسبية مت تقييمها وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف ى املدقق التأكددا املبدأ أنه عليعين ه

 .ألخرى دورة من التقييم طرق ثبات
 :فنــي رأي إبداء

 املدققة املالية القوائم متثيل حول عدالة ثبات إ وقرائن بأدلة مدعم حمايد فين رأي إعطاء هو احلسابات ملدقق األساسي اهلدف 
 .األعمال ونتيجة املايل للمركز
 :ما يلي2وإجراء  بالفحص القيام التدقيق عملية إطار يف عليه ينبغي لذلك

   ؛املنتهجة الطرق و اإلجراءات من التحقق
   ؛ اخلصوم و األصول عناصر مراقبة
 ؛  التنظيمي اهليكل تقييم

                                                           
  ، 28، ص 2114منشورة  ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،  غري دكتوراه، أطروحة  نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائرمسعود صديقي  

2  BELAIBOUD Mokhtar , Guide pratique d'audit financier et comptable  .maison des livres, Alger.1986.p22 
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   للعمليات السليم التسجيل من التأكد
   ؛ السابقة السنوات ختص اليت والنواتج األعباء لكل السليم التسجيل من التأكد
  .األخطاء ،و التالعبات الغش، حاالت عن الكشف حماولة

 كانت أطرافا سواء املؤسسة مع مصلحة ذات كثرية جهات ختدم وسيلة كونه يف تتمثل التدقيق أمهية إن  :التدقيق أمهية /ب
 من املستفيدين بني ،ومن خطط مستقبلية ورسم قرارات ختاذإل احملاسبية البيانات على كبري حد إىل تعتمد إذ، خارجية أو داخلية
 :جند التدقيق

 :املؤسسة إدارة
 فإن ،وبالتايل مسبقا املسطرة لتحقيق أهدافها املستقبلي التخطيط عملية يف خاصة كبري بشكل التدقيق على املؤسسة إدارة تعتمد

 مستوى على احلكم مفتاح يعترب ،كما عليها االعتماد نسبة من الثقة ويزيد من كبرية درجة سيمنحها قوائمها على املدقق مصادقة
 .اإلدارة جملس أعضاء أداء

 واملسامهني املالك
 طرف من بد ال ،فكان أمهية التدقيق من عزز املالك عن اإلدارة وانفصال اإلقليمي االمتداد ذات املسامهة شركات ظهور إن

 جلب يف يساهم احلسابات مدقق تقرير أن كماالتالعبات ، و اتختالساال حدوث ومنع املسامهني ألموال األمثل التسيري يضمن
 .ممكن عائد أكرب هلم يضمن جدد مستثمرين

  واملوردين الدائنني
  1بااللتزام الوفاء على والقدرة املايلاملركز  ملعرفة بتحليلها ويقومون، املايل القوائم وسالمة بصحة املدقق تقرير على هؤالء يعتمد
 . املؤسسة لدى حتصيلهم حلقوقهم هلم يضمن ما ، املؤسسة لدى السيولة درجة وكذا

   الزبائن
 ، األجل طويلة مبعامالت معها عند ارتباطهم وخاصة  االقتصادية الوحدة استمرارية مبعرفة ينحصر باملعلومات الشرحية هذه اهتمام

 .1 األولية  أو املواد للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا
   العاملين

 اليت باملعلومات مهتمون كما أهنم ،2عملهم أرباب ورحبية باستقرار املتعلقة باملعلومات مهتمون هلم املماثلة واجملموعات هم
   .العمل فرص وتوفرالتقاعد  ومنافع مكافآهتم دفع على املشروعات قدرة تقييم من متكنهم

 
 
 

                                                           
 12،مرجع سبق ذكره،ص"األصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات" ، خالد راغب اخلطيب،خليل حممود الرفاعي -1
 ، املعهد العريب للمحاسبني ا" مستخدمي القوائم الماليحول دور مراقب الحسابات ومسؤوليته في تلبية احتياجات  دراسة"عبد الصمد جنم اجلعفري،إياد رشيد القريشي ،  -2

 2118ة بغداد،عقانونيني،جام
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  األخرى اإلقراض ومؤسسات البنوك
 عليها األخرية هذه أن ،غري املؤسسات املالية من القروض إىل املؤسسات ،تلجأ مايل عسر ملواجهة أو نشاطاهتا توسيع بغرض
 صدق يؤكد الذي احلسابات مدقق تقرير إىل ذلك يف ،وتعود السداد مستقبال على املؤسسات لقدرة ومعرفتها اخلطر درجة معرفة

 . للمؤسسة للمركز املايل ومتثيلها املالية القوائم
  احلكومية اهليئات
 أو االقتصادي النشاط مراقبة نها،م  األغراض من  العديد يف املشروعات تصدرها اليت البيانات على الدولة أجهزة بعض تعتمد
 . 1وسليمة واقعية بيانات على تعتمد مجيعا وهذه فرض الضرائب، أو للدولة االقتصادية السياسات رسم

  :يف تكون "العامة املصلحة" التدقيق أمهية أن 2002 عام املعايري إصدار للمحاسبني ،عند الدويل اإلحتاد جلنة بينت وقد
 ؛  السليمة اإلدارية القرارات وضع يف يساعد
   ؛ الضرييب للنظام العادل التطبيق عند والكفاءة الثقة بناء يف الضرائب خرباء يساعد

 .استغالل موارد املؤسسات بكفاءة وفعالية
ــواع التدقيــق  : المطلب الرابع   أن

 بدراسة وسنقوم .التدقيق عملية جوهر من ال يغري أن ذلك إال ،منها إليه ينظر اليت ،ختتلف من الزاوية للتدقيق عديدة أنواع هناك
 : التايل النحو على التدقيق أنواع
   اإللزام؛ حيث من
 ( االختبارات حجم)الفحص  مدى حيث من
   التدقيق عملية توقيت حيث من
   .التدقيق عملية نطاق حيث من
  التدقيق بعملية القائم حيث من
 :  وتدقيق اختياري  حيث اإللزام القانوين إىل نوعني ، تدقيق إلزامي ، ينقسم التدقيق من:اإللزام حيث من

 اإللزامي  التدقيق :أوال

 ، هلا اخلتامية املالية القوائم لتدقيق حساباهتا واعتماد خارجي مدقق تعيني بضرورة املؤسسة يلزم ،حيث به القيام جيرب القانون     
 العقوبات املقررة طائلة حتت املخالف وقوع به القيام عدم عن ويرتتب

 
                                                           

 12، مرجع سبق ذكره ، ص (األصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات )خالد راغب اخلطيب ، خليل حممود الرفاعي، 1 
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 االختياري   التدقيق : ثانيا

 حمددة هنا املدقق واجبات حبيث تكون، مالكها أو املؤسسة إدارة من بطلب ،وتكون بقانون امللزمة غري التدقيق عملية هي    
 1 .التدقيق لعملية الطالب مع املسبق التفاقه وفقا

 واعتماد املؤسسة لتدقيق حسابات خارجي مدقق خبدمات االستعانة يتم ،قد األشخاص شركات و الفردية املؤسسات ففي
 األعمال نتائج عن احملاسبية املعلومات صحة على اطمئنان الشركاء حيث من تتحقق اليت للفائدة ،نتيجة اخلتامية املالية قوائمها
 حالة يف أما . جديد شريك انضمام أو انفصال حالة يف وخاصة الشركاء حقوق كأساس لتحديد تتخذ واليت، املايل واملركز

 اخلارجية إىل اجلهات تقدم اليت وتلك الدفاتر من املستخرجة البيانات دقة يف للمالك الثقة يعطي املدقق ،فوجود املؤسسات الفردية
 .مصلحة الضرائب  وخاصة

 :  نوعني إىل االختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم:االختباراتمن حيث مدى الفحص حلجم 

 "تفصيلي" شامل  تدقيق : أوال

 ، املالية خالل السنة متت اليت واألعمال واملستندات والدفاتر القيود كافة التدقيق عملية تشمل أن به املقصود               
 الوقت عاملي مع يتعارض ،فهو نفقات باهظة يكلف كونه إىل باإلضافة كبريين ووقتا جهدا التدقيق من النوع هذا ويتطلب
 الصغري  احلجم ذات املؤسسات على يقتصر استخدامه فإن وبالتايل، مراعاهتما باستمرار على املدقق حيرص واليت والتكلفة

 اختباري  تدقيق: ثانيا

 جمموع من املدقق عينة ينتقيها فحص أساس على ويرتكز الكربى الشركات ظهور مع التدقيق من النوع هذا ظهر             
 قوة مدى على العينة حجم ،ويعتمد النتائج يتم  تعميم أن على باملؤسسة اخلاصة واملستندات واحلسابات والسجالت الدفاتر
 . العينة حجم توسيع املدقق على وجب والسجالت الدفاتر يف كثرية توافر أخطاء حالة ففي، الداخلية الرقابة نظام وسالمة

 :نوعني إىل التدقيق تقسيم ميكن املعيار هذا وفق: التدقيق عملية توقيت حيث من

 

 

 

 

                                                           
  48ص ،1001 بريوت ، اجلامعية ،الدار  ،"التطبيقالمراجعة بين التنظير و " الفيومي،حممد  الصبان،حممد مسري  1
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 : مستمر تدقيق : أوال

 بطريقة كانت سواء مسبقا زمين حمدد لربنامج وفقا ككل املالية السنة خالل االختبارات وإجراء الفحص عمليات خالله من تتم
 يف خاصة بصفة املدقق يتبعه التدقيق من النوع وهذاغري منتظمة ، بطريقة أو ...شهرية أو أسبوعية بصفة تتم ،كأن منتظمة

 :من احلاالت التالية  1حالة
   عملياهتا؛ وتعدد املؤسسة حجم كرب
 ؛ كفاءته مدى على للحكم الداخلية الرقابة نظام تقييم من التمكن عدم
   .مستمرة بصفة املؤسسة على الرتدد من ميكنهم ،ما املدقق مساعدي من كبري عدد توافر
 2 : يلي فيما تلخيصها ميكن وعيوب مزايا النوع وهلذا

 :املستمر التدقيق مزايا  
  السنة؛ مدار على الكايف الوقت لوجود نظرا تفصيال أكثر بتدقيق يقوم أن للمدقق ميكن
 والتالعب؛ الغش ارتكاب فرص وتقليل ودقة بسرعة وإجنازه العمل انتظام يف أثره له املؤسسة على املدقق تردد كثرة
   قصري بوقت النهائي التدقيق من االنتهاء من املدقق متكن

   يستفحل؛ أن قبل التالعب اكتشاف من ميكن،و  سريعة بصورة لألخطاء املؤسسة تصحيح
 .السنة طوال بتدقيقها يقوم اليت املختلفة املؤسسات على مساعديه ووقت وقته يوزع ،حيث املدقق ألعمال بالنسبة العمل انتظام

 :املستمر التدقيق عيوب  
   تدقيقها؛ سبق اليت األعمال يف املوظفني لتالعب احتمال هناك
   التدقيق بأعمال القيام أثناء املؤسسة أعمال عرقلة
   ؛ الروتني يف املدقق دخول واحتمال طويل لوقت المتدادها نظرا ومساعديه املدقق ترهق
 حالة يف إحراج عنها ينجم أو العمل مبصاحل تضر قد املوظفني مع صالت عنه ينتج قد املؤسسة على للمدقق الكثري الرتدد

 .للخطأ اكتشافه
 
 
 
 
 
 

                                                           
  1 104،ص2111، دار اجلامعية ، مصر ،  "دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعة "، كمال الدين مصطفى الدهراوي ، حممد السيد سريا 

،دار الثقافة للنشر ،األردن ، 1اجلزء األول ، ط، "( العمليةاإلطار النظري و اإلجراءات )مراجعة الحسابات المتقدمة " حسني أمحد دحدوح ، حسني يوسف القاضي ، 2
 01،ص2110



 الداخليالفصل األول                                                                                    مقاربة نظرية للتدقيق 

 

 
18 

   نهائــي تدقيق :ثانيا

إذ يعني املدقق يف ظل هذا النوع بعد ، اخلتامية املالية والقوائم احلسابات وإعداد املالية السنة انتهاء بعد يتم بكونه يتميز       
 .االنتهاء من التسويات وكذا حتضري احلسابات اخلتامية  و قائمة املركز املايل 

ق القدرة على التحكم يف للمدق يكون عدد عملياهتا قليل وتكون واليت 1ما مييز هذا النوع أنه يكون يف املؤسسات الصغرية      
 .والراجع إىل حمدودية املدة اخلاصة بالتدقيقالوضعية ،

   :النهائي التدقيق حيققها اليت املزايا  
 وإقفاهلا؛ تسويتها متت قد تكون احلسابات مجيع أن ،حيث تدقيقها يتم اليت واألرقام البيانات وتعديل التالعب احتماالت ختفيض

 السجالت إىل حيتاجوا ولن املؤسسة على كثريا يرتددوا لن ومعاونيه املدقق ،ألن املؤسسة داخل العمل يف ارتباك حدوث عدم
 ؛ اإلقفال عملية من االنتهاء بعد إال والدفاتر
 . الوقت االختبارات حملدودية وإجراء العمليات تتبع يف ومساعديه املدقق جانب من السهو احتماالت من تضعف

 : سلبيات التدقيق النهائي
 قصر الفرتة الزمنية الالزمة للقيام بالتدقيق،

 بأداء باملؤسسة العاملني  جانب من االهتمام عدم إىل يؤدي قد املالية السنة هناية يف الدفاتر إقفال بعد التدقيق بعملية القيام
 األخطاء تلك لتسوية الفرصة لديهم وبالتايل املاليةالسنة  هناية يف إال تكتشف لن األخطاء أن لعلمهم منهم املطلوبة األعمال

 ؛ التدقيق عملية يف البدء وقبل العام خالل
 توقيت ألن األخطاء تراكم تفادي حماولة أو العالج إمكانية عدم عنه يرتتب قد املالية السنة هناية يف والتالعب األخطاء اكتشاف 

 ؛ وقوعها من طويلة فرتة بعد سيكون والتالعب األخطاء اكتشاف
 يدقق اليت للمؤسسات املالية هناية السنة تواريخ كانت إذا ،خاصة التدقيق مكاتب يف العاملني وإرهاق العمل ارتباك إىل يؤدي قد

 . متقاربة أو واحدة حساباهتا
 
 

 

 

 

 

                                                           
 23، ص 2006الثالثة ،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة(  المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية) حممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي ، 1
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 :يلي  ما إىل النطاق حيث من التدقيق يقسم: التدقيق  عملية نطاق حيث من
 .كامل تدقيق :أوال   

 يعين ال ،وهذا ونطاق عمله جمال حول قيودا املدقق مع املتعاقد الطرف أو اإلدارة فيه تضع ال الذي التدقيق هو                 
 الفين رأيه يتضمن والذي عمله هناية عند يف تقرير املدقق يشرتط ولكن الدورة خالل متت اليت العمليات كل بفحص املدقق قيام

 املسؤولية حتمله مع الختباراته خيضعها اليت املفردات اختيار حرية للمدقق وتكون  استثناء،دون  املالية القوائم كل ميس أن واحملايد
 . املفردات كل كاملة حول

 .جزئي تدقيق : ثانيا
 فرتة خالل النقدية ،كفحص العمليات معني لغرض موجهة أو اهلدف حمدودة وتكون املدقق هبا يقوم اليت العمليات هو         

  .املخزون  جرد من التأكد أو ، املخازن حسابات أو فحص ، حمددة فرتة خالل اآلجل أو النقدي البيع عمليات فحص أو معينة
 إىل يهدف ،وال الفحص إليها اليت توصل والنتائج اتبعت اليت اخلطوات متضمنا تقرير على احلصول إىل اجلزئي التدقيق يهدف

 التدقيق يف هو كما األعمال ونتيجة املالية للمراكز داللتها املالية ومدى القوائم عدالة مدى عن حمايد فين رأي على احلصول
 نفسه ليحمي ونطاقها هبا قيامه املطلوب املهمة يوضح كتايب عقد على احلصول اجلزئي يف التدقيق املدقق على وجيب . الكامل

 . 1  األداء يف تقصري إليه ينسبوال 
 أساسيني  نوعني إىل هبا القائم حيث من التدقيق عملية ميكن تقسيم: من حيث القائم على عملية التدقيق 

 :أوال التدقيق الداخلـــي         
 يف باالستقاللية وتتمتع يف احلكم التامة احلرية ،هلا املؤسسة مستوى على متواجدة مصلحة به تقوم التدقيق من النوع هذا     

 طرف من ينفذ كونه دائم عمل هو الداخلي التدقيق ،وعمل والتطابق والتحقق التقييم مهام الداخلي للتدقيق ،وختول التصرف
  .باملؤسسة دائمة مصلحة

 قصد املديرية تصرف حتت للوسائل املوضوعة دوري فحص عن عبارة " أنه على الداخليني واملراقبني للمدققني الفرنسي املعهد عرفه
 ."األخرى املصاحل باقي عن ومستقلة املؤسسة تابعة ملديرية مصلحة به تقوم النشاط هذا. املؤسسة وتسيري مراقبة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 23.22 ، ص (األصول  العلمية و العملية لتدقيق الحسابات، مرجع سبق ذكره)فاعي ، خالد راغب اخلطيب ، خليل حممود الر  1
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 تتضمن هبا املعمول كانت اإلجراءات إذا مما التأكد هي الدوري النشاط هذا إطار يف الداخليني للمدققني الرئيسية األهداف   
 . 1  ومناسبة واضحة اهلياكل ، فعالة التنظيمات ، العمليات شرعية ، صادقة املعلومات أن ، الكافية الضمانات

 خارجي تدقيق : ثانيا

بغية فحص البيانات والسجالت احملاسبية والوقوف على تم بواسطة طرف من خارج املؤسسة ،التدقيق اخلارجي هو الذي ي       
عن النظام احملاسيب املولد من أجل إبداء رأي فين حمايد حول صحة وصدق املعلومات احملاسبية الناجتة رقابة الداخلية ،تقييم نظام ال

 ، املسامهون"وذلك إلعطائها املصداقية حىت تنال القبول العام والرضا لدى مستعملي هذه املعلومات من األطراف اخلارجية  هلا ،
 2     ".أخرى  وهيئات ، الضرائب إدارة ، البنوك  املستثمرين،

 ذلك فإن املؤسسة على مستوى الداخلي التدقيق بوجود أنه القول ،ميكن اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني كربط       
 إجراءات بعض على يعتمد أن له ميكن كما ، ونتائج أعماهلا حساباهتا ومصداقية صحة يف اخلارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي

 ،وتعترب الوظيفة هذه هبا متارس اليت الكيفية حتكم املعايري من جمموعة من بدورها ختلو ،وال التحليل3. الداخلي التدقيق وأعمال
 مدقق فإن ، احلقوق من مبجموعة ويتمتع ومستقل مؤهل كونه إىل باإلضافة .للمدقق املهين األداء مستوى على للحكم وسيلة

 املربم والعقد القانون يفرضه ما حدود يف الواجبات ببعض ملزم بالتقيد احلسابات

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار العام للتدقيق الداخلي: المبحث الثاني

                                                           
1 HAMINI  Allel « .l'audit comptable et financier ».Berti  édition .Alger.2002.p07 

 

 10،ص 2110ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ،الطبعة الثانية ،"المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"حممد بوتني ،  2
، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات احلكومات ، كلية  "انعكاس تكامل المراجعة الداخلية و الخارجية على األداء الرقابي"براق حممد، صديقي مسعود، 3

 20ص.2110مارس  15.10 احلقوق و العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ،
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 و أهميته مفهوم التدقيق الداخلـــي:المطلب األول
دليل لتعريف التدقيق الداخلي يف عام  مت صياغة ال( IIA)مهنة التدقيق صادر عن مت إصدار دليل ألخالقيات  1996يف عام 
على أنه نشاط نوعي و استشاري  وموضوعي مستقل داخل املنشأة مصمم ملراجعة : "من قبل معهد املدققني الداخليني  1999

خالل التحقق من إتباع السياسات و اخلطط و اإلجراءات املوضوعية  و اقرتاح  التحسينات األهداف من  سني اجناز هذهو حت
 1. " إلنتاجية  القصوى تصل إىل درجة الكفاية االالزمة إدخاهلا حىت 

نشاط تأكيدي مستقل  وموضوعي :" مت صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي ومت تعريفه على انه  2011ويف عام 
وهو يساعد  املنشأة  على حتقيق أهدافها بإجياد  مة للمنشأة  و لتحسني عملياهتا ،و نشاط  استشاري  مصمم  إلضافة  قي

  2(" .التحكم)الرقابة والتوجيه  فاعلية عمليات إدارة املخاطر ،قيق لتقييم وحتسنيمنهج منظم و د
إلدارة املنشأة لتعرب عن نشاط داخلي مستقل إلقامة وظيفة داخلية تابعة :" يعرف اجملمع  العريب للمحاسبني التدقيق الداخلي انه 

ق الرقابة اإلدارية  مبا فيها احملاسبية للتقييم مدى متاشي النظام  مع ما تتطلبه اإلدارة  أو العمل على حسن استخدام املوارد مبا حيق
 . 3" الكفاية اإلنتاجية القصوى

فعالية تقييميه مقامة ضمن املنشأة بغرض خدمتها : "لي على انه التدقيق الداخ IFACكما عرف االحتاد الدويل للمحاسبني 
 4"ومن ضمن وظائفها اختبار و تقييم ومراقبة مالئمة النظام احملاسيب و نظام الضبط الداخلي وفعاليتهما 

وفعالية مجيع  ئمةمالرقابة إدارية تقوم بتقييم مدى ":واجتهد الكثري يف تعريف التدقيق الداخلي ، حبيث عرفه التميمي على أنه 
حيث نشأ و تطور نتيجة الزدياد حاجة  اإلدارة العليا يف املنظمة إليه كأداة رقابية و إدارية واع الرقابة األخرى يف املنظمة ،أن

 تستعني هبا يف اجناز وظائفها الرئيسية اليت تتمثل يف السعي  إىل إشباع أكرب قدر ممكن من احتياجات ذوي العالقات يف املنظمة
اإليفاء بالتزاماهتا و كفاءهتا ،وذلك ألجل دة اإلدارة ويف مجيع مستوياهتا ،فالتدقيق الداخلي يهدف إىل مساع. اليت تقوم بإدارهتا

 .5و االستشارات و الدراسات و االقرتاحات من خالل التحليل ،و التقييم ،

خاصة بتصرفات تتعلق بتأكيدات ع وتقييم أدلة إثبات ،منظمة جلم عبارة عن عملية" : كما عرف لطفي التدقيق الداخلي بأنه     
هبدف توفري تأكيد على وجود تطابق  بني تلك التأكيدات مع املعايري املقررة وتبليغ تلك النتائج على و أحداث اقتصادية ،

 . 6"املستخدمني املعنيني

 

 

                                                           
1 Side IIA :  www.theiia @org.   
2 Standards for the professional praelice Framework 1999 side IIA :  theiia@org. 

     227،ص 2001 ، األردن، عمان  ، " مفاهيم التدقيق  المتقدمة"اجملمع العريب للمحاسبني أ ، 3
 213،ص 2001، 1، ترمجة مجعية مدققي  احلسابات القانونيني الفلسطينية ، ط" معايير التدقيق الدولية"االحتاد الدويل للمحاسبني  ، 4

 89 ،ص1998، مركز كحلوان  للكتب ،عمان ،" العملية و الناحية النظرية من": التميمي ،هادي،املدخل للتدقيق    5
 18،ص 2002للنشر والتوزيع ، القاهرة ، األول، دار الكتاب  "المراجعة في عالم متغير "لطفي أمني السيد أمحد،  6

http://www.theiia/
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 : أهمية التدقيق الداخلي

هبا الشركات احلديثة ،حيث ا شار بعض الباحثني إىل أن سنة  الوظائف اليت تتميز تعترب وظيفة التدقيق الداخلي من أهم     
التدقيق الداخلي تكمن يف  ومما ال شك فيه أن أمهيةمن التدقيق اخلارجي ،واحدة من التدقيق الداخلي توازي عمل ثالثة سنوات 

وضعه معهد املدققني الداخليني بوضوح  على أن على إضافة القيمة املضافة حيث نص التعريف الذي هذه الوظيفة  مدى قدرة
ث وضعه املعهد  يللشركة ، حب القيمة املضافة كذا التأميين  يهدف باألساس إىل إضافة قيمة  التدقيق الداخلي بدوره االستشاري و

و زيادة فرص اجناز خالل حتسني  من القيمة يتم أشار املعهد إىل إضافةقيق الداخلي ،و كهدف هنائي و اسرتاتيجي لوظيفة التد
 . 1وحتسني اإلجراءات و العمليات و ختفيض املخاطر إىل مستويات مقبولة  املنظمة أهداف

 : اخلدمات التالية  بتقدمي مسؤولياهتا يف حتمللتدقيق الداخلي مبساعدة اإلدارة يقوم ا:اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي
،بأن  تقوم اإلدارة بالتخطيط و التنظيم و اإلشراف بطريقة توفر ضمان:  حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة

 األهداف املنشودة سوف يتم حتقيقها ولذلك فان مجيع أنظمة و عمليات و أنشطة املؤسسة خاضعة لتقييم التدقيق الداخلي 
و ،و مفيدة أيضا غيلية  املقدمة لإلدارة دقيقة ،و كاملة ،جيب أن تكون املعلومات املالية و التش: يها قابلية املعلومات لالعتماد عل

 حىت ميكن لإلدارة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات املناسبة تكون قدمت يف الوقت  املناسب ،أن 
 قانونية  يف ممتلكات الغري السرقة واحلريق و التصرفاتعن يؤكد املدقق الداخلي على ضرورة حبث اخلسائر الناجتة : محاية األصول

ولذلك فان  الرقابة التشغيلية اجليدة  متنع سوء استخدام األصول ومحايتها من املخاطر احملتملة  وذلك للتأمني عليها ضد املنشأة ،
 .املخاطر املذكورة

عندما يقوم املنتسبني للمؤسسة ،مبا هو مطلوب منهم القيام يتحقق التدقيق الداخلي : املوضوعيةجراءات اإلااللتزام بالسياسات و 
لة عدم التزام املوظفني بذلك فعلى املدقق حتديد يف حاو كذا التعليمات ،األنظمة و السياسات و اخلطط و اإلجراءات و  به ،كإتباع
كما جيب عليه حتديد قط ،ليس املسئول عن ذلك املوظف فو تطبيقها ، إذ قد تكون اإلجراءات خاطئة وال ميكن  األسباب

 .عن عدم االلتزام التكلفة الناجتة واملخاطر النامجة
،و يقوم املدقق الداخلي  من قبل اإلدارةاف و الغايات و إجراءات الرقابة توضع األهد:الوصول إىل األهداف وكذا الغايات

إلدارة العليا أو على عاتق  اوضع األهداف حبيث تقع مسؤولية ، بتحديد  فيما إذا كانت متوافقة مع أهداف وغايات املؤسسة
 .تأكد من أن الربامج آو العمليات قد نفدت كما خطط هلاو على املدقق الجملس اإلدارة ،

و على املدقق الداخلي  فحص وكذا ،تقع مسؤولية  منع الغش و االحتيال على إدارة  املؤسسة : منع اكتشاف الغش و االحتيال
وليس من مسؤوليته    اكتشاف الغش ولكنه  جمرب أن دون وقوع الغش ،من قبل اإلدارة اإلجراءات  املطبقة ة و فعالية  تقييم  كفاي

  عند اكتشاف و واجب عليه، تكون لديه  معرفة كافية بطرق احتماالت  وقوعه  ليكون قادرا  على حتديد  أماكن حدوثه
رغم ذلك ال يستطيع املدقق ، إضافية  للتأكد من عدم حدوث الغشالضعف يف نظم املراقبة الداخلية أن يقوم باختبارات 

                                                           
 .226،ص 2001سنة  ،"مفاهيم التدقيق المتقدمة"اجملمع العريب للمحاسبني أ ، 1
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الداخلي أن يضمن عدم حدوث الغش و االحتيال  إال انه جيب أن يكون باستطاعته التحقيق يف الغش آو املشاركة مع جهات 
 .أخرى

 .التعاقد الخارجي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي:  المطلب الثاني

الدعوات املتزايدة إلسناد وظيفة التدقيق الداخلي طرأت على جمال التدقيق الداخلي ،رات احلديثة  اليت من ضمن التطو          
إىل أن التعاقد اخلارجي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي أصبح أمرا  Spira and Page"1"إىل مدققني خارجيني حيث أشار 

و يرتاوح واحتياجاهتا إىل مهارات متخصصة ،تكلفة التدقيق الداخلي مألوفا خصوصا بعد مثانينات القرن املاضي بسبب ارتفاع 
 وقد أوضح  التدقيق الداخلي أو تعاقد جزئي ،التعاقد اخلارجي ما بني تعاقد كامل مبعىن التعاقد الجناز مجيع أعمال 

 IIA Position Paper on"بعنوان  2005معهد املدققني الداخليني موقفه من التعاقد اخلارجي يف نشرة أصدرها عام 
Resourcing Alternatives for the Internal Audit Function »   ألن يبقى الباب مفتوحا ملثل هذا   ،

 : 2النوع من التعاقد وذلك بشروط 
 .و أن يؤديها أشخاص مؤهلني لذلك اجلودة املناسبة يف اخلدمة ،احلصول على 

 .أن توفر الشركة اإلشراف الكايف و املالئم على هذه الطواقم من داخل املستويات التابعة هلا 
 .وظيفة التدقيق الداخليب ألجل القيام بالتدقيق اخلارجي ،القيام أن ال تقوم الشركة أو املؤسسة املتعاقد معها

عاقد اخلارجي أصبح يشكل مفهوما اسرتاتيجيا إىل أن التوقد أشارت شركة آرثر أندرسون العاملية للتدقيق يف دليلها التسويقي 
من قسم خاص بالشركة  إىل شركة  أي حتويل وظيفة التدقيق الداخلي من قسم التدقيق الداخلييضيف قيمة للمؤسسة من خالل 

إلضافة إىل إعفاء أكثر استقاللية باخربة ومعرفة و دراية و  أكثرر الذي من شأنه إضافة كادر متميز و متخصصة بالتدقيق األم
وأيضا من األعباء الناجتة عن التعيني وكذا التوظيف وغريها ، كما يضيف يف اخلاصة بقسم التدقيق الداخلي الشركة من التكال

 :مجلة من األسباب وأمهها متثل فيما يلي  3"صبيحي"
دقق الداخلي من تدعيم مركزه يف اهليكل إن مجيع احملاوالت اليت تستنفد لتفعيل استقالل امل:قصور استقالل املدقق الداخلي 

وحىت وجود خط االتصال الرابط بينه وبني جملس اإلدارة وجلنة التدقيق  قد ال تنجح يف ي و عزله عن الوظائف التنفيذية ،التنظيم
 .عزل تأثريات اإلدارة عليه

لوحدة اخلاصة بالرقابة الداخلية  قد تبدو صغرية إذ إن جمموع هذه اخلربات يف ا: اخلربات العالية الواجب توفرها يف املدقق الداخلي 
  .ما قورنت باخلربات املتوفرة لدى مكتب التدقيق اخلارجي

 .ختفيض التكاليف واحملافظة على جودة العمل املؤدى يف نفس الوقت 

                                                           
1 Spira Laura and Page ,Michal, « Risk management-The reinvention of internal contrôle and the changing role of internal audit », 

Accounting, Auditing & Accountability Journal.Vol (16) N °4  , 2003 , p635 

2 Institute of Internal Auditors IIA , « Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion on Internal 

control » , available at : http://WWW.theiia.org/ ,  2005 ,P5 
 226،ص2000صبيحي ،، 3
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من اإلشراف املباشر و يتيح  انة بفريق خارجي قد يعفي اإلدارةإن االستع: السماح لإلدارة بالرتكيز على االختصاصات الرئيسية 
 .هلا التفرغ ملتابعة القضايا اإلسرتاتيجية

إن الشركة تستطيع الوصول إىل صفقة مع شركة التدقيق اخلارجي ،يتم مبوجبها التدقيق الداخلي : ختفيض تكلفة التدقيق اخلارجي  
ضرورة قيام شركة ث إىل تسليط الضوء على طمح الباح، وهنا ي" وفرات احلجم الكبري"وكذا اخلارجي و احلصول على ما يسمى 

فريق التدقيق اخلارجي مع عدم إسناد  املهتمني لنفس الفريق ، األمر بتخصيص فريق للتدقيق الداخلي ،يكون مستقل عن  التدقيق
 .الذي يهدد استقالل هذا الفريق يف املهمتني 

ولكن ينادي الكثري من الباحثني واملمارسني على اإلبقاء عن هذه الوظيفة داخل املشروع ،مع إضافة ضمانات عالية الستقاللية 
املدقق الداخلي ، وهذا ما ينادي به معهد املدققني الداخليني حيث ينادي املعهد بأن وظيفة التدقيق الداخلي من األفضل أن 

ملؤسسة تعمل ضمن السياسات املوضوعة بواسطة اإلدارة العليا وجملس اإلدارة ، لكن بشرط أن يكون هلا وحدة مستقلة داخل ا
من يؤدي املهمات يكون مراجعون من داخل املنشأة ملتزمون مبعايري املمارسة املهنية و قواعد السلوك املهين الصادرة عن املعهد ، 

و "يونغ "و "ارنست "و "آرثر أندرسون " صة بالتدقيق الداخلي مثل شركةهذا وتعرض كربيات شركات التدقيق  الدولية براجمها اخلا
 .غريها

 أهداف التدقيق الداخلي ونطاق تطبيقه:المطلب الثالث
لقد استطاع معهد املدققني الداخليني حتقيق هدف التدقيق الداخلي بشكل عام على أنه حتسني وإضافة القيمة لتلك     

العمليات اليت ختتص املؤسسة القيام هبا ،حيث أشار التعريف الصادر عن املعهد بأن قدرة و فعالية التدقيق الداخلي على خلق 
لكيفية  املستفيدة من خدماهتم رة توافر الفهم املشرتك لدى املدققني الداخليني ،واألطرافالقيمة ،يتوقف على أمرين ،أوهلا هو ضرو 

والثاين هو النظر إىل وظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء سلسلة القيمة و األطراف .جعل التدقيق الداخلي نشاطا مضيفا للقيمة 
 :الداخلي هبدفني أساسني مها كاأليتأهداف التدقيق " الصحن وسرايا"املستفيدة من تلك القيمة ،وحدد 

 .الداخلية واملصرح هبا يف املستويات اإلدارية املختلفة  مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة التحقق من
 .مدى كفاءة وفعالية أداء اإلدارات و األقسام املختلفة  التحقق من
 : 1أساسني مها أخرى هبدفني زاويةآخرون أهداف التدقيق الداخلي من  باحثون وقد حدد

 ماية احلهدف 
 بناءالهدف 

يقصد به الدور الذي يضطلع به املدقق الداخلي لتقييم وتدقيق األحداث والوقائع املاضية للتحقق من األمور  هدف احلماية
 : 2التالية

 

                                                           
 ديسمرب1994،جملة البحوث التجارية  املعاصرة ،اجمللد الثامن ،العدد الثاين ، " المعلومات إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية فيظل تطور تكنولوجيا"،حممد الرملي،اهللعبد  1

 251،ص
 228، ص2001 اجملمع  العريب للمحاسبني ،عمان ، األردن، ،" مفاهيم التدقيق المتقدمة"اجملمع العريب احملاسبني أ ، 2
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 دقة و تطبيق الرقابة احملاسبية 
 باحلماية الكافية، حماطةو أهنا ، قد مت احملاسبة عنهان أصول املؤسسة أ

 ،احملاسبة  وظيفة االحتفاظ و وظيفة التنفيذ ووظيفة بالفصل بنيفيما يتعلق  اختبار الرقابة الداخلية خاصة
حبيث يدقق كل موظف عمليات املوظف ، الداخلي من حيث تقسيم األعمال مبا حيقق تسلسل تنفيذ العمليات تقييم الضبط
 تكرار األعمال  يؤدي إىل ،مما ال" كان قبله"الذي سبقه 

و رئيسيا ، خصوصا   ومما ال شك فيه أن دور التدقيق الداخلي يف محاية املنشأة من عمليات التالعب واالحتيال يعترب دورا مهما
 غش والتالعب يف القوائم املالية نظراال املدقق اخلارجي املستقل ال يستطيع اكتشاف مجيع حاالت بعد أن أشارت الدراسات إىل

 . الفحص الكامل  بدال مناعتماده على العينات اإلحصائية ،يف املشروع و لعدم تواجده بصورة دائمة 
 عمليات التالعب باألصول و أنه اليت يعمل هبا من حيمي املنشأة من يستطيع أن وبالتايل فقد أصبح املدقق الداخلي هو وحده

 .هو أقدر منه على ذلك  ليس  هناك  من
أن مجيع نشاطات املنشأة هي موضوع مراقبة و يالحظ ،فيعترب امتدادا لتدقيق األحداث املالية مبا يشمل التأكد أما هدف البناء 

ومما ال شك فيه أن هذا يعترب احنيازا لى األمور احملاسبية و املالية ،من األهداف اليت حددها اجملمع العريب للمحاسبني تركيزه ع
، حيث سلط الضوء على أن هدف البناء يتحقق   1ي وهذا ما أشار إليه عبد الاله يف كتابهللمدخل التقليدي يف التدقيق الداخل

صعوبات و عراقيل من من خالل اقرتاح العالج و التوصيات نتيجة ملا قام به املدقق الداخلي من فحص و أنه غالبا ما يواجه 
 .2بتقييم عمل اإلدارة امه مبراجعة العمليات لقيامه قي معارضة اإلدارة الوسطى والتنفيذية يف التنظيم و ذلك أثناءخالل 

و أشارت  3ويشري مصطلح نطاق التدقيق إىل إجراءات التدقيق اليت تعترب ضرورية يف الظروف اليت تؤدي إىل حتقيق هدف التدقيق
حجم وهيكلة الشركة ومتطلبات إدارهتا اليت يناط هبا  معايري التدقيق الدولية إىل أن املسئول عن حتديد نطاق التدقيق الداخلي هو

 . 4هذا األمر وميكن  هلا االستعانة مبا قررته املراجع املهنية يف هذا األمر 
إىل أن نطاق و أهداف التدقيق الداخلي ختتلف من شركة إىل أخرى وذلك ( IFAC)حيث أشار االحتاد الدويل للمحاسبني 

 :أكثر مما يلي  بات إدارهتا و أن فعاليات التدقيق الداخلي تشمل واحدا أواعتمادا على حجم الشركة ومتطل
ور املدقق الداخلي فهو  مراقبة  اليت تكون مسئولية وضعهما منوط باإلدارة أما دتدقيق النظام احملاسيب ونظام الضبط الداخلي ،

 .تطبيق النظام وتزويد اإلدارة باملقرتحات الالزمة لتطويره

 

                                                           
، جملة البحوث التجارية املعاصرة،اجمللد الثامن ، العدد الثاين ، " ظل تطور تكنولوجيا المعلوماتإطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في "،حممد الرملي ، عبد اهلل 1

 257،ص1994ديسمرب
، مصر ، مطبعة سكندريةاإل، قسم احملاسبة واملراجعة ، كلية  التجارة جامعة  "املستوى اجلزئي والكلي  على الرقابة واملراجعة الداخلية"الصحن ، عبد الفتاح و سرايا ،حممد السيد ،  2

 187ص  1995التوين ، القاهرة ، 
 55،ص2002، غزة  الفلسطينيني، إصدار مجعية احملاسبني و املراجعني "  الدولية مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير المراجعة"،يوسف حممود  جربوع 3

،  األوىلالنسخة املعمول هبا يف فلسطني ، ترمجة مجعية مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية ، الطبعة  ، » معايير التدقيق الدولية « ، IFACاالحتاد الدويل للمحاسبني   4
 213، ص2001
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 لومات املالية والتشغيلية اختبار املع
 .املالية للعمليات وكفاءهتا وفعاليتها  مراجعة اجلدوى

 1.األوامر اإلدارية واملتطلبات الداخلية ،وكذلك السياسات و  األنظمة واملتطلبات اخلارجيةمدى االلتزام بالقوانني و مراجعة     

وال شك أن هذا التطور يف نطاق و أهداف التدقيق الداخلي يتطلب تطورا موازيا يف السلطات و الصالحيات             
حيث تطورت سلطات ،أداء وظيفته دون عوائق و بتعاون مع مجيع العاملني يف الشركة للمدقق الداخلي واليت متكنه من املمنوحة 

 تدقيقفحني اقتصر املفهوم على .يف مفهوم التدقيق الداخلي بشكل عام املدقق الداخلي استنادا إىل التغريات اليت حدثت 
إىل  وحني حدث التحولنظيمي يقبع يف الدائرة املالية ،ه ال تتعدى ذلك وكان وضعه التة و املالية كانت سلطتالعمليات احملاسبي

سرتاتيجية امتدت سلطات املدقق الداخلي من عمليات مالية وتشغيلية وحىت على مستوى اإلدارة اإل مجيع عمليات الشركةتدقيق 
اخلاص به والذي  وساعد املدقق الداخلي موقعه املتميز يف اهليكل التنظيمي وخط التقرير، 2لتشمل مجيع وحدات و أقسام الشركة 

تدقيق املنبثقة عن أو جلنة ال يا يف الشركة ليشمل جملس اإلدارةبل ومن املفضل أن يتخطى اإلدارة التنفيذية العلأصبح من املمكن 
 .جملس اإلدارة 

 أنواع التدقيق الداخلي: المطلب الرابـــع
فأصبح  .االقتصاديةأصبح املفهوم املعاصر للتدقيق الداخلي أكثر مشوالً واتساعاً نتيجة التطور الزمين وتوسع وتنوع األنشطة      

يف متها تدقيق العمليات التشغيلية ،ويف مقداالقتصادية كلها ،ختلفة بالوحدة يضم إىل جانب التدقيق املايل جوانب األنشطة امل
ضوء الربامج والنظم والسياسات واإلجراءات املوضوعية اليت أصبحت بدورها جزءا أساسيا من مسؤوليات املدقق الداخلي ، 

جوانب القوة حات البناءة لتنمية للتحقق من قابليتها للتطبيق والتقييم الدوري لنتائج تنفيذها وقياس االعرتافات وتقدمي االقرتا
 . ومعاجلة جوانب الضعف

إن االنتقال من التدقيق املايل الصرف إىل تدقيق العمليات يتطلب كفاءات وظيفية لديها خربات يف جماالت أخرى غري اجملاالت 
يقومون بفحص العمليات لتحديد الكفاءة بل هم أيضا يفحصون فقط دقة التقرير املايل ،فاملدققني الداخليني ال . املالية واحملاسبية 

وميكن توضيح . وفيما إذا كانت تلتزم بالقوانني املوضوعية والسياسات اخلاصة هبالفحص ،والفاعلية للوحدة االقتصادية اخلاضعة ل
 :هذين النوعني وكااليت

لوحدة االقتصادية وذلك من اجل محاية أموال وهو النوع الشائع من التدقيق يقوم به املدققني التابعني ل: التدقيق املايل . أ     
 .الوحدة، ولتحقيق أهداف اإلدارة كتحقيق اكرب كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للوحدة وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية

بادلية اليت تكون الوحدة يعرف التدقيق املايل بأنه التدقيق الذي يهتم بتتبع القيود احملاسبية للعمليات الت:   تعريف التدقيق املايل
 .3وما يتعلق هبا من قوائم وتقاريرستندياً ،ماً فيها والتحقق منها حسابياً و االقتصادية طرف

                                                           
 213، ص مرجع سبق ذكره ،  » معايير التدقيق الدولية « ، IFACاالحتاد الدويل للمحاسبني      1

 ، ص 1994اجمللة املصرية  للدراسات  االتجارية، كلية التجارة ،جامعة املنصورة ، عام "دراسة تطبيقية–الداخلية تحليل العائد و التكلفة للمراجعة  "بدران، سناء حممد  2

اجمللة  االردنية يف ادارة االعمال ،اجمللد "مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمينية"العمري ، امحد امحد ،و عبد املغين،فضل عبد الفتاح  3
 346،ص 2006الثاين،العدد الثالث،  
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إن اهلدف الرئيسي من التدقيق املايل هو إعطاء رأي بشكل موضوعي يف إعداد التقارير املالية وفقاً :   أهداف التدقيق املايل 
 :     اآليت يفوميكن توضيح األهداف اخلاصة بالتدقيق املايل . لقواعد حماسبية حمددة واليت مت تطبيقها بطريقة مماثلة 

 احملاسبية املستعملةق التحقق من السجالت والطر 
 قق من إمتام العملية املالية بطريقة صحيحةالتح

 التحقق من مسؤولية املدراء املاليني
طبقاً لقواعد حماسبية حمددة طبقت بثبات الوحدة االقتصادية بصورة عادلة ،التحقق من دقة التقارير املالية ومن أهنا متثل واقع 

 . اضيةاحملاسبية امل اسبية اجلارية باملقارنة مع املدةخالل املدة احمل
 التحقق من الوجود الفعلي لألصول

فحص وتدقيق اإليرادات واملصروفات املختلفة والتكرار من أن إجراءات التسجيل والرتحيل متت بصورة صحيحة ورحلت إىل 
 . احلسابات املعنية

 .املتعارف عليها قد مت إتباعهاالتحقق من الدقة احلسابية للمعامالت املالية مجيعها والتأكد من أن املبادئ احملاسبية املقبولة و 
 . منع أو اكتشاف التالعب والتزوير بالدفاتر والسجالت

ط اإلدارة خط، استخدم تدقيق العمليات يف السابق ملعرفة التنوع يف األنشطة واليت تتضمن تقييم أداء اإلدارة:  تدقيق العمليات.ب
ري املالية إن هذا النوع من التدقيق يتعلق بالعمليات غ، األقساموأنشطة عمليات معينة فضاًل عن تقييم ،ونظم رقابة اجلودة ،

لكن يف بعض احلاالت يشارك املدققني ، أو بشكل عام فان تدقيق العمليات يتم من قبل املدققني الداخليني،  للوحدة االقتصادية
 .اخلارجيني يف أداء هذا النوع من التدقيق 

 تعريف تدقيق العمليات
بأنه أداة اإلدارة اليت ختدم أنشطة اإلدارة من خالل تقييم األنشطة منه للوحدة االقتصادية والتوصيات “العمليات يعرف تدقيق 

 .” بالتحسينات الضرورية
ويهدف تدقيق العمليات إىل ،ان اهلدف الرئيسي من تدقيق العمليات هو قياس الكفاءة و الفاعلية: أهداف تدقيق العمليات

  :حتقيق األيت 
 .وكفاءة  فعاليةيد ما إذا كانت الوحدة االقتصادية تدير وتستعمل طرقها املتاحة من موظفني وممتلكات وأموال وغريها بحتد

 . الفعاليةالوقوف على أسباب االستعماالت اليت تتسم بالكفاءة و  
 .اليةالفع التعرف على ما إذا كانت اجلهة قد التزمت باألنظمة والتعليمات اليت هتتم بالكفاءة و 

 .توفري معلومات دقيقة عن العمليات ويف الوقت املناسب
 .مدى االتفاق مع السياسات واخلطط واإلجراءات والقواعد والقوانني 

 .صول من سوء االستعمالمحاية األ
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 .استعمال املوارد بشكل اقتصادي وبأكرب قدر من املنافع أي االستعمال األقل للموارد وهو ما يعرف بالكفاءة 

كن ،كما يهدف هذا النوع من التدقيق إىل وضع االفرتاضات اليت مت وينبغي حتقيق هذه األهداف املقررة بأكرب قدر من الفاعلية
 .استغالهلا ملواردها االقتصادية املتاحة اجلهات املعنية من حتسني طرق
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  للتدقيق الداخلي الضوابط األساسية : المبحث الثالث 
حيث أن وظيفة التدقيق الداخلي ، التدقيق الداخلي يف تعزيز نظام الرقابة لديها معظم اإلدارات احلالية على وظيفةتعتمد       

مبفهومها احلديث أصبحت متارس أنشطتها يف خمتلف أجزاء التنظيم دون استثناء وتراجع كافة العمليات اإلدارية واملالية وكذا 
التدقيق الداخلي أداء دورها بصورة سليمة وبفاعلية كبرية جيب أن حتظى مبجموعة من اخلصائص  وحىت تستطيع وظيفة،التشغيلية 

فيستجوب عليه أن يؤدي  يف حد ذاته ،و متس هذه اخلصائص باألساس قسم التدقيق الداخلي هاملهاماألداء السليم اليت تضمن 
ا قسم التدقيق الداخلي داخل تنظيم ة اليت يتموضع فيهالكيفيكما تتعلق هذه اخلصائص أيضا ب،مهامه حتت ضل تنظيم حمكم 

 .املؤسسة ككل حبيث جيب أن يتصف مبا يؤهل قسم التدقيق الداخلي ألداء مهامه بكل نزاهة و موضوعية و جدية
 خلية التدقيق الداخلـــــــــــي  :األول المطلب 

 كرب أدى قد و،الوجيهة  و الصائبة القرارات اختاذ يف تساعده القائم بعملية التدقيق يتبعها منهجية وضع إن      
 الداخلية لرقابةا نظام ملتابعة إدارية أداة وجود ضرورة إىل داخلها التدقيق خلية منو و األنشطة تعقد و الشركات حجم
 .نفسه التنظيم إدارة على
  :الداخليالمدقق  مسؤولية :أوال

   1الداخلياملدقق  تعيني عن املسؤولة هي الشركة إدارة فإن ،لذلك الشركة خدمة أجل من التدقيق الداخلي يوجد ألن      
 و بذلك األمر للمؤسسة العامة اإلدارة إرسال بعدمهمته   تبدأ حيث التدقيق خللية العكسية التغذية آلية من جزءا  يعترب الذي  

 بتحديد يقوم أنه الرقابة،كما وسائل مستويات مجيع بفحص غالبا يقوم حيثاملتبعة ، املنهجية و التدخل وجمال املدة يشمل الذي
 .هدف ألي و التدقيق يتم ومىت جيب تدقيقه ما بتحديد فانه يهتم ذلك إىل إضافة و ال أم مناسبة التقييم طرق كانت إذا ما

واليت ،لغرض الوصول اىل نظام تدقيق داخلي يتسم بالكفاءة والفاعلية البد من حتديد صالحيات ومسؤوليات املدقق الداخلي 
 : ينبغي ان حتتوي كحد ادىن على االيت

توافقها مع  حتديد صالحيات ختويل املدقق الداخلي للقيام بعمليات املراقبة او التدقيق املايل على العمليات املختلفة وحتديد مدى
 .واألنظمة وتعليمات االدارة. القوانني

عملية تدقيق السجالت واملستندات اخلاصة  ألداءمنح احلق للمدقق الداخلي باحلصول على مجيع املعلومات اليت يراها ضرورية  
 .هبا
 .حتديد نطاق عمل املدقق الداخلي 

 .حتديد القيود واحملددات املؤثرة على اداء املدقق الداخلي
 .حتديد معايري التدقيق الداخلي وااللتزام هبا من قبل املدقق الداخلي

 فضال عن ان هناك التزامات او مسؤوليات على املدقق الداخلي جتاه االدارة تتمثل يف تزويد االدارة العليا باملعلومات حول 

                                                           
 01ص ، 2111  ، مصر ، اجلامعية الدار ،"االلكتروني التشغيل ظل في الداخلية المراجعة "القباين، علي ثناء 1
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والعمل على تقدمي ، نشاة ومدى اجلودة املتوفرة فيهاومعلومات حول كيفية اداء االعمال يف امل، كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
 . املقرتحات والتوصيات الالزمة لتطوير االداء

 تنظيم خلية التدقيق الداخلي : ثانيا
 لقسم املسؤولية العامة املشرف على تقع العالية ،و املهارات ذوي من املدققني قليل عدد من التدقيق الداخلي قسم يتكون      

 .مع املدققني اخلارجيني التنسيق كذا و إجراءات التدقيق و سياسات وضع و بالتخطيط يقوم ،كونه الداخليالتدقيق 
 الصغرية و املتوسطة ، املؤسسات يف إنشاؤها ميكن ال اليت للتدقيق الداخلي مصلحة إنشاء يف كبريا دورا الشركة حجم يلعب      
 يف مصلحة التدقيق الداخلي تنظيم يرتبط عليه تسيريها ،و بتعقد تتميز اليت الكبرية املؤسسات عكس تسيري بسهولة تتميز كوهنا
 . ال أو لتدقيقل مركزية ان تكون هناك اختيار إىل  الشركة

  إدارة قسم التدقيق الداخلي :  المطلب الثاني
  "Managing the Internal Audit Activity"إدارة نشاط التدقيق الداخلي  -2111ذكر املعيار رقم 

 .،بفاعلية للتأكد من أنه يضيف قيمـة للمؤسسة على مدير املراجعة التنفيذي إدارة نشاط التدقيق الداخلي
 :موقع التدقيق الداخلي يف التنظيم اإلداري 

 للتدقيق ري اهلامةاللـذان يعتربان أحد املعايمتتعه باالستقاللية واملوضوعية ، الداخلي ملهامه ال يكتمل إال يف ظل املدققإن أداء 
   :1الشأن على ما يلي لدولية للممارسة املهنية يف هـذاحيث تنص املعايري ا،الداخلي 
  أن يتصل مبستوى إداري داخل املؤسسة يـسمح لنـشاط املراجعـة الداخليـة باالضـطالع مبسؤولياته :االستقالل التنظيمي .1111

1A .1111  أداء العمل وإيصال النتائج، دخل يف حتديد نطاق عملـه،ال يت يكون حراً أن نشاط التدقيق الداخلي جيب على. 
"Direct Interaction with the Board" . 

أن يتصل ويتفاعل مباشـرة مع جملس  قسم التدقيق الداخليجيب على مدير  : التفاعل املباشر مع جملس اإلدارة .2-1111
 .اإلدارة

 . املصاحل تضارب ويتجنبوا متحيز غري، نزيه موقف تبين الداخليني ققنيعلى املد:املوضوعية الفردية .3-1121
 تفصيليا ذلك عن اإلفصاح جيب املوضوعية أو االستقاللية يف ضعف ظهر إذا:  ضعف االستقاللية املوضوعية:4-1131

 .الضعف حجم على اإلفصاح طبيعة لألطراف املناسبة ،تعتمد
 

 

 

                                                           
1 Ibid, P-P:02-03. 
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1130.1A     :ضعيفة املوضوعية ،وتعترب  ملسؤولياهتم ختضع كانت اليت العمليات تقييم عن االمتناع الداخليني على املدققني 
 .السابقة السنة يف ختضع له كانت لنشاطات تأكيدية بأعمال الداخلي قام املدقق إذا

2A .1130 : إدارة خارج جهة قبل من سابقا التدقيق مدير مسؤوليات ضمن كانت ألنشطة التأكيدية املهمات مراجعة جيب 
 .التدقيق الداخلي قسم

1130.C1 : سابقا مسؤولياهتم ضمن كانت بأنشطة متعلقة استشارية خدمات تقدمي الداخليني للمدققني جيوز. 
 .C2  1130: جيب االستشارية باخلدمات متعلقة الداخليني املدققني وموضوعية استقاللية يف حمتمل ضعف هناك كان إذا، 

  .املهمة على املوافقة قبل العالقة صاحبة للجهة عنها اإلفصاح
 حيث احلماية وجهات خمتلفة سواء من من كثرية اجيابيات له إجراء هو( املراجعة جلنة)اإلدارة مبجلس التدقيق الداخلي  فربط

 مشجعا ،عالوة أمرا الداخليالتدقيق  اقرتاحات وتطبيق جناح فرص من كما جيعل، النشاط هلذا الالزمة القوةكذا و  واالستقاللية
 اإلدارات مدراء من تدخل بدون املؤسسة يف أوضاع العمل حقيقة ملس من متكنهم إضافية بعني اإلدارة جملس يزود أنه على

 :التايل للشكل فقاو  املؤسسة يف التدقيق الداخلي  قسم مكانة تبيني وميكن ،1التنفيذية
 التدقيق الداخلي داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسةموضع  ": 11" الشكل رقم                  

 
  

 مسئولية       إدارية                           
 
  
 
 
 

                 
 
 
 
 

 :املصدر                          
  53،ص2112دار اجلامعية اجلديدة ،:،االسكندرية"الرقابة واملراجعة الداخلية"فتحي رزق السوافريي و اخرون، 

                                                           

 66  ص ،سابق مرجع الوردات، اهلل عبد خلف 1 .  

 ة التدقيقــــــلجن

 التدقيق الداخلي

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة العليا
 اإلدارة الوسطى

 االدارة التنفيذية
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 التحسينية االقرتاحات بتقدمي النواحي اإلدارية مث ألصوهلا والوقائي التقييمي اجملال املؤسسة التدقيق الداخلي يف وظيفة تتناول
 املوظفني جملموع مباشرة برئاسة يتمتع ال فهو عملهم يف الغري ال يوجه ولكن الغري عمل الداخلي ألنظمتها ،حيث يقيم املدقق

 .عملهم يدقق الذين
 :1مها  أساسيتني ناحيتني من وهذا تامة باستقاللية متتعه ظل يف إال اكتماله نتصور أن ميكن ال ملهامه الداخلي أداء املدقق إن

 يوكل ما وحتقيق عمله يف حيقق االستقالل له اإلدارة تعقيد أن حيث،العليا  باملستويات عمله وارتباط الوظيفي التنظيم يف مكانه
 .عمل  من إليه

 بأي إليه يعهد أن جيب ال وهلذا أنشطة املؤسسة جلميع التنفيذ ومراقبة والتقييم الفحص حيث من بوظيفته يقوم الداخلي إن املدقق
 .تنفيذية أو تسجيلية مهام

 اإلدارة مع مباشر بشكل تكون مربوطة وأن تام بشكل التدقيق الداخلي دائرة استقاللية مراعاة حتمية لنا يتبني مما سبق         
 .التوصيات تنفيذ ضمان ألجل العام املدير من بدال اإلدارة مربوطة مبجلس التدقيق الداخلي خلية تكون أن يفضل كما العليا ،

موضع التدقيق " : 1"وهو ما وضح يف الشكل .للمؤسسة التنظيمي اهليكل يف خلية التدقيق الداخلي موقع توضيح ميكن  
 الداخلي داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 الداخليمركزية التدقيق  بعني االعتبار أخذنا إذا أما،اإلدارة  مبجلس مباشرة التدقيق الداخلي خلية ارتباط الشكل هذا كما يظهر
 .املؤسسة داخل تنظيم هلذه اخللية مواقع ثالثة على نقف سوف فإننا
 :التدقيق الداخلي كالتايل خلية موقع يكون فسوف املركزي التدقيق الداخلي منوذج أخذنا فإذا    

 املركزي الداخلي التدقيق: "12"رقم الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 191ص   ،1005،الدار اجلامعية، االسكندرية،"الرقابة و المراجعة  الداخلية"الصحن، الفتاح عبد سرايا، السيد حممد 1

 المديرية العامة

 مديرية الوظائف االخرى

 مديرية التدقيق الداخلي

"ب"المنطقة "أ"المنطقة  "ج"المنطقة   
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 .األخرى الوظائف عن بقية التدقيق الداخلي خللية التام لالنفصال نظرا استقاللية األنواع أكثر النوع هذا يعترب
  :كالتايل يكونسوف  قسم التدقيق الداخلي متوضع فإن الالمركزي التدقيق الداخلي منوذج أخذنا إذا

 التدقيق الداخلي املختلط" : 3" الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة كل املتواجد يف فروع التدقيق الداخلي ألن الثاين النوع يف املوجودة من أكرب استقاللية جند التموضع من النوع هذا يف
 .العامة التابعة للمديرية مديرية التدقيق الداخلي وصاية حتت تعمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةـــــــــــــــة العامـــــــالمديري  

 المنطقة ج المنطقة ب أ المنطقة

فرع التدقيق  باقي الوظائف باقي الوظائف
 الداخلي

فرع التدقيق 
 الداخلي

فرع التدقيق 
 الداخلي

  باقي الوظائف
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 تطبيقات التدقيق الداخلي :الثالثالمطلب 
تطبيقاهتا يف  وتتمثل يف املؤسسة ، التسيريية العملية على تأثري هلا اليت اجملاالت من العديد يف يطبق التدقيق الداخلي           

 :  االتـــــــــــــــــــــــــــــــــي
 سؤولياتامل أداء وجودة الداخلية الرقابة أنظمة وتقييم فحص على  العمليات يشمل تدقيق:  تدقيق العمليات

 درجة على احلكم حول رأي بتكوين العمليات تدقيق خالل من الداخلي املدقق ويقوم ،1 املؤسسة تشغيل بوظائف املرتبطة
 بنتائج االستعانة من إمكانية مع ، فيها واملرغوب املسطرة األهداف حتقق مدى تدقيق خالل من املؤسسة داخل الفاعلية

 .األداء وتقارير التدريب وبرامج السابقة املراجعات
 لتدقيق األساسيتني أّلهنما الركيزتني والفاعلية الكفاءة مفهومي ونوضح أوال نتناولاألداء، تدقيق إىل التطرق قبل :األداء تدقيق 
 لتحقيق املستخدمة باملوارد فريتبط الكفاءة مفهوم ،أما املسطرة األهداف حتقيق مستوى إىل الفاعلية مفهوم يشريحبيث ، األداء

 .يعين حتقيق كفاءة أعلى و أكرب أقل بدرجة موارد استخدام أي هذه األهداف
 الفعلي األداءنتائج  هبا تقارن اما بالنسبة اىل تدقيق األداء فيوجب القيام به ويتطلب وضع معايري تشغيلية تعمل كأهداف مقبولة  

التدقيق   تقنيات تقدمه ما ن ،إ ذاهتا اإلدارة أداء لتقييم بديل  مبثابة تعترب ال فإهنا األداء مقاييس والفاعلية الكفاءة كانت وإذا
 .األداء تقييم عملية يف اإلدارة ملساعدة للمعلومات مصدرا يعترب الداخلي

 االلتزام بالسياسات عملية يرعى التنظيم كان إذا ما حتديد على بالسياسات االلتزام يهدف تدقيق:تدقيق االلتزام بالسياسات 
  هذا درجة حتديد إىل باإلضافة احلكومية والتعليمات والقوانني واملعايري واإلجراءات

 واملعايري واإلجراءات السياسات ما هي وبدقة يعرف أن الداخلي املدقق على ينبغي بالسياسات االلتزام تدقيق وإلجناز االلتزام 
 عدد وكذلك املتطلبات هلذه احملققة العناصر عدد إىل شريوي االلتزام الفعلية درجة عادة التدقيق الداخلي تقرير وحيدد. املطلوبة
املدقق  فحص ميتد وقد، بالسياسات االلتزام عدم أسباب إىل التدقيق الداخلي تقرير يشري قد ،كما استثناءات متثل اليت العناصر
 التجاوزات إن اكتشاف.  التطابق عدم عن ناجتة مشاكل أية عن اإلدارة وإبالغ القانونية بالتعليمات االلتزام إىل الداخلي

  .غراماتكذا الو  عقوبات من عنها يرتّتب وما القانونية االنتهاكات جتّنب يف يساعد هلا املبكر والتصحيح
 تدفق االموال على الرقابة مها جمالني إىل املالية الرقابة أوجه بصدد التدقيق الداخلي فحص ميتد : تدقيق اوجه الرقابة املالية

 :وهي 2داخلية رقابية أهداف ثالثة حتقيق ألجل املالية الرقابة ميوتصم، األموال هذه عن واحملاسبة
 .للمؤسسة املالية األصول محاية
 .املالية املعلومات يف والتكامل الثقة توفري

 ..عموما املقبولة احملاسبية باملبادئ االلتزام 
 املالية اإلدارة وظيفة تشمل اليت الفرعية املتكاملة وظائفلل هخالل تدقيق من املالية الرقابية األنظمة هذه بتقييم املدقق يهتم        

 كانت سواء من األخطاء املالية القوائم خلو من املدقق كذلك يتأكد ، ةجاء هذا النوع من التدقيق هبدف الرقاب ،ولقد للمؤسسة
                                                           

 240 ص    نور، أمحد الصحن، الفتاح عبد 1

 252 ص ، نور أمحد ، الصحن الفتاح عبد   . 2
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 املدقق جيريها اليت الفحص لعملية أفضل صورة يعطي فيها االخطاء من لتقليلا فإن ،كذلك جهة من نسبيا هامة غري أو هامة
 .أخرى جهة من اخلارجي املدقق أتعاب قيمة من خيفض مما الداخلية الرقابة لنظام الفحص نطاق تطبيق ،وبالتايل اخلارجي

 على التدقيق جيب ،فإنّه تلك اخلفية أو منها الظاهرة كانت سواء مالية آثار هلا املؤسسة يف االقتصادية األحداث مجيع  أن مبا
 عليها تعتمد اليت املرجعية النقاط من ستكون واليت وثائق املؤسسة على الظاهرة املالية املعلومة ودقة صحة من التأكد الداخلي

 .املختلفة القرارات عملية اختاذ يف املختلفة مبستوياهتا اإلدارة
 مراحل تسلسل عمل وحدة التدقيق الداخلي :الرابع المطلب

عملية التدقيق وفقا للخطط املتفق عليها مع اإلدارة التنفيذية ،تعد وحدة التدقيق الداخلي  بتنفيذتقوم وحدة التدقيق الداخلي 
بتقييم مدى كما تقوم .ق الداخليا وحدة التدقيبإعداده تاليت قام ية مبراجعة التقاريرتقارير بصفة مبدئية وتقوم اإلدارة التنفيذ

 . التزام املدققني مبعايري التدقيق و معايري جودة األداء

 ! داخليالتدقيق الكيف تنشئ ادارة ":4"الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تقدير المخاطر المرتبطة

 اعداد خطة التدقيق

 تنفيذ عملية التدقيق

 تقرير نتائج التدقيق

 اعداد التقرير السنوي عن النشاط

 متابعة نتائج التدقيق

 تقييم االلتزام بالمعايير

 تنظيم العمل في اإلدارة

تقييم اداء وظيفة التدقيق 
 الداخلي

 تدقيق التقارير و االقتراحات

خطط التدقيق تدقيق  

 تعيين التدقيق الداخلي

 تحديد اهداف واحتياجات االدارة
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 عالقة التدقيق الداخلي ببعض الوظائف و المهن االخرى :المبحث الرابع
لكنها تدخل يف عالقات تكامل مع مهن ، ان التدقيق الداخلي هو وظيفة تقييم مستقلة عن بقية اهلياكل األخرى          

 . خارجية وكذا مع وظائف داخلية ،ان  هذه العالقات تساعد على معرفة حدود هذه الوظيفة
 عالقـة التدقيق الداخلي بوظيفـة التفتيـش: املطلب األول

إذ يصعب على الكثريين التفريق بني كل من وظيفة التدقيق الداخلي و ،مما ال نقاش فيه أن هناك التباس كبري يف هذا  اجملال  
 :وذلك لألسباب االتيـــــــــــة، وظيفة التفتيش

 فهو موظفا به ؛،حبيث انه شخص يعمل من داخل التنظيم ، املفتش مثله مثل املدقق الداخلي
الذي يكون فيه التفتيش مرادفًا للتدقيق ،فاملصطلحني  لكن ليس إىل احلد،فيوجد تقارب بني الكلمتني : من حيث املصطلح أما

 :من حيث املعىن  خمتلفني
 حبث وتقص وحتر حملاكمة األشخاص    :  Inspection    التفتيش
 هو معروض بغرض حتسني  أداء األشخاصالتدقيق فيما  :Auditالتدقيق 

لكن قد جتدهم يف بعض املنشآت يقومون بأعمال التدقيق ، فاملفتشون أصال ميارسون وظيفة التفتيش: من حيث املمارسة 
 .وهذا يف حد ذاته خلط بني الوظيفتني،كما قد جتدهم ميارسون التفتيش والتدقيق يف آن واحد ،الداخلي 

  جيدر بنا معرفة ما املقصود بوظيفة التفتيش ؟،نوضح ونزيل هذا االلتباس وحىت نستطيع التفريق بني الوظيفتني  وحىت 
فهي متارس من قبل اإلدارة الوصية وفقا ، حىت وإن مل يكن هناك قسم خاص هبا،التفتيش هو عملية موجودة يف مجيع التنظيمات 

حيث يعمل على فتح حتقيقات ، ملراقبة حسن تطبيق القوانني واللوائح من قبل املنفذينويتدخل املفتش تلقائيا . للسلم الوظيفي
أو إبداء  ومن مثّ معاقبتهم، قانونية وحتريات واسعة حول األشخاص املعنيني لتحديد مسؤولياهتم على كل التجاوزات اليت حدثت

 . رأيه حول نوع العقوبة املطبقة
ها توفر صفات خاصة يف االشخاص القائمني على قيامها كالسلطة و الكفاءة الكافيتني تستدعي وظيفة التفتيش وحبكم طبيعت

 .لفرض اراءهم والتأثري على من حوهلم،وهذا ما ميكنهم من احتالل مركز تنظيمي عايل يف السلم الوظيفي
    ."التدقيق الداخلي"و"التفتيش"لكن ان كان كل من وظيفة 

 : واليت ميكن طرحها يف االتــــــــــــــــــيعن بعضهما يف جمموعة من النقاط ،ما خيتلفان يتفقان يف الدور الوظيفي إال اهن
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 .اوجه االختالف مابني وظيفة التدقيق الداخلي و التفتيش":   12" اجلدول رقم                          

 التفتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش التدقيق الداخلي معيار املقارنة
تطبيق رقابة وقائية وذلك بالتأكد من توفر كل الوسائل  طبيعة التدخل

 .واإلجراءات للمحافظة على موجودات املؤسسة
ممارسة رقابة قمعية وذلك مبنع كل التجاوزات 

 .ساتاليت قد حتدث كالغش أو االختال
تتدخل تلقائيا وبأمر من رئيسها للتحقيق يف  .تتدخل بناءا على تفويض رمسي من اإلدارة العامة كيفية التدخل

 .مسألة معينة
فحوصات دقيقة ومنتظمة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية  جمال التدخل

،وذلك هبدف التحكم يف األنشطة والبحث عن سبل 
 .حتسني األداء يف املؤسسة

حتريات قانونية قائمة على تقييم األشخاص 
واحلكم على أدائهم،ومعاقبتهم بقدر التجاوز 

 . احلاصل
سة بالقوانني و كذا كد من مى التزام العاملني باملؤسالتأ الغرض

 والقيام بتفسريها.....اللوائح
متابعة تطبيق القوانني واللوائح والتوجيهات من 

 .قبل العاملني باملؤسسة
 Jacques Renard,3eme édition,op_cit,page :84.85:املصدر

اعتماد احدمها على  بإمكانيةان هناك تكامل حقيقي بني الوظيفتني ،وميكن تفسري هذا  إال، رغم وجود اختالف واضح      
لرقابة الداخلية من ا ألنظمةعند فحصه تائج توصل اليها املدقق الداخلي نتائج االخر،حبيث ميكن للمفتش أداء عمله انطالقا من ن

يد نقاط ضعف اية نظام يف املؤسسة جهة ،كما يستطيع املدقق الداخلي االعتماد على ما توصل اليه املفتش من جتاوزات لتحد
 .من جهة اخرى من اقرتاح احللول املناسبةحث عن اسباهبا و نتائجها ليتمكن والب

 : "0" رقمشكل الى هذا املثال حىت يتسىن لنا الفهم بنسلط الضوء عل ضح االختالف بني هاتني الوظيفتنيوحىت نو 
 ظيفتني التدقيق الداخلي و التفتيشاالختالف مابني الو ":0" الشكل رقم
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 من اعداد الباحثة:املصدر

 

من اهم عناصر األصول المعرضة لخطر االختالس،وبافتراض وجود   "الصندوق"تعد النقدية  
 ؟؟؟ خلل فيها  فكيف يكتشف كل من المفتش وكذا المدقق الداخلي ذلك

مكلف مبراقبة حسن تطبيق املفتش 
القوانني واللوائح،حيث يقوم بتحليل  

دقيق للعمليات اليت نفدها أمني 
 .الصندوق ، ومن مت يكتشف اخلطأ

قد يكون اكتشاف املدقق الداخلي 
وليد الصدفة ،ألن دوره جمرد  للخطأ

يقتصر على مالحظة كيفية  عمل 
.األنظمة وليس مراقبة عمل األشخاص  

هو دور كل منهما في   بعد اكتشاف الخطأ،ما
 ؟هذه الحالــــة

ان رد فعل املدقق الداخلي خمتلف متاما ،فهو لن يهتم بشخص امني 
الصندوق فقط،قد يطلع االدارة الوصية أو املفتش على التجاوزات  احلاصلة 

يف الصندوق هذا  إذا كان االمر مستعجال،وان كان غري ذلك فإهنم 
 وعليه فان عمل املدقق الداخلي يتم يف.سيجدونه يف تقرير التدقيق الداخلي

 : اجتاهني

   من خالل كل ما هو معروض امامه من حقائق،سوف يبحث عن
كيفية سري العمل بالصندوق حىت يتعرف على كل من نقاط العف 
املوجودة به،او بعبارة  اخرى  يقوم املدقق بالبحث  عن سبب ذلك 
التجاوز حىت يستطيع حتديد اي عنصر من عناصر الرقابة الداخلية  

 .،والذي منع التحكم يف انشطة امني الصندوقاملفقود أو غري الكايف
   بعد اكتشاف اسباب نقاط الضعف املوجودة يعمل املدقق الداخلي

على اقرتاح ما جيب تغيريه او اضافة او الغاؤه حىت ال يتكرر مثل هذا 
 .التجاوز يف املستقبل ويكون هناك حتكم افضل عمليات الصندوق

 

  يعمل أوال على معاقبة أمني الصندوق أو إبداء رأيه حول نوع
 .بذلك يهتم بشخص املوظف العقوبة املطبقة،فهو

 
  يقوم املفتش بعمليات التحقيق والتحري عن تلك االموال

 .املفقودة" النقدية"

 

  اختاذ التدابري الالزمة إلعادة األمور إىل طبيعتها،حىت أنه
يسهر على وجود تطابق بني التسجيالت احملاسبية وبني قيمة 

 .النقدية املوجودة بالصندوق

 بالنسبة للمدقق الداخلي بالنسبة للمفتش
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   .عالقة التدقيق الداخلي بمراقبة التسيير: لب الثانيالمط

فعالية ومصداقية عندما تتلقى معلومات مت تكون أكثر مراقبة التسيري يف التدخل،حيث أنه يقوم التدقيق الداخلي مبشاركة          
ومن جهة أخرى فان هذه األخرية جتد ، الداخلياعدادها وإرساهلا يف ظل نظام رقابة داخلية موثوق فيه ومصحح بواسطة التدقيق 

قيمة وهامة وقد تكون مبثابة مؤشرات تساعد التدقيق الداخلي على اكتشاف نقاط  مراقبة التسيري معطيات ومعلومات عند
 .الضعف اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف مهمة التدقيق

 ألعلىا وظيفتان تتميزان باالستقاللية ،فكل واحدة منهما تابعة وتشرتك وظيفة التدقيق الداخلي مع مراقبة التسيري يف كوهنم
 املسئولنيكما جيب الذكر أن ال واحدة منهما متلك السلطة يف املؤسسة،وكالمها تسعيان اىل لفت انتباه مستوى إداري باملؤسسة ،

 ...وتقدمي جمموعة من النصائح و االرشادات وكذا التوصيات

الرتابط بني الوظيفتني،إال أنه هناك اختالف جيدر بنا التطرق اليه بالتفصيل أكثر يف الوظيفتني،وهو ان وبالرغم من هذا التناسق و 
 1.هذه املعلومات ويتحقق من دقتهاوتصميم نظام املعلومات ،يف حني يقوم املدقق الداخلي مبراقبة  بإعدادمراقب التسيري يقوم 

امليزانية التقديرية مبا يف ذلك ميزانية إدارة التدقيق الداخلي،شأهنا شأن خمتلف علما ان مراقب التسيري يفحص مشروعية       
اإلدارات األخرى وإجراءات املقارنات مع ما مت إجنازه فعال،بينما يقوم املدقق الداخلي بالتحقق من صحة املعلومات املعدة  من 

 اخل...طرف مراقب التسيري،مثل لوحة القيادة

 :"13" يف اجلدول التايلـــــــــــــــن أن نلخص اختالف وظيفة التدقيق الداخلي عن مراقبة التسيري ميكـ و              

 مراقبة التسييـــــــــــــــــــــــــــــــــــر التدقيق الداخلـــــــــــــــي
 اىل اين نريد ان نصل ؟ وما هي الطرق؟ كيف يعمل؟

 .معينةمتدنا مبؤشرات عامة يف معامل  .يف امليدان بأسباهبا ونتائجها متدنا باملشاكل اليت تواجهنا
مراقبة تنفيذ التوجيهات وسالمة املعلومات واحرتام 

 .الطرق،النظام،وشروط احلصول على النتائج
ختطيط ومتابعة العمليات ،نتائجها احملققة واالهتمام بتصميم 

 .نظام معلومات وتنفيذه
 .حتليل موازنة خلية التدقيق الداخلي سيريتدقيق وظيفة مراقبة الت

لكنها ال ."حتضري االهداف مستندة على الفرضيات املوضوعة .اكتشاف الوسائل التنظيمية من اجل الوصول اىل االهداف
 ".تقرر

 IFACI : "La Direction d’un Service d’Audit Interne ", E d s d’organisation :املصدر
,paris,1997,page :48.49 

 
                                                           

1 Jacques Renard,3eme édition ,op-cit,page :80-83 
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 :  الوظيفتنيال جيب التجاهل ان هناك نقاط تكاملية بني لكن  

 النقاط التكاملية بني التدقيق الداخلي و مراقبة التسيري":18"الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يقــــدم يف مجيع تدخالته 

 ،؟لكن كيفمساعدة وظيفة مراقبة التسيري 

ان عمل املراقب لن يكون تام لوال توفر املعلومات       
الصحيحة و الدقيقة،وهنا يظهر دور املدقق الداخلي من 

خالل تأكده من صحة و دقة املعلومات عند تقييمه لنظام 
اذن وظيفة التدقيق الداخلي تضمن ملراقب . الرقابة الداخلية

 .االتسيري اجلودة يف املعلومات اليت يقوم باستقباهل

  وظيفة مراقبة التسيري و كغريها من الوظائف ختضع
لعملية التدقيق ، مما تسمح للمدقق  التأكد من 

 .مدى حتكم مراقب التسيري يف نشاطه

 

،  دقق الداخليان عمل مراقب التسيري مكمل لعمل امل
فهو يوفر املعلومات اليت قد يرى من خالهلا املدقق نقاط 

أخذها على حممل ، و اليت سيالضعف يف بعض اجلوانب 
 . اجلد و االعتبار يف مهماته املقبلة

 مراقبة التسيير يـــــــــــالتدقيق الداخل
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  :الفصل األولخالصــــــــة  

 :من خالل هذا الفصل مت التوصل اىل جمموعة من النقاط متثلت يف االتـــــــــــــــــــــــي  

 قيق اهدافها حت فيها حىت تتمكن منمكانة هامة يف املؤسسة فهو وظيفة ضرورية  حيتل التدقيق الداخلي
 وإجراءاتالسياسات  وأيضاطط املنتظم وكذا التقييم املستمر للخ اإلنتقادي،فهي تتناول الفحص 

 .وسائل الرقابة الداخلية ،هلذا جند ان التدقيق الداخلي يقوم بقياس فعالية الوسائل الرقابية
 من اقتصادية وتصرفات بأحداث املتعلقة لألدلة موضوعي وتقومي جتميع على مليع التدقيق الداخلي نا 

 للمستخدمني النتائج توصيل مع املوضوعة واملعايري املعلومات هذه بني التوافق درجة من التأكد أجل
 .االهتمام وذوي

  حيضا التدقيق الداخلي بأمهية كبرية ،حيث يسعى إىل حتقيق االشراف و الرقابة اإلدارية يف
املؤسسة،وذلك بتقييم كفاءة أداء العمليات على مستوى الوحدات التنظيمية الداخلية،حىت يساعد 

 .على تأدية مسؤولياهتم بطريقة فعالةمجيع األعضاء اإلدارة 
  التدقيق الداخلي يقدم كم من اخلدمات للمؤسسة سواء كانت خدمات وقائية او عالجية حىت تقييميه

،وذلك من أجل ضمان السري احلسن و اجليد لسياسات املؤسسة وزيادة فعاليتها للوصول هبا  اىل درجة 
 .التحكم الرشيد

  ن الرقابة الداخلية على حسب املعهد االمريكي للمدققنيم %50يعترب التدقيق الداخلي"IIA." 
  االداء الفعال للتدقيق الداخلي يتحقق بتوفر الركائز و القواعد  االساسية املهمة  . 



 

 

 

 :فصل الثانيال

االطار العلمي و العملي لحوكمة  
  الشركات
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 : مقدمة ال
،عن وجود قصور يف  ذات النشاط الدويللشركات با اليت أطاحت فت االهنيارات املالية العديدةلقد كش        
كذا عدم اتساق بني القوانني والتشريعات ،و  تدين يف جودة تقرير التدقيقو أيضا بوجود ، لتقارير املاليةبااإلفصاح 

وإلعادة الثقة يف البيانات املالية  للشركات وطمأنة أصحاب املصاحل . املتيارات الدولية املستجدة التجارية وبني
 .الصددهذا املتعارضة ودعم وترشيد القرار اإلداري ،فقد كان ملفهوم حوكمة الشركات الدور الرائد يف 

 :ويقصد بذلك االنضباط يف كل شيء  االنضباط و إذا أردنا تعريف احلوكمة بكلمة واحدة فإهنا تعين
 املؤسسةرتب  بأعما  لعمله املكل فرد   االنضباط يف أداء

بنزاهة  املؤسسة املرتبطة بأعما ، يف حتقيق مصاحل األطراف املختلفةو األخالقي والتوازن االنضباط السلوكي 
 موضوعيةو 
التدقيق و مثل جملس اإلدارة و هجنة ) نضباط يف مراقبة ومتابعة أعما  املنشأة من جان  اهجهات الداخلية اال

مثل اهجهاز املركزي للمحاسبات ) ، واهجهات اخلارجية (و املشرفني ورؤساء القطاعات و املديرين التدقيق الداخلي
 (.اخل....املختصة والشركة القابضة والوزارات،ومراقيب احلسابات 

  ة مؤسسوجعله بوق دعاية لل هاالنضباط يف التوجه حنو العميل لكس  رضاه ووالء
 :ةاآلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالنقاط وللتطرق للموضوع بشكل أوسع تناولنا يف هذا الفصل 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعموميات حو  حوكمة الشرك:املبحث األو 
 مبادئ و أساسيات حوكمة الشركــــــــــــــــــــــات :املبحث الثاين
 اإلطار التطبيقي ملبادئ حوكمة الشركات:املبحث الثالث
 التجارب الدولية حلوكمة الشركــــــــــــــــــــــــــــــــات:املبحث الرابع

 

 

 

 

 



الشركات لحوكمة العملي و العلمي االطار                                                                                              نيالثا الفصل  

 

 
44 

 عموميات حول حوكمة الشركات:المبحث األول
 املاضية القليلة العقود خال  الشركات حوكمة مبفهوم االهتمام يف لقد شهدت العديد من االقتصاديات زيادة     
على  بالتعرف سنقوم السياق هذا يف الدو  ،و من العديد شهدهتا اليت واألزمات االهنيارات وخصوصا عق ،

 أدت اليت الدوافع
 .وأهدافها خصائصها مفهومها وكذاواىل الشركات ، اىل ظهور حوكمة
 الشركات دوافع ظهور حوكمة :المطلب األول 

 إىل املوجه االقتصاد من الدو  من العديد وحتو  املالية األسواق وحترير العوملة أدت لقد: املا  رأس أسواق عوملة
 يف التوسع من متكنها مرتفعة أرباحا الشركات حتقق أن خالهلا من ميكن جديدة أسواق فتح احلر،إىل االقتصاد
 اقتصاديات وتقدم منو إىل يؤدي الذي بالشكل جديدة استثمارية فرص خلق يف أثر التوسع هلذا نشاطها،و جما 

  .الشركات تلك إليها تنتمي الدو  اليت
 التذبذبات من كبار الشرسة ولقدر لمنافسةل الشركات تلك تعرض إىل العوامل هذه أدت فقد  وباملقابل        
 وجتن  املالية األسواق وحترير مزايا العوملة كس  على قادرة تكون أن سبيل يف أنه تدرك فأصبحت ، الرأمسالية
 القدرة عدم ،فأصبح التقليدية التمويل تتعدى مصادر رأمسا  مستويات عن البحث من عليها ،البد املنافسة تلك
 اليت الدو  تلك اقتصاديات ويتعدى حىت اىل، تلك الشركات وجود يهدد تكلفة بأقل متويل مصادر جذب على
 اهجنسيات املتعددة الشركات إىل تابعة شركات جمرد منها جيعل جديدة استثماراتفعجزها يف جل  ، إليها تنتمي
    1.العاملية األسواق من خروجها خطر تواجه قد فإهنا من ذلك ،وأكثر
 لألسواق حترير من يتبعها وما السوق القتصاديات حترير من اآلن يشهده العامل ما فإن أخرى  جهة ومن     
 هذا كل اإلدارة عن امللكية ،وانفصا  الشركات حجم يف والتوسع األموا  انفصا  رؤوس تزايد عنه ،يرتت  املالية
 يف األموا  رؤوس محاية يضمن تنظيمي هيكل خال  ،من للرقابة جديدة بآليات ضرورة االستعانة إىل يؤدي

  .   2الشركات واملشروعات
 :الوكالة نظرية
 تنشأ من الوكالة عالقة أن املبادئ هذه ،وأو  نسبيا وواضحة مباشرة الوكالة لنظرية األساسية الفروض تعترب      
 .القرارات واختاذ الرقابة وسلطة اإلدارة عن امللكية انفصا  خال 

                                                           
 11،ص2006الدار الجامعية ،اإلسكندرية ، ،" حوكمة الشركات ومعالجة  الفساد المالي واإلداري" محمد مصطفى سليمان ، -1

، بحوث و أوراق عمل " من أجل إستراتيجية وطنية  للحوكمة من منظور إدارة الدولة والمجتمع و الحكم الرشيد"حسين مصطفى هاللي ،  -2

 91، ص 2007مؤتمر متطلبات حوكمة الشركات و أسواق المال العربية ، المنظمة العربية للتنمية  اإلدارية ، مصر ، 
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 الوكالة نظرية تعريف :أوال
 Jensen etلالقتصاد نوبل جائزة أصحاب األمريكيني االقتصاديني إىل الوكالة نظرية تطوير يف الفضل يعود     

Meckling  الوكالة نظرية تعرف"  :التايل الشكل على الوكالة لنظرية تعريفا قدما حيث م، 1976 سنة 
 املهمة هذه  املهام ببعض بدله يقوم لكي آخر شخص خلدمات رأمسا  صاح  شخص مبوجبها يلجأ  كعالقة
 .  " 1السلطة يف نيابته تستوج 

 شخصا( املساهم  أو املوكل)أشخاص  عدة أو شخص مبوجبه يلزم عقد عن الوكالة نظرية تعرب كما  
 من جزء( الرئيسي  املوكل )  تفويض إىل يؤدي مبا بنفسه  باألعما  القيام أجل من (  املسار أو الوكيل )آخر
   2.للوكيل القرار اختاذ سلطة
 من منظور عامة ،وبصفة ودية واملرد اخلطر منظور من املالية القرارات بعض آثار حتليل الوكالة نظرية أيضا حتاو 

 املتخذة اليت القرارات بعض تأثار توضح أن حتاو  ،فهي أخرى أطراف حساب على األطراف ملختلف املصلحة
   3.األطراف هجميع الثروة تعظيم حساب على واحد طرف فائدة يف تكون
 ميكن تقدمي ،حيث األقل على شخصني بني تقع توكيل عالقة عن ينتج الوكالة نظرية مفهوم أن يتبني سبق مما

 :تايلالك الوكالة أطراف
 ."األصيل" املوكل يسمى :األول الطرف
سلطة  فيها مبا شؤونه إدارة يف األو  الطرف طريق عن التوكيل لديه الذي "العون" الوكيل يسمى :الثاني الطرف
 القرار اختاذ و الرقابة
  الوكالة فروض :ثانيا
   :4وهي أساسية فرضيات ثالثة على الوكالة نظرية تقوم 

 ؛مامنفعته لتعظيم يسعيان كالمها و االقتصادي بالرشد الوكيل و األصيل من كل يتميز
 أجر مقابل الوكيل جهد من قدر أكرب على للحصو  األو  يسعى إذ األصيل و الوكيل أهداف اختالف
 أقل؛ جهد بذ  مع أكرب مكافآت على للحصو  يسعى الثاين بينما معقو 
 قوية الشركة أو العالقة بقاء يف بينهما مشرتكة حاجة فهناك الوكيل و األصيل أهداف تعارض من بالرغم

                                                           
 89، ص 1991، مجلة العلوم اإلدارية ، " نظرية الوكالة ودورها في تطوير نموذج الرقابة على األداء" ،نجاتي إبراهيم عبد العليم  -1

-2 Michael Jensen and Clifford Smith, « Stockholder, manager, and creditor interests: applications of agency 

theory, harvard business school, p02, 26-01-2010, 

http://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?requesttimeout=50000000 

-3 pierre vernimmen, finance d’entreprise, 5eme édition, Dalloz, paris 2002, pp 628-629. 
4

 90نجاتي إبراهيم عبد العليم ، مرجع سبق ذكره ،  ص - 
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 األخرى؛ الشركات ملواجهة
 على الرقابة إحكام املوكل قدرة عدم نتيجة الوكيل و املوكل من كل هلا يتعرض اليت املخاطرة تباين أو اختالف

 .منها لكل فهمها مدى و للمعلومات التوصل إمكانية اختالف و الوكيل أداء
   الوكالة مشاكل :ثالثا

 ميارس قد ،وبالتايل الوكيل و املوكل أهداف اختالف من انطالقا الوكالة مشاكل تنشأ  : مشكل التخلخل اخللقي
 لعدم هذا فعل من الوكالء متكن ورمبا ،"املوكلون" املالك يرجوه ما أفضل حتقق ال سياسات وإسرتاجتيات الوكالء
   1.واملوكلني للوكيل املعلومات املتاحة متاثل

 تصرف إذا ،حيث الوكالء أداء على واملراقبة القرار صنع ووظائف املخاطر حتمل انفصا  مشكلة كذلك      
 .  صراعات وجود يف تتسب  سوف االنفصا  عملية فإن الذاتية مصاحلهم حس  الوكالة عالقة أطراف
لتخفيض  احلافز ذلك بعد األفراد هؤالء لدى ،ويكون الوكالة تكاليف حتمل إىل الصراع هذا بأطراف يؤدي مما

العائد  لتعظيم الكافية العناية يو  مل الوكيل أن سببها خسارة إىل األصيل أو املوكل تعرض حالة ،ويف تكاليفها
جمهودات  لقياس املباشرة الرقابة وسائل لديه ليس املوكل أن هو، األمر هذا حدوث فرص من يزيد مما للموكل
 Moralاخللقي  التخلخل مشكلة عليها ويطلق املعلومات إليه يقدم الذي هو األخار هذا أن ،كما الوكيل

Hazar. 
 كمية وتنشأ هذه املشكلة نتيجة االختالف يف:  املناقض  االختيار العكسي العكسي أو مشكلة التخلخل

 الوكيل يالحظ أداء أن للموكل ميكن ال اليت احلاالت يف وتظهر، والوكيل املوكل من لكل املتاحة املعلومات ونوعية
 قد الوكيل إذا كان ما حيدد أن املوكل يستطيع ال احلالة هذه يف أنه ،حيث قراراته نتائج من والتحقق مباشرة بصورة
 عدم خال  من تنشأ الوكالة مشكلة أن فيتضح، 2  املختلفة القرارات اختاذ عملية عند ال أم املناس  البديل اختار
  .التعاقد طريف لكال متاثل املعلومات عدم و الوكيل عمل مراقبة على املوكل قدرة

 : املالية االهنيارات
 على البالغ األثر يزا  وما هلا كان اليت  العمالقة بالشركات اإلدارية الفضائح و املالية االهنيارات أدت     

 املايل الفساد ظهور إىل تؤدي اليت األسباب حتليل و دراسة إىل الشركات ، تلك هلا تنتمي اليت الدو  اقتصاديات

                                                           
1

، تعريب ومراجعة محمد سيد أحمد عبد المتعال ، إسماعيل علي بسيوني  "مدخل متكامل"اإلدارة اإلستراتيجية زهل ، جارديث جونز ، شارل   - 

 845،ص 2008،دار المريخ للنشر ، الرياض ، 
2

، الدار " شركات قطاع عام وخاص و مصارف المفاهيم ، المبادئ ، التجارب ، المتطلبات ،: الشركات   حوكمة "طارق عبد العال حماد ،  - 

 70، ص  2008/  2007الجامعية ، مصر ، 
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 هذه أهم من ولعل .والفضائح االهنيارات تلك حدوث إىل احلا  بطبيعة يؤدي الذي و بالشركات واحملاسيب
،والشركة االوروبية لألغذية Worldcom،وشركة االتصاالت  Enronللطاقةانرون  لشركة حدث ما الفضائح

Parmala ،قضية يف جاء فما .مطبقيها سلوكيات يف ولكن احملاسبة مبعايار ليس العي  أن بعد فيما تبني واليت 
 تتقيد مل إنرون إدارة أن إال شركة إنشاء عند إتباعها جي  معينة آليات على تنص كانت احملاسبة معايار أن إنرون
 اتبعت احلالتني ويف وبالتايل التقيد عدم عملية عن الطرف (  اندرسون ارثر( مدققها اخلارجي  غض ،حيث اهب

 . 1الالأخالقي األسلوب اخلارجي مدققها و اإلدارة
 مفهوم حوكمـــة الشركات: المطلب الثاني 

 أما ، Corporate Governance للمصطلح راجت  اليت املختصرة الرتمجة هو احلوكمة مصطلح   
 ." الرشيدة اإلدارة سلطات أسلوب ممارسة " :فهي ، عليها االتفاق مت واليت ، املصطلح هلذا العلمية الرتمجة
 هذا مقدم اليت  يتبناها النظر وجهة على مصطلح كل يد  ثحبي ، املصطلح هلذا املقدمة التعريفات تعددت
 .  التعريف
 يف والتحكم الشركات إدارة خالله من الذي يتم لنظاما :"بأهنا احلوكمة IFC الدولية التمويل مؤسسة فتعرف
 " .1أعماهلا
 إدارة على بني القائمني فيما العالقات من جمموعة :"بأهنا OECD والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تعرفها
 ".2املسامهني من وغارهم األسهم ومحلة اإلدارة وجملس الشركة
 اإلدارة باإلشراف جملس ،ولقيام الداخل من الشركة إلدارة تستخدم إدارية جمموعة قواعد:" ابأهن من يعرفها وهناك
 ". 3للمسامهني املالية واحلقوق املصاحل حلماية عليها
 يف تؤثر اليت األساسية بني  األطراف العالقات حتكم نظم وجود ،أي العام النظام تعين احلوكمة ،فإن آخر ومبعىن  

 غار واملالية اإلدارية التصرفات عن املسئو  البعيد وحتديد املدى على املؤسسة تقوية مقومات تشمل األداء ،كما
 .العامة باملصلحة الضرر من أحلق لكل املسؤولية  حتميل ،مع الصحيحة

                                                           
1

 مصر، ،7 العدد ، 72 المجلة لإلدارة ، العربية المجلة ،"المحاسبة  بيئة في وأثرها العالمية الشركات بعض انهيار "القشي ، يوسف ظاهر - 

 13ص  ،2002

-
2
 Alamgir,M. « Corporate Governance :A Risk Perspective »,Paper presented to : Coorporate Governance 

and Reform :Paving  the Way to Financial Stability and Development a conference organized by the Egyptian 

Banking Institute,Caire,May 7,8 . 2007 

Freeland,C.Basel Committee Guidance on corporate Governance for banks,Paper Presented to : Corporate 

Governance  and Reform : Paving the Way  to Financial Stability and development , a conference organized by 

the Egyptian Banking Institute Caire ,May 7 . 8 .2007 
3

، العدد الثاني ، المجلد السادس و الخمسون  "حوكمة الشركات:أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات " االقتصادية ، لنشرة - 

،2003 
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املهتمة العالقات التعاقدية بني األطراف  قانونية باعتبارها متثل جمموعة كما ينظر إىل احلوكمة من وجهة نظر
 أما من الناحية االجتماعية فتعين احلوكمة،1األقلية  سامهنيامل،ومن الوجهة األخالقية فإهنا تشار إىل محاية  بالشركة

 . الدخو  املنخفضة بالدولة لصاحل مجهور املواطنني ذوي  قيام منشات األعما  بتخصيص جزء من الثروة املكتسبة
ومن ناحية أخرى فإن احلوكمة متثل جمموعة من اآلليات واملبادئ اليت تستخدم لسد الفجوة القائمة يف نظرية 

 .الوكالة اليت أدت إىل انفصا  امللكية عن اإلدارة 
 خصائص حوكمـة الشركات : المطلب الثالث 

بسلوكيات  أساسي بشكل يرتب  املفهوم هذا أن ،نستنتج الشركات حلوكمة املقدمة املفاهيم خال  من        
 هذه يف تتوافر أن جي  اليت اخلصائص من جمموعة هناك ،وبالتايل األعما  مبنظمة العالقة ذات األطراف
 : 2  املفهوم هذا تطبيق وراء من اليرض يتحقق حىت السلوكيات
   :خال  من يتحقق االنضباط ،وهذا والصحيح املناس  األخالقي السلوك إتباع يعين :االنضباط
 للجمهور؛ واضحة بيانات

 للسهم؛ أعلى سعر حتقيق اجتاه اإلدارة لدى احلافز وجود 
 بوضوح؛ احملددة الرئيسية باألعما  االلتزام
 امللكية؛ حلقوق السليم التقدير
،وحرية تداو   املوضوعات مناقشة يف العلنية تعين ما،ك حيدث ما لكل حقيقية صورة تقدمي هبا يقصد :الشفافية
 :خال  من الشفافية هذه تتحقق ما،ك املعلومات
 بدقة؛ املالية األهداف عن اإلفصاح

 موعده؛ يف السنوي التقرير نشر 
 عنها؛ اإلعالن قبل تسريبها وعدم املعلومات على حلفاظ ا
 اخلتامية؛ النتائج عن العاد  إلفصاح ا 
 الدولية؛ احملاسبة معايار تطبيق 
  .اإلنرتنيت شبكة على املعلومات حتديث 

   :خال  من ،وتتحقق للعمل الزمة غار وضيوط تأثارات توجد ال ويعين :االستقاللية

                                                           
1

 28، ص 2008مكتبة الحرية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،"الحوكمة المؤسسية"عطا هللا وارد خليل ، محمد عبد الفتاح العشماوي ،  - 
2

، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  (  المفاهيم ، المبادئ ، التجارب ، تطبيقات الحوكمة في المصارف) الشركات حوكمةطارق عبد العال حماد ،  - 

 23، ص 2005
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 العليا؛ اإلدارة جملس عن مستقل إدارة جملس رئيس وجود
 مستقل؛ إدارة جملس عضو يرأسها "مراجعة" تدقيق هجنة وجود
 مستقل؛ إدارة عضو يرأسها املكافآت لتحديد هجنة وجود
  .املؤسسةب  مرتبطني غار خارجيني مدققني وجود
   حساب كشف تقدمي طريق ،عن التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس أعما  وتقدير تقييم إمكانية أي :املساءلة
 العمل تقييم أوال يتم أن ويعين، العقاب أو الثواب مث التقييم مها جانبيني املساءلة وتشملحيدث، تصرف اي  عن
 :خال  من وتتحقق عليه حماسبة القائمني مث

 ؛ الشخصية املصاحل عن والرتفع ومسؤولية بعناية العمل ممارسة
 حدودهم؛ يتجاوزون الذين األفراد ضد فعا  بشكل التصرف 
 العليا؛ اإلدارة إساءة حا  يف الفوري التحقيق 

  .اإلدارة جملس وأعضاء التنفيذيني املوظفني بعقاب تسمح آليات وضع
   :هناك كانت إذا ،تتحقق املؤسسة يف املصلحة ذوي األطراف مجيع أمام مسؤولية وجود أي :وليةاملسئ
 أعماله؛ وتراق  اخلارجي دققامل ترشح "مراجعة "تدقيق هجنة وجود
 ؛الداخلي التدقيق أعما  على وتشرفدققني الداخليني ،امل تقارير تدقق مراجعة هجنة وجود

 االجتماعات الدورية جمللس اإلدارة
 .تنفيذي بدور اإلشرايف اإلدارة جملس قيام عدم
 :تتحقق العدالة عن طريقفأصحاب املصلحة يف املؤسسة ،و وعات جي  احرتام حقوق خمتلف اجملم:العدالة

 اإلدارة؛ جملس ألعضاء العادلة املكافآت
 .املوظفني لكافة العادلة املعاملة 

 املسامهني؛ حقوق محاية
  .حقوقهم يف  ساءةاإل عند االعرتاض حق املسامهني إعطاء

   :خال  من هذا يتحقق و جيد كمواطن املؤسسة إىل النظرا هب ويقصد :االجتماعية املسؤولية
 األخالقي؛ بالسلوك التمسك تؤكد واضحة سياسة وجود

 .وعادلة واضحة توظيف سياسة وجود 
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 وحتسني املؤسسية األطر ،وتطوير احلوكمة لتفعيل املهمة العوامل من تعد واملصداقية املساءلة و الشفافية أن يتضح
 درجة تفعيل و، االقتصادي النمو معد  رفع إىل النهاية يف يؤدي ما، واخلاصة احلكومية األجهزة أداء كفاءة
 .مستوى األداءومراقبة ته يف صنع القرارات و القوانني ،هجميع أفراد اجملتمع و مؤسسا املشاركة

 :املؤسسات حوكمة خصائص يلخص التايل والشكل 

 خصائص حوكمة الشركات":7"الشكل 

 

 

  

 

 

 

 

 ةمن إعداد الباحث: املصدر 

 

 

 

 

 

 

 المسئولية االجتماعية

 الشفافيــة االنضباط

 االستقاللية المساءلة

لمسؤوليةا  

 حوكمة الشركات

 العدالة
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 أهداف حوكمة الشركات: المطلب الرابع 
،وجذب االستثمارات للشركات  دعم األداء و زيادة القدرات التنافسية تساعد احلوكمة اهجيدة للشركات يف

 : 1الوصو  إىل األهداف التالية وذلك من خال وحتسني االقتصاد بشكل عام ،
جراءات احملاسبة ،و التدقيق املايل على النحو تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت وعمليات الشركات ،و إ

 .الذي ميكن  من احلد من ظاهرة الفساد املايل وكذا اإلداري 
وضمان اختاذ قرارات ارة على تبين إسرتاتيجية سليمة ،حتسني وتطوير إدارة الشركة ،ومساعدة املديرين وجملس اإلد

 .رفع كفاءة األداء مبا يؤدي إىل بناءا على أسس سليمة ،  الدمج و السيطرة
 .ن  حدوث األزمات املالية نظرا لتأثارها على االقتصاد الوطين جت

مما يتيح ولة أفضل عائد على استثماراهتا ،مع ضمان حتقيق الد، جناح عملية اخلصخصةتقوية ثقة اهجمهور يف 
 . النمو االقتصادي بالدولة العمل وحتسني معدالتفرص 

و الدائنني ،واألطراف األخرى ذوي املصاحل خاصة ،و العاملني ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمسامهني 
 .حا  تعرض الشركات لإلفالس

 .الرقابة واملتابعة على األداء التشييلي و كذا االسرتاتيجي  بالشركة 
 يف دنيا األعما  اخلاصة بالشركة وضمان استمرارها ومنوها  حتسني الكفاءة والفعالية

،وحتسني األداء تلك األهداف  حتقيقخالله أهداف الشركة ،ووسائل  إجياد اهليكل املناس  الذي تتحدد من
 الكلي واهجزئي 

 و التعديل للقوانني احلاكمة ألداء الشركات املراجعة
ومهام جملس اإلدارة ومسؤوليات ، اخلاصة باملديرين التنفيذيني واملسؤوليات املهام التوضيح وعدم اخلل  بني

 أعضاءه 
 .يف الشركات الثقة  وتعزيز املساءلة ورفع درجة، تقييم أداء اإلدارة العليا

 وقيامهم بدور املراقبني بالنسبة ألداء الشركاتملوظفني والدائنني و املقرضني ،إمكانية مشاركة املسامهني وا
 والدولية  استقرار الشركات ودعم أسواق املا  احمللية وتدعيم املالية واإلدارية اخلاطئة جتن  حدوث املمارسات

 .على املستويني اهجزئي و الكلي رفع وحتسني الكفاءة االقتصادية

                                                           
 2002أغسطس  ، 225المحاسبون  ، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، العدد  ، مجلة" الشركات حوكمة"  فخرا ،  محمود عبد هللا ، -1
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 سني أداءحت ادين حد ممكن تقليل املخاطر إىل إىل إنشاء وتوليد الثقة بني أصحاب املصاحل واإلدارة ومبا يؤدي
حتقيق أفضل أداء تنافسي  ميكنها من األمر الذي، معقولة األموا  بتكلفةو ضمان حصوهلا على  الشركة أنشطة

وحتقق نس  عالية من القيمة ، ومن مث االرتفاع بالعائد على رأس املا  اململوك، يف نطاق بيئتها االقتصادية
 .واملضافة  االقتصادية

األداء املايل ووجود هياكل إدارية متكن من حماسبة  تدقيقالتأكيد على االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان 
من غار أعضاء جملس اإلدارة تكون هلا مهام  "التدقيق" اإلدارة أمام املسامهني مع تكوين هجنة مراجعة

 .1واختصاصات وصالحيات عديدة حتقق رقابة مستقلة 
 .الدويل كذا و رفع مستوى التعاون التجاري بني الشركات على املستوى احمللي واإلقليمي 

 الدويل  اايض ت املالية على املستوى احمللي وللقطاعا من االستقرار و املصداقية الوصو  إىل املستويات املطلوبة
 فئاهتم األعما  وأصحاب املصاحل بكافة تعزيز العالقة بني منشات

وحتسني ، وتعزيز األداء ختفيض املخاطر ،: عدة أهداف منها  ذكره ينس  إىل احلوكمةما تقدم  علىأساسا 
إبراز الشفافية سلع  واخلدمات وحتسني القيادة ،و اتساع نطاق التسويق لللة الدخو  إىل األسواق املالية ،سهو 

 .املسئولية االجتماعية  وقابلية احملاسبة عن
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ترجمة سمير كرم، إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة، " حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرون"جون سوليفان وآخرون،  -1

 2003واشنطن،
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 مبادئ و أساسيات حوكمة الشركات:المبحث الثاني
ونظرا ألمهيتها حرصت ليت متثل الدعامة االساسية هلا ،على جمموعة من املبادئ ا تقوم حوكمة الشركات          

  .العديد من املؤسسات الدولية على وضع معايار حمددة يتم االلتزام هبا و انتهاجها لتطبيق احلوكمة
تقدمي و ، هلاة املعني باألطرافسيتم عرض بعض مبادئ احلوكمة وذلك من خال  التعريف ويف هذا املبحث  

 .ة الشركات و التنوير على مبادئهاوكذا اهجوان  التقييمية حلوكم التنظيميةاالبعاد 
 األطراف المعنية بحوكمة الشركات: المطلب األول 

وحتدد إىل درجة  ، قواعد حوكمة الشركاتتؤثر يف التطبيق السليم ملفهوم و هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر و       
 :1الفشل يف تطبيق هذه القواعد واليت نوردها فيما يليمدى النجاح أو  كبارة

وهم من يقومون بتقدمي رأس املا  للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل احلصو  على  : المساهمين
ولديهم احلق يف اختيار أعضاء جملس ، تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل أيضا، األرباح املناسبة الستثماراهتم

 .رة املناسبني حلماية حقوقهماإلدا
بصفتهم من يقوم باختيار املديرين التنفيذيني والذين يوكل هلم سلطة اإلدارة اليومية ألعما   : مجلس اإلدارة 

فقد . باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم، وبرسم السياسات العامة وكيفية احملافظة على حقوق املسامهني، الشركة
بنوعني من الواجبات عند قيامهم  ة بأن أعضاء جملس اإلدارة ملزموناملبادئ العاملية املذكورة للحوكم أوضحت

 :بعملهم ومها
ويتطل  أن يكون جملس اإلدارة يقظا وحذرا وأن يبذ  اهجهد واحلرص والعناية الالزمة يف : واج  العناية الالزمة

وأن تكون الشركة ملتزمة بالقوانني واألنظمة .وأن يتوفر يف الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة ، اختاذ القرار
 .والتعليمات املوضوعة

ويشمل ذلك املعاملة املتساوية للمسامهني واملعامالت مع األطراف ذات  :واج  اإلخالص يف العمل  
   .املصاحل ووضع سياسات مالئمة للروات  واملكافآت وغار ذلك

تعترب اإلدارة هي اهجهة املسئولة يف الشركة عن تقدمي التقارير اخلاصة باألداء الفعا  إىل جملس  :اإلدارة العامة 
كما أن اإلدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إىل مسئوليتها جتاه اإلفصاح ،اإلدارة 

طراف املتعاملة س اإلدارة وبقية األهي حلقة الوصل بني جمل تعتربو ،مسامهني والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها لل

                                                           
، ص  2002 -2002الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  ، " مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات " عبد الوهاب نصر علي و شحاته السيد شحاته، -1

21-20 
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  من يقوم بتنفيذ رغبات املسامهني وجملسهم لذا جي  احلرص على اختيار أفراد اإلدارة بعناية ألهنم ،مع الشركة 
  .اإلدارة

وهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني واملوردين والعما  و : أصحاب املصاحل  
 .وقد تكون مصاحل هذه األطراف متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان ،املوظفني 

همة يف معادلة العالقة يف الشركة امليتأثر مفهوم حوكمة الشركات بشكل كبار بالعالقات بني هذه األطراف       
وبدوهنم ال تستطيع ،لذين يقومون بأداء املهام اليت تساعد الشركة على اإلنتاج وتقدمي السلع واخلدمات فهم ا،

فالعمالء هم الطرف الذي يقوم ،اإلدارة وال حىت جملس اإلدارة واملسامهون حتقيق االسرتاتيجيات املوضوعة للشركة 
أما املمولني ومجيع األطراف ،ام والسلع واخلدمات األخرى بشراء املنتج أو اخلدمة،واملورد من يبيع للشركة املواد اخل

فينبيي أن يكون التعامل مع هذه األطراف مبنتهي احلرص وكذا ،املمولة هي اليت متنح تسهيالت ائتمانية للشركة 
 .  1ةلتمويل مما يؤثر سلباً على التخطي  املستقبلي للشركاملضللة للممولني قد تقطع خططاً لفاملعلومات ،الدقة 

 مبادئ و معايير حوكمة الشركات:المطلب الثاني 

الدولية وبورصات األوراق املنظمات  من العديد حرصت فقد، احلوكمة مبفهوم املتزايد  لالهتمام نظرا            
 ركاتمبعظم الدو  املتقدمة على إصدار جمموعة من القواعد واملعايار احملددة جملموعة من مبادئ حوكمة الش الدولية

 اليت متثل خلفية مرجعية قابلة 
ولعل الريادة ترجع يف هذا منها ، النامية وخاصة من قبل صانعي السياسات االقتصادية مبعظم دو  العامل للتطبيق 

الشركات يف جوالت متعددة ،فقد حوكمة التنمية اليت أرست مبادئ املقام إىل جهود منظمة  التعاون االقتصادي و 
ة التعاون الشركات اليت أرستها منظم النامية باالسرتشاد مببادئ حوكمةو خاصة الدو  بادرت العديد من 

أيضا بنماذج احلوكمة املختلفة اليت أرساها املنظور الدويل و اليت عكست مدخال للجهود االقتصادي و التنمية و 
 الدولية يف جما  حوكمة الشركات 

 مبادئ حوكمة الشركات 
 
 
 

                                                           
دسمبر، -المصرية، العدد السادس عشر،أكتوبر .، مجلة المحاسب ، جمعية المحاسبين والمراجعين  "حوكمة الشركات"محمد طارق يوسف ،  -1

 11م ،ص 2003
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و تدور (OECD)حوكمة الشركات اليت أرستها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تأسست مبادئ         
 :حو  ستة مبادئ أساسية هي نفسها معايار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 :    1والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة معايار - أ
 بأهنا علما ، 1999عام يف والتنمية القتصاديا التعاون منظمة إليها توصلت معايار عدة وفق احلوكمة تطبيق يتم 

 :يف وتتمثل 2  2004  عام هلا تعديال أصدرت
 الشركات حلوكمة فعا  إلطار أساس وجود ضمان
 مع متناسقا أن يكون جي  ،كما وكفاءهتا األسواق شفافية تعزيز من كال الشركات حوكمة إطار يتضمن أن جي 
 التنفيذيةكذا و  اإلشرافية والتنظيمية السلطات بني فيما املسؤوليات تقسيم بوضوح يصاغ ،وأن القانون أحكام
 .املختلفة

 املسامهني مجيع حقوق حفظ
 املالية ،ومراجعة البيانات األرباح يف عائد على واحلصو  اإلدارة جملس ،واختيار األسهم ملكية نقل وتشمل       
 .العامة اهجمعية اجتماعات يف الفعالة املشاركة يف املسامهني ،وحق
 املسامهني  مجيع بني املتساوية املعاملة
 ،والتصويت يف القانونية حقوقهم عن الدفاع يف وحقهم  فئة كل داخل األسهم محلة بني املساواة وتعىن      
 من أو  فيها دمج مشكوك أو استحواذ عمليات أي من محايتهم ،كذلك القرارات األساسية  على العامة اهجمعية
 أو اإلدارة جملس أعضاء مع كافة املعامالت على االطالع يف حقهم وكذلك ، الداخلية املعلومات يف االجتار
 .التنفيذيني املديرين
 بالشركة اإلدارة سلطات ممارسة أسالي  يف املصاحل أصحاب دور
 مشاركتهم الفعالة آليات ذلكوك، احلقوق لتلك انتهاك أي عن والتعويض القانونية حقوقهم احرتام وتشمل      
  .املطلوبة املعلومات على ،وحصوهلم الشركة على الرقابة يف

  . والزبائن واملوردين السندات ومحلة والعاملني البنوك"املصاحل  بأصحاب ويقصد
 والشفافية اإلفصاح

                                                           
 إلى المؤتمر المصرفي العربي  ، ورقة مقدمة" الحكم الجيد في المصارف و المؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية"فؤاد شاكر ،  -1

 11، ص  2005الشراكة بين العمل المصرفي و االستثمار من أجل التنمية ، سنة "

-2 Fawzy, S. «  Assessment of Corporate Governance in Egypt ». Working Paper No. 82. Egypt, the Egyptian 

Center for Economic Studies. April 2003 .p 5/6 
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 من النسبة العظمى ملكية عن ،واإلفصاح احلسابات مراق  ودور اهلامة املعلومات عن اإلفصاح تناو يو       
 .التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس بأعضاء املتعلق واإلفصاح ، األسهم

 املناس  يف الوقت املصاحل وأصحاب املسامهني مجيع بني عادلة بطريقة املعلومات تلك كل عن اإلفصاح يتم و
 .تأخار ودون

 اإلدارة جملس مسؤوليات
 ،ودوره يف األساسية ومهامه أعضائه اختيار ،وكيفية القانونية وواجباته اإلدارة جملس هيكل وتشمل       
 .التنفيذية اإلدارة على اإلشراف

    (  Basel Committee )  العاملية املصرفية للرقابة باز  هجنة معايار - ب
 النقاط على واملالية ،تركز املصرفية املؤسسات يف باحلوكمة خاصة إرشادات 1999 العام يف باز  هجنة وضعت
 :التالية
 يتحقق والنظم اليت اهجيدة للتصرفات املعايار من وغارها السليمة للتصرفات الشرف ومواثيق الشركة قيم

 .املعايار هذه تطبيق باستخدامها
 .يف ذلك ومسامهة األفراد الكلي جناحها قياس ميكن مبوجبها واليت جيدا معدة الشركة إسرتاتيجية 

 .للمجلس األفراد  املطلوبة من للموافقات وظيفيا تسلسال متضمنا ومراكز اختاذ القرار للمسؤولياتالسليم  التوزيع
 .العليا واإلدارة احلسابات ومدققي اإلدارة جملس بني الفعا  للتعاون آلية وضع
 العمل خطوط عن للمخاطر مستقلة وإدارة واخلارجي الداخلي التدقيق مهام يتضمن قوي داخلي ضب  نظام توافر
   .املسؤوليات و السلطات تناس  مراعاة  مع
 مع العمل ذلك عالقات يف ،مبا املصاحل تضارب فيها يتصاعد اليت املواقع يف املخاطر خاصة ملراكز مراقبة 

 .املؤسسة يف الرئيسية القرارات  ،أو متخذي العليا واإلدارة املسامهني وكبار باملصرف املرتبطني املقرتضني
 سواء املوظفني للمديرين أو بالنسبة ،وأيضا سليمة بطريقة العمل حتقق اليت العليا لإلدارة واإلدارية املالية احلوافز
 .أخرى عناصر أو ترقيات أو تعويضات شكل يف كانت
 .اخلارج إىل أو داخليا مناس  بشكل املعلومات تدفق

 1الدولية  التمويل مؤسسة معايار . ج

                                                           
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المصرفي العربي " الحكم الجيد في المصارف و المؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية"فؤاد شاكر ،  -1

 12،ص  2005الشراكة بين العمل المصرفي و االستثمار من أجل التنمية ، سنة "
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 تراها  عامة ومعايار وقواعد موجهات 2003   عام الدويل للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة وضعت      
 أربعة مستويات ،وذلك على مالية غار أو مالية كانت ،سواء اختالفها على املؤسسات يف احلوكمة لدعم أساسية
 :كالتايل

 .اهجيد للحكم املقبولة املمارسات
 .اهجديد اهجيد احلكم لضمان إضافية خطوات
 .حمليا اهجيد احلكم لتحسني أساسية إسهامات
 .العليا القيادة

 العامة و اإلدارات للمؤسسات احلوكمة معايار - د
 ظل الشركات يف هذه حتكم اليت والنصوص للقواعد مكملة العامة املؤسسات حوكمة قواعد اعتبار ميكن     

 حلوكمة  OECDوالتنمية   االقتصادي التعاون منظمة مببادئ االقتداء مت وقد .هلا املنظمة واللوائح القوانني
 . دولة أي يف العامة األعما  لشركات قطاع احلوكمة مبادئ وضع عند مرجعاً  بوصفها للدولة اململوكة الشركات
 : جمموعات ست إيل املبادئ هذه وتنقسم
 . العامة و اإلدارات للمؤسسات فعا  وقانوين تنظيمي إطار وجود على التأكيد
 .الداخلي خاصة بالتدقيق وحدات اعتماد
 . (األفراد  أو الدولة مسامهة، املالك ( األسهم حلملة املتساوية املعاملة
 . الدولة كافة إدارات يف لتدقيق الداخليا وحدات تفعيل خال  من املصاحل ذات األطراف  مع العالقات
 التفتيش ، اخلدمة املدنية جملس . احملاسبة ديوان ( الرقابية األجهزة عمل تفعيل خال  من واإلفصاح الشفافية
 . ) أخرى رقابية أجهزة وأي ، املركزي
 العامة املؤسسات إدارة جمالس مسؤولية
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 الشركات مبادئ حوكمة: "80" الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مبادئ حوكمة  الشركات

 اإلطار العام للحوكمة

 ذو تأثار على األداء االقتصادي الشامل 
  والتنظيمية يف نطاق املتطلبات القانونية

 اختصاص تشريعي
 توزيع املسؤليات يف نطاق تشريعي 

 

 معاملة املسامهني معاملة متساوية 
   منع التداو  بني الداخليني و التداو  الشخصي

 الصوري
 اإلفصاح عن العمليات 

 

  املصاحل وفقا للقانون واالتفاقات 
  التعويض مقابل انتهاك احلقوق 
 تطوير اآلليات املشاركة 
  املعلومات يف الوقت املناس 
 االهتمام باملمارسات 
  

 

 حقوق المساهمين 

 المعاملة المتكافئة للمساهمين 

 دور أصحاب المصالح 

  توافر احلقوق األساسية للمسامهني 
 احلق يف املعلومات عن القرارات 
 احلق يف املشاركة الفعالة 
  التصويت شخصيا أو غيابيا 
 اإلفصاح عن اهلياكل و الرتتيبات 
 حلقوق امللكية تسهيل املمارسة 
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،مكتبة احلرية للنشر و التوزيع "احلوكمة املؤسسية"عطا اهلل وراد خليل ، حممد عبد الفتاح العشماوى ،:املصدر 
 57، ص 2008،القاهرة ، مصر ، سنة 

 

 

 

 وليات مجلس اإلدارةؤ مس

  العمل  وفقا للمعلومات الكاملة 
 املعاملة العادلة  للمسامهني 
 تطبيق املعايار األخالقية 
 عرض السياسات 
 احلكم املوضوعي املستقل 
 الوقت املناس  إلتاحة املعلومات 

 اإلفصاح عن السياسات 
 املستويات النوعية للمحاسبة 
 التدقيق اخلارجي 
  قابلية التدقيق للمساءلة 
 الفرصة و التوقيت للمستخدمني 
 املنهج الفعا  إلطار احلوكمة                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اإلفصاح والشفافية 
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 الجوانب التقييمية واألبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات:المطلب الثالث

أخرى تؤثر بشكل كبار على أداء  هناك عوامل إال أن ، األداء اهجيدشركة لل احلوكمة الفعالة تضمن           
تزيد من  ."إسرتاتيجي بعد "و"سلوك أخالقي"و" رقابة" و"إشراف "  خال شركات كما أن احلوكمة اهجيدة من ال

 . سرعة استجابة الشركة للتيارات يف بيئة األعما  واألزمات

 اهجوان  التقييمية حلوكمة الشركات

كات واملؤسسات يف باعتبار أن التمويل هو شريان احلياة بالنسبة لبقاء واستمرار الشر  :1فاعليـــة حوكمة  الشركات
لية ليايات إال أن توافره يعتمد على كفاءة ختصيص املوارد من خال  الوسطاء يف األسواق املااقتصاد السوق ،

د املتوقع من قبل املستثمرين ، يف ضوء اعتقادهم ورؤيتهم وتعتمد عملية التخصيص على العائاستثمارية وإنتاجية ،
ويرى قابلية الشركة لالستمرار والبقاء والذي ميكن احلكم عليه من وكمة وتطبيق قواعدها يف الشركة ،ملستوى احل

واسعة إضافة إىل درجة ثقة املستثمر اليت تعتمد على جمموعة ، املخاطر خالله أسالي  حتليل العالقة بني العائد و
  . من العوامل القانونية واملؤسساتية اليت تضمن محاية استثماراته

   : ة احلوكمة للتعامل مع الطرق اليت من خالهلا حتقيق األيتمن هنا تأيت قاعدو                  

  ؛  هتمطمئن املمولون على احلصو  على عائد من استثمارات

  إليهم بعض األرباح؛ ون من جعل املديرين يعيدونيتمكن املمول 

 يتأكد املستثمرون أن املدريني لن يهدروا املا  الذي يستثمرونه يف الشركة؛  

 التأكد من أن الشركة ال تستثمر يف مشاريع فاشلة؛ 

 كيف يقوم  املمولون مبراقبة املديرين

 :يلي يتضح مما سبق أن مبادئ وقواعد حوكمة الشركات جي  أن تتميز مبا 

توفار الضمان من خال  قيام الوكيل بتقييم القرارات اليت تتوافق مع روح العقد الذي مت إبرامه مع القدرة على 
 والوكيل؛ ( املسامهني) املالك 

                                                           
1

دراسة ميدانية على الشركات المدرجة  -صاح المحاسبي وجودة التقارير المالية اثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلف" ماجد إسماعيل أبو حمام، -

 33 - 32، ص ص  2002، مذكرة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة، "في سوق فلسطين لألوراق المالية
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 ضمان استمرار تدفق رأس املا  والذي يعترب أحد املؤشرات لنجاح الشركة؛ 

ري ومواجهة التحايل واخلداع الذي تتعرض القدرة على محاية مصاحل املسامهني واحلد من التالع  املايل واإلدا   
 .له أموا  الشركة

 :مقومات فاعلية حوكمة الشركات 

نظام احلوكمة يقوم على جمموعة من الركائز اليت ايضا  و، حيتاج كل نظام إىل ركائز قاعدية يقوم عليها         
 : 1وهذه املقومات هي، للمنافسةباعتبارها شخصية معنوية مستقلة تسعي ، تكفل للشركة حتقيق أهدافها
ين  توتع،كحق التصويت وانتخاب جملس اإلدارة واملدقق اخلارجي ، حبقوق املسامهني تعتينوجود قوانني وتشريعات 

وكذلك ،مهامه ومسؤولياته  ايضاحو ،د على استقالليته يكذلك بتنظيم جملس اإلدارة ببيان صفاته من حيث التأك
   .وحقوق أصحاب املصاحل وواجباهتم، فيذيةبيان مسؤوليات اإلدارة التن

حبيث ، وجود هجنة تدقيق داخل الشركة املسامهة العامة يتمتع أعضاؤها باالستقاللية ومبؤهالت عالية وخربة جيدة 
 والتدقيق اخلارجي، لمتطلبات املتعلقة باإلدارة التنفيذيةم األو  بالتأكد من وفاء الشركة لتقوم اللجنة باملقا

   .ت اإلبالغ املايل من حيث األمانة واهجودةوإجراءا
وجود عمليات حوكمة فعالة داخل الشركة تعمل على تنظيم االجتماعات واالتصاالت بني اإلدارة واإلدارة  

   .التنفيذية واملوظفني
يعمل نظام حيث ، والفاعلية مثل نظام شؤون املوظفني، وجود أنظمة إدارية داخلية على درجة عالية من الكفاءة  

   .اإلفصاحات الالزمة ألصحاب املصاحل اإلفصاح على توفار املعلومات و
ما ، وتعديلها إذا اقتضي األمر ذلك ،وإجراء التدقيق الدائم حتديد صالحيات ومسؤوليات كل عضو ىف الشركة 

مة الشركة من أجل خد، يسهل على مجيع املتعاملني داخل الشركة معرفة حدود عملهم وما هو مطلوب منهم
 .وحتقيق أهدافها

 
 
 
 

                                                           
1

، دراسة بحثية ، "طين لألوراق الماليةاثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للـشركات المدرجـة فـى سوق فلس"قباجة ،عدنان،   -

 .2002جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
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 :حوكمة الشركات واألداء املايل الرب  بني قواعد 
هبدف جذب  مبادئ وقواعد حوكمة الشركات واألداء املايلبإمكان الشركة حتقيق عملية الرب  بني           

ويتم ذلك كفاءة األداء ،ا ينعكس على  االستثمارات وزيادة الدخل وتعزيز القدرة على املنافسة يف سوق العمل مم
   : 1 من خال  عدة طرق وأسالي 

 .والتدقيق املايل املراجعةمن خال  التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة مثل اإلجراءات احملاسبية و 
وحتسني كفاءة أداء الشركة ة مما يساعد على جذب االستثمارات،تطوير خطة إسرتاجتية مبنية على أسس سليم

 والعاملني معها؛ 
  تبين معايار الشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملوظفني مما يساعد على منع حدوث أزمات مالية ومصرفية؛  
 .الدو  اليت تطبق قواعد حوكمة الشركات تفتح أمامها أبواب عدد أكرب من أسواق رأمسا  
 واألداء املايل حدد األدب املايل جمموعة من القنوات اليت من خالهلا ميكن ويف حتليل العالقة بني احلوكمة 

  :2 للحوكمة الفعالة أن تؤثر على األداء وتتمثل هذه القنوات يف 
ارتفاع يف نسبة و زيادة فرص الوصو  إىل مصادر التمويل اخلارجي الذي يقود بدوره إىل فرص استثمارية أكرب ومنو 

 استخدام العمالة ؛ 
 اليت ترتب  بارتفاع قيمة الشركة مما جيعل االستثمار أكثر جذبا للمستثمرين؛  تكلفة رأس املا  و اخنفاض  
  أداء تشييلي أفضل ناجم عن أفضل ختصيص للموارد؛   

  خفض خماطر األزمات املالية؛ 
 .احمللي والعمالة اجملتمع عالقة أفضل مع كل أصحاب املصاحل مما يساعد على حتسني العالقات مع كل من 

  األبعاد التنظيمية حلوكمة الشركات :ثانيا 
مومية حتتاج احلوكمة إىل تفعيل الدور اإلشرايف والرقايب الذي متارسه اهجمعيات الع:البعد اإلشرايف و الرقايب 

اهجمعيات خال  ما متارسه ،من  وزيادة مسامهته يف حتسني درجة الشفافية واإلفصاحللمسامهني وحلملة األسهم ،
ومن اصة بالشركات ليكون عملهم أفضل ،وليكون نشاطهم أحسن ،العمومية من ضيوط على جملس اإلدارة اخل

 الستثماراهتممث إجياد قدر مالئم من الطمأنينة والثقة للمستثمرين ومحلة األسهم وتأكدهم من حتقيق عائد مناس  

                                                           
، جامعة عمان العربية "اثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية" قباجة عدنان ، -1

  14.، ص 2002للدراسات العليا، 

 

 -2 (Core,et.al.) Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns An Examination of Firm Operating 

Performance and Investors Expectations,(2005). 
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كما أن تقرير منظمة التعاون والتنمية . حلائزة لألسهممع العمل على احلفاظ على حقوقهم وبصفة خاصة األقلية ا
م أشار يف املبدأ اخلامس اخلاص مبجلس اإلدارة بأن هذا األخار ، هو املنوط 9111االقتصادية الصادر عام 

 هبا ، والسعي إىل حتقيقها ، وهو من أهم فواع بعملية تنفيذ احلوكمة واإلشراف عليها والتعامل
كما أنه املراق  لألعما  .د للنظم واإلجراءات والرتتيبات انع للضواب  والقرارات واملعتمحلوكمة فهو صومنفذي ا

 .1عن الشفافية ونشر املعلومات والبيانات املسئو اليت تتم وهو 
يكون  تفعيل الرقابة سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي ، فعلى املستوى الداخلي فيتعلق هذا بتدعيم و      

أما على املستوى اخلارجي املخاطر ، تفعيل الرقابة بتناو  نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة  تدعيم و من خال 
وإتاحة الفرصة حلملة األسهم واألطراف ذات املصلحة يف ، فيتناو  القوانني واللوائح وقواعد التسجيل يف البورصة

   . الرقابة
أصبح من املرجح أن غياب الضمار كجوهر لألخالق وما ترت  على ذلك من تزوير واختالس  : البعد األخالقي

يار  هنوتالع  يف احلسابات والقوائم املالية كان من أهم األسباب وراء األزمات اليت مست دوال يف العامل وا
 ني والنظم والقرارات اليتالقوان فإذا كانت احلوكمة هي جمموعةات وخروجها من السوق االقتصادي ،كربيات الشرك

دف إىل حتقيق اهجودة والتميز يف األداء عن طريق اختيار األسالي  املناسبة والفعالة لتحقيق أهداف الشركات هت
واالقتصاديات ، وهو األمر الذي يتطل  وجود نظم حتكم تلك العالقات بني األطراف األساسية اليت تؤثر يف 

هو رهن كفاءة اإلدارة  ة ونظم احلوكمة اهجيدة يف كافة ميادينها وعناصرها وإمنااألداء وال جدا  من أن حتقق سياس
قد اتضح أنه من أسباب ظاهرة ف.مستويات األخالق للقوى البشرية واملشروعة لتلك السياسات والنظم و املنفذة ،

ؤسسات سواء يف يار الشركات واملؤسسات هو شيوع الفساد األخالقي للقائمني بإدارة هذه الشركات واملهن ا
أخالقيات وافتقاد املمارسة السليمة للرقابة وعدم االهتمام بسلوكيات و اإلدارية ،حىت اهجوان  املالية أو احملاسبية أو 
فإن  دف إىل مقاومة أشكا  الفساد املايل واإلداري هت  فإذا كانت احلوكمة اهجيدةاألعما  وآداب املهنة ،

ما أن حوكمة الشركات ال ميكن تطبيقها مبعز  ،كر مناسبة لتدعيم هذا اهلدف األخالق احلميدة هي اإلطار األكث
 .2 م أعضاء جملس اإلدارةهب يقصد   األخالقي لألشخاص أنفسهم والذياهجان عن

فإن  أغل  اهليئات ، هانظرا ألمهية السلوك األخالقي داخل الشركات ودوره يف تفعيل الدور الرقايب داخل       
كز على القيم األخالقية   ير، واملهنية املتخصصة تطال  بضرورة أن يتواجد بالشركة دليل للسلوك األخالقيالعلمية 

                                                           
121، ص2003  مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األولى، ألشركاتحوكمة "  محسن احمد الخضري، -1  

 
2

، مداخلة ضمن الملتقى "بعد السلوكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من أثار األزمة العالميةال"بريش عبد القادر، حمو محمد،  -

 03، ص 2002/21،20 -سطيف  -األزمة المالية واالقتصادية العالمية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس : العلمي الدولي
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من حسن مسعة الشركة وجي  أن يركز هذا الدليل على ضرورة التزام العاملني بالقيم األخالقية اليت تض، والنزاهة
للسلوك األخالقي  ونظرا ألمهية وجود دليللشركة ،لقيم واللوائح الداخلية لمع ضرورة التزامهم باومصداقيتها ،

حيث وجهت تلك اهليآت العلمية واملهنية النظر يف جمالس إدارة الشركات على أمهيته ودوره يف داخل الشركات ،
ري  املعلومات من قبل العاملني نتيجة تس تنشأحتسني مسعة املؤسسة والقضاء على التالعبات يف أسواق املا  اليت 

  جمموعة من اإلرشادات اليت جي  أن تؤخذ بعني وهناك،
حيث يتمثل اهلدف من سياسة سياسة السلوك األخالقي بالشركة ،من طرف جملس اإلدارة عند وضع  االعتبار

   : السلوك األخالقي يف
 االلتزام بتحقيق مستوى عا  من السلوك األخالقي؛  

 لتزام به؛تشجيع االلتزام بالسلوك األخالقي ومعاقبة عدم اال 
  .تنمية ثقافية أخالقية داخل الشركة 

  فإن وعن طريق إتباع هذه السياسة بشكل دوري مع كل من مبادئ حوكمة الشركات والقوانني الداخلية       
مببادئها  1حيث أن جتاهل احلوكمة وعدم التقيدإرساء وحتسني السلوك األخالقي ، الشركة جي  أن تؤكد رغبتها يف

 . اليت ظهرتواالبتعاد عن ضواب  وسلوكيات العمل فاقم األزمة املالية العاملية 
 لشركات احمددات حوكمة :املطل  الرابع  

 جمموعتني مستوى جودة توفر مدى على يتوقف عدمه من الشركات حلوكمة اهجيد التطبيق أن على اتفاق هناك
 . الداخلية  وتلك اخلارجية احملددات:  احملددات من

 :هاتني اجملموعتني من احملددات بشيء من التفصيل كما يليونعرض فيما يلي 
 : احملددات اخلارجية

القوانني املنظمة : ،والذي يشمل على سبيل املثا  يف الدولةهذه احملددات إىل املناخ العام لالستثمار  وتشار
 ،(مثل قوانني سوق املا  والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس  )للنشاط االقتصادي 

ودرجة تنافسية أسواق السلع ، يف توفار التمويل الالزم للمشروعات( البنوك وسوق املا  )  ك وكفاءة القطاع املايل 
 يف إحكام الرقابة على الشركات(  والبورصة هيئة سوق املا) ية وكفاءة األجهزة واهليئات الرقاب، وعناصر اإلنتاج

 ) وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة ومنها على سبيل املثا ،
واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة  املدققني) مثل  اهجمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق

                                                           
2

، ص ص 2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "الشركات ودور أعضاء مجلس اإلدارة والمدريين التنفيذيين حوكمة"محمد مصطفى سليمان،   -
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 التدقيق،باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكات  احملاماة و (املالية وغارها  يف سوق األوراق
 . والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية

لقوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة اهجيد لتنفيذ الاحملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن هذه وترجع أمهية 
 1.العائد اخلاصكذا ليت تقلل من التعارض بني العائد االجتماعي و وا،الشركة 

 :المحددات الداخلية 
وتشار إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بني اهجمعية العامة 

من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض من ناحية وتطبيقها ،واليت يؤدى توافرها وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني 
  .بني مصاحل هذه األطراف الثالثة

 :املوايل الشكل وفق خمتصر بشكل الشركات حوكمة حمددات توضيح ميكن
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

-1 Fawzy, S . “ Assessment of Corporate Governance in Egypt”. Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian 
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 الشركات حوكمة حمددات:  "81" الشكل رقم

 
 :املصدر  

Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A 
Framework for Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: 
Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North 

Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank. 

 العوامل املرتبطة من أخرى مبجموعة تتأثر ابدوره هي اخلارجية أو الداخلية سواء احملددات هذه أن  املالحظ من
 دولة ألخرى من ختتلف فهي األفراد لدى والوعي التعليم ومستوى هبا واالقتصادي السياسي والنظام الدولة بثقافة
 أن موحد ميكن نظام هناك ليس أنه عىن،مب السوق يف املنافسة ودرجة الكلي االقتصاد سياسات املثا  سبيل على
 .النتائج نفس عل احلصو  إىل تطبيقه ويؤدي الدو  مجيع يف يطبق
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 الشركات حوكمة لمبادئ التطبيقي اإلطار:المبحث الثالث 
أدى االهتمام املتزايد مبفهوم حوكمة املؤسسات إىل قيام العديد من دو  العامل بإصدار مبادئ وقواعد          

 اتفاق هناك أن رغم آخر إىل اقتصاد من املؤسسات حوكمة مبادئ تطبيق خيتلفخاصة حبوكمة املؤسسات،حبيث 
 ما هذا، ملبادئها السليم التطبيق مبراحل االلتزام مدى على يتوقف عدمه من ملبادئهلذه ا اهجيد التطبيق أن على

 هذا عن النامجة اإلجيابية واآلثار الشركات  حوكمة مبادئ تطبيق جماالت وكذلك املبحث هذا يف إليه سنتطرق
 .التطبيق

 الشركات حوكمة لمبادئ الناجح التطبيق مراحل :األول المطلب
 نذكرها مراحل بعدة املرور ذلكلتحقيق  يستوج  بل ، واحدة مرة الشركات  حوكمة تطبيق ميكن ال            

 :1  يلي كما
 :الوعي مستوى رفع

 يكن مل، الشركات  حوكمة مفهوم أن هو احلكم الرشيد جناح تواجه اليت التحديات أهم أحد إن           
 يف تطبيقه حماولة وعلى التعبار معىن حتديد على األوىل الفرتة يف املناقشات ولذا ترتكز احمللية اللية يف موجودا
 . حوكمة الشركات فوائد تدرك واحلكومات التجارية األوساط جعل أيضا على األولية اهجهود وترتكز احمللي السياق
 : القومية القوانني وضع

 السلوك مبادئ حتديد عملية بدء باإلمكان يصبح ما ،حىت بلد يف التجارية األوساط يف الوعي يربز أن ما
 مؤسسة مبادئ على باالعتماد القومية القوانني وضع يبدأ ما وغالبا باالمتثا  يتعلق ما يف قضية اليت تشكل احمللية
 هذه مثل من االنطالق خال  منها ،ومن االنطالق يتم كقاعدة الشركات حلوكمة والتنمية االقتصادية التعاون
 بالتعامل يتعلق ما يف احمللى الواقع تعاجل اليت اخلاصة وقوانينها مبادئها جمموعات الدو  تطوير تستطيع القاعدة
 .الدولية باملعايار وااللتزام التجاري
 :التطبيق مراقبة

 هذه ولكن .به املؤسسات تقيد مدى توضيح ،جي  للحوكمة ما قومي قانون تبين رمسيا يتم عندما
 .األخرى األماكن ويف الصناعية اليربية الدو  خارج كافية غار ما تكون كثارا الطريقة
 :اهجديدة املسؤوليات على التدري 

                                                           
 متطلبات حول الثاني الوطني المؤتمر ،"تبنيها جراء من المحققة والعوائد المؤسسات حوكمة لماهية النظري التأصيل " ، خضرة صديقي -1

 01، ص30.31/10/2012للدولة ، جامعة بويرة ،  العامة الميزانية إدارة في مبادئ الحوكمة إرساء

  



الشركات لحوكمة العملي و العلمي االطار                                                                                              نيالثا الفصل  

 

 
68 

 يف التنفيذيني املديرين عاتق على جديدة مسؤوليات ،تقع الشركات حلوكمة إطار وضع يتم أن بعد        
 املؤسسات قطاع يقوم أن ،ويتعني وأمثاهلم املؤسسات أسرار ،وأمناء اإلدارة جمالس وأعضاء ، التجارية املؤسسات
 .أدوارهم أداء كيفية الالعبني هؤالء بتعليم التجارية
 :شركاتال حوكمة على املؤسسايت الطابع إضفاء
 كجزء احلوكمة تلك التجاري الوس  يتقبل عندما ما دولة يف الشركات  حوكمة تطور يف األخارة املرحلة تأيت      
 احلوكمة ملبادئ واالمتثا  التطبيق تدعم اليت املؤسسات تكون وعندما التجارية باألعما  القيام من ومفيد طبيعي
 ثابتة يف مكاهنا  أصبحت قد
 .املستمر املهين التطور لتأمني للمديرين القومية املعاهد مثل اخلاص القطاع مبادرات املؤسسات هذه وتشمل  

 حوكمة الشركات   مبادئ تطبيق جماالت :الثاين املطل 
 1  منها نذكر و حوكمة الشركات، مبادئ تطبيق جماالت تتعدد     
 املؤسسات أو األعما  قطاع أو اخلاص بالقطاع أو العام بالقطاع سواء أشكاهلا مبختلف املؤسسات قوانني

 نقل على قادرة وهي اخلاص القطاع يف احلوكمة آلية من التقين اهجزء الشركات حوكمة تعكس حيث ، االستثمارية
 ألن وحده اخلاص القطاع ختص ال حوكمة الشركات ممارسة أن يستدعي ال هذا آخر،لكن إىل مقام من االقتصاد
 رأس واستخدام والدخل والتوظيف الوطين الناتج حتقيق يف تساهم االقتصاديات بعض يف العام القطاع مؤسسات

 فإنه ،ولذلك العامة السياسات تشكل األحيان من كثار يف العام القطاع مؤسسات فإن ذلك على ،وعالوة املا 
 العام القطاع مؤسسات يف الشركات  حوكمة تأسيس من البد واإلصالح والنمو االقتصادية التنمية لتحقيق
 .تنفيذه أثناء أو اخلصخصة برنامج تنفيذ إىل طريقها يف اليت الدو  على أيضا ذلك وينطبق
 ،وقد اخلصخصة قبل املسجلة املؤسسات سجل يف العامة املؤسسات إدراج من البد األمر بداية يف         
 مهارة من تستفيد أن قبل الوقت بعض إىل اهجديدة املؤسسة حتتاج ذلك وبعد طويلة ملدة اإلدراج عملية تستمر
 إنتاجيتها وزيادة ونزاهة بكفاءة، مواردها إدارة اهجيدة املؤسسة إدارة ستضمن الوقت ذات ،ويف ومديريها مالكيها
 ولكن خاصة ملكية فيما مضى كانت املؤسسات حبوكمة مطالبة العام القطاع يف مؤسسات وهناك ، قيمتها ورفع
 ستستفيد املؤسساتهذه  أن الواضح ،ومن خاصة سياسية حساسية وهلا أ القومي لألمن بالنسبة خاصة أمهية هلا
 سليمة؛ بطريقة املؤسسات حوكمة من

                                                           
1
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 اليت تلك ،خاصة املالية األوراق بورصة يف املقيدة املسامهة املؤسسات على تنطبق املؤسسات حوكمة مبادئ إن
 حتديد جي  واليت الشركاء من كبار عدد بني موزعة ملكيتها تكون اليت مؤسسات ،وهي نش  تعامل جيري عليها

 اخلصوص وجه على تنطبق ،كما واسع مجهور على مباشرة بصفة مؤثرة تكون اليت إدارهتا أوها و بني ملكيت العالقة
 املصريف؛ اهجهاز من الرئيسي اليت يكون متويلها  املؤسسات على
   األشخاص؛ ومؤسسات احملدودة املسؤولية ذات املؤسسات على املؤسسات حوكمة مبادئ تطبيق ميكن كما
 إرادته يبدي العريب االقتصاد وخاصة الناشئة االقتصاديات من جعل العاملي االقتصاد يشهده الذي التطور إن

   اهجدية
 احلوكمة مبادئ إىل املؤسسات هذه وإدارة املسامهون ينتبه أن املفيد من ،ولذا املؤسسات حوكمة عناصر تبين يف

 من وهذا
 من البورصة يف والقيد أ العام للطرح السليم ،فالتأهيل املالية األوراق سوق يف للقيد واالستعداد التمهيد أجل

 هذه أهداف
 ومراقبة تشجيع يف مصلحة لديهم عموما املؤسسات يف والعاملني والدائنني واملؤسسات املسامهني فإن ولذا املبادئ
 يف مقيدة املسامهة مؤسسات تكن و لو مل ،حىت املستطاع قدر املبادئ هبذه ااملؤسسات مبختلف أشكاهل   التزام

 .البورصة
   الشركات حوكمة مبادئ تطبيق معوقات :الثالث المطلب
 وتتمثل احملي  بيئة من وأخرى املؤسسة داخل من تنشأ احلوكمة مبادئ تطبيق من حتد معوقات عدة هناك        
 1 : يلي فيما

 المؤسسة بيئة داخل من :األول المصدر
 فيها يكون اليت العاملية االقتصاديات واإلدارة ،فأغل  امللكية بني الفصل عدمويتمثل هذا املصدر يف           
 فليس، حتاو  أن تبتعد قدر اإلمكان يف تأسيس مؤسساهتا عن املؤسسات العائلية فعاال املؤسسات حوكمة تطبيق

 من ولكن املؤسسة أسهم من األكرب النسبة ميتلك من التنفيذيأو الرئيس  اإلدارة جملس رئيس يكون أن بالضرورة
 . املؤسسة إدارة يف عالية وكفاءة بقدرة الرئيس هذا متتع الضروري

                                                           
 كلية ، الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،"المالية التقارير وجودة المؤسسية للحاكمية الفعلي التطبيق مستوى بين العالقة " اسماعيل، جابر علي -1

 22،ص21 ص   ، 2010 األوسط، الشرق جامعة محاسبة، تخصص ، األعمال
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 جي  لذلك العلمية اخلربة مستوى ،أو العلمي حتصيله ،كمستوى متعددة مستويات على تقييمه ميكن وهذا      
 قراره على اجيابيا يؤثر لكي الشركات حوكمة به تقوم الذي للدور عالية وثقافة مبعرفة يتمتع أن املستثمر على

   :أمهها من أخرى ثانوية معوقات الرئيسي املعوق هذه حتت ويندرج االستثماري
 املؤسسة إدارة ومسؤوليات التنفيذية اإلدارة ومهمة اإلدارة جملس مهمة بني الفصل وعدم اإلدارة جملس تشكيل

 قادرين يكونون مناس  بعدد اإلدارة جملس يف تنفيذيني غار مستقلني أعضاء توفر عدم :اإلدارة جملس أعضاء 
 خرباهتم وتفهمهم لعمل املؤسسة  ومن باملسؤولية ، إحساسهم من نابعة مستقلة واجتهادات آراء تقدمي على

 ،وتوفر واستقالليتهما فعاليتهما ،ومدى الرتشيحات و املكافآت ،وهجنة التدقيق هجنة وأمهها :اإلدارة جملس هجان 
 .فيهما مستقلني تنفيذيني يارال ألعضاءا

 المؤسسة بيئة خارج من :الثاني المصدر
 للنشاط املؤسسة والتعليمات القوانني توافر ومدى الدولة يف لالستثمار العام املناخيتمثل هذا املصدر يف  و 

  .القوانني هذه مع تعارضها وعدم اإللزام صفة وإعطاءها املؤسسات يف احلوكمة تطبيق تضمن ليتوا االقتصادي
 الشركات حوكمة مبادئ تطبيق عن الناجمة اإليجابية اآلثار :المطلب الرابع

 املزايا من فإنه يعود عليها بالعديد املؤسسات حوكمة مبادئ تطبيق معوقات وجتن  تفادي مت إذا           
 تتمثل اآلثار فهذه وبالتايل االقتصادي االستقرار مث ومن املايل االستقرار فيها يعزز ،مما املؤسسة يف باألداء املرتبطة

 :1  يف
مع ضمان احلفاظ على ، هتمالستثمارا مناس  عائد حتقيق حنو األسهم ،ومحلة املستثمرين لدى االطمئنان توفار

السيما يف ظل نافسة يف أسواق املا  العاملية ،مضاعفة القيمة السهمية للمؤسسات وزيادة قدرهتا على امل. حقوقهم
 .ليات مالية جديدة أاستحداث أدوات و 

 من أي وجتن  األمثل االستخدام إىل توجيهها ،وحسن اخلصخصة ومشاريع برامج تطبيق كفاءة من التحقق
 بذلك؛ ترتب  قد اليت الفساد حاالت
 ظل تزايد يف السيما املا  أسواق أو املصريف اهجهاز خال  من سواء للشركاء عاملية أو حملية متويل مصادر توفار
 األموا ؛ رؤوس تدفق انتقا  سرعة

 .استقرارها وزيادة املؤسسات أنشطة تعزيز شأنه من ،وهذا سليمة غار ومالية حماسبية مشكالت يف االنزالق جتن 

                                                           
1

 مجلس بدول المالية والبنوك المؤسسات في وقواعدها ، الرشيدة الحوكمة معايير تطبيق أهمية" ، المؤسسات حوكمة" الهزاع ، نعمة بن وليد -

 23 ص ، 2009 ، العربية الخليج لدول التعاون مجلس ،" الخليجي االقتصاد تنامي على وأثره اإليجابي التعاون
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 التجارب الدولية لحوكمة الشركات :المبحث الرابع
اهتمت حبوكمة الشركات من منطلق امهية العامل ، هناك العديد من التجارب الدولية يف مجيع أحناء         

على ن مصلحة هجميع األطراف حس  طبيعة كل بلد ،واإلطالع احلوكمة وما جي  أن حتتويه وثيقة احلوكمة م
 يف توضيح أمهية حوكمة الشركات ومدى تأثارها على الشركات و الكبار  االثرهذه التجارب يف هذه الدو  هلا 

 : يف تلك البالد وهي على النحو التايلاملؤسسات و البنوك 
 التجربة البريطانية :المطلب األول

نشأ وتطور مفهوم حوكمة الشركات يف اململكة املتحدة حبيث أصبح جزءا من املفهوم السائد داخل 
قيام وقد أدت املشاكل املالية املرتتبة على ، الشركات سواء كانت مدرجة أو غار مدرجة يف سوق األوراق املالية

واليت انتشرت يف  بعض الشركات بإخفاء بيانات ومعلومات مالية يف احلسابات والقوائم املالية املقدمة للمسامهني
 .1فرتة التسعينات

م لتشجيع اإلبالغ املايل اهجيد من خال  هيئتني 9118انشأت اململكة املتحدة جملس اإلبالغ املايل يف عام    
 : مها 

 مجلس المعايير المحاسبية 
 هيئة استعراض تقارير اإلبالغ املايل

 على جملس اإلبالغ املايل تستهدف خلق لوائح إصالحاتم أعلنت احلكومة إدخا  3882ويف عام         
بدأ جملس ، م 3882تنظيمية مستقلة ملهنة احملاسبة و التدقيق و االرتقاء مبعايار حوكمة الشركات و يف عام 

اهجمهور و املستثمرين يف  ةغ  املايل اهجديد ميارس أعماله و كان هدف جملس االبالغ املايل هو تعزيز ثقاالبال
 .2انظمة االبالغ و احلوكمة يف الشركات  

منشات "جزء من ثقافة املفهوم السائد يف لندن عن مة الشركات يف بريطانيا تطورت  ،وتكيفت كعلما ان حوك
ملقدمة للمسامهني و فقد كان يتم إخاء املشكالت الرئيسية يف احلسابات و كذا القوائم املالية ا ،"األعما 

دن و جملس التقارير املالية و جهات حماسبية نبدأت بورصة األوراق املالية يف ل 9119و يف ماي املستثمرين ،
و كانت البداية من أعضاء هجنة  اخرى مبراجعة املشكالت و ضمان أن الثقة يف أسواق لندن مل تضار مطلقا 

 . كادباري و هجنة أخرى

                                                           
1
 33،ص 2010،االكاديمية العربية في الدنمارك،"حوكمة الشركات وأثرها على االفصاح في المعلومات المالية" حسين عبد الجليل ال غزوي ، 

2
 112،ص   2003لحوكمة الشركات ،المنتدى العالمي   
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وكانت هذه الفرصة األوىل جملتمع األعما  لالهتمام بإجراء حوار جدي و مفتوح عن موضوع حوكمة         
 MAXWELL »  و  « BCCIوقد برزت حاالت ة مثل ما ذهبت اللجنة إىل عمله ،الشركات و املسئولي

" نتيجة التعرض لالنتقادات"اما جدا فقد كانت مسعة لندن كمركز جتاري على احملكواختذ عمل اللجنة شكال ه، 
احتجاج حيث شعر جمتمع األعما  بأنه قد هوجم من جان  الكم اهلائل من  "كادباري كجسر  "وبدأ تقرير

ا شركات عديدة توجيهات املمارسات السليمة اليت كانت تقاومهالواردة يف الكود  91اللوائح اهجديدة ومتثل البنود 
 :يف البداية وهو عبارة عن جمموعة املبادئ املقدرة على النحو التايل 

ينبيي على جملس اإلدارة ان جيتمع بانتظام و ان حيافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة و فعالة على الشركة و ان 
 التنفيذيةيتابع أعما  االدارة 

من وجود تقسيم واضح ومقبو  للمسئوليات يف رئاسة الشركة مبا يضمن توازي القوى و السلطة حىت ينفرد  البد
 . شخص واحد بالسلطة يف اختاذ القرار

وبشكل جيعل  التنفيذيني باألعضاءبتوازن وعدد كاف باملقارنة  تنفيذينيان يضم جملس اإلدارة أعضاء  غار  جي 
 .ألرائهم وزنا هاما

يكون جمللس اإلدارة جدو  رمسي للمسائل املخصصة له بصفة خاصة الختاذ القرارات و لضمان ان  البد ان
 .توجهات ورقابة الشركة يف يده بشكل مؤكد

البد من اجراء متفق عليه بالنسبة ألعضاء اجمللس يف تقرير واجباهتم للحصو  عل مشورة مهنية مستقلة عند 
 .الضرورة على حساب الشركة

و امانه الشركة هي على املشورة و خدمات سكرتارية ، يكون لكل عضو من أعضاء اجمللس حق الدخو يتعني أن 
 .املسئولة عن اجمللس لضمان أن إجراءات اجمللس تتبع و ان القواعد املطبقة و اللوائح يتم التوافق معها

مسموع عن املسائل اخلاصة  حكم مستقل"  التنفيذيةمن غار اإلدارة "ينبيي ان يكون ألعضاء هجنة املراجعة 
 .و االداء و املوارد مبا يف ذلك التعيينات االساسية و معايار السلوك باإلسرتاتيجية

أي أعما  أو  اللجنةمستقلني عن االدارة و أال يكون ألعضاء  "املراجعة"التدقيقجي  ان يكون اعضاء هجنة 
 .أو تتداخل مع ممارسة احلكم املستقل بعيدا م الرقايبهارتباطات أخرى تؤثر جوهريا على طبيعة عمل

 .تيار اعضاء هجنة التدقيق ملدة معينة وال يعاد تعيينهم تلقائياجي  ان يتم اخ
جي  ان ملية وما يتعلق هبا من تعيينات ،جي  ان يتم اختيار أعضاء هجنة التدقيق من خال  عملية رمسية وهذه الع

 .تكون أمرا خاصا باجمللس ككل
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 .تجاوز عقود خدمة املديرين ثالث سنوات بدون موافقة املسامهنيجي  أال ت
 .لس األعلىجملائيس ر   األعضاء و  يتقاضاهجي  االفصاح الكامل عن كل ما 

جي  أن خيضع لتوصيات هجنة األجور املكونة كلها أو صفة رئيسية من أعضاء هجنة  لتنفيذينيما يدفع للمديرين 
 .لتدقيق

 .تقدير متوازن و مفهوم وضع الشركةدارة تقدمي يقع على عاتق جملس  اال
 .املدققنيقة موضوعية و مهنية مع البد أن يضمن اجمللس احلافظة على عال

املكونة من ثالتة اعضاء على االقل مع وضع أحكام  "املراجعة"التدقيق و هجنة جي  على اجمللس ان يضمن 
 .مكتوبة كمرجعية تتناو  بوضوح سلطاهتم

عضاء أن يوضحوا مسئولياهتم عن اعداد التقارير املالية التالية لبيان املدققني حو  مسئولياهتم عن ينبيي على األ
 .التقارير

 جي  على املديرين اعداد تقرير  عن مدى فاعلية نظام الشركة للرقابة الداخلية
جي  على اعضاء اجمللس إعداد تقرير عن األعما  مستمرة مع افرتاضات أو متطلبات معززة ضمن دليل احلوكمة 

 :اليت تشمل 
 احلاجة للفصل ما بني الوظائف األساسية لضمان الرقابة

 لنسبة ألجور و مزايا أعضاء اجمللساحلاجة اىل التصدي إلساءة استخدام احلرية با
 افضل من خال  هجنة التدقيق و املبادئ األساسية اليت تدعم هذا الدليل احلاجة إىل ضمان إشراف

كما قامت بعض اللجان وكذا بعض رجا  االعما  بتقدمي بعض التقارير و ايضا التوصيات اليت هتم حوكمة      
وكان " كاديربي"توصيات  تنفيذ يةامكان" بو  رومثان"م اعتربت جمموعة العمل برئاسة 9112الشركات ففي سنة 

قيدة يف البورصة انه جي  على الشركات امل: "م االخذ بالرأي القائل  9112التقدير االويل الذي صدر يف عام 
" لورد نوالن"اما على الرقابة املالية الداخلية ، ولكنه قصر تلك  املسئوليةن يف تقريرها الرقابة الداخلية ،ان تضم

فقد " جري باري"أما ركات العامة ذات االكتتاب العام ،ة يف الشفقد عزز املعايار إىل ضمانات أخالقية صحيح
ركز على موضوع الشكاوي و االكراميات اليت تدفع للوزراء من جمموعة الضي  و غارهم ، مما سب  قلق متصاعد 

الربيطاين عام  هذا الذي جعل من املصلحة تدعو اىل انشاء هجنة ريتشارد جري باري  بواسطة احتاد الصناعات
ويف نفس األعضاء ، مكافآتعن  لإلفصاحم ، وقد وضع التقرير ميثاقا ألفضل املمارسات يف تقدمي  9119
املالية وجهات أخرى وكانت  لألوراق،مبعرفة بورصة لندن " روين هامبيل  سار"شكلت هجنة أخرى برئاسة  السنة 
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وقد أوصى التقرير بأن ، الشركات و ضمان إجناز النوايا اليت قررها كادباري مهمتها حتديث أكثر حلوار حوكمة
ل من الشركات هي اليت ولكن القلينظام الرقابة املالية الداخلية ،جملس اإلدارة جي  ان يعرتف مبسئولية اجمللس عن 

حقة حلوكمة الشركات و املراجعات الال مت جتميع التوصيات املقدمة من كادباريم ،9110ويف عام فعلت ذلك ،
و يف عام لقيد يف بورصة األوراق املالية ،جزءا من متطلبات ا فيما يعرف بالكود املوحد وقد أصبح هذا الكود

كانت أعد تقريرا قصارا ،و الذي " السار تارنبو "م استمر احلوار حو  حوكمة الشركات من خال  عمل 9111
ليت ما  بطريقة صحيحة و أن الرقابة الداخلية جتسد األعما  اانه جي  ان يعكس ممارسة األعخالصة توجيهاته 

، ومتكني كل ا  مع التواصل بالتيارات البيئية الستمرار يف تطوير األعماما يتم تتيح للشركة حتقيق أهدافها ،ك
 1.شركة من اجراء التطبيقات اليت تالءم ظروفها اخلاصة 

 شركاتالتجربة األمريكية يف حوكمة ال: املطل  الثاين
 املؤسسات خاصة حوكمة ملفهوم املتحدة اململكة مع األمريكية املتحدة الواليات يف االهتمامات متاثلت       
   .بينهم فيما املؤسسات بالبلدين من العديد وارتباط البعض بعضهما مع قوية اقتصادية عالقات هلما الدولتني وأن

 بعض يف ختتلف البلدين كال يف األوراق املالية بورصة وهجنة املؤسسات يف املسؤولية هياكل أن من بالرغم وذلك
 .اهجوان 

 املستثمرين املهيمنني غياب هي املتحدة الواليات يف املؤسسات مللكية البارزة السمات أكثر كانت ولقد     
 ميتلك ال املؤسساتمن  كبار عدد ويوجد املسامهني من كبارة أعداد ميتلكها األمريكية املؤسسات أسهم أن حيث
  .من أسهمها %1 عن يزيد ما مؤسسات أم إفرادا أكانوا سواء فيها املسامهني من أي

 املؤسساتمراقبة  على تعمل فعالة رقابية هيئات ووجود املالية األوراق سوق يف حصل الذي التطور إن       
 مهنة له وصلت التطور الذي إىل باإلضافة املؤسسات تصدرها اليت واملعلومات البيانات شفافية على وتشرف
 املمارسات أفضل بتطبيق والتزام املؤسسات املؤسسات حوكمة مبفهوم االهتمام زيادة إىل أدى ، واحملاسبة املراجعة
 بصورة ظهر املفهوم هبذا االهتمام أن املالحظ ، ومن البورصة يف املقيدة وخاصة له السليم التطبيق تضمن اليت

 .العامة املعاشات صندوق قيام عند واضحة
  (The California public employees, retirement system -calp ERS-) وهو

 على أمهيتها الضوء وإلقاء املؤسسات حوكمة بتعريف ، األمريكية املتحدة الواليات يف معاشات اكرب صندوق

                                                           
1
،الدار "المتطلبات -التجارب-المبادئ–المفاهيم -شركات قطاع عام وخاص ومصارف"حوكمة الشركات "حماد ،  طارق عبد العال ،   

 12.13ص.2002الجامعية،مصر ،
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 وقد املؤسسات لتطبيق حوكمة املبادئ من جمموعة بإصدار الصندوق قام ولقد ، املسامهني حقوق محاية يف ودورها
 .إرشادية وخطوات جوهرية مبادئ إىل قسمت
 بأعضاء اخلاصة واملكافآت اجمللس عن املنبثقة اللجان و اإلدارة جملس تشكيلة على املبادئ هذه وركزت         
 ، والتنفيذيني املدراء أداء تعميم على املستقبلية اإلدارة جملس أعضاء وقدرة األداء لتقييم ومعايار ، اجمللس

 ملفهوم وواضح حمدد تعريف على واملسامهني اجمللس بني االتفاق ضرورة إىل اإلرشادية اخلطوط وأوضحت
 الصندوق واخذ االنتقادات من العديد هلا وجهت إصدارها من فرتة بعد انه املبادئ هذه على ويعاب ، االستقال 
 .جدوى ذي غار أصبحت حىت بعضها حبذف

 Treadway »تقريرها املسمى  بإصدار « COSO » اللجنة قامت 1987 عام ويف      
Commision » يرتب  وما املؤسسات حوكمة قواعد بتطبيق اخلاصة التوصيات من جمموعة  تضمن والذي 

 الداخلية الرقابة نظام مبفهوم االهتمام طريق عن وذلك املالية القوائم إعداد يف والتالع  اليش حدوث منع من هبا
 .املؤسسات إدارة جمالس أمام مهنة املدقق اخلارجي وتقوية

و  « New York Stock Exchange-NYSE »   من كل أصدر ولقد        
« Association of Securities     باسم املعروف الشهار تقريرمها 1999 عام  Securities 

Dealers –NASD–)  )االلتزام بشأن باملؤسسات التدقيق هجان به تقوم الذي الدور بفاعلية اهتم الذي و 
التدقيق  وظيفة و ، املالية التقارير إعداد جتاه التدقيق هجنة مسؤولية التقرير هذا وتضمن املؤسسات حوكمة مببادئ
 . ليالداخ وظيفة التدقيق جتاه التدقيق هجنة مسؤولية وكذلك اخلارجي

 يف خلل رئيسي وجود حدثت اليت االهنيارات أسباب على للتعرف أجريت اليت التحليالت مجيع ان        
بتطوير م ، 3883يف عام األمريكية احلكومة قامت عليها وبناء ،التدقيق و  احملاسبة مهنيت وممارسة أخالقيات

ألسواق املالية األمريكية  ، حيث مت إلزام املؤسسات املدرجة با(Sarbanes-Oxley)تشريع جديد أمسته 
 .1به وتطبيق مجيع بنوده  دالتقي

 
 
 

                                                           
 

1
المؤسسية بين المفهوم و إمكانية تطبيقها على أرض الواقع في الشركات المدرجة في األسواق  الحاكمية"ظاهر شاهر القشي،حازم الخطيب، 

 02:،ص1،العدد10، المجلد  2002:، المجلة العربية لإلدارة ، األردن " المالية
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 التجربة الفرنسية مع حوكمة الشركات :المطلب الثالث

لقد نشأ مفهوم احلوكمة  يف فرنسا من خال   جمموعة من التقارير مت نشرها خال  فرتات كانت من      
9119-3882. 

، اىل جان  قانون 9113 1هذه التقارير استمدت نصوصها و قوانينها من القوانني  الدولية كقانون كادوبري 
 .م9111منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سنة

 9113الذي نشر سنة  ،"  vienot Report"حبوكمة الشركات يف فرنسا بصدور تقرير فينو  االهتمامبدأ 
 :بسب  جمموعة من العوامل أمهها 

 العوملة 
 زيادة وجود املسامهني األجان  

 زيادة صناديق املعاشات االمريكية 
 ظهور صناديق املعاشات يف فرنسا 
 الرغبة يف حتديث سوق املا  بباريس

سات احلالية وتأخر تنفيد ما توصل وقد جذب التقرير الكثار من االهتمام و تناولته الصحف بالتعليق على املمار 
 .اليه من التوصيات ، ومل تكن هناك متابعة رمسية على شكل تقييم يبني مدى االلتزام بتلك التوصيات

 :2وتضمنت أهم توصيات تلك اللجنة ما يلي   
 .جي  أن يضم كل جملس إدارة عددا ال يقل عن عضوين من املديرين املستقلني 

 .على هجنة تشريعات تضم عضوا مستقال واحدا على األقل ورئيس جملس الشركة جي  أن حيتوي كل جملس 
 .على املؤسسة أن تفصح كل سنة عن كيفية تنظيمها الختاذ القرارات اهلامة

تتكون من ثالثة مديرين على األقل مع ضرورية  مكافآتجي  أن تكون لكل جملس إدارة هجان التدقيق و 
 .ار كل جملس إىل عدد االجتماعات اليت تعقدها كل هجنة سنويااستقاللية أحدهم ، وجي  أن يش

 .املكافآتوال ملديري إدارات املوظفني العمل يف هجنة التدقيق و هجنة  التنفيذينيال جيوز للمديرين 

 .جي  أن ميتلك املديرون عددا معقوال و مناسبا من أسهم شركتهم

                                                           
1
  Benoît de Courcelles:" L’application des recommandations des principes de bonne Gouvernance 

d’entreprise en France en 2003", Mémoire de recherche, Paris, France, 2004, p :5 . 
2
  Le parent et M.Orange, »Le gouvernement d’entreprise dans l’economie anglo-saxonnes », Paris :les Cahiers 

Français.n°277,p :20 
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 .إىل جملس شركته باإلضافةإىل أكثر من مخسة جمالس  االنضمامال جيوز للمدير التنفيذي 
هي أن االلتزام كان مرتوكا الختيار املؤسسات متاما " Vienot"ومع ذلك كانت املشكلة الرئيسية املتعلقة بتقرير

تطبق مبادئ جهة تنظيمية أخرى شروطا أو متطلبات لإلفصاح عما إذا كانت الشركة  أليومل يكن للبورصة أو 
 .ام ال ، ومل تكن املؤسسة مطالبة ببيان التزامها بتطبيق هذه املبادئ    "Vienot"تقرير
ورغم أن التقرير حذر من حدوث جتاوزات قانونية ، إال أن جملس الشيوخ وخاصة حتت اصرار     

 9119يف يوليو " ماريين"، قام بالتحقيق و إدارة املؤسسات ، وترت  عن ذلك صدور تقرير"ماريين"السيناتور
الذي اشتمل عل عدد من املقرتحات متثلت يف احداث تييارات قانونية تيطي جمموعة كبارة من املوضوعات اليت 

 :1و إدارة الشركات ،كما يلي يرتب  بعضها بشؤون حوكمة 
 جي  ان يكون للمؤسسات احلق يف الفصل بني سلطات مستقلة

 مفصلة مبالكيها جي  على املؤسسات ان تقدم للمستثمرين احملتملني قوائم
 .يوم99جي  إرسا  إشعارات املشاركة يف االجتماعات إىل املسامهني قبل موعد االنعقاد بشهر بدال من

السماح للمسامهني الذين ال يرغبون يف التصويت بأنفسهم من حتويل حقهم يف التصويت إىل كيان مستقل بدال 
 .من حتويله اىل اإلدارة

يف التجربة الفرنسية املتعلقة حبوكمة و إدارة املؤسسات هي عدم وجود إلزام سواء  وقد كانت املشكلة األساسية يف
، إال أنه مع اشتداد قوة العوملة،ودخو  اليورو ، وتدويل أسواق رأس املا  " ماريين"أو يف تقرير ' Vienot'تقرير 

 .من النتائج  من املتوقع أن يلتزم عدد أكرب من املؤسسات الفرنسية مبا توصل اليه التقريران
 : Bouton"تقرير بوتون
كإنرون "بعد جمموعة االهنيارات اليت كانت قد تعرضت له كربيات الشركات االمريكية   3883يف سبتمرب        

 .،ومن اهم اسباب حدوث هذه االهنيارات افتقار فعالية نظام احلوكمة  املطبق"كوم   وورلد "و"
حتت اشراف حركة املؤسسات الفرنسية ،اهجمعية الفرنسية للمؤسسات التابعة  "بوتون"وقد مت اصدار  تقرير 

 .للقطاع اخلاص،ومجعية املؤسسات الفرنسية الكبارة 
 :2وقد مت تقسيم  هذا التقرير  اىل ثالث أقسام رئيسية

 
                                                           

1
 231.233، ص 2002الدار الجامعية ،: ، االسكندرية " دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيد"امين السيد أحمد لطفي ،  

2
 Marc Vienot : Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise, Rapport du groupe de travail, 

l’association Française des Entreprises Privées et le Mouvement des entreprises de France, juillet 1999, p : 

7 
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 .داريني املستقلني حيوي معايار حتسني ممارسات احلوكمة فيما يتعلق بدور جملس اإلدارة و أمهية اال:  القسم األول
تناو  هذا القسم  استقاللية حمافظي احلسابات وقد حدد فريق العمل مدة وكالة حمافظ احلسابات   : القسم الثاني

 .اىل ست سنوات وذلك لضمان استقالليته
تضمن املعلومات املالية و املعايار احملاسبية وأكد على ضرورة  ان يتضمن التقرير السنوي :  القسم الثالث

للشركات كل االجراءات الداخلية املتعلقة  بتحديد  الرقابة وااللتزامات خارج امليزانية وايضا تقييم املخاطر ذات 
ني  واملستثمرين فيما يتعلق بالعناصر خارج االمهية بالنسبة للشركة وتطوير وتوضيح املعلومات اليت هتم املسامه

  .امليزانية وخماطر الشركة
 :1تتلخص توصيات التقرير يف االيتو 

 حتسني أداء ادارة الشركات و خاصة أداء هجنة املراجعة ،  

 مالءمة املعايار و املمارسات احملاسبية،   
 جودة املعلومات املالية و االتصا  املايل،

 ،  (املراجعة الداخلية و اخلارجية)الداخلية و اخلارجية فعالية الرقابة  
 عالقات الشركة مع خمتلف فئات املسامهني،

 .( البنوك ، احملللون املاليون) دور و استقاللية خمتلف االطراف الفاعلة يف سوق العمل 
 :قانون االمن املايل

بعد االهنيارات املالية العظمى يف كربى الشركات األمريكية و كذا األوروبية ،ظهرت ازمة عدم الثقة يف جودة       
 .ختص املستثمرين  ألغراضاملعلومة احملاسبية و املالية تلك املوجهة 

قانون ساربنز "والذي كان مستوحى من  3882اوت  9فتم اصدار قانون االمن اليذائي يف فرنسا يوم
 .األمريكي "سياوك

 

 

                                                           
1
 Daniel Bouton : Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, Conférence de presse, 23 /09/ 2002 

, p :3. 
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وميكن تلخيص اهم "  .ساربنز اوكسي"وقد جاء هذا القانون تقريبا بنفس التشريعات اليت نص عليها قانون 
 :1نصوصه يف االتـــــــــــــــــــــــــــي

مرفقا برأي ألي شركة مدرجة يف البورصة  ويكون ضرورة اعداد تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية يف التقرير السنوي 
 املدقق الداخلي ،ويتم االفصاح عنه هليئة الرقابة على السوق املايل

جي  على املدقق اخلارجي أن يرفق بتقريره تقريرا مفصال يتضمن رأيه وكافة مالحظاته املتعلقة بإجراءات الرقابة 
   .ليةالداخلية للشركة ، خاصة تلك املتعلقة مبعاهجة و اعداد املعلومة احملاسبية و املا

 مسؤولية واستقاللية جملس اإلدارة لتخفيض تكاليف الوكالة ،
 .ضرورة االهتمام باملعلومة املالية و الشفافية واإلفصاح يف البيانات املالية تفاديا حلاالت التالع  احملاسيب فيها

      التجربة اهجزائرية و حوكمة الشركات:املطل  الرابع
 39وبالنسبة للتجربة اهجزائرية يف جما  احلوكمة ، فقد أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر يف           
  99. 2إىل تراجع اهجزائر يف الرتتي  الدويل إىل مستوى أسوأ ، لتحتل يف التقرير اهجديد الرتبة 3887سبتمرب 

اد الوطين وعدم تبلور خطوط املرحلة االنتقالية وتفشي ظاهرة ويعود ذلك إىل ظروف الفوضى اليت مير هبا االقتص 
الفساد املايل واإلداري والسطو على األموا  العامة يف شركات ومؤسسات القطاع العام ، كون هذه الشركات 
تشكل عبئا ثقيال على اخلزينة جراء سوء األداء وتفشي حاالت الفساد املايل واإلداري فيها ، ما جعلها تستند 

لى الدعم احلكومي ، بدال من رفد امليزانية العامة باملوارد املالية ما ينجم عنه هدر لألموا  العامة بدال من ع
تنميتها لذلك تعد عمليات خصخصة الشركات العمومية الفاشلة ، وسيلة ناجحة من وسائل احلوكمة إذ إن 

عجلة االقتصاد بشكل سليم لتحقيق التنمية اهلدف املركزي للحوكمة يتمثل بعملية اإلصالح االقتصادي وتدوير 
 .3والتطور

 مع يتوافق من املنتظر ان والذي ،اهجديد احملاسيب املايل النظام مشروع إصدار إىل باهجزائر أدى ما وهذا        
 حيث ، 2010 عام مطلع يف تطبيقه الذي مت (IAS/IFRS)املايل اإلبالغ ومعايار الدولية احملاسبة معايار
  قواعد الرمسية اهجريدة يف صدرت

                                                           
1
 Laurent Cappelletti: La normalisation du contrôle interne : esquisse des conséquences organisationnelles de la 

loi de sécurité financière, Institut d'Administration des Entreprises (IAE) , Université Jean Moulin , Lyon III , 

2004 , p :4. 
2
 2002سبتمبر 22،الصادر في 21العدد:جريدة الشروق اليومي 

3
،الملتقى  الدولي االول لكلية "مية المستدامة في الوطن العربيمنهج القادة والمدراء لتحقيق التن:حوكمة الشركات"فريد كورتل ، 

 12،ص2002اكتوبر 13.12االقتصاد،جامعة دمشق،
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 لتطبيق كدعامة وهذا ،1تسيارها وقواعد احلسابات مدونة وكذا وعرضها املالية وحمتوى الكشوف واحملاسبة التقييم
 .حوكمة الشركات

 اهجيدة تشجيع احلوكمة هتيئ اليت الطرق الكتشاف مببادرة اهجزائرية األعما  واحتادات مجعيات قامت كما      
 القطاعني يف املصاحل قام أصحاب العملية هذه ولقيادة .املباشر األجنيب االستثمار جذب بياية األعما  جمتمع يف

تعمل جنبا هجن  مع املنتدى العاملي حلوكمة  املؤسسات  حلوكمة عمل جمموعة بإنشاء 2007 عام واخلاص العام
 .املؤسسات اهجزائرية  لوضع دليل حوكمة( IFC)و مؤسسة التمويل الدولية ( GCGF)الشركات  
،واللجنة الوطنية " Care "، اعلنت كل من مجعية كار  3881مارس99عقد مؤمتر وطين يف قد كما انه 

 .حلوكمة الشركات يف اهجزائر عن اصدار دليل حكمة املؤسسات اهجزائرية 
مؤسسة التمويل  ،( GCGF)وقد مت اعداد هذا الدليل مبساعدة كل من املنتدى العاملي حلوكمة الشركات 

  2(IFC)الدولية 
 العام دوائر القطاعني يف الوعي وزيادة نشر يف ذلك باستثمار تقوم أن احمللية اهجماعات من األمر وسيتطل 
  .الالزم هلا املؤسسي واإلطار املؤسسات حوكمة ومزايا بفوائد ، اإلعالم وأجهزة واخلاص
 ، األعما  جمتمع قبوهلا يف نطاق اتساع مدى على اهجزائر يف املؤسسات حوكمة ممارسات إتباع يف جناح ويعتمد
( Cipe)الدولية اخلاصة  املشروعات  مركز سيقوم العملية هذه وملساندة ، ثقايف حتو  إحداث يتطل  وهذا

 (Care)بدعم أصحاب املصاحل يف القطاع العام و اخلاص مثل دائرة العمل و التفكار  اخلاصة باملشروعات 
 3.هبدف الرتويج حلوكمة الشركات وزيادة الوعي و إتباع الدليل اهجزائري اخلاص هبا

 
 
 

 

 

                                                           
1
 ، 132-02المرسوم التنفيذي رقم  ، 2009 مارس 25 في الصادرة ، 19 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة أنظر التفصيل من لمزيد 

  03.21:،ص22/03/2002المؤرخ في 

  
2
، نشرة دورية يصدرها مركز المشروعات الدولية الخاصة ، " حوكمة الشركات القضايا و االتجاهات" مركز المشروعات الدولية الخاصة ، 

 01،ص2002مركز المشروعات الدولية الخاصة ،: ،القاهرة   2002، مارس 13العد
3
، نشرة دورية يصدرها مركز المشروعات الدولية الخاصة ، " حوكمة الشركات القضايا و االتجاهات" ، مركز المشروعات الدولية الخاصة 

 02،ص 2002مركز المشروعات الدولية الخاصة ،: ،القاهرة   2002،  صيف 13العد
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:خالصة الفصل الثاني  

الشركات امهية كبارة تزايدت يف العديد من االقتصاديات متقدمة كانت  خال  العقود القليلة املاضية ، اكتسبت حوكمة
او ناشئة،خصوصا امام تلك االهنيارات االقتصادية و االزمات املالية اليت شهدهتا كربيات الدو  و اليت عصفت بالعديد 

انتهاجها لطرق حماسبية معقدة من اسواقها املالية و كربيات شركاهتا خاصة يف الواليات املتحدة االمريكية،وهذا نتيجة 
.حبقوق اصحاب املصاحل من املسامهني و غارهم خسائرها والتالع  إلخفاءومضللة   

  :العلمي و العملي حلوكمة الشركات،ميكن أن نستنتج أن باإلطاربعد تطرقنا هلذا الفصل واملتعلق  

  

  و املصداقية والشفافية،إىل جان  حوكمة الشركات يف مضموهنا هتدف إىل تطوير األداء وحتقيق اإلفصاح
البحث عن حتقيق االنسجام و التوازن بني مصاحل األطراف املختلفة ذات العالقة بالشركة،كما هتدف إىل 
احلد من سيطرة اإلدارة و إعطاء املسامهني صالحيات أكرب ،من خال  تفعيل الرقابة على األداء وتدعيم 

 املساءلة
  الشركات الواج   هو االلتزام مبجموعة  من املبادئ اليت تشكل القواعد لتحقق التطبيق السليم حلوكمة

 .األساسية لتحقق املمارسة اإلدارية الرشيدة
 الشركات أصبحت أداة قوية خللق سوق متتاز بالشفافية و اإلفصاح عن املعلومات  إن االلتزام بقواعد حوكمة

احملاسبية ،ساعد يف ذلك  أدوات فعالة للرقابة على جمالس إدارة الشركات ،والتزامها بإعادة هيكلة هذه اجملالس 
 .و تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غار التنفيذيني داخل جملس اإلدارة



 

 

 

 

   :الثالثالفصل  

 
اثر التدقيق الداخلي في باقي األطراف المساهمة  

   يق الحكم الرشيدفي تطب
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 :مقدمة الفصل

 اهلائلة،وكذا العوملة،والتطورات االقتصادية يف أساسا متثلت التغريات من العديد األخرية السنوات خالل العامل شهد       
 التدقيق مبهنة االهتمام زيادة إىل أدى ،مما يف العامل املؤسسات كربيات مست اليت واالقتصادية املالية االهنيارات وأيضا املعلوماتية

 .العامل هبا ميوج اليت املتغريات من اهلائل والزخم املتسارعة اخلطى على مواكبةالقدرة  للمؤسسة تضمن ةيرقاب أداة الداخلي باعتباره
 اليت احملورية اآلليات من التدقيق الداخلي باعتبارها على ترتكز واليت الشركات حوكمة دعم إىل ملحة احلاجة أصبحت كما       
 األمور من واليت تعترب املؤسسات حوكمة أطراف بني العالقة تقوي  املخاطر إدارة و الداخلية الرقابة نظام ،فتقييمعليها تقوم

  .أهدافها على حتقيق املؤسسة الستمرار الضرورية
 :وملعاجلة هذا الفصل قمنا بالتطرق اىل النقاط االتية

 دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية:المبحث األول
 المعايير الدولية للتدقيق الداخلي:المبحث الثاني
 دور تدقيق ادارة المخاطر على حوكمة الشركات:المبحث الثالث
 التدقيق الداخلي و عالقته بباقي االطراف المساهمة في التطبيق االمثل لحوكمة الشركات:المبحث الرابع
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 الداخلية الرقابة نظام تقييم في الداخلي التدقيق دور :األول المبحث
لقد أدى التطور العلمي و التكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إىل زيادة الوحدات االقتصادية و زيادة املسئوليات          

،إال انه  امللقاة على عاتقها يف حتقيق أهدافها،و فضال عن تعقد املشاكل اإلدارية الناجتة عن تنوع نشاطها و زيادة حجم أعماهلا
يكيت  هناو ضعف الثقة فيه ، ومن ل ملواجهة احتماالت اخلل ، ية الدور الرقا ي و التككيد عليهأدى إىل زيادة أمه ما كان إال سببا

 . وذلك من خالل دور حماسيب وآخر إداري دعم للهيكل الرقا ي يف التنظيم ،ال
 : كاأليت  زيادة االهتمام بالرقابة الداخلية و هي يف  فيما يلي أدت اىل تلخيصهااليت مت  العوامل جمموعة من باإلضافة إىل          

يف حجم الشركات وتنوع أعماهلا ، جعل من الصعوبة مبكان  املتسارع و الكبريإن النمو  : كرب املؤسسات و تعدد عملياهتا
لرقابة الداخلية ل تابعة صميم الأدى إىل االعتماد على وسائل هي يف ،مما  االعتماد على االتصال الشخصي يف إدارة املؤسسات 

 . مثل الكشوف التحليلية ، و املوازنات و تقييم العمل
 شركات املسامهة حيثيف  يظهر هذاو : عالفرعية باملشرو  االداراتاضطرار اإلدارة إىل تفويض السلطات و املسؤوليات إىل بعض 

ممثلني يف   نراهم السبب الذي جيعلنا.اعدهاراجع لكثرة عددها و تبهلا  انفصال أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة الفعلية ان 
ال ميكنه إدارة مجيع أعمال الشركة  وهذا االخري ، (ةجملس اإلدار  )  يسندون اإلدارة إىل عدد منتخب منهم اهليئة العامة للمسامهني

 .ملسامهنيا ومن اجل إخالء مسؤوليته أمام مبفرده لذالك يفوض السلطات و املسؤوليات إىل إدارة الشركة املختلفة ،
يقوم بتحقيق الرقابة على أعمال هده اإلدارات املختلفة عن طريق وسائل و مقاييس و إجراءات الرقابة الداخلية اليت  جملس اإلدارة 

اخلية ووضع الوسائل و مة الرقابة الدومن هنا جاء االهتمام بكنظ . تؤدي إىل اطمئنان جملس اإلدارة إىل سالمة العمل بالشركة
 .اإلجراءات اليت تكفل جمللس اإلدارة حتقيق أهدافه الرقابية

من ا ،ألوجه املختلفة لنشاطهإدارة املؤسسة احلصول على عدة تقارير دورية عن ا علىالبد  : حاجة اإلدارة إىل بيانات دورية دقيقة
من وجود نضم  ومن هنا البد . الشركة يف املستقبلب اخلاصة سياسةالالقرارات املناسبة لتصحيح االحنرافات و رسم  اجل اختاذ

 ،فان االدارة جمربة  امواهلألإىل محاية وصيانة  حباجة  إدارة املؤسسةومبا أن .  ى صحة تلك التقاريرعلتطمئن اإلدارة رقابية سليمة ،
ليها يف منع األخطاء و الغش أو تقليل احتمال رتتبة عاي مسؤولية م ام رقابة داخلية سليم حىت ختلي نفسها منعلى توفري نظ

 . وقوعها
عتمد على أسلوب العينة تدقيق اختباري ،يإىل  تدقيق كامل تفصيليمن  إن حتول عملية التدقيق : تطور إجراءات التدقيق

 . املستعمل يف املؤسسةام الرقابة الداخلية كمية اختباراته على درجة متانة نظاإلحصائية الذي يعتمد بدوره على تقرير حجمه و  
 الداخلية الرقابة نظام ماهية :األول المطلب

 وتّعقدها املؤسسات كرب حجم وكذا التسيري عن امللكية انفصال هو الداخلية الرقابة نظام لظهور الرئيسي السبب يعترب        
 على للمحافظة احلديثة اإلدارة تقتضيه حتميا أمرا أصبح كما الرقابية ، الداخلية الرقابة بنظام االهتمام زيادة إىل أدى الذي الشيء
  .أهدافها وحتقيق املتاحة املوارد
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 الداخلية    الرقابة نظام نشأة : أوال
 واإلدارة ، بني امللكية فصل وجود لعدم ظرامل يكن لنظام الرقابة الداخلية االمهية الكربى اليت حيضا هبا االن ، ن األمر بادئ يف  

 واحنصر املؤسسة ، أنشطة على بالرقابة يقوم بنفسه كان فاملالك الشخصية ، بالرقابة يعرف ما أو املالك رقابة هناك كانت حيث
 كمرادف ليستخدم نطاقها اتسع ذلك وبعد تداوال ، املؤسسة أصول باعتبارها أكثر فقط النقدية محاية يف الداخلية الرقابة مفهوم

 ما موظف قيام عدم طريق عن بينهما والفصل واملسؤوليات السلطات وحتديد العمل يعين تقسيم والذي ،1  الداخلي للضبط
 بغرض تضعها اإلدارة اليت واألساليب واملقاييس الوسائل من جمموعة" : بكنه الداخلي الضبط نظام يعرف ولذلك كاملة بعملية
 حىت أو التالعب أو الغش أو األخطاء حدوث موعد العمل ، سري حسن لضمان ومستمرة تلقائية بطريقة ومراقبتها عملياهتا ضبط

 2  " وحساباهتا وسجالهتا املؤسسة أصول يف االختالس
 حتميا أمرا الداخلية نظام الرقابة اعتبار إىل أدى والتنظيمية ، املالية اإلدارية ، نواحيها وتعقد املؤسسات حجم كرب أن كما     

أدى  املالية الفضائح وحدوث األعمال عامل وتعقد نظم املعلوماتية إدخال أن كما املتاحة ، مواردها على للمحافظة احلديثة لإلدارة
  .احلالية املستجدات مع ليتماشى فعاليته وحتسني تطويره أجل الداخلية من الرقابة نظام يف النظر إىل إعادة بدوره

 تعريف الرقابة الداخلية :  ثانيا

، لذلك سنورد  هبا وبتعدد املعرفني له خلية بتعدد مراحل التطور اليت مراليت تناولت نظام الرقابة الدا تعددت التعاريف
 بعض التعاريف املقدمة لنظام الرقابة الداخلية

اخل اخلطة التنظيمية وكل الطرق واملقاييس املعتمدة د «:، يعرف نظام الرقابة الداخلية 3املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين  
واإلبقاء على احملافظة على السري  االستغاللضمان دقة وصدق البيانات احملاسبية وتشجيع فعالية  األصولاملؤسسة من أجل محاية 
 .  »وفقا للسياسات املرسومة

ة حيتوي نظام الرقابة الداخلي « 4فإن (IAG) اليت وضعت املعايري الدولية للمراجعة (IFAC)اهليئة الدولية لتطبيق املراجعة  
بغية دعم األهداف املرسومة لضمان إمكانية السري ، وجمموع الطرق واإلجراءات املطبقة من طرف املديرية، على اخلطة التنظيمية

رقابة واكتشاف الغش واألخطاء مل على احرتام السياسة اإلدارية ،محاية األصول ،املنظم والفعال لألعمال هذه األهداف تش
 . »الدفاتر احملاسبية وكذلك الوقت املستغرق يف إعداد معلومات ذات مصداقيةحتديد مدى كمال 

                                                           
1
 .161،ص6002الدار اجلامعية ،: ،اإلسكندرية "المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني"نادر شعبان السواح،  

2
 11ص ،1111دار الصفاء ، : ،الطبعة األوىل ، عمان "التدقيق الحديث للحسابات"مجعة أمحد حلمي ، 
 81،ص 2006، دار وائل للنشر  و التوزيع ، الطبعة  الثانية ،  "مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية"هادي التميمي ، 3
،  "قبلالرقابة والمراجعة  الداخلية الحديثة في بيئة التكنولوجيا والمعلومات  وعولمة أسواق  المال  الواقع و المست"علي عبد الوهاب  نصر ، و شحاتة  شحاتة السيد ،  4

 54،ص2006الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، 
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و  أي أعمال تقوم به اإلدارة لتشجيع حتقيق األهداف " : 1اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة الداخلية على اهنيعرف خلف عبد اهلل الوردات 
 وبان األهداف  معقولةداخلي ختطيط و تنظيم وتوجيه أعمال كافية لتوفري تككيدات يتوىل نشاط التدقيق ال.الغايات احملددة

  " .من قبل اإلدارة مية للتخطيط و التنظيم والتوجيه السليم حتلذلك فان الرقابة نتيجة . الغايات سوف تتحقق
حيث من الضروري وضع املعايري التصحيحية  املنجزة ، تقييم االعمال": Stephan franclin -G.r.Terry2كما عرفه    

 ". للمخطط ، اليت تبني أن املنجز مطابق
حيث ال ميكن أن نقوم بوظيفة الرقابة ، التسيري( حلقة)على أنه الوظيفة املتممة لعملية  Marcel la flamme3 :كما عرفه

قياس التطورات احملققة ، باملقارنة مع  ، فهي ترتكز على متكنها من(دفع، تنظيمختطيط ،)دون الوظائف اليت تسبقها  
  ."، واليت تظهر إذا كان الوضع يتطلب عمل تصحيحي على مستوى العمليات األساسية (املخططة)املتوقعة

عملية )هو نظام حتيت تابع لنظام فوقي " :ميكننا استخالص هذا التعريف حول نظام الرقابة الداخليةومن كل هذه التعاريف ،
، وهـي ضـرورية  ل على متابعة تنفيذ األهداف املسطرة مسبقا ، والقيام بالعمليات التصحيحية إن تطلب األمرعمي، (التسيري

  ." الكتمـال عمليـة التسيري
 نظام الرقابة الداخلية و المقومات األساسية لمكونات ال : المطلب الثاني 

 مكونات نظام الرقابة الداخلية :  أوال
مراعاة مخس مكونات أساسيه البد من االهتمام هبا لضمان حتقيق  ، يتطلب تصميم وتنفيذ أي نظام للرقابة الداخلية      

 :4األهداف الرقابية،وتتمثل هذه املكونات فيما يلي
  :تعترب البيئة الرقابية األرضية اليت تقوم عليها املكونات األخرى وأساس حتقيق نظام رقا ي فعـال وهي تتكون من : بيئـة الرقابـة

، والقـيم األخالقيـة الـسائدة لـدى  وتتمثل يف مدى نزاهة العاملني باملستويات اإلدارية املختلفة :عوامل هلا صلـة مباشـرة باإلدارة 
  .عايري السلوكية املطبقة وكيفية استخدامها يف الواقع العملي لتشجيع األداء األخالقيالعاملني واإلدارة وامل

نفسها وتتمثل يف اهليكل التنظيمي الكفء ومدى حتديد الـسلطات واملـسؤوليات،وسياسـات : عوامـل هلـا صلـة بتنظيم املؤسسـة
 .األفـراد وممارساهتم املختلفة،ومدى االلتزام بسياسات املؤسسة

إذ البد هلا من  ،(الـخ...قانونيـةخماطر تشغيلية،)اولتها ألعماهلا تتعرض أي منشكة للعديد من املخاطر عند مز : تقييـم املخاطـر
   :وميكن ذكر أهم هذه املخاطر فيما يكيت .حتديد وحتليل هذه املخاطر وحماولة ختفيف حدة تكثرها إىل مستويات مقبولة

ن خالل معرفة العالقة بني احتياجات البنك من السيولة ملقابلة مسحوبات الودائع ومتويل الزيادة يف خماطر السيولة واليت تتحدد م
   .خماطر متعلقة باالئتمان مثل فقدان كل أو جزء من الفوائد املستحقة أو أصل الدين القروض،

                                                           
، عمان ، األردن ،سنة  األوىل،الوراق للنشر والتوزيع ، الطبعة  "التدقيق الداخلي  بين النظرية و التطبيق  وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية"خلف عبد اهلل الوردات،  -1

 123،ص2006
- 2 Goerge, R.terry, Stephan. Fanclin: Op.Cit, p: 490 

- 3 Marcel la flamme: le management approche systémique, Gaetan Morin, Canada, 1981, p : 349. 

 61.11ص ،6006،  ، اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر" الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية االتجاهات "، فتحي رزق السوافريي وآخرون -4
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تعمل على حتقيق الرقابـة الداخليـة بطريقة تتمثل أنشطة الرقابة يف السياسات واإلجراءات والقواعد اليت :  أنشطـة الرقابـة
   :مالئمة،وإدارة املخاطر بفعالية وتتمثل هذه األنشطة يف

 أنشطة الرقابة على التشغيل وهي هتتم مبراقبة ومتابعة تشغيل عمليات املؤسسة،
  ليها، وهتدف إىل إعداد تقارير مالية ميكن االعتماد ع: أنشطة الرقابة على إعداد التقارير املالية 
 .أنشطة الرقابة على االلتزام وهتدف إىل التككد من االلتزام بالقوانني اليت تطبق يف املؤسسة 

يهدف هذا العنصر إىل حتديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف املؤسـسة أو احلـصول عليهـا وتشغيلها :واالتصـاالتاملعلومـات 
ملعلومات وإعداد تـسمح بتدقيق تلك ا لالتصاالتة،عن طريق قنوات مفتوحة وتوصيلها ملختلف املستويات اإلدارية باملؤسس

من  االستفادةحىت تـتمكن املؤسـسة من  أيضاالدقة ويف مواعيد دقيقة  إن املعلومات جيب أن تتصف بالوضوح و .التقارير املالية
 .اسبهذه املعلومات يف وظيفتها الرقابية واختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املن

يقصد هبا املتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملختلف أجزاء ومكونات هيكـل الرقابـة الداخليـة وذلك للتحقق من فعالية  و: املتابعـة 
ألن اإلجراءات اليت تطبقها املؤسسة يف كل أنواع أنـشطتها قد تصبح غري كافية أو ال تصلح للتطبيق من فرتة . وكفاءة هذا النظـام

 .إىل أخـرى،لـذلك جيـب أن حتـدث اإلدارة تطورات يف هذه اإلجراءات من فرتة إىل أخرىزمنية 
 املقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية:ثانيا

وبالتايل يوجد املوضوعة مسبقا،حلدوث أخطـاء فـي تنفيـذ األهـداف  احتمالإمنا تنشك نتيجة وجود احلاجة لوظيفة الرقابة، إن      
ومن خالل تعريفات أهنا تصحح ما مت ختطيطه وتنظيمه،طاملا وكل من وظيفيت التخطيط والتنظيم،تام بني وظيفة الرقابة  ارتباط

أين يتوقف لنظام الرقابة الداخلية السليم، نظام الرقابة الداخلية السابقة فإنه يتضح وجـود جوانب إدارية وأخرى حماسبية كمقومات
مؤسسة على مدى توافر هذه املقومات والدعائم األساسية الضرورية الالزمة خللـق نظـام سـليم وفعال  جناحه وفاعليته كنظـام يف أي

    :سيتم الرتكيز يف هذا املطلب على العنصرين اآلتيني ، وعليه .للرقابة الداخلية
 املقومات اإلدارية والتنظيمية لنظام الرقابة الداخلية؛ 

 .لنظام الرقابة الداخليةاملقومات احملاسبية واملالية  
يتضمن الشق اإلداري ملقومات نظام الرقابة الداخلية جمموعة من الطرق :املقومـات اإلداريـة والتنظيمية لنظام الرقابة الداخليـة 

 :والوسائل والتـي تزيد من كفاءته وميكن عرضها على النحو املوايل 
يعترب وجود هيكل تنظيمي كفء يف أي منظمة هو أساس عملية الرقابة،واهليكل التنظيمي الكفء هو  : هيكـل تنظيمـي كفء

اهليكل الذي يتم فيه حتديد املسؤوليات والسلطات املختلفة لكافة اإلدارات واألشخاص بدقة وبـصورة واضحة،وتتوقف طبيعة 
الفروع،وجيب أن يكون لكـل  غرايف هلا وعدد القطاعات أو اهليكل التنظيمي على طبيعة املنشكة وحجمها ومدى االنتشار اجل

شخص يف اهليكل التنظيمي رئيـسا يتابعـه و يقيم أدائـه باستمرار وضرورة إعداد خرائط تفصيليـة لكل قسـم مع وجود إمكانية لتغيري 



 الرشيد الحكم تطبيق في المساهمة االطراف باقي في الداخلي التدقيق أثر                                                          الثالث الفصل

 

 
88 

على  هذا اهليكلحية أخرى جيب أن يعمل ، ومن نا باملرونة اهليكل التنظيمـي مـع تغري الظروف احمليطة،أي أن يتصف هذا اهليكـل
  1 .، تتناسب وقدراته مع تطبيق مبدأ الفصل بني املهام املختلفة إعطاء كل فرد واجبات ومسؤوليات حمددة

   :من خالل ما سبق يتضح أن اهليكل التنظيمي الكفء جيب أن يتصف بالعناصر اآلتية   
 يتم تفويض السلطات من أعلى إىل أسفل وأن السلطة واضحة ومفهومة، أن

 تطبيق مبدأ الفصل بني املهام خاصة السجالت عن الشخص القائم بالوظيفة،
 مرونة اخلطة التنظيمية إلمكانية استيعاب أية تغيريات مستقبلة، 

 سيق بينهما،  األقسام مبا ال مينع التعاون والتن االستقالل الوظيفي بني اإلدارات و
 ربط االختصاصات واملسؤوليات باألهداف والسياسات اهلامة للمؤسسة،

 عن أي أخطاء أو خمالفات قد حتدث،  املسئولنيحتديد 
 ختطيط أنشطة املؤسسة وتوصيلها إىل املستويات التنفيذية يف صورة تعليمات أو قواعد واجبة التنفيذ،

 .وعملها يف شكل خطة حمددة وضع إجراءات واضحة ودقيقة لنشاط الرقابة
تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على درجة كفاءة املوظفني باملؤسسة،والـذين تقـع علـيهم مسؤولية  :األكفاء توافـر املوظفني 

تنفيذهم لعملهم،إذ جيب على املؤسسة أن تتبع سياسات سليمة يف تعيني موظفني جدد،أو ترقيـة موظفيها احلاليني من خالل 
هتم ومهـاراهتم،إلـى جانب ضـرورة توفـر املؤهالت الكافية لدي موظفي إعداد برامج تدريبية هلم بصفة مستمرة لتطوير كفـاءا

 .الحتفاظ باألصول وحيازهتا ضد خيانة األمانةل املؤسسة،جيب التكمني علـى املسئولني
قابة لذلك ميكن القول أن تواجد جمموعة من املوظفني،على درجة عالية من الكفاءة والقدرات والثقـة عامال مهما لنظام الر      

الداخلية،وبصفة خاصة يف حالة ضعف الضوابط الرقابية،أيضا حىت ويف ظل وجود ضوابط رقابية عالية،فإن ضعف قدرات 
 املوظفني والثقة فيهم سوف يرتتب عليه حمـاوالت مـن هؤالء للتغلب على هذه الضوابط

       بصفة مستمرة لتثقيف جمتمـع الوحدة        إن النظام اجليد للرقابة الداخلية يتطلب دائما برامج تدريبية للعاملني   
يقـوم بتـشجيع خمتلـف الكفاءات يف جمال العمل حبيث ،كذلك وجود نظام متكامل للحوافز على خمتلف املـستويات  االقتصادية

    .خاصة يف العمل الرقا ي

اس الية،ال يعين التخلي عـن تـوافر معايري لقيإن وجود هيكل كفء وعمالة مدربة وذات قدرات وكفاءات ع:معاييـر أداء سليمـة 
االحنرافات واإلجراءات الواجب اختاذها  2وذلك يف حماولة ملقارنة األداء املخطط مـع األداء الفعلـي وحتديـدأداء هؤالء العاملني،

 .االحنرافات لتصحيح هذه 
وجود جمموعة من السياسات :لرئيسية لنظام الرقابة الداخليةجمموعـة من السياسات واإلجراءات حلماية األصول من الدعامـات ا 

وتزداد أمهية هذه السياسات واإلجراءات كلمـا كـان التنظيم لألصول ومنع تسرهبا أو اختالسها،واإلجراءات بقـصد احلماية الكاملة 

                                                           
 11،ص6002اإلسـكندرية  ،،الدار اجلامعيـة،"مراجعة الحسابات وتكنولوجيا المعلومات": دراسات متقدمة يف، شحاته السيد شحاته هاب نصر علي والو عبد  -1
 ،6002، اجلزائر،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية" المراجعة وتدقيق الحسابات"حممد التهامي طواهر ومسعود صديقي،  -2
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وضوعة هي ترمجة لألهداف ات امل، حيث هناك بعد يف املسافـات بـني الوحــدات والـسياس الذي تعتمده املنظمة ال مركـزي
املوضوعة وبصورة أخري فإن السياسة هي اهلدف الذي ريقة اليت تنفذ هبا تلك السياسـات بينما اإلجراءات متثل الطاملخططة،

  .التنفيذ هلذا اهلدف  تسعي إليه املنشكة،أما اإلجـراء فهـو طريقـة
إلداري إذ تتطلب محاية األصول ومنع تبديدها توافر إجراءات كل من السياسة واإلجراء أداة جيدة لنظام الرقابة ا  

للضبط الداخلي بني األقسام والتقارير املتداولة بينها،فقد تكون هذه اإلجراءات يف صورة رسومات معينة واضحة حتدد مساراهتا  
  .كيفية تنفيذها

قسم تنظيمي إداري داخل الوحدة يطلق عليه قـسم  من متطلبات نظام الرقابة الداخلية اجليد،وجود  : قسـم  التدقيق الداخلي
كذا التككد وبشكل ءات املوضوعة مـن طـرف اإلدارة،و التدقيق الداخلي،يهدف هذا القسم إىل الفحص املستمر للسياسات واإلجرا

أو خمالفات،وبصورة  مستمر من مدى دقة وسالمة البيانات احملاسبية اليت يوفرها النظـام،أيـضا التحقق من عدم وجود أوجه تالعب
 1.خمتصرة فإن املهمة الرئيسية لقسم  التدقيق الداخلي هي التككد من تطبيق مهمات الرقابة الداخلية

 :المقومـات المحاسبيـة والماليـة لنظـام الرقابـة الداخلية 

   :اليت نوجزها على النحو اآليتيقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من الدعائم أو املقومات احملاسبية واملالية       
حيث ارنـات الالزمـة ألغراض الرقابة،الدليـل احملاسبـي ويعين وجود أساس سليم لتقدمي بيانات إمجالية هلا أمهية يف جمال التحليل واملق

يعة العمليات اليت ن طبما يتم شـرح كيفيـة تشغيل هذا احلساب وبياإىل حسابات رئيسية وأخرى فرعية،كيتم تقسيم هذه البيانات 
ها فيما بعد تكون ضرورية جلمع البيانات لتشغيلخدمة على درجة معينة من التفصيل،ويعتمد تبويب احلسابات املستتسجل فيه،

   2.القرارات بواسطة إدارة املنشكة اختاذإىل معلومات تكون مفيدة لعملية  وأيـضا لتحويلهـايدويا أو إلكرتونيا،
   : 3احملاسيب جيب مراعاة العنصرين التالينيأثناء إعداد الدليل  

 ومركزها املايل،  االقتصاديةأن يعكس الدليل احملاسيب مبا يشمله من حسابات نتائج أعمال الوحدة 
، حساب إمجايل  املوردين هدفها ضبط احلسابات الفرعية بدفاتر األستاذ مثل حساب إمجايلورة توفر حسابات مراقبة إمجالية،ضر 

يلة وقائية ضد الغش أو األخطاء غري العمدية وخيانة األمانة ويعترب هذا األسلوب وس اكتشافألهنا تساعد يف العمالء،
اخلسائر الناجتة عن أي غش أو تالعب من جانب موظفي املؤسسة  ما ميكن من خالله أن تستعيد املؤسسة قيمـةالتالعب،ك

 .4الصرافني ضد خيانة األمانةالصندوق  ، أمناء:  فغالبا ما تؤمن املؤسسة مثال
يتطلب حتقيق نظام جيد للرقابة الداخلية وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة طاملـا أهنا متثل :  الـدورة املستنديـة

ضافة إىل أن املصدر األساسي للقيد وأدلة اإلثبات ولذلك جيب عند تـصميم املـستندات مراعـاة النـواحي القانونية و الشكلية باإل
وضمان عدم ازدواجية  ،  حيقق املستند املعني اهلدف من تصميمه وتداوله وأيضا ترقيم هــذه املستندات لتسهيل عملية الرقابة

                                                           
 .24: ، ص 1111 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية  " الرقابة ومراجعة الحسابات" ، أمحد نور وآخرون  -1
 271: ، ص 6004،  ، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية الرقابة والمراجعة الداخلية،  عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرايا -6
 .110: ، ص 6004،  ، مرجع سابق السوافرييعبد الفتاح حممد الصحن وفتحي رزق   -2
 271ص ، 1111،  ، اململكة العربيـة السعودية ، دار املريخ أمحد حامد حجاج وكمال الدين سعيد:  ، ترمجة "المراجعة بين النظرية والتطبيق"،  وليام توماس وأمرسون هنكي -4
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املستندات حتقيقا للرقابـة مـن ناحيـة ومنـع املسؤولية املزدوجة عنها،كذلك ينبغي متييز املستندات بالوضوح والبساطة يف التصميم 
 .دامواالستخ

لصرف إن إنشاء الدورة املستندية ميثل أساسـا جيب احملافظة عليه،فال تتم عملية الرقابة إال بوجودهـا خاصـة يف نطاق التحصيـل وا
   .1واملسؤولية عند إنشاءها مـع مراعـاة خطـوط الـسلطةوالشـراء والبيع والتخـزين،

وجتهز جمموعة دفرتية متكاملة تراعـي النـواحي القانونيـة كذلك جيب مراعاة  تعدوفق طبيعة املنظمة وأنشطتها،: اجملموعـة الدفرتيـة
مثل ترقيم الـصفحات قبـل استعماهلا ألغراض الرقابة والرتكيز على إثبات ية عند جتهيز اجملموعة الدفرتية،بعض املتطلبات الرئيس

الدفرتية بالبساطة يف التصميم قصد سهولة االستخدام ـذلك ينبغـي أن تتميز اجملموعة ليات وقت حدوثها كلما أمكن ذلك،كالعم
   .2توفري البيانات املطلوبة واإلطالع والفهـم وقـدرهتا علـى

أصبحـت الوسائل اآللية املستخدمة ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل املنشكة من :  الوسائـل اآللية واإللكرتونية املستخدمـة
األعمال كما هو احلال يف آالت عد النقدية احملصلة وتسجيلها،كـذلك تزايـدت أمهية استخدام العناصـر اهلامة يف ضبط وإجناز 

احلاسوب اإللكرتوين يف إجناز بعض خطـوات الـدورة احملاسـبية وحتليـل البيانـات واملعلومات سواء بغرض إعدادها أو اإلفصاح 
حيث يسمح استخدام   3.الدور الرقا ي للنظام احملاسيب املستخدم تدعيم عنها،وأن التوسع يف استخدام هـذه األدوات مـن شـكنه

    :4كافة الوسائل اآللية توفري ما يكيت
 دقة وسرعة املعاجلة،  

 سهولة احلصول على املعلومات،
 مساعدة، برامج بوجود األصول محاية
 الوقت، توفري

 بكفاءة، العمل تدعيم
 املعاجلة، تكلفة نقص

 .املعلومات يف التحكم
 كالنقدية الفعلي جردها االقتصادية،بإمكانية للوحدة اململوكة األصول عناصر بعض تتميز:لألصول  الفعلي اجلرد

 السيارات،اآلالت ، كاألراضي و املباين الثابتة األصول عناصر ومعظم والتجارية املالية واألوراق الثالثة بكنواعه واملخزون باخلزينة
 .واألثاث

                                                           
  111،ص1111،  ، اململكة العربيـة السعودية ، دار املريخ أمحد حامد حجاج وكمال الدين سعيد:  ، ترمجة "والتطبيقالمراجعة بين النظرية "أمرسون هنكي،  وليام توماس و -1
 2 ص  ، 2002 سابق، مرجع ، وآخرون السوافريي رزق فتحي -6
 19 2ص  ، 2004 سابق، مرجع السوافريي ، رزق وفتحي الصحن حممد الفتاح عبد -2
 106.102،ص200 2 ، سابق مرجع ، صديقي ومسعود طواهر التوهامي حممد  -4
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 على الرقابة عمليات نتائج يوضح احملاسبية،إمنا السجالت تشملها اليت احلسابية باألرصدة ومقارنتها الفعلي اجلرد نتائج وأن كما   
 . 1األصول  تلك

 زمنية فرتة خالل وذلك الفرعية ككل،ولوحداته للمشروع ومالية كمية خطة متثل املوازنة: التخطيطية  املوازنات
 من رقا ي دور هلا دورها التخطيطي،فإن إىل باإلضافة معينة،فاملوازنة خطة عن مايل تعبري إال هي ما املوازنة أن القول معينة،وميكن

 وحتديد وحتليلها االحنرافات حتديد مسبقا،مث موضوعة بيانات تقريرية من املوازنة تشمله وما الفعلي األداء بني مقارنة إجراء خالل
  . عنها املسئول
 للتنظيم دقيقا ديداحتاملوازنات، باستخدام الرقابة عملية تتطلب لذلك األداء وتقييم للرقابة متكامال نظاما متثل الشاملة املوازنة

 التنويه ينبغي دقيقة،لكنه عملية معايري سليم،ووضع حماسيب نظام ووجود واملسؤولية السلطة خطوط حتديد ذلككووظائفه، وأهدافه
 لنظام احملاسبية املقومات ضمن أعدت لذلكالنظام، هذا من جزء هي بل للرقابة كامال نظاما تعترب ال التخطيطية املوازنات أن إىل

 .الداخلية الرقابة
 األنشطة تكاليف ونظم املعيارية التكاليف أنظمة

 احملددة املعايري غياب حتقيقها،ألن إىل اإلدارة تسعى أهداف فهيمسبقا، حمددة معايري متثل املعيارية التكاليف          
 عدم عناصر عن الكشف عدم هي والنتيجة السابقة الفرتات بكداء احلالية للفرتة الفعلي األداء مقارنة إىل باملسئولني مسبقا،يدفع

 .الفعلية التكاليف يف موجودة كانت اليت الكفاءة
 غري أو صناعية كانت املباشرة،سواء غري التكاليف لتخصيص املتطورة األنظمة دور ازداد األخرية العشر السنوات يف        
 تقييم أو التسعري جمال يف القرارات،سواء ملتخذي املعلومات توفري يف احملاسيب النظام وفعالية كفاءة زيادة هبدف وذلك ، صناعية

 بني قوية عالقة وجود على اعتماده هو املتطور النظام هذا تفضيل يف ،والسبباالستثمارية اخليارات بني املفاضلة جمال يف أو األداء
 عكس تصنيعها يف تشارك اليت األنشطة من استفادهتا درجة وبني اإلنتاج وحدات على مباشرة غري تكاليف من ختصيصه يتم ما
 اإلنتاج وحدات استفادة درجة وبني التقليدي التخصيص مستويات أحد بني عالقة وجود من املعيارية التكاليف أنظمة تفرتضه ما

 يف موجود هو عما خيتلف النطاق هذا يف استخدامه املمكن االحنرافات حتليل فإن وبالطبعأخرى ، جهة من التكلفة عناصر من
  . ة املعياري التكاليف ظل

 تقييم نظام الرقابة الداخلية:المطلب الثالث
املطبقـة فـي املؤسسة،ففي أي مؤسسة منظمة تنظيما جيدا ،  يعترب التدقيق أداة قياس فاعلية الوسائل واإلجـراءات الرقابيـة ،      

أي التككد من نظام العمل التنفيذي اجليد والصحيح ، من أجل التككد من أداءر على وسـائل وإجـراءات رقابية ،ال بد أن تتواف
  .الرقابة الداخلية وفاعليته

 
 

                                                           
1
 19  ص ، 2004 سابق، مرجع ، السوافريي رزق وفتحي الصحن حممد الفتاح عبد 
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 .الرقابة الداخلية ومن هنا نستطيع القول إنه يوجد مدخلني الختبار فاعلية نظام
إجراء التقييم الالحق للنتائج  يف حتديد مدى الفحص،و للمدققيعتمد على احلكم الشخصي  " :شخصي"  المدخل األول

 .املتوصل إليها
 وإجراء االختبارات التدقيق االختباري يعتمد على األدوات اإلحصائية ، بـصدد حتديـد إجـراءات: "إحصائي" المدخل الثاني

لدارسة إجراءات نظام الرقابـة الداخليـة والتعرف يستخدم املدققون عدة أساليب وأدوات ،: أساليب دراسة نظام الرقابة الداخلية 
عليها هبدف احلكم على فعالية وأداء النظام ، يف إنتاج البيانات احملاسبية الـسليمة واحملافظة على أصول املؤسسة ، وهبدف حتديد 

  .يصا دقيقني ولتحديد نطاق التدقيقحنراف اليت تتطلـب فحصا ومتحجوانب الضعف واال
تقوم هذه الطريقة على وصف إجراءات الرقابة ، عن طريـق شرح تدفق البيانات ، وعن طريق حتديد  : طريقة التقرير الوصفي

 اليت تكون مع لمناقشاته لبتتبعوذلك بوصف نظام الرقابة ،  املدققحيث يقوم  .مراكز السلطة واملسؤولية لكل دورة عمليات
 .وصفا مكتوبا للنظامأفراد املؤسسة فإنه يعد 

وتعترب املرونة مبثابة امليزة األوىل ملذكرات وصف النظام ، حيـث ميكن استخدام اللغة لوصف مجيع األنظمة ، وعلى أية حال فإن 
 وميكن أن يؤدي  يف ممارسة مهنة الكتابة ، املدققجناح هذا األسلوب يعتمـد على قدرة 

غري اجليـد لنظـام الرقابة الداخلية ، إىل سوء فهم للنظام ومن مث يؤدي إىل تصميم غري صحيح و تطبيق غيـر صحيح الالوصف 
 .الختبارات االلتزام

 .، والبيانات عمليات التقوم هذه الطريقة على إعداد قائمة أسئلة ، تغطي إجراءات الرقابـة الداخلية لكل دورة : االستقصاءطريقة 
وكذا خطواته املتبعة يف مركز النشاط تفصيالت العمل  حول أن تصاغ هذه األسئلة بطريقة هتـدف إىل االستفسار والواجب

  :1االعتبارات التالية وهي مـن مراعـاة املدققويراعـى عنـد تصميم القائمة حتديد العالقة بني األسئلة املختلفة ، بطريقة متكن ،
 التحقيقات اليت تـتم للتككد منها؛ وملستخدمة يف اإلجابة عن كل سؤال،املعلومات ااستقصاء مصادر  ايضاح

 الداخلية؛  اجلسيمة ، يف إجراءات الرقابة وتلكضعف البسيطة،التفرقة بني نواحي الوجوب  
  .احتواءها على وصف تفصيلي ، لنواحي الضعف يف إجراءات الرقابة الداخلية

   :ة إىل عدة أبواب هي كاآليتكما تقسم هذه األسئل
 مدى صحة النظام احملاسيب؛  

 تكمني املعلومات الناجتة عن النظام احملاسيب؛ 
 واملبيعات؛ املشرتيات
 ؛ املخزونات
 النقدية املدفوعات

 النقدية؛ املقبوضات 
                                                           

1
 672،ص 1111،  دار الوراق للنشر والتوزيع:، عمان" أساسيات التدقيق في ظل المعايير أألمريكيـة و الدوليـة":، حسني ممدوح حسني القاضي  
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 .يتبعها وما واألجور الرواتب 
 من املدقق متكن اخلرائط هذه عمليات حمددة،إن ولدورة ، معني لنشاط بياين عرض هي التدفق خرائط إن :التدفق خرائط طريقة
  التقرير طريقة عن التدفق خرائط وتتميز  نسبيا وجيزة فرتة ويف خمتصرة بطريقة الداخلية الرقابة إجراءات تقومي

 توضح كما ، بسيطة بطريقة النظام أجزاء بني ، العمليات سري خط توضح ،بكهنا"االستقصاء"االستبيان  وطريقة ، الوصفي
 اآللية األنظمة حالة يف اإلدخال واإلخراج وأجهزة ، " لكرتونياإ ، آليا ، يدويا" واستخراجها البيانات إدخال يف الوسائل املستعملة

 خرائط إعداد يف املستخدمة الرموز عن ختتلف عامليا عليها رموز متعارف التدفق خرائط إعداد يف وتستخدم ، واإللكرتونية
 .  اإلجراءات

 :1األمور التالية يف التدفق خرائط من احلسابات مدقق يستفيد :تدقيقوال التدفق خرائط أمهية
 نظم كافة وتقييم لدراسة الالزمة املعلومات احلسابات،لتجميع مدقق يستخدمها اليت األساليب أفضل من التدفق خرائط تعترب

 الداخلية؛ الرقابة
 أوجه حتديد يف احلسابات مدقق يستخدمهاودقة، بسرعة الكتا ي االتصال عمليات إمتام يف ، مفيدة التدفق خرائط تعترب

 بسرعة؛ الداخلية الرقابة نظم القصور،يف
 زمالئه عمل من املدقق يستفيد الرموز،وبذلك خالل من توصيلها نميك ، شائعة منطية لغة على تعتمد بكهنا التدفق خرائط تتميز 

  .الداخلية الرقابة نظام تقييم يف التدفق خرائط استخدام عند بسهولة،وهذا ويفهمه
 :الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة
 : 2 جوهرية مراحل ألربعة وفقا الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة تنجز أن ميكن
 :الداخلية الرقابة لنظام شاملة دراسة

 به، املرتبطة الداخلية احملاسبية الرقابة وأساليب ، للمؤسسة احملاسيب للنظام الكامل والفهم ، الكافية املعرفة املدقق يهدف اىل حتقيق
 :السببني ألحد ذلك يتم أن وجيب
 وتوقيت طبيعة وحتديد ختطيط ميكن وبذلك ، عليها االعتماد ميكن بدرجة كافية ، احملاسبية الداخلية الرقابة إجراءات من للتككد
 التحليلية؛ االختبارات وإطار

 االعتماد ميكن لدرجة ، احملاسبية الداخلية الرقابة إجراءات كفاية عدم حالة يف ، التحليلية االختبارات تصميم يف مساعدة املدقق
 .عليها

 ، الرقابة حول االستقصاءات يكمل أن املدقق على ، احملاسبية الداخلية الرقابة حول الكايف والفهم ، املناسبة املعرفة والكتساب
 احلاالت بعض يف املدقق يتعرف قد ذلك ومع ، النظام هذا لعناصر احملدد ، الدقيق بالتوصيف ويقوم لألنظمة التدفق خرائط ويعد

 انه  لسببية وذلك ، الداخلي احملاسبية املراقبة نظام على االعتماد ميكن ال أنه على ، التدقيق عملية  من املبدئية املرحلة خالل

                                                           
 :ص ، 2000 اإلسكندرية، ، اإلبراهيمية للنشر، اجلامعية الدار ،" المراجعة أصول"  :الصحن حممد الفتاح عبد ، درويش ناجي حممود ، راشد السيد رجب -1
 112.116: ص ، 1991 اإلسكندرية، اجلامعة شباب مؤسسة ،" وعمال علما المراجعة :"زيد أبو خليفة كمال ، الصحن الفتاح عبد  -2
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 متطلبات ملقابلة كافيا يعترب الذي ، والتقييم الدراسة من األدىن احلد عن التساؤل يربر احلالة هذه ويف ، جدا ضعيف نظام وحدة
 وتدفق الرقابة بيئة فهم على احلصول من املدققا ميكن الذي هو األدىن احلد ذلك إن ، امليداين العمل معايري من الثاين املعيار

 .العمليات
 :التالية العناصر معرفة الرقابية البيئة تفهم عملية تتضمن أن وميكن
 التنظيمي؛ اهليكل

 واملسؤولية؛ السلطة عالقات إرساء يف املستخدمة الطرق 
 الداخلية؛ احملاسبية الرقابة نظام على اإلشراف يف املستخدمة الطرق

 :يلي ما معرفة العمليات تدفق فهم ويتضمن
 املنشاة؛ يف تنجز اليت العمليات أنواع
 .العمليات وتشغيل وتسجيل تنفيذ طرق

 مسح إجراء أو ، و املالحظات النظام،و االستفسارات هذا حول السابقة اخلربة خالل ، األساسي الفهم هذا حتقيق وميكن 
 .السابق باملدقق اخلاصة املستندات أو ،"املؤسسة"املنشكة يف املستندات إعداد لعملية شامل
 هذا يعد أن النظام،وقبل هلذا تفهمه مبجرد الداخلية الرقابة مبدئيا،لنظام تقييما يعد أن  ميكن:الداخلية الرقابة لنظام املبدئي التقييم
 اخلطوات تكرار ويعاود ، إجنازها مت عملية املدقق خيتار أن ذلك التجريب،ومثال سبيل على األعمال بعض يقدم أن جيب التقييم

 تطبق املستخدمة االجراءات بكن ، التككد من درجة على املدقق حيصل احملاسبية،وبذلك الداخلية الرقابة نظام يتضمنها اليت
 .املوظفون أوضحه وما النظام عليه ينص ملا وفقافعال،
 التقييم عملية خالل ، املبدئي التقييم عملية قبل يتم ، االلتزام اختبارات من جانبا األسلوب هذا اعتبار ميكن الفنية الناحية ومن

 التصميم يف اجليد النظام مكونات هي ما منظور من ، احملاسبية الداخلية الرقابة نظام بتحليل املدقق يقوم أن جيب ، للنظام املبدئي
 مستندات استخدام ، واملسؤوليات للسلطات وصحيح مالئم توزيع ، قادرين أكفاء أفراد :مثل ميزات التصميم اجليد وللنظام ،

 نقاط على بالتعرف للمدقق يسمح كما ، االلتزام اختبارات لتحديد أساسا للنظام املبدئي التقييم ويقدم ، وهكذا...مرقمة
 جوانب للمدقق يتضح وعندما ، الالحقة التدقيق إجراءات لتصميم األساسي بدورها تقوم سوف واليت ، النظام يف الضعف

 وهتدف ، النظام يف معني خلل أو ضعف جانب كل نتيجة ، حدوثه احملتمل التالعب أو األخطاء أنواع حيدد فإنه ،الضعف 
 .ال أم فعال حتدث واألخطاء االختالل كان إذا ما لتحديد االختبارات

 :التدقيق اختبارات إجراء
 تلك ،وبنيالنظريةكذا و  العملية الناحية منبه  اخلاصة ،والدراسات التدقيق فكر يتضمنها اليت االختبارات بني التمييز ميكننا

 :التايل النحو على ونعرضها ، العملي التطبيق يف واسعا جماال تلقى اليت االختبارات
 مبعايري  املقارنة أو ، السابقة السنوات مع املقارنة ألغراض ، واالجتاهات املعادالت حتليل تشمل وهي :التحليلية التدقيق إجراءات

 ، فحص أكثر إىل حتتاج اليت اجملاالت على والتعرف أفضل بدرجة النشاط فهم يف ، االختبارات املدقق هذه وتساعد القطاع
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 من واحد باستخدام املتابعة تعترب املراجع،فسوف توقع عن جوهريا اختالفا ختتلف نتائج التحليلية الدراسة تظهر وحينما
 .ضروريا أمرا األخرى االختبارات

 اعتقد وإذا هبا، وضعت اليت بنفس الطريقة تطبق الرقابة أساليب أن من للتحقق ، االختبارات هذه وتصمم :االلتزام اختبارات
من  يقلل وبالتايل ، النظام على االعتماد له يربر ذلك فإن بفاعلية ، تعمل الرقابة الداخلية أساليب أن االختبار عملية بعد املراجع

 .الرقابة أساليب من عوامل بثالثة االلتزام اختبارات وهتتم التحقق ، اختبارات
 الضرورية؛ الرقابة بإجراءات القيام تكرار

 الرقابة؛ إجراءات تنفيذ جودة 
 .الرقابة بإجراءات يقومون الذين األفراد

 انعكاسات تقييم نظام الرقابة على حوكمة الشركات :المطلب الرابع

 تغري دورها أن كما ، هذا النظام قمة على تقع فهي الداخلية الرقابة نظام من مهما جزًءا وظيفة التدقيق الداخلي تعترب         
 للخدمات تقدميها وكذا للمؤسسة قيمة إضافة يف اإلدارية ومسامهتها اجلوانب أيضا لتشمل املالية اجلوانب على فقط الرتكيز من

 املستجدات مع خصوصا وشائعا مهما أصبح الداخلية الرقابة نظام وفاعلية كفاية التدقيق الداخلي حول  مدير فرأي ، االستشارية
للتدقيق الداخلي   الدولية املعايري وتطورSarbanes Oxley act of 2002 يف بيئة األعمال ولعل أمهها قانون  ظهرت اليت

، واليت نصت على أن رأي املدقق " Criteria for Communicating"معايري اإلبالغ  –  6410 املعيار رقم"
 :1ليةوبوضوح العناصر التاالداخلي ،جيب أن يشمل 

 .استخدامها وكيفية التقييم معايري
 .الداخلي املدقق رأي يشمله الذي اجملال

 .الداخلية الرقابة نظام وصيانة إنشاء عن املسؤولية يتوىل الذي من
 .املدقق الداخلي رأي مشلها اليت اخلاصة اجملاالت

 :  2التالية املنافع حتقيق شكهنا من واليت
 تتم تعدها اليت والتقارير التوصيات التقييم ، أن حيث املراقبة ، عملية يف االستمرارية ضمان
 تنفيذ من اإلدارة االستمرار ميكن أن املصلحة،كما أصحاب لدى بالراحة الشعور حيقق السنة،مما خالل مستمرة بصفة

 .املالئم الوقت يف والتحسينات اإلصالحات
 واإلجراءات بالسياسات االلتزام العمليات جودة التنظيم ،فتتضمن جودة ضمان يف املسامهة

                                                           
 

- 1 The Institute Of Internal Auditors, «Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion on Internal 

Control», USA: 10June 2005, P: 03. 
2

،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية "، مع دراسة تطبيقية تالعوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركا"عيسى ، مسري كامل حممد -
 01 ص ، 6001 جانفي  ، 42 ،اجمللد رقم 1 جامعة االسكندرية ،العدد رقم: ،االسكندرية 
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 االلتزام ضمان يف هام دور رقا ي الداخليني وفعالة،وللمدققني اقتصادية بطريقة ألهدافه التنظيم اجناز لضمان الداخلية واللوائح
 .الداخلية واللوائح اإلجراءات بتلك
 جملس تزويد من ميكنهم فريد موقع يف الداخليون يعترب املدققون االستشارية اخلدمات تقدمي

 .والتوصيات التقييم بالتحليالت الضرورية ، املصاحل وأصحاب اخلارجي املدقق التدقيق ، جلنة العليا ، ، اإلدارة اإلدارة

 .املؤسسات حوكمة تطبيق أجل واملسامهة من الدعم تقدم الداخلية الرقابة لنظام تقييمها عند التدقيق الداخلي وظيفة فان مث ومن

 المعايير الدولية للتدقيق الداخلي  :نيالمبحث الثا

 ماهية المعايير الدولية للتدقيق الداخلي: المطلب األول

مهما كان التوافق او االختالف  بني املؤرخني  حول نشكة و تطور التدقيق الداخلي عرب الزمن ،إال أنه ميكن حتديد مفهوم و    
،من خالل تكسيس معهد املدققني الداخليني يف فلوريدا أمريكا 1141منهجية التدقيق الداخلي احلديث،حبيث كانت بداياته سنة 

 .نهجية واليات التدقيق الداخلي،وأصبح يشعر املدققني الداخليني باملستوى املهين الالئق، ومعه بدأت تتضح مفاهيم وم

 مفهوم المعايير الدولية :أوال

ايضا االكثر تطبيقا يف العامل ،  األكثر انتشارا و (IIA)تعترب معايري املمارسة املهنية الصادرة عن معهد املدققني الداخلني        
،وتعترب  معايري التدقيق  انشطة التدقيق الداخلي بشكل فعال  دية متكاملة تساعد يف ضمان وتنفيذحيث تشكل أدلة إرشا

الداخلي مستويات األداء املهين اليت وضعت من قبل اجلهات املنظمة للمهنة  حيث هتدف إىل توفري مستوى معقول من الضوابط 
دقق،ويتم االعتماد عليها يف احلكم على أداء املدقق  ونوعية العمل اليت تضبط عملية التدقيق وحتدد اإلطار الذي يعمل ضمنه امل

 . 1املنجز ،وبالتايل فهي توفر مستوى معني من الثقة بعمل املدقق الداخلي 

املقاييس و القواعد اليت يتم االعتماد عليها  يف تقييم و قياس عمليات  :"وقد مت تعريف معايري التدقيق الداخلي على اهنا       
سم التدقيق الداخلي ، حبيث متثل  منوذج  ممارسة التدقيق الداخلي كما جيب أن تكون وفقا ملا اعتمد من قبل  معهد املدققني ق

  .2"الداخليني 

املعايري الدولية للتدقيق الداخلي بإجراء مراجعة للمعايري الدولية،ويف  ،قام جملس 6010فرتة املمتدة من فرباير اىل ماي خالل ال    
وافق جملس  6012جانفي  1قام جملس املعايري الدولية للتدقيق الداخلي بإصدار املعايري اجلديدة ،ويف .  6011جانفي  01

 :اليت تتضمن و .على التغريات النهائية للمعايري" IIASB"  معايري التدقيق 

                                                           
1

ادراة املكتبة الوطنية ،الطبعة االوىل ،عمان ، سنة ،"نظرة و تطبيق: تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية  وانظمة القوانين المحلية"الذنيبات ، علي عبد القادر ،  -
 72،ص6010

،اجمللة االردنية يف ادارة االعمال ،اجمللد الثاين ، العدد الثالث،سنة  "مدى تطبيق  معايير التدقيق الداخلي  المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية"العمري و عبد املغين ،   -6
 .242،ص6002
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 .يــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضح املتطلبات األساسية ملمارسة مهنة التدقيق الداخل:بيانات
 .توضح االصطالحات و األفكار و املفاهيم الواردة يف البيانات:تفسريات

 :وتنقسم املعايري إىل
 .الالزم توفرها"السمات"معايري اخلصائص

 .معايري األداء
 .  التطبيق التنفيذمعايري 

 :    Attribut Standardsمعايري الصفات.1
وهي جمموعة املعايري اليت حتدد الصفات الواجب توافرها يف كل من إدارة أو قسم التدقيق الدايل يف املؤسسة ، والقائمني     

 .1111اىل  1000مبمارسة أنشطة التدقيق الداخلي  وتتضمن معايري الصفات وهي تتضمن  فئة املعايري من رقم 
 :  Performance Standrardsمعايري األداء .6

فهي تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية اليت ميكن أن يقاس أداء التدقيق الداخلي عن طريقها ،         
تلك اخلدمات من ، ميكن من قياس أداء  " النوعية"اذ اهنا تصف طبيعة خدمات التدقيق الداخلي ، وكذلك تعطي معيارا للجودة 

 . خالله وبصورة عامة
يف أنواع معينة من مهام التدقيق الداخلي عن طريق النشاطات التككيدية و االستشارية كما اهنا تعطي وصفا لتطبيق معايري       

 . اليت يقوم هبا املدققون الداخليون 
 Implementation Standards ذمعايري التنفي.2
 :تطبيق كل من معايري اخلواص و معايري األداء يف حاالت فهي       

 اختبارات االلتزام
 التحقيق من الغش و االحتيال 

 التقييم الذايت للرقابة
 :ويتم وضع معايري التطبيق باألساس     

 ت-6601اشري هلا حبرف ت متصال برقم املعيار مثل :أعمال التوكيد
 أ  –  6640 برقم املعيار مثلأعمال االستشارة أشري هلا حبرف أ متصال

 أهداف معايري التدقيق الداخلي و الغرض منها:ثانيا
 اهداف  معايري التدقيق الداخلي   

 حتديد املبادئ األساسية اليت تعرب عن الصورة اليت ينبغي أن تكون عليها ممارسة التدقيق الداخلي 
 وضع إطار ألداء وتعزيز أنشطة التدقيق الداخلي

 قياس أداء التدقيق الداخليوضع أساس ل
 .تعزيز وحتسني العمليات التنظيمية باملنظمة
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 الغرض من معايري التدقيق الداخلي
 تصوير أو رسم مبادئ أساسية متثل املمارسة للتدقيق الداخلي كما جيب أن تكون

 توفري إطار عمل الجناز و ترويج قطاع واسع نشاطات القيمة املضافة للتدقيق الداخلي
 االساس لعملية تقييم أداء التدقيق الداخلياعداد 

 .التكهيل لعمليات وطرق تنظيمية حمسنة
 3002لسنة  الداخلي للتدقيق المهنية للممارسة الدولية المعايير: المطلب الثاني

 ومت 1978 عام"IIA"املدققني الداخليني   معهد وضعها اليت للتدقيق الداخلي  املهنية املمارسة ملعايري العام اإلطار يتكون     
   .فرعي معيار 25 وتتضمن جمموعات مخسة يف تبويبها مت عامة، معايري مخسة من 1993 عام تعديلها

 من 2004 سنة من اعتبارا نافذة وأصبحت 2003 سنة وضعت واليت اجلديدة املهنية للمعايري العام اإلطار يتكون بينما
 :1امه جمموعتني

 ".1000سلسلة األلف " معايري السمات
 األهداف على ومشلت التدقيق الداخلي ،  أنشطة يؤدون الذين واألفراد املؤسسات وخصائص السمات معايري تتناول واليت      

 وبرامج النوعية والرقابة املهنية العناية وبذل الرباعة االستقاللية واملوضوعية ، ،" التدقيق الداخلي" واملسؤوليات والصالحيات
 .التحسني

 " 6000سلسلة األلفني "معايري األداء ،
  نشاط إدارة على ومشلت، هبا أداءه يقاس أن ميكن اليت النوعية املقاييس وتضع، أنشطة التدقيق الداخلي طبيعة تصف وهي

 االجناز مراحل ورصد مراقبة النتائج ، إيصال املهمة ، تنفيذ للمهمة ، العمل،التخطيط طبيعة،"السنوية اخلطة"التدقيق الداخلي
  .املخاطر إدارة وقبول

  nnnn.Xnمعايري التنفيذ سلسلة 
 :   تتوىل تطبيق معايري الصفات ومعايري األداء على أنواع وحاالت حمددة مثل

 اختبارات االذعان
 فحص الغش والتدليس

 التقييم الذايت للرقابة
، و اعمال االستشارة   1أ.1120متصال برقم املعيار مثل يتم وضع معايري التطبيق باألساس ألعمال التوكيد يشار اليها باحلرف أ 

 يشار اليها حبرف ت متصال برقم املعيار 
 
 

                                                           
 - 1 The Institute Of Internal Auditors, «International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing», [on line], 

<Available at: www.theiia.org>, (10/11/2009). 
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 3000 فيالصادرة  المعايير الدولية للتدقيق الداخلي: المطلب الثالث
 الغرض، السلطة، واملسؤولية

ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي حمددة رمسيا يف ميثاق التدقيق الداخلي، مبا يتفق مع تعريف  جيب أن يكون الغرض، والسلطة،
جيب على مدير التدقيق الداخلي دوريا باستعراض ميثاق التدقيق الداخلي . للتدقيق الداخلي، ومدونة قواعد السلوك، واملعايري

 .وتقدميها إىل اإلدارة العليا واجمللس للموافقة عليه
 االستقالل واملوضوعية 1100

 جيب أن نشاط التدقيق الداخلي أن يكون مستقال، واملدققني الداخليني جيب أن يكون موضوعيا يف أداء عمله
 االستقالل التنظيمي   1110

جيب على مدير التدقيق الداخلي يقدم تقريرا إىل مستوى داخل املنظمة اليت تسمح للنشاط املراجعة الداخلية على النهوض 
 .جيب على مدير التدقيق الداخلي تؤكد للمجلس، على األقل سنويا، واستقالل التنظيمي لنشاط التدقيق الداخلي. مبسؤولياهتا

 التفاعل املباشر مع اجمللس1111
 .جيب على مدير التدقيق الداخلي التواصل والتفاعل مباشرة مع اجمللس

 .1160/ املوضوعية فردية 
 .هلا نزيه، موقف غري منحاز وجتنب أي تضارب يف املصاحل جيب أن املدققني الداخليني

 معوقات االستقالل أو املوضوعية 1120
 .ذلك لالطراف املعنية عن تفاصيل  االفصاحاالستقالل أو موضوعية يف الواقع أو مظهر، ال بد من ا كان هناك ما يعيقإذا  

 املهارة و العناية املهنية الالزمة1600.
 .إجراء التعاقدات مع الكفاءة والعناية املهنية الالزمة جيب

 املهارة - 1210
وجيب على نشاط التدقيق  . تنفيذ مسؤوليات املنوطةاملطلوبة ل  جيب أن املدققني الداخليني امتالك املعرفة واملهارات والكفاءات 

 ..الداخلي ان يكتسب املعلومات و املهارات الالزمة لتنفيذ مسؤولياته
 العناية املهنية   - 1220 

  مدقق داخلي  ان تكون يف أي مدقق جيب أن املدققني الداخليني تطبيق الرعاية واملهارات املتوقعة 
 التطوير املهين املستمر - 1230 

 .جيب أن املدققني الداخليني تعزيز معارفهم ومهاراهتم، والكفاءات األخرى من خالل التطوير املهين املستمر
 برنامج تككيد وحتسني اجلودة  - 1300

 على الرئيس التنفيدي للتدقيق الداخلي ان يطور معرفته و مهاراته و كفاءاته عن طريق التطوير املهين املستمر. 
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 برنامج تككيد وحتسني اجلودةمتطلبات  1210-  
 سواءجيب ان يشمل برنامج التككيد و حتسني اجلودة اعمال التقييم الداخليو اخلارجي على  .  

 التقييمات الداخلية1211  
 :جيب أن التقييمات الداخلية ما يلي   
املراقبة املستمرة ألداء نشاط التدقيق الداخلي، واملراجعات الدورية اليت تنفذ من خالل التقييم الذايت أو من قبل أشخاص    ·

 .آخرين داخل املنظمة مع قدر كاف من املعرفة للممارسات التدقيق الداخلي
 التقييمات اخلارجية .1216  

مؤهل مستقل أو فريق املراجعة من خارج ، قنيقل مرة كل مخس سنوات من قبل املدقوجيب إجراء تقييم خارجي على األ       
  . املنظمة

 اعداد وإبالغ التقارير عن برنامج تككيد وحتسني اجلودة  - 1320
 .ودة وحتسني الربنامج إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارةجيب على مدير التدقيق الداخلي إيصال نتائج ضمان اجل

 مت اجراؤه وفقا للمعايري الدولية املهنية ملزاولة التدقيق الداخلي" " تعبري  استخدام – 1321 
ملهنية نشاط التدقيق الداخلي ينسجم مع املعايري الدولية للممارسة ا التنفيدي  للتدقيق الداخلي  االفادة بكن جيوز للمديرال 

  .تؤيد اجابته تككيد وحتسني اجلودةإال إذا كانت نتائج برنامج  التدقيق الداخلي
 االفصاح عن حاالت عدم التقيد باملعايري   - 1322 

 معايري األداء
 إدارة نشاط التدقيق الداخلي - 2000

 .حتقيق قيمة مضافة للمؤسسةبفعالية  لضمان نشاط التدقيق الداخلي ير التدقيق الداخلي ان يدير جيب على مد
 التخطيط - 2010

املخاطر لتحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي، مبا يتفق  مركزة على لتدقيق الداخلي وضع خطط التنفيذي لجيب على مدير 
  .مع أهداف املنظمة

 واملوافقة التبليغ - 2020  
خلي واالحتياجات من املوارد، مبا يف ذلك التغريات املرحلية خطط نشاط التدقيق الدا ان يبلغجيب على مدير التدقيق الداخلي 

جيب على مدير التدقيق الداخلي التواصل أيضا من تكثري القيود . اهلامة، على اإلدارة العليا واجمللس ملراجعتها واملوافقة عليها
 .املفروضة على املوارد

 إدارة املوارد - 2030
من أن املوارد التدقيق الداخلي مناسبة وكافية، ونشرها على حنو فعال لتحقيق اخلطة جيب على مدير التدقيق الداخلي التككد 

 .املعتمدة



 الرشيد الحكم تطبيق في المساهمة االطراف باقي في الداخلي التدقيق أثر                                                          الثالث الفصل

 

 
101 

 السياسات واإلجراءات - 2040 
 .جيب على مدير التدقيق الداخلي وضع سياسات وإجراءات لتوجيه نشاط التدقيق الداخلي

 التنسيق - 2050
تقدمي  الداخلية واخلارجية لضمان  اجلهاتنسيق األنشطة مع غريها من جيب على مدير التدقيق الداخلي تبادل املعلومات وت

 .املرتبطة مبجال اعمال نشاط التدقيق  استشارية  التاكيد و خدمات
 تقدمي التقارير إىل اإلدارة العليا واجمللس - 2060

جيب على مدير التدقيق الداخلي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة على غرض نشاط التدقيق الداخلي، والسلطة 
وجيب تقدمي التقارير تشمل أيضا التعرض للمخاطر كبرية وقضايا الرقابة، مبا يف ذلك خماطر . واملسؤولية، واألداء النسيب خلطتها

 .واملسائل األخرى الالزمة أو اليت تطلبها اإلدارة العليا وجملس اإلدارةاالحتيال، وقضايا احلكم، 
 اجلهات اليت تقدم اخلدمات اخلارجية و املسئولية التنظيمية عن التدقيق الداخلي   - 2070

 .عندما تؤدي أي جهة من اجلهات اليت تقدم ال 
 .ان حتيط املؤسسة علما  خدمات اخلارجية لنشاط التدقيق الداخلي عليهاطبيعة العمل - 2100

نشاط التدقيق الداخلي وجيب تقييم واملسامهة يف حتسني إدارة احلكم، وإدارة املخاطر، وعمليات للسيطرة على استخدام أسلوب 
 .منهجي ومنظم

 ةكمو احل - 2110
 من خالل االهداف .نها يق الداخلي تقييم عمليات احلوكمة باملؤسسة و اقرتاح التوصيات املناسبة لتحسيجيب أن نشاط التدق

 :التالية
 تعزيز األخالق والقيم املناسبة داخل املنظمة؛ ·

 ضمان فعالية إدارة األداء التنظيمي واملساءلة؛
تنسيق أنشطة وإيصال املعلومات بني اجمللس  اإلبالغ عن املخاطر والتحكم يف املعلومات إىل املناطق املناسبة للمنظمة، و ·

 .رجية والداخلية، واإلدارةومدققي احلسابات اخلا
 إدارة املخاطر - 2120

 .جيب أن نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية واملسامهة يف حتسني عمليات إدارة املخاطر
 تنظيم املشاركة - 2200

 .لربقابة اهلامة جيب ان يدمج املدققون الداخليون معرفتهم بالضوابط الرقابية اليت يكتسبوهنا من املهام االستشارية ضمن عمليات  
 اعتبارات التخطيط - 2201

 أهداف املهمة - 2210 
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 نطاق املهمة - 2220
 ختصيص املوارد املشاركة - 2230 

جيب أن املدققني الداخليني حتديد املوارد املالئمة والكافية لتحقيق أهداف املهمة استنادا إىل تقييم لطبيعة وتعقيد كل مهمة، ضيق 
 .احةالوقت، واملوارد املت

 برنامج عمل مهمة التدقيق  – 2240
 تنفيد مهام التدقيق الداخلي – 2300 

 .جيب أن املدققني الداخليني حتديد وحتليل وتقييم وتوثيق معلومات كافية لتحقيق أهداف املشاركة يف
 التحقق من املعلومات - 2310

 .ة، ومفيدة لتحقيق أهداف املشاركة يفجيب أن املدققني الداخليني حتديد كاف، معلومات موثوق هبا، ذات الصل
 حتليل وتقييم - 2320  

 .والتقييمات املناسبة اجات ونتائج املهمة على التحاليل جيب أن املدققني الداخليني يبين استنت
 توثيق املعلومات - 2330

 .جيب أن املدققني الداخليني توثيق املعلومات ذات الصلة لدعم استنتاجات ونتائج املهمة
 مهمة التدقيقاإلشراف على  - 2340 /.2330

 جيب االشراف على املهام بالشكل املناسب مبا يكفل حتقيق االهداف و تاكيد جودهتا
 بليغنتائج الت - 2400 

 االبالغ بنتائج املهامجيب أن املدققني الداخليني 
 مقاييس التبليغ – 2410

 جودة التبليغات.6460
 أخطاء والسهو - 2421  - 

بابالغ  ان التبليغ األخري حيتوي على خطك أو تقصري كبري  جيب التصحيح  من طرف مدير التدقيق الداخلي التنفيديإذا ك
 .إىل مجيع األطراف الذين تلقوا البالغ األصلي   املعلومة الصحيحة

 "لدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخليمعايري امت اجراءه وفقا لل  ":تعبرياستخدام  - 2430
 نشر النتائج  - 2440

 .تدقيق الداخلي إيصال النتائج إىل اجلهات املختصةالتنفيدي للجيب على مدير 
 االراء الكلية العامة – 2450

عندما يصدر رأيهم العام، جيب أن تكخذ يف االعتبار تطلعات اإلدارة العليا، واجمللس، وأصحاب املصلحة اآلخرين، وجيب أن 
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 .تكون معتمدة من قبل معلومات كافية ميكن االعتماد عليها، ذات الصلة، ومفيدة
 سري العمل مراقبة  - 2500 

 حسم مسكلة قبول اإلدارة العليا للمخاطر – 2600 

 دور تدقيق إدارة المخاطر على حوكمة الشركات:  المبحث الثالث

فلم .من ذلك املفهوم التقليدي وحىت أوسع حتول التدقيق الداخلي من كونه جمرد وسيلة للرقابة الداخلية ليصبح امشل لقد        
وإمنا امتد دوره ليشمل التعريف باملخاطر اليت متس ،لكفاية و فعالية نظام الرقابة الداخلية  يعد منحصر على التدقيق املنتظم

 .ت الالزمة جمللس اإلدارة ، اإلدارة العليا ، جلنة التدقيق و املدقق اخلارجي خصيصا، و يقدم خمتلف االستشارا املؤسسة

  ماهية إدارة المخاطر و أنواعها:  المطلب األول

تتضمن مجيع املهام  .نتائجه املركب من احتمال حتقق احلدث وميكن تعريف املخاطر على أهنا ذلك املزيج    :تعريف المخاطر  
  أحداث ونتائج قد تؤدى إيل حتقق فرص إجيابية أو هتديدات للنجاحإمكانية لتحقق 

ولذلك يكخذ املعيار بعني . على أساس ارتباطها باجلوانب اإلجيابية و السلبية للخطر  ويتم اإلشارة بازدياد  إىل إدارة املخاطر
 . االعتبار املخاطر من حيث اجلانبني السليب وكذا اإلجيا ي

تركيز إدارة خطر السالمة   سلبية فقط ، مما أدى إىل الحظ عامة أنه يتم األخذ  بعني االعتبار أن النتائجويف جمال السالمة ، ي
 . 1على منع وختفيض الضرر

 ر  ـــــــــــــمفهوم إدارة المخاط

املخاطر بكهنا ممارسة لعملية اختيار نظامية لطرائق ذات تكلفة فعالة من أجل التقليل من أثر هتديد معني على  تعرف  إدارة  
وهي عملية قياس وتقييم للمخاطر ، وتطوير إسرتاتيجيات . وهي عملية مقرتنة مع مبدأ استمرارية العمل . 2املنظمة أو املؤسسة 

ل املخاطر إىل جهة أخرى ، وجتنبها ، وتقليل آثارها السلبية ، وقبول بعض أو كل وهذه االسرتاتيجيات تتضمن نق. إلدارهتا
  .تبعاهتا

فة قيمة مضا ويكون هدفها هو إضافة أقصى. والرتكيز األساسي إلدارة املخاطر اجليدة هو التعرف على االخطار ومعاجلتها
 . 3لكل أنشطة املؤسسة  مستدامة

 

                                                           
1
    http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129853  الموقع االلكتروني:  

2   C. Arthur Williams, Michael L. Smith, Peter C. Young. Risk management and Insurance, 7th Edition  New York McGraw- Hill ,1995 

 
3 http://islamfin.go-forum.net/montada-f28/topic-t832.htm 

http://islamfin.go-forum.net/montada-f28/topic-t832.htm
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فهي تزيد من . جيابيه و السلبية احملتملة لكل العوامل اليت قد تؤثر علي املؤسسة اجلوانب اإل إدارة املخاطر تساعد على فهم    
 .للمؤسسةمن احتمال الفشل وعدم التككد من حتقيق األهداف العامة  احتمال النجاح وختفض

جية ألي مؤسسة ، فهي اجلزء األساسي يف اإلدارة اإلسرتاتي: "على أهنا " IRM"كما عرفت من طرف معهد إدارة املخاطر
اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسات بشكل منظم ملواجهة  األخطار املصاحبة ألنشطتها ،هبدف حتقيق املزايا املستدامة من كل نشاط 

 .1"ومن حمفظة كل نشاط
 : أنواع إدارة المخاطر     

 :ميكن أن تصنف إدارة املخاطر وفق معيارين وذلك كما يلي 
الكوارث : مثال ) إن إدارة املخاطر التقليدية تركز على املخاطر الناجتة عن أسباب مادية أو قانونية : التقليديةإدارة املخاطر 

 ( .الطبيعية أو احلرائق ، احلوادث ، املوت و الدعاوى القضائية
ارهتا باستخدام أدوات املقايضة هي أحد أشكال إدارة املخاطر اليت تركز على تلك املخاطر اليت ميكن إد: إدارة املخاطر املالية  

 . 2املالية وبيئتها الرئيسة البنوك 
تركز إدارة املخاطر املثالية على إعطاء األوليات ، حبيث أن املخاطر ذات اخلسائر الكبرية واحتمالية : إدارة املخاطر املثالية  

 .أقل تعاجل فيما بعد حدوث عالية تعاجل أوال ، بينما املخاطر ذات اخلسائر األقل واحتمالية حدوث
لديها فريق خمتص بإدارة  بغض النظر عن نوع إدارة املخاطر ، فإن مجيع الشركات الكربى وكذلك اجملموعات والشركات الصغرى

وبينما تستخدم إدارة املخاطر لتفادي اخلسائر قدر اإلمكان فإن التخطيط الستمرارية العمل وجدت لتعاجل نتائج ما . املخاطر
   .خماطر يتبقى من 

إن إدارة . وتكمن أمهيتها يف أن بعض احلوادث اليت ليس من احملتمل أن حتدث قد حتدث فعالً إن كان هناك وقت كاف حلدوثها
فعملية إدارة املخاطر توفر الكثري من . املخاطر والتخطيط الستمرارية العمل مها عمليتني مربوطتني مع بعضهما وال جيوز فصلهما

وعليه فإن إدارة املخاطر ( اخل...املوجودات ، تقييم األثر ، التكلفة املقدرة: )لعملية التخطيط الستمرارية العمل مثل  املدخالت
تغطي مساحات واسعة مهمة لعملية التخطيط الستمرارية العمل واليت تذهب يف معاجلتها للمخاطر أبعد من عملية إدارة 

 .املخاطر
 :تتضمن النشاطات التاليةحالة إدارة املشاريع  نشري إىل أن إدارة املخاطر يف

 .وضع خطة  استخدام إدارة املخاطر يف املشروع املعين تتضمن املهمات واملسؤوليات و النشاطات و كذلك امليزانية

،  البداية تاريخ:  و هذه البيانات تشمل. تعيني مدير املخاطر االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر اليت يواجها املشروع أول بكول
 . ، االحتمالية و أخريا األمهية ، وصف خمتصر العنوان

                                                           
  

املعهد اإلسالمي :، ترمجة عثمان باكر أمحد ورضا سعد اهلل،الطبعة األوىل،جدة" تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية:إدارة المخاطر"طارق اهلل خان وحبيب أمحد، -1
22:،ص6002للبحوث و التدريبات،   

2 - Freeman , Andrew : New Tricks to Learn : A Survey of International Banking, "The Economist,  April 10 , 1993, Insert 

pp. 1-38. 
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إجياد قناة إلرسال التقارير ميكن من خالهلا ألعضاء الفريق العاملني يف إدارة املخاطر إرسال تقارير تتضمن تنبؤاهتم بكي خماطر 
 .حمتملة

اهلدف من هذه اخلطط هو وصف كيفية التعامل مع   . إعداد خطط للتخفيف من حدة املخاطر اليت اختريت لتعاجل هبذه الطريقة
 .هذه املخاطر وحتديد ماذا ومىت ومبن وكيف سيتم جتنب أو تقليص نتائجها يف حال أصبحت مسؤولية قانونية

إعداد ملخص عن املخاطر اليت متت مواجهتها وتلك املخطط ملواجهتها وفعالية نشاطات التخفيف واجلهد املبذول يف إدارة 
 .راملخاط

 منهج عمل إدارة املخاطر   :لب الثايناملط
 :إن ادارة املخاطر هي عبارة عن عملية منطقية و منهجية تطبق أساليب وكذا إجراءات فيما خيص  

 انشاء نطاق خاص بإدارة املخاطر
مشروع سواء منتج :  ان التحديد ، التعرف ، التحليل ، التقييم و املعاجلة للمخاطر هي مرتبطة بكي نشاط عملي كان او وظيفي

 . أو خدمة ،أو حىت اصل داخل املؤسسة
تكون املتابعة و املراجعة إلدارة املخاطر ، االتصال و التشاور ، يف مجيع مراحل عملية إدارة املخاطر مع التسجيل و االبالغ و كذا 

  .التقرير
 .والشكل التايل يوضح منهج عمل إدارة املخاطر
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 منهج عمل إدارة املخاطر":10"الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : International organization for standardization, “risk management 
principles and guidelines on implementiation”.switzerland,2008,p:07. 
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 أكدت معايري التدقيق الداخلي أن تقييم و مراقبة نظام إدارة اخلطر تؤثر على الشركة :مراحل إدارة املخاطر 
 :املنطلق فان املدقق الداخلي عليه ان يساعد الشركة  يف حتسني إدارة خماطرها و يتحقق هذا من خالل ومن هذا 

تتمثل يف تلك احملددات الداخلية و اخلارجية اليت تؤخذ مبحمل اجلد يف بناء سياسة إدارة املخاطر : انشاء نطاق إدارة املخاطر 
 :وتتمثل يف

 .الداخلية للشركة واليت عن طريقها تسعى لتحقيق أهدافها عبارة عن البيئة:احملددات الداخلية
 اخل...وتتمثل يف تلك القوانني وكذا االنظمة والثقافة السائدة يف بلد ما و النظام االقتصادي املعمول به:احملددات اخلارجية

النامجة عنه ،من اجل هدف  وتتحقق العملية من خالل  تعرف الشركة على مصادر املخاطر ومناطقه وحىت االثار:فحص املخاطر
واحد وهو توليد  قائمة شاملة للمخاطر اليت قد تؤدي اىل حتسني او منع او ختفيض او حىت ازالة هدف او اهداف الشركة من 

 .1التحقيق
خرائط تدفق " ،" ملخاطراستقصاءات حتليل ا"،"السجالت الداخلية" ومن اهم االدوات اليت يتم من خالهلا التعرف على املخاطر 

 اخل"...املقابلة الشخصية"،"عمليات معاينة الشركة"، حتليل القوائم املالية ، "العمليات 
كل هذا يساهم يف ضمان عدم جتاهل "  الفهم الوايف لعمليات الشركة"و  "اإلبداعي باخليال "ومع كل هذه االدوات ومنزجها 

 . 2املخاطر اهلامة
طوة يف دراسة التقنيات اليت ينبغي استخدامها للتعامل مع كل خماطرة ، فهي املرحلة اليت حيدد تتمثل هذه اخل:  معاجلة املخاطر

، وعند حماولة تقرير ماهية  التحويل ، االحتفاظ و اخلفضن بني هذه التقنيات جند التحاشي ، ، وم فيها اختاذ قرار بشكن املخاطر
، تدرس حجم اخلسارة احملتملة ومدى احتمال حدوثها واملوارد اليت ستكون  التقنيات الواجب استخدامها للتعامل مع خماطرة معينة

أي إجراء تقييم للعوائد والتكاليف املرتبطة بكل منهج مث على   متاحة لتعويض اخلسارة حال حدوثها عند استعمال تقنية ما
 .اذ القرار اختيتم   أساس أفضل املعلومات املتاحة واالسرتشاد بسياسة إدارة املخاطر بالشركة

 :سبق تضم نوعني متبايننيمن خالل مما  والتدقيقاملتابعة :  التدقيق  املتابعة و
  .هبا طرف خارجي عن إدارة املخاطر ، والذي  باإلمكان ان يكون مدقق خارجي عن الشركة  يقوم لتدقيق الذياألول عبارة عن ا

املخاطر ، ويعود إدراج عملية املتابعة وكذا التدقيق يف برنامج إدارة  الثاين عبارة عن  قسم التدقيق الداخلي الذي  تقوم بإدارة
   :املخاطر لسببني

 عملية إدارة املخاطر ال تتم يف فراغ ، فاألشياء تتغري وتنشك خماطر جديدة وختتفي خماطر قدمية 
  .فاالنتباه املتواصل واجب و مطلوبوأيضا التقنيات اليت كانت مناسبة يف املاضي قد ال تكون بنفس الشكل يف العام احلايل  
 
 
  

                                                           
International organiation for standardization,Risk management-principles and guidelines on implementation,switzerland,2008,p11

1
  

20ص.مرجع سبق ذكره.طارق عبد العال محاد 2
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 تدقيق ادارة المخاطر :المطلب الثالث
يتميزان خباصية التواصل وأداءمها يكون باستمرار دون انقطاع إال أن برنامج إدارة املخاطر بالرغم ان املتابعة و التدقيق مها عمليتان 

 :والذي يتم عرب مراحل معينة  من أجل حتقيق أهداف حمددة. طرف املدقق الداخلي جيب اخضاعه لتدقيق من
 :مفهوم تدقيق إدارة المخاطر 

 احتياجاتو   تتالءم الربنامج أهداف كانت إذا ما لتقرير مصمم املخاطر إدارة لربنامج ومنظم تفصيلي تدقيق هو عبارة عن      
 .1 سليمال شكلالب التدابري ،وما ان قد مت تنفيذ مناسبة األهداف تلك لتحقيق املصممة التدابري كانت إذا وما ، الشركة
من خالل مدقق خارجي  التدقيق الداخلي قسم طرف من املخاطر إدارة برنامج تدقيقو  تقييم مت سواء :املخاطر إدارة تدقيق مراحل

 :،فان العملية بشكلها العام على املراحل التاليــــة

  املخاطر إدارة وسياسات أهداف تدقيق
 .للخسارة التعرضات وتقييم التعرف 
 .تعرض كل مع التعامل قرارات تقييم 
 .املختارة املخاطر معاجلة تقنيات تنفيذ تقييم 
 يف وهذا الرمسية الصبغة املخاطر إدارة تدقيق إعطاء يف أغلب األوقات ما يتم :الربنامج لتحسني تغريات بإدخال والتوصية التقرير 

 من أجل حتسني وتعديالت تغريات بإجراء خاصة توصيات قرتحوي التحليل نتائجعن  بشكل تفصيلي  مكتوبيكون  تقرير صورة
 عند املصاحل وأصحاب املسامهني وحىت اىل التدقيق جلنة و، اإلدارة وجملس العليا اإلدارة إىل التقرير ويرسل ، املخاطر إدارة برنامج

 .الضرورة
 المؤسسات حوكمة على المخاطر إدارة أثر تدقيق : الرابعالمطلب 

 خماطر أن على تككيد معقول تقدمي خالل من أهدافها حتقيق على والعمل للمؤسسة قيمة بإضافة يقوم التدقيق الداخلي   
 نطاقه اتسع قد الداخليفوظيفة التدقيق  ، 2إدارة املخاطر جمال يف تقدمها اليت التحسينات خالل من وكذا بفاعلية تدار املؤسسة

 إدارة يف تدقيق متمثلة للمؤسسة قيمة إضافة على الرتكيز إىل إىل  التدقيق اإلداري مث التدقيق املايل  وهو دوره  التقليدي من
 وتطبيق  املخاطر

وهذا هو السبب الباعث اىل طمكنة املسامهني و األطراف األخرى صاحبة املصلحة  على  ، 3مدخل التدقيق على أساس املخاطر
 .4تقوم بالتصدي هلا بشكل منهجي منظمأن املخاطر اليت تواجه مصاحلهم مفهومة من  جانب ممثليهم وأن اإلدارة 

                                                           
،حبث مقدم يف امللتقى الوطين "للحد من الفساد المالي و االداري كآليةفعالية وأداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات  "و أ صيف اهلل حممد اهلادي، مسعود درواسي.د

17،ص6016ماي2.7حلد من الفساد املايل و االداري، كآليةحوكمة الشركات  "جلامعة بسكرة 1
  

2 The Institute Of Internal Auditors, «IIA Position Paper:The Role Of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk Management», Op, 

Cit,2002 P: 03. 
3
جملة كلية التجارة للبحوث العلمية  ،" مع دراسة تطبيقية-العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات"عيسى، حممد كامل مسري 

 11 ص ، 6001 جانفي  ، 42 ،اجمللد رقم 01 جامعة االسكندرية ،العدد رقم:االسكندرية
   .     . 246 ص ،6007،االسكندرية،الدار اجلامعية،"أفراد،إدارات،شركات،بنوك:إدارة المخاطر"طارق عبد العال محاد،  4
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 مثل لحوكمة الشركاتق األبباقي األطراف المساهمة في التطبيالتدقيق الداخلي وعالقته   :المبحث الرابع

التطبيق األمثل حلوكمة الشركات يتم باالعتماد على مخسة أطراف رئيسية تربطها عالقة تعاونية ،واملتمثلة يف جملس            
 .اإلدارة،اإلدارة العليا،جلنة التدقيق،املدقق اخلارجي ووظيفة التدقيق الداخلي

 .تتعلق بشكل رئيسي بتلك العالقات اليت تكون بني خمتلف األطراف اليت تساهم يف حتقيق أهداف الشركة  ومبا أن احلوكمة
، البد من دراسة الشكل األمثل الذي جيب أن تكون  مسار تطبيق حوكمة الشركات ففي دراسة دور التدقيق الداخلي يف إجناح

 .اإلدارة العليا،جلنة التدقيق وكذا التدقيق اخلارجي لدعم  حوكمة الشركات عليه العالقات بني التدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة ،
 الشركات  حوكمة لدعم التكامل بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي:المطلب األول 
إال أنه زادت أمهية العالقة مع زيادة  ، تعترب العالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي تقليد قدمي عرف بظهور النوعني 

، ففي بيئة األعمال احلديثة قد أصبح دورمها أكثر تكامال مما استدعى تعميق العالقة بينهما وهذا ما  متطلبات حوكمة املؤسسات
   . سنربزه يف النقاط التالية

 لى اإلجراءات اليت ينفذها املدققو ع التدقيق اخلارجي توقيت ومدى عمل و يؤثر عمل وظيفة التدقيق الداخلي على طبيعة
،  مجع أدلة اإلثبات الالزمة لالختبارات التفصيلية  ، و إجراءات تقدير املخاطر و اخلارجي بغرض فهمه لنظام الرقابة الداخلية

 .مسبقا التدقيق الداخليوظيفة ونتائج  اءأد املدقق علىقد يعتمد  التدقيق اخلارجيوعند أداء مهام 
على إجراءات الرقابة الداخلية اليت أعدت  االعتماد بامكانياته اخلارجي أن  مدققاحلق لل التدقيق اخلارجي عطى معياروباملثل أ 

   . الداخليني وذلك من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية املدققنيمبشاركة 
 .  يغطيه هذا االخريلك يف أن املدى الذي ، وذ التدقيق الداخلي اخلارجي يؤثر على حمددات قرار املدققحمددات قرار اعتماد  

 التدقيق الداخلي،واملستوى الذي يرفع إليه تقرير  األهلية ، التدقيق،القدرات املهنية للقائمني على وظيفة   جودة أداء العمل ،
  . اخلارجي بعني االعتبار يف قرار االعتماد املدققتعد من أهم العوامل اليت يكخذها ، املوضوعية 

املمارسة امليدانية لفحص عناصر القوائم املالية وتقييم نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة من قبل املراجع اخلارجي من  إن  
، مما يتيح يف النهاية إمكانية  شكنه أن يسمح بكشف بعض األخطاء والتدليس الذي مل يستطع املراجع الداخلي أن يكشفها

  .املناسبة اكتشافها ومن مث معاجلتها بالطرقن البحث عن األسباب املانعة م
اجيا ي على حوكمة املؤسسات،وهذا ملا توفره من مزايا  له انعكاس اخلارجي و التدقيق الداخلييتضح مما سبق أن التكامل بني 

 :اليت ميكن إدراجها فيما يلي و داخل املؤسسة أو خارجها املصاحل سواء ألصحاب
 : هيـــــــــــــــــــــــــــة التدقيق الخارجي ما

،فقد تطور بشكل مواز للتطور الوظيفي ملهنة احملاسبة و للتطور االقتصادي  يف احلياة االقتصادية يلعب التدقيق اخلارجي دورا مهما
 .للمؤسسات
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 ، املايل اإلبالغ ومصداقية القوائم املالية الةعد عن معقول بتككيد للخروج تسعى هادفة منظمة عملية اخلارجي التدقيق ويعترب     
أو خارجها ، وأن  املؤسسة،سواء أطراف من داخل 1بالقوائم املالية العالقة ذات األطراف من العديد خبدمة تقوم فهي هلذا

حمايدا ومستقال وهذا يفرض ه رأيا فنيا اما باألساس على تقرير املدقق بصفتمتاألطراف اليت تستفيد من تبين قراراهتا املختلفة تستند 
،وهبدف  نية اليت جيب أن تتوافر يف املدقق وعملية التدقيق نفسهاهعلى املدقق عند إعداده لتقريره التحلي و التمسك باملعايري امل

يتطلب األمر اعتمادها من قبل شخص الل القوائم املالية خزيادة املوثوقية باملعلومات احملاسبية اليت تقدمها الشركات املسامهة من 
 .2يسمى املدقق اخلارجي خارجي مؤهل علميا و عمليا 

 عدالة الرأي مبدى إبداء إىل، املرتكبة الغش وأعمال األخطاء مجيع عن البحث من اخلارجي التدقيق أهداف تطورت وقد    
 أخطاء بتصيد االهتمام دائرة عن املدقق ابتعاد إىل أدى امم، املايل ملؤسسةا عمل لنتيجة تبياهنا يف الفحص حمل املالية القوائم

 .3مبصاحل املؤسسة وحتقيق أهدافها االهتمامبتصيد أخطاء االخرين وتركيزه على  االهتمام على وتركيزه اآلخرين

 ذات اجلهات تسعى اذ العلمية و املهنية ، للتطورات اخلارجي التدقيق مهنة مواكبة بكمهية املختصة اجلهات حرص ازداد ولقد    
 تقارير إعداد على والفعالة السليمة العلمية األسس تضفي اليت املعايري احملاسبية تطبيق خالل من وذلك املهنة دور تعزيز إىل العالقة

 االقتصادية التحديات ظل يف واالستمرارية  النجاح هلا يضمن دقيق حماسيب هنج على تسري لكي املنشآت هبا ، تلزم مفيدة مالية
 . 4اخلارجي يف املؤسسات التدقيق جودة حتسني إىل احلاجةادت اىل زيادة   اليت احلديثة املالية واألزمات الكبرية

ايضا اخلارجي للتككد من مدى كفاية عمليات التدقيق و  مع ضرورة  وجود تعاون كامل بني عمل التدقيق الداخلي و  
جيب تكثيف اجلهود املبذولة من قبل املدققني اخلارجيني لالستفادة من عمل املدققني هلذا السبب  5تقليل اجلهود املزدوجة 

 .الداخليني وذلك ملا هلم من دور فعال و هام يف توفري الوقت و اجلهد وسهولة حتقيق األهداف
 : مفهوم التدقيق الخارجي 

 منظمة عملية" :بكنه احملاسبة األمريكية جلنة عرفته فقد املؤسساتعليها  ترتكز اليت الوظائف أهم من اخلارجي التدقيق عدي
 مسايرة درجة من التككد لغرض موضوعية بطريقة وتقييمها االقتصادية األحداث على الدالة بالعناصر املرتبطة األدلة على للحصول

 .6" املوضوعة مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية املعايري مع العناصر هذه

                                                           
،جملة الفكر احملاسيب جامعة عني الشمس،مصر "المراجعة الخارجية و العوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر مراجعي لحسابات الفلسطينيةجودة خدمة "نشوان ،إسكندر ، 1

 . 171،ص 6010،العدد األول،
اجلامعة االهلية ، بغداد ، العراق   ،" دراسة ميدانية :تحليل العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخارجي في شركات المساهمة العراقية "حسني،هاشم حسن،2
 .2،ص6001،

 العدد ،  والعشرون الرابع  المجلد القانونية و  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"األردن في المدقق الحياد على وأثرها االستشارية الخدمات"عصام  ، ، قريط   3
 .5 ص .6001.األول،سوريا

4
 BASEL COMMITTEE on banking supervision,External audits of bank,Bank for International Settlements,available at ( 

WWW.bis.org).2013.p21 
5
 12،ص6010السكندرية،حجازي ، وجدي حامد،أصول املراجعة الداخلية،مدخل عمل تطبيقي،دار التعليم اجلامعي للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة األوىل،ا  

6
،الدار اجلامعية ،الطبعة  "المفاهيم األساسية واليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها و المعايير الدولية:المراجعة الخارجية"الصبان،حممد مسري،علي،عبد الوهاب نصر،  

 .2،ص  6006االوىل ، القاهرة،
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 على معلل رأياختبار تقين صارم من طرف مدقق مهين مؤهل ومستقل ،بغية إعطاء :"Bonnault and Gerardوقد عرفه 
 ، هبا املعمول احملاسبية واملبادئ والقوانني القواعد احرتام  مدى وعلى املنشكة من طرف املقدمة املالية املعلومات ومصداقية نوعية

 ."املنشكة ونتائج املالية وللوضعية الصادقة للصورة املعلومات متثيل هذه أجل من
نتقادي للدفاتر و السجالت من طرف شخص خارجي حمايد من أجل احلصول على لتدقيق اخلارجي على أنه الفحص االيعرف ا

 .1رأي حول عدالة القوائم املالية ، ويتم تعيني املدقق اخلارجي بعقد بينه وبني الشركة
التدقيق اخلارجي مبعناه املتطور و  .ة املستقلة و احليادية اليت هتدف إىل فحص القوائم املالية يف الشركةالرئيسي كما يعرف بكنه األداة

احلديث و الشامل ما هو إال نظام يهدف  إىل إعطاء الرأي املوضوعي يف التقارير و األنظمة و اإلجراءات املعنية حبماية ممتلكات 
و اإلدارية  االقتصاديةإىل التحقق بشكل موضوعي ، حيادي ومستقل من الكفاءة  كما يهدف  أيضا ،.الشركة موضوع التدقيق

املناسب وبصيغة منطقية لعمليات الشركة ومطابقتها مع األهداف املرجوة ، وتبليغ اجلهات املعنية بنتائج التدقيق يف الوقت 
 :يتضمن اجلوانب التالية وبصفة عامة ميكن القول أن التدقيق اخلارجي احليادي .2موضوعية و هادفة

 ضرورة متكن التدقيق اخلارجي من قواعد احملاسبة ومبادئها وأهدافها الرئيسية،
 .التعرف على أساليب وأدوات التحقق الرئيسية اليت ميكن استخدامها لتنفيذ عملية تدقيق عناصر النشاط املختلفة يف الشركة

 .ألداء عمله امتالك املدقق اخلارجي ملختلف املؤهالت والقدرات
حتديد مستوى العالقة بني املدقق اخلارجي وإدارة التدقيق الداخلي يف الشركة ، وذلك من أجل حتديد مستوى التعاون بينهما يف 

 .جمال إجناز عملية التدقيق
 :مهــــــــــــــام التدقيق الخارجــــــــــــــي

يرتتب ملزاوليها صالحيات وعليهم مسئوليات  يوجب عليهم ، رىإن مهنة تدقيق احلسابات  شكهنا  شكن أي مهنة أخ      
وفيما . حىت حيقق التدقيق اخلارجي رسالته من تعزيز الثقة فيها لدى مستخدمي القوائم املاليةوأدائها على أكمل وجه ،االلتزام هبا 

 .يلي عرض لتلك املسئوليات وكذا الصالحيات
يقوم مدقق احلسابات بوظيفة حماسبية وقانونية،  هتدف ملساعدة اجلمعية العامة للمسامهني يف الرقابة واإلشراف : املسئوليات:أوال

ائج أعمال إعداد تقريره النهائي بنتب تلك اليت يتم تدقيق حساباهتا ، ويف هناية العملية يقوم املدقق ، على أعمال اإلدارة يف املؤسسة
 :اخلارجي ميكن تقسيمها إىل اآليت املدققومسئوليات  .3إىل جهة اإلدارة  ، والذي يقدمهعملية التدقيق 

  مسئولية فنية
 ( تكديبية) مسئولية أخالقية  
  مسئولية مدنية 
  .مسئولية جنائية 

                                                           
1
 62ص.6002، الطبعة االوىل ، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، " النظرية المعاصر،الناحيةتدقيق الحسابات  "،  غسان فالح املطارنة 

 46.41 ،ص6001، القاهرة ،مصر ، دار الكتاب احلديث ،" المعايير و القواعد: المراجعة و الرقابة المالية "،  السيد حممد 2
 .6، ص2002، آب (21)، جملة املدقق، العدد "1112لسنة ( 26)رقم  لمدققي الحسابات في قانون مهنة تدقيق الحساباتالمسئولية التأديبية "نصار حممد البطوش،  3
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 :وفيما يلي توضيح لطبيعة تلك املسئوليات األربع
 : 1، اليت تتلخص يف األيت اخلارجي ذه املسئولية بكهم واجبات املدققتتعلق ه   :املسئولية الفنية

مسئوليته يف التحقق من أن املؤسسة قد طبقت وبشكل سليم القواعد واملبادئ احملاسبية األساسية املتعارف عليها واملقبولة قبوالً 
  .عاماً 

عمال وأنشطة املؤسسة قد مسئوليته يف التحقق من أن نصوص القوانني واللوائح واألنظمة والعقود وغريها من الوثائق اليت تنظم أ 
 روعيت ومت تطبيقها بشكل سليم

أن ال  املدقق، حيث جيب على  تتعلق هذه املسئولية باألعمال املخلة بكخالقيات وكرامة املهنة (:التكديبية)املسئولية األخالقية 
هلا منظمات مهنية تقوم بتحديد القواعد األخالقية وآداب  التدقيقومنها مهنة  املهنفكل . يتصرف بشكل يسيء إىل مسعته املهنية
على سبيل املثال نص دليل السلوك األمريكي اخلاص باألعمال املخلة بكرامة املهنة يف و   .وواجبات السلوك املهين ألعضاء املهنة

 " .2هنةال جيوز للمحاسب العضو أن يرتكب أي عمل خمل بكرامة امل" واليت تنص انه(201)رقم القاعدة
. تتمثل املسئولية املدنية للمدقق يف مدى مسئوليته جتاه العميل وجتاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم املالية :املسئولية املدنية

   .مادي  3ويقتصر العقاب هنا على دفع تعويض، فهي تنطوي على خمالفة حقوق عميل التدقيق أو الطرف الثالث
 :       اللذين ميثالن املسئولية املدنية للمدقق،ما يلي سيتم توضيح هلذين النوعني من املسئوليات  ويف

فالعقد يف حد . إن مسئوليات املدقق جتاه عميله قد تكون مسئوليات ظاهرة أو مسئوليات ضمنية :مسئولية املدقق اجتاه العميل
اإلمهال  ن املسئوليات الضمنية يف مسئوليات املدقق القانونية خصوصا عنذاته ينص على مسئوليات املدقق الظاهرة ، بينما تكم

، كما أنه يعرض نفسه  احلسابات بكحكام العقد الذي بينه وبني عميله فإنه يتحمل مسئولية ذلك اإلخاللمدقق فإذا أخل  .4
املتعارف عليها واملقبولة قبوالً  التدقيقعايري لة وفقاً ملالعناية املهنية املعقو  للمساءلة عن اإلمهال يف أداء املهام املطلوبة إذا مل يبذل

   :5جتاه عميله ما يلي  املدققومن األعمال اليت تعترب مسئولية على . عاماً 

 . الفشل يف إكمال عملية املراجعة
   .الفشل يف اكتشاف اختالسات أو تالعبات   
 اإلفشاء ألسرار العميل 

مل على األطراف املتوقع اعتمادها على البيانات يش" لقد عرف القضاء الطرف الثالث بكنه   :جتاه الطرف الثالث مسئولية املدقق
احلسابات اخلارجي املستقل يعترب مسئواًل يف حالة وقوع أضرار مادية ناجتة عن إمهال وتقصري منه مدقق إن  . " فحصها املدققاليت 

حلاالت اليت يتعرض فيها ويف معظم ا. خدم للقوائم املالية بالرغم من عدم وجود عقد بينه وبينهمجتاه الطرف الثالث املستفيد واملست

                                                           
1
 617.612ص،6002.، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ـ مصر،"دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة "كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا،  

2
 .111ص، 6002مصر،  –، الدار اجلامعية، اإلسكندرية "المراجعة بين النظرية والتطبيق"السيد لطفي،أمني  

3
 21، ص عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون، أسس املراجعة اخلارجية،  

4
 21، ص عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون، أسس املراجعة اخلارجية،  

72 ، ص6004،  األردن –، عمان  ، دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية" العملية الناحية النظرية ومدخل إلى التدقيق من  " ، هادي التميمي  5
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يف بذل  املدقق، فإن السبب الرئيسي هو فشل التالعب واالختالس يف عملية التدقيق  للمحاكمة نتيجة عدم اكتشاف املدققون
  :  جتاه الطرف الثالث املدقق وفيما يلي بعض األمثلة اليت تتمثل فيها مسئولية 1العناية املهنية املعقولة للقيام باملهام املوكولة إليه 

 .يف قيامه بكداء عمله ، وعدم بذل العناية املهنية املعقولة إمهال املدقق

    .يف بعض األخطاء أثناء مراجعته وقوع املدقق
عن مدى صحة وصدق املعلومات املالية خالل الفرتة الالحقة ، وهي الفرتة ما بني تاريخ إعداد القوائم املالية  املدقق مسئولية 

   .وتاريخ صدورها ونشرها
أن املسئولية املدنية للمدقق ،تتمثل يف مسئوليته جتاه عميله وجتاه الطرف الثالث   لقد مت التوضيح يف ما سبق  :المسئولية الجنائية

احلق يف احلصول على تعويض يتناسب مع حجم للطرف املتضرر من تصرفات املدقق تخدمي القوائم املالية ، واليت تعطى من مس
أعتمد على املعلومات والبيانات املالية اليت مت  2فيتعدى الضرر فيها نطاق الطرف الذي للمدقق، أما املسئولية اجلنائية  ذلك الضرر

  . ككلاجملتمع  ليصل إىل  ، مراجعتها
رامة املادية أو السجن أو  الغ إىل تنشئها أي من املخالفات اليت، يتعرض فيها من يقرتف  واملسئولية اجلنائية هي مسئولية شخصية

  :عليها املسئولية اجلنائية ما يليومن األعمال والتصرفات اليت يرتتب  ، كالمها

يف كتابة تقريره أو يف شهادته أمام اجلمعية العامة للمسامهني عند مناقشة جوانب هامة وخطرية بالنسبة لنشاط املؤسسة  الكذب
 .ومصاحل املسامهني

      .مثل إفشاء بعض األسرار اهلامة للمؤسسة إىل املؤسسة املنافسة، ارتكاب األخطاء واملخالفات اجلسيمة مبا يضر مبصاحل املؤسسة

 يكون أن جيب فإنه ، وفاعلية بكفاءة إليه املوكلة التدقيق عملية ،وإجناز مبهامه القيام من اخلارجي املدقق يتمكن لكي:حياتالصال
 :يلي فيما نسردها اليت الصالحيات من بالعديد متمتعاً 

 معينة نتيجة تفسري أو معينة معلومة أو معني بيان على للحصول عليها واإلطالع سجالت أو دفاتر أو مستندات أي طلب حق
 . املؤسسة نشاط عمل طبيعة حتكم اليت واللوائح القوانني على اإلطالع ،وحق

 .بعمله القيام من ،ليتمكن املؤسسة يف مسئول أي من معني إيضاح أو استفسار أو تقارير أي طلب حق 

 واللوائح للقوانني وفقاً  والسجالت والدفاتر املختلفة احلسابات ومراجعة فحص يف املدقق حق 

 .عليها املتعارف احملاسبية واألعراف واملبادئ للقواعد وفقاً  كذلكو  ، الصلة ذات

 .ذلك إىل احلاجة عند املؤسسة يف املختلفة اخلزائن جرد يف صالحيته

                                                           
1
 .622 ، ص 1111، الربع الرابع (112)، العدد " العربي للمحاسبين القانونيين لمجمع، مجلة ا استكمال عملية المراجعة " ،  يوسف حممود جربوع  

 67 ص سابق، مرجع سرايا، السيد حممد  3 2
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 من التحقق وكذلك أنواعها، اختالف على املؤسسة أصول باقي وفحص مراجعة يف هحق

 .االلتزامات تلك أرصدة صحة من للتككد املؤسسة بدائين االتصال وحق فالتزاماهتا

 .القصوى الضرورة حالة يف لالنعقاد للمسامهني العمومية اجلمعية دعوة حق

 التدقيق تقرير لتقدمي مساعديه،وذلك من ينوبه من أو الشخصية بصفته للمسامهني العمومية اجلمعية اجتماعات حضور حق
 .التقرير تضمنه ما حول استفسار أي على والرد مناقشته وحضور وعرضه

 : 1اخلارجي وأيضا من صالحيات املدقق    
 .له التعسفي للعزل منعاً  وذلك عزله اقرتاح مناقشة

 ."التدقيق عميل" موكله من أتعابه كامل على احلصول لغرض األوراق و املستندات حبس 
 ،التدقيق  عملية حول والتنسيق للمناقشة يراجعها اليت باجلهة الداخلي التدقيق إدارة مع االجتماع حق صالحياته ضمن من أيضاً 

  .وفاعلية بكفاءة التدقيق  عملية إجناز بغرض ذلك كل ، العمل يف االزدواجية وعدم والوقت اجلهد توفري شكنه من مبا
 : مابني التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي االختالفأوجه   

حتديد دور التدقيق الداخلي،حيث أن أهدافه وكذا وظائفه تتباين وفقا ملتطلباهتا،بينما أهداف املدقق اإلدارة هي املسئولة عن     
اخلي،حبيث يرتكز اهتمامه الرئيسي داخلارجي الذي يتم تعيينه بشكل مستقل فهي ختتلف كل االختالف عن أهداف التدقيق ال

واجلدول االيت يوضح االختالفات املوجودة مابني مات اجلوهرية اخلاطئة،يف التككد عم إذا كانت القوائم املالية خالية من املعلو 
 :املدقق الداخلـــــــــــي و اخلارجــــــــــــــي

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 2 ص سابق، مرجع جربوع، حممود يوسف  2 . 
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 اوجه االختالف ما بني التدقيق الداخلي و اخلارجي: "2" رقم اجلدول

 التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجي 

 

 

 

 

 دافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأله        

 : اهلدف الرئيسي

عن طريق " املالك"خدمة الطرف الثالث
إبداء الرأي يف سالمة وصدق متثيل 

عن القوائم املالية اليت تعدها اإلدارة 
 .نتيجة األعمال و املركز املايل

 :اهلدف الثانوي

إكتشاف األخطاء والغش يف حدود ما  
 .التقارير و القوائم املالية تتكثر  به

 

 

 : اهلدف الرئيسي

خدمة اإلدارة عن طريق التككد من أن 
النظم احملاسيب كفؤ ويقدم بيانات سليمة 

و دقيقة لإلدارة،وبذلك ينص اهلدف 
الرئيسي على اكتشاف ومنع األخطاء و 

الغش و االحنرافات عن السياسات 
 .املوضوعة

   

 نوعية من يقوم بالتدقيق     

 

 شخص مهين مستقل من خارج املشروع
 .يعني بواسطة املالك

 

 

موظف من داخل اهليكل التنظيمي 
 .للمشروع ويعني بواسطة اإلدارة

 

 درجة االستقالل يف أداء       

 العمل وإبداء الرأي        

 

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة يف 
 عملية الفحص و التقييم وإبداء الرأي

 

يتمتع باستقالل جزئي ،فهو مستقل عن 
مثل احلسابات "بعض اإلدارات

ولكن خيدم رغبات اإلدارات " والتكاليف
 .األخرى
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 املسؤولية

 

مسئول أمام املالك،ومن مت يقدم تقريره 
 عن نتائج الفحص ورأيه الفين عن القوائم

 املالية اليهم

 

مسئول أمام اإلدارة،ومن مث يقدم تقرير 
بنتائج الفحص والدراسة إىل مستويات 

 االدارة العليا

 

 

 نطاق العمل             

 

حيدد ذلك أمر التعيني والعرف السائد 
ومعايري التدقيق املتعارف عليها،وما تنص 

عليه القوانني املنظمة ألعمال املدقق 
 .اخلارجي

 

 

التدقيق  حتدد اإلدارة نطاق عمل
الداخلي فيقدر املسئوليات اليت تعهد 
اإلدارة للتدقيق الداخلي يكون نطاق 

 .عمله

 

 

 توقيت األداء

 

يتم الفحص غالبا مرة واحدة يف هناية 
السنة املالية،وقد يكون يف بعض األحيان 

 .على فرتات متقطعة خالل السنة

 

يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار 
 .أيام السنة

 
، و من أمثلة أوجه  ، فإن هناك أوجه للشبه بينهمااملدقق اخلارجي و الداخلي و على الرغم من أوجه اخلالف بني دور كل من 

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييل ماالشبه 
 .ات منع وتقليل حدوث األخطاء و التالعب، و  املؤسسةيسعى كل منهما إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف  

جمموعة من القوائم املالية و  الضرورية اليت تساعد على إعداد، ميدنا باملعلومات  يعمل كل منهما على وجود ناظم حماسيب فعال
  الصحيحة و اليت ميكن االعتماد عليها

عن نتيجة فحص  يرإىل حد كبري على ما يعده املدقق الداخلي من تقر  اخلارجي تعاون بينهما ، فقد يعتمد املدققهناك احتمال ال 
اخلارجي من الرأي احملايد عن مدى سالمة  ملدققالداخلي على ما يعده ا املدققالرقابة الداخلية و كذا اعتماد  و تقييم أنظمة

، فإن وجود  و لكن رغم هذا التعاون الوثيق. ةالقوائم املالية و هدا ما جيعله اشد حرصا يف مراقبة النظام املتخذ يف تسيري املؤسس
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مستقل ملا سبق و أوضحنا من أوجه  نظام سليم للتدقيق الداخلي لن يغين عن تدقيق احلسابات بواسطة مدقق خارجي حمايد
    . االختالف و خاصة من حيث االستقالل و الفئات املخدومة

   :الشركات حوكمة على اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني التكامل انعكاسات
يلعب التدقيق اخلارجي دور مهم يف حوكمة الشركات وهذا ملسامهته كعامل رئيسي يف إبداء رأيه احملايد حول القوائم املالية للشركة 

القوائم املالية ،املعدة ،وذلك لزيادة الثقة يف املعلومات املالية الواردة فيها ،ويكون هذا من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده ويرفقه ب
 .لكافة األطراف ذوي املصلحة يف الشركة خاصة املسامهني وكذا املستثمرين املتعاملني يف سوق األوراق املالية

ويف نطاق توسيع دور التدقيق يف التطبيق األمثل يف تطبيق حوكمة الشركات،أصبح على املدقق اخلارجي إبداء رأيه عن مدى كفاءة 
 .1لرقابة الداخلية بالشركةوفعالية هيكل ا

الشركات،حيث ان هناك منع حول  علما أن التكامل بني التدقيق الداخلي وكذا اخلارجي الذي له انعكاس اجيا ي على حوكمة
وزيادة الثقة .ازدواجية العمل الذي حيد من اشكالية عدم متاثل املعلومات الصادرة عنهما والعامل على تقوية وظيفة الرقابة بالشركة

 محاية مصاحلهم و املصداقية يف التقارير املالية املعتمد عليها من طرف املسامهون وكذا أصحاب املصاحل إلختاذ قراراهتم وبالتايل
 .2ودعم احلوكمة بشكل خاص ما يعمل على توفري جمموعة من مزايا ألصحاب املصاحل سواء من داخل الشركة أو خارجها

ان ذلك التكامل املوجود مابني التدقيق الداخلي و كذا اخلارجي  يعمل على ختفيض تكاليف التدقيق من خالل استبعاد مبدأ 
 و اليت تساعد على اختاذ  لإلدارةبشكل مباشر يف توفري املعلومة احلقيقية تلك الدقيقة و املفصلة  ازدواجية العمل ، كما يساهم

مع ذكر مدى مسامهته يف  بعث الثقة يف املعلومات املقدمة املعربة .القرارات الفعالة و الصائبة يف الوقت و حىت املكان املناسبني
لعب التكامل ذلك الدور املهم يف التككيد على متانة وصالبة نظام الرقابة الداخلية عن األداء اإلداري وكذا املايل للشركة،كما ي

اعضاء اإلدارة عن مواطن الضعف و حتديد أسلوب املعاجلة مما يسمح هلا بالقضاء على ها الضعف مما  وإبالغاملطبق يف الشركة،
 .اصحاب املصاحل بالشركة خمتلفيوثق و يرفع الثقة بني 

املستثمرون احلاليون أو احملتملون ،البنوك،إدارة "هم األطراف اخلارجية للشركةي رأي املدقق اخلارجي من أهم مستعمل
، حبث اهنم ادركوا وتككدوا ان للتكامل بني التدقيق " وغريهم ، الضرائب،صناديق االستثمار ، البورصة،املوردون و اجملتمع املدين

حبيث أن من اهم الفوائد ألصحاب .متوقف على درجة التكامل بني النوعني الرأيالداخلي وكذا اخلارجي جيعل هذا من مصداقية 
املعرب عن صحة ومصداقية  الرأيو اطمئنان هؤالء األطراف عن  ثقةعن هذا التكامل يف زيادة  املرتتبةاملصاحل خارج الشركة و 

 .القوائم املالية ،وازدياد اطمئنان أصحاب الشركة على امواهلم 
كما ان كل من التدقيق الداخلي و كذا اخلارجي يهدفان اىل احلد من مشكلة عدم متاثل املعلومات بني كل من  املالك و 
اصحاب املصاحل،والعمل على نشر القيم االخالقية وتقييم مدى االلتزام هبا واحلد من مشكلة االحنراف اخللقي يف الشركات وكل 

                                                           
 مروة أمحد واخرون،األزمة املالية العاملية واالفاق:،منشور يف "حوكمة الشركات ورفع مستوى االفصاح وأثرها في معالجة األزمة المالية المعاصرة"ابراهيم خليل يدر السعدي، 1

 242.244،ص6011املستقبلية،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،مكتبة اجملتمع العر ي للنشر و التوزيع،األردن،
واقع :احملاسبية للمؤسسة احلوكمة: بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل األول حول ،"واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها" عمر علي عبد الصمد ، حسني يرقي ، 2

 14.12،ص6010ديسمرب  07.01،رهانات و افاق ، جامعة العر ي بن مهيدي ، أم البواقي ،
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وبالتايل فان التكامل بني التدقيق الداخلي و اخلارجي يساهم يف خدمة اصحاب . لشركاتهذا يعترب عنصرا اساسيا يف حوكمة ا
  .طبيق السليم حلوكمة الشركاتتاملصاحل من داخل و خارج لشركة وبالتايل فهو يساهم أساسا يف دعم وتقوية ال

 في دعم حوكمة الشركات  التدقيق الداخلي ولجان التدقيقالعالقة الطردية التعاونية بين :المطلب الثاني
 فاملدقق ،التدقيق   عملية أطراف لكافة ضروريا مطلباً  العتبارها اً  نظر ومستمرة هامة قضية التدقيق جودة نأ  اإلشارة جتدر       
  عمليةال تتم أن على فيحرصون واملستفيدونهبدف اضفاء املصداقية على تقريره،أما اإلدارة  عالية جبودة التدقيق عملية تتم أن يهمه
 مت اليت بالقوائم الواردة املالية املعلومات يف وعدالة شفافية هناك تكون حىت املعدة املالية القوائم على الثقة إلضفاء عالية جبودة

 .القرارات اختاذ عند عليها سيعتمدون واليت مراجعتها

 :التدقيق  لجان تعريف

 ضرورة تؤكد اليت العربية الدول وبعض املتقدمة الدول يف قوانني عدة صدرت فقد ، كبريباهتمام    لتدقيقا جلان قد حضي مفهوم  
حيث اجتهد العديد من الباحثني يف ، هلا موحد تعريف يوجد ال انه إال، للمؤسسة التنظيمي اهليكل ضمن يف تدقيق جلان وجود

يتميزون  تنفيذينيمديرين من  رئيسي بشكل مكونة اإلدارة جملس من منبثقةاهنا جلنة عريفها ومن بني أهم ما عرفت به ،ت
،كذلك هي "1 أو تلك التنفيذية اللجان املالية"باالستقاللية على عكس اللجان احملكمة االخرى املكونة من  جملس اإلدارة ك 

سالمة القرارات التنفيذية أي مل يتم مسئولني عن تقييم أداء جملس اإلدارة و التككد من  تنفيذينيايضا جلان مكونة من مديرين غري 
و اجراء تقييمات دورية لنظام الرقابة الداخلية و املسامهة يف حتديد املهام وكذا املسؤوليات للتدقيق الداخلي فردي اختاذها بشكل 

   .وكذا اخلارجي
 األعضاء على فقط وعضويتها قاصرة الشركة إدارة جملس من منبثقة جلنة :" هي  التدقيقجلنة  االخر أن البعض هاعرف كما قد

 املالية ، القوائم إعداد عملية على عن اإلشراف مسئولة احملاسبة والتدقيق ،وتكون جمال يف خربة لديهم الذين تنفيذيني غريال
 "2الشركات حوكمة بقواعد االلتزام ومراجعة، و الداخلي اخلارجي التدقيق وظيفيت ومراجعة احملاسبية ، والسياسات املبادئ ومراجعة

 تكون الشركة ، إدارة جملس أعضاء ذلك الكم من األشخاص املختارين من بني:"  3على اهنا Arens & Alوعرفت من قبل  
 أعضاء سبعة لتشمل متتد وقد أعضاء مخسة إىل ثالثة من وتتكون اإلدارة ، اخلارجي عن املدقق استقاللية على احملافظة عن مسئولة

 ."املديرين غري من اإلدارة أعضاء جملس من
 
 
 

                                                           
1
 ،62 ،اجمللة العلمية لالقتصاد و التجارة،كلية التجارة،جامعة عن الشمس،اجمللد"لجنة المراجعة ودورها  في زيادة فاعلية عمل المراجعة و دعم استقاللهم"متويل سامي ،  

 .  31ص ،2 العدد
2
 146،ص6002الدار اجلامعية،:،االسكندرية"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،دراسة مقارنة"حممد مصطفى،،  سليمان  

3 Arens, Alvin A, and Elder, Randal J, and Mark S, Beasley, "Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach",10th ed, 

2010.p 84 
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 من ياألساس اهلدف وأن املؤسسة يف غري التنفيذيني املديرين من عادة تتكون اليت اللجنة تلك بكهنا" : 1الذنيبات  عرفها وقد هذا
  ."اإلدارة مساءلة وزيادة التدقيق وظيفة فاعلية زيادة هو تشكيلها

 لكي ، الشركة خارج من واملعينني املتفرغني غري اإلدارة جملس أعضاء من عدد من تتكون جلنة بكهنا" : 2شحاته و علي عرفها كما
 احلسابات مدقق استقالل دعم إىل تؤدي بصورة ، واإلدارة اخلارجي احلسابات مدقق عمل بني للتنسيق وصل كحلقة تعمل

 . " بالشركة الداخلية الرقابة هيكل فاعلية وزيادة ، التدقيق عملية فاعلية وزيادة اخلارجي

 :التالية العناصر يف تشرتك أهنا التعريفات تلك من يتضح سبق ما وحول
 .الرقابية أداء مهامه يف اإلدارة جملس مساعدة ومهمتها اإلدارة جملس قبل من املراجعة جلنة اختيار يتم

 .واحملاسبية املاليةاخلربة  فيهم يتوفر ممنالتنفيذيني، غري اإلدارة جملس أعضاء من املراجعة جلنة تتكلف
 .ثالثة املراجعة جلنة أعضاء لعدد األدىن احلد يكون 

 التقارير إعداد ومراجعة الداخلية ، أنظمة الرقابة وفحص واخلارجي ، الداخلي التدقيق عمليات مبراجعة تتعلق املراجعة جلنة مسئولية
 .حوكمة الشركات بقواعد االلتزام مراجعة وكذلك املالية ،

  .اخلارجي واملدقق الداخلي واملدقق اإلدارة بني وصل كحلقة املراجعة جلان تعمل 

 :نشأة لجان التدقيق

نشكت احلاجة إىل جلان التدقيق نتيجة لعدد من التطوُّرات اليت تراكمت على مدى فرتة من الزمن على العالقة بني املدققني        
من املالحظات اهلامة واليت مل يتح هلا أن ً اخلارجيني وأعضاء جمالس اإلدارة وأفراد اإلدارات التنفيذية أدت إىل جتاوز املدققني كثريا

دارة مما أدى إىل عدد  من املشاكل وفقدان الثقة ، وكما هو شائع و مفهوم فإن اهليئات العامة هي مالكة و تصل إىل جمالس اإل
صاحبة الصالحية بتعيني املدققني ، إال أن املمارسة أثبتت أن جمالس اإلدارة باتت تؤثر وتوجه هذا التعيني نتيجة العالقات اليت 

 .مال التدقيقتتطوَّر بينهم وبني املدققني أثناء أع
بدأت جلان التدقيق يف الواليات املتحدة مث وجدت طريقها إىل بريطانيا بعد تقرير كادبري ، حيث انتشرت يف دول العامل بعد 

ذلك ، وقد وجدت هذه اللجان لتحقيق هدف مهم وهو بناء اجلسور بني املدققني والشركات لتجاوز العالقات الوثيقة بينهم وبني 
ذية يف كافة مستوياهتا ، كما ظهر هناك هدف آخر وهو التككد من أن هذه اإلدارات تفهم دور وأغراض عملية اإلدارات التنفي

 .التدقيق وأهدافها

 

 
                                                           

 ،والتوزيع للنشر وائل دار :عمان ، الثالثة الطبعة ،"وتطبيق نظرية :المحلية .والقوانين واألنظمة الدولية التدقيق معايير ضوء في الحسابات تدقيق" علي، الذنيبات،  1
 .111،ص2010

 313،ص2007 ،اجلامعية الدار :اإلسكندرية ،"المعاصرة والدولية العربية األعمال بيئة في الشركات حوكمة و الحسابات مراجعة" ، وشحاته بالوها عبد علي، 2
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 :عدة مراحلبمرَّت حركة تطور جلان التدقيق 
 . أقرَّت هيئة أوراق نيويورك وصادقت على فكرة ومفهوم جلان التدقيق:  1121عام 
راق املالية بتقدمي أول اقرتاح بإجياد جلنة تدقيق يف الشركات املسامهة العامة يتكون أعضاؤها من أعضاء قامت جلنة األو :1176عام 

 .جملس اإلدارة غري التنفيذيني
 .قامت هيئة األوراق املالية يف نيويورك بتطبيق قائمة من املتطلبات والواجبات للجان التدقيق:1177عام 
  (SAS) 21املعيـار  AICPAعهد األمريكي ملدققي احلسابـات القانونييـن إصدار امل 1111شهد العام :1111عام 

أسلوب االتصال بني املدققني اخلارجيني وجلان التدقيق واليت تقدم تقاريرها إىل جلنة ً ، موضحا" مع جلان التدقيق االتصال"
 SECاألوراق املالية 

 (Blue Ribbon Committee)قامــت اهليئـات واجلمعيـات التاليـة بتشكيــل جلنـة تعـرف بلجنـة بلـو ريبون  :1111عام 
 :لوضع القواعد واألسس لتطوير مهام ومسؤوليات جلان التدقيق وهي

     هيئة األوراق املالية يف نيويورك
   اجلمعية األهلية للمتعاملني باألوراق املالية 

       س كريدت كاردزأمرييكان أكسرب 
         هيئة األوراق املالية األمريكية

     معهد احملاسبني القانونيني األمريكيني
متَّ وضع اجلـزء الرئيسـي مـن التغيـرات والقواعـد لتفعيل كفاءة  (Blue Ribbon Committee)ومن خالل جلنة بلو ريبون 

 .جلان التدقيق يف املؤسسات والشركات
آرنون )،  والذي كان نتيجة لظهور بعض الفضائح يف بعض الشركات الكربى SOXدر قانون ساربانز أوكسلي ص :6006عام 

  .على بعض متطلبات اإلفصاح واليت مثلت جرس اإلنذار للجان التدقيق احتوىحيث ( وورلد كوم
 

حركة جلان التدقيق وأعماهلا وواجباهتا هي جهات مهنية وأخرى رمسية  تفعيل وُيالحظ أن كافة اجلهات اليت حرصت على تطوير و
 .عمل هذه اللجان مبفهوم الرقابة واإلشراف ارتباط، مما يعين  رقابية

  واليات عملها     التدقيق مهام جلان
  التدقيقمهام جلنة :أوال 
 بدقة حتدد املعنية املنظمات عن صادرة نشرات أو تعليمات توجد مما هو متداول ومعروف حول مهام اللجنة أنه ال         

 تضيق وقد تتسع قد املهام هذه أن الواجب على اللجنة القيام هبا ، حيث  األنشطة حول اتفاق يوجد ال آخر مبعىن ،أو  مهامها
 املالية املسائل مجيع يف التدخل لتشمل متتد وقد اخلارجي املدقق مهمة متابعة يف تنحصر فقد الشركة ، وهيكل نشاط حبسب
  .الداخلي التدقيق عمل على واإلشراف أداء اإلدارة وتقييم للشركة
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 إىل إبرازها الوقت نفس ويف ، لدى أعضائها الوعي زيادة إىل يؤدي املراجعة جلنة ملسئوليات الدقيق التوضيح أن فيه الشك ومما
 عدم إىل يؤدي الذي بالشكل ، الداخليني واملدققني اخلارجي واملدقق الشركة إدارة مثل اللجنة مع تتعامل اليت األخرى األطراف

  واجملال املراجعة جلنة أداء فاعلية لزيادة مهماً  أمراً  يعد املهام تلك حتديد لذلك ، 1أطرافها املختلفة  بني املسئوليات هذه تداخل
حيث أن هناك اختالف يف مهام اللجنة من دولة ألخرى كما قد تتنوع على أساس نوع وكذا  ، خالله من العمل يتعني الذي

 : 2يف أربعة جماالت أساسية  هي كاأليت التدقيقدرجة تعقيد حجم األعمال ، حبيث تكمن املهام الرئيسية للجنة 
 االشراف و الرقابة على التقارير املالية و فحصها

 دعم وظيفة التدقيق الداخلي
 دعم وظيفة التدقيق اخلارجي

   .وتقييمها دراسة نظم الرقابة الداخلية
 : 3كما مت اضافة جمالني مها
 دعم حوكمة املؤسسات

 إدارة املخاطر يف املؤسسات
بدور حاسم يف املراقبة و اإلشراف على نشاطات املؤسسة  تتمتع جلان التدقيق: اإلشراف و الرقابة على تقارير املالية و فحصها.1

فيما يتعلق  اطات اليت تقوم هبا جلنة التدقيقوتتجلى النش ،بإجراءات إعداد التقارير املالية اليت تقع على عاتق اإلدارة  املتعلقة
 :بالتقارير املالية باألشكال التالية

 ،فعالة حماسبية إلجراءات والتكسيس دارةاإل وتقديرات املطبقة احملاسبية السياسات مراجعة

 املالية؛ التقارير إعداد يف إتباعها مت اليت احملاسبية واملبادئ السياسات عن اإلفصاح مت أنه من التككد

 املالية التقارير أهداف ضوء يف املطبقة اإلفصاح سياسات تقييم

 املؤسسة؛ داخل املعنية األطراف مع السنوية املالية التقارير مناقشة

 .وتعريفها احتيالية مالية تقارير إىل تقود اليت العوامل حتديد طريق عن االحتيالية املالية التقارير خطر من احلد

 

 

 
                                                           

1
 121،ص 6002الدار اجلامعية،:،االسكندرية"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،دراسة مقارنة"حممد مصطفى،،  سليمان 

،  6001  والقانونية،جملد االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،جملة"المؤسسات في الداخلية الرقابة نظم وفعالية كفاية تحسين في المراجعة لجنة دور"حسني، دحدوح 2
 .624.622ص
 1 22ص ، 6007القاهرة، ،2 ط اجلامعية، الدار ،"المؤسسات كمةحو " محاد، العال عبد طارق   3
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 : اخلارجي التدقيق وظيفة دعم. 6

 واألطراف ثقة املستثمرين زيادة السبب الذي يعمل على ، التدقيق اخلارجي جودة حتسني يف مهما دوراً  التدقيق جلنة تؤدي
 :  1دورها يف خالل من وذلك ، املالية التقارير يف اخلارجية

 ؛ التدقيق اخلارجي أتعاب حتديد

   استقالليته؛ على واحملافظة مهامه أداء يف املدقق  اخلارجي مساعدة

   واإلدارة؛ املدقق اخلارجي بني تنشك قد اليت النزاعات حل

   ؛واملدقق الداخلي املدقق اخلارجي بني التنسيق حتقيق

 .وتوصياته املدقق اخلارجي مالحظات ودراسة التدقيق جمال حتديد

الداخلية ،ويرجع هذا قصد التغلب على  جود عالقة قوية بني جلنة التدقيقالبد من و :   دعم وظيفة التدقيق الداخلي.2 
،وهلذا السبب ميكن التعرف على النشاطات ليت تقوم هبا اللجنة فيما  الية،وزيادة فعالية جلنة التدقيقمشكالت إعداد التقارير امل

  :2يتعلق بدعم وظيفة التدقيق الداخلي على الشكل التالـــــــــــــــــــــــــــــــــي

 فحص نشاطات التدقيق الداخلي
 فحص خطط التدقيق الداخلي 

 فحص وتقييم أداء وظيفة التدقيق الداخلي
 تعيني موظفي قسم التدقيق الداخلي وترقيتهم وفقا لكفاءاهتم وكذا مؤهالهتماملشاركة يف 

 املشاركة يف حتديد أتعاب موظفي قسم التدقيق الداخلي
 :دراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها.4
 :3جتاه الرقابة الداخليةهبا  ،ومن أهم النشاطات اليت تقومهو فحص نظام الرقابة الداخليـــة  ملسؤوليات املوكلة للجان التدقيقمن ا  

 جودة يف يؤثر أن شكنه من الذي ، و املدقق الداخلي املؤسسة إدارة من كل مع الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى ومناقشة تقييم
 املالية؛ التقارير
 التصحيحية؛اإلجراءات  باختاذ املتعلقة وخططها ، املهمة الضعف نقاط مع للتعامل اإلدارة خطط ومناقشة دراسة

 باملستشار االتصال احلاجة دعت وإن ، واخلارجي واملدقق الداخلي اإلدارة من كل مع واألنظمة بالقوانني االلتزام مدى مناقشة
 للمؤسسة؛ القانوين

                                                           
 104ص ، 6010 ، 6العدد ،62،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ،اجمللد "دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية"رشا محادة، 1
2
 127ص، 6007، اإلسكندرية ، اجلامعية ،الدار"بنوك  شركات  إدارات  أفراد:المخاطر رةإدا"،طارق عبد العال 
 

 1 ص ، ذكره سبق مرجع ، محادة رشا 1 
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يق الداخلي التدق واإلدارية وإجراءات املالية واإلجراءات احملاسبية والنظم العمل إجراءات بتطوير اخلاصة التقارير ومراجعة دراسة
 إدخاهلا؛ الواجب التعديالت واقرتاح
  .الداخلية الرقابة هيكل فعالية دعم على العمل

 :دعم اليات حوكمة املؤسسات.2
 يعدُ  واليت املؤسسات حوكمة مببادئ االلتزام ولضرورة تدع اليت القوانني من جمموعة العاملية املال أسواق من العديد مؤخرا أصدرت 

 بتلك املستثمرين ثقة يف يزيد مما، االحتيالية املالية التقارير من احلد إىل تؤدي واليت األساسية مبادئها أحد املراجعة جلنة تشكيل
 :1باألعمال التاليــــــــــــــــــــــــــــــــة املراجعة جلان قيام خالل من وذلك ؛ القائم
   املؤسسة؛ أعمال على الرقابة
   واحلد من إساءة استخدام اجمللس لسلطاته اإلدارة جملس قرارات مجيع تقييم

 نتائجه؛  على مهام التدقيق الداخلي و اخلارجي ومناقشة اإلشراف
 ملستخدميها؛  واملالئمة والشفافية اإلفصاح من عال مستوى على املالية التقارير تكون أن على احلرص

  :املؤسسات يف املخاطر إدارة. 2

 هلا تتعرض أن ميكن اليت املخاطر ىعل إال ان هلا مهام اضافية اخرى مرتبطة باإلشراف املنسوبة للجنة التدقيقالنشاطات لكل 
 : 2اآلتية النقاط خالل من وذلك املؤسسة

 اإلشراف على إدارة املخاطر
   املختلفة؛ املخاطر ألنواع تبعا املخاطر إدارة إسرتاتيجية تصميم يف اإلدارة مساعدة

   اإلدارة؛ مستويات من مستوى كل يف االحتيال خماطر تقدير
   التككد؛ عدم حالة وختفيف الفرص الستثمار املخاطر فهم يف املسامهة

   املالية؛ والتقارير ككل املخاطر إدارة بني العالقة فهم
 .اخلارجية املخاطر فيها مبا املخاطر على الرقابة كفاءة تقييم

 اليات عمل جلان التدقيق:ثانيا  
 ، العامة املسامهة للشركات املنشورة املالية البيانات يف املصداقية و الثقة تعزيز هوالتدقيق ، لجانل من أهم األدوار املوكلة        

 بياناهتا يف وغش وتضليل تالعب "الشرعية غري املمارسات من خالل تلك الناشئة الشركات إفالس حاالت زديادمع ا خصوصا
 متكاملة خطة وضع األمهية من فإنه لذلك،3 املالية بالقوائم املستثمرين ثقة إعادة التدقيق جلان تستطيع وحىت ،"املنشورة املالية

 

                                                           
 242  ،ص 2007 اإلسكندرية، ، اجلامعية ،الدار"بنوك  شركات  إدارات  أفراد:املخاطر إدارة"العال، عبد طارق  1

 
 244 ص ، أعاله املرجع نفس ، العال عبد طارق 3 

 المدرجة العامة المساهمة الصناعية الشركات على تطبيقية المالية،دراسة التقارير جودة تحسين على المراجعة لجنة خصائص تأثير" صربي، ماهر صربي مشتهى،  3
 22،ص2008 األردن، عمان، واملصرفية، املالية للعلوم العربية األكادميية ،واملصرفية املالية العلوم كلية ،منشورة غري دكتوراه رسالة ،"عمان ببورصة
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 :1خالل من وذلك ، املطلوبتني والفاعلية بالكفاءة اللجان تلك عمل ومهام آليات لتنفيذ 
 .اإلدارة جملس عليه ويصادق مكتوب ميثاق يف التدقيق جلنة بكدائها تقوم أن ينبغي اليت واملسئوليات املهام مجيع إدراج

 .اآلخرين واألعضاء التنفيذية واإلدارات اإلدارة جملس بني الدائم للتنسيق ، الكامل التفرغ أساس على بعمله اللجنة رئيس قيام 
 .شهري أساس وعلى دوري بشكل اجتماعاهتا اللجنة تعقد  

 مسئولياهتا  وحتمل مبهامها اللجنة لقيام الالزمة املوارد املالية او تلك البشرية بتوفري اللجنة قيام 
   السنوية ، التقارير ضمن نشره يتم سنوياً  تقريراً  بإصدار اللجنة قيام 

 الشركات حوكمة مبادئ تفعيل يف التدقيق جلنة دور
 لكل ما تعلق بقسمحبد ذاهتا ئدة واملنافع العديدة على املؤسسات باملؤسسات رجع  بالفا جلان التدقيق ان فكرة انشاء         

هي من تقوم باختيار و تعيني رئيس قسم التدقيق الداخلي،وهي من تتكلف بتوفري متطلبات التدقيق الداخلي،فلجنة التدقيق 
الداخلي لتجنب أي خالف او القسم وتلبية حاجياته كما هتتم بتحديد االجتماعات املستمرة مابني املسئولني على التدقيق 

 عالقة على وجود علمية حبوث أكدت الصدد هذا ، ويف مشاكل قد تنشك مابني املدققني الداخليني و االدارة مبختلف مستوياهتا
 اللخ من وكفاءة التدقيق الداخلي  فاعلية زيادة يف هذه اللجان أمهية على والتككيد والتدقيق الداخلي ، التدقيق جلان بني تكاملية

 توطيد من الداخليني املدققني ميكن سوف التدقيق جلان وجود فإن أخرى ناحية ومن ، استقالليتهم دعمو  الداخليني املدققني  
املدققني الداخليني  بني االتصال وزيادة التنسيقهو  التدقيق جلنة مسؤوليات أحد أن  باعتبار اخلارجي املدقق مع عالقتهم

 املالية والتقارير املعلومات على االعتماد إمكانية وزيادة .ومسؤولياته بالتزاماته الوفاء الطرفني كال يساعد الذي بالشكل واخلارجيني
  . املؤسسة يف املايل احملاسيب النظام ينتجها واليت

الشركات،وتعترب أحد الضوابط األساسية اليت متنع حدوث التالعبات  ان جلان التدقيق تعترب أحد االليات اجلوهرية حلوكمة      
 . نظرا لصلتها الوثيقة مع كل من املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وكذا جملس اإلدارة

 ،حبيث ان االصالحات اليت مست حوكمة التدقيقان االهتمام حبوكمة الشركات  هو السبب يف زيادة االهتمام بلجان        
 وأيضامن مدققني داخليني عداد التقارير املالية للشركات الشركات ركزت على أدوار ومسؤوليات مجيع املشاركني يف عملية ا

 . التدقيقاخلارجيني وجملس االدارة و كذا جلان 
أحد الدعائم األساسية كما أن للجنة التدقيق عالقة تعاونية مهمة مع وظيفة التدقيق الداخلي ،حيث يعترب التدقيق الداخلي       

اليت تساعدها على مهامها ،وبالتايل حتقيق حوكمة افعل و افضل للشركات ، كونه يعترب من اهم املوارد الذي يعزز ويدعم جلنة 
ويتمثل هذا يف تقدميه ملختلف خدمات التككيد وكذا االستشارة خاصة فيما . ومصدرا رئيسيا للمعلومات اليت حتتاجهاالتدقيق 

                                                           
 غري دكتوراه رسالة ،"الخارجي التدقيق واستقاللية فاعلية في وتأثيرها األردنية العامة المساهمة الشركات في المراجعة لجان لدور أنموذج تطوير" سالمة، موسى السويطي، 1
  617،ص6002  العليا للدراسات العربية عمان جامعة ، واإلدارية املالية الدراسات كلية منشورة، .
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،وهي من 1واملستويات االخرى لإلدارة التدقيق كما يعترب  حلقة وصل بني جلنة .نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطريتعلق ب
 .جهتها تشرف عليه لتزيد من استقالليته وموضوعيته وأيضا كفاءته مما يؤهله لدعم حوكمة الشركات

تزيد من قدرة هاتني االليتني على دعم حوكمة  التدقيقلداخلي و كذا جلان وبالتالـــــــــــي فإن العالقة التعاونية مابني التدقيق ا 
  .الشركات 

 والتدقيق الداخلي لدعم حوكمة الشركات  ،اإلدارة العلياالعالقة التعاونية مابين مجلس اإلدارة:المطلب الثالث

الشركات،حيث ان هلما تكثري فعال على جودهتا وكذا فعاليتها وهذا  يعد جملس االدارة و االدارة العليا من اهم اليات حوكمة     
 . لتكثريمها على خمتلف اطراف حوكمة الشركات

 مفهوم جملس اإلدارة و اإلدارة العليــــــــــــا 
هيئة مكونة من عدد من األعضاء سواء كانوا منتخبني أو معينني يتولون اإلشراف بشكل مشرتك على أنشطة منظمة  هو          

، جملس  ، وجملس املديرين ومن املسميات األخرى املتعارف عليها جمللس اإلدارة تسمية جملس احملافظني. أو شركة أو مؤسسة ما
 . "اجمللس" بإسم اختصاراوغالبا ما يشار إليه . وجملس األمناء ، احلكام

ويعترب جملس اإلدارة ككداة خمصصة ملراقبة سلوك اإلدارة وتعترب األحسن ، ألنه يهتم حبماية رأس املال املستثمر يف الشركة         
ليت يتمتع هبا سواء من حيث تعيني وإعفاء وكذا وهذا وفقا للصالحيات القانونية امن سوء االستعمال الذي يكون من قبل اإلدارة،

سلوكها ويعمل  يراقبمكافكة اإلدارة العليا،كما انه يشارك يف وضع اسرتاجتية الشركة وكذا يهتم بتقدمي احلوافز املناسبة لإلدارة و 
افه على املديرين التنفيذيني بالشركة  على تعظيم قيمة الشركة ،وإذا مت تناول املهمة الرقابية جمللس االدارة واستقالليته اعضاءه وإشر 

 .فإهنا تعترب من اهم االدوات اليت تساهم يف التطبيق السليم واجليد ملفهوم حوكمة الشركات
 أما بالنسبة هليكل جملس اإلدارة والذين يتمثلون يف تلك النسبة من األعضاء املستقلني ،وقد اهتمت مبادئ حوكمة        

الشركات بنسبتهم إىل جمموعة أعضاء جملس اإلدارة ،وقد وفرت مبادئ حوكمة الشركات عدد من االرشادات لبناء هيكل مالئم 
 .جمللس اإلدارة ميكن من خالله ضمان االستقاللية يف أداء مهامه

 :مهام جملس اإلدارة و اإلدارة العليا

 ،اتيجي للشركةدارة أن يضمن التوجيه واإلرشاد االسرت على جملس اإل 
 ،عن مدى حتقيق اهداف الشركةباشرة وكذا تلك الغري املباشرة املسؤولية امل نيتحمال التنفيذيةجملس االدارة و االدارة 

  ،االشراف على املمارسة اجليدة للحوكمة يف الشركة
تلف املخاطر  من خالل الدور والكشف املبكر عن خم، هو التخطيط ووضع اسرتاتيجية الشركة من اهم مسئوليات جملس اإلدارة 

 ،الرقا ي املوكل له

                                                           
واقع،رهانات :بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل األول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة ، " عيلهاتفواقع حوكمة المؤسسات بالجزائر وسبل "، عمر علي عبد الصمد حسني يرقي، 1

 14. ص.6010ديسمرب 01.07و افاق ،جامعة العر ي بن مهيدي ،ام البواقي،
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حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املبدأ السادس املتعلق مبسؤوليات جملس كما انه من مبادئ 
 :اإلدارة نص على انه ينبغي على أعضاء جملس االدارة التالـــــــــــــــــــــي

من املعلومات الكافية مع توفري العناية الالزمة لتحقيق أفضل مصلحة جيب على اعضاء جملس اإلدارة  أن يعملوا على أساس 
 ،للشركة واملسامهني

 ،جيب عليهم تطبيق معايري أخالقية عالية واألخذ يف احلسبان مصاحل أصحاب املصلحة يف الشركة
االشراف واملراقبة وإجراء التغيريات الالزمة مع  لوبة منه كوضع خطة اسرتاتيجية شاملة ويتطلب على جملس اإلدارة إجناز املهام املط

 .االفصاح عن كافة املعلومات املتوفرة  بشكل صحيح ويف الوقت املناسب ضمان نزاهة حسابات الشركة و
ة بالشركات العامة األمريكية عدة احلوكمة اخلاص يف حوكمة الشركات فقد أصدر مركز للتككيد على أمهية  ودور جملس اإلدارة

 :املبادئ اليت تقوم على مايلـي
كما يتوجب على   ،اإلدارة العليا ،املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ،التفاعل بني أعضاء جملس اإلدارة حلوكمة سليمة يتطلب 

حل اصحاب الشركة كما ينبغي عليه مراقبة مصاملسامهني و األخذ بعني االعتبار جملس االدارة الرتكيز على جل مسئولياته حلماية ا
 .رتاتيجياهتااإلدارة التنفيذية واإلشراف على اس

يتوجب الفصل بني األدوار املنسوبة لرئيس جملس اإلدارة وكذا اإلدارة التنفيذية ،كما يستلزم ان تكون االتصاالت وكذا النشاطات 
 املناسبوعمليات اجمللس قائمة على الشفافية ولكن يف الوقت 

حىت تتمكن من رفع تقاريرها  يتوجب على مجيع الشركات االحتفاظ بوظيفة التدقيق الداخلي ،حبيث تكون دائمة وخصوصا فعالة 
 .بالشكل املباشر  التدقيق اىل جلنة 

 حتد بدورها تلك ان اإلدارة العليا تشمل على وظائف تقليدية تتمثل يف التخطيط والتنظيم ايضا التوجيه و الرقابة واليت       
لتسهيل تنفيذها ،كما اهنا تعمل على  التنفيذيةتشمل اختاذ القرارات  فإهناوباإلضافة اىل ذلك ، األطر اليت تعمل فيها اإلدارة العليا

ذها تتبع الظروف احمليطة و املؤثرة يف الشركة وقياس حجم تكثريها على خمتلف اخلطط االسرتاتيجية املتبعة و القائمني على تنفي
ورفعها جمللس اإلدارة،وهتتم  مبعاقبة اي تقصري يف تنفيذ اخلطط وكذا تقييم البيئة الداخلية   اإلسرتاتيجيةوالعمل على تنمية األفكار 

 .واخلارجية وحتديد نقاط القوة و الضعف
 الشركات انعكاسات العالقة التعاونية بني التدقيق الداخلي وجملس االدارة واإلدارة العليا على حوكمة

 االنسجاميعترب جملس اإلدارة و اإلدارة العليا من أهم العناصر اليت تؤثر على التطبيق األمثل حلوكمة الشركات ،وحىت يتحقق هذا   
 .تطلب وجود تفاعل مابني التدقيق الداخلي و اإلدارة العليا وكذا جملس اإلدارة

 الالزمة لتزويد اجلهات املعنية باالقرتاحات االستشاريةلتككيدية وكذا تلك ان للمدقق الداخلي دور مهم يف تقدمي اخلدمات ا       
اىل جانب السليمة اليت ختدم الشركة ، وحتاسب املقصرين ،كما يعمل املدقق الداخلي على اختاذ القراراتالت اليت تعاجل االختال
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ومحايتها وبالتايل دعم التطبيق السليم و أداء الشركة  من اجل رفع 1املدقق الداخلي برسم السياسة العامة إلدارة املخاطر اهتمام
 .الفعال حلوكمة الشركات

يف وك .اإلدارة يف محاية الشركة ومصاحل مالكها طة مابني التدقيق الداخلي و جملسوحىت نتمكن من ابراز العالقة الراب       
فشل و اهنيار كربيات الشركات بالواليات املتحدة علينا العودة اىل البحث عن اهم اسباب تتحقق احلوكمة بالشكل الفعال 

 :واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية " أنرون وورلد كوم"االمريكية 
  كذا جملس اإلدارة سيطرة املدير العام على كامل شؤون الشركة و

 ضعف معايري التدقيق الداخلي
 عدم مصداقية احملللني املاليني للشركة

 حىت يتم رفع تقييم أسهمها دفع الشركة للعموالت
 سلبية وضعف جملس اإلدارة يف أداء دوره الرقا ي

 التزوير و التالعب بالبيانات املالية وحساب الشركة 
 ضعف العالقة والتنسيق مابني املدقق الداخلي و اخلارجي

 تضخيم رواتب املديرين وعدم ربط الرواتب باألداء املايل للشركة
 .املطبقة ضعف معايري احلوكمة

هو قصور أداء أعضاء جملس اإلدارة وضعف التدقيق الداخلي وبالتايل الشركات  الهنياروبشكل عام فإن من األسباب املؤدية   
واجلانب  ضعف العالقة التعاونية ،وغياب معايري احلوكمة حبيث ان هناك عالقة تكافئية مابني التطبيق السليم ملعايري احلوكمة

  . األخالقي ألعضاء جملس اإلدارة
 وما يؤكد مسامهة التدقيق الداخلي يف تطبيق حوكمة الشركات هي املعايري املهنية ملعهد املدققني الداخلني،وذلك يف املعيار       

ركات وان يضع تقييم حوكمة الشوالذي ينص على ضرورة مسامهة املدقق الداخلي يف عملية . اخلاص حبوكمة الشركات 6120
وهذا يتحقق من خالل ضمان حتسني اخالقيات العمل يف . توصيات واقرتاحات من أجل حتسني عمليات احلوكمة بشكل مستمر

. وتوصيل املعلومات عن املخاطر  والرقابة الداخلية اىل املستويات املناسبة داخل الشركة  الوظائفالشركة ،والتنسيق الفعال بني 
لتنسيق الفعال ااإلدارة وكذا املدققني اخلارجيني اىل جانب جلنة التدقيق مبختلف هذه املعلومات وضمان كل من جملس وتزويد  
م تت وأهناقق االلتزام بضمان ان كل عمليات الشركة مسيطر عليها اخلي بعمليات الرقابة و التدقيق حيملدقق الداكما ان قيام  بينهم

 .2كاتر هذا يعترب شرط مهم لتحقيق دعم تطبيق حوكمة الشو بفعالية وشفافية كافية ،
 
 

                                                           
واقع،رهانات و :ول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة،بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل األ"واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها"حسني يرقي،عمر علي عبد الصمد، 1

 12.14ص.6010ديسمرب 01.07افاق ،جامعة العر ي بن مهيدي ،ام البواقي،
2
 Necib Rdjen,Tabani Razika, « Gouvernance D’Entreprise et Audit :Une relation D’agence » , 

   12.14،ص6010أكتوبر11.16،سكيكدة،1122اوت60امللتقى حول مهنة التدقيق يف اجلزائر الواقع و األفاق يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة،جامعة بطاقة مشاركة يف 
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 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

 

بظهور جلان التدقيق اعطي بعدا جديد للتدقيق الداخلي،حبيث اصبحت هناك عالقة تربط مابني املدقق 
للمدقق الداخلي يف القيام مبهامه،حبيث الداخلي و جلان التدقيق حبيث تعتمد على توفري االستقاللية 

 .تعترب االستقاللية اهم شيء جيب ان يتوفر للمدقق الداخلي 

والواجب ذكره انه يف بيئة اعمال جديدة يصبح االهتمام بإدارة املخاطر شيء حمتوم،حبيث ان التدقيق 
من خالل التحسينات يتماشى مع هذا التغري وذلك بإضافة قيمة للمؤسسة والعمل على حتقيق أهدافها 

 .اليت تقدمها يف جمال ادارة املخاطر

والناتج االهم هو وجود عالقة تعاونية ما بني التدقيق الداخلي و االطراف االخرى حلوكمة الشركات ، 
، حبيث ان  املدقق اخلارجي،و جلنة التدقيق اىل جانب جملس اإلدارة و االدارة العليا واملتمثلة أساسا يف

يف هذه العالقة و حسن تطبيقها بالشكل االمثل يؤدي اىل مسامهة كبرية يف تطبيق مبادئ درجة التحكم 
 .حوكمة الشركات
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 :مقدمة
وبالنسبة حلداثة التجربة باجلزائر .بغية تدارك أي نقص قد ميس مبوضوعية البحث،سواء عند عرض نتائجه أو بناء توصياته     

الشركات اذ قمنا باملقارنة مع الدول املتطورة ،ولقلة الدراسات امليدانية اليت  خصوصا فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي وكذا حوكمة
 .ختتص بدراسة العالقة بني التدقيق الداخلي و حوكمة الشركات

 ار مجلة من الفرضيات املرتبطة باملوضوع عن طريق االقرتاب املباشرعتماد أسلوب التحري املباشر الختبارتأينا اللجوء إىل ا         
،باستخدام االستبيان الذي وجدناه " أساتذة التعليم العايل"، و األكادمييني " املدققني الداخليني و حمافظي احلسابات"من املهنيني

العينة على أسس مدروسة ،هبدف إظهار مدى تأثري تطبيق معايري التدقيق الداخلي يف تفعيل وقد مت اختيار   . اخليار املالئم 
 .مة يف الشركاتوجتسيد مبادئ احلوك

 :من أجل الوصول إىل دراسة ميدانية سليمة و دقيقة قمنا بتقسيم الفصل إىل أربع مباحث   
 منهجية الدراسة

  .جمتمع وعينة الدراسة 
 صدق وثبات االستبانة 

 املعاجلات اإلحصائية   
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 منهجية الدراسة الميدانيــــــــــة:  المبحث األول
يتمحور اهلدف الرئيسي للدراسة امليدانية بشكل أساسي على دراسة و حتليل مدى مسامهة االلتزام بتطبيق معايري  التدقيق         

 :  الداخلي يف التجسيد األمثل ملبادئ احلوكمة بالشركات ،وإيضاح أهم العوامل املتحكمة يف ذلك
بني تقييم التدقيق الداخلي لنظام الرقابة  0...توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : االوىل اجلزئية الفرضية 

  .الداخلية و تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات
بني تقييم ادارة املخاطر كأحد عناصر التدقيق  0...توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة :  الثانيةاجلزئية الفرضية 

 .يف الشركاتاخلي يف تفعيل مبادئ احلوكمة الد
بني استقاللية ادارة التدقيق الداخلي و تفعيل  0...توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة :  الثالثةاجلزئية الفرضية 

 .مبادئ احلوكمة يف الشركات
بني تطبيق التدقيق الداخلي للمعايري الدولية  0... توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة: الرابعة اجلزئية الفرضية 

 .و تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
بني افراد عينة الدراسة حول مدى مسامهة االلتزام  0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة :السادسةالفرضية 

 .صائص الشخصية لعينة الدراسةيعزي اخل بتطبيق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات
   بيانات الدراســـــــة :المطلب األول

 :استلزمت هذه الدراسة نوعني من البيانات متثلت فيما يلي    
بعملية مسح للدراسات ،وتتعلق ببيانات اجلانب النظري ،حبيث حاولنا قدر املستطاع وبالوسائل املتوفرة : البيانات الثانوية  :أوال 

 . السابقة وإعادة مراجعة األدبيات املنشورة يف جمال التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات
اىل جانب  دراسة جمموعة من االصدارات و املنشورات اخلاصة باملنظمات املهنية و ايضا اهليئات املختصة بتنظيم وتطوير مهنة 

 من املصادر األساسية يف هذه الدراسة وميكــــــــــــــــــــــــــن حصرها فيما التدقيق الداخلي وكذا احلوكمة ،واليت تعترب
 : يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 معهد املدققني الداخلني

 منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 
 موقع حوكمة الشركات

هي جمموعة البيانات املتعلقة باجلانب امليداين للدراسة ،واليت يتم مجعها من أجل هدف اختيار صحة : البيانات األولية :نياثا
 .  فرضيات الدراسة ،وتتم العملية من خالل عرض قوائم االستبيان

الدراسة املقرتح لتقييم مدى مسامهة االلتزام واليت تشمل جمموعة  من األسئلة الالزمة  جلمع البيانات املطلوبة واليت يعكسها منوذج 
وهذا من خالل منظور مدققني داخليني و أساتذة  التعليم العايل .بتطبيق معايري التدقيق  الداخلي يف  تفعيل احلوكمة بالشركات  

 . وحمافظي احلسابات  للعينة حمل الدراسة
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 مجتمع و عينة الدراسة:المطلب الثاني
كان من أهم أسباب انتقاء عينة الدراسة امليدانية أن يكونوا من األشخاص املتوفرة فيهم اخلربة العلمية وكذا   :جمتمع الدراسة 

 .ل احملددة لعمل التدقيق الداخليالعملية ،وأيضا قدرة احلكم على العوام
الداخلي،و عينة من اساتذة التعليم جمموعة مدققني جملموعة من الشركات أما وحدة املعاينة اليت مست الدراسة فهي  قسم التدقيق 

عينة من حمافظي احلسابات اصحاب اىل جانب  ".حوكمة الشركات"العايل ذوي االختصاص يف جمال التدقيق و احلاكمية 
 .االختصاص
 :  أداة الدراسة

ادئ احلوكمة بالشركات يف  مدى مسامهة االلتزام بتطبيق معايري التدقيق الداخلي يف التجسيد األمثل ملب" مت إعداد إستبانة حول 
 "  ظل بيئة دولية  

من خالل دراسة تطبيقية على جمموعة من اقسام التدقيق ومكاتب حمافظي احلسابات اىل جانب جمموعة من اساتدة التعليم العايل 
 اهل االختصاص

 .مهنيني   استمارة مشلت أكادمييني و 88 قمنا بتوزيع ما يعادل
 وأيضا عن طريق الربيد االلكرتوين حيثفاكس على ال ملباشر يف بعض األحيان واالعتماداعتمدنا طريقة التسليم واالستالم ا لقد

 من البحث هذا يف املسامهة على وحثهم هؤالء بدعوة وقمنا العينة مفردات لبعض االلكرتوين عناوين الربيد على حتصلنا
 .بالباحثة  اخلاص االلكرتوين الربيد من انطالقا إرساهلا وتأكيد االستمارة ملء خالل

استمارة ،بعد اقصاء  بعض  االستمارة نتيجة للتضارب يف  00،تقرر االبقاء على  وكذا التنظيم وبعد عملية الفرز و التبويب
 .بشكل تفصيلي و اجلدول االيت يوضح " املفقودة "او تلك الضائعة . االجابات ،وأيضا حلصولنا عليها بعد االجال احملددة

 .االستبيان باستمارات اخلاصة اإلحصائية" :  6"اجلدول رقم 

 النسبة العدد البيان

 %100 88 عدد االستمارات املوزعة واملعلن عنها

 1..50% 50 عدد االستثمارات  امللغاة

 %11..5 9 عدد االستثمارات املفقودة

 11..5% 9 عدد االستثمارات الواردة  بعد االجل

 61.0% 00 االستثمارات الصاحلةعدد 

 من اعداد الباحثة
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 :تتكون إستبانة الدارسة من قسمني رئيسيني مها
 وهو عبارة عن السمات الشخصية عن املستجيب : القسم األول

 (.سنواة اخلربة ،الوظيفة ،املؤهل العلمي،العمر ،اجلنس)  
 :جماالت رئيسة هي 1فقرة موزعة على 10اإلستبانة من  وهو عبارة عن جماالت الدراسة وتتكون : القسم الثاني

    فقرات0 تقييم التدقيق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يساهم يف تفعيل مبادئ احلوكمة بالشركات ،يتكون من  : المجال األول
 فقرات8تكون من ،ي بالشركات إدارة املخاطر كأحد عناصر التدقيق الداخلي يف تفعيل مبادئ احلوكمة  :المجال الثاني
 فقرات 0من  استقاللية إدارة التدقيق الداخلي ومسامهتها يف تفعيل مبادئ احلوكمة ،وتتكون :  المجال الثالث
 . فقرات 0من  الشركاتبوكمة احلالتدقيق الداخلي وفقا للمعايري الدولية يساهم يف تفعيل مبادئ  تطبيق : المجال الرابع

إجابات وهذا حىت  0، الذي حيتمل "LIKERT-SCALE"كما مت إعداد األسئلة على أساس مقياس ليكارت اخلماسي    
يتسىن لنا حتديد أراء أفراد العينة حول أهم املواضيع اليت يتناوهلا االستبيان ،ويسهل بالتايل على ترميز و تنميط االجابات كما هو 

 : موضح يف اجلدول التايل
 

 مقياس ليكارت" :0" ل رقم اجلدو       
 غري موافق على االطالق غري موافق غري متأكد موافق موافق جدا التصنيف

 5 1 3 1 0 الدرجة
دار وائل :،الطبعة االوىل،عمان"البحث العلمي ،الدليل التطبيقي للباحثني"حممد عبد الفتاح الصرييف،:املصدر
 .550،ص6..1للنشر،

 : تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلــــــــــــــــــي :حدود الدراسة الميدانية 
جتسيد يف  وفقا للمعايري الدولية التدقيق الداخليتطبيق متت هذه الدراسة باجلزائر للتقصي عن مدى دور  :الحدود المكانية 

 .  من وجهة نظر كل من االكادمييني و كذا املهنيني اصحاب االختصاص،وذلك حوكمة الشركات مبادئ 
 ".   أيام  .5شهرين و "يرتبط مضمون و نتائج الدراسة امليدانية بالزمن الذي اجريت فيه و املقدر ب :احلدود الزمانية

 1.50نوفمرب 50
 1.56جانفي 10

تستند هذه الدراسة ألراء و اجابات األكادمييني و املهنيني يف جمال احملاسبة و التدقيق احلائزين على مؤهل  :الحدود البشرية 
 لمي ليسانس فما فوقع

اهتمت الدراسة باملواضيع و احملاور املرتبطة أساسا مبوضوع االجتاهات احلديثة للتدقيق الداخلي،و حوكمة :الحدود الموضوعية  
 .الشركات دون سواها من مواضيع التدقيق األخرى ، تتوقف جودهتا على نوعية االجابات املتحصل عليها
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 :مشاكل الدراسة الميدانية 
بالرغم من أمهية االستبيان كأداة استقصاء ومجع أراء و إجابات أفراد العينة ،حول مواضيع ذات أمهية ،وحىت يتسىن لنا              

ابراز وجهات نظرهم حول االطار العام الذي حيكم جممل القضايا و املواضيع املرتبطة حبقل التدقيق الداخلي و مبادئ حوكمة 
 : سة مل تسلم من بعض املشاكل و القيود الشكلية و حىت املوضوعية ، امهها ما يلي الشركات ،إال أن الدرا

 .التجاوب السليب لبعض أفراد العينة املستهدفني ،رغم اإلحلاح و التساؤل املستمر عن مصري استمارة االستبيان اليت وجهت هلم
انتشار أفراد العينة يف مناطق جغرافية بعيدة عن موقع تواجد الباحثة،األمر الذي حال دون قيامنا بتقدمي التوضيحات الالزمة يف 

 .حالة اللبس أو الغموض الذي قد يكشف افراد العينة
 . عدم وجود عناوين بريدية أو إلكرتونية جممعة لبعض أفراد العينة املعينة بالدراسة

 قائمة االستبيان  تصميم
 :مرت عملية تصميم االستبيان على املراحل التالية       

،وهذا فيما خيص التسليم املباشر أو على حامل إلكرتوين (Format A4)مت حتميل االستبيان على ورق عادي : بناء االستبيان 
وتضمن  أسئلة . االستبيان أعد باللغة العربية ملا هو متعلق بالتسليم عن طريق الربيد االلكرتوين ،كم أن (Woord )عرب وورد 

 .باإلضافة اىل أسئلة فرعية   . متعلقة باملعلومات اخلاصة باملستبني
 :اعتمدنا يف توزيعه ونشره على عدة قنوات يف مناطق خمتلفة ،و ايضا على عدة طرق أمهها:نشر و إدارة االستبيان

 االتصال املباشر بأفراد العينة
 رات على مستوى أقسام التدقيق الداخليإيداع االستثما

 االستعانة ببعض الزمالء 
 .استعمال الربيد االلكرتوين لبعض األساتذة واملدققني
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 صدق و ثبات االستبانة:  الثانيالمبحث 
 :صدق االستبيان:المطلب األول        

وقامت الباحثة بالتأكد من صدق اإلستبانة ألجل قياسه ، أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت أي يقصد بصدق اإلستبانة 
 :بطريقتني

 :صدق المحكمين
وقد استجاب الباحث آلراء احملكمني وقام بإجراء ما  ،عرضت الباحثة اإلستبانة على جمموعة من احملكمني تألفت من متخصصني

   .على ما هو عليه صورته النهائيةيلزم من حذف وتعديل يف ضوء املقرتحات املقدمة، وبذلك خرج االستبيان يف 
 :صدق المقياس

  االتساق الداخلي : أوال
حبساب  ةالباحث توقد قامتبانة مع اجملال الذي تنتمي إليه ،يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلس

وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات جماالت اإلستبانة والدرجة الكلية  االتساق الداخلي لإلستبانة
 .للمجال نفسه

  الصدق البنائي 
ويبني مدي اليت تريد األداة الوصول إليها، يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف

 .اسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانةارتباط كل جمال من جماالت الدر 
 : Reliabilityثبات اإلستبانة 

أو ، حتت نفس الظروف والشروط،أكثر من مرة ة نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعها يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبان
كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة وعدم تغيريها بشكل  ، عين االستقرار يف نتائجهابعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة ي

 .عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة
 الصدق الداخلينتائج 

تقييم نظام الرقابة الداخلية وفق التدقيق الداخلي يساهم يف تفعيل مبادئ حوكمة : الصدق الداخلي لفقرات اجملال األول
 "الشركات

 
 
 
 
 
 



 الجانب التطبيقي         الفصل الرابع                                                                                                                 

 

 
136 

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال األول والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبني أن  ( 8)يوضح جدول            
 .وبذلك يعترب اجملال صادق ملا وضع لقياسه α= 0...معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوي معنوية 

ظام الرقابة الداخلية وفق التدقيق الداخلي يساهم تقييم ن "معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال (:8)اجلدول رقم          
 .والدرجة الكلية للمجال "يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات

 
 القيمة احلالية االرتباط معامل عبارات اجملال الرقم

Sig 
 .....  600..  ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقرة االول 5
 .....  100..  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقرة الثاني 1
 .....  109..  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقرة الثالث 3
 .....  196..  الفقرة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1
 .....  0.8..  الفقرة اخلامســــــــــــــــــــــــــــة 0

   01 ودرجة حرية  0...اجلدولية عند مستوى داللة  r قيمة                                        
 : التعليق

تقييم نظام الرقابة الداخلية وفق التدقيق   )معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال األول ( 8) يبني جدول            
والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة ، واملعدل الكلي لفقراتهعالية (  "  تفعيل مبادئ حوكمة الشركاتالداخلي يساهم يف 
اجلدولية عند  r احملسوبة أكرب من قيمة r وقيمة 0...ن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من أحيث  ،0... عند مستوى داللة 

 . فقرات احملور األول صادقة ملا وضعت لقياسه،وبذلك تعترب 01ودرجة حرية  0...مستوى داللة 
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 ." ادارة املخاطر كأحد عناصر التدقيق الداخلي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات"  :الثاين الصدق الداخلي لفقرات اجملال
ادارة املخاطر كأحد عناصر التدقيق الداخلي يف تفعيل مبادئ  "معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال(:9)اجلدول رقم 

 والدرجة  " حوكمة الشركات
 . الكلية للمجال  

القيمة احلالية  االرتباطمعامل  عبارات اجملال الرقم
Sig 

  5.... 111..  الفقرة االولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 5
  3.... 389.. الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالفقرة  1
  1.... 156..  الفقرة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3
  0.... 365..  الفقرة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1
  0.... 361..   اخلامســـــــــــــــــــــــــــــــة الفقرة 0
 5.... 131.. الفقرة السادســـــــــــــــــــــــــــــــــــة 6
 0.... 301.. الفقرة السابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0
 6.... 366.. الثامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفقرة 8

   01ودرجة حرية   0...اجلدولية عند مستوى داللة  r قيمة                                 
 :التعليق 

ملخاطر كأحد عناصر التدقيق الداخلي ادارة ا)معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثاين ( 9) يبني جدول            
واملعدل الكلي لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة  " .يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات

...0.  
ودرجة  0...عند مستوى داللة  اجلدولية r احملسوبة أكرب من قيمة r وقيمة 0...حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 

 . ،وبذلك تعترب فقرات اجملال الثاين صادقة ملا وضعت لقياسه 01حرية 
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 " استقاللية إدارة التدقيق الداخلي ومسامهتها يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات":الصدق الداخلي لفقرات اجملال الثالت 
 كل فقرة من فقرات جمال  معامل االرتباط بني(:.5)اجلدول رقم 

 استقاللية إدارة التدقيق الداخلي ومسامهتها يف تفعيل مبادئ "
 .واجملال الكلي" احلوكمة يف الشركات

القيمة احلالية  االرتباط معامل عبارات اجملال الرقم
Sig 

 .....  166..   الفقرة االولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 5
 .....  613..   الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــةالفقرة  1
 .....  033..   الفقرة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــة 3
  .....  098..   الفقرة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــة 1
 .....  .. 085  الفقرة اخلامســـــــــــــــــــــــــة 0

             01ودرجة حرية   0...اجلدولية عند مستوى داللة  r قيمة                                 
 :التعليق

استقاللية إدارة التدقيق الداخلي ومسامهتها يف  )  الثالثمعامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال ( .5) يبني جدول   
واملعدل الكلي لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة   " تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات

اجلدولية عند مستوى داللة  r احملسوبة أكرب من قيمة r وقيمة 0...، حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 0...

 . لقياسه صادقة ملا وضعت الثالث ،وبذلك تعترب فقرات اجملال 01ودرجة حرية  0...
 

االلتزام بتطبيق التدقيق الداخلي وفقا للمعايري الدولية يساهم يف تفعيل مبادئ احلوكمة : " الصدق الداخلي لفقرات اجملال الرابع
 " بالشركات
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تطبيق التدقيق الداخلي وفقا للمعايري                                           "معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال(:55)اجلدول رقم 
 .والدرجة الكلية للمجال"الدولية يساهم يف تفعيل مبادئ احلوكمة بالشركات

  
القيمة احلالية  االرتباط معامل  عبارات اجملال الرقم

Sig 
 5.... 111.. الفقرة األولـــــــــــــــــــــــــــى 5
 ..... 188.. الفقرة الثانيـــــــــــــــــــــــــــة 1
 ..... 653.. الفقرة الثالثـــــــــــــــــــــــــة 3
 ..... 103.. الفقرة الرابعــــــــــــــــــة  1
 ..... 006.. الفقرة اخلامسة  0
 ..... 609.. الفقرة السادسة 6
 5.... 119.. الفقرة السابعة 0

   01ودرجة حرية   0...اجلدولية عند مستوى داللة  r قيمة                                 
  :التعليــــق

التدقيق الداخلي وفقا للمعايري  تطبيق )معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثاين (  55)يبني جدول                 
واملعدل الكلي لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند (  "حوكمة الشركاتالدولية يساهم يف تفعيل مبادئ 

اجلدولية عند  r احملسوبة أكرب من قيمة r وقيمة 0...، حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 0...مستوى داللة  
 . صادقة ملا وضعت لقياسه عالراب ،وبذلك تعترب فقرات اجملال 01ودرجة حرية  0...مستوى داللة 
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 نتائج الصدق البنائي  : ثانيا
 معامل االرتباط بني معدل كل حمور من حماور الدراسة مع ( 51)اجلدول رقم                             

 .املعدل الكلي لفقرات االستبانة                                        
القيمة احلالية  االرتباط معامل حمتوى اجملال الرقم

Sig 
   35...  1.6..   اجملال األول 5
 11...  3.9..   اجملال الثاين 1
  .1...   108..   اجملال الثالث 3
  1.... 158..  اجملال الرابع 1

 . α=0...االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة                                        
 : التعليق

معامالت االرتباط بني معدل كل حمور من حماور الدراسة مع املعدل الكلي لفقرات االستبانة  (51) يبني جـدول                 
 . 0...والذي يوضح أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة 

   .اجلدويل r احملسوبة أكرب من قيمة r مةوقي 0...حيـث أن مسـتوى الداللة لكل فقرة أقل من                
 ثبات اإلستبانة   : اـــــــــــــــــــــــــــــــثالث

أو من مرة حتت نفس الظروف والشروط ، أكثرها يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع
 .  نتائجهاا يعين االستقرار يف بعبارة أخرى أن ثباهت

  :من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي ةالباحث توقد حتقق
 :ألفا كرونباخ  معامل

  (. 53)وكانت النتائج كما هي مبينة يف جدول ا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة ،طريقة ألف ةالباحث تاستخدم 
 (طريقة ألفا كرونباخ)  من خالل معامل الثبات ) 53)ول رقم جد                               

 الفا كرونباخ. م عدد العبارات  حمتوى اجملال اجملال
 8.0.. 0 اجملال األول 5
 960.. 8 اجملال الثاين 1
 .01.. 0 اجملال الثالث 3
 .80.. 0 اجملال الرابع 1

 066.. 10 الفقراتمجيع  الكلي
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 :      التعليــــق
 و .01..) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل جمال وترتاوح بني (  53)ة يف اجلدول املسجلمن النتائج  إتضح 

 .لكل جمال من جماالت اإلستبانة( 960..
كون وبذلك توهذا يعىن أن معامل الثبات مرتفع، ( 066..)كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات اإلستبانة كانت   

على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج  امن صدق وثبات إستبانة الدراسة مما جيعله تقد تأكد ةاحثالب
  .واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا

 المعالجات االحصائية:المطلب الثاني
  : وتـم اسـتخدام االختبارات اإلحصائية التاليةاإلحصائي  SPSS بتفريغ وحتليل االستبانة من خالل برنامج ت الباحثةقام

  .النسب املئوية والتكرارات
  .اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة

  .لقياس صدق الفقرات معامل ارتباط سبريمان
 ال أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات نوع ملعرفة مسرنوف-كولوجمروف اختبار 

.( 1- Sample K-S ) 
    واحدة عينة ملتوسط One sample T test.اختبار ت

 لفروق املتوسطاتENOVAاختبار 
. .8 tاختبار حتليل التباين األحادي للفروق بني ثالث عينات مستقلة فأكثر  

 :وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق اخلصائص والسمات الشخصية 
 :توزيع أفراد العينة حسب اجلنس

 توزيع عينة الدراسة على حسب متغري اجلنس(: 51)جدول                                   

 %النسبة املئوية  العدد اجلنس

 01.0%  .3  ذكر

 10.0%  10  أنثى

 100% 00  اجملموع
 

 :التعليق
باملائة اناث ما يفسر أن نسبة الذكور هي  10باملائة ذكور ،و 01.0ان عينة الدراسة حوت على ( 53)يتضح من اجلدول 

 . الدراسة هذه  الغالبة يف
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 :توزيع عينة الدراسة على حسب العمر
 توزيع عينات الدراسة على حسب متغري العمر( 51)اجلدول 

 %النسبة املئوية  العدد العمر

 .1% 11 سنة.10-1

 36.1% .1 سنة 00-.1

 13.6% 53 و ما فوق سنة00 

 ..5% 00 اجملموع
  :التعليق

وبعدها .باملائة .1سنة و هي ما يعادل نسبة .1-10ان نسبة العينة االكرب هي اليت تراوح عمرها ما بني  ( 51)يبني اجلدول 
 . وما فوق-00باملئة و يف االخري كانت الفئة املرتاوحة بني  36.1سنة واليت تعادل نسبة 00-.1الفئة العمرية املرتاوحة ما بني 

 : توزيع عينة الدراسة على حسب متغري الشهادة

 %النسبة املئوية  العدد الشهادة   

 10.0% 51 ليسانس 

 10.3% 50 ماستار 

 10.3% 16 دكتوراة 

 ..5% 00 اجملموع 
 

 :التعليق
بعدها اصحاب املاستار مت الليسانس  باملئة ، 10.3ان النسبة االكرب الغالبة يف الدراسة كانت من محلة الدكتوراة و اليت عادلت 

 .باملائة  10.3باملائة و 10.3على الرتتيب 
 :توزيع عينة الدراسة على حسب متغري الوظيفة
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 توزيع العينات على حسب متغري الوظيفة ( :50)اجلدول              
 

 %النسبة املئوية  العدد الوظيفة

 19.5% 10 استاذ جامعي 

 10.3% 50 حمافظ حسابات

 13.6% 53 مدقق داخلي

 ..5% 00 اجملموع
 

 :التعليق
باملئة القريبة من النصف وبعدها حمافظي  19.5يتضح من اجلدول ان العينة االكرب هي اساتذة جامعيني وتراوحت النسبة        

 باملائة 13.6باملائة و  10.3:ايلاحلسابات و املدققني الداخليني على التو 
 

 :اخلربةعلى حسب متغري توزيع العينات 
 

 توزيع العينات على حسب متغري اخلربة(: 56)اجلدول                            

 %النسبة املئوية  العدد متغري اخلربة

 19.5%  10  سنوات.5-5 

 38.1%  15  سنة.1-.5

 51.0%  0  سنة و ما فوق.1 

 ..5% 00 اجملموع
 

 :التعليق
وبعدها الفئة املرتاوحة ما بني %19.5كانت النسبة االكرب حبيث احتلت  .5.5توزعت عينات الدراسة على حسب االيت 

 .باملائة 51.0باملائة و  38.1سنة و ما قوق و كانت على حسب الرتتيب االيت .1سنة و االقل كانت من .1و ..5
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 :مناقشة بيانات الدراسة
 نوع حتديد أجل من أداة الدراسة خالل من عليها احلصول مت اليت البيانات نوع مناقشة الدراسة من اجلزء هذا يف يتم           
 حماور فقرات لتحليل ذلك بعد الباحثة تعرضت مث وإثبات الفرضيات، االستبانة فقرات لتحليل الالزمة االحصائية االختبارات

 لذلك املناسبة اإلحصائية األساليب من جمموعة استخدام طريق عن وذلك نفيها أو إثباهتا من أجل الفرضيات ومناقشة االستبانة
 :مها رئيسيني حمورين خالل من
 .الطبيعي التوزيع اختبار •
 .فرضياهتا واختبار الدراسة فقرات حتليل •

 : اختبار التوزيع الطبيعي
 اختبار حالة يف ضروري اختبار وهو ال الطبيعي أم التوزيع تتبع البيانات كانت إذا ما قياس مسرنوف -كوجملروف اختبار يقيس

 نتائج     ( 50) التايل اجلدول ويوضح .طبيعيا البيانات توزيع يكون تشرتط أن املعلمية االختبارات معظم ألن الفرضيات
 ،وهذا يدل على البيانات تتبع التوزيع  ( sig. > 0.05 ) 0...قيمة مستوى الداللة لكل قسم اكرب من  أن حيث االختبار
 .املعلمية االختبارات استخدام وجوب يعين مما الطبيعي

 : 50جدول رقم                              
 sample kolmgorov-Smirnov-1 التوزيع الطبيعي                          

 
قيمة مستوى  Zقيمة  عدد الفقرات عنوان اجملال الرقم

 الداللة
 01... 5.180 0 اجملال األول 5
 60... 5.3.3 8 اجملال الثاين 1
 .51.. 5.503 0 اجملال الثالث 3
 05... 5.631 0 اجملال الرابع 1

 669.. 061.. 10 الكل اجملموع
 

 الدراسة فقرات تحليل
 إذا حمتواها على يوافقون العينة أفراد أن مبعىن اجيابية الفقرة وتكون للعينة الواحدة ،لتحليل فقرات االستبانة، tمت استخدام اختبار  

 0...او مستوى الداللة اقل من  ..1اجلدولية واليت تساوي  tاحملسوبة اكرب من قيمة  tقيمة كانت
حملسوبة ا  tوتكون الفقرة سلبية مبعىن ان افراد العينة ال يوافقون على حمتواها إذا كانت قيمة  ، % 60 منأكرب  النسيب والوزن  

 .0.05 من اكرب هلا الداللة مستوى إذا كان حمايدة الفقرة يف العينة آراء وتكون، %.6والوزن النسيب أقل من  0...أصغر من 
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ومستوى املعنوية لكل فقرة من فقرات  tوقيمة النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب للمتوسط املئوية النسب( :58)اجلدول 
 اجملال األول                            

متوسط  فقرات اجملال  االول الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن   
 النسيب

t   مستوى
 الداللة

 ..... 11..58 83.58 016.. 1.33 الفقرة االوىل 5
 ..... 6...51 00.01 680.. 1.55 الفقرة الثانية 1
 ..... 51.680 10..8 051.. 1.11 الفقرة الثالتة 3
 ..... 51.633 .8 0.1.. .1.1 الفقرة الرابعة 1
 ..... 53.305 85.85 0.6.. 1.10 الفقرة اخلامسة 0
 .....  63..8   جمموع  

  01،ودرجة حرية  0...قيمة جدولية عند مستوى داللة 
 :التعليق

، والذي يبني اراء افراد جمتمع الدراسة يف احملور االول،حيث  (58)للعينة الواحدة و النتائج مبنية يف اجلدول  tمت استخدام اختبار 
 .....ومستوى الداللة  %83.58كانت اجيابية بشكل مرتفع حيث بلغ الوزن النسيب   5ان اراء افراد اجملتمع يف الفقرة رقم 

لرقابية املمارسة من قبل التدقيق الداخلي تقيم كفاءة و فعالية نظام الرقابة االجراءات ا "، مبعىن ان 0....وهي اقل من 
 .الداخلية

سياسات "  ان مبعىن  0...وهي اقل من .....باملئة ومستوى داللة 85.85كما يتضح من الفقرة اخلامسة ان الوزن النسيب 
 ".تساهم يف تفعيل حوكمة الشركاتالتدقيق الداخلي تعترب كالية لتقومي نام الرقابة الداخلية وهي بذلك 

ان وظيفة   و يأكد مما يدل 0...اقل من  .....قيمة داللة ئة و ابامل 10..8نسيب يعادل الثالثة وزن كما ظهر يف الفقرة 
 التدقيق الداخلي تعترب جزء مهم من نظام الرقابة الداخلية يف تقع على قمة هذا اهلرم

مما يربهن ان التدقيق     0...االقل من  .....ئة و داللة احصائية ابامل .8النسيب كما بينت الفقرة الرابعة ذات املعدل 
 .الداخلي يساهم يف تطوير نظام الرقابة الداخلية

ان املدقق يقوم باعداد   0...اليت هي اقل من  و .....ئة و الداللة ابامل 00.01وتبني من الفقرة الثانية ذات الوزن النسيب 
 ام الرقابة الداخلية و رفعه للجهة املختصةتقرير دوري عن نظ
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ومستوى املعنوية لكل فقرة من فقرات  tوقيمة النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب للمتوسط املئوية النسب( :59)اجلدول 
                           الثايناجملال 

متوسط  الثاينفقرات اجملال  الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

الوزن   
 النسيب

t   مستوى
 الداللة

 .....  18..5  08.63  816..  1.50 الفقرة االوىل 5
 .....  55.60  09  039..  1.56 الفقرة الثانية 1
 .....  1...5  06.36  .08..   0..1 الفقرة الثالتة 3
 .....  55.11  .9..8  856..  1.11 الفقرة الرابعة 1
 .....  05..5  08.58  090..   1.53 اخلامسة الفقرة 0
 ..... 55.01  09.01 018.. 1.58 الفقرة السادسة 6
 ..... 11..5 09.01 815.. 1.58 الفقرة السابعة  0
 ..... 55.19 10..8 086.. 1.11 الفقرة الثامنة 8

  01حرية  ودرجة 0.05 داللة مستوى عند جلدوليةtقيمة
 :التعليق

 :ان اراء افراد جمتمع الدراسة يف احملور الثاين كانت اجيابية ويتضح ذلك من خالل( 59)اجلدول يتبني من 
وزن نسيب  من خالل ويتضح ذلك"املدقق الداخلي يناقش فعالية إدارة املخاطر مع اإلدارة بشكل دوري"  ما يؤكد ان 1 الفقرة 

 .0...ر من واليت تعترب اصغ .....باملئة و قيمة داللة  .9..8بلغعال 
التدقيق الداخلي يركز على إدارة املخاطر من أجل هدف حتقيق احلكم الرشيد باملؤسسة و تفعيل  "ان  8 يف الفقرة  تأكد كما

 0...واليت هي اصغر من  .....و نسبة داللة باملئة  10..8وزن نسيب بلغ  ويظهر هذا من خالل.مبادئ حوكمة الشركات
التدقيق الداخلي  يعمل على احلد من املخاطر اليت ترصد "على التوايل انفقرتني السادسة و السابعة الويتبني ايضا من خالل  

و كان الدليل من خالل " و ايضا ان التدقيق الداخلي يتوفر على املوارد الالزمة لتدقيق املخاطر.من خالل سياسة املخاطراملؤسسة 
 .0...اصغر بالنسبة لل تعترباليت  و ..... القيمة الداللية  و09.01 النسبيني نيالوزن

قسم التدقيق الداخلي يوضع خطط تدقيق تعتمد على درجة املخاطر املتوقعة  " مما يدل على ان 1كما كان االجياب يف الفقرة 
اليت  و .....  و قيمة داللة  باملائة 09واليت حازت على وزن نسيب بلغ .لغرض حتديد اولويات انشطة اعمال التدقيق الداخلي

الوظيفة االوىل للتدقيق   مما يدل أن ة للفقرة االوىل و اخلامسة على التوايلبونفس احلال االجيايب بالنس .0...تعترب اقل من 
 "ان املدقق الداخلي يتأكد من فعالية اداء املوظفني يف التعامل مع املخاطر "،و"الداخلي يف ادارة املخاطر هي تقييم هذه املخاطر

 .0...و الذي يعترب اقل منم  .....و قيمة الداللة  باملائة 08.58و  08.63"واللتان بلغا وزن نسيب على التوايل 
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ان  التدقيق الداخلي يركز على تقييم فعالية و كفاءة االجراءات اليت وضعت "مما يؤكد   3وكان اإلجياب ايضا بالنسبة للفقرة 
 .0...اقل من  .....و قيمة داللة  باملائة.06ن نسيب بداللة  وز ،"ملعاجلة و تصحح املخاطر

                                                النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب للمتوسط املئوية النسب( :.1)اجلدول 
 ومستوى املعنوية لكل فقرة من فقرات اجملال الثالث                           tوقيمة

متوسط  فقرات اجملال الثالث الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن   
 النسيب

t   مستوى
 الداللة

 .....  0.83  .00.9  985.. 1..1 الفقرة االوىل 5
 1....  3.111  .6  950..  .3.1 الفقرة الثانية 1
 .....  6.906  .00.9  5.5.0 1..1 الفقرة الثالتة 3
 .....  51.016  85.85  000..  1.10 الفقرة الرابعة 1
 .....  55.605  85.36  099..   1.10 الفقرة اخلامسة 0

 
 :التعليق

واليت حازت  1كانت اجيابية ويتضح ذلك من خالل الفقرة    لثان اراء افراد جمتمع الدراسة يف احملور الثا( .1)يتبني من اجلدول 
ان املدقق الداخلي ميكنه ان يأخذ قرارات  ،ما يؤكد  0...اصغر من  .....داللة  باملائة و قيمة 85.85على وزن نسيب بلغ 

 .بدون أي ضغوط أو انصياع ملن تكون القرارات ذات تأثري عليهم
واليت  0...واليت هي اقل من  .....باملائة و قيمة داللة 85.36 واليت عادلت نسبة   0كما ان االجياب كان بالنسبة للفقرة 

 .يتم االخذ بتوصيات املدقق الداخلي يف كافة النواحي املالية و احملاسبية والفنية ذات العالقة بالشركة انه تأكد 
 0...و اليت هي أقل من  .....باملائة و قيمة داللة  .00.9نسيب الوزن ال االيت بلغت و 3 و 5ايضا احلال بالنسبة للفقرة 

كما يتمتع املدقق .امل الصالحيات اليت امكنه من القيام بعمله على اكمل وجهأن  مدير التدقيق الداخلي يتمتع بكواليت تأكد 
 . الداخلي باستقالل عن االنشطة اليت يقوم بتدقيقها

ان  واليت تأكد  0...و اليت هي اقل من 1....باملائة و قيمة داللة  .6و اليت بلغت نسبة  1ونفس احلال بالنسبة للفقرة 
ادارة التدقيق الداخلي باستقالل تنظيمي من حيث مقدرهتا الوصول اىل جملس االدارة و جلنة التدقيق و االدارة العليا واليت متكنها 

 .من تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات
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عنوية لكل فقرة من فقرات ومستوى امل tوقيمة النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب للمتوسط املئوية النسب( :15)اجلدول 
                           الرابعاجملال 

متوسط  فقرات اجملال الثاين الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن   
 النسيب

t   مستوى
 الداللة

 .....  53.50  01..8  686..  1.11 الفقرة االوىل 5
 .....  19..5  .8  818..  .1.1 الفقرة الثانية 1
 .....  8.00  01.01  .80..   3.98 الفقرة الثالتة 3
 .....  55.11  08.63  006..  1.50 الفقرة الرابعة 1
 .....  9.11  06.36  818..   0..1 الفقرة اخلامسة 0
 ..... .51.9  85.85 031.. 1.10 الفقرة السادسة 6
 ..... 5..55 09.01 096.. 1.58 الفقرة السابعة  0
 .....  08.63 081.. 1.50 الكلي اجملال 

 01حرية  ودرجة 0.05 داللة مستوى عند جلدوليةtقيمة
 :التعليق 

هذا من خالل  ويتضحباإلمجال كانت اجيابية   الرابعان اراء افراد جمتمع الدراسة يف احملور ( 15)يتبني من اجلدول              
تأكد وجوب واليت  0...واليت هي اقل من  .....باملائة و قيمة داللتها  85.85الفقرة السادسة و اليت بلغ وزهنا النسيب 

 . توفر فريق عمل خمتص ذو مهارات عالية متكنه من أداء املهام على اكمل وجه
باملائة و قيمة داللة احصائية بلغت  10..8ا النسيب و الذي بلغ والفقرة االوىل ايضا اجيابية و مبعدل مرتفع ما مثله ارتفاع وزهن

ان التدقيق الداخلي يتسم باالستقاللية و على املدققني انتهاج املوضوعية أثناء ممارستهم   يؤكدوهذا ما  0...اقل من  .....
 .ملهامهم مما ينعكس على املسامهة يف تطبيق احلوكمة

 0...اقل من  .....باملائة و قيمة داللة احصائية  .8حيث بلغ وزن نسيب ايضا قرة الثانية االجياب املرتفع كان بالنسبة للف
املدقق الداخلي يتلقى تدريب و تعليم مستمر عن املعايري املهنية الواجب التحلي هبا اثناء ممارسة املهام  ما يساهم  ان وهو ما جيزم 

 .يف تفعيل حوكمة الشركات
اليت هي اقل من  و.....و قيمة داللتها  09.01ضا اجيابيتها وذلك بالنسبة لوزهنا النسيب الذي بلغ اوضحت الفقرة السابعة اي

هناك دليل مكتوب جلميع السياسات و كذا اإلجراءات املتبعة يف قسم التدقيق الداخلي كدليل  ان  يؤكداالمر الذي  0...
 . لعمل املوظفني به
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و اليت هي اقل  .....باملائة و قيمة داللتها واليت بلغت  08.63ابية من خالل وزهنا النسيب اهنا اجيمت التأكد من الفقرة الرابعة 
يأخذ بعني االعتبار املخاطر اليت تواجه املؤسسة واليت ال تتكفل اجراءات التأكيد  ما يفسر ان التدقيق الداخلي  0...من 

  .لوحدها من اكتشافها
اقل  .....باملائة و قيمة داللة احصائية 06.36وزن نسيب بلغ  من خاللقد اوضحت الفقرة اخلامسة درجة قبول و اجيابية 

املدقق الداخلي يستطيع الوصول للسجالت و األشخاص املناسبني وغري ذلك ملا يلزمه تأدية  ان  يؤكداالمر الذي  0...من 
 واجبه دون قيود

االمر الذي  0...االقل من  .....باملائة وقيمة داللتها  01.01قرة الثالثة و اليت بلغ وزهنا النسيب ونفس الشيء اتضح يف الف
 .زيادة كفاءة وجودة خدماته وتنفيذ مهامه برباعة وعناية مهنية  .مبا يسعى املدقق الداخلي على يفسر االجياب 

 :مجيع احملاوراختبار 
                       حتليل حماور الدراسة      ( 11)اجلدول 

متوسط  فقرات اجملال الثاين الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن   
 النسيب

t   مستوى
 الداللة

  .....  56.05   09.1  315.. 1.168 اجملال االول 5
  اجملال الثاين 1

1.563 
..095   09..0   53.06   .....  

    56  00   350..    1 اجملال الثالث 3
..... 

   86..1  93.30  595..  1.030 اجملال الرابع 1
..... 

  مجيع جماالت الدراسة   0
1.168  

..1.1  85.0  11.80     .... 

 
 :التعليق

مدى "والذي يبني اراء افراد عينة الدراسة يف حماور الدراسة  (11)للعينة الواحدة و النتائج مبنية يف اجلدول رقم  tمت استخدام   
ويتبني ان املتوسط احلسايب جلميع .مسامهة االلتزام بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق الداخلي يف تتفعيل و جتسيد حوكمة الشركات 

" t"باملائة و قيمة .6نسيب احملايد زن الباملائة و هي اكرب من الو  85.0و الوزن النسيب يساوي  1.16اجملاالت جمتمعة يساوي 
و هي اقل من  .....ومستوى الداللة يساوي  ..1اجلدولية اليت تساوي "  t"وهي اكرب من قيمة  11.80احملسوبة تعادل 

 .اتمما يعين ان االلتزام بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق الداخلي يساهم يف تفعيل و جتسيد مبادئ احلوكمة يف الشرك 0...
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  :اختبار و تحليل الفرضيات
 :لقد مت االعتماد على قاعدة القرارات التالية الختبار الفرضيات

H1 :0...إذا كان مستوى الداللة احملسوبة أقل من مستوى الداللة املعتمدة. 
H0: 0...إذا كان مستوى الداللة احملسوبة أكرب من مستوى الداللة املعتمدة. 

 :االوىل  الفرضية 
H1  : نظام الرقابة الداخلية و تفعيل التدقيق الداخلي لبني تقييم  0...داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .مبادئ حوكمة الشركات 
H0: نظام الرقابة الداخلية و تفعيل التدقيق الداخلي ل،بني تقييم 0...ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 .شركات مبادئ حوكمة ال
 معامل االرتباط بني تقييم نظام الرقابة الداخلية وفق التدقيق الداخلي و تفعيل :(13)اجلدول             

 .  مبادئ حوكمة الشركات                                             
 تفعيل مبادئ حوكمة الشركات االحصاءات اجملاالت

 116.. معامل االرتباط  اجملال االول
 98... مستوى الداللة 
 00 حجم العينة 

 
وبالتايل . 0...واليت تعترب اكرب من قيمة الداللة  املعتمدة   98...ان قيمة الداللة احملسوبة  : اختبار وحتليل الفرضية األوىل

يعين عدم وجود عالقة مابني تقييم نظام الرقابة الداخلية وفق  ما هذا. H0ونقبل الفرضية الصفرية  H1نرفض الفرضية البديلة 
 . التدقيق الداخلي و تفعيل مبادئ حوكمة الشركات

 :نيةالثا  الفرضية 
H1   :و عناصر التدقيق الداخلي كأحدمابني ادارة املخاطر  ،  0...داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 . يف الشركات  احلوكمة مبادئ تفعيل
H0: مابني ادرة املخاطر كأحد عناصر التدقيق الداخلي و   ،0...ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات
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 ادارة املخاطر كأحد عناصر التدقيق الداخلي بني معامل االرتباط: (11)اجلدول
 و تفعيل مبادئ حوكمة الشركات 
    

 تفعيل مبادئ حوكمة الشركات االحصاءات احملاور
احملور 
 الثاين

  195.. معامل االرتباط 
 35...  مستوى الداللة 
 00 حجم العينة 

 
وبالتايل ..0...قيمة الداللة املعتمدة من  اصغرواليت تعترب ، 35...ان قيمة الداللة احملسوبة :  نيةالثااختبار وحتليل الفرضية  

ادارة املخاطر كأحد عناصر  بني  ماوجود عالقة حقا هذا ما يعين . H0الفرضية الصفرية  نرفضو  H1الفرضية البديلة  نقبل
 .التدقيق الداخلي و تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات

 :الفرضية الثالثة
H1   :مبادئ تفعيل و التدقيق الداخلي إدارات استقاللية ، بني 0...داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 

 .يف الشركات   احلوكمة
H0: مبادئ تفعيل و التدقيق الداخلي إدارات استقاللية ، بني0...ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

 .يف الشركات   احلوكمة
                                                                  تفعيل    و التدقيق الداخلي إدارات استقاللية معامل االرتباط بني: (10)اجلدول

 .يف الشركات   احلوكمة مبادئ                                        
 

 تفعيل مبادئ حوكمة الشركات االحصاءات احملاور
احملور 
 الثالث

 166.. معامل االرتباط 
 .0... مستوى الداللة 
 00 حجم العينة 

 
وبالتايل ..0...،واليت تعترب مساوية لقيمة الداللة املعتمدة  .0...ان قيمة الداللة احملسوبة : اختبار وحتليل الفرضية الثالثة  

التدقيق  إدارات هذا ما يعين حقا وجود عالقة ما بني استقاللية. H0ونرفض الفرضية الصفرية  H1نقبل الفرضية البديلة 
 .  احلوكمة يف الشركات تفعيل مبادئ  و الداخلي
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 :الرابعةالفرضية 
H1   :تفعيل و مابني تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية ،  0...داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 

 .يف الشركات   احلوكمة مبادئ
H0: تفعيل و التدقيق الداخلي وفق املعايري الدوليةمابني تطبيق ، 0...ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

 .يف الشركات   احلوكمة مبادئ
 

  مابني تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية معامل االرتباط: ( 16)اجلدول                      
 .يف الشركات   احلوكمة مبادئ تفعيل و                                      

  
 تفعيل مبادئ حوكمة الشركات االحصاءات احملور

احملور 
الرا
 بع

 115..  معامل االرتباط 
 5....  مستوى الداللة 
 00 حجم العينة 

 
وبالتايل ..0...قيمة الداللة املعتمدة من  اصغر،واليت تعترب  5....ان قيمة الداللة احملسوبة :  الرابعة اختبار وحتليل الفرضية
وجود عالقة مابني تطبيق التدقيق الداخلي وفق هذا ما يعين حقا . H0ونرفض الفرضية الصفرية  H1نقبل الفرضية البديلة 

 .يف الشركات   احلوكمة مبادئ تفعيل و املعايري الدولية
  :اخلامسةالفرضية 

الختبار الفروق ملتوسطات أراء جمتمع ANOVAإجراء اختبار التباين األحادي مت الدراسة جملتمع الشخصية السمات أثر لبيان
 خالل من ذلك ويتم الدراسة حول تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية ومسامهته يف تفعيل مبادئ احلوكمة بالشركات،

 تلك وأثر الدراسة، جمتمع ألفراد الشخصية والسمات باخلصائص تتعلق واليت الدراسة استبانة من األول القسم أسئلة استخدام
 :يف الشركات كما  يلي  احلوكمة مبادئ تفعيل يفالتدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية  تطبيق على اخلصائص

دقيق بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق الت 0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : الفرضية اجلزئية االوىل
  .يعزى اجلنس.الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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                               الختبار فروق املتوسطات لتطبيق التدقيق   Anovaنتائج اختبار التباين االحادي (:10)اجلدول
                                                                                الداخلي وفق املعايري الدولية يساهم يف تفعيل احلوكمة بالشركات

 .يعزى متغري اجلنس
مصدر  

 التباين
 

درجة  
 احلرية

 F  مستوى
 الداللة

تطبيق التدقيق 
الداخلي وفق 
املعايري الدولية 
لتفعيل حوكمة 

بالنسبة 
 ' اجلنس'

بني 
 اجملموعات

5  
5.3.

9 

..10 

داخل 
 اجملموعات

03 

 01 جمموع

 
 :قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلي

 تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية حول املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل اختبار استخدام مت
 احملسوبة جلميع احملاور تساوي  Fيتبني أن قيمة ،)( و النتائج املبنية يف اجلدول  و مسامهته يف تفعيل احلوكمة بالشركات ،  

 .3.09اجلدولية واليت تساوي  Fوهي أقل من قيمة  5.3.9
مميا يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند  0...وهي اكرب من  108..يساوي كما ان قيمة مستوى الداللة 

عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات  بني افراد 0...مستوى 
 .H0 و نقبل الفرضية الصفرية H1وبالتايل نرفض الفرضية البديلة. اجلنس متغرييعزى 

بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق  0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  :الفرضية اجلزئية الثانية
 يعزى العمر     .الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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وفق املعايري الدولية التدقيق الداخلي لتطبيق   الختبار فروق املتوسطات  Anovaنتائج اختبار التباين االحادي (:18)اجلدول
 .يعزى متغريالعمر. احلوكمة بالشركات يساهم يف تفعيل 

 
  F  مستوى

 الداللة
   

درجة 
 احلرية

تطبيق التدقيق 
الداخلي وفق املعايري 

الدولية لتفعيل حوكمة 
 'العمر'بالنسبة 

..50. ..0.5 01 

 
 :التعليق

 تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية حول املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل اختبار استخدام مت
 احملسوبة جلميع احملاور تساوي  F،يتبني أن قيمة ( 18)و مسامهته يف تفعيل احلوكمة بالشركات ، و النتائج املبنية يف اجلدول   

 .3.09واليت تساوي  اجلدولية Fوهي أقل من قيمة  .5..
مميا يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند  0...وهي اكرب من  0.5..كما ان قيمة مستوى الداللة يساوي 

بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات  0...مستوى 
 .H0 و نقبل الفرضية الصفرية H1وبالتايل نرفض الفرضية البديلة .يعزى مؤهل العمر

بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق  0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : الفرضية اجلزئية الثالثة
 يعزى املؤهل العلمي.الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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                                    الختبار فروق املتوسطات لتطبيق  Anovaنتائج اختبار التباين االحادي (:19)اجلدول
                                                                التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية يساهم يف تفعيل احلوكمة بالشركات

 .يعزى متغري املؤهل العلمي .
 

درجة 
 احلرية

F  قيمة
 الداللة

تطبيق التدقيق الداخلي 
وفق املعايري الدولية 

يساهم يف تفعيل 
. احلوكمة بالشركات

 ".املؤهل العلمي"متغري 
 

 
01 

 

 
5.091 

 

 
..153 

 

 
 :التعليق
تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري  حول املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل اختبار استخدام مت       

احملسوبة جلميع احملاور  F،يتبني أن قيمة ( 19)الدولية و مسامهته يف تفعيل احلوكمة بالشركات ، و النتائج املبنية يف اجلدول 
 .3.09اجلدولية واليت تساوي  Fوهي أقل من قيمة  5.091تساوي  

مميا يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند  0...وهي اكرب من  153..لة يساوي كما ان قيمة مستوى الدال
بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات  0...مستوى 

 H0 لفرضية الصفريةو نقبل ا H1وبالتايل نرفض الفرضية البديلة. العلمي يعزى مؤهل
بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق  0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : الفرضية اجلزئية الرابعة

 يعزى الوظيفة.الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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التدقيق                              الختبار فروق املتوسطات لتطبيق  Anovaنتائج اختبار التباين االحادي (:.3)اجلدول
                                                                                             الداخلي وفق املعايري الدولية يساهم يف 

 .يعزى متغري الوظيفة . تفعيل احلوكمة بالشركات
 

درجة 
 احلرية

F  قيمة
 الداللة

تطبيق التدقيق 
الداخلي وفق املعايري 

الدولية يساهم يف 
تفعيل احلوكمة 

متغري . بالشركات
 ".الوظيفة"
 

 
01 

 

 
..038 

 

 
..080 

 

 
 :التعليق

 املعايري الدوليةتطبيق التدقيق الداخلي وفق  حول املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل اختبار استخدام مت
احملسوبة جلميع احملاور تساوي   F،يتبني أن قيمة ( .3)و مسامهته يف تفعيل احلوكمة بالشركات ، و النتائج املبنية يف اجلدول   

 .3.09اجلدولية واليت تساوي  Fوهي أقل من قيمة  038..
عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية عند مميا يدل على  0...وهي اكرب من  080..كما ان قيمة مستوى الداللة يساوي 

بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات  0...مستوى 
 Hو نقبل الفرضية الصفرية H1وبالتايل نرفض الفرضية البديلة. يعزى مؤهل الوظيفة

بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق  0...د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة توج: الفرضية اجلزئية اخلامسة
 يعزى اخلربة.الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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                                             الختبار فروق املتوسطات لتطبيق  Anovaنتائج اختبار التباين االحادي (:35)اجلدول
 .يعزى متغري اخلربة. بالشركات الدولية يساهم يف تفعيل احلوكمة  التدقيق الداخلي وفق املعايري

 
درجة 
 احلرية

F قيمة الداللة 

تطبيق التدقيق الداخلي وفق 
املعايري الدولية يساهم يف 
. تفعيل احلوكمة بالشركات

 ".اخلربة"متغري 
 

 
01 

 

 
..501 

 

 
..815 

 

 
 :التعليق

 تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية حول املبحوثني إجابات بني الفروق الختبار األحادي التباين حتليل اختبار استخدام مت
احملسوبة جلميع احملاور تساوي   F،يتبني أن قيمة ( 35)و مسامهته يف تفعيل احلوكمة بالشركات ، و النتائج املبنية يف اجلدول   

 .3.09اجلدولية واليت تساوي  Fوهي أقل من قيمة  501..
ذات داللة احصائية عند  مميا يدل على عدم وجود فروقات 0...وهي اكرب من  815..كما ان قيمة مستوى الداللة يساوي 

بني افراد عينة الدراسة حول تطبيق التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات  0...مستوى 
 .و نقبل الفرضية الصفرية H1وبالتايل نرفض الفرضية البديلة. يعزى اخلربة
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 :النتائج و االستنتاجات
 :التالية النتائج إىل التوصل مت للدراسة والعملية النظرية التحليالت خالل من
 واألسس املعايري وتطوير دراسة أمهية يشري إىل مما احلوكمة، مبادئ و تفعيل دعم يف ملهنة التدقيق الداخلي األخالقي امليثاق يؤثر
 .اخلصوص هذا يف مةاحلوك ومبادئ لقواعد مستمرة تدعيًما بصورة امليثاق هذا عليها يقوم اليت
 األهداف من العديد إلجناز احلوكمة بالشركات تطبيق حتسني يف رئيسي بشكل يساهم التدقيق الداخلي معايري تطوير متابعة ان

 إىل للوصول و املدققني اخلارجيني وإدارة التدقيق الداخلي العليا واإلدارة اإلدارة أعضاء جملس بني التواصل حتسني يف املساعدة مثل
 .احلوكمة يف الشركات لقواعد أفضل تطبيق

 احلوكمة الستمرارية ضمانًا أصحاب املصاحل  دور بتفعيل وذلك احلوكمة تطبيق من املنشودة جيسد التدقيق الداخلي األمهية
 .داخل الشركات وتطبيقاهتا

 وإدارة تدقيق وجلنة فاعل إدارة جملس وجود على يشتمل الذي املتكامل واملهين اإلداري التنظيم توافر احلوكمة أعمال تنفيذ يتطلب
 .الشركة داخل االمتثال مراقبة وظيفة مع املخاطر إدارة وجلنة التدقيق الداخلي

هناك ارتبط قوي بني االجراءات الرقابية املمارسة من قبل التدقيق الداخلي و تقييم كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية يف تفعيل 
 .الشركات مبادئ حوكمة

 .هناك عالقة بني سياسات التدقيق الداخلي وتقومي نظام الرقابة الداخلية يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
 الكاملة الصالحيات ووجود ومتطلباهتا أركاهنا وتدعيم التدقيق الداخلي إدارات استقاللية على احلفاظ بني إجيابية عالقة توجد
 لعمل املدقق الداخلي الالزمة اإلمكانيات مجيع توفري على العمل مع اجملاالت، كافة يف صياتهبتو  واألخذ التدقيق الداخلي ملدير

 .  احلوكمة مبادئ ،وتفعيل املطلوب بالشكل
هناك عالقة اجيابية كبرية بني اتسام التدقيق الداخلي باالستقاللية و انتهاج املدققني املوضوعية اثناء ممارسة مهامهم مما ينعكس 

 .على التطبيق اجليد ملبادئ حوكمة الشركات
التحلي هبا و تفعيل حوكمة هناك عالقة ارتباط ما بني التدريب و التعليم املستمر للمدقق الداخلي على املعايري املهنية الواجب 

 .الشركات
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من أهم املواضيع املطروحة على صعيد  وأصبحتحوكمة الشركات أمهية كبرية ،  مبادئاكتسبت قواعد و          
 .خصوصا بعد الذي شهده العامل من ازمات مالية و اهنيارات عصفت بكربيات الشركات. االقتصاديات الدولية 

وملا نعايشه من زخم تكنولوجي و معلومايت سريع وتقنيات متطورة وما يعكسه ذلك على البيئة احمللية،سواء كان ذلك بالسلب 
سرعة تقومي الوضع   هبدف وهذا. اقتصادية كانت او اجتماعية وحىت سياسية   ، اليت مست خمتلف اجملاالتأو االجياب و 

و حىت امكانياتنا،حيث  ان ما ميكن حتقيقه من  مبادئناالراهن و التخطيط ملواكبة اهم املستجدات ملا يتوافق و قيمنا و 
علومات ذات جودة ،متميزة بعاملي الشفافية و املصداقية اليت تستخدم التطبيق الفعلي و الفعال حلوكمة الشركات  هو انتاج م

من اطراف متعددة تربطها مصاحل بالشركة ومما يساهم يف هذا مهنة التدقيق الداخلي،حبيث تضمن هذه املعلومات املفصح 
حتقق اهم عامل وهو توفري ،كما املال بالشركة وحتفظ حقوقهم من التالعب و الضياع وأصحابعليها محاية حقوق املسامهني 
  كما تكسب االقتصاد الوطين القوة و القدرة على مواجهة املنافسة .ومنه حتقيق ادارة رشيدة .الثقة باالدارة وكذا يف ممارساهتا

 .و جلب االستثمارات احمللية وكذا االجنبية  
" حوكمة الشركات"ارية احلديثة واليت تتمثل يف ويف هذا السياق سعينا من خالل دراستنا هذه االحاطة مبدخل من املداخل االد

 .حمض وكيفية تأثري كل متغري على االخر يف واقع جزائري "  التدقيق الداخلي"والرتكيز على الية من الياهتا 
الشركات يف ظل بيئة دولية  مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف التجسيد االمثل حلوكمة"وقد حاولنا من خالل تناول موضوع

و التدقيق الداخلي و الذي "  حوكمة الشركات"معاجلة اشكالية الدراسة اليت تدور حول احلكم الراشد( ". دراسة احصائية)
يعترب من االليات احملورية اليت تساهم يف التطبيق االمثل و الفعال حلوكمة الشركات وهذا يف حالة حسن استخدامه يف الشركة 

 . نا باملعاجلة عن طريق تناول اربع فصول وقم. 
 كان حتت اسم  مقاربة نظرية للتدقيق الداخلي ومت تقسيمه اىل اربع مباحث ، يف املبحث األول    :الفصل األول

تناولنا عموميات حول التدقيق وبعدها مت التطرق اىل االطار العام للتدقيق الداخلي مت اخدنا الضوابط االساسية 
خلي و بعدها قمنا بتناول عالقة التدقيق الداخلي باملهن االخرى و مت اخلتم خبالصة اجيز فيها اهم للتدقيق الدا

 .نتائج الفصل 
  كان معنون ب االطار العلمي و العملي حلوكمة الشركات وقمنا بتقسيمه اىل اربع مباحث اوهلا    :الفصل الثاني

كمة الشركات مث حوى املبحث الثالث االطار كان عموميات حوكمة الشركات وبعدها مبادئ وأساسيات حو 
 .و كان اخلتم خبالصة . التطبيقي حلوكمة الشركات و اخره كان التجارب الدولية حلوكمة الشركة 

  اثر التدقيق الداخلي يف باقي االطراف املسامهة يف تطبيق احلكم الراشد وضم اربع مباحث هو  :الفصل الثالث
مث مت التطرق للمعايري الدولية . ر التدقيق الداخلي يف تقسيم نظام الرقابة الداخلية االخر ، اوله كان حتت مسمى دو 

للتدقيق الداخلي ،وثالثه كان دور تدقيق ادارة املخاطر على حوكمة الشركات و اخره هو التدقيق الداخلي و عالقته 
 .الصة ضمت اهم النتائجوختم الفصل خب. بباقي االطراف املسامهة يف التطبيق االمثل حلوكمة الشركات 
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 خصص للدراسة امليدانية حيث قمنا بدراسة و حتليل أراء اهل االختصاص من مهنيني و اكادمييني يف :الفصل الرابع
خمتلف شركات القطر الوطين،فيما خيص تأثري التدقيق الداخلي على التطبيق االمثل ملبادئ حوكمة الشركات يف ظل 

 . يانات املوزعة عليهماعتمادا على االستب.بيئة دولية
  ضمت اهم النتائج و التوصيات اليت وصلت اليها الدراسة :الخاتمة . 

 : وقد مت التوصل اىل جمموعة من النتائج وبناءا عليها مت تقدمي جمموعة من التوصيات
 الوصول إىل جمموعة  مت. من خالل ما مت تناوله يف اجلانب النظري وكذا التطبيقي ملوضوع الدراسة :  نتائج الدراسة

 :يلي من النتائج واليت تعترب مبثابة اختبار للفرضيات املوضوعة مسبقا ومما مت استنتاجه من الطرح النظري ما
  أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي من أهم الوظائف باملؤسسة ،وهذا ملا تقدمه  من مساندة ودعم لكل من جملس

التدقيق اخلارجي ،وتدقيقها إلدارة املخاطر ومن هنا فهي تساعد يف تطبيق االدارة ،جلنة التدقيق،االدارة العليا و 
 .حوكمة املؤسسات

  مل تصدر اهليئة املنظمة  ملهنة التدقيق يف اجلزائر أية معايري مهنية  ، وأن ما هو موجـود جمـرد نصوص قانونية
 .يري حىتوتوصيات أصدرهتا اهليآت التنفيذية والتشريعية ال ترقى إىل مستوى املعا

  اهليآت اجلديدة املنظمة للمهنة يف اجلزائر املتمثلة يف اجمللس الوطين للمحاسبة واملصـف الـوطين للخرباء احملاسبني
مل تقـم اللجـان املكلفة بإصدار املعايري املهنية على  1122هناية سنة   والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، فإىل غاية

 .1122أي معيار باعتبارها  نصبت يف أواخر سنة مستوى هذه اهليآت، بإصدار 
  بواسطة حوكمة الشركات تدار وتراقب املؤسسات فهي تعترب كنظام للضبط،حبيث أهنا ترتكز يف اهتمامها باألساس

على اإلدارة الرشيدة لشؤون املؤسسة ،من أجل ضمان و محاية حقوق مصاحل املسامهني واألطراف االخرى اليت هلا 
وبالتايل فهي تعترب األداة احملققة لكفاءة وإلدارة املؤسسة يف استغالهلا ملواردها ودراستها للمخاطر وهو .عالقة هبا

من هم اطراف ذوي العالقة هبا بالدرجة  وأهدافمايتم اعتباره كمؤشر حتقيق املؤسسة ألهدافها بالدرجة االوىل 
 .الثانية

 والشفافية يف خمتلف  العدالة،املساءلة،املصداقية،اإلفصاح قيقمن اهم أهداف حوكمة الشركات هو تطوير األداء ،حت
 .املالية و احملاسبية اليت تصدر عن الشركة املعلومات

  هناك عالقة مابني التدقيق الداخلي و حوكمة الشركات ،فالتطبيق السليم للتدقيق الداخلي يؤدي اىل التفعيل األمثل
 .ملبادئ حوكمة الشركات

 لى مقومات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ،وحىت يتم التطبيق السليم حلوكمة الشركات يتطلب اجلزائر ال تتوفر ع
ثانيها  يتعلق .لوائح وقوانني تسري احلوكمة بإصدارفأوهلا هو تشريعي يتعلق .ثالث عناصر مهمة  على أرض الواقع 

تها وهذا ميكن حتقيقه على أرض بتوفر مستوى كاف من الثقافة  حول مفهوم حوكمة الشركات و متطلباهتا و أمهي
 .أما العنصر األخري واألهم هو أخالقي حبيث تطبيقه يعترب أمر نسيب وال ميكن قياسه.الواقع 
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 التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : 

للتدقيق الداخلي باملؤسسات اجلزائرية ،البد األخذ بعني االعتبار ضرورة  من أجل تفعيل الدور األساسي و احلقيقي        
ومن هذا املنطلق ندرج التوصيات .اىل جتسيد دور التدقيق الداخلي فيها  باإلضافة.ترسيخ الركائز األساسية حلوكمة املؤسسات

 :التالية
 وكمة املؤسسات اجلزائري أسوة بالدول العمل على زرع ثقافة احلوكمة يف بيئة األعمال من خالل إنشاء معهد حل

العربية األخرى والرتويج ملبادئ احلوكمة وألدلتها  وكذا تقدمي فرص تدريبية ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا 
 .وعمال املؤسسات باإلضافة إىل عقد مؤمترات يف هذا اجملال

  ات علمية بشكل مستمر وهذا يف جمال احلوكمة إىل دورات تدريسية ومؤمتر  واألكادميينيضرورة حضور املهنيني
 .والتدقيق الداخلي

 مدقق " اسم حتت  دوليا هبا معرتف شهادات إعطاء مع الداخليني وتكوين املدققني لتدريب متخصص معهد إنشاء
 واكتساب لتبادل معهد التدقيق الداخلي يف لالخنراط الداخليني املدققني حث   إىل باإلضافة ،"معتمد داخلي
 .اخلربات

 وظيفة التدقيق الداخلي وفقا للمعايري الدولية للتدقيق الداخلي ضرورة إعادة منهجت. 
  تتوفر لديهم اخلربة من أجل حتقيق الرضا فحص وظيفة التدقيق الداخلي من أطراف خارجية على املؤسسة،

 .ألصحاب املصاحل
 ممارسة املهنة مع اصدار معايري تدقيق داخلي  وجوب انشاء منظمة مهنية للتدقيق الداخلي تعمل على تنظيم اليات

 . خاص باجلزائر ، باإلضافة اىل وضع ميثاق أخالقيات املهنة يتوافق و احمليط اجلزائري
 دور جملس احملاسبة فيما خيص اصدار معايري التدقيق  االهتمام أكثر جبودة أداء التدقيق اخلارجي عن طريق تفعيل

اخلارجي تتوافق مع املعايري الدولية وكذا معايري اجلودة ، والعمل على وضع قوانني وضوابط من أجل االلتزام السليم 
 .هبا
 صة اليت جيب أن انشاء إطار عام للممارسة املهنية حيدد بدقة الشروط العامة ملمارسة املهنـة وشـروط املعرفـة املتخص

تتوفر يف املرتشح ملمارسة املهنة، مهام التدقيق ، كيفية تعيينه و اهناء مهامه ، كيفية حتديد أتعابه واملسؤوليات اليت 
  يتحملها؛

 الذي خيص إعادة تنظيم التكوين املتخصص ملهنة التدقيق الداخلي يف  1122هناية  صدور املرسوم التنفيذي يف
إجيابية لالهتمام باملعرفة املتخصصة ، ولكن إبقاء املهنة متارس من طـرف فئتني من املهنيني اجلزائر، يعترب خطوة 

يعترب يف رأينا من أوجه القصور اليت  تبقي على التشتت الذي يعرفه أعضاء املهنة وعلى اخللط وسوء الفهم لدى 
ال يشجع املهنيني على التعاون فيما  اجلمهور الناتج عن اختالف األلقاب لدى املهنيني ، كما أن هـذا التقسيم

كما أن التكـوين  املتخصص الذي قسم  إىل مرحلتني منفصلتني ، سنتان تكوين . بينهم يف األمور العلمية والعملية
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نظري وسنتان تربص ميداين ، يعتـرب يف رأينا من أوجه القصور نظرا ملدته الطويلة نوعا ما والفصل بني التكوين 
 . قيالنظري والتطبي

  ضرورة خلق هيئة مهنية قادرة على تنظيم مهنة التدقيق الداخلي تقوم باملهام املنوطة اليها لالرتقاء مبستوى املهنة
وحتقيق أهدافها ، ويتأتى ذلك من خالل توحيد اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات يف هيئة واحدة وهي املصف 

 .الوطين للخرباء احملاسبني  
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 :املراجع باللغة العربية

 :الكتب

    االحتاد الدويل للمحاسبنيIFAC ، » النسخة املعمول هبا يف فلسطني ، ترمجة مجعية  » معايير التدقيق الدولية ،
  2001الطبعة األوىل ،  مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية ،

  ، 0222، الطبعة األوىل ، دار صفاء ، األردن،(المدخل الحديث لتدقيق الحسابات)امحد حلمي مجعة  
  9191 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية  " الرقابة ومراجعة الحسابات" ، أمحد نور وآخرون   
  ، 9111، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، لبنان ، ( المراجعة معايير و إجراءات) إدريس عبد السالم اشتيوي   
 ، 0222الدار اجلامعية ،: ، االسكندرية " دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيد"امني السيد أمحد لطفي 
  ،0221 مصر،  –، الدار اجلامعية، اإلسكندرية "المراجعة بين النظرية والتطبيق"أمني السيد لطفي  
 ، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر "المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق" بوتني،

،0222   
  1998، مركز كحلوان  للكتب ،عمان ،" العملية و الناحية النظرية من": التميمي ،هادي،املدخل للتدقيق  
 0222  مصر ، اجلامعية ، الدار ،"االلكتروني التشغيل ظل في الداخلية المراجعة "القباين، علي ثناء    
  إصدار مجعية احملاسبني و "  الدولية مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير المراجعة"جربوع ،يوسف حممود ،

   2002املراجعني الفلسطينيني ، غزة 
  ، 9111دار الصفاء ،  :،الطبعة األوىل ، عمان "التدقيق الحديث للحسابات"مجعة أمحد حلمي  

حجازي ، وجدي حامد،أصول املراجعة الداخلية،مدخل عمل تطبيقي،دار التعليم اجلامعي للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة 
  0292األوىل،االسكندرية،

 ، اإلطار النظري و اإلجراءات )مراجعة الحسابات المتقدمة " حسني أمحد دحدوح ، حسني يوسف القاضي
  0221،دار الثقافة للنشر ،األردن ، 9اجلزء األول ، ط، ( "العملية

 دار الوراق للنشر :، عمان" أساسيات التدقيق في ظل المعايير أألمريكيـة و الدوليـة:"، حسني ممدوح حسني القاضي
  9111،  والتوزيع

  ، المبادئ–المفاهيم -شركات قطاع عام وخاص ومصارف"الشركات  حوكمة"محاد ،  طارق عبد العال-
  0222،الدار اجلامعية،مصر ،"المتطلبات -التجارب

  دار وائل للنشر ، األردن ،  األوىل، الطبعة (الناحية النظرية و العملية)علم التدقيق احلسابات ،  خالد أمني عبد اهلل ،
0222   

   دار املستقبل ، (األصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات) الرفاعي ،خالد راغب اخلطيب ، خليل حممود ،
    9119األردن ، 

   ،الوراق  "التدقيق الداخلي  بين النظرية و التطبيق  وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية"خلف عبد اهلل الوردات،
    2006للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان ، األردن ،سنة 
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 ،نظرية :المحلية .والقوانين واألنظمة الدولية التدقيق معايير ضوء في الحسابات تدقيق" علي، الذنيبات 
  2010 والتوزيع، للنشر وائل دار :عمان الثالثة ، الطبعة ،"وتطبيق

 للنشر،  اجلامعية الدار ،"المراجعة  أصول"  :الصحن حممد الفتاح عبد درويش ، ناجي حممود راشد ، السيد رجب
   2000 اإلسكندرية، اإلبراهيمية ،

 ،الدار :،االسكندرية"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،دراسة مقارنة"سليمان ، حممد مصطفى
  0221اجلامعية،

 ،الدار :،االسكندرية"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،دراسة مقارنة"سليمان ، حممد مصطفى
    0221عية،اجلام

  ، 0229، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ،مصر ،"المعايير و القواعد : المراجعة و الرقابة المالية "السيد حممد 
  ، تعريب ومراجعة حممد سيد أمحد عبد املتعال  "مدخل متكامل"اإلدارة اإلستراتيجية شارل  زهل ، جارديث جونز ،

   2008ر ، الرياض ، ، إمساعيل علي بسيوين ،دار املريخ للنش
 ،المفاهيم األساسية واليات التطبيق وفقا للمعايير :المراجعة الخارجية"الصبان،حممد مسري،علي،عبد الوهاب نصر

 .  0220،الدار اجلامعية ،الطبعة االوىل ، القاهرة،" المتعارف عليها و المعايير الدولية
 ،ترمجة عثمان باكر أمحد "تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية :إدارة المخاطر"طارق اهلل خان وحبيب أمحد ،

  0222املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريبات،:ورضا سعد اهلل،الطبعة األوىل،جدة
  ، شركات قطاع عام  المفاهيم ، المبادئ ، التجارب ، المتطلبات ،: الشركات   حوكمة "طارق عبد العال محاد

   2008/  2007، الدار اجلامعية ، مصر ، " وخاص و مصارف
  ، (  المفاهيم ، المبادئ ، التجارب ، تطبيقات الحوكمة في المصارف) الشركات حوكمةطارق عبد العال محاد ،

   2005الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  
 ،0222،االسكندرية،الدار اجلامعية،"كات،بنوكأفراد،إدارات،شر :إدارة المخاطر"طارق عبد العال محاد     
 1991 اإلسكندرية، اجلامعة شباب مؤسسة ،"وعمال  علما المراجعة :"زيد أبو خليفة كمال الصحن ، الفتاح عبد 
  0222،  ، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية الرقابة والمراجعة الداخلية،  عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرايا   
  مكتبة احلرية للنشر و التوزيع ،القاهرة ، مصر "الحوكمة المؤسسية"اهلل وراد خليل ، حممد عبد الفتاح العشماوى ،عبد،

      2008، سنة 
  مراجعة الحسابات وتكنولوجيا : "عبد الوهاب نصر علي و شحاته السيد شحاته ،دراسات متقدمة يف

  0222،،الدار اجلامعيـة،اإلسـكندرية  "المعلومات
 ،الدار اجلامعية ، ، " مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات " عبد الوهاب نصر علي و شحاته السيد شحاته

   0221 -0222اإلسكندرية ،  
   ، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع ،القاهرة "الحوكمة المؤسسية"عطا اهلل وارد خليل ، حممد عبد الفتاح العشماوي

  ، 2008،مصر،
  ، الرقابة والمراجعة  الداخلية الحديثة في بيئة التكنولوجيا "علي عبد الوهاب  نصر ، و شحاتة  شحاتة السيد

  2006، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، " والمعلومات  وعولمة أسواق  المال  الواقع و المستقبل
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  ،والدولية العربية بيئة األعمال في الشركات و حوكمة الحسابات مراجعة" ،وشحاته  الوهاب عبد علي 
  2007 اجلامعية، الدار :اإلسكندرية ،"المعاصرة

 ،  الطبعة االوىل ، دار املسرية للنشر و التوزيع و " النظرية تدقيق الحسابات المعاصر،الناحية" غسان فالح املطارنة ،
  0221الطباعة ، عمان ، 

 ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، " في الرقابة والمراجعة الداخليةاالتجاهات الحديثة " فتحي رزق السوافريي وآخرون ،
  0220اإلسكندرية ، 

 ،املكتب اجلامعي "دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة" كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا ،
  0221.احلديث، اإلسكندرية ـ مصر،

 ،2002، دار الكتاب األول للنشر والتوزيع ، القاهرة ، "المراجعة في عالم متغير" لطفي أمني السيد أمحد     
 ، 2001اجملمع  العريب للمحاسبني ،عمان ، األردن،  ،" مفاهيم التدقيق المتقدمة"اجملمع العريب احملاسبني أ       
 ،0222، جمموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، "حوكمة الشركات" حمسن امحد اخلضري    
 ، (  المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية) حممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي

  2006الثالثة ،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة
 9119،الدار اجلامعية، االسكندرية،"الرقابة و المراجعة  الداخلية"الصحن، الفتاح عبد سرايا، السيد حممد  
  ،9112، الدار اجلامعية ، بريوت ، "المراجعة بين التنظير و التطبيق"حممد مسري الصبان، حممد الفيومي  
 ، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية " حوكمة الشركات ومعالجة  الفساد المالي واإلداري" حممد مصطفى سليمان ،

،2006   
  ،الدار اجلامعية، "الشركات ودور أعضاء مجلس اإلدارة والمدريين التنفيذيين حوكمة"حممد مصطفى سليمان ،

  0229اإلسكندرية، 
  ، أطروحة دكتوراه غري منشورة  ، كلية العلوم  نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائرمسعود صديقي ،

   0222االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ، 
  0221الدار اجلامعية ،: ،اإلسكندرية "المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني"ح،نادر شعبان السوا  
    ، الطبعة الثالثة  ، دار وائل للنشر ، األردن  "مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية"هادي التميمي ،

،0221   
  ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، عمان "مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية " هادي التميمي ،– 

     0222األردن ، 
  ، دار وائل للنشر  و التوزيع ، الطبعة  الثانية ،  "مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية"هادي التميمي ،

2006   
   ، المراجعة بين النظرية " امحد حامد حجاج ، كمال الدين سعيد ، : تعريب و مراجعةوليام توماس ، أمرسون هنكي

 9112، الكتاب األول دار املريخ للنشر، السعودية ،" و التطبيق
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 :المقاالت و مذكرات التخرج
 

   ،الشركات ورفع مستوى االفصاح وأثرها في معالجة األزمة المالية  حوكمة"ابراهيم خليل يدر السعدي
املستقبلية،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،مكتبة  واألفاق،األزمة املالية العاملية وآخرونمروة أمحد  :،منشور يف "المعاصرة

  0299اجملتمع العريب للنشر و التوزيع،األردن،
  اجمللة املصرية  للدراسات  "دراسة تطبيقية–كلفة للمراجعة  الداخلية تحليل العائد و الت"بدران، سناء حممد 

 1994التجارية، كلية التجارة ،جامعة املنصورة ، عام 
 البعد السلوكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من أثار األزمة "،  بريش عبد القادر، محو حممد

، جامعة فرحات  األزمة املالية واالقتصادية العاملية واحلوكمة العاملية:  دويل، مداخلة ضمن امللتقى العلمي ال"العالمية
    0221/09،02 -سطيف  -عباس 

 0222سبتمرب 02،الصادر يف 09العدد:جريدة الشروق اليومي 
  ،إصدار مركز املشروعات  ، ترمجة مسري كرم،" حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرون"جون سوليفان وآخرون

 0222الدولية اخلاصة، واشنطن،
 ، االكادميية العربية يف "حوكمة الشركات وأثرها على االفصاح في المعلومات المالية" حسني عبد اجلليل ال غزوي،

  0292الدمنارك،
  ، لحكم من أجل إستراتيجية وطنية  للحوكمة من منظور إدارة الدولة والمجتمع و ا"حسني مصطفى هاليل

، حبوث و أوراق عمل مؤمتر متطلبات حوكمة الشركات و أسواق املال العربية ، املنظمة العربية للتنمية  " الرشيد
    2007اإلدارية ، مصر ، 

  ، بطاقة مشاركة يف "واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها" حسني يرقي ، عمر علي عبد الصمد ،
واق ع ،رهانات و افاق ، جامعة العريب بن مهيدي ، أم :احلوكمة احملاسبية للمؤسسة:امللتقى الدويل األول حول 

  0292ديسمرب  22.29البواقي ،
 ، بطاقة مشاركة يف " واقع حوكمة المؤسسات بالجزائر وسبل تفعيلها "حسني يرقي، عمر علي عبد الصمد ،

نات و افاق ،جامعة العريب بن مهيدي ،ام واقع،رها:امللتقى الدويل األول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة
     0292ديسمرب 29.22البواقي،

 ،تحليل العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخارجي في شركات المساهمة العراقية "حسني،هاشم حسن
  ،0229،  اجلامعة االهلية ، بغداد ، العراق ،" دراسة ميدانية: 
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 فعالية وأداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات كآلية "و أ صيف اهلل حممد اهلادي، مسعود درواسي.د
حوكمة الشركات كآلية حلد من "،حبث مقدم يف امللتقى الوطين جلامعة بسكرة"للحد من الفساد المالي و االداري

   0290ماي1.2الفساد املايل و االداري،
 جامعة ،جملة"المؤسسات في الداخلية الرقابة نظم وفعالية كفاية تحسين في المراجعة لجنة دور"حسني، دحدوح 

 .  0229  والقانونية،جملد االقتصادية للعلوم دمشق
 ،جملة جامعة دمشق للعلوم "دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية"رشا محادة،

   0292،  0، العدد01االقتصادية و القانونية ،اجمللد 
 ، العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات "مسري كامل حممد عيسى

،اجمللد رقم  9جامعة االسكندرية ،العدد رقم : ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،االسكندرية "، مع دراسة تطبيقية
    0229، جانفي   22

  لمحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة العوامل ا"عيسى، حممد كامل مسري
 29جامعة االسكندرية ،العدد رقم :، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية االسكندرية"مع دراسة تطبيقية -الشركات

   0229، جانفي   22،اجمللد رقم 
  ،وتأثيرها األردنية العامة المساهمة الشركات في المراجعة لجان لدور أنموذج تطوير" سالمة، موسى السويطي 

 عمان جامعة واإلدارية ، املالية الدراسات كلية منشورة، غري دكتوراه رسالة ،"الخارجي التدقيق واستقاللية فاعلية في
  0221 العليا  للدراسات العربية

 الوطين املؤمتر ،"تبنيها جراء من المحققة والعوائد المؤسسات حوكمة لماهية النظري التأصيل " ، خضرة صديقي 
  22.29/92/0290للدولة ، جامعة بويرة ،  العامة امليزانية إدارة يف مبادئ احلوكمة إرساء متطلبات حول الثاين

 ،املؤمتر العلمي  ، "انعكاس تكامل المراجعة الداخلية و الخارجية على األداء الرقابي"صديقي مسعود، براق حممد
مارس  29.21الدويل حول األداء املتميز للمنظمات احلكومات ، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ، 

0222  
 ،المؤسسية بين المفهوم و إمكانية تطبيقها على أرض الواقع في  الحاكمية"ظاهر شاهر القشي،حازم اخلطيب

  9،العدد92، اجمللد  0221:، اجمللة العربية لإلدارة ، األردن " الشركات المدرجة في األسواق المالية
 72 اجمللة لإلدارة ، العربية اجمللة ،"المحاسبة  بيئة في وأثرها العالمية الشركات بعض انهيار "القشي ، يوسف ظاهر 

  0222 مصر، ،7 العدد ،

   ، الحسابات ومسؤوليته في تلبية  حول دور مراقب دراسة"عبد الصمد جنم اجلعفري،إياد رشيد القريشي
 0221، املعهد العريب للمحاسبني القانونيني،جامعة بغداد،" احتياجات مستخدمي القوائم المالي
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  ،جملة البحوث  " المعلومات إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية فيظل تطور تكنولوجيا"عبد اهلل،حممد الرملي،
   ديسمرب1994التجارية  املعاصرة ،اجمللد الثامن ،العدد الثاين ،

 مذكرة ،"المالية التقارير وجودة المؤسسية للحاكمية الفعلي التطبيق مستوى بين العالقة " امساعيل، جابر علي 
     ، 2010 األوسط، الشرق جامعة حماسبة، ختصص ، األعمال كلية ، املاجستري شهادة لنيل

  مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في "العمري ، امحد امحد ،و عبد املغين،فضل عبد الفتاح
  2006اجمللة  االردنية يف ادارة االعمال ،اجمللد الثاين،العدد الثالث،  "البنوك التجارية اليمينية

  ، اجمللة " مدى تطبيق  معايير التدقيق الداخلي  المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية"العمري و عبد املغين،
   0221االردنية يف ادارة االعمال ،اجمللد الثاين ، العدد الثالث،سنة 

 ، 225دد احملاسبون  ، مجعية احملاسبني واملراجعني الكويتية ، الع ، جملة" الشركات حوكمة"  فخرا ،  حممود عبد اهلل 
  2002، أغسطس 

   ، امللتقى  "منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي:حوكمة الشركات"فريد كورتل،
    0229اكتوبر 92.91الدويل االول لكلية االقتصاد،جامعة دمشق،

    ، ورقة مقدمة " المعايير العالميةالحكم الجيد في المصارف و المؤسسات المالية العربية حسب "فؤاد شاكر ،
    2005الشراكة بني العمل املصريف و االستثمار من أجل التنمية ، سنة " إىل املؤمتر املصريف العريب 

  ،اثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للـشركات المدرجـة فـى سوق فلسطين "قباجة ،عدنان
 . 0229امعة عمان العربية للدراسات العليا،، دراسة حبثية ، ج"لألوراق المالية

 ، للعلوم جامعة دمشق مجلة ،"األردن في المدقق الحياد على وأثرها االستشارية الخدمات"عصام  ، قريط 
   0229.األول،سوريا العدد ،  والعشرون الرابع  المجلد القانونية االقتصادية و 

  ، اجمللة "  فاعلية المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة نحو إطار متكامل لتطوير"الكاشف ، حممود يوسف ،
  2000جامعة عني مشس ، القاهرة ، العدد الرابع ، أكتوبر  –العلمية  لالقتصاد و التجارة ، كلية التجارة 

 ،دراسة  -اثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية " ماجد إمساعيل أبو محام
، مذكرة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية غزة، "ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

0221   
 ، اجمللة العلمية لالقتصاد "لجنة المراجعة ودورها  في زيادة فاعلية عمل المراجعة و دعم استقاللهم"متويل سامي،

  0، العدد 02جمللد و التجارة،كلية التجارة،جامعة عن الشمس،ا
 املصرية، العدد السادس .، جملة احملاسب ، مجعية احملاسبني واملراجعني  "حوكمة الشركات"مد طارق يوسف ، حم

  م  0222دمسرب، -عشر،أكتوبر 
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    للجمهورية الرمسية اجلريدة أنظر التفصيل من ملزيد ،01/22/0229، املؤرخ يف  921-29املرسوم التنفيذي رقم 
     2009 مارس 25 يف الصادرة ، 19 العدد اجلزائرية،

 ، نشرة دورية يصدرها مركز املشروعات " حوكمة الشركات القضايا و االتجاهات" مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،
  0221مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،: ،القاهرة   0221، مارس 92الدولية اخلاصة ، العد

   نشرة دورية يصدرها مركز " حوكمة الشركات القضايا و االتجاهات" دولية اخلاصة ،مركز املشروعات ال ،
   0229مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،: ،القاهرة   0229،  صيف 92املشروعات الدولية اخلاصة ، العد

  ، أطروحة دكتوراه غري منشورة  ، كلية العلوم  ، نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائرمسعود صديقي
   0222االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ، 

  ،جملة ".دور المراجعة في إستراتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية الجزائرية" مسعود صديقي
     0222العدد األول ، كلية احلقوق  العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ، .الباحث

 ،تطبيقية المالية،دراسة التقارير جودة تحسين على المراجعة لجنة خصائص تأثير" صربي، ماهر صربي مشتهى 
 املالية العلوم كلية ،منشورة غري دكتوراه رسالة ،"عمان ببورصة المدرجة العامة المساهمة الصناعية الشركات على

  2008 األردن، عمان، واملصرفية، املالية للعلوم األكادميية العربية ،واملصرفية
  جملة العلوم اإلدارية  " نظرية الوكالة ودورها في تطوير نموذج الرقابة على األداء" ،جنايت إبراهيم عبد العليم ،

،1991   

 ، العدد الثاين ، "حوكمة الشركات:أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات " النشرة االقتصادية ، 
 2003اجمللد السادس و اخلمسون ،

 ، جودة خدمة المراجعة الخارجية و العوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر مراجعي لحسابات "نشوان ،إسكندر
   0292،جملة الفكر احملاسيب جامعة عني الشمس،مصر ،العدد األول،"الفلسطينية

  ،لسنة ( 20)رقم  الحسابات في قانون مهنة تدقيق الحسابات المسئولية التأديبية لمدققي"نصار حممد البطوش
 0220، آب (29)، جملة املدقق، العدد "9192

 المؤسسات في وقواعدها ، الرشيدة الحوكمة معايير تطبيق أهمية" ، املؤسسات حوكمة" اهلزاع ، نعمة بن وليد 
 اخلليج لدول التعاون جملس ،" الخليجي االقتصاد تنامي على وأثره اإليجابي التعاون مجلس بدول المالية والبنوك
 ، 2009 ، العربية

  ،  العدد " استكمال عملية المراجعة ، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين" يوسف حممود جربوع ،
   9111، الربع الرابع (112)
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 المالحقا



 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في    
 "أكاديميينمهنيين كانوا أو  "   حوكمة الشركات ،وهذا من وجهة النظر اإلختصاصيين  تفعيل  

الوظائف بالمؤسسة ،خصوصا لها  حيث أظهرت النتائج المتواصل إليها أن وظيفة التدقيق الداخلي تعتبر من أهم  
 ..لجنة التدقيق ،اإلدارة العليا والتدقيق الخارجي  تقدمه من مساندة ودعم لكل من مجلس اإلدارة ،

بواسطة حوكمة الشركات تدار وتراقب المؤسسات فهي كنظام للظبط بحيث أنها ترتكز في إهتمامها    
حماية   حقوق ومصالح المساهمين واألطراف األخرى التي  باألساس على اإلدارة الرشيدة للمؤسسة من أجل ضمان و 

لها عالقة بتا كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة  ما بين اإللتزام بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي  
 .وحوكمة الشركات ،ف التطبيق السليم لها يؤدي إلى التفعيل األمثل لمبادئ الحوكمة في الشركات  

 تاحية  الكلمات المف  

 التدقيق الداخيلي  ،حوكمة الشركات  المعايير الدولية  للنظام  الرق ابة الداخيلية    
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