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إلى من تاهت الكلمات والحروف في وصفها، إلى من كانت سندا في حياتي وغمرتني بعطفها،  
أدام اهلل صحتها ورعاها" الغاليةأمي  "إلى منبع الحنان    

إلى من أطفـأ ظلمة جهلي وكان خير مرشد لي نحو العلم و المعرفة، إلى من ضحى من أجل أن ينير  
أطال اهلل في عمره" أبي العزيز"دربي وطريقي    

 إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونني ويتنازلون عن حقوقهم إلرضائي  

التي كانت دائما  " رانيا"الغالية  أختي  م و صغيرهم، و أخص بالذكر  إلى كل أفراد عائلتي كبيره
.تدعو لي بالخير و تتمنى نجاحي  
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 أتقدم بجزيل شكري وعرفـاني هذا بقـلم لن يجف حبره حتى الفناء مستجيبة إلى رب السماء

 من سالمي المطروح إلى قـلبي المجروح علمي ومعرفتي مدونا فكرتي

.من دب وأحب روح المثابرة والعمل والجهد المبذولإلى    

:إلى من ساهم وساعدنا على إنجاز هذا المشروع ونخص بالذكر    

. لقبولهم تأطير هذا البحث  بوشرف جياللي  .د ودواح بلقـاسم  .دأشكر    

على المعلومات القيمة وحسن    كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد المدير لمؤسسة ميناء بمستغانم
.المعاملة طيلة فترة التربص أطال اهلل في عمره وأمده بالصحة والعافية  

. كذلك أتوجه بعظيم االمتنان والشكر لكل من قدم لي من مساعدة جزاه اهلل كل خير  

الشكر لكل عمال مكتبة جامعة خروبة خصوصا مدير المكتبة و إلى كل من ساعدني من قريب أو  
.عيد ولو بالكلمة الطيبةمن ب  
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 مقدمة عامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة عامة

 

كقد كلان كلتحوالت اكسيلاسية واالجتملاعية و االقتصلادية اكيت شهدهلا اكعلامل يف اآلونة األخرية، أثلار مبلاشرة        

على احمليط االقتصلادي واالجتملاعي كلمنظملات امللاكية واملؤسسلات االقتصلادية، هذا احمليط اكذي شهد تطورا 

صبحت اكيوم مضطرة إلعطلاء اكضملانلات اككلافية ملحوظلا خلاصة بعد األزمة امللاكية اكعلاملية األخرية، فلاملؤسسة أ

ملتعلامليهلا، وهذا حىت تضمن كنفسهلا اكبقلاء واالستمرار يف حميط تطبعه املخلاطرة اكشديدة واخلوف من املستقبل، 

 ديلات اكعلامليةومع اكتطور اككبري اكذي عرفته احليلاة االقتصلادية وتزايد اكتح . نتيجة االنفتلاح على اكعلامل اخللارجي

ت األعملال اكيوم، واملتمثلة يف املنلافسة ونظم تكنوكوجي ا املعلوملات وظهور اإلدارة مبفلاهيمهلا وأسلاكيبهلا مؤسسلا

. املتطورة، تتزايد أمهية ودور اإلدارة واملدراء يف قيلادة هذه املؤسسلات حنو حتقيق أهدافهلا املرغوبة بكفلاءة وفلاعلية

اكعقود اكقليلة امللاضية هو اكرتكيز على األداء يف املؤسسلات فمن أهم وأعمق اكتغريات احللاصلة يف اإلدارة خالل 

يف ظل كل هذه اكظروف أصبح تطوير وحتسني وترشيد األداء  . وحملاوكة إجيلاد منهجيلات موثوقة كقيلاس هذا األداء

عدهلا يف املؤسسلات أمرا ملحلا إلجيلاد أنظمة رقلابية وإدارية قوية ومتطورة، متكنهلا من احمللافظة على وجودهلا، وتسلا

على االستخدام االقتصلادي اككفء ملوارد هلا املتلاحة مملا يكسبهلا ميزة تنلافسية متكنهلا من فرض نفسهلا يف اكسوق، 

.وبلاكتلايل احمللافظة على مكلانتهلا واستقرارهلا   

يف هذا اإلطلار تبدو احللاجة إىل مهمة اكتدقيق حتمية ال غىن عنهلا يف تزويد خمتلف األطراف سواء كلانت داخلية 

فلاكتدقيق أصبح حيضى بلاهتملام كبري ومتزايد كدى كلافة . رجية، مبعلوملات دقيقة وموثوقة وذات مصداقية أو خلا

 األوسلاط امللاكية و االقتصلادية واكقلانونية ، 

وتكمن أمهية اكتدقيق يف كونه وسيلة اتصلال مللا يوفره من معلوملات كلعديد من اجلهلات، ووسيلة كلرقلابة وهذا من 

فمهلام املدقق حلاكيلا ختتلف عملا  . لاء وتقييمه كألداء ومسلامهته يف ترقيته وتطويره بلاستمرار خالل اكتشلافه كألخط

 كلانت عليه يف اكسلابق، حيث جند أن دوره ال يقتصر يف إبداء رأيه حول اكقوائم امللاكية اكيت مت إعدادهلا

 

 أ



عامةمقدمة   

 اكقرارات املنلاسبة و اكصحيحة من طرف إدارة املؤسسة فقط، بل يتعدى ذك  إىل ترشيد إدارة املؤسسة حنو اختلاذ 

.وهذا من خالل اخلدملات املختلفة واملتنوعة اكيت مينحهلا كلمؤسسة اكيت يتوىل تدقيق حسلابلاهتلا  

 البحث أهمية: 

 اكرقلابة أنظمة وتعزيز تطوير أجل من املؤسسة داخل كوظيفة ميلارس احمللاسيب اكتدقيق أن من اكرغم على

 واكقواعد اكشروط توفري خالل من املهنية واكعنلاية بلاإلهتملام حيظ ال أنه إال اكقرار، إختلاذ يف اإلدارة ومسلاعدة

 .اإلقتصلادية املؤسسة يف احليوية اكوظيفة هذه حتدد اكيت واملعلايري

 واكدور اكتدقيق بوظيفة اكعنلاية ضرورة على اكضوء تسليط خالل من أمهيته اكبحث يستمد وبلاكتلايل

.يكتبسه يف اختلاد اكقرار و اكسري احلسن كلمؤسسىة من خالل احلوكمة اكذي  

 البحث هداف أ: 

 .اكتعرف على عملية اكتدقيق بصفة علامة و اكتدقيق اكداخلي بصفة خلاصة-
 .احلوكمةاكتعرف على معلايري اكتدقيق احمللاسيب  املتبعة كتحسني عملية -
 .اكتعرف على مؤسسة مينلاء مستغلامن و خمتلف عمليلاهتلا-
 .اكتعرف على اكتدقيق اكداخلي بلاملؤسسلات اجلزائرية و حملاوكة إسقلاط اجللانب اكنظري على اكواقع امليداين-

:اإلشكالية     

 كيف يمكن للتدقيق كاداة علمية و عملية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية و ضمان حوكمة "
 "دائمة؟

 األسئلة الفرعية : 

 ؟ هو مفهوم اكتدقيق ملا-
 فيملا تتمثل حمددات احلوكمة؟ -

 ؟كيف ميكن كلتدقيق حتسني حوكمة املؤسسلات -

  فرضيات: 

 وتتمثل كنشلاطهلا اكعلامة املراقبة على اإلدارة تسلاعدكتدقيق هو وظيفة فحص داخل املؤسسة ا-1

 ؛ اكتدقيق عملية حتكم اكيت واكوسلائل واإلجراءات املعلايري من جمموعة يفه ضوابط

املتطلبلات اجلديدة كلنهوض بلاالقتصلاد، من خالل االنعكلاس اإلجيلايب كتطبيق مبلادئهلا  احدوكمة احلتعترب  -2
 .اكقلائمة على اإلفصلاح واكشفلافية

 ب



 

 مقدمة عامة

 

من أجل حتقيق أهدافهلا و ضملان اكنمو و   من خالل احلوكمة اكتدقيق أداة كتحسني أداء املؤسسة اإلقتصلادية-3
 .اكتطور

  أسباب الدراسة : 
 :األسباب الذاتية   - أ

هلا خالل لاصلة املوضوع بتخصص اكعالقلات اكعلامة و تنلاسب املوضوع مع اكقدرات املعرفية اكيت اكتسبن -1
 .سنوات اكدراسة 

  .امللاسرتاكرغبة يف إجنلاز مذكرة كنيل شهلادة  -2

 : األسباب الموضوعية  -ب

بلاإلفصلاح عن املعلوملات امللاكية كضملان شفلافية احلوكمة يف اكتدقيق احمللاسيب اكيت تسمح اكبحث عن آكيلات  -1
  .املؤسسلات 

 .تحسني حوكمة املؤسسلاتاكتطلع ألمهية اكتدقيق احمللاسيب كأداة ك -5

 . داخل املؤسسلات من أجل ضملان اكنمو و اكتطور احلوكميدراسة اكتكلامل بني اجمللال احمللاسيب و اجمللال   -3
 
  :البحث  نطاق
 .كوالية مستغلامن  مؤسسة املينلاء :نطاق مكاني    

 .4153-4151:تتعلق بلاكفرتة اكزملانية اكيت متت فيهلا دراسة اكبحث يف سنة:نطاق زماني    

 المنهج المتبع: 

املنهج و  اعتمدنلا على املنهج اكوصفي اكفرضيلات املسلاقة جلابة على اإلشكلاكية و اختبلارحىت نتمكن من اإل
 . اكتحليلي 

 

 

 ت



 مقدمة العامة

 

 خطوات البحث :  
 .هدا املوضوع من خالل اجللانب اكنظري و اجللانب اكتطبيقي علاجلنلا

حيتوي على اكفصلني،تطرقنلا يف اكفصل األول إىل أسلاسيلات حول اكتدقيق احمللاسيب و خصصنلا أملا اجللانب اكنظري 
 .اكفصل اكثلاين إىل مفلاهيم علامة حول احلوكمة

 .يف اجللانب اكتطبيقي قمنلا بدراسة حلاكة ميدانية على مستوى مينلاء مستغلامن-
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أساسيات حول التدقيق المحاسبي:                                                                  األول الفصل  

 
 هبلا أدت متواصل و بشكل ملحوظ كبريا تطورا شهدت اكيت اكواسعة امليلادين  إحدى بني من احلسلابلات تدقيق عتربي
 يبدأ ، املسريين أعملال ملراقبة وسيلة متثل كوهنلا بلاهتملام كبري تيحض فقد اكقرارات، ترشيد يف بلاكغة أمهية حتتل أن إىل
 املتعلقة املعلوملات وتبويب وتسجيل جتميع من احمللاسب إنتهلاء فبعد ، احمللاسب عمل ينتهي حيث من املدقق عمل

 من وخلوهلا اكعمليلات هذه سالمة على مدى احلكم يف املدقق دور يأيت ، املؤسسة عن نشلاط اكنلاجتة بلاكعمليلات
 .اكتالعبلات ورمبلا األخطلاء
وهنلا ركزنلا على تدقيق احمللاسيب على قلائمة اكدخل ألن على أسلاسهلا يتم احلكم على اكشركة بنجلاح أوفشل         

 اكتدقيقا موضوع تنلاوكت اكيت اكسلابقة اكدراسلات إىل اكفصل هذا يف اكتطرق سيتم سبق، ملا على وبنلاء. كدك  

  . مدقق احلسلابلات اخللارجي وكذك (قلائمة اكدخل) اكقوائم امللاكيةيف  احمللاسيب

 :كلاكتلايل االول اكفصل تقسيم فكلان

 كلتدقيق احمللاسيب املفلاهيمي اإلطلار  :المبحث األول  

 األدبيلات اكتطبيقية اكسلابقة ملوضوع اكدراسة:   المبحث الثاني
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أساسيات حول التدقيق المحاسبي:                                                                  األول الفصل  

 
 المحاسبي للتدقيق المفاهيمي اإلطار :المبحث األول 

امللاكية من جوانب عديدة ميكن  موضوع اكتدقيق احمللاسيب من املواضيع اكيت شكلت حيزا كبرياً يف حقل االدارة       
اكتدقيق احمللاسيب،  ويف املطلب اكثلاين مفهوم قلائمة ويف هذا املبحث سوف نتطرق كبعض مفلاهيم .اكتطرق هللا  ودراستهلا

 .اكدخل،  أملا املطلب اكثلاكث فكلان بعنوان عالقة تدقيق احمللاسيب جبودة معلوملات قلائمة اكدخل
 ق المحاسبيإطار عام حول التدقي: المطلب األول 

 تعريف  التدقيق وتدقيق الحسابات: الفرع األول 
 :لتدقيقا - أ

 1"يوجد اكعديد من اكتعلاريف كلتدقيق ككن سنحلاول تقدمي أهم اكتعلاريف اكيت قدمت كلتدقيق حيث        
اكتدقيق على أهنلا اختبلار تقين صلارم وبنلاء بأسلوب من طرف مهين مؤهل  Bonnault et  germond"وعرف 
  "،بغية إعطلاء رأي معلل على نوعية ومصداقية وجودة املعلوملات امللاكية املقدمة من طرف املؤسسة ومستقل

 :تدقيق الحسابات - ب
عملية منتظمة ومنهجية جلميع األدكة وتقوميهلا بشكل موضوعي اكيت تتعلق بنتلائج األنشطة واألحداث  هو      

 2.اكنتلائج واملعلايري املقررة وتوصيل ذك  اىل األطراف املعينة االقتصلادية وذك  كتحديد مدى اكتوافق واكتطلابق بني هذه
 من مهين مؤهل و فحص " اكتدقيق فإن ، اكفرنسي املعتمدين واحمللاسبني احمللاسبني اخلرباء مصف تعريف على بنلاء

 3"ملا اكنتلائج ملؤسسة حسلابلات وجدول امليزانية ومصداقية إنتظلام حول رأي إلبداء ، مستقل
 :يلي ملا إستخالص ميكن اكتعريفني على بنلاء

 . امللاكية كلمعلوملات بنلاء إنتقلادي فحص هو اكتدقيق
 

 

 

 

                                                           
 00-01:،ص، ص3112،ديوان املطبوعلات اجللامعية،بن عكنون، اجلزائر المرجعة والتدقيق الحساباتمسعود صديقي، ،حممد اكتهلامي طواهر  1
 02،ص0111،مؤسسة اكورق كلنشر واكتوزيع ،عملان،األردن،األمريكية والدوليةأساسيات التدقيق في ظل المعايير حسني دحدوح، ،حسني اكقلاضي  2

3 Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information financière des entreprises , 1ere 
édition , Dunod , Paris , 1991, P28.  
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أساسيات حول التدقيق المحاسبي:                                                                  الفصل األول  

 
 . اإلستقالكية عنصر املدقق شخص يف يشرتط ، اككفلاءة عنصر إىل إضلافة
 . األدكة من جمموعة يتضمن أن أي ، معلال يكون املدقق هذا رأي

 .احمللاسبية واملبلادئ بلاكقوانني اكتقيد من املدقق يتأكد أن

 ركزت على اكنقلاط اكيت تتمحور حوهللا اكتدقيق اكسلابقة،نالحظ بأن هذه اكتعلاريف تبعلا إىل ملامت سرده يف اكتعلاريف

 0:واكيت تشكل أبعلاد وهي

 :الفحص .1

ويقصد به فحص اكبيلانلات واكسجالت احمللاسبية وكل أدكة اإلثبلات ومسلار املعلاجلة كلتأكد من صحة وسالمة        

وحقيقة اكعمليلات اكيت مت تسيجلهلا وحتليلهلا وتبويبهلا،أي فحص اكقيلاس احمللاسيب وهو اكقيلاس اككمي واكنقدي 

 .كألحداث اإلقتصلادية اخللاصة بنشلاط املؤسسة

 التحقيق .2

احلكم على صالحية اكقوائم امللاكية اخلتلامية كأداة كلتعبري اكسليم كنتيجة أعملال املؤسسة،وعلى  يعرب اكتحقيق عن      

مدى متثيل املركز امللايل كلوضعية احلقيقة كلمؤسسة يف فرتة زمنية معينة،مبعىن اكتأكد من اكوجود اكفعلي وامليداين كعنلاصر 

 .اكذمة على أرض اكواقع

خمرجلات اكنظلام احمللاسيب تتواجد بلاكقوائم امللاكية اخلتلامية كلمؤسسة،فإن أي خلل يف اكنظلام املوكد هللا يؤدي حتملا  ومبلا أن

إىل خلل يف اكقوائم امللاكية اخلتلامية بصفة أوتوملاتيكية،كذك  فلاكتدقيق بإمكلاهنلا اكتشلاف اخللل من خالل تقومي هذا 

علايري اكتدقيق  ظل اكتقيد مبرق احمللاسبية واالكتزام مبعلايري اكنظلام احمللاسيب يفاكنظلام واكتأكد من االستمرارية يف تطبيق اكط

 .فق عليهلااملت
 .01-02:مرجع سبق ذكره،ص،صمسعود صديقي،،حممد اكتهلامي طواهر  1
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 :التقرير -2    

بلورة نتلائج اكفحص واكتحقيق يف شكل تقرير يقدم إىل األطراف املستخدمة كرأي املدقق سواء كلانت داخل  يقصد به 
أو خلارج املؤسسة، نستطيع أن نقول بأن اكتقرير هو اكعملية األخرية من اكتدقيق ومثرهتلا وبلاكتلايل يربز فيه مجيع اجلهود 

 1.ة بلاستصدار اكرأي اكفين احمللايداملبذوكة من قبل املدقق و املؤطرة بلاملعلايري اككفيل
 أهمية التدقيق الحسابات : الفرع الثاني

ترجع أمهية اكتدقيق احلسلابلات إىل مستخدمي اكبيلانلات احمللاسبية أو املستفيدين منهلا،وكلملا كرب حجم املنشأة،وزاد     

مستخدمي اكبيلانلات احمللاسبية كلملا أضحت مهمة مدقق احلسلابلات أكثر صعوبة نظرا الستخدام هذه اكبيلانلات يف 

اكنظلام احمللاسيب  يضيف قيمة كلمعلوملات االقتصلادية اكيت تنتج منإختلاذ اكقرارات االقتصلادية و يتمثل دور مدقق يف أنه 

اكثقة كذا قد يرى ميكن وصف هذه اكقيمة بلاكرقلابة و  هذه اكبيلانلات كرتشد أحكلامهم وقراراهتم، و ملصلحة مستخدمي

 2:اكبعض أن يقسم سلوك مستخدمي املعلوملات يف اختلاذ اكقرارات إىل ثالث جمموعلات كملا يلي 

 :  متعلاديل املخلاطرة:  ألولىا المجموعة

وتضم هذه اجملموعة بكلار اكسن و األشخلاص األكثر حرصلا،و اكذين يفضلون اكعوائد اكيت تتنلاسب مع درجلات      

 .املخلاطرة املنلاسبة، مثل احلصول على علائد ثلابت مقلابل درجة خملاطرة منخفضة

 :متجنيب املخلاطرة: الثانية المجموعة

ية و املستثمرين ورجلال االعملال ، حيث يكون اكفرد يف هذه اجملموعة مستعد كتحمل وتضم هذه اجملموعة املدير 

 3.املخلاطر يف حلاكة أن تكلفة االستثملار املبدئي أقل من اكقيم املتوقع احلصول عليهلا يف املستقبل 

 

 

                                                           
1

 11،ص  0111،املكتب اجللامعي احلديث، األزاريطة، اإلسكندريةالمراجعةأصول  ،اكفيوميمد كيب و حم وضع  
 34-21:،ص،عملان،األردن،ص3111،دارصفلاء كلنشر واكتوزيعالمدخل الحديث لتدقيق الحساباتأمحد حلمي مجعة،  3
3
 34 ،،عملان،األردن،ص3111،دارصفلاء كلنشر واكتوزيعالمدخل الحديث لتدقيق الحساباتأمحد حلمي مجعة،  
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 :قلاصدي املخلاطرة: الثالثة المجموعة

 
وتضم هذه اجملموعة املقلامرون يف نوادي اكقملار، و اكذين يدفعون أمواال أكثر مملا يتوقعون من اكعلائد خلاصة إذا مت  

املهتمون بتقلارير املدقق هم من  حسلاب هذا اكعلائد بلاحتملاالت اكربح و اخلسلارة كملا أن مستخدمي املعلوملات
و ىيتطلب ذك  من املدقق دراسة سلوك مستخدمي املعلوملات وردود أفعلاهلم اجتلاه تقلارير اكتدقيق، و  اجملموعة اكثلانية،

مدى تأثريهلا عليهم، و عموملا فأمهية عملية احلسلابلات و آثلارهلا على سلوك مستخدمي املعلوملات يف اختلاذهم 
 :     ل اآليتكقراراهتم تتضح من خال

يل جتنبهم ختفيض مقدار عدم اكتأكد كدى مستخدمي املعلوملات عن طريق تزويدهم بلاملعلوملات اككلافية،و بلاكتلا 0

 .خملاطر احتلاذ اكقرارات

خالل املعلوملات ذات اكقيمة اكيت حيصلون عليهلا من تقرير اكتدقيق و اكيت ترتبط يستلزم اختلاذ قرار معني و ذك  من  3

 .معينةبتحقيق أهداف 

 .تكون بلاعثلا ودافعلا الختلاذ موقف منلاسب يؤدي إىل جتنب اكنتلائج املرغوب فيهلا 2

 طرق ومعايير تدقيق المحاسبي : الفرع الثالث

 طرق التدقيق-0

 1رق اكتلاكية على سبيل املثلال تتضمن عملية اكتدقيق استعملال اكط  

املستعملة يف املؤسسة ومدى كفلاءة نظلام اكرقلابة تطبق يف احلكم على صالحية اكطرق احمللاسبة و :المالحظة (1

 اكداخلي عالوة على استخدامهلا عند اكقيلام بعمليلات اجلرد ألصول املشروع املختلفة؛

وتطبق يف تدقيق االستثملارات امللاكية واألصول األخرى اكشبيهة كتقرير وجودهلا اكفعلي،كملا تستخدم  :التفتيش (2

 كلحصول على بيلانلات داعمة كتكلاكيف األصول،وكإليرادات واملصلاريف اكعلادية،وملا شلابه ذاك  من بنود؛

راف خلارج املشروع،وأرصدة وتطبق يف اكتأكيد من أرصدة احلسلابلات ومبلاكغ اكعمليلات اكتجلارية مع أط :التثبيث (3

 األصول املوجودة يف عهدة أشخلاص خلارجة كلاإلرسلاكيلات وبضلائع األملانة وغريهلا؛

                                                           
 01، ص 0111، دار وائل كلنشر واكطبلاعة ،عملان االردن  علم تدقيق الحساباتخلاكد أمني عبد اهلل، 1
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وتطبق على أرصدة احلسلابلات واكبيلانلات امللاكية اجللارية مبقلارنتهلا مع بيلانلات شبيهة أو مملاثلة : المقارنة4)

 خلاصة بفرتات سلابقة أوال حقة كبيلان األسبلاب اككلامنة وراء أي تغريات هلامة؛

 وتطبق على اكبيلانلات اجللارية كتقرير  مدى االعتملاد عليهلا ونشرهلا كمعلوملات عن املشروع املعين؛:التحليل5)

 وتطبق على اكبيلانلات اكرقمية املقدمة من اكعميل كلاحتسلاب بضلاعة أخر املدة واملستحقلات ؛:االحتساب( 6

 معايير التدقيق المحاسبي-2
، معلايري متعلقة (علامة)تنقسم املعلايري اكعشرة املتعلارف عليهلا اىل ثالث جمموعلات،معلايري متعلقة بلاكشخص املدقق

 :د اكتقرير،  واكيت ميكن توضيحهلا يف اكشكل اكتلايلبلاكعمل امليداين ،  واملعلايري إعدا
 احمللاسيب اكتدقيق معلايري 1 :  رقم شكل

 عليهلا معلايري اكتدقيق املتعلارف
 

                                       
 
 
 
 

 

 حلامد امحد ، اكقلادر اكديسطي عبد     حممد تعريب ، متكلامل مدخل املراجعة ، كوب  جيمس ، أكفني أرينز :مصدر
 42 ص ، 2005 ، اكسعودية،   املريخ دار ، حجلاج

 ماهية قائمة الدخل:  المطلب الثاني
 1تعريف قائمة الدخل :الفرع األول 

تعد قلائمة اكدخل واحدة من اكقوائم امللاكية اكيت تعكس مدى نشلاط املؤسسة وذك  بنتيجة نشلاطهلا من ربح أو 
خسلارة  وبلاكتلايل حتديد مدى إمكلانية توزيع األربلاح على املسلامهني وغريهم كملا حتدد املستوى اإلقتصلادي 

 1.واكتنلافسي كلمؤسسة
 

 
                                                           

1
 122، ص3112دار اكثقلافة كلنشر واكتوزيع ،عملان،،نظرية المحاسبةحسني اكقلاضي و مأمون محدان،  
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 معلايري علامة اكتأهيل واألداء اكتدقيق اكعمل امليداين أداء اكتقرير اكنتلائج
 مبلادئ مع امللاكية اكقوائم إتفلاق مدى-

 عليهلا املتعلارف احمللاسبة
 املبلادئ تطبيق يف اكثبلات مدى -

 عليهلا املتعلارف احمللاسبية
 اكقوائم يف اإلمجلايل اكرأي إبداء -

 املهنيني اإلشراف و اكتخطيط -
 اكداخلية كلرقلابة اككلايف اكفهم -
 اككلافية اكتدقيق أدكة مجع -

 مالئمني مهلارة و تدريب-
 اكذهين اإلجتلاه حيلاد -
 املعتلادة  املهنية اكعنلاية بذل-
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هي عبلارة عن بيلان ملخص كألعبلاء و املنتوجلات املنجزة من طرف اككيلان خالل اكسنة امللاكية و ال يأخذ يف احلسبلان 

 .لافية كلسنة امللاكيةتلاريخ اكتحصيل أو تلاريخ اكسحب ويربز اكنتيجة اكص
 1:املعلوملات اكيت يقدمهلا قلائمة اكدخل هي

اهللامش اإلمجلايل،اكقيمة املضلافة  :حتليل األعبلاء حسب وطبيعتهلا اكذي يسمح بتحديد جملاميع اكتسيري اكرئيسية وهي-

 .اكفلائض اإلمجلايل عن االستغالل

 .منتجلات األنشطة اكعلادية-

 .املنتوجلات امللاكية واألعبلاء امللاكية-

 .أعبلاء املستخدمني-

 .اكضرائب واكرسوم واكتسديدات اململاثلة-

 .املخصصلات كإلهتالكلات وخلسلائر اكقيمة اكيت ختص اكتثبيتلات اكعينية-

 .املخصصلات كإلهتالكلات وخلسلائر اكقيمة اكيت ختص اكتثبيتلات املعنوية -

 .نتيجة األنشطة اكعلادية-

 (.منتجلات وأعبلاء)اكعنلاصر غري اكعلادية-

 .اكصلافية كلفرتة قبل اكتوزيع اكنتيجة-

 .اكنتيجة اكصلافية ككل سهم من األسهم بلاكنسبة إىل شركلات املسلامهة-

 

 

 

 

                                                           
وأليات تطبيقه في ظل  اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي والمالي الجديد:امللتقى اكدويل حول ، أحبلاثدراسة تفصيلية لعناصر حساب النتائجأوسرير منور و جمرب حممد، 1

 1،ص00،3111-01،اجلزائر أفريل يوميالمعايير   المحاسبية الدولية
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ميكنهم من املعرفة اككفلاءة االقتصلادية كلوحدة، وكذا املعلوملات اكيت وهتدف إىل تزويد املهتمني بلاكقوائم امللاكية مبلا 

 1.تسلاعدهم على اكتنبؤ مبقدار وتوقيت ودرجة عدم اكتأكد املصلاحبة كلتدفقلات اكنقدية يف املستقبل
وذكل  كملا توفر ملستخدمي اكقوائم امللاكية املعلوملات امللاكية قصد اكتعرف على أملاكن وجود فرض االستثملار املرحبة، 

بعد اككشف عن مصلادر تل  اكنتلائج ومكونلاهتلا واألحداث واكعمليلات اكيت أدت إىل حتقيقهلا يف ظل اكظروف اكسلائدة 

وتبني كلزبلائن قدرة املؤسسة على تقدمي اكسلع أو اخلدملات واملطلوبة وهي هتم أيضلا نقلابلات اكعملال يف املفلاوضلات 

 2.كمة فيملا خيص إعداد اكسيلاسة اكضريبية واالقتصلاديةحول األجور، دون أن ننسى أمهيتهلا بلاكنسبة كلحو 

 تدقيق قائمة الدخل: الفرع الثاني 

 التكاليفعناصر  - أ

اكيت سلامهت يف حتديد تكلفة املنتج خالل فرتة زمنية معينة "عنلاصر اكتكلاكيف"تتكون عنلاصر اكتشغيل من جمموعة 

قلائمة اكتكلاكيف، وتشتمل تل  اكعنلاصر على سواء كلانت يف شكل خدملات أو سلع، واكيت يتم عرضهلا يف صورة 

 3:اكتكلاكيف املبلاشرة من مواد أوكية،أجور،مصروفلات مبلاشرة وتكلاكيف صنلاعية أخرى كتشغيل تتمثل يف األيت

تدقيق عمليلات شراء املواد األوكية اكيت تتم يف هنلاية اكسنة امللاكية وبداية اكسنة امللاكية اجلديدة كلتحقق من ملكية  .0

 .ودخوهللا ضمن قوائم اجلرد املشروع هللا

اكتحقيق من كفلاية استخدام املواد يف اكغرض املخصص هللا وذك  يف ضوء معدالت اككفلاية اإلنتلاجية الستخدام  .3

 .هذه املواد

 .حضور جلنة اكفعلي كلمواد واإلشراف عليهلا واكتأكد من صحة هذه املواد بثمن اكتكلفة أو اكسوق أيهملا أقل .2

 

                                                           
 ، جلامعة اكعقيد احللاج (غري منشور)سرت ختصص حملاسبة، ، مذكرة ملاجتكيف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق المعايير والمحاسبية الدوليةشلاي عبد اككرمي،  1
 11،  ص3111-3111خلضر، بلاتنة،    

والمؤسسة االقتصادية  معايير المحاسبية الدولية: ،أحبلاث امللتقى اكدويل حولعرض القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبية الدوليةقصلايب إكيلاس ورحلاحلية بالل،  2
 01ص3101ملاي32-31، املركز اجللامعي بسوق أهراس، معهد اكعلوم االقتصلادية واكتجلارية وعلوم اكتسري،يومي (والتطبيق التوافقمتطلبات )الجزائرية

 211-213:ص 3112عملان األردن  دار وائل كلنشر واكتوزيع، ،علم تدقيق الحسابات خلاكد أمني عبد اهلل، 3
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وذك  كتحديد  تدقيق أجور اكشهر األخري من اكسنة امللاكية وكذاك  أجور اكشهر األول من اكسنة امللاكية اجلديدة-1

 .ملاخيص اكسنة امللاكية فعال من أجور
تقييم نتلائج اكعمل املبلاشر عن طريق مقلارنة سلاعلات اكعمل املستفيد مع اكنتلائج احملققة يف ضوء معدالت -1

 1.اككفلاية اإلنتلاجية اخللاصة بعنصر اكعمل

اإلطالع على مستندات املصروفلات املختلفة كتحديد ملاخيص اكتشغيل منهلا،وكذك  اإلطالع على مستندات -0

 .ة امللاكية اجلديدة كتحديد ملاخيص اكسنة امللاكية من املصروفلاتاملصروفلات كلشهر األول من اكسن

اكتحقق من كفلاية استخدام اكتكلاكيف اكصنلاعية غري املبلاشرة وذك  يف ضوء معدالت اككفلاية اإلنتلاجية هلذا  .1

 .اكعنصر

 .حتديد تكلفةإنتلاج اكبضلاعة حتت اكشغيل مبعرفة اكفنيني وحسب طبيعة اكصنلاعة يف املشروع .1

وفحص هذه اكتكلفة انتقلاديلاً مبقلارنتهلا مبثيلتهلا يف اكسنة اكسلابقة (سلعة أوخدمة)ة وحدة املنتج اكنهلائيحتديد تكفل .0

 .وبلاكتكفلة املعيلارية كلوحدة ملعرفة أي احنرفلات بينهملا واكتحري عن أسبلاهبلا

سلابية ودقة مراجعة حسلابية ملفردات حسلاب اكتشغيل قلائمة اكتكلاكيف اكصنلاعية كلتأكد من اكصحة اكعمليلات احل .2

 .اكقيم اكواردة فيهلا

 :عناصر اإليرادات - ب

وهي متثل جمموعة من اكعنلاصر اكيت مبوجبهلا اكيت مبوجبهلا حتديد جممل اكربح أو خسلارة كلمشروع عن اكفرتة امللاكية        
وذك  عن طريق تطبيق مبدأ مقلابلة اإليرادات بلاكنفقلات اكيت تربط ارتبلاطلاً مبلاشرة هبذه اإليرادات ومتثل ايرادات اكفرتة 

أملا عنلاصر اكنفقلات املرتبطة هبذه .بلاكفرتة بعد استبعلاد مردودات املبيعلات منهلااملبيعلات اكنقدية واألجلة اخللاصة 
اكبضلاعة اجللاهزة يف أول املدة مضلافلا إكيهلا تكلفة . اإليرادات واكيت متثل مت جمموعهلا تكلفة املبيعلات اكيت تشمل تكلفة

يل نلاقصلاً منهلا تكلفة اكبضلاعة املبلاعة اكبضلاعة املشرتاة خالل املدة أو تكلفة اإلنتلاج اكتلام املرحل من حسلاب اكتشغ
 عملية اكتدقيقاكبلاقية أخر املدة، ويالحظ أن هذه اكعنلاصر قد خضعت إلجراءات املراجعة يف أثنلاء تنيفد 
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 1:قد تأكد من صحة اكبيلانلات املتعلقة هبلا وككن على املدقق يف هذه املرحلة أن يتحقق مملايلي وأن املدقق يكون

 .اكتحقق من صحة ترحيل ونقل رصيد بضلاعة أول املدور عن ميزانية اكسنة اكسلابقة .0

 .اكواردة بلاكدفلاتر واكيت سبق أن جري تدقيقهلا مطلابقة اكبيلانلات اكواردة حبسلاب املتلاجرة مع اكبيلانلات .3

اكتأكد من ملا يظهر يف حسلاب املتلاجرة إمنلا ميثل اإليرادات واكتكلاكيف اكيت ختص اكفرتة فقط، أي اكتأكد من  .2

 .صحة اكتسويلات اجلردية أخر اكسنة

 .اكتأكد من عدم إدراج أي إيرادات عرضية أو أي مصلاريف ال تربط ارتبلاطلاً بعنلاصر حسلاب املتلاجرة .1

ية يف مرحلة املتلاجرة وذك  يف ضوء معدالت اككفلاية اكالزمة يف هذا اكتحقق من مدة ملا حققه املشروع من كفلا .1

 .اجمللال

إجراء تدقيق حملاسيب كعنلاصر حسلاب املتلاجرة أو قلائمة اكدخل كلتأكد من عدم وجود أخطلاء أثنلاء اكرتحيل  .0

 .واكرتصيد

إجراءا ملقلارنلات اكالزمة بني جممل اكربح كعدد من اكسنوات، ودراسة وفحص اكظروف اكيت أدت إيل أي  .2

اختالفلات يف املقلارنلات، فقد تكون أسبلاب االختالف هي إخفلاء تالعب يف قيم املشرتيلات أو املبيعلات أو مردوداهتلا 

 .أويف بضلاعة أخر املدة

 عناصر األرباح والخسائر - ت

لاصر متثل املرحلة اكثلاكثة واألخرية من مراحل قلائمة نتيجة األعملال حيث يتم مبوجبهلا حتديد صلايف وهذه اكعن       

اكربح أوصلايف اخلسلارة احملققة يف املشروع يف هنلاية اكفرتة عن طريق املقلابلة بني نتيجة املتلاجرة املتمثلة يف جممل اكربح أو 

ات األوراق امللاكية، إيرادات اكعقلارات اململوكة كلمشروع أربلاح بيع إيراد)اخلسلارة مضلافلا إكيهلا اإليرادات املعروضة مثل

، وبني األعبلاء واملصروفلات املتعلقة بلاكفرتة امللاكية و اكيت مل يسبق حتميلهلا عن أي مرحلة سلابقة من (األصول اكثلابتة

 .مراحل قلائم نتيجة األعملال
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إن من واجب املدقق احلسلابلات أن يشري يف تقريره إىل مالئمة دالكة قلائمة نتيجة األعملال يف اكتعبري عن حقيقة اكربح  
اكقيلام  أو اخلسلارة عن اكفرتة اكيت قلام فيهلا تدقيق حسلابلات املشروع، ومن أجل ذك  جيب عليه يف هذه املرحلة

 :بلاإلجراءات اكتلاكية

اإلطالع على اككشوف اكتحليلة اخللاصة بلاملصروفلات وكذك  اإليرادات اكيت يقوم بإعدادهلا املشروع يف هنلاية اكفرتة  .0

ومقلابلتهلا مع احلسلابلات املختصة بدفرت األستلاذ اكعلام وفحصهلا انتقلاديلا كلتأكد من صحة املعلاجلة احمللاسبية كلتسويلات 

 .املتعلقة بلاملصروفلات وااليرادات وفق مبدأ االستحقلاق اجلردية

اكتحقق من اكفصل بني املصروفلات اكعلادية املرتبطة بلاكنشلاط اكعلادي كلمشروع وبني املصروفلات اكعرضية  ونفس  .3

 .األمر يتبع أيضلاً بلاكنسبة كإليرادات سواء علادية أو املعروضة منهلا

 .اكتدقيق احلسلايب حلسلاب األربلاح واخلسلائر كلتأكد من صحة اكنتلائج سواء كلانت ربح أو خسلارة .2

اكتدقيق اإلنتقلادي عن طريق إجراء املقلارنلات بني صلايف اكربح أو اخلسلارة يف هنلاية اكفرتة مع اكسنوات اكسلابقة  .1

 .وكذاك  اكربط بني كل عنصر كتحديد تأثرية على صلايف نتيجة األعملال

 عالقة تدقيق المحاسبي بجودة معلومات قائمة الدخل:  ب الثالثالمطل

 هاجودة معلومات المحاسبية في قوائم المالية وخصائص: الفرع األول 

 مفهوم جودة المعلومات المحاسبية .1

طبيعة اكشيء ودرجة صالحيته، وكملا عرفت اجلودة بأهنلا ترتبط بربنلامج يتضمن  اجلودة كمصطلح يقصد هبلا     

اكتشديد على املخرجلات اكنهلائية كنظلام املعلوملات احمللاسبية عن طريق احلد من اكعيوب يف األداء ووضع اكشيء املراد 

فيدة، كملا أن هذه اخلصلائص حتقيقه، استنلاد إىل اخلصلائص اكرئسية اكيت جيب أن تتسم هبلا املعلوملات احمللاسبية امل

 سوف تكون ذات فلائدة كبرية ككل من املسؤكيني عن اكوضع املعلايري املنلاسبة
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ة املعلوملات اكيت تنتج من تطبيق اكطرق واألسلاكيب احمللاسبية ألهدافهلا وكذك  املسؤكني عن اكقوائم امللاكية يف تقييم نوعي

املالئمة،اكقلابلية كلتحقيق :كتقيم مدى جودة املعلوملات احمللاسبية هي asobatومن أهم اكصفلات اكيت أقرهتلا دراسة 
 1.اكتحرر من اكتحيز  اكقلابيلة كلقيلاس اككمي

لوملات يف اجمللال اكتنبؤ، ومدى مالئمة املعلوملات كلهدف من كملا تعرف اجلودة هي مدى قدرة على استخدام املع

 2.احلصول عليهلا، فلاجلودة هي اكوجه اكشفلاف كلتقلارير واكقوائم امللاكية واكذي يعكس طبيعة املنظمة

 خصائص جودة المعلومات المحاسبية .2

 3:ميكن حتديد اخلصلائص على اكنحو اكتلايل    

 المالئمة - أ

ميكن حتقيق املالئمة من خالل حتقيق اكتأثري املبلاشرة الستخدام املعلوملات على اختلاد اكقرار،وميكن وصف املعلوملات 

بلاملالئمة إذا كلان اكقرار املتخذ على أسلاس يكون أكثر رشدا من اكقرار من اكقرار املتخذ بدوهنلا وتستند املالئمة على 

 :ثالثة دعلائم هي

 ذك  أن تكون متلاحة ملتخذ اكقرار عند اكطلب وقبل أن تفقد قيمتهلا؛يقصد ب:اكتوقيت املعلومة 

 يقصد بذك  قدرة املعلوملات على اكتقومي واكتصحيح أي جيب أن تكون صلاحلة اكالستخدام :اكتغذية اكعكسية

 .يف تقييم األعملال اكتلارخيية

 يف تقييم منلاذج اكتنبؤ  يقصد بذك  أن تكون املعلوملات صلاحلة ومفيدة عند استخدامهلا:اكقدرة على اكتنبؤ

 .بلاألحداث االقتصلادية قصرية األجل

 الثقة في المعلومات وإمكانية االعتماد عليها - ب

اكثقة خبلو املعلوملات املستخدمة من األخطلاء اجلوهرية واهللامة وأهنلا غري متحيزة يف عرض احلقلائق أو اكظواهر  وتتحقق

 .واألنشطة االقتصلادية، أي أهنلا متثل بصدق املوضوع اكذي تتنلاوكه ومبلا جيعلهلا صلاحلة كالستخدام
                                                           

 189ص،  ألردن،  3110 دار وائل كلنشر، ،النمودج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير  رضوان حلوة حنلان، 1
 32ص ،3111يوكيو ،10اجمللة رقم  ،3اكعدد ،جلامعة اإلسكندرية جملة ،دور لجان المراجعة في حكومت الشركات وأثرها في على جودة القوائم المالية حممد سلامي،جمدي  2
 101ص3111  األردن، ، عملان دار امليسرة كلنشر واكتوزيع، ،المحاسبة اإلدارية مؤيد حممد اكفضل، 3
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 القابلة للمقارنة-ج
ويقصد بذك  قلابلية املعلوملات احمللاسبية إلجراء املقلارنلات بني األنشطة املتملاثلة من جهة، ومن علام ألخر من      

 .خالل تل  املقلارنلات على أمهية ملاحققه جتلاه األخر أو من سنة ألخرىجهة أخرى، حىت ميكن احلكم من 
 الثبات النسبي من فترة زمنية ألخرى - د

ويقصد بذك  اكثبلات يف اكقيلاس وعرض املعلوملات احمللاسبية من فرتة زمنية ألخرى، مبلا ميكن من إمتلام عملية املقلارنة 
 .أو سيلاسة معنية بكفلاءة وفعلاكية، وال يعين ذك  اكثبلات يف إتبلاع طريقة 

 مساهمة  التدقيق في تحسين جودة قائمة الدخل: الفرع الثاني 
 (قائمة الدخل)أهمية تدقيق القوائم المالية  .1

نظلام اكرقلابة يف  بلاتت احللاجة كلتدقيق يف وقتنلا احللايل أكثر إحللاحلا مملا كلانت عليه يف اكسلابق نظرًاحللاجة      
املؤسسلات االقتصلادية، كملا أن اكقوائم امللاكية تعترب إحدى االكيلات اكعلامة يف اهليكل اكرقلايب بلاعتبلارهلا اكوسيلة اكيت يتم 

 .من خالهللا توصيل املعلوملات إىل املستثمرين
 1:ويكمن دور اكتدقيق احمللاسيب يف ملايلي

 ومصداقية اكقوائم امللاكية واكيت من بينهلا قلائمة اكذخل اكيت ختضع كلتدقيق واكتأكد من جودة  زيلادة موثوقية
 .املعلوملات اكواردة هبلا، وزيلادة فعلاكية نظلام اكرقلابة اكداخلية

  زيلادة اكقدرات اكتنلافسية كلشركلات من خالل توفر املوثوقية واكشفلافية يف قوائمهلا امللاكية مملا ينعكس أثره على
 خفض اكتكلفة واالرتقلاء جبودة املنتجلات وزيلادة حصة اكشركة اكتسويقية؛برامج 

 زيلادة ثقة املتعلاملني بلاكبورصة مملا يعكس أثره على ارتفلاع حجم اكتداول وأسعلار األسهم؛ 
  حتقيق مزايلا ضريبية عند اكتحلاسب اكضرييب كثقة املأمور اكفلاحص يف بيئة اكرقلابة ومصداقية اكتقلارير واكقوائم
 ة؛امللاكي
  جودة اكقوائم امللاكية من جودة عملية اكتدقيق يف معلوملاهتلا ومدى االكتزام بتطيق املعلايري واكطرق احمللاسبية

 .املتعلارف عليهلا
 
 

                                                           
1
-32،ص3111،يوكيو10، اجمللد رقم3، جملة جلامعة اإلسكندرية، مصر،ا كعدد دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم الماليجمدي حممد سلامي،  
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 المعلومة المحاسبية دور التدقيق في تحسين جودة .2

 1:يسلاهم اكتدقيق يف حتسني املعلوملات احمللاسبية وذك  من خالل      
  ملا قد يوجد يف اكدفلاتر واكسجالت من أخطلاء متعمدة أو غري متعمدة  يف اكتشلاف اكداخلييسلاهم اكتدقيق

 .وبلاكتلايل احلصول على معلومة حملاسبية خلاكية من األخطلاء
 يسلاهم يف تدقيق اكبيلانلات وبلاكتلايل احلصول على معلومة حملاسبية ميكن االعتملاد عليهلا يف اختلاذ اكقرار. 
 يعمل على اكتحقق من صحة املعلوملات واكبيلانلات املستخدمة يف املؤسسة. 
  ًيعمل اكتدقيق اكداخلي يف محلاية املؤسسة من عمليلات اكتالعب واالحتيلال ويعترب هذا دوراً هلاملا ورئيسلا 

خصوصلا وأن املدقق اخللارجي املستقبل ال يستطيع اكتشلاف مجيع حلاالت اكغش واكتالعب يف اكقوائم امللاكية نظراً كعدم 
تواجده بصورة دائمة يف املؤسسة واعتملاده على اكعينلات اإلحصلائية بدال من اكفحص اككلامل وبلاكتلايل أصبح املدقق 

هبلا من عمليلات اكتالعب بلاألصول وأنه كيس هنلاك من أقدر  اكداخلي هو من يستطيع أن حيمي املؤسسة اكيت يعمل
 .منه على ذك  وبلاكتلايل احلصول على معلوملات ذات مصداقية كألطراف اكداخلية أو اخللارجية

  يعمل على فحص وتقييم مدى سالمة نظلام اكرقلابة اكداخلية يف املؤسسة، مدى حتقيق أهدافهلا واكيت من بينهلا
 .اكيت ينجيهلا اكنظلام احمللاسيب يف املؤسسةدقة املعلوملات احمللاسبية 

 بجودة معلومات قائمة الدخل(الفحص،التحقيق،التقرير)عالقة أبعاد التدقيق المحاسبي .3
 :يرتبط حتليل دور احمللاسيب يف حتسني جودة معلوملات قلائمة اكذخل بتحليل دور كل من

اكعمليلات اكيت مت تسجيلهلا وحتليلهلا وتبويبهلا، أي فحص اكقيلاس  هواكتأكد من صحةقيلاس:اكفحص احمللاسيب .0
احمللاسيب هو اكقيلاس اككمي واكنقدي كألحداث االقتصلادية اخللاصة بنشلاط  املؤسسة فهو االكية كتقييم املعلايري واكطرق 

 :اكعنلاصر اكتلاكيةواكبيلانلات احمللاسبية من جهة ومصداقية املعلوملات املقدمة من جهة أخرى وتتمثل هذه املعلايري يف 
 .مالئمة املعلوملات،  قلابلية اكفحص،  عدم اكتحيز يف اكتسجيل، قلابلية اكقيلاس اككمي

 
 
 
 

                                                           
جلامعة قلاصدي مربلاح  اكتجلارية، مذكرة ملاجستري ختصص حملاسبية وجبلاية كلية اكعلوم  ،اسهامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية زالسي ريلاض، 1

 11، ص3111/3101ورقلة
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كتعبري سليم كنتلائج األعملال (املالئمة احليلاد)إمكلانية احلكم على مدى صالحية اكقوائم امللاكية:احمللاسيب اكتحقيق .3

 1.خالل فرتة معينة
بلورة نتلائج اكفحص واكتحقيق وإثبلاهتلا بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي اكقوائم امللاكية فعملية (:اإلبالغ)اكتقرير .2

 .موضوعية اكقوائم امللاكية وخلاصة قلائمة اكدخلاكتحقيق تقودنلا إىل معرفة مدى شفلافية و 
 من خالل تقارير المدقق الحسابات القوائم المالية وموثقيهمستوى جودة  مقاييس:الثالثفرع 
  اإلتصلال وسيلة أو اكتدقيق وأداة كعملية اكنهلائي املنتج مبثلابة اكسنوية امللاكية اكقوائم عن احلسلابلات دققم تقرير يعترب  
 اكفين ورأيه واكقرائن واكقرائن ورأيه اكفين كألدكة وتقييمه فحصه نتلائج بتوصيل املدقق يقوم أن خالهللا من ميكن واكيت
  .2 األعملال اكسنة ونتلائج هنلاية يف امللايل كلمركز امللاكية اكقوائم عرض وسالمة صحة عن احمللايد
 من جمموعة إىل املدقق اكتطرق على يتعني فإنه اكتقرير، إعداد معلايري إطلار يف قلنلا وأن سبق وكملا هذا إىل بلاإلضلافة    

 واكثبلات اإلكتزام ، امللاكية اكقوائم إعداد يف املبلادئ احمللاسبية على االعتملاد غرار على اكتقرير حملتوى اكضوابط أو اكعنلاصر
  ميكن عدمه من كلافة املعلوملات اجلوهرية على امللاكية إحتواء اكقوائم على تأكيده إىل بلاإلضلافة ، تطبيقهلا يف

 ، امللاكية اكقوائم املرهون بدوره مبحتوى رأيه بإختالف بينهلا فيملا ختتلف صور عدة يأخذ أن احلسلابلات مدقق كتقرير
  : اكتلايل اكشكل يف املدقق يعدهلا اكيت اكتقلارير أنواع توضيح ميكن
 احمللاسيب اكتدقيق تقلارير أنواع : 2 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 4 ،ص 1998 بريوت، واكتشغيل اإلدارة يف احللاسوب ودور املهنية واملراجعة احمللاسبة يف املعلوملات نظم ، تنتوش قلاسم حممود :مصدرال

 

                                                           
 30ص، 3100ألردن، دار املسرية،عملان،ا ،علم تدقيق الحسابات  أخرون، رأفت سالمة حممود و 1
 200 ص ، 2007 ، مصر ، احلديث اجللامعي املكتب ، الخارجية المراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد امحد و اكصحن اكفتلاح عبد . 2
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 األدبيات التطبيقية السابقة لموضوع الدراسة: المبحث الثاني 

دور تدقيق احمللاسيب يف حتسني جودة قلائمة اكدخل بشكل  موضوع كتتنلاو  أحبلاث أو دراسلات أي علىأقف  مل   
 وغري خمتصرة بصورة هلذا املوضوع تعرضت اكيت واألحبلاث اكدراسلات بعض على اكوقوف مت ككن كلافية، وبصورةمبلاشر 
 :يلي فيملا نوضحهلا واكيت مبلاشرة

 الدراسات العربية:  المطلب األول

  دراسة عبلارة عن مذكرة ،" دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية"، بعنوانبوخالفةوسيلة دراسة
 .3102 جلامعة قلاصدي مربلاح ورقلة، ملاسرت
هتدف هذه اكدراسة معرفة قدرة مؤسسة على اكتزام بإرشلادات حملافظ احلسلابلات وملعلاجلة هدا املوضوع اعتمد على  

 .عينة من تقلارير املراجع اخللارجي اكيت تتضمن رأيه اىل جلانب توصيلاته
جلانب  من اجل احلاطة مبختلف جوانب املوضوع اعتمد على املنهج اكوصفي وحتليلي جللانب  نظري املا عن      

 (.3103-3111)تطبيقي منهج دراسة حلاكة دراسة عينة من تقلارير حملافظ احلسلابلات كلفرتة املمتدة
توصلت هده اكدراسة إىل ان متيز املعلومة احمللاسبية خبلاصية اكصحة واملصداقية يتطلب فرض أدوات رقلابية على عمل 

خلية و اخللارجية، غري ان املراجعة اخللارجية متثل ضملانلا اكنظلام احمللاسيب، وهدا ملا توفر خمتلف أعملال املراجعة سواء اكدا
 .أكرب حول مصداقية خمرجلات اكنظلام احمللاسيب يف املؤسسلات اإلقتصلادية

  التقارير تحسين جودة  دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في"، بعنوانسامح محمد رضا رياض أحمددراسة
 .3100، 0، اكعدد 2مقلال من جملة األردنية يف إدارة األعملال، اجمللد ، دراسة عبلارة عن (دراسة تطبيقية)"مالية
 .هتدف هذه مقلاكة اىل تعرف دور جللان املراجعة يف حتسني جودة تقلارير ملاكية        
من اجل االحلاطة مبختلف جوانب املوضوع اعتمد على منهج االستقرائي اكذي مت على أسلاسه حتليل واستقراء     

شركلات، وأمهية وخصلائص جللان املراجعة، املا عن منهج اإلستنبلاطي اكذي مت على أسلاسه وضع تصور مفهوم حوكمة اك
 .مقرتح ككيفية ربط بطريقة منطقية بني خصلائص جللان املراجعة وجود تقلارير امللاكية

امللاكية  توصلت اكدراسة اىل وجود تأثري اجيلايب ككل من استقالكية أعضلاء جلنة املراجعة وحجمهلا واخلربة       
األعضلائهلا يف تقرير مراجعة اخللارجية وأنه ال يوجد أي تأثري كعدد مرات اجتملاع اكلجنة يف جودة اكتقلارير امللاكية،مللا 
اوصت اكدراسة بضرورة االهتملام بلاخلصلائص اكيت جيب توافر يف اعضلائهلا جلنة املراجعة واحمللافظة على استقالكيتهم 

 .واحمللاسبية يف معظم اعضلاء جلنة املراجعةوكذك  ضرورة توافر اخلربة امللاكية 
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  المعلومة جودة تحسيين في الخارجية المراجعة دور "،  بعنوانأكرم الشادليدراسة" 
 .3102ملاسرت جلامعة حممد خيضر، بسكرةاكدراسة عبلارة عن مذكرة "  

 تدعيم كزيلادة االقتصلادية املؤسسة حسلابلات مراجعة يف احلسلابلات مراجع به يقوم اكذي اكدور برازإ اىل هتدف اكدراسة
 ومدى احللايل احمللاسيب اكنظلام خمرجلات واقع على اكوقوف و امللاكية اكقوائم يف املتضمنة احمللاسبية املعلوملات يف  اكثقة
 .)امللاكية اكقوائم) اكنظلام هذا خمرجلات مراجعة اىل احللاجة مث ومن كلمؤسسلات االقتصلادية، احلقيقية اكوضعية عن تعبريهلا

 كسرد اكتحليلي اكوصفي املنهج سيكون املستخدم املنهجمن أجل اإلحلاطة مبختلف جوانب املوضوع تبين منهج      
 وزيعت مت أين اكبيلانلات، جلمع كوسيلة االستبلانة على االعتملاد سيتموتطوره كملا  املراجعة نشأةمب املتعلقة احلقلائق
أدوات  بعض استخدام ومت كلمهنة احللايل اكواقع على كلوقوف يف ميدان املراجعة، كلمتخصصني استبيلان استملارة
 .اكتحليل يف اككالسيكي اإلحصلاء

 املعلوملات توصيل على اكقدرة زيلادة على كلحسلابلات اخللارجية املراجعة توصلت هده اكدراسة أن تعمل        
 واكيت اكقوائم امللاكية تتضمنهلا اكيت معلوملات على حيتوي واكذي كلمراجع اكنهلائي اكتقرير اعداد خالل وهذا من احمللاسبية
 .املؤسسة خلارج او داخل االطراف سواء اكقرارات اختلاذ عملية يف تستخدم

  المعلومات بمصداقية النهوض في للحسابات الخارجية الخارجيةالمراجعة  دور "، بعنوان سردوك فاتحدراسة 
 3004،األعملال، جبلامعة املسيلة إدارة يف ، امللاجسرت مذكرة عبلارة عن اكدراسة " المحاسبية
كدراسلات  واكتمهيد واكتهيئة احلسلابلات، مراجعة جملال على اكغموض بعض وكو هتدف هده اكدراسة إيضلاح        
 اكدور توضيح اىل ،كملا يهدفبينهملا اكتوفيق وحملاوكة اكعملي، واإلطلار اكنظرية اكؤسس وتوضيح اجمللال، هذا يف أخرى
 ملعلوملات املتزايدة احللاجلات وتلبية بلاملؤسسة، املعلوملات احمللاسبية نظلام تقومي يف احلسلابلات مراجعة تلعبه اكذي اكفعلال
 خالل من اكبلاحث ن أجل اإلحلاطة مبختلف جوانب املوضوع أعتمد إعتمدم،اكقرارات الختلاذ صلاحلة مصداقية ذات
 واكعملي اكنظري اجللانب بني اكتوفيق طريق وذك  عن واكفهم اكتوضيح أجل من اكتحليلي اكوصفي املنهج على دراسته
 دراسة منهج على إعتمد فقد اجللانب اكتطبيقي يف أملا وطرق، معلايري وإجراءات من احلسلابلات مراجعة عليه تقوم اكذي
 احمللاسبية املعلوملات تتبع إنتلاج من إنطالقلا واكعملي اجللانب اكنظري يف إكيه اكتطرق مت ملا جممل إسقلاط أجل من احللاكة
 .حمل املراجعة امللاكية اكقوائم إلنتلاج عملية جتميعهلا إىل وصوال اكشركة مستوى على
 مرونتهلا ا احلسلابلات مراجعة أثبتت اإلقتصلاد يشهدهلا اكيت واكتغريات اكتطور حبكم توصلت هده اكدراسة أنه     

اإلقتصلادية  املؤسسة أن جنلاح إعترب كملا االفراد، إلحتيلاجلات وإستجلابتهلا تكيفهلا خالل من األخرية، هذه مع اكسريع
 .اخللارجي املراجعة طرف من احملكمة احمللاسبية املعلوملات بقلاعدة مرهون
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دراسة )أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح "بعنوانسمير كامل محمد عيسى، دراسة 
 13اكعدد رقم -جلامعة االسكندرية–كعلمية اكدراسة عبلارة عن مقلاكة من جملة كلية اكتجلارة كلبحوث ا( "تطبيقية
 3111يوكيو
 حجم مدى سالمة وتقييم املراجعة عملية جودة فهم ىف املسلاعدة اىل اكدراسة هذه وهتدف هتدف هده اكدراسة اىل 

 دور إبراز اىل أيضلاً  هتدف كملا  . كلجودة كمؤشراتم   بلاهتملا حظيت اكىت األخرى اكعوامل وبعض املراجعة منشأة
 .املصرى اكسوق ىف األربلاح عمليلات إدارة عن اككشف ىف املراجعة جودة

 ذك  أن وتفسري املراجعة، وجودة املراجعة موضوع اكعميل أمهية بني سلبية عالقة وجودتوصلت اكدراسة اىل أن      

 اضى كيتغ املراجع على ضغوطلاً  منشأة ميلارس إيرادات امجلاىل من كبرية نسبة أتعلابه متثل واكذى - املهم املراجعة عميل

 .املراجعة جودة على سلبلاً  ويؤثر يفقده استقالكه مملا األربلاح، إدارة سلوك عن

 الدراسات األجنبية:  المطلب الثاني

  دراسة(3111   Fraseret a)،بعنوان" Illegal acts and the auditor" 

،اكصلادر عن جملس مبلادئ 031حتديد إدراك مدقق حسلابلات ملعيلار اكتدقيق اكربيطلاين رقم هتدف هده اكدراسة اىل     

 .،اكدي يوفر االرشلادات اكالزمة ملدقق احلسلابلات0111حملاسبة سنة

مدقق 12من اجل اإلحلاطة مبختلف جوانب املوضوع اعتمد على مقلابالت شخصية وقوائم االستقصلاء على 
 .حسلابلات يف مملكة املتحدة

توصلت اكدراسة اىل اكعديد من اكنتلائج منهلا إمجلاع مدققني حسلابلات يبدوا أنه إعتبلار هلام يف شكل املعيلار وهدا   
 .اإلتسلاق مع وجهة نظرا ملعلايري اكتدقيق

 دراسة(Thomas, et.. al, 2009)بعنوان،"Increase your fraud Auditing Effectiveness by being      

 .هده اكدراسة اقرتاح جمموعة من طرق اكيت تسلاعد مدقق احلسلابلات كزيلادة فعلاكية اكتدقيق هتدف      
طريقة تسلاعد مدقق احلسلابلات كزيلادة فعلاكية عملية اكتدقيق، وأن تطبيق هذه اكطرق  02توصلت اكدراسة اىل اقرتح     

احلسلابلات وإعطلاء وقت إضلايف يكون جلانب اخر ويقلل من تكلفة، وأهم هده اكطرق  زيلادة وقت وتدريب مدقق 
 . ألداء  االجراءات

 

 دراسة Owhoso,Messier, & Lynch 2002)) ،بعنوان" Error 

Detection by Industry Specialized Teams During Sequential Audit Review 
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 اكواقعة بلاكقوائم األخطلاء اكتشلاف يف املراجعني قدرات يف املهين اكتخصص أثر حتليل تنلاول إىل هده اكدراسة دفهت

 األخطلاء من على جمموعة مشتملتني افرتاضيتني، مراجعة حلاكتني بإعداد اكدراسة هذه يف اكبلاحثون وقلام امللاكية،
  .احمللاسبية
 املتخصصة، األخطلاء من أكرب كم بلاكتشلاف يقومون املراجعني املهنية املتخصصني أن إىل اكدراسة وخلصت      

 كثرياً  يفتقدون فإهنم ختصصهم، جملال خلارج مهنتهم مهلام مبزاوكة املتخصصون يقوم املراجعون عندملا بلاملقلارنة وذك 

 .بنوعيهلا األخطلاء اكتشلاف على املهنية قدرهتم هممن

 سةر  ا د ( Shireenjit, et al., 2007 ) بعنوان                "Earnings Management and the 

audit        بيئة  على بلاكتطبيق وذك  األربلاح و إدارة املراجع تقرير بني اكعالقة اختبلار إىل اكدراسة هذه هتدف

 .ملاكيزيلا هبلا تأثرت واكيت اآلسيوية االقتصلادية األزمة ظل يف امللاكيزية األعملال

 من أعلى جبودة رجعة ا امل مهلام تقدم ملاكيزيلا يف اككربى اخلمسة رجعة ا امل مكلاتب أنتوصلت اكدراسة اىل        

 وذك  يف األخرى املكلاتب من واقعية أكثر ةمراجع تقلارير املكلاتب هذه تصدر وبلاكتلايل األخرى، املراجعةمكلاتب 

 عالقة جتد مل فإن اكدراسة ذك  من وبلاكرغم .املراجعة حمل املنشآت قبل من األربلاح يف كلتالعب مملارسلات وجود حلاكة

 Abnormal Accruals اكعلادية اكتسويلات غري وبني احلسلابلات املراجع اكصنلاعي )املهين( اكتخصص بني معنوية

 .املنشأة إدارة قبل من األربلاح يف كلتالعب املستخدمة

 رسة ا د  (Adrian, 2007) بعنوان  "The Role of Auditor Industry Specialization on Earnings 

Management in Listed Companies on Tehran Stock Exchange" 

 أي( إدارة األربلاح خيلاراتو  اكصنلاعي )املهين( واكتخصص حسلابلات مراجع بني اكعالقة حتليل إىل اكدراسة هدفت   

 أداء مراجع أن إىل واكذي يؤدى املستقبل يف اكتشغيلي األدا على وأثرهلا )االستحقلاق وادارة احلقيقية األربلاح إدارة

 .االستحقلاق إدارة تقيد اكصنلاعة قطلاع يف املتخصصني احلسلابلات
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األربلاح،  إدارة من حيدوا اكصنلاعة يف املتخصصني املدققني عمال كلان إذا ملا يف تتحقق اكدراسة هذه توصلت
  2007 - 2002من اكفرتة بني ملا رن ا طه يف األسهم سوق يف مدرجة شركة 115 ل بيلانلات اكدراسة واستخدمت

 بلاعتبلارهلا اكسوق هنج األربلاح اوتبلاع كبديل إلدارة كلمستحقلات اكتقديرية املطلقة اكقيمة قيلاس مت اكدراسة هذه يف
 اإلفراط اكتقديرية اكنفقلات حلد املبيعلات، اكصنلاعة وتالعب قطلاع يف املتخصصني املرجعني كتحديد تقرييب مقيلاس
 عمال أن إىل اكنتلائج تشري اكتشغيلي، كألدا كمقيلاس اكعلائد على األصول ويستخدم احلقيقية األربلاح إدارة كقيلاس
جع  ترا اكيت كلشركلات املستحقلات من أقل مطلقة قيمة كديهم اكصنلاعة يف قطلاع املتخصصني احلسلابلات مراجعي
 ميال أكثر أيضلا هم صنلاعة يف املتخصصني غري احلسلابلات راجعيم عمل أو .غري متخصصني مراجعني لابلاهتلاحس

 من كلحد يف اكصنلاعة متخصص حسلابلات جعرام مع اكتعلاقد أمهية إىل يشري مملا احلقيقي، اكتالعب أنشطة يف كالخنراط
 .اكتشغيلية األنشطة يف اكتالعب هذا

 الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين مقارنة : الثالث المطلب

 حتليل يف ملسلاعدةوا اكنظري، بلاإلطلار احللاكيةاكدراسة  إثراء خالل من اكسلابقة اكدراسلات من االستفلادة رغم       
 أمههلا تنلاومع دراس اكدراسلات هذه بني جوانبة يف عد إختالف وأوجه تشلابه أوجه هنلاك أنه جند ،نتلائجه وتفسري
 حتقيقهلا املمكن املكلاسب تبيني وهو واحد رئيسي هدف حول اكدارسلات جل اشرتكت كقد اهلدف نلاحية من ملايلي
 .دراستنلا كه دفهت ملا وهو ،اكقوائم امللاكية على أثره و احمللاسيب كتدقيقا من
 واكعينلات اكدراسة وجمتمع املعلاجلة حيث طرق من احللاكية أو اكسلابقة سواء اكدراسلات من كل إختلفت بينملا 

 خيص فيملا أملا ، اجلزائرية من املؤسسلات جمموعة يف متثلاحللاكية  اكدراسة جمتمع أن فنجد طرحت اكيت بلاملواضيع اخللاصة
 حملافظ  تقلارير على إعتمدت فقد اكعينلات
 كلتدقيق  أن وهو واحد إستنتلاج على أمجعت لاهنأ إال اكدراسلات هذه بني املوجودة اإلختالفلات هذه كل مع

 .حتسني جودة اكقوائم امللاكيةيف  كبري دورا احمللاسيب
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اكتدقيق  من يف كل واملتمثلة بلاكدراسة املرتبطة املفلاهيم أوضحنلا حيث وضوعمل اكنظرية األسس اكفصل هذا يف تنلاوكنلا 

 احمللاسيب وقلائمة اكدخلاكعالقة بني اكتدقيق  وقلائمة اكدخل احمللاسيب

املعلوملات اكواردة  م واحلكم على مدى اعتملادنلا علىومن خالل ملا سبق ميكن اكقول أن اكتدقيق هو مفتلاح اكتقيي    

 .فيهلا يف اختلاذ اكقرار

 استعراض خالل من مت واكذي دراستنلا، مبوضوع عالقة هللا اكيت اكسلابقة اكدراسلات بعنوان فكلان اكثلاين املبحث أملا     

 اكنتلائج املتوصل أهم ذكر وكذا املعلاجلة، طريقة عينتهلا، اكدراسة، من اهلدف يف واملتمثلة اكدراسلات هذه ألهم جوانب

 .دراستنلا يف تغطيتهلا سيتم واكيت اكدراسة يف املهملة اجلوانب إحدى إبراز أو نقد، إعطلاء مت دراسة كل  اكنهلاية ويف هللا

 لابينه فيملا اكدراسلات هذه بني واإلختالف اكتشلابه أوجه إبراز مث من و 
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إكقلاء اكضوء على مفهوم أسلوب مملارسة سلطلات اإلدارة اكرشييدة، أو ميلا اصيطلح عليى تعريفيه إكقلاء اكضوء على مفهوم أسلوب مملارسة سلطلات اإلدارة اكرشييدة، أو ميلا اصيطلح عليى تعريفيه   إىلإىلهتدف هذه اكورقة هتدف هذه اكورقة 

وممييلا ال شيي  فيييه أن احلوكميية أصييبحت حتتييل أمهييية كبييرية علييى مسييتوى اكعييلامل اآلن، يف وممييلا ال شيي  فيييه أن احلوكميية أصييبحت حتتييل أمهييية كبييرية علييى مسييتوى اكعييلامل اآلن، يف ". ". احلوكميية احلوكميية " " اختصييلارا بلاسييم اختصييلارا بلاسييم 

تلعيييب فييييه اكشيييركلات دورا كبيييريا تلعيييب فييييه اكشيييركلات دورا كبيييريا ظيييل ميييلا يشيييهده اكعيييلامل اكييييوم مييين اكتحيييول إىل اكنظيييلام االقتصيييلادي اكرأ يييلايل، واكيييذي ظيييل ميييلا يشيييهده اكعيييلامل اكييييوم مييين اكتحيييول إىل اكنظيييلام االقتصيييلادي اكرأ يييلايل، واكيييذي 

  . . ومؤثرا، مبلا يستتبعه ذك  من ضرورة مراقبة هذا اكدور وتقوميهومؤثرا، مبلا يستتبعه ذك  من ضرورة مراقبة هذا اكدور وتقوميه

، مبيلا ميثليه ذكي  مين ، مبيلا ميثليه ذكي  مين   وكعل هذا املوضيوع ييزداد أمهيية نظيرا الزدييلاد دور شيركلات اكقطيلاع اخليلاص يف االقتصيلادوكعل هذا املوضيوع ييزداد أمهيية نظيرا الزدييلاد دور شيركلات اكقطيلاع اخليلاص يف االقتصيلاد

هنلا كلان اهتملام بن  االسيتثملار هنلا كلان اهتملام بن  االسيتثملار ومن ومن . . ضرورة متلابعة أداء تل  اكشركلات، واكوصول بأدائهلا إىل أفضل مستوى ممكنضرورة متلابعة أداء تل  اكشركلات، واكوصول بأدائهلا إىل أفضل مستوى ممكن

  ..اكقومي هبذا املوضوعاكقومي هبذا املوضوع
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  ماهية الحوكمة  ماهية الحوكمة  : : المبحث األولالمبحث األول

  تعريف الحوكمةتعريف الحوكمة: : المطلب األولالمطلب األول

، أملا اكرتمجة اكعلمية ، أملا اكرتمجة اكعلمية   CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaanncceeهو اكرتمجة املختصرة اكيت راجت كلمصطلح هو اكرتمجة املختصرة اكيت راجت كلمصطلح   يعد مصطلح احلوكمةيعد مصطلح احلوكمة
  ".".أسلوب مملارسة سلطلات اإلدارة اكرشيدة أسلوب مملارسة سلطلات اإلدارة اكرشيدة : " : " هلذا املصطلح، واكيت اتفق عليهلا، فهيهلذا املصطلح، واكيت اتفق عليهلا، فهي

تعددت اكتعريفلات املقدمة هلذا املصطلح، حبيث يدل كل مصطلح عن وجهة اكنظر اكيت يتبنلاهلا مقدم هذا تعددت اكتعريفلات املقدمة هلذا املصطلح، حبيث يدل كل مصطلح عن وجهة اكنظر اكيت يتبنلاهلا مقدم هذا   وقدوقد
  ..اكتعريفاكتعريف

هي اكنظلام اكذي يتم من خالكه إدارة اكشركلات واكتحكم يف هي اكنظلام اكذي يتم من خالكه إدارة اكشركلات واكتحكم يف : " : " احلوكمة بأهنلااحلوكمة بأهنلا  IIFFCCفتعرف مؤسسة اكتمويل اكدوكية فتعرف مؤسسة اكتمويل اكدوكية 

    11".".أعملاهللا أعملاهللا 

جمموعة من اكعالقلات فيملا بني اكقلائمني على إدارة جمموعة من اكعالقلات فيملا بني اكقلائمني على إدارة : " : " بأهنلابأهنلا  OOCCDDEEتصلادية  تصلادية  كملا تعرفهلا منظمة اكتعلاون و اكتنمية االقكملا تعرفهلا منظمة اكتعلاون و اكتنمية االق

  22".".اكشركة وجملس اإلدارة ومجلة األسهم وغريهم من املسلامهني اكشركة وجملس اإلدارة ومجلة األسهم وغريهم من املسلامهني 

اكيت تستخدم إلدارة اكشركة من اكداخل، وكقيلام جملس اإلدارة اكيت تستخدم إلدارة اكشركة من اكداخل، وكقيلام جملس اإلدارة " " قواعد اكلعبةقواعد اكلعبة""جمموع جمموع : " : " من يعرفهلا بأهنلامن يعرفهلا بأهنلا  وهنلاكوهنلاك

  ومبعىن أخر، فإن احلوكمة تعين اكنظلام، أي وجود ومبعىن أخر، فإن احلوكمة تعين اكنظلام، أي وجود   4433".".بلاإلشراف عليهلا حلملاية املصلاحل واحلقوق امللاكية كلمسلامهني بلاإلشراف عليهلا حلملاية املصلاحل واحلقوق امللاكية كلمسلامهني 
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نظلام حتكم اكعالقلات بني األطراف األسلاسية اكيت تؤثر يف األداء، كملا تشمل مقوملات تقوية املؤسسة على املدى نظلام حتكم اكعالقلات بني األطراف األسلاسية اكيت تؤثر يف األداء، كملا تشمل مقوملات تقوية املؤسسة على املدى 
  ..اكبعيد وحتديد املسئوكيةاكبعيد وحتديد املسئوكية

املتقدمة واكنلاشئة خالل اكعقود اكقليلة امللاضية، خلاصة يف املتقدمة واكنلاشئة خالل اكعقود اكقليلة امللاضية، خلاصة يف   تتوقد ظهرت احللاجة إىل احلوكمة يف اكعديد من االقتصلاديلاوقد ظهرت احللاجة إىل احلوكمة يف اكعديد من االقتصلاديلا
أعقلاب االهنيلارات االقتصلادية واألزملات امللاكية اكيت شهدهتلا عدد من دول شرق آسيلا وأمريكلا اكالتينية وروسيلا يف عقد أعقلاب االهنيلارات االقتصلادية واألزملات امللاكية اكيت شهدهتلا عدد من دول شرق آسيلا وأمريكلا اكالتينية وروسيلا يف عقد 

ة خالل علام ة خالل علام اكتسعينلات من اكقرن اكعشرين، وكذك  ملا شهده االقتصلاد األمريكي مؤخرا من اهنيلارات ملاكية وحملاسبياكتسعينلات من اكقرن اكعشرين، وكذك  ملا شهده االقتصلاد األمريكي مؤخرا من اهنيلارات ملاكية وحملاسبي
وتزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتلاه كثري من دول اكعلامل إىل اكتحول إىل اكنظم االقتصلادية اكرأ لاكية اكيت وتزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتلاه كثري من دول اكعلامل إىل اكتحول إىل اكنظم االقتصلادية اكرأ لاكية اكيت . . 31133113

وقد أدى وقد أدى . . يعتمد فيهلا بدرجة كبرية على اكشركلات اخللاصة كتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من اكنمو االقتصلادييعتمد فيهلا بدرجة كبرية على اكشركلات اخللاصة كتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من اكنمو االقتصلادي
لكية عن اإلدارة، وشرعت تل  املشروعلات يف اكبحث عن مصلادر لكية عن اإلدارة، وشرعت تل  املشروعلات يف اكبحث عن مصلادر اتسلاع حجم تل  املشروعلات إىل انفصلال املاتسلاع حجم تل  املشروعلات إىل انفصلال امل

وسلاعد على ذك  ملا شهده اكعلامل من حترير وسلاعد على ذك  ملا شهده اكعلامل من حترير . . كلتمويل أقل تكلفة من املصلادر املصرفية، فلاجتهت إىل أسواق امللالكلتمويل أقل تكلفة من املصلادر املصرفية، فلاجتهت إىل أسواق امللال
كألسواق امللاكية، فتزايدت انتقلاالت رؤؤس األموال عرب احلدود بشكل غري مسبوق، ودفع اتسلاع حجم اكشركلات كألسواق امللاكية، فتزايدت انتقلاالت رؤؤس األموال عرب احلدود بشكل غري مسبوق، ودفع اتسلاع حجم اكشركلات 

نفصلال امللكية عن اإلدارة إىل ضعف آكيلات اكرقلابة على تصرفلات املديرين، وإىل وقوع كثري من اكشركلات يف أزملات نفصلال امللكية عن اإلدارة إىل ضعف آكيلات اكرقلابة على تصرفلات املديرين، وإىل وقوع كثري من اكشركلات يف أزملات واوا
ومن أبرزهلا دول جنوب شرق آسيلا يف أواخر اكتسعينلات، مث تواكت بعد ذك  األزملات، وكعل من أبرزهلا أزمة ومن أبرزهلا دول جنوب شرق آسيلا يف أواخر اكتسعينلات، مث تواكت بعد ذك  األزملات، وكعل من أبرزهلا أزمة . . ملاكيةملاكية

  11..وقد دفع ذك  اكعلامل كالهتملام بلاحلوكمةوقد دفع ذك  اكعلامل كالهتملام بلاحلوكمة. . 31311010ووركد كوم يف اكواليلات املتحدة يف علام ووركد كوم يف اكواليلات املتحدة يف علام   ننشركيت أنرو شركيت أنرو 

إىل حتقيق اكشفلافية واكعداكة، ومنح حق مسلاءكة إدارة اكشركة،  وعلى ذك ، هتدف قواعد وضوابط احلوكمة

وبلاكتلايل حتقيق احلملاية كلمسلامهني ومحلة اكوثلائق مجيعلا، مع مراعلاة مصلاحل اكعمل واكعملال، واحلد من استغالل 

م اكرحبية، اكسلطة يف غري املصلحة اكعلامة، مبلا يؤدى إىل تنمية االستثملار وتشجيع تدفقه، وتنمية املدخرات، وتعظي

 كملا أن هذه اكقواعد تؤكد على أمهية االكتزام بأحكلام اكقلانون، . وإتلاحة فرص عمل جديدة

 

 

                                                           
1

  

 .55: ص. مرجع سابق البنك األهلي المصري،  -

 .63 – 63: ص.   مرجع سابقlساويإبراهيم العي -

- Fawzy, S. op.cit , p: 6-7. 
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على ضملان مراجعة األداء امللايل، ووجود هيلاكل إدارية متكن من حملاسبة اإلدارة أملام املسلامهني،  واكعمل
مع تكوين جلنة مراجعة من غري أعضلاء جملس اإلدارة اكتنفيذية تكون هللا مهلام واختصلاصلات وصالحيلات عديدة 

 .كتحقيق رقلابة مستقلة على اكتنفيذ

 محددات الحوكمة : المطلب الثاني

 ومستوى جودة توافر مدى على يتوقف عدمه من اكشركلات حلوكمة اجليد اكتطبيق أن على تفلاقا هنلاك

ونعرض فيملا يلي هللاتني (. أدنلاه  ١ شكل انظر) اكداخلية  وتل  اخللارجية احملددات: احملددات من جمموعتني

 :اجملموعتني من احملددات بشيء من اكتفصيل كملا يلي

 : المحددات الخارجية -1

اكقوانني املنظمة كلنشلاط االقتصلادي : املنلاخ اكعلام كالستثملار  يف اكدوكة، واكذي يشمل على سبيل املثلال وتشري إىل

، وكفلاءة اكقطلاع امللايل (مثل قوانني سوق امللال واكشركلات وتنظيم املنلافسة ومنع اململارسلات االحتكلارية واإلفالس ) 

وعلات، ودرجة تنلافسية أسواق اكسلع وعنلاصر اإلنتلاج، يف توفري اكتمويل اكالزم كلمشر ( اكبنوك وسوق امللال ) 

يف إحكلام اكرقلابة على اكشركلات، وذك  فضال عن (  هيئة سوق امللال واكبورصة ) وكفلاءة األجهزة واهليئلات اكرقلابية 

ومنهلا على سبيل املثلال اجلمعيلات املهنية اكيت ) بعض املؤسسلات ذاتية اكتنظيم اكيت تضمن عمل األسواق بكفلاءة 

ة يف سوق األوراق امللاكية ضع ميثلاق شرف كلعلاملني يف اكسوق، مثل املراجعني واحمللاسبني واحمللامني واكشركلات اكعلاملت

، بلاإلضلافة إىل املؤسسلات اخللاصة كلمهن احلرة مثل مكلاتب احمللاملاة واملراجعة واكتصنيف االئتملاين (وغريهلا

دات اخللارجية إىل أن وجودهلا يضمن تنفيذ اكقوانني واكقواعد وترجع أمهية احملد. واالستشلارات امللاكية واالستثملارية

 1.اكيت تضمن حسن إدارة اكشركة، واكيت تقلل من اكتعلارض بني اكعلائد االجتملاعي واكعلائد اخللاص

 

                                                           
1 Fawzy,op.cit  ,p: 3-4.  
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 :المحددات الداخلية-3

وتشري إىل اكقواعد واألسس اكيت حتدد كيفية اختلاذ اكقرارات وتوزيع اكسلطلات داخل اكشركة بني اجلمعية اكعلامة 
، واكيت يؤدى توافرهلا من نلاحية وتطبيقهلا من نلاحية أخرى إىل تقليل اكتعلارض وجملس اإلدارة واملديرين اكتنفيذيني
 1.ةبني مصلاحل هذه األطراف اكثالث

 احملددات اخللارجية واكداخلية كلحوكمة(: 6)شكل 

  احملددات اكداخلية  احملددات اخللارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  رفع تقرير إلى تيعين ويراقب             

       

       

  تقوم     

       

       

       

وتلك الجهات التي تقلل من عددم . الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، والمجتمع المدنيالمؤسسات * 
 .الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي

 ,Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. p: 122::املصدراملصدر

Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, 

edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.  

وتؤدى احلوكمة يف اكنهلاية إىل زيلادة اكثقة يف االقتصلاد اكقومي، وتعميق دور سوق امللال، وزيلادة قدرته على 
 ومن نلاحية . تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثملار، واحلفلاظ على حقوق األقلية أو صغلار املستثمرين

 
                                                           
1.Iskander, M. and N. Chamlou, op.cit,p:4 
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لحالمصا أصحاب  

 

*:مؤسسات خاصة  

 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 

:معايير  

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين والقواعد

:القطاع المالي  

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

:األسواق  

 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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أخرى، تشجع احلوكمة على منو اكقطلاع اخللاص ودعم قدراته اكتنلافسية، وتسلاعد املشروعلات يف احلصول 
 .على اكتمويل وتوكيد األربلاح، وأخريا خلق فرص عمل

 معايير الحوكمة: المطلب الثالث

من املؤسسلات على دراسة هذا املفهوم وحتليله  نظرا كالهتملام املتزايد مبفهوم احلوكمة، فقد حرصت عديد

منظمة اكتعلاون االقتصلادي واكتنمية، وبن  اكتسويلات اكدوكية : ومن هذه املؤسسلات. ووضع معلايري حمددة كتطبيقه

BIS اكتمويل اكدوكية اكتلابعة كلبن  اكدويل ممثال يف جلنة بلازل، ومؤسسة. 

ويف اكواقع، جند أنه كملا اختلفت اكتعريفلات املعطلاة ملفهوم احلوكمة، فقد اختلفت كذك  املعلايري اكيت 

حتكم عملية احلوكمة، وذك  من منظور وجهة اكنظر اكيت حكمت كل جهة تضع مفهوملا هلذه املعلايري، وذك  

 : على اكنحو اكتلايل

  1منظمة اكتعلاون االقتصلادي واكتنميةمعلايري  

، 0111يتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة معلايري توصلت إكيهلا منظمة اكتعلاون االقتصلادي واكتنمية يف علام 

 :وتتمثل يف 3111.2علملا بأهنلا قد أصدرت تعديال هللا يف علام 

اكشركلات كال من تعزيز  جيب أن يتضمن إطلار حوكمة: ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات -0

شفلافية األسواق وكفلاءهتلا، كملا جيب أن يكون متنلاسقلا مع أحكلام اكقلانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم 

 .املسئوكيلات فيملا بني اكسلطلات اإلشرافية واكتنظيمية واكتنفيذية املختلفة

                                                           
 :انظر في تفصيل ذلك 1
 . 55: ص. مرجع سبق ذكره. حوكمة الشركات: أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات البنك األهلي المصري، -

، ورقمة مددممة إلمل الممؤتمر المصمرفي العربمي لعمام ”الجيمد فمي المصمارا والمؤسسمات الماليمة العربيمة حسمب المعمايير العالميمةالحكمم “فؤاد شاكر،  -
 : ، منشورة في"الشراكة بين العمل المصرفي واالستثمار من أجل التنمية "  4111

Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector Workshop, March 2006. 
- Fawzy, S. p: 5-6. 

2
 OECD,  Principles of Corporate Governance, 2004. 
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وتشمل نقل ملكية األسهم، واختيلار جملس اإلدارة، واحلصول على علائد : حفظ حقوق جميع المساهمين -3
 .يف األربلاح، ومراجعة اكقوائم امللاكية، وحق املسلامهني يف املشلاركة اكفعلاكة يف اجتملاعلات اجلمعية اكعلامة

وتعىن املسلاواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم يف : مساهمينالمعاملة المتساوية بين جميع ال -2
 أي محلايتهم من اكدفلاع عن حقوقهم اكقلانونية، واكتصويت يف اجلمعية اكعلامة على اكقرارات األسلاسية، وكذك 

يف االطالع  حقهم وكذك  املعلوملات اكداخلية، يف االجتلار من أو فيهلا، مشكوك دمج أو استحواذ عمليلات
 .كلافة املعلامالت مع أعضلاء جملس اإلدارة أو املديرين اكتنفيذيني  على

وتشمل احرتام حقوقهم اكقلانونية، : دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة -1
 واكتعويض عن أي انتهلاك كتل  احلقوق، وكذك  آكيلات مشلاركتهم اكفعلاكة يف اكرقلابة على اكشركة، وحصوهلم

 .ويقصد بأصحلاب املصلاحل اكبنوك واكعلاملني ومحلة اكسندات واملوردين واكعمالء. املطلوبة ملاتعلى املعلو 
وتتنلاول اإلفصلاح عن املعلوملات اهللامة ودور مراقب احلسلابلات، واإلفصلاح عن ملكية : اإلفصاح والشفافية -1

ويتم اإلفصلاح عن  . فيذينياكنسبة اكعظمى من األسهم، واإلفصلاح املتعلق بأعضلاء جملس اإلدارة واملديرين اكتن
 .كل تل  املعلوملات بطريقة علادكة بني مجيع املسلامهني وأصحلاب املصلاحل يف اكوقت املنلاسب ودون تأخري

وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجبلاته اكقلانونية، وكيفية اختيلار أعضلائه ومهلامه : مسؤليات مجلس اإلدارة -0
 .ذيةاألسلاسية، ودوره يف اإلشراف على اإلدارة اكتنفي

  1معلايري جلنة بلازل كلرقلابة املصرفية اكعلاملية -

إرشلادات خلاصة بلاحلوكمة يف املؤسسلات املصرفية وامللاكية، وهي تركز  0111وضعت جلنة بلازل يف اكعلام 
 :على اكنقلاط اكتلاكية

يتحقق قيم اكشركة ومواثيق اكشرف كلتصرفلات اكسليمة وغريهلا من املعلايري كلتصرفلات اجليدة واكنظم اكيت   -0
 .بلاستخدامهلا تطبيق هذه املعلايري

 .إسرتاتيجية كلشركة معدة جيدا، واكيت مبوجبهلا ميكن قيلاس جنلاحهلا اككلي ومسلامهة األفراد يف ذك  -3
 
 
 

                                                           
1
 . 41، مرجع سبق ذكره،صالحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد شاكر،  
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كلمسئوكيلات ومراكز اختلاذ اكقرار متضمنلا تسلسال وظيفيلا كلموافقلات املطلوبة من األفراد اكتوزيع اكسليم  -2

 .كلمجلس

 .وضع آكية كلتعلاون اكفعلال بني جملس اإلدارة ومدققي احلسلابلات واإلدارة اكعليلا -1

توافر نظلام ضبط داخلي قوي يتضمن مهلام اكتدقيق اكداخلي واخللارجي وإدارة مستقلة كلمخلاطر عن خطوط  -1

 .كعمل مع مراعلاة  تنلاسب اكسلطلات مع املسئوكيلاتا

مراقبة خلاصة ملراكز املخلاطر يف املواقع اكيت يتصلاعد فيهلا تضلارب املصلاحل، مبلا يف ذك  عالقلات اكعمل مع  -0

 .املقرتضني املرتبطني بلاملصرف وكبلار املسلامهني واإلدارة اكعليلا، أو متخذي اكقرارات اكرئيسية يف املؤسسة

ة واإلدارية كإلدارة اكعليلا اكيت حتقق اكعمل بطريقة سليمة، وأيضلا بلاكنسبة كلمديرين أو املوظفني احلوافز امللاكي -2

 .سواء كلانت يف شكل تعويضلات أو ترقيلات أو عنلاصر أخرى

 .تدفق املعلوملات بشكل منلاسب داخليلا أو إىل اخللارج -1

 1معايير مؤسسة التمويل الدولية  

موجهلات وقواعد ومعلايري علامة  3112وضعت مؤسسة اكتمويل اكدوكية اكتلابعة كلبن  اكدويل يف علام 

تراهلا أسلاسية كدعم احلوكمة يف املؤسسلات على تنوعهلا، سواء كلانت ملاكية أو غري ملاكية، وذك  على مستويلات 

 :أربعة كلاكتلايل

 اململارسلات املقبوكة كلحكم اجليد -0

 جليد اجلديدخطوات إضلافية كضملان احلكم ا -3

 إسهلاملات أسلاسية كتحسني احلكم اجليد حمليلا -2

 اكقيلادة -1

 

                                                           
 .43:فؤاد شاكر، مرجع السابق ص 1
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 5 :عناصر الحوكمة و أنواعها: المبحث الثاني

 عناصر الحوكمة:المطلب األول 

متثل اجملموعة األوىل اكفلاعلني اكداخليني، وهم محلة األسهم وجملس اإلدارة واإلدارة اكتنفيذية واملراقبون  -
 .واملراجعون اكداخليون

أملا اجملموعة اكثلانية فتتمثل يف اكفلاعلني اخللارجيني، املتمثلني يف املودعني، وصندوق تأمني اكودائع، ووسلائل  -
 . يم االئتملاين، بلاإلضلافة إىل اإلطلار اكقلانوين اكتنظيمي واكرقلايباإلعالم، وشركلات اكتصنيف واكتقي

على عنلاصر أسلاسية البد من توافرهلا حىت يكتمل إحكلام اكرقلابة  -كملا سبق اكقول   –وترتكز احلوكمة 
ض اكفعلاكة على أداء اكبنوك، تتلخص يف اكشفلافية، وتوافر املعلوملات، وتطبيق املعلايري احمللاسبية اكدوكية، واكنهو 

 .مبستوى اككفلاءات اكبشرية من خالل اكتدريب

وال يرتبط جنلاح احلوكمة يف اجلهلاز املصريف فقط بوضع اكقواعد اكرقلابية، وككن أيضلا بأمهية تطبيقهلا بشكل 
 .سليم، وهذا يعتمد على اكبن  املركزي ورقلابته من جهة، وعلى اكبن  املعين وإدارته من اجلهة األخرى

وهذا ملا . وجيب أن تكون إدارة اكبن  مقتنعة بأمهية مثل هذه اكقواعد واكضوابط، مملا يسلاعد على تنفيذهلا
يكشف عن دور كل من جملس اإلدارة بقسميه اكتنفيذي وغري اكتنفيذي، وجللان املتلابعة اكيت توفر كه اكبيلانلات 

يت تعرض تقلاريرهلا على جملس اإلدارة واجلمعية اكالزمة عن أداء اكبن ، وإدارات اكتفتيش داخل اجلهلاز املصريف اك
اكعلامة، اكذين جيب أن يقوموا بدورهم يف اكرقلابة على أداء اكبن ، إىل جلانب املسلامهة يف توفري رؤوس األموال يف 

 .حلاكة حلاجة اكبن  إكيهلا

 

 

 

 

 

 

 

 
 .63 – 63: ص،ص مرجع سابق الذكرإبراهيم اكعيسلاوي، 5 -
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واململارسة اكسليمة كلحوكمة تؤدى علامة إىل دعم وسالمة اجلهلاز املصريف، وذك  من خالل املعلايري اكيت 
 0:مراقبة اكصنلاعة املصرفية، واكيت من أمههلاكلرقلابة على اكبنوك وتنظيم و " جلنة بلازل " وضعتهلا 

 اإلعالن عن األهداف اإلسرتاتيجية كلجهلاز املصريف وكلبن  وحتديد مسئوكيلات اإلدارة . 

  اكتأكد من كفلاءة أعضلاء جملس اإلدارة وإدراكهم اككلامل ملفهوم احلوكمة، وعدم وجود أخطلاء مقصودة من قبل

 .اإلدارة اكعليلا

 قبني وإدراكهم ألمهية دورهم اكرقلايبضملان فلاعلية دور املرا. 

 ضرورة توفر اكشفلافية واإلفصلاح يف كلافة أعملال وأنشطة اكبن  واإلدارة. 

ونشري إىل أن اكبن  املركزي املصري قد قلام بلاختلاذ عدد من اإلجراءات يف ضوء اكقواعد األسلاسية اكيت أقرهتلا جلنة  -

اكبن  املركزي املصري وضع قواعد كلرقلابة احلذرة على عمل  كعملويتضمن اإلطلار اكقلانوين واكتنظيمي واكرقلايب . بلازل

حتديد حجم وجملال نشلاط كل بن  ونسبيت اكسيوكة واالحتيلاطي، ومراقبة تطبيق معيلار كفلاية رأس : اكبنوك، تشمل

 . ، وطلاكب اكبنوك بلاالكتزام هبلا%01إىل % 1امللال، وقد قرر اكبن  املركزي املصري زيلادة هذه اكنسبة من 

ىف هذا اكسيلاق اهتم اكبن  املركزي املصري بأسلوب تصنيف األصول، وحتديد املخصصلات املنلاسبة ككل فئة و  -
كملا اهتم مبعيلار تركز اكقروض كعميل . منهلا، حيث إن اكسالمة املصرفية تتحقق عندملا يتم اكتصنيف بشكل سليم
كذك  . حتدث يف أي من هذه اكفئلاتواحد أو بعملة واحدة، وذك  محلاية كلبن  من اكتقلبلات اكيت ميكن أن 

وىف هذا . اهتم بلاإلقراض كألطراف املرتبطة واألطراف ذات اكصلة، واكيت ميكن أن تسبب أزملات كلجهلاز املصريف
قرارا يقضى بضرورة اكتعلامل مع هذا اكنوع من اإلقراض حبذر  3..3اجمللال أصدر اكبن  املركزي املصري يف نوفمرب 

كمة يف اجلهلاز املصريف وجود نوع من اكعقلاب يف حلاكة اخلطأ  ووجود آكية كتصحيح ويتطلب جنلاح احلو . شديد
 .األخطلاء

 
 
 
 
 .43:فؤاد شلاكر، مرجع اكسلابق ص 1 -
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 الحوكمةأنواع : المطلب الثاني
 الحوكمة في الجهاز المصرفي-1

مراقبة األداء من قبل جملس اإلدارة واإلدارة اكعليلا كلبن ، ومحلاية حقوق : يف اجلهلاز املصريف تعىن احلوكمة
محلة األسهم واملودعني، بلاإلضلافة إىل االهتملام بعالقة هؤالء بلاكفلاعلني اخللارجيني، واكيت تتحدد من خالل اإلطلار 

 .صريف على اكبنوك اكعلامة واكبنوك اخللاصة واملشرتكةوتنطبق احلوكمة يف اجلهلاز امل. اكتنظيمي وسلطلات اهليئة اكرقلابية

 الشركات حوكمة-2
 اكشركة من إدارة بني اكعالقة حتدد اكيت واملعلايري اكقواعد إىل ،علام اكشركلات، بشكل حوكمة مفهوم يشري
واكدائنني  اكسندات واكعملال واملوردين محلة) بلاكشركة  املرتبطة املصلاحل أو األطراف وأصحلاب األسهم نلاحية، ومحلة

: من أمههلا تسلاؤالت كعدة إجلابلات االصطالح هذا يقدم ،حتديدا أكثر وبشكل (.أخرى  واملستهلكني من نلاحية
 تعظيم رحبية إىل تسعى اإلدارة أن هؤالء يتأكد كيف أمواهلم؟ استغالل اإلدارة تسيء أال امللاككون يضمن كيف
 جملاالت اكصحة يف كلمجتمع األسلاسية بلاملصلاحل اإلدارة اهتملام ملا مدى اكطويل؟ األجل يف اكشركة أسهم وقيمة
 فعلال؟  بشكل اإلدارة رقلابة من املصلاحل وأصحلاب األسهم محلة يتمكن كيف وأخريا، واكبيئة؟

 اكسبب :االصطالح هذا حبداثة مرتبطة رئيسية أسبلاب كثالثة اكغموض بعض اكشركلات حوكمة مصطلح ريويش
 أوائل إىل ترجع جذورهلا به املرتبطة األمور من وكثري اكشركلات حوكمة مضمون أن من اكرغم على أنه هو األول
 يعرف مل االصطالح أن هذا إال ،واإلدارة اكتنظيم نظريلات وبعض املشروع نظرية تنلاوكتهلا حيث ،عشر اكتلاسع اكقرن
 اكسبب يتمثل بينملا. عقودثالثة  أو عقدين قرابة منذ إال اكتبلور يف يبدأ مل مفهومه أن كملا ،اإلجنليزية اكلغة يف

 أنه على اكنلاحية االقتصلادية من فبينملا ينظر إكيه اكبعض. املفهوم هلذا وواحد قلاطع تعريف وجود عدم يف اكثلاين
 األجل يف اكشركة واستمرارهلا أسهم قيمة تعظيم وتضمن ،اكتمويل على احلصول يف اكشركة تسلاعد اكيت اآلكية

 كوهنلا حيث اكتعلاقدية من اكعالقة طبيعة إىل يشري أنه على اكقلانونية اكنلاحية من يعرفونه اكطويل، فإن هنلاك آخرون
 نلاحية من واملديرين ،نلاحية من املصلاحل وأصحلاب األسهم محلة وواجبلات حقوق حتدد كلاملة، واكيت غري أم كلاملة

 على املسؤوكية بذك  مركزين واألخالقية، االجتملاعية اكنلاحية من إكيه ينظر ثلاكث أخرى، كملا أن هنلاك فريق
 ومحلاية ،اكعلادكة االقتصلادية اكتنمية وحتقيق ،املستثمرين صغلار أو األقلية حقوق محلاية يف كلشركة االجتملاعية

 من كثري وملازاكت ،اكتكوين طور يف ملازال املفهوم هذا أن إىل املصطلح هذا كغموض اكثلاكث اكسبب ويرجع.اكبيئة
حمدداته  أهم حول واململارسني اكبلاحثني بني اتفلاق شبه هنلاك ذك  ومع. واكتطوير املراجعة مرحلة يف ومعلايريه قواعده
  1.تقييمه معلايري وكذك 

                                                           
 .3: ، ص(5)راجع الشكل رقم  1
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 أهمية حوكمة الشركات: المطلب الثالث
، ومع انفجلار األزمة امللاكية اآلسيوية، أخذ اكعلامل ينظر نظرة جديدة إىل حوكمة 0112منذ علام 

واألزمة امللاكية املشلار إكيهلا، قد ميكن وصفهلا بأهنلا كلانت أزمة ثقة يف املؤسسلات واكتشريعلات اكيت تنظم . اكشركلات

ت املشلاكل اكعديدة اكيت برزت إىل وقد كلان. نشلاط األعملال واكعالقلات فيملا بني منشآت األعملال واحلكومة

املقدمة أثنلاء األزمة تتضمن عمليلات ومعلامالت املوظفني اكداخليني واألقلارب واألصدقلاء بني منشآت األعملال 

وبني احلكومة، وحصول اكشركلات على مبلاكغ هلائلة من اكديون قصرية األجل، يف نفس اكوقت اكذي حرصت فيه 

، وملا إىل "مبتكرة"مور، وإخفلاء هذه اكديون من خالل طرق ونظم حملاسبية على عدم معرفة املسلامهني هبذه األ

 كملا أن األحداث األخرية ابتداء بفضيحة شركة إنرون وملا تالهلا ذك  من سلسلة . ذك 

اكتشلافلات تالعب اكشركلات يف قوائمهلا امللاكية، أظهر بوضوح أمهية حوكمة اكشركلات حىت يف اكدول اكيت  
 ".قريبة من اككملال"رهلا أسواقلا ملاكية كلان من املعتلاد اعتبلا

وقد اكتسبت حوكمة اكشركلات أمهية أكرب بلاكنسبة كلدميقراطيلات اكنلاشئة نظرا كضعف اكنظلام اكقلانوين 
كملا أن ضعف نوعية املعلوملات تؤدى إىل . اكذي ال ميكن معه إجراء تنفيذ اكعقود وحل املنلازعلات بطريقة فعلاكة

ويؤدى إتبلاع املبلادئ اكسليمة حلوكمة اكشركلات . اكثقة لى انتشلار اكفسلاد وانعداممنع اإلشراف واكرقلابة، وتعمل ع
إىل خلق االحتيلاطلات اكالزمة ضد اكفسلاد وسوء اإلدارة، مع تشجيع اكشفلافية يف احليلاة االقتصلادية، ومكلافحة 

 .مقلاومة املؤسسلات كإلصالح

ة عن كيفية استخدام حوكمة اكشركلات اجليدة ملنع وقد أدت األزمة امللاكية بكثري منلا إىل اختلاذ نظرة عملية جيد
ويرجع هذا إىل أن حوكمة اكشركلات كيست جمرد شيء أخالقي جيد نقوم بعملة فقط، بل . األزملات امللاكية اكقلادمة

إن حوكمة اكشركلات مفيدة ملنشآت األعملال، ومن مث فإن اكشركلات ال ينبغي أن تنتظر حىت تفرض عليهلا 
ة حلوكمة اكشركلات، إال بقدر ملا ميكن هلذه اكشركلات أن تنتظر حىت تفرض عليهلا احلكوملات معلايري معين

 .احلكوملات أسلاكيب اإلدارة اجليدة اكيت ينبغي عليهلا إتبلاعهلا يف عملهلا

|12  
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وعلى سبيل املثلال، فإن حوكمة اكشركلات اجليدة، يف شكل اإلفصلاح عن املعلوملات امللاكية، ميكن أن 
كملا أن حوكمة اكشركلات اجليدة تسلاعد على جذب االستثملارات . يعمل على ختفيض تكلفة رأس ملال املنشأة

سلاد اكذي يدرك كل فرد اآلن سواء األجنبية أم احمللية، وتسلاعد يف احلد من هروب رؤوس األموال، ومكلافحة اكف
وملا مل يتمكن املستثمرون من احلصول على ملا يضمن هلم علائدا على استثملاراهتم، . مدى ملا ميثله من إعلاقة كلنمو

. وبدون اكتدفقلات امللاكية كن ميكن حتقيق اإلمكلانلات اككلاملة كنمو املنشأة. فإن اكتمويل كن يتدفق إىل املنشآت
تنشأ من حتسني حوكمة اكشركلات هي ازديلاد إتلاحة اكتمويل وإمكلانية احلصول على  وإحدى اكفوائد اككربى اكيت

 .مصلادر أرخص كلتمويل وهو ملا يزيد من أمهية احلوكمة بشكل خلاص بلاكنسبة كلدول اكنلامية

إن حوكمة اكشركلات تعتمد يف هنلاية املطلاف على اكتعلاون بني اكقطلاعني اكعلام واخللاص خللق نظلام كسوق 
وتتنلاول حوكمة اكشركلات موضوع حتديث اكعلامل اكعريب عن . جمتمع دميقراطي يقوم على أسلاس اكقلانونتنلافسية يف 

طريق اكنظر يف اهليلاكل االقتصلادية وهيلاكل األعملال اكيت تعزز اكقدرة اكتنلافسية كلقطلاع اخللاص، وجتعل املنطقة أكثر 
 .األسواق اكعلامليةجذبلا كالستثملار األجنيب املبلاشر، كملا حتقق تكلامال كلمنطقة يف 
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املتطلبلات اجلديدة كلنهوض بلاالقتصلاد، من خالل االنعكلاس اإلجيلايب  احدوكمة احلتعترب و يف ختلام اكفصل ، 

كتطبيق مبلادئهلا اكقلائمة على اإلفصلاح واكشفلافية، خلاصة وأن هذه األخرية تعد مصدرا هلاملا كلتمويل وتقدمي 

 .داراتاملعلوملات املتعلقة بتل  اإل

ضملانلات ضد اكفسلاد  وضعإىل  وقد تبني اآلن أكثر من أي وقت مضى، أن تبين نظلام شفلاف وعلادل يؤدي

وسوء اإلدارة، واحلد من أسلاكيب اكتضليل، سواء عن طريق االكتزام مببدأ محلاية حقوق املسلامهني اكذي يضمن 

تشجيعهم على االستثملار يف األوراق امللاكية دون ختوف، أو من خالل مبدأ اإلفصلاح عن املعلوملات احمللاسبية اكذي 

فة رأ لال اكشركة وضملان استمراريتهلا، مبلا يضمن تنشيط اكسوق من جهة، يعترب علامال مهملا يف ختفيض تكل

أي أن اكطريق اجليد . ةاكسوق امللاكياداء  رفع متواكوصول إىل اكسعر احلقيقي كألسهم من جهة أخرى، ومن 

اكسوق  فعلاكيةلحوكمة سيكون املدخل اكفعلال كتعزيز اإلفصلاح واكشفلافية، مملا ينعكس بلاإلجيلاب على كواكصحيح 

 .امللايل
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دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء مستغانم                                                          طبيقيجانب ت  

 

 فيهلا ركزيةامل كإلدارة واكتلابعة املؤسسة يف اكرئيسية اكوظلائف من مستغلامن مينلاء مؤسسة يف اكتدقيق يعد      
 مينلاء مؤسسة يف اكتدقيق عملية تنظم اكيت واكقواعد األسس حيدد دكيل على املؤسسة يف املدقق ويعتمد .مبلاشرة
 اكرتاب مستوى على املينلائية املؤسسلات ملختلف اكتدقيق حول دراسية أيلام تنظيم يتم كملا مستغلامن،
 .املينلائية املؤسسلات يف املدققني أداء مستوى من واكرفع اكتطور مسلايرة أجل من اكوطين
 اكقرارات، إختلاذ على وتأثريهلا مستغلامن، مينلاء مؤسسة يف اكتدقيق عملية سري على اكوقوف أجل ومن
 يف مسلامهتهلا ومدى مستغلامن، مينلاء مؤسسة يف اكتدقيق وظيفة على اكضوء تسليط سيتم
 .كلمؤسسة احلسن اكسري
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 تقديم مؤسسة ميناء مستغانم:محور أول

 تعريف مؤسسة ميناء مستغانم و مهامه:المطلب األول

 اككربى اكصنلاعلات من كلعديد ضروري فهو بلاكنقل، اخللاصة اكتحتية اكبنية من أسلاسي جزء مستغلامن مينلاء يعد-أ

 اكصيد وخدملات اكتجلارية كلاخلدملات اخلدملات من اكعديد تقدمي خالل من اكدوكية اكتجلارة يف تشلارك اكيت
 .اكبحري

 

 مهام مؤسسة ميناء مستغانم-ب

 :اكتلاكية املهلام إجنلاز مستغلامن مينلاء مؤسسة إىل أنيط

 مستغلامن؛ مينلاء وتطوير إستثملار -

 املينلائية؛ واإلنشلاءات اآلالت إستغالل -

 اكفوقية؛ املينلائية كلبىن وحتديث وهتيئة صيلانة أعملال إجنلاز -

 اآلخرين؛ اكشركلاء مع بلاكتعلاون اكتحتية املينلائية كلبىن وهتيئة وصيلانة بنلاء برامج إعداد -

 املينلائية؛ واكتفريغ اكشحن عمليلات مبلاشرة -

 وغريهلا؛ اإلرسلاء اكقيلادة، اكقطر، عمليلات مزاوكة -

 مؤسسة مبوضوع املبلاشرة غري أو املبلاشرة اكصلة ذات واكعقلارية اكصنلاعية، امللاكية، اكتجلارية، اكعمليلات بكل اكقيلام -

 .مستغلامن مينلاء
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 أهداف مؤسسة ميناء مستغانم:المطلب الثاني

 :اكتلاكية األهداف حتقيق إىل مستغلامن مينلاء مؤسسة تسعى

 واكسعر؛ احلملاية اكنوعية، اكزمنية، املّدة حيث من اكبضلائع كعبور اكظروف أحسن تأمني -

 ؛ علاكية كفلاءة ذات وختزين ومعلاجلة عبور وسلائل حقيقية تسهيالت تقدمي -

 اإلقتصلاديني؛ املتعلاملني إلهتملاملات اكصلاغية اآلذان كون -

 اكدوكة؛ أمالك تسيري -

 مستغلامن؛ مينلاء وتطوير اإلستثملار تسيري -

 املينلائية؛ واكتجهيزات اكوسلائل إستغالل -

 كلمينلاء؛ اكفوقية اكبنيلات وجتديد واكتهيئة اكصيلانة أشغلال تنفيذ -

 متخصصني؛ آخرين متعلاملني مع بلاكتنسيق مينلائية بنيلات وخلق واكتهيئة اكصيلانة أشغلال برنلامج إصدار -

 املينلائية؛ واكتفريغ اكشحن عمليلات تنفيذ -

 اخل؛...واكرسو واإلرشلاد اكقطر عمليلات تنفيذ -

 بلاهلدف مبلاشرة وغري مبلاشرة بصفة املرتبطة واكعقلارية اكصنلاعية، امللاكية، اكتجلارية، اكعمليلات كل تنفيذ -

 .اإلجتملاعي
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 مستغانم ميناء لمؤسسة العام التنظيمي الهيكل :الثالث المطلب

 مستغلامن مينلاء ملؤسسة اكعلام اكتنظيمي اهليكل (40) :رقم الشكل
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 الرئيس العام المدير

 مكتب التنسيق العام مساعد األمن الداخلي مساعد رئيس المدير خلية التدقيق

مديرية األشغال و 
 الصيانة

مديرية قيادة 
 الميناء

مديرية االستثمار 
 التجاري

مديرية الموارد البشرية و الوسائل 
 والتكوين

مديرية المالية و 
 المحاسبة

 قسم

 الصيانة

 خلية األسواق

قسم 

 األمن

خلية 

 األشغال

قسم 

 المالحة

خلية  خلية التسويق خلية التخطيط

 المنازعات

خلية اإلعالم 

 اآللي

قسم 

 الشحن
قسم 

 التجارة
قسم 

 المحاسبة
قسم 

 المالية
 .ق

المستخدمين 

 و التكوين

قسم 

 الشؤون
قسم 

لوسائل ا

 العامة

مصلحة 

 الصيانة

مصلحة 

 العتاد

مصلحة 

األشغال 

و 

 الصيانة

قسم 

ضابط 

 الميناء

قسم 

حراس 

 الميناء

قسم 

 القطر

قسم 

 اإلرشاد

مصلحة 

المستخدمين 

 و التكوين

المصلحة 

 االجتماعية

مصلحة 

الرواتب و 

 التكاليف

مصلحة 

الخدمات 

 االجتماعية

مصلحة 

النشاط 

الثقافي و 

 االجتماعي

مصلحة 

تسيير 

 المخزون

مصلحة 

الشؤون 

 العامة

المصلحة 

 المالية

مصلحة 

تغطية 

 الديون

مصلحة 

المحاسبة 

 العامة

مصلحة 

 المحاسبة
 التحليلية

مصلحة 

الشحن و 

 التفريغ

مصلحة 

 اإلحصائيات

مصلحة 

 التخزين

مصلح 

 الحاويات



 جانب تطبيقي                                                          دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء مستغانم

 
 فيملا يلي سنقوم بشرح قسم  مديرية  امللاكية  و احمللاسبة املتعلق مبوضوع اكدراسة ،

 من ويتكون امليزانية ومتلابعة وإعداد كلمؤسسة امللايل اكتسيري على امللاكية قسم يشرف :المالية قسم -1
 :مصلحتني

 .كلمؤسسة امللاكية األوضلاع متلابعة على مبلاشرة تشرف اكيت املصلحة وهي :المالية المصلحة 1-1
 املتعلاملني مع اكتجلاري اكنشلاط عن اكنلاجتة األموال مجيع بتحصيل وتقوم :التحصيالت مصلحة 1-2

 أو بلاكدين بلاكوفلاء تأخري كل عن ملاكية جزائية عقوبلات فرض مع اكبنوك بني األموال انتقلال حركة وتتبع اإلقتصلاديني
 تسديد رفضهم حلاكة يف اكقضلاء إىل بلاكلجوء اكزبلائن املتعلاملني هؤالء مع املؤسسة جتلاه اإلكتزاملات
 .مهتمستحقلا

 التجاري اإلستثمار مديرية 4-
 :ب املديرية هذه وتقوم

 ؛(واكتخزين اكتفريغ، اكشحن، )اكبضلائع بعبور املرتبطة اكعمليلات تسيري -
 ؛ املينلائية اكدوكة أمالك تسيري -
 املتخصصة؛ اإلنشلاءات تسيري -
 .املؤسسة داخل بفعلاكية إلدملاجهلا املنلاسبة اكوسلائل عن واكبحث املينلائي اإلستثملار تقنيلات تطور متلابعة -
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 جانب تطبيقي                                                          دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء مستغانم

االسئلة المرتبطة بالفرضيات :محور ثاني  

 وتتمثل كنشلاطهلا اكعلامة املراقبة على اإلدارة تسلاعدهو وظيفة فحص داخل املؤسسة  كتدقيقا-1ف

 ؛ اكتدقيق عملية حتكم اكيت واكوسلائل واإلجراءات املعلايري من جمموعة يفه ضوابط

 فيملا تتمثل وظيفة اكتدقيق؟

 كيف ميكن كوظيفة اكتدقيق أن تسلاعد على اكرقلابة داخل املؤسسة؟

 اإلجراءات اكيت حتكم عملية اكتدقيق؟ملا هي املعلايري و 

 

املتطلبلات اجلديدة كلنهوض بلاالقتصلاد، من خالل االنعكلاس اإلجيلايب كتطبيق مبلادئهلا  احدوكمة احلتعترب  -2ف
 .اكقلائمة على اإلفصلاح واكشفلافية

 يف املؤسسلات اجلزائرية؟ احلوكمة هل تطبق 

 ملا عالقة اكتدقيق بلاحلوكمة؟

 ملا هي املبلادئ اكيت ترتكز عليهلا احلوكمة كتحسني أداء املؤسسة؟

 

من خالل احلوكمة  من أجل حتقيق أهدافهلا و ضملان اكنمو و  اكتدقيق أداة كتحسني أداء املؤسسة اإلقتصلادية-3ف
 .اكتطور

 كيف ميكن كلتدقيق دعم عملية احلوكمة ؟

 احلوكمة؟ملا هو دور مصلحة اكتدقيق اكداخلي يف تفعيل مبلادئ 

 ملا هي اكعوامل احملددة جلودة وظيفة اكتدقيق اكداخلي يف حتسني جودة حوكمة اكشركلات؟

 

 

 

|13  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة
 

 دول اقتصلاديلات صعيد على طروحةامل همةامل واضيعامل بني من اكشركلات حوكمة ومبلادئ قواعد أصبحت
  كدولا اقتصلاديلات وانفتلاحة اكعومل ظل يف ميكتنظيوا االقتصلادي اإلصالح كتعزيز ملاهلا عنصرا تشكل كملا اكعلامل،
 هو اكشركلات وكمةفعلال حلواك اكفعلي طبيقكتا من يتحقق ملا نأ حيث .اكشديدةملنلافسة وا اكبعض بعضهلا على
 بلاكشركة، مصلاحل تربطهلا خمتلفة أطراف تستخدمهلا اكشفلافية وتتميز بلاملصداقية   حملاسبية معلوملات إنتلاج
 يف اكثقة توكد كملا ،اكضيلاع  و اكتالعب  من صلاحلاملو  قوقاحل محلاية  اكداخلي  تدقيقاك مهنة ذك  يف مهسلاتو 

 .فعلاكيتهلا وتدعملاكية امل األسواق حركة و تنشط شركةلك كتنلافسيا ركزامل وتدعم لارسلاهتلا،ممو  اإلدارة
 داخل اكشركلات، حوكمة دعم يف فعلاكة أداة هجيعل اكذي بلاكشكل داخلياك اكتدقيق وظيفة تقوية ن إ

 قوي اكوطين االقتصلاد جيعل كملا رشيدة، إدارة حتقيقتلايل وبلاك فيهلا اكثقة من يعزز اخللاصة، و اكعلامة اكشركلات
 .واألجنبية احمللية كالستثملارات وجلاذب نلافسةامل وقلادرعلى

 معلاجلة ،"اكتدقيق يف حتسني أداء املؤسسة من خالل احلوكمة دور" موضوع تنلاول خالل من حلاوكنلا وقد
 يف تمثلةوامل احملورية آكيلاهتلا بني من آكية على واكرتكيز اكشركلات، حوكمة موضوع حول تدور اكيت إشكلاكيةاكبحث
 وقدمت .اكشركة يف هاستخدامحسن  أ إذا وذك  اكشركلات حلوكمة ةاكفعلاك  سلامهةامل هك كنمي اكذي ،اكتدقيق اكداخلي

 .قرتاحلاتاإل من موعةجم تقدمي مت عليهلا نلاءكنتلائج و با منجمموعة  إىل صلو اكت
 :النتائج المتوصل إليها

 ومحلة جهة من اكشركة إدارة بني اكعالقة ددحت اكيت علايريوامل اكقواعد لاهنّ  أ على اكشركلات حوكمة تعترب -
 أخرى؛ جهة من صلاحلامل وأصحلاب األسهم

 كشؤون شيدةكر ا بلاإلدارة أسلاسلا وهتتم اكشركلات، به وتراقب تدار اكذيكنظلام ا مبثلابة اكشركلات حوكمة -
 هبلا؛ اكعالقة ذات األخرى واألطراف سلامهنيامل ومصلاحل حقوق على احلفلاظ ضملان أجل من اكشركة

 تلفخم يف واكشفلافية اإلفصلاح صداقية،امل سلاءكة،امل اكعداكة، حتقيق األداء، كتطوير اكشركلات حوكمة هتدف -
 اكشركة؛ عن تصدر اكيت واحمللاسبية لاكيةامل علوملاتامل

 يف ومسلاعدهتلا اكشركلات إدارة ترشيد على تسلاعد اكيت بلادئامل من وعةمجم على اكشركلات حوكمة تقوم -
 كلحوكمة؛ اكسليم اكتطبيق

 واكيت اكداخلي، كلتدقيق هنيةامل علايريبلامل يتعلق فيملا خلاصة كبرية وأمهية تطورا داخليكا اكتدقيق اكتسب -
 اكشركة؛ قيمة كرفع واستشلارية تأكيدية أداة أصبحت حيث اكوظيفة، ذهه أداء جودة تعزيز يف سلامهت
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 وحتسني كتقييم ودقيق منظم منهج إجيلاد خالل من دافهلا،هأ حتقيق على اكشركة اكداخلي اكتدقيق يسلاعد -
 حمورية كآكية اكعمل على اكوظيفة ذهه قدرة من يزيد ملا ذاهو  .اكدخلاطر وإدارة اكداخلية اكرقلابة نظلام فعلاكية
 واحمللاسبية لاكيةامل اكبيلانلات وصحة دقة ضملان خالل من اكشركلات، حلوكمة اكسليم اكتطبيق على تسلاعد
 واكرقلابية اإلدارية األسلاكيب على اكتحسينلات إدخلال يف سلامهةوامل كشفلافيةا و واإلفصلاح صداقيةبلامل واالكتزام

 .عتمدةامل

 اختبار الفرضيات

  كتدقيق هو وظيفة فحص داخل املؤسسة تسلاعد اإلدارة على املراقبة اكعلامة كنشلاطهلا وتتمثلا : 1 ف -

 .ضوابطه يف جمموعة من املعلايري واإلجراءات واكوسلائل اكيت حتكم عملية اكتدقيق

 فيملا تتمثل وظيفة اكتدقيق؟ -

 مسلاعدة هبدف وذك  كلشركة، كخدمة األنشطة كفحص وتقييم اكشركة داخل تنشأ مستقلة تقومي وظيفة"
 و املعلوملات وصيلاتتاك ، كتقييملاتا ،كتحليالتبلا تزويدهم خالل من بفعلاكية مسؤوكيلاهتم تنفيذ على أفرادهلا

وهذا ملا              ."معقوكة بتكلفة علاكةف رقلابةري توف أيضلا أهداف اكتدقيق وتشمل األنشطة بفحص ملختصةا
 .يؤكد هذه اكفرضية

 
 كيف ميكن كوظيفة اكتدقيق أن تسلاعد على اكرقلابة داخل املؤسسة؟-

 اكرقلابة اكداخلية كلشركة، األسلاسية كنظلام اكدعلائم أحد ميثل جدا ألنه مهم مستقل تقييمي يعترب اكتدقيق نشلاط
بلاكسيلاسلات  من خالل قيلاس و تقومي فعلاكية نظم اكرقلابة و إجراءاهتلا يف اكشركة ،و كذا مدى اإلكتزام وذك 

 .و هذا ملا يؤكد هذه اكفرضية              .اإلدارية املوضوعة
 ملا هي املعلايري و اإلجراءات اكيت حتكم عملية اكتدقيق؟ -

هنلاك معلايري حتكم عملية اكتدقيق تتمثل يف اكعلامة،متعلقة بلاكشخص املدقق حول األداء و اكتأهيل و معلايري 
  .ه اكفرضيةهذ ا ملا يؤكدوهذ            .علقة بإعداد اكتقريرمتعلقة بلاكعمل امليداين و معلايري مت

املتطلبلات اجلديدة كلنهوض بلاالقتصلاد، من خالل االنعكلاس اإلجيلايب كتطبيق  احدوكمة احلتعترب  : 2ف
 .مبلادئهلا اكقلائمة على اإلفصلاح واكشفلافية
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 هل تطبق حوكمة اكشركلات يف املؤسسلات اجلزائرية؟ -

أّول  بإصدار وذك  اكشركلات، حوكمة موضوع يف اكّدول اكنلامية مسلايرة اجلزائر كغريهلا من اكدول  حلاوكت
اجلزائر ،إضلافة إىل تأسيس مركز  يف اكراشد كلمؤسسلات احلكم مميثلاق تسمية حتت اكشركلات حلوكمة ميثلاق

 .وهذا ملا يؤكد هذه اكفرضية    .كلحوكمة من أجل مسلاعدة اكشركلات على اإلكتزام مبواد اكدكيل 
 ملا عالقة اكتدقيق بلاحلوكمة؟ -

مصدرهلا  جودة ذات حملاسبية معلوملات إنتلاج هو اكشركلات اكفعلال حلوكمة اكتطبيق من يتحقق ملا ن إ
 خالل بلاكشركة،فمن مصلاحل تربطهلا متعددة قبل أطراف  من تُعتمد واكيت اكتدقيق اكداخلي، وظيفة خلاصة

 اكعالقة ميكن كألطراف ذوي واملصداقية، بلاكشفلافية تتميز واكيت عنهلا، واملفصح املنتجة املعلوملات احمللاسبية
ويدعم  اإلدارة يف و اكضيلاع و يوكد اكثقة اكتالعب  من ومحلاية حقوقهم مصلاحلهم  على احمللافظة بلاكشركة

 .هذا ملا يؤكد هذه اكفرضية       .كلشركة املركز اكتنلافسي
 ملا هي املبلادئ اكيت ترتكز عليهلا احلوكمة كتحسني أداء املؤسسة؟ - 

هذا ملايؤكد      .اإلستقالكية،املسلاءكة،املسؤوكية،اكعداكة و االملانة،اإلنضبلاط،اإلفصلاح و اكشفلافية:تتمثل يف
 .ه اكفرضيةهذ

من أجل حتقيق أهدافهلا و   من خالل احلوكمة اكتدقيق أداة كتحسني أداء املؤسسة اإلقتصلادية : 3ف
 .ضملان اكنمو و اكتطور

 كيف ميكن كلتدقيق دعم عملية احلوكمة ؟

ميكن كلتدقيق دعم عملية احلوكمة من خالل اإلكتزام مبعلايري اكتدقيق اكيت تضمن حتسني األداء داخل  -
 .هذا ملا يؤكد هذه اكفرضية      .املؤسسة و بلاكتلايل عملية احلوكمة

 ملا هو دور مصلحة اكتدقيق اكداخلي يف تفعيل مبلادئ احلوكمة؟ -

تسلاعد مصلحة اكتدقيق اكداخلي تفعيل مبلادئ احلوكمة من خالل تقييم نظلام اكرقلابة اكداخلية و تقدمي 
 .هذا ملا يؤكد هذه اكفرضية      .معلوملات شفلافة تسلاعد على اختلاذ اكقرار
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 اكتدقيق اكداخلي يف حتسني جودة حوكمة اكشركلات؟ ملا هي اكعوامل احملددة جلودة وظيفة-

 ترتبط جودة حوكمة اكشركلات جبودة اكتدقيق اكداخلي من خالل عوامل تتمثل يف اإلفصلاح اكسليم و

 .هذا ملا يؤكد هذه اكفرضية        .أجل اكتطبيق اكسليم كلحوكمةاكشفلافية و إدارة املخلاطر هذا من 

 

:إقتراحات  

جيب األخذ بلاحلوكمة كمنهج أسلاسي كتحقيق استدامة األنشطة اإلقتصلادية و بلاكتلايل اكرتكيز على متطلبلاهتلا من -
.رقلابة و تدقيق كتحقيق ذك   

ضرورة اكعمل على تكوين املستخدمني و املدراء يف جملال احلوكمة و جعلهلا منهجلا تطبيقيلا يقتد به كل موظف و -
.األكلادمية اجلوفلاءمدير و االبتعلاد عن اكدراسلات   

عدم اكتفلاء احلوكمة بإصدار قوانني احلوكمة املؤسسية بل ينبغي اإلهتملام بإجيلاد اكبيئة اكسيلاسية و اإلقتصلادية -
.املنلاسبة كتطبيقهلا  

ضرورة تضمني اكتقرير اكنهلائي كلبيلانلات و اكقوائم امللاكية تقريرا عن مدى االكتزام مببلادئ و قواعد اكتدقيق و -
.احلوكمة  

.تدعيم مهنة اكتدقيق كتعزيز جودة خدملاهتلا مبلا يسلاهم يف توفري بيئة منلاسبة كتبين مبلادئ احلوكمة يف املستقبل-  
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 العربية باللغة :أوال                      

 :مؤلفات -أ

1
 .،عملان،األردن3111كلنشر واكتوزيع ،دارصفلاءاملدخل احلديث كتدقيق احلسلابلاتأمحد حلمي مجعة،  -
 دار ، حجلاج حلامد امحد ، اكقلادر اكديسطي عبد     حممد تعريب ، متكلامل مدخل املراجعة ، كوب  جيمس ، أكفني أرينز-2

 .2005 ، اكسعودية،   املريخ

اإلطار المفاهيمي للنظام :، أحبلاث امللتقى اكدويل حولدراسة تفصيلية لعناصر حساب النتائجأوسرير منور و جمرب حممد،  3-
 .3111،اجلزائر ،وأليات تطبيقه في ظل المعايير   المحاسبية الدولية المحاسبي والمالي الجديد

 .3112دار اكثقلافة كلنشر واكتوزيع ،عملان،،نظرية المحاسبةحسني اكقلاضي و مأمون محدان،  4-
،مؤسسة اكورق كلنشر واكتوزيع األمريكية والدوليةأساسيات التدقيق في ظل المعايير حسني اكقلاضي ،حسني دحدوح، 5-

 .0111،عملان،األردن،
 . 3112، دار وائل كلنشر واكتوزيع، عملان األردن علم تدقيق الحسابات خلاكد أمني عبد اهلل،-6-
 .2008إثراء كلنشر واكتوزيع، اكطبعة األوىل ،IAS/IFRSمعايير التقارير المالية الدولية خلاكد مجلال اجلعلارات،-7
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 ملخص 
يف حتسني أداء املؤسسة من خالل احلوكمة و هذا استنلادا إىل واقع ملا موضوع دور اكتدقيق  اكدراسةتعلاجل     

يشهده اكعلامل اكيوم من اكتحول إىل اكنظلام االقتصلادي اكرأ لايل ،و اكذي تلعبه فيه اكشركلات دورا كبريا و مؤثرا،مبلا 
..ذك  من ضرورة مراقبة هذا اكدور و تقوميه يستتبعه  
تعد حوكمة املؤسسلات هدفلا اسرتاجتيلا تسعى إىل حتقيقه كل املنظملات بلاختالف نشلاطلاهتلا اكقطلاعية حيث      

ف املؤسسة مثل اكتعرف على عملية اكتدقيق و حيث توظف جمموعة من األدوات اكعلمية و اكعملية يف حتقيق أهدا
.معلايري اكتدقيق  

فتحسني أداء املؤسسة حيتلاج إىل تعبئة مجيع اكطلاقلات اكداخلية و اخللارجية هللا ،مملا ميكنهلا من احتالل مكلانة      
. هلامة يف اكنسيج االقتصلادي ويضمن هللا حتقيق اكنمو و اكتطور بتحصيل أدائهلا اكشلامل  

.أداء  اكتدقيق ،حوكمة،مؤسسة :الكلمات المفتاحية  
 
 
 

 
Résumé : 

    cette étude aborde  le  sujet du rôle de l'audit dans l'amélioration de la performance de 

l'organisation par la gouvernance et ceci est basé sur la réalité de ce que le monde connaît 

aujourd'hui de par la transition vers le système économique capitaliste, dans lequel les 

entreprises jouent un rôle important et influent, y compris la nécessité qui en découle de 

contrôler ce rôle et d’y apporter des corrections. 

  la gouvernance d'entreprise et considérée comme un objectif Stratégique adoptée par toutes 

les organisations dans les différentes activités sectorielles utilisant un éventail d'instruments  

scientifiques dans la réalisation des objectifs de la rentabilité des institutions . 

   L'amélioration de la performance de l'organisation a besoin de mobiliser toutes les énergies 

internes et externes , ce qui lui permet d'occuper une place importante dans le tissu 

économique et lui assure  de parvenir à la croissance et le développement de la performance 

globale. 

 

Mots clés :Audit, gouvernance, entreprise, performance.  
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