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 تقدير و شكر
 

 ف له المتواضع العمل هذا إتمام و انجاز في وفقني الذي هلل  الحمد
 .مباركا طيبا كثيرا الحمد
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 على وحرصه تواضعه وصبره وعلى وتوجيهات، نصائح من قدم لي
 .العلمي العمل هذا وإخراج إتمام

 
 .بالشكر الى الوالدين و إلى األصدق اء و األحبة   أتقدم كما

 

انجاز   على بعيد أو قريب من ساعدني من كل أشكر األخير في

 .المذكرة هذه

 
 
 



 إهداء
 إلى الوجود فيمن   أغلى إلى هذا جهدي ثمرة أهدي

 الوالدين
 وإلى جدي و جدتي و أهلي الطيبين

 وإلى جماعة سيدي يحي الذين اعطوني نفسا جديدا في الحياة
 لجزائرا ألجل و زائرالج أجل من عاش مواطن كل إلىو 

 .لم  ع طالب و باحث كل إلىو 
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 العقود خالل الناشئة و املتقدمة الاقتصاديات من العديد في الشركات حوكمة بمفهوم الاهتمام تزايد

 لها تعرضت التي الافالسات وكذلك املالية، وألازمات الاقتصادية الانهيارات أعقاب في وخاصة املاضية القليلة

 2001 .سنة للمراجعة أندرسون  آرثر وشركة للطاقة انرون شركة مثل العالم في الكبرى  الشركات من العديد

 نحو ألاخيرة هذه اتجهت العالم، دول  من العديد في الجنسيات املتعددة و العمالقة الشركات انتشار ومع

 الالتزام خالل من الاستثمارات، و ألاموال رؤوس من ممكن حجم أكبر الستقطاب الجمركية والحواجز القيود رفع

 و املعالم، واضحة و شفافة استثمارية بيئة لوجود معيارا تمثل أصبحت التي الشركات حوكمة مبادئ بتطبيق

 القيام من تمكنها متطورة و قوية رقابية أنظمة ايجاد و أدائها تحسين و بتطوير مطالبة الشركات أصبحت لقد

 إلادارة امتالك رغم أنه حيث الاقتصادية، ملواردها ألامثل الاستخدام على وتساعدها املختلفة بمسؤولياتها

 بإدارات دفع ما هذا .الشركة بنشاط املتعلقة الجوانب بكل تلم أن تستطيع ال أنها إال وإمكانيات وقدرات ملهارات

 العملية، الخبرة و العلمية الكفاءة لديهم تتوفر أشخاص بخدمات الاستعانة إلى الشركات إدارات ومجالس

 نشاط أوجه لكافة املستمرة والرقابة باملتابعة ليقوموا لألمور  ونظرتهم أرائهم في باالستقاللية ويتسمون 

 .الداخليون  املراجعون  هم ألاشخاص لذلك،وهؤالء الالزمة واملقترحات التوصيات الشركة،وتقديم

 الشركات، حوكمة مبادئ لتطبيق عليها الاعتماد يتم التي الرقابة آليات أهم إحدى الداخلية املراجعة تعتبر

 وإجراءات القرارات، التخاذ الالزمة الاقتراحات و والتحليالت الاستشارات من الداخلية املراجعة توفره ملا وذلك

 صحابأ و املساهمين حقوق  لحماية إلادارة مجلس إليها يحتاج التي الداخلية الرقابة نظام وتقويم املخاطر إدارة

 .بالشركة املصالح

 :إلاشكالية -1

 :التالية إلاشكالية صياغة يتم سبق ما ضوء على و

 الشركات؟ حوكمة تفعيل في تساهم أن الداخلية للمراجعة يمكن مدى أي إلى

 :الفرعية ألاسئلة -2

 :التالية الفرعية ألاسئلة بصياغة قمنا إلاشكالية من انطالقا

  الشركات؟ حوكمة أطراف كأحد الداخلية املراجعة اعتبار يمكن هل -

  ؟كيف يمكن تطبيق حوكمة الشركات بواسطة املراجعة الداخلية  -

 الداخلية؟ بالرقابة الداخلية املراجعة عالقة  ما -

 :الفرضيات -3

 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا الفرعية لألسئلة مبدئية كإجابات

 تطبيق في يساهم مما الشركة داخل وإلادارية املالية العمليات على الرقابة على الداخلية املراجعة تقوم -

 .الشركات حوكمة

 أعمال رقابة على تسهر الداخلية  باملراجعة خاصة خلية وضع طريق عن الشركات حوكمة طبيقيتم ت -

  .وإلادارية املالية الشركة

 .الداخلية الرقابة عناصر أحد وتمثل الشركة داخل وظيفة الداخلية املراجعة تعتبر -
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 :الدراسة أهمية -4

 :التالية الجوانب في الدراسة أهمية تكمن

 توفير يتطلب مما الجزائر، إلى ألاجنبية الشركات استقطاب إلى يؤدي الاقتصادي الانفتاح من املزيد أن -

 لها التي ألاطراف وكل املساهمين مصالح وحماية ضمان على والحرص بالشفافية تتسم استثمارية بيئة

 ذلك؛ بتحقيق الكفيلة الرقابة آليات تطبيق خالل من بالشركة، مصلحة

 يؤدي الذي ألامر الشركات، حوكمة مبادئ تفعيل في واسهامها الداخلية للمراجعة الهام الدور  إبراز -

 .أدائها مستوى  من الرفع وكذا الشركات لها تتعرض التي من املخاطر للتقليل

 

 :الدراسة أهداف -5

 :التالية ألاهداف تحقيق إلى الدراسة هذه خالل من نسعى

 .الشركات إلدارة الجيدة الخصائص و املبادئ مختلف تحديد خالل من الشركات حوكمة دور  إبراز -

 .الشركات حوكمة مبادئ وتطبيق إرساء من الداخلية املراجعة تمكن التي الكيفية تحديد محاولة -

 .متعلق بجودة املراجعة الداخلية   الشركات حوكمةأن نجاح  على الوقوف محاولة -

 

 :املوضوع اختيار أسباب -6

 :يلي ما خالل من املوضوع اختيار أسباب تتجلى

o ؛و مراقبة التسير  تدقيق تخصص بمجال الرتباطه نظرا باملوضوع الشخص ي الاهتمام  

o  التطورات ظل في خصوصا الشركات حوكمة مبادئ تفعيل في الداخلية املراجعة تلعبه الذي الدور 

  الحالية؛

o تفعيل في ودورها الداخلية املراجعة موضوع تناولت التي الدراسات لقلة الجامعية املكتبة إثراء محاولة 

 .الشركات  حوكمة

 

 :الدراسة في املتبع املنهج -7

 الفرضيات، صحة واختبار البحث جوانب بمختلف الاملام وبهدف املطروحة إلاشكالية عن إلاجابة قصد

 املنهج وكذا الشركات، حوكمة و الداخلية املراجعة وصف قصد الوصفي، املنهج وفق البحث دراسة سيتم

 .الشركات حوكمة لتطبيق كآلية الداخلية املراجعة دور  لتحليل التحليلي
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 :الدراسة هيكل -8

 خصصناه والثاني ألاول  ، فصل تمهيدي و فصلين إلى البحث تقسيم تم املوضوع بجوانب الاملام قصد

الفصل التمهيدي خصصناه ملختلف الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع  أما النظرية للدراسة

 الدرسات السابقة حيث قسم إلى ثالث درسات، ألاولى مختلف  الذي تم التطرق إلىالفصل التمهيدي 

 وأما الثالثة املتعلقة بحوكمة الشركات، الدراسات املتعلقة بجانب املراجعة الداخلية ،أما الثانية الدرسات

  .الدرسات املتعلقة بالعالقة بين حوكمة الشركات و املراجعة الداخلية 

 ماهية ألاول  مباحث، ثالثة إلى قسم حيث "الداخلية للمراجعة العام إلاطار" بعنوان ألاول  الفصل

 ،أما الثاني املبحث في الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العملية إلاجراءات إلى التطرق  تم كما الداخلية املراجعة

 .الداخلية املراجعة إلدارة خصصناه الثالث املبحث

 مباحث، ثالثة إلى قسم "الشركات حوكمة تطبيق على الداخلية املراجعة انعكاسات" الثاني الفصل أما

 الثالث املبحث أما الشركات، حوكمة أسس إلى تطرقنا الثاني املبحث يخص وفيما الشركات، حوكمة ماهية ألاول 

 .الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة إلسهامات خصص

 



 

 الفصل التمهيدي

الدرسات السابقة التي 

  تناولت موضوع املراجعة 

      الداخلية  و حوكمة       

 الشركات



 
 

 

        

 الفصل ألاول 

إلاطار العام للمراجعة                               

 ةالداخلي             
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 :تمهيد

 تطور  من ألاعمال قطاع أصاب ما و الحالي العصر في بوضوح ظهر الذي التكنولوجي و العلمي التطور  إن

 نشاط حول  دقيقة و فيها موثوقة ملعلومات املاسة للحاجة أدى الجنسيات، متعددة شركات ظهور  وأيضا كبير

 ألصحاب أكبر ثقة تعطي والتي الرقابية، العملية في مساندتها على تعمل إدارية أداة طريق عن وذلك الشركات

 أصول  أن و والقوانين، ألانظمة وفق و له مخطط هو ملا وفقا إنجازها يتم أعمالهم بأن منه واملستفدين املشروع

 التي ألاخطاء و إلاختالالت معرفة أجل من بالتقارير فتمدها عليها، املحافظة يتم و حقيقية الشركة التزامات و

 واملتمثلة الجهة هذه لها توفرها التي املعطيات على بناءا قراراتها إتخاذ إلادارة تستطيع بالتالي و الشركة، في تحدث

 .الداخلية املراجعة وحدة في

 و حجمها بكبر تمتاز أنها إذ بها، الداخلية للمراجعة وحدات وجود إلى بحاجة اليوم الشركات فإن منه و

 ألانشطة و العمليات جميع على الرقابة من للشركة العليا إلادارة تتمكن أن عليها يصعب بدرجة عملياتها تشعب

 القوانين تضع وأن الشركة داخل العمل بها تضبط رقابية أنظمة بوضع العليا إلادارة تقوم أن يكفي فال بداخلها،

 تعمل أنها من للتأكد ألانظمة هذه بمتابعة يقوم من وجود من البد وإنما لديها املوظفين عمل تحكم التي واللوائح

 تقوم التي اللوائح و والتعليمات بالقوانين الشركة داخل وظفينامل التزام من تتأكد ،وكذلك فعالية و بكفاءة

 .عليهم بتعميمها العليا إلادارة

 :يلي كما مباحث ثالث إلى الفصل هذا بتقسم قمنا حيث

 . الداخلية املراجعة ماهية: املبحث ألاول  -

 الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العملية إلاجراءات: املبحث الثاني  -

 الداخلية املراجعة إدارة :الثالث  املبحث -
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 الداخلية املراجعة ماهية :ألاول  املبحث

 .املختلفة وأنواعها أهميتها وكذا ومفهومها الداخلية، املراجعة نشأة إلى التطرق  املبحث هذا في سنحاول 

 

 : الداخلية املراجعةمفهوم  و نشأة :ألاول  املطلب

 : 1الداخلية نشأة املراجعة :اوال 

 املراجعة بعد ظهرت والتي الداخلية املراجعة إلى الحاجة ظهور  إلى الشركة أنشطة توسع و تعقد أدى لقد

 وتنفيذهم فيها العاملين أداء كفاءة مدى على بالتعرف الشركة إدارة اهتمام وأدى طويل، بوقت الخارجية

 ألاداء وفحص الوحدة في الداخلية ألانشطة بتقييم يقوم داخلي محاسب وجود ضرورة إلى وتوجيهاتها لسياستها

 .الداخلي املراجع اسم عليه يطلق فيها املحاسبي

 ألازمة إلى ظهورها يرجع بحيث الخارجية باملراجعة قورنت ما إذا جديدة مهنة الداخلية املراجعة

 املراقبة ضرورة إلى أدت و املؤسسات على سلبا أثرت والتي ألامريكية املتحدة الواليات في 1929لسنة الاقتصادية

 مكاتب على ألامريكية املؤسسات اعتماد ورغم الخارجية، املراجعة تكاليف تخفيض بهدف للحسابات الدقيقة

 لتخفيض وسيلة إلى الحاجة ظهرت السنوية، الحسابات على صادقة امل مهمتها كانت التي الخارجية راجعةامل

 الحسابات، تحليل جرد، من الخارجي املراجع بها يقوم التي التحضيرية ألاعمال كثرة عن الناتجة املصاريف مبالغ

  .الشركة داخل من أشخاص طرف من ألاعمال بهذه القيام اقتراح وتم

 واقتصر أعمالهم، نتائج تقديم دون  املراجعة بأعمال يقومون  أنهم بما الداخليين املراجعين ظهر ومنه

 الشركة نفقات تخفيف أي املسطرة ألاهداف تحقيق في واملساهمة الخارجيين املراجعين مساعدة على عملهم

 في الداخليين املراجعين معهد إنشاء إلى كمهنة الداخلية باملراجعة الاعتراف أدى  املهنة وليس الكلمة ولدت ومنه

 .   21941   سنة   I.I.A املتحدة الواليات

 تسجيل صحة من للتأكد واملحاسبية املالية الناحية على ألامر بادئ في الداخلية املراجعة اقتصرت حيث

 اتسع أنه غير املؤسسة، أصول  إدارة سالمة من التأكد وكذا وجدت، إن ألاخطاء واكتشاف املالية العمليات

 الخاضعة إلادارات بقية عن مستقلة بصفة وتعمل املؤسسة، في الوظائف مختلف تغطي وأصبحت نطاقها

 املهام تنفيذ متابعة في الرقابية ألاساليب فاعلية مدى وتقييم لفحص كأداة تستخدم بحيث الداخلية، للرقابة

 على اتخاذها سبق التي إلادارية القرارات اثر تعكس التي واملعلومات بالحقائق مستمرة بصفة العليا إلادارة ومد

 قرارات من تتخذه فيما أساسا العليا إلادارة عليها تعتمد بحيث ألاقسام، داخل النشاط ونتائج املهام تنفيذ

 وعقد املهنة معايير بوضع جديدة وإهتم سياسة وبتنفيذ أ القائمة ألاوضاع بتصحيح متصلة أكانت سواء جديدة

 .3معتمد داخلي مراجع شهادة إثرها على تمنح تأهيلية امتحانات

 الثمانينات نهاية في إال الجزائري  املشرع عليها ينص فلم الجزائر، في الاستعمال حديثة الوظيفة هذه تعتبر

 ينص الذي 1998جانفي  12   بتاريخ الصادر 01/88    رقم للمؤسسات التوجيهي القانون  من40 املادة خالل من

                                                           
1 Jaque Renard, théorie et pratique de l’audit interne, édition d’organisation, 3eme édition, France2000, P : 27. 

 81  ص، 2003  مصر، الجامعية، الدار الداخلية، واملراجعة الرقابة امللك، عبد أحمد السوافيري، رزق فتحي  2
 82 :ص ، مرجع سبق ذكره   ، الداخلية، واملراجعة الرقابة امللك، عبد أحمد السوافيري، رزق فتحي .3
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 الشركة في باملراقبة خاصة داخلية هياكل تدعيم و تنظيم العمومية الاقتصادية املؤسسات على يتعين " :أنه  على

 1"وتسييرها سيرها أنماط مستمرة  بصفة وتحسين

نظم  وتدعيم إلقامة مدعوة العمومية الاقتصادية املؤسسات أن 01/91القانون  من 40  املادة تنص كما

 2.ملحوظ بشكل أدائها طرق  وتحسين املؤسسات ملراجعة داخلية

 : الداخلية املراجعة تعريف : ثانيا 

 :هي والتي للمراجعة قدمت التي التعاريف أهم تقديم املطلب هذا في سنحاول 

 على الداخلية املراجعة ألامريكية املتحدة بالواليات الداخليين املراجعين مجمععرف   :3ألاول  التعريف

 للخطط املستمر والتقييم املنظم الانتقادي الفحص وتتناول  املوظفين، من مؤهلة هيئة تؤديها وظيفة"أنها

 مدى من التحقق بهدف املختلفة ألاقسام و إلادارات وأداء الداخلية الرقابة ووسائل الاجراءات و والسياسات

  ".ألاقسام و إلادارات وأداء وفعاليتها كفاءتها ومدى الرقابة ووسائل وإلاجراءات والسياسات الخطط بهذه إلالتزام

 أنها على الداخلية املراجعة( IFACI)الداخليين  واملستشارين للمراجعين الفرنس ي املعهد أما 4:الثاني التعريف  

 وبالتالي إلادارة خدمة أجل من وغيرها واملالية املحاسبية العمليات مراجعة إلى يهدف مستقل، تقييمي نشاط"

 . "ألاخرى  الرقابة أنظمة كفاية درجة وتقويم قياس طريق عن تمارس إدارية رقابة فهي

 مستقل داخلي نشاط عن تعّبر املؤسسة، إلدارة تابعة إدارية وظيفة هي الداخليةاملراجعة   .:5 :الثالث التعريف

 والعمل إلادارة متطلبات مع النظام تماش ي مدى لتقييم املحاسبية، فيها بما إلادارية الرقابة إلقامة

 ."القصوى  إلانتاجية الكفاية يحقق بما املوارد استخدام حسن على

 :أنها عى تعريفها تم و الداخلية املراجعة مهنة ملمارسة جديد دليل صياغة تم 2001 عام أمافي:6الرابع  التعريف

 يساعد هو و عملياتها، لتحسين و للمؤسسة قيمة إلضافة مصمم استشاري  و تأكيدي موضوعي، مستقل نشاط

 الرقابة املخاطر، إدارة عمليات فعالية تحسين و لتقييم دقيق و منظم منهج بإيجاد أهدافها على تحقيق الشركة

 .الشركات وحوكمة

 املؤسسة تحكم درجة عن ضمان يعطي وموضوعي، مستقل نشاط هي الداخلية جعةااملر  : 7سخامال التعريف

 في ومساعدة املؤسسة مضافة قيمة خلق على ويعمل العليا، لإلدارة حونصائ توصيات يقدم كما عملياتها، في

 ."كمة الحو املخاطر وتعزيز من للحد مقترحات وتقديم منهجي تقييم خالل من املسطرة أهدافها إلى الوصول 

 :يلي ما صال استخ يمكننا الداخلية جعةاللمر  السابقة التعاريف لالخ ومن

                                                           
 2008 2007/ التسيير، علوم قسم ماجستير، رسالة املحاسبي، املعلومات نظام تقييم في الداخلية املراجعة مساهمة ملين، محمد عيادي 1

 102ص

 112ص     1991/04/27 في املؤرخة 20رقم  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2 
 ألاولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الوارق  الدولية، التدقيق ملعايير وفق والتطبيق النظرية بين الداخلي التدقيق الوردات، هللا عبد خلف3

 139  ص ، 2006 ألاردن - عمان،

   املدية، جامعة ومحاسبة، مالية تخصص ماجستير، مذكرة الشركات، حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور  الصمد، عبد عي عمر 4 

 52ص ،2009 2008/
 61 ص، ،2000 ألاردن، عمان دارالصفاء، الحسابات، لتدقيق الحديث املدخل جمعة، حلمي أحمد 5
 52ص مرجع سبق ذكره  الشركات، حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور  الصمد، عبد عي عمر6

7  Jaques. R et Sophie  N audit interne et contrôle de gestion , Groupe Eyrolles, Paris. France, 2011, p, 20. 
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 . املؤسسة  في مستقل داخلي نشاط .1

 .ةأاملنش في الداخلية الرقابة عناصر أهم من تعتبر الداخليةملراجعة ا .2

 .العليا إلدارة تابعة أنها مطلقة وليست نسبية يةلستقاالالا  هذ أن غير املؤسسة داخل مستقلة وظيفة .3

 .املؤسسة طرف من املسطرة السياسات تطبيق من التحقق منها الغرض .4

 

 : الداخلية املراجعة واهداف  أهمية :املطلب الثاني

 مسؤولياتهم ديةأت على املشروع إدارة أعضاء جميع مساعدة هو الداخلية جعة مرالل الرئيس ي الغرض إن

 عام، بوجه املشروع نشاط على صحيحة وتقارير للبيانات موضوعية بتحاليل بتزويدهم وذلك فعالة، بطريقة

 في املشروع أنشطة من نشاط بمس تختص فهي الداخلية،  صفات املراجعة  من هنا الشمول  صفة فكان

 .مسؤولياتها إخاء سبيل في جدواها تر الادارة  التي النواحي

 :الداخلية املراجعة أهمية :اوال

 الى دارةإلا  مجلس واطمئنان املتاحة، املوارد على للمحافظة إليه الحاجة  مع تزايد وتطور  الداخلي التدقيق أنش

 زمال وال املناسب اتخاذ القرار أجل من النشاطات، ملختلف دقيقة دورية بيانات إلى وحاجتها العمل، ةحسا

 معظم في مكانة املراجعة  الداخلية وظيفة تبوأت لقد .املستقبلية السياسات ورسم الانحرفات  ، لتصحيح

 التنظيم، مستويات بمعلى وارتبطت والشركات، املؤسسات

 : 1اهميتها من حيث النشاط

 تطويرها، بهدف املختلفة والعملياتالانشطة   كافة وفحص لتدقيق تقييمي كنشاط تعتبر :تقييمي نشاط -1

 التي العوامل من العديد تظافر اللو  التنظيمية املرتبة ههذ لتبلغ كانت وما منها، إنتاجية كفاية أقص ى وتطوير

 .أهميتها وازدياد وتطورها نموها على ساعدت

 .املاضية والوقائع الاحداث  تدقيق خال من وقائي كنشاط تعتبر :وقائي نشاط -2

 . برامج للمراجعة  وضع خال من وذلك ة،ااملنش أنشطة من نشاط كل من التاكد  تشمل :نشائيةالا -3

 تاكيدي  نشاط أنه على الجديد املفهوم وظهر ، 2000 عام بعد الداخلية  للمراجعة املفهوم هذا تطور  لقد

 .الخ..قيمة  املنشاة   إضافة وموضوعي مستقل واستشاري 

 بشكل معها التعامل ويتم ةمفهوم ة أباملنش املرتبطة املخاطر بان  الادارية  اطمئنان يعني نشاط تاكيدي  - أ

 .مناسب

 .ارات القر  اتخاذ الازمةرات و الاقترحات استشوالدراسات و الا   تال بالتحلي اإدارة تزويد :استشاري  نشاط - ب

 .التنظيم داخل إداري  ى مستو  على بارتباطه :مستقل نشاط - ت

 .إليه ةملوكلا عمالالا  داءاب وذلك :موضوعي نشاط - ث

 

                                                           
 والتجارية، ااقتصادية العلوم املاستر،كلية شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة املؤسسة، في املراجعة  الداخلية  أهمية نسيم، رشام 1

 86 ص  2013البويرة، د أولحاج،ممح أنلي جامعة
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 ألاموال وأصحاب للمستثمرين بالنسبة مهمة الداخلية املراجعة تعتبر  : 1اهميتها من حيث الجهات املستفيدة

 :نذكر املراجعة من املستفيدين ومن القرارات، اتخاذ في املالية والقوائم للبيانات باستعمالهم يتمّيزون الذين

 الشركات مسّيرو1-

 نظام أن من والتحقق بلوغها تّم  قد املسطرة ألاهداف أّن  من للتأكد كبيرة بدرجة املؤسسات مسّيرو يتجه

 كقاعدة تؤخذ أن يمكن والتي وصادقة مقنعة معلومات عن عبارة املقدمة للحسابات الدورية املتابعة واملراجعة

 .التسييرية التخاذ القرارات

 الشركة ومالك املساهمون  2-

 :من للتأكد وهذا الداخلية املراجعة نتائج إلى املسيرين اهتمام يتجه

 املسؤولين؛ تسيير قدرة 

 جديدة؛ بقرارات الالتزام قبل املستثمرة لألموال وألامثل الجّيد الاستغالل  

 انتشارها من الحد ألاقل على أو حدوثها ومنع الغش أخطاء عن الكشف. 

 واملوردون  الدائنون 3-

 حيث دائنيها و متعامليهاو الشركة،  بين تتم والتي املعامالت في املطلوبة الثقة تعطي املالي املركز سالمة إن 

 أهمية ذات تعدان السيولة والربح درجة أن املالي، كما واملركز املالية القوائم في املراجع برأي يستعينوا يمكن أن

 .اتجاههما أو املالية الحالة سالمة لتقرير كأساس تعتبر فهي لهم وبالتالي قصوى 

 الغير 4-

لطلب  أساس ي كضمان تتقدم فهي للمستثمرين، بالنسبة هاما دور  الداخلية املراجعة تلعب :املستثمرون

 إضافية؛ استثمارات حالة في أو إلافالس قرار أو املالي العسر حاالت في والتحرك القروض

التقرير  قاعدة على الضريبة املراقبة، بالتخطيط، املتعلقة سياستها الدولة هيئات تؤسس :الحكومية الهيئات

.                   سليم داخلية رقابة نظام بتوفير منها العمومية وخاصة املؤسسات لحماية وكذا املراجع طرف من  املعد

  تسمح عامة بصفة املقبولة املحاسبية املبادئ وكذا والقانونية التشريعية، النصوص احترام إن :الضرائب إدارة

 وإعطاء الضريبي الوعاء لتحديد وكذا الجباية إدارة أمام الحسابات في والثقة املصداقية خاصية بتحقيق

 .الضريبية للتصريحات املصداقية

  : 2التالية النقاط خالل من الداخلية املراجعة أهمية على الوقوف يمكن وعليه،

 القرارات أنجع اتخاذ ملستعمليها يتسنى حتى وكفايتها املعلومات سالمة من والتأكد الثقة زيادة على العمل  

 .السليمة غير القرارات اتخاذ مخاطر وتخفيض

 رأس في واملساهمين املؤسسات ملالكي محاسبية ومعلومات بيانات من الشركة تقدمه ملا مصداقية إعطاء 

  .مالها

                                                           
 97  :ص ، 2002 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان التطبيق، إلى النظرية من الحسابات ومراقبة املراجعة بوتين، محمد 1
مالية  تخصص التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة القرار، وتفعيل دعم في الداخلية املراجعة دور  محمد، نقاز 2

 92  :ص ، 2002 اط، ألاغو ثلجي، عمار جامعة ومحاسبة،
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  مركزها سالمة مدى على رفوا يتع حتى املراجعة بنتائج يهتمون  كذلك فهم الشركة مع واملتعاملون  املوّردون 

 مجال اتساع من ويزيد حقوقهم استرجاع في ثقتهم من يزيد الذي الش يء لديها، املتاحة السيولة  املالي

 .الشركة هذه مع املعامالت

 :1 الداخلية املراجعة أهداف :ثانيا 

 حيث الحديثة الاقتصادية التطورات مع تتماش ى أصبحت و الداخلية املراجعة أهداف تطورت لقد

 حيث الشركات، في الوظائف و النشاطات بكل تهتم أصبحت و التالعبات و الغش و ألاخطاء اكتشاف من تطورت

 : هما هدفين إلى الداخلية املراجعة أهداف تقسيم يمكن

 من ممتلكاتها و الشركة مصالح حماية إلى الداخلي املراجع يسعى:   مصالحها و الشركة ممتلكات حماية -

 ط عن الضعف نواحي إظهار إلى يسعى كما مالئمة إجراءات باستخدام الانحراف و الضياع و ألاخطاء و الغش

 عن واملحاسبية املالية النواحي ملراجعة برنامج الهدف هذا لتحقيق ويعتمد املحاسبية البيانات دقة فحص ريق

 و سالمتها من للتأكد الداخلية والرقابة املحاسبي النظام من كل فحص تتضمن و املالية، املراجعة طريق

 املركز عناصر تحقيق و املالية القوائم و املناسبة السجالت اختيار و التنفيذ و التصميم حيث من فعاليتها

 .املالي

 في تعتمد و النشاط، نواحي على الالزمة التعديالت إلجراء توصيات تقديم طريق عن:  إلاصالح و البناء -

 خاصة بمراجعة القيام طريق عن إلادارة إجراءات و سياسات و خطط ومراجعة وتقييم قياس على املجال هذا

 أو قسم تخصص مدى تقييم إلى تهدف التي و ألاعمال بمراجعة يعرف ما وهو الشركة نشاطات بمختلف تتعلق

 .إلادارة طرف من املسطر للبرنامج معين نشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 96  :ص ، 2002 ألاردن، الثالثة، الطبعة للنشر، وائل دار والعلمية، النظرية الناحية الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد 1
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 الداخلية املراجعة أهداف( : 1-1)  رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ص 2003  مصر، الجامعية، الدار الداخلية، واملراجعة الرقابة امللك، عبد أحمد ، السوافيري، رزق فتحي :املصدر

 

 : خصائص و انواع املراجعة الداخلية :الثالث املطلب

 1خصائص املراجعة الداخلية  : اوال :                                                              

 الداخلي، املراجع لفحص تخضع التي والعمليات النشاطات بقية عن مستقلة وظيفة الداخلية املراجعة -1

 قبولها و مالئمتها ومدى الداخلي املراجع وتوصيات نتائج موضوعية في الزاوية حجر يعد الاستقالل وهذا

 املوضوعية عن بعيدة الداخلي املراجع وتوصيات نتائج تكون  الاستقاللية هذه وبدون  عليها والاعتماد

 .2فيها تشارك التي للنشاطات التحيز من ش يء فيها وتعتبر

 . املؤسسة في ألانشطة جميع فحص بمهمة الداخلي املراجع وظيفة تختص  -2

                                                           
1 Jacques Renard, Ibid , 3éme édition, page : 27-30. 

مكتبة الشباب   .اصول املراجعة و الرقابة الداخلية  التاصيل العلمي و املمارسة العملية . محمد نصر الهواري و محمد توفيق محمد   2

 .118ص  1998 القاهرة 

 هدف الحماية

 

 هدف البناء

 بين املطابقة و الفحص بأعمال القيام يتم

 :من لكل املوضوعة املعاييير و الفعلي ألاداء

 الشركة؛ سياسات 

 الداخلية؛ الرقابة نظم 

 الشركة؛ سجالت 

 الشركة؛ قيم 

 الشركة؛ أنشطة 

 التشغيل أنشطة. 

 لتصحيح الالزمة الخطوات اقتراح يعني و

 النصح تقديم و املطابقة و الفحص نتائج

 الداخلي املراجع يعمل ذلك وعلى لإلدارة

 و الحسابية العمليات مراجعة إلى باإلضافة

 :إلى املالية

 الالتزام مدى من التحقق 

 الخطط و الاجراءات و بالسياسات

 املوضوعة؛

 إجراءات سالمة مدى من التحقق 

 ألاصول؛ حماية

 ألاداء تحسين و بتطوير اقتراح.. 
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 للمدققين ألامريكي املعهد قبل من 1994سنة الصادرة الداخلي املراجع ومسؤوليات مهام اتسعت -3

 املراجعة مفهوم في التوسع حاول  الداخليين املدققين أو للمراجعين ألامريكي املعهد أن يالحظ الداخلين

 أن أراد حيث املعهد نظر وجهة من يبرره ما له التوسع هذا وأن إدارية رقابة ابأنه اوصفه لدرجة الداخلية

 السائدة النظرة كانت حيث وأعضائها املؤسسة طموح مع يتفق الداخلية املراجعة ملفهوم أساس يوجد

 خطوط في للعاملين وانزعاج وقلق خوف مصدر الشركات في املاليين واملراقبين املحاسبين أن آنذاك

 وتجري  للمؤسسة العامة السياسات رسم في الالزمة املحاسبية البيانات ودقة املختلفة السلطة

 .التجارية التطورات في مسايرتها ألجل وذلك الرقابة في إلادارية والوسائل على الطرق  التعديالت

 وهي خاصية تفرقها عن غيرها  )مستمرة (املراجعة الداخلية  وضيفة دورية  -4

املراجعة الداخلية تشمل كل العمليات  يقوم املراجع الداخلي بمراجعة كل العمليات من شراء و بيع  -5

  اشهار صيانة و تخزين

لتشمل كل الوضائف املؤسسة املراجعة الداخلية   امتدتتشمل كل العمليات  املراجعة الداخلية  -6

 بدون استثناء 

 املراجعة الداخلية وضيفة جديدة وهي جديدة نسبيا لضهورها بعد الازمة الاقتصادية العاملية سنة -2

1929   

 انواع املراجعة الداخلية :ثانيا  :   

 املعيارين وفق إدراجها يمكن حيث العملية، جوهر على يؤثر أنواعها وتعدد عديدة أنواع الداخلية للمراجعة

 :التاليين

 :من كل بين املعيار هذا خالل من ونميز 1 :املراجعة طبيعة حسب 1- :

 ضرورة الشركة في العليا إلادارة ترى  التي لألنشطة السنة طوال املستمرة املراجعة تعني :املستمرة املراجعة 

 والنقدية ألاموال حجم ضخامة بسبب أو املهام، أو النشاط أهمية بسبب مستمرة صورة ومراجعتها متابعتها

 .العليا إلادارة أ إلادارة مجلس يحددها معينة ألهداف تحقيقا املعينة أوالحسابات

 باإلضافة املراجعة، موضوع املالية السنة إقفال بعد النهائية املراجعة أعمال إجراء يتم :النهائية املراجعة 

 من التأكد يتم املرحلية، أو الفصلية املراجعة خالل من املستمرة املراجعة في به القيام سبق ما إلى واستكماال

 إلادارة مجلس و العليا إلادارة إلى لتقديمها املالية الادارة بواسطة املعدة واملحاسبية املالية البيانات صحة

 إعداده تم أنه من و الدولية املحاسبة ملعايير وفقا معدة وأنها املالية السجالت في الفعلية للبيانات ومطابقتها

 و ألاعمال نتائج و للمؤسسة املالي املركز أو الوضع تظهر أنها ومن والتنظيمات للقوانين عادلةوفقا بصورة

 كذلك مالئمة، و كافية هي املالية البيانات حول  إلايضاحات أن و الحقوق  في التغيرات النقديةو التدفقات

 .خارجية جهة ألية تقديمها قبل املالية البيانات مراجعة

 موافقة بعد العام املدير أو إلادارة مجلس مع الداخلية املراجعة دائرة مسؤول يحدد :الخاصة املراجعة 

 بذلك يقصد معينة، مالية سنة خالل الخاصة املراجعة مهام أعمال نطاق على العام املدير أو إلادارة مجلس

 الخاصة، املراجعة أعمال تشملها أن ينبغي التي إلادارات أو الدوائر ألاقسام، ، العمليات ، أوألانشطة ألاعمال

                                                           

  44 :ص  40 ص ، 2007 لبنان، العربية، املصارف اتحاد الدولية، املعايير وفق الداخلي التدقيق دليل صبح، يوسف داود 1 -
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 في إال التكليف بموضوع الخاصة املهمة ونطاق ألهداف وفقا مهمة لكل خاص مراجعة برنامج تحضير يتم حيث

 الجزء في املراجعة بنود كامل تطبيق يجب الحالة هذه في الخاصة، املهام مع املراجعة برنامج في ورد ما تطابق حال

 .املراجعة موضوعب الخاصة املهمة مع مئليتال  املراجعة برنامج تعديل يجب وإال باملهمة منه الخاص

 : من كل بين نميز املعيار هذا خالل من :1  املراجعة أوجه و موضوع حسب 2- 

 ألية املالية القوائم عليها تشمل التي البيانات عن ألادلة تجميع على املراجعة هذه تنطوي  :املالية املراجعة

 هذا عمومايتحقق املقبولة املحاسبية للمبادئ الشركة تطبيق مدى من للتأكد ألادلة هذه استخدام و مؤسسة

 و املختلفة والعمليات لألنشطة بالنسبة املطلوبة املحاسبية الرقابة على عامة بصفة املراجعة من املستوى 

 :التالية العناصر التيتتضمن

 التسجيل الدقة، الاكتمال، امللكية، الوجود،( يكون  أن يجب كما تمت املالية العمليات أن من التحقيق -

 ؛)......ا لتقييم و

 والنظم القوانين تتضمنها التي املالية وإلاجراءات املالية والتعليمات اللوائح كانت إذا ما تحديد -

 عنها، الخروج عدم و أساسها على العمل و بها إلالتزام تم قد املوضوعية

 و صادقة بصورة البيانلت تعرض و موضوعية بصورة أعدت قد املالية القوائم كانت إذا ما تحديد -

 عادلة؛

 لنشاط الحقيقية النتيجة عن صادقا تعبيرا تعبر خسارة أو ربح من النشاط نتيجة أن من التحقق -

 للمؤسسة؛ الحقيقي املالي املركز عن صادقا تعبيرا تعبر العمومية امليزانية أن و الشركة

 من املحاسبي العمل بطبيعة يتعلق فيما عليها املتعارف املحاسبية بالقواعد الالتزام مدى من التحقق -

 .املختلفة املالية العمليات لتسجيل الالزمة واملحاسبية املستندية الدورات حيث

 ألغراض الشركة في الخاصة الوحدات ألحد دراسة التشغيلية املراجعة تمثل :)العمليات(  التشغيلية اجعة رامل

 للمؤسسة التشغيلية إلاجراءات بعض أو كافة فحص على التشغيلية املراجعات تقوم حيث أدائها، قياس 

 أما غاياتها، و أهدافها تحقق الشركة كانت إذا ما أي الفعالية تقيس حيث التشغيل، فعالية تقييم ألغراض

 الفحص عمليات يقتصر وال أهدافها، لتحقيق مواردها أفضل بشكل الشركة تستخدم كيف توضح فهي الكفاءة

 تشغيل و إلانتاج طرق  التسويق و التنظيمي الهيكل تقييم تتضمن قد أنها حيث فقط املحاسبة على التشغيلية

 لإلدارة توصيات تقديم يتم ما وعادة للتقييم، يخضع املؤسسسة من مجال مجال أي أو إلالكتروني، الحاسب

 املقبولة املحاسبة مبادئ مثل بوضوح مقررة غير والكفاءة الفعالية معايير إن العمليات، تحسين ألغراض

 أكثر بأنها تتسم أحكام تتطلب التشغيلية املراجعة عملية فإن القوانين، تتضمنها التي تلك أو عليها واملتعارف

  2.الالتزام مراجعة و املالية القوائم بمراجعة مقارنة ذاتية

                                                           
 مصر االحديث، الجامعي املكتب العلمي، التطبيق مشاكل -والقواعد املعايير -النظري  إلاطار املراجعة وقواعد أصول  سرايا، السيد محمد 1

 128 -129ص ص  2007

 للنشر الثقافة دار العملية، وإلاجراءات النظري  إلاطار املتقدمة الحسابات مراجعة القاض ي، يوسف حسين دحدوح، أحمد حسين2 

 36  :ص ،2009ألاردن والتوزيع،



 للمراجعة الداخلية  اإلطارالعام                                                                    الفصل األول
 

28 
 

  تتبع الشركة كانت إذا ما لتحديد الشركة إلجراءات فحص عملية الالتزامات مراجعة تمثل :1الالتزام مراجعة

 الشركة تقيد الالتزام مراجعة تقيس كما أعلى سلطة طريق عن املحددة اللوائح أو القواعد أو املقررة إلاجراءات

 . املقررة باملعايير

 

 الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العملية إلاجراءات :الثاني املبحث

 في الداخلي املراجع يتبعها التي الوسائل و الخطوات من مجموعة في الداخلية املراجعة تنفيذ منهجية تتمثل

 أعمال على فعالة رقابة إيجاد بهدف ذلك و الشركة، داخل املختلفة لألعمال تقييمه و فحصه و مراجعته سبيل

 .كفء و فعال بشكل بمسؤولياتهم القيام على فيها العاملين ومساعدة الشركة

 

 .الداخلية املراجعة مهنة تنفيذ خطوات :ألاول  املطلب

 على تؤثر التي املشكالت نوعية و الشركة نشاط طبيعة إلختالف تبعا الداخلي املراجع أداء طريقة تختلف

 اختار خالل من يتم الداخلية املراجعة مهنة أداء أن إال إدارتها، عليه تسير الذي إلاداري  النظام و عملياتها أداء

 .2لتنفيذها املراحل من مجموعة اتباع ثم من و للمراجعة الخاضعة الجهة

 :3للمراجعة الخاضعة الجهة اختيار:أوال

 :طرق  ثالث وفق يتم الذي و املراجعة، لعملية سيخضع الذي النشاط باختيار الداخلية املراجعة تبدأ

 خطة إلى استنادا للمراجعة الخاضعة الجهة أو النشاط اختيار الطريقة لهذه تبعا يتم و :املنظم الاختيار  -1

 .السنة بداية في وضعها يتم التي السنوية املراجعة

 أو وضع بشأن املعلومات على الحصول  إلى العليا إلادارة تحتاج قد :العليا إلادارة طلب على بناء الاختيار  -2

 أو التوقيع، وشك على ما اتفاقية مراجعة مثل فيها، رأي أو حكم إلى بحاجة أنها إلادارة ترى  مشكلة ما،

 .ما فاتورة لدفع تمهيدا أحد العمالء حساب مراجعة

 املراجع مساعدة إلى الدوائر مدراء بعض يحتاج قد :للمراجعة الخاضعة الجهة طلب على بناءا الاختيار -3

 .إلدارتهم الخاضعة ألانشطة لبعض الداخلية الرقابة نظام فعالية و كفاية تقييم إلى الداخلي

 : الداخلية املراجعة عملية إنجاز مراحل :ثانيا

  :يلي ما خالل من املراجعة عملية انجاز مراحل بتحديد سنقوم

 :الداخلية املراجعة ملهمة التحضير1-

 لهذه الجيد بالتحضير أوال يقوم أن املراجعة، ألعمال بالتنفيذ البدء قبل الداخلي املراجع من ألامر يتطلب

 في للمهمة التحضير خطوة تتمثل و .الشركة أهداف مع بالتوافق املراجعة مهمة أولويات تحديد أجل من املهمة

 .التخطيط و الدراسة مرحلة و باملهمة ألامر مرحلة هما مرحلتين

 

                                                           
 36 ص ، 2007 مصر، الجامعية، الدار املراجعة، في الحديثة التطورات لطفي، أحمد السيد أمين1

 157نفس املرجع السابق ص   املراجعة في الحديثة التطورات لطفي، أحمد السيد أمين2 

 156 ص ، ذكره سبق مرجع والتطبيق، النظرية بين الداخلي التدقيق الوردات، هللا عبد خلف 3  
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 املراجعة مصلحة الى للمؤسسة العامة الادارة طرف من املسلمة الوثيقة باملهمة ألامر يتمثل :1 باملهمة ألامر 1-1-

 من تحقيقها املراد ألاهداف يحدد باملهمة فاألمر املراجعة عملية في باالنطالق املسؤولين اعالم أجل من الداخلية

 بعملية القائمين بين العالقة يحدد أن ألامر لهذا يمكن كما العامة الادارة لصالح الداخلية املراجعة طرف

 .غموض أي لتفادي املراجعة محل الهيكل حتى أو املصلحة أو ألاشخاص و املراجعة

 أمر يكون  أن يمكن كما الواحدة الصفحة تفوت ال وثيقة باملهمة ألامر يكون  أن فيستحسن الشكل حيث من أما

 .نسبيا صغيرة الشركة كانت إذا ما حالة في شفهي

 على للمؤسسة العامة الادارة غير يكون  أن يستطيع الداخلية املراجعة لخدمات الطالب أن الاشارة تجدر كما

 هذا يكون  أن يستحسن الحالة هذه ففي املصلحة مراجعة يطلب ما ألسباب و معينة مصلحة رئيس املثال سبيل

 استقبال و الداخلية للمراجعة أكثر صالحيات إلعطاء ذلك ثاني كتوقيع لو و العامة إلادارة طرف من موقع ألامر

 .بعملهم القيام عند تسهيالت و أحسن

 حيث الداخلية، املراجعة مهمة إلنجاح جدا هامة و ضرورية تعتبر املرحلة هذه إن : 2التخطيط و الدراسة2-1-

 بما املراجعة مهمة أولويات لتحديد املخاطر، على املبنية املراجعة خطة وضع الداخليين املراجعين على يجب

 :يلي ما خالل من املرحلة هذه تنفيذ يتم و املسطرة ألاهداف مع  مئيتال 

 الكافية املعلومات جمع و إلاطالع بعملية يقوم أن الداخلي املراجع على يجب الخطوة هذه في :الفهم و إلاطالع - أ

 :يلي ما تحقيق بغرض املراجعة محل املوضوع فهم من تمكن التي الالزمة، و

 املهمة؛ هذه من تحقيقها املطلوب ألاهداف معرفة - 

 بها املتعلقة ألاساسية املشاكل تحديد و املراجعة محل الوظيفة أو النشاط في املطبقة الداخلية الرقابة معرفة - 

 منها، املستفيد الطرف احتياجات تحديد و املراجعة، محل النشاط لطبيعة الجيد الفهم الداخلي املراجع فعلى

 . للمهمة التخطيط عليه ليتركز

 خالل من و بها، املكلف للمهمة الجيد الفهم و باإلطالع الداخلي املراجع يقوم أن بعد :  3التقارب خطة  - ب

 يقوم جدول  شكل في تظهر وثيقة عن عبارة هي و التقارب، خطة بإعداد يقوم فإنه بجمعها، قام التي املعلومات

 إلى الجدول  يقسم حيث املالحظة، سهلة أولية أعمال مجموعة إلى املراجعة محل أوالوظيفة النشاط بتقسيم

 ألاعمال تلك أهداف الثاني العمود يبين بينما ألاولية، العمليات أو ألاعمال تقسيمات ألاول  العمود يبين عمودين،

  .العمليات أو

 و النشاط مخاطر إدارة فعالية و مالءمة مدى بتقييم يقوم أن الداخلي املراجع على :4الخطر مواقع تحديد - ج

 . الخطر ملواقع تحديده ضوء على و الخطوة هذه نهاية في و به املتعلقة العمل بإطار مقارنة الضبط أنظمة

 : 5افة بإض التقارب خطة جدول  بإكمال يقوم الداخلي املراجع فإن 

                                                           
 علوم قسم الاقتصادية، العلوم في ماجستير مذكرة ،املؤسسة تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية املراجعة لطفي، شعباني 1

 78ص ،2004 الجزائر، جامعة التسيير،
 والتسيير، الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة الخارجية، واملراجعة الداخلية املراجعة بين التكامل سرعة، أبو هللا عبد السالم عبد 2

 10ص ، 2010 الجزائر، الجزائر، جامعة ومراجعة، محاسبة فرع
3Jaque Renard , Ibid , P : 189. 

 253 .ص ذكره، سبق مرجع الدولية، املعايير وفق الداخلي التدقيق دليل صبح، يوسف داود4
5 Jaque Renard   ,  Ibid, p :190. 
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 عمل؛ بكل املرتبط الخطر يحدد :ثالث عمود - 

 ضعيف؛ متوسط، عالي، :مستويات ثالث حسب للخطر ملخص تقييم يتضمن :رابع عمود - 

و  إلاجراءات على باإلعتماد املخاطر، هذه إلبطال توفيرها يجب التي الداخلية الرقابة وسائل ذكر :خامس عمود - 

 املؤهلين؛ ألافراد أو املالئمة ألادوات و إلاشراف املعايير،

 تؤدي ال و موجودة أنها أو أهمية، ذات تعتبر التي إلاجراءات وجود عدم أو وجود إلى إلاشارة :سادس عمود- 

 العمل؛ في تتحكم أخرى  وسائل توجد لكن و موجودة غير والعكس عملها

 يعرض و نطاقها، و الداخلية املراجعة مهمة تحقيق أسس التوجيهي التقرير يحدد : التوجيهي التقرير - د

 و التقارب، خطة ضمن سابقا املحددة الخطر مواقع يعرف كما لتحقيقها، الداخلي املراجع يسعى التي ألاهداف

 مجال حيث من تدخالتهم، بمجاالت املراجعون  مقترح يتضمن كما املهمة، نطاق تحديد يتم ضوئها على التي

 .باملهمة القيام مكان أي الجغرافي، العمل مجال و للمراجعة، ستخضع التي ولفروع إلادارة أي الوظيفي، العمل

 وحتى لها الطالبين و باملراجعة املعنيين ألاشخاص مع التشاور  بعد ذلك للتعديل قابل التقرير هذا أن كما

 النتائج الاعتبار بعين يأخذ أن عليه املسطرة ألاهداف تحقيق من املراجعة ملهمة التوجيهي التقرير يستطيع

 .الخطر مواقع تحديد بعد املستخلصة

 :الداخلية املراجعة مهمة تنفيذ2- 

 خطوات تبدأ بها، املكلف الداخلية املراجعة ملهمة تخطيطه و دراسته من الداخلي املراجع ينتهي أن بعد

 من يمكنه بما إلاثبات، أدلة و املعلومات بجمع الداخلي املراجع يقوم خاللها من التي و للمهمة، امليداني العمل

  : هي مراحل ثالث في الخطوة هذه تتمثل و املهمة، هذه أهداف تحقيق

 املكلف الفريق بين مراجعته سيتم الذي النشاط مقر في إلافتتاح اجتماع عقد يتم :إلافتتاح إجتماع1-2- 

 امليدانية التهيئة كذلك و الطرفين، بين العالقات أولى بناء يتم فيه و املراجعة، محل النشاط ومسؤولو باملهمة

 .ستتم التي والفحص املراجعة لعملية

 أعضاء مختلف بين املراجعة أعمال بتقسيم املراجعة برنامج يقوم :)التنفيذ مخطط(املراجعة برنامج 2-2- 

 اللقاءات، و الاستجوابات برمجة ألاعضاء، تنقالت تنظيم الزمن، وحسب خبرتهم و ملؤهالتهم وفقا املرجعة فريق

 العادي السير لضمان املراجعين عمل تتبع على يساعد و مهمته، عن التفاصيل أدق بمعرفة للمراجع يسمح و

 للمهمات مهما مرجعا يعتبر و املراجع، طرف من إليها التوصل تم التي املراحل تحديد و الزمن خالل للمهمة

 مرحلة نهاية حتى العمل تخطط فالثانية التقارب، خطة مع املخطط هذا بين الخلط يجب ال كما املستقبلية،

 هذه يخص فيما الداخلية للمراجعة املهنية للممارسة الدولية املعايير نّصت و قد  فقط التخطيط و الدراسة

ق مخطط إعداد الداخليين املراجعين على يجب " على للمهمة التخطيط 2200رقم املعيار في الخطة
ّ
 لكل موث

 عملية تتمكما " مهمة لكل املخصصة واملوارد الزمني املجال نطاق، أهداف، املخطط ويتضمن جعة،امر  مهمة

 .1الاستنتاج ومرحلة التنفيذية املرحلة التحضيرية، املرحلة :هي أساسية حلمرا ثالثة خالل من الداخلية جعةااملر 

 املراجعة، مدير من اعتماده و املراجعة برنامج إعداد بعد مباشرة املرحلة هذه تنفيذ يتم :امليداني العمل 3-2- 

 من غيرها و املقارنات الاختبارات، إجراء خالل من الواقع على البرنامج هذا بتطبيق املراجعة فريق يقوم حيث

                                                           
1 Elisabeth Bertin et autre, Manuel comptabilité et audit, Bertin édition, Alger. Algérie, 2013, p, 556 
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 أي عن الكشف و املراجعة، مهمة أهداف لتحقيق املالئمة و الكافية إلاثبات أدلة بغرض املراجعة تقنيات

 املراجعة، أعمال كافة بتوثيق القيام املراجعة فريق على ويجب .تحدث قد انحرافات أو مخالفات أو مشاكل

 أعمال عناصر أهم من العمل أوراق تعتبر و لها، داعمة ثبوتية ومستندات بمعلومات مؤيدة عمل بأوراق

 أعمال من املراجعة أدلة عن الناتجة املراجعة، وتوصيات نتائج و عملية تثبت و تعزز  و تدعم التي فهي املراجعة،

 .املنجزة املراجعة

 : الداخلية املراجعة مهمة عن التقرير3- 

  1:هي مراحل أربع في تتمثل و الداخلية، املراجعة مهمة انجاز في ألاخيرة تعتبر الخطوة هذه

 إعدادها يتم التي املشاكل، تحليل و إبراز أوراق خالل من التقرير هذا إعداد يتم :للمراجعة ألاولي التقرير3- 1- 

 للمراجعين تكشفت التي املخالفات و إلانحرافات و املشاكل كافة على تشمل املراجعة،والتي برنامج تنفيذ أثناء

 .النهائي التقرير إعداد أساس يعتبر التقرير وهذا للمهمة، تنفيذهم أثناء

 مهمة بتنفيذ قام الذي املراجعة فريق بين اجتماع عقد يتم :أعمالهم املراجعة ألاشخاص من الرد حق 3- 2- 

 التي والنتائج املالحظات بعرض املراجعة فريق يقوم الاجتماع هذا في و أعمالهم، املراجعة وألاشخاص املراجعة

 املراجعة ألاشخاص يتدخل بعدها بشأنها، املقترحة التوصيات إلى إضافة لها، املؤيدة باألدلة مدعمة إليها توصلوا

 التي الانتقادات و التوضيحات و التبريرات خالل من التوصيات و النتائج و املالحظات تلك على بالرد أعمالهم

 .لديهم كان إن يقدمونها

 ألهم إرساله يتم و النهائية، صورته في املراجعة تقرير اعداد يتم التدخل، انتهاء بعد :النهائي التقرير 3- 3- 

 و املشكالت ملعالجة املقترحة التوصيات و املراجعة، مهمة بنتائج إلعالمهم وإلادارة، املعنيين املسؤولين

 و إعداده يتم و بناء، و واضح و موضوعي التقرير يكون  أن يجب و .املراجعة عملية خالل تكشفت التي إلاختالالت

 .املناسب الوقت في تقديمه

 بها القيام الواجب التصحيحية التوصيات من ملجموعة الداخلي املراجع اقتراح بعد :التوصيات تنفيذ  3- 4- 

 و التوصيات، تلك بتنفيذ إلالتزام مدى بمتابعة يقوم فإنه بمهمته، القيام أثناء سجلها التي املالحظات على بناءا

 .إلادارة عليها صادقت التي و املقترحة التوصيات كل تنفيذ عند املرحلة هذه تنتهي

 

 الداخلية املراجعة تقنيات :الثاني املطلب

 .إلاثبات أدلة و قرائن ثم من و الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العمل أوراق أوال بتحديد سنقوم

 الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العمل أوراق :أوال

 و نتائج و عملية تثبت و تعزز  و تدعم التي فهي املراجعة، أعمال عناصر أهم من العمل أوراق تعتبر

 .املنجزة املراجعة أعمال من املراجعة أدلة عن الناتجة املراجعة،  توصيات

 لذا املراجعة، عملية في املستغرق  الوقت عن ماديا دليال العمل أوراق تعتبر" :2املراجعة عمل أوراق تعريف 1-  

 .التقرير كتابة في أساسية ركيزة العتبارها ألاوراق بهذه الاهتمام مراجع أي على الضروري  من أصبح

                                                           

 69  70   . ص ص ذكره، سبق مرجع  الخارجية، واملراجعة الداخلية املراجعة بين التكامل سرعة،، أبو هللا عبد السالم عبد 1 -

1 Laurent, H et Philippe, La pratique de l’audit, France, 1994, P : 69. 
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 من به قام ما الظهار املراجع بواسطة جمعها تم التي القرائن و ألادلة كل تشمل "أنها على العمل أوراق تعرف كما

  1" . قام الذي الفحص ملدى القرائن و التقرير، إعداد في إليه يستند الذي ألاساس للمراجع يكون  وبواسطتها عمل

 أجراها التي الاختبارات و تنفيذها تم التي لإلجراءات املراجع بها يحتفظ سجالت بأنها " على أيضا تعرف و

 . 2"إليها توصل التي املالئمة الاستنتاجات و عليها الحصول  تم التي واملعلومات

 و عمل، من به قام ما إلظهار املراجع بواسطة تجميعها يتم التي والقرائن ألادلة كل العمل أوراق تتضمن حيث

 .إليها توصل التي والنتائج و اتبعها، التي إلاجراءات و الطرق  كذلك

 :يلي ما على املراجعة مهنة ممارسة أوراق تشمل :العمل أوراق أنواع2-  

 ملفين، في بترتيبها مو يق و عليها يتحصل التي ألاوراق و بالوثائق املراجع يحتفظ ما عادة :املراجعة ملفات :اوال 

 ما على تحتوي  التي و املراجعين بين كثيرا يختلف ال امللفين هذين مضمون  و .جاري  أو سنوي  وآلاخر دائم ملف

 :يلي

 وإيضاحات تفسيرات إلى تحتاج أمورا املراجعة بعملية قيامه أثناء املراجع تعترض ما كثيرا :3املراجعة مذكرات -

  :يلي ما السجل هذا في املراجع يدونها التي املالحظات من و خاص، سجل في بتدوينها فيقوم

 القانونية؛ أو املوضوعية أو الشكلية للشروط املستوفاة غير أو املفقودة، باملستندات بيانات -

 املراجعة؛ أثناء عليها عثر التي لألخطاء بيان -

 الداخلية؛ الرقابة نظام في وجدها التي التي للثغرات بيان -

  القادمة؛ املرات في استكمالها املراجع يرغب التي املسائل -

  تفسيرات و إيضاحات لطلب مراسالت بها حرر  مسائل -

 املراجعة؛ برنامج على إلدخالها ضرورة يرى  تعديالت و اقتراحات -

 .املراجعة عملية في مالحظاته و تحفظاته -

 عندما و املراجعة، بعملية قيامه أثناء خاصة رموز  أو عالمات يستخدم أن املراجع على :4املراجعة عالمات - 

 أن أيضا عليه و اجعة، رامل تلك طبيعة و مراجعتها يفيد خاص برمز عليها يؤشر ما خطوة مراجعة من ينتهي

 املراجعين، جمهور  بين عليها متعارف معينة عالمات هناك ليس و ألامور، هذه سرية على ومساعدوه هو يحتفظ

 على يسيرون معاونوه لبعض داللته و الرموز  بها موضح قائمة في موضوعة الخاصة رموزه مراجع لكل جدت حيث

 : يلي ما على املراجعة عالمات على ألامثلة من و أعماله متابعة املراجع على يسهل موحد رمزي  نظام

  اليومية؛ دفتر من املبلغ ترحيل مراجعة على داللة: <

 الرأس ي؛ املجموع مراجعة على للداللة = :

  ألافقي؛ املجموع على للداللة× :

 لها؛ املؤيد املستند مع العملية مطابقة على للداللة< :

                                                           

 69  :ص ذكره، سبق مرجع الداخلية، واملراجعة املالك، الرقابة عبد أحمد محمد السوافيري، رزق فتحي2
 11  :ص ، 2005مصر الحديث، الجامعي املكتب املراجعة، أصول  لبيب، عوض الفيومي، محمد2
 ص ، 2007ألاردن، والتوزيع، للنشر وائل دار الرابعة، الطبعة العملية، و النظرية الناحية :الحسابات تدقيق علم السيد، أمين خالد3

    106-107ص
  106ص السابق، املرجع نفس العملية، و النظرية الناحية :الحسابات تدقيق علم  السيد أمين خالد 4
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: O شطبه؛ أو رقم إلغاء على للداللة  

: S الخطوة؛ مراجعة إنتهاء عدم على للداللة  

: V املستندية؛ املراجعة على للداللة  

 أخرى؛ إلى صفحة من النقل على للداللة : م

 .تحليلي كشف وجود على للداللة : ك

 وعليه الفحص، وليس إلاثبات وظيفة على املراجعة لعملية ألاساسية البنية تقوم  إلاثبات أدلة و القرائن : ثانيا

 نتائج إلى التوصل من تمكنه كافية قرائن على يحصل أن لإلجراءات تنفيذه عند الداخلي املراجع على يجب فإنه

 .رأيه وإبداء تقريره كتابة في عليها يعتمد معقولة

 :1 إلاثبات أدلة و القرائن أنواع 1-  

 :يلي فيما الداخلية املراجعة في إلاثبات قرائن أنواع تتمثل

  الفعلي؛ الوجود -

  خارجها؛ أو الشركة داخل أنشأت سواء للعمليات املؤيدة املختلفة املستندات -

   الداخلية؛ للرقابة سليم نظام وجود -

  الحسابية؛ الناحية من ألارصدة صحة -

 دفاتر و ألاصلي القيد كدفاتر املالية للقوائم املؤيدة إلاثبات أدلة من تعتبر والتي املكتوبة إلاقرارات -

 .الجردية بالتسويات املتعلقة العمل أوراق و املحاسبية، السجالت و مالعا ألاستاذ

 :2  والقرائن إلاثبات أدلة على الحصول  وسائل2 - 

 أجل من كمية أخرى  و نوعية معلومات الى يحتاج املراجع فان الداخلية املراجعة مهمة بتنفيذ القيام أجل من

 الوسائل من مجموعة على الاعتماد يجب تحليلها و املعلومات هذه ولجمع تنفيذها و املراجعة ألعمال التخطيط

 : يليفيما تتمثل التي و ولتقنيات

 عليه يجب فإنه لألصل، الدفتري  الرصيد وحقيقة صحة من املراجع يتأكد لكي :الفعلي الجرد و املعاينة 

 هذه والجرد، والقياس العد بعمليات والقيام لوجوده، املثبتة الوثائق وكذلك الواقع على ألاصل معاينة

 .لألصل الفعلي الوجود من للتحقق وسيلة وأقوى  أهم تعتبر الوسيلة

 باملستندات املسجلة الحسابية البيانات و ألارقام سالمة من للتأكد الاجراء هذا يهدف :الحسابية املراجعة 

 أنها إال الوسيلة هذه بساطة ورغم فقط الحسابية الناحية من ذلك و املالية القوائم و الكشوف و والدفاتر

  .املحاسبي العمل مراحل من املختلفة للمراحل الحسابية الصحة من التأكد من املراجع تمكن ضرورية وسيلة

 من التأكد في املراجع عليها يعتمد سليما، مرجعا تعتبر التي ألاوراق هي املستندات إن :املستندية املراجعة  

 الوسائل أهم من املستندية املراجعة وتعتبر بها، املتعلقة الصحة ومن معينة لواقعة الفعلي الحدوث

 املراجعة أدلة دقة على املراجعة عملية نجاح ويتوقف املراجعة في إلاثبات ةأدل على للحصول  املستخدمة

 .بالشركة املالية والتصرفات ألاحداث بين الربط على املراجع تساعد أنها حيث املستندية،

                                                           
 80 -82  :ص ص ذكره، سبق مرجع ، الخارجية واملراجعة الداخلية املراجعة بين سرعة، التكامل أبو هللا عبد السالم عبد 1

 75 .ص ذكره، سبق مرجع  الخارجية، واملراجعة الداخلية املراجعة بين سرعة، التكامل أبو سعيد هللا عبد السالم عبد2 
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 عليه يجب أو املراجع لعمل ضروري  و هاما يعتبر إلاجراء هذا إن :الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص 

 النظام ذلك على الاعتماد مدى تقدير و املراجعة، عملية نطاق تحديد من املراجع يتمكن خالله فمن به،  القيام

 فحص الداخلي املراجع على يجب فانه لذلك .باجرائها يقوم أن يجب التي والاختبارات العينة حجم وتحديد

 الرقابة الاجراءات وأن ودقيقة، صحيحة معلومات على املالية السجالت احتواء من للتأكد املعلومات، أنظمة

 والخطط السياسات مع متهائمال  ومدى املوضوعة، ألانظمة مراجعة الداخلي املراجع يجب كما وفعالة، كافية

 ألانظمة هذه وفعالية كفاية مدى لتحديد بالشركة

 

 الداخلية املراجعة معايير :الثالث املطلب

 خالل ومن التنظيمية، وهياكلها حجامهاأ  و أهدافها تتباين شركات داخل الداخلية املراجعة عملية تتم

 معهد قام لذلك الداخلية، املراجعة أنشطة ممارسة على تؤثر الاختالفات و الفروق تلك مختلفين،كل أشخاص

 .الداخلي املراجع عمل لضبط الداخلية املراجعة معايير بإصدار الداخليين املراجعين

 : 1الصفات معايير أوال

 تتناول  التي و الداخليين املراجعين معهد من صادرة رئيسية معايير أربعة من مكونة مجموعة عن عبارة هي

 والصالحيات ألاهداف على وشملت الداخلية، املراجعة أنشطة يؤدون  الذين وألافراد الشركات وخصائص سمات

 كما وهي التحسين وبرامج الجودة تأكيد املهنية، العناية وبذل الكفاءة واملوضوعية، الاستقاللية واملسؤوليات

 ; يلي

 املراجعة  نشاط ومسؤوليات وصالحيات أهداف تحديد يجب : واملسؤولية والسلطة الغرض 1000 معيار 

 عمل نطاق يكون  أن يجب كما .إلادارة مجلس طرف من عليها وموافق املعايير مع تنسجم رسمية بوثيقة الداخلية

 الاجراءات ملتابعة يحتاجها التي السلطة له تكون  الداخلية املراجعة قسم أن بمعنى مقيد، غير الداخلية املراجعة

 .إلادارة من تدخل دون  ككل النظام في الرقابية

 يتسم أن ينبغي كما مستقل نشاط الداخلية املراجعة تكون  أن ينبغي  : واملوضوعية إلاستقاللية 1100 معيار

 في مستوى  بأعلى جعةاللمر  التنفيذي الرئيس يرتبط أن يجب" .عملهم أداء في باملوضوعية الداخليين املراجعين

 كما وجه، أكمل على مسؤولياته تنفيذ من الداخلية جعة ا رامل نشاط لتمكين وذلك للمؤسسة، إلاداري  الهيكل

  2." النشاط لهذا التنظيمية الاستقاللية على تأكيدا السنة في ألاقل على مرة إلادارة ملجلس يقدم أن عليه يجب

 الالزمة املهنية والعناية بالكفاءة املهام تؤدى أن ينبغي :املهنية والعناية الكفاءة 1200 معيار.  

 املهنية الكفاءة يمتلك أن ويجب داخلي مراجع كل ومسؤولية املراجعة مدير مسؤولية هي املنهي ألاداء كفاءة إن

كما ينبغي  .املراجعة أعمال أداء في املنهي الحرص يمارس وأن واجبه، ألداء الالزم الانضباط و والتدريب والعلمية

 والعناية كفء، داخلي مراجع من املتوقعة واملهارة الالزمة املهنية بالعناية يلتزموا أن الداخليين املراجعين على

 .الخطأ من معصوم الداخلي املراجع أن تعني ال املهنية

                                                           
1 The institute of internal auditors, international standards for the professional practice of internal auditing 

“standards and guidance“,USA, 2012, p, 1. 
2 - The institute of internal auditors, ipid, p, 4. 
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  على  واملحافظ تطوير على يعمل أن املراجعة قسم مدير على : التحسين وبرامج الجودة تأكيد 1300 معيار

 للتقييم البرامج هذه تخضع وأن املراجعة نشاط بتحسين يسمح بما برامج تصميم خالل من الجودة تأكيد

 بما الشركة عمليات وتحسين البرنامج من جزء لكل املستمرة الدورية واملراقبة وخارجيا داخليا للجودة الدوري

  .ألاخالقي امليثاق مع و معايير مع الداخلية املراجعة نشاط توافق يضمن

 إلى العامة أو إلادارة إلى إما مباشرة تابعة كانت إذا إال املعاير هذا مع الداخلية جعة املرا تتوافق أن يمكن ال

 .1التدقيق لجنة أو إلادارة مجلس

 2ألاداء معايير  ثانيا

 املراجعة أنشطة تصف والتي الداخليين املراجعين معهد من صادرة رئيسية معايير سبعة عن عبارة هي

 الداخلية، املراجعة نشاط إدارة على وشملت أدائها بها يقاس أن يمكن التي النوعية املقاييس تضع الداخلية،

 املخاطر إدارة وقبول  إلانجاز مراحل ورصد مراقبة النتائج، إيصال املهمة، تنفيذ :املهمة تخطيط العمل، طبيعة

 يلي كما وهي

 على الداخلية املراجعة أنشطة يدير أن املراجعة قسم مدير على: ةالداخلي املراجعة أنشطة2000 معيار 

 . ةللمؤسس عالية قيمة يحقق بما فعال نحو

 تحسين في املساهمة و بالتقييم تقوم أن الداخلية املراجعة نشاط على يجب إذ: العمل طبيعة 2100 معيار 

 .الشركات وحوكمة والسيطرة والرقابة املخاطر إدارة

 عند املراجع يأخذها أن يجب التي إلاعتبارات أهم تتناول  املعايير هذه: العمل مهمة تخطيط 2200 معيار 

 .املوارد وتوزيع والوقت والنطاق ألاهداف تحديد املراجعة ملهمة  التخطيط

 وتسجيل وتقويم وتحليل بتحديد يقوموا أن الداخليين املراجعين على ينبغي إذ: املهمة أداء 2300 معيار  

 تحقيق من للتأكد سليم إشراف يكون  أن ويجب  بها القيام يتولون  التي املهمة أهداف لتحقيق كافية معلومات

 ألافراد وتطوير الجودة توفر ومن ألاهداف

 الوقت في املراجعة عمل نتائج بإيصال يقوم أن الداخلي املراجع على ينبغي: إلاتصال نتائج 2400 معيار  

 .املناسبين لطريقةاو 

 تم التي النتائج ومتابعة ملراقبة جدول  وضع الداخلية املراجعة مدير على : املراقبة برنامج 2500 معيار 

 .لإلدارة عنها  التقرير

 املراجعة عمل نشاط أصبح املخاطر إدارة وتحسين تقويم أن بما: للمخاطرة إلادارة قبول  2600 معيار 

 من إلادارة تتقبله الذي املستوى  من التأكد الشركة في املراجعة قسم مدير على ينبغي 2600 ملعيار  بموجب

 مع املوضوع يناقش أن عليه تتحمله أن للمؤسسة يمكن الذي املستوى  من أعلى أنه أحس وإذا املخاطر

 .املناسب للحل للتوصل إلادارة ملجلس رفعه يتم حله يتم لم وإذا العليا إلادارة

                                                           
1 Chekroun Meriem, le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle interne, thèse 

de doctorat, université Abou Beker Belkaid de Telmcen, FSECSG, Algérie, 2014, p p, 37-38. 
  :466 -487ص ص ذكره، سبق مرجع ، والتطبيق النظرية بين الداخلي الوردات، التدقيق هللا عبد خلف 2
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 في تتمثل والتي القيم، و املبادئ من مجموعة بأنها العموم على: 1الداخلية املراجعة ملهنة ألاخالقي امليثاق :ثالثا

 املحاسبين، مثل املهنية للجماعات العامة واملواثيق التنظيمية ألاخالقيات تعرف Ethics والقواعد القوانين،

 . املختلفة للمنظمات السلوك ومواثيق

 هو منها الهدف الداخلية، املراجعة مهنة ألخالقيات جديد دليل الداخليين املراجعين معهد وضع 2000 سنة في

 يقومون  من مصالح على للمحافظة مسؤولياتهم املراجعين تحمل أجل من املهنة، في ألاخالقية الثقافة تعزيز

    :هما أساسيين مكونين إلى ألاخالقي امليثاق قسم حيث بخدمتهم

 :2الداخلية املراجعة معايير تطبيق و باملهنة املرتبطة املبادئ:أوال

 الداخليين املراجعين من يتوقع حيث الداخلية، للمراجعة العملية املمارسة و باملهنة املبادئ هذه ترتبط

 :التالية املبادئ ودعم تطبيق

 على لالعتماد ألاساس توفر التي و يمنحونها التي الثقة من تنشأ الداخليين املراجعين استقامة :النزاهة1  -

 أحكامهم

 املعلومات وإيصال تقييم جمع، في املهنية املوضوعية درجات أعلى الداخليون  املراجعون  يظهر :املوضوعية2  -

  .العمل أو النشاط حول 

 هذه عن يفصحون  وال عليها، يحصلون  التي املعلومات حيازة و قيمة الداخليون  املراجعون  يحترم :السرية3  -

 .ذلك لفعل املنهي أو القانوني إلالزام حالة في إال صالحيات، بدون   املعلومات

 املراجعة خدمات تقديم في املطلوبة والخبرات املهارات املعرفة، الداخليون  املراجعون  يطبق :املهنية الكفاءة 4  -

 .الداخلية

 : 3بالسلوك املرتبطة املبادئ :ثانيا

 في تساعد القواعد هذه الداخليين، املراجعين من املتوقع النموذجي السلوك تصف التي القواعد تلك هي

 :في وتتلخص العملي، التطبيق مبادئ تفسير

 . ومسؤولية وحذر بأمانة عملهم ممارسة الداخليين املراجعين على :النزاهة1- 

 أن املفترض من أو ربما عالقات أو أنشطة أية في يشاركوا ال أن الداخليين املراجعين على يجب :املوضوعية2- 

 .متحيز غير تقييم تضعف

 باألهداف يضر أو القانون  مع يتفق ال أسلوب أي أو شخص ي مكسب ألي املعلومات يستخدموا ال أن:السرية3- 

 .بها يعملون  التي للمؤسسة وألاخالقية الشرعية

 واملهارة املعرفة فيها يملكون  التي الخدمات فقط يؤدوا أن الداخليين املراجعيين على يجب :املهنية الكفاءة 4- 

 .والخبرة الضرورية

 

 

 

                                                           
 53 -54ص ص ، 2009 ألاردن، والتوزيع، للنشر صفاء دار الحديث، والتأكيد املراجعة إلى املدخل جمعة، حلمي أحمد 1
 210 ص ، 2007 الجامعية، الدار التأكيد، وخدمات املراجعة في متقدمة دراسات لطفي، أحمد السيد أمين2
 55 ص ذكره، سبق مرجع  الحديث، والتأكيد املراجعة إلى جمعة، املدخل حلمي أحمد3
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 الداخلية املراجعة إدارة :الثالث املبحث

 و الداخلية املراجعة إدارة تنظيم وكذا الداخلية، املراجعة خلية إلى التطرق  املبحث هذا خالل من سيتم

 .التنظيمي الهيكل في في موضعها

 

 الداخلية املراجعة خلية :ألاول  املطلب

 أدى قد و الوجيهة، و الصائبة القرارات اتخاذ في تساعده املراجعة بعملية القائم يتبعها منهجية وضع إن

 نظام ملتابعة إدارية أداة وجود ضرورة إلى داخلها املراجعة خلية نمو و ألانشطة تعقد و الشركات حجم كبر

 ومحددا أساسيا عامال الداخلية املراجعة وظيفة تبعية اعتبار يمكن نفسه التنظيم إدارة على للرقابة الداخلية

 بجعلها وهذا املؤسسة الكافي في والقدر الوزن كل لها ُيعطى أن فيه واملرغوب املنطقي ومن املهنة، هذه نجاح ملدى

 الوقت نفس في رات  إلاد تجاه مختلف استقالليتها ضمان أجل من التنظيمي، الهرم مستويات أعلى تحت مباشرة

 .1استنتاجاتها صحة وتدعيم

 الشركة إدارة فإن لذلك الشركة، خدمة أجل من توجد الداخلية املراجعة ألن :2.الداخلي املراجع مسؤولية :أوال

 لخلية العكسية التغذية آلية من جزءا يعتبرون الداخليون  فاملراجعون   الداخلي  املراجع تعيين عن املسؤولة هي

 املدة يشمل الذي و بذلك ألامر للمؤسسة العامة إلادارة إرسال بعد الداخلي املراجع مهمة تبدأ حيث املراجعة

 وسائل مستويات جميع بفحص غالبا الداخلييون  املراجعون  يقوم حيث املتبعة، املنهجية و التدخل ومجال املدة

 الداخلي املراجع يقوم ذلك إلى إضافة و ال أم مناسبة التقييم طرق  كانت إذا ما بتحديد يقومون  أنهم الرقابة،كما

 التوصل تتم التي املراجعة عملية خالل من تتم غرض ألي و املراجعة، تتم ومتى يراجع أن عليه يجب ماذا بمعرفة

 تتعلق التي و يتحملها، التي التكلفة مع املنفعة يحقق الذي الرقابة من الجزء ذلك مراجعة املراجع فعلى .إليها

 ألهداف تبعا ألاخطار تتصف و الداخلية، الرقابة أهداف من أكثر أو هدف تحقيق في الفشل بمخاطر عادة

   : 3يلي كما إلادارية الرقابة

 الاستخدام و ألاموال ضياع كذا و القوانين، و السياسات إتباع في الفشل والتشغيلية، املالية املعلومات دقة عدم

 .للموارد الكفء وغير الاقتصادي غير

 املهارات ذوي  املراجعين من قليل د عد من الداخلية املراجعة قسم يتكون  :الداخلية املراجعة خلية تنظيم .ثانيا

 و سياسات وضع و بالتخطيط يقوم كونه الداخلية املراجعة لقسم العامة املسؤولية املشرف على تقع و العالية،

 مصلحة إنشاء في كبيرا دورا الشركة حجم يلعب و .الخارجيين املراجعين مع التنسيق كذا و املراجعة إجراءات

 عكس تسيير بسهولة تتميز كونها ، توسطةوامل الصغيرة املؤسسات في إنشاؤها يمكن ال التي الداخلية للمراجعة

 إضافة الشركة في الداخلية املراجعة مصلحة تنظيم يرتبط عليه و تسييرها، بتعقد تتميز التي الكبيرة املؤسسات

 .مركزيتها ال أو املراجعة مركزية إختيار إلى

 و املراجعة لجنة يطلق عليه بإنشاء ما املؤسسات من الكثير تقوم :املراجعة بلجنة املراجعة خلية عالقة :ثالثا

 إلى يؤدي مما الداخلية املراجعة وظيفة على إلاشراف بهدف إلادارة مجلس أعضاء من املراجعة لجنة تتكون 

                                                           
1 Barbier Etienne, l’audit interne permanence et actualité, Edition d’organisation, France, 1996, P, 25. 

 91ص ، 2000 مصر الجامعية، الدار الالكتروني، التشغيل ظل في الداخلية املراجعة القباني، علي ثناء  2
 240 ص ،2000 مصر، الجامعية، الدار املراجعة، الصحن،أصول  محمد الفتاح عبد  3
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 الداخلية املراجعة قسم و املراجعة لجنة بين العالقة زادت فكلما .إلادارة عن الداخلية املراجعة قسم استقالل

 و السياسات جميع اعتماد من البد و التقييم، و الفحص في املوضوعية و الاستقاللية توفر احتمال ازداد كلما

 .املراجعة لجنة طريق عن الداخلية باملراجعة إلاجراءات و املعايير

 التنظيمي الهيكل في الداخلية املراجعة إدارة موضع :الثاني املطلب

 :نجد حيث التنظيمي الهيكل باختالف الداخلية املراجعة إدارة موضع يختلف

 بلجنة يعرف ما إنشاء نحو الشركات من العديد تتجه املراجعة للجنة وفقا الداخلية املراجعة إدارة موضع :أوال

 إدارة استقاللية من يزيد مما الشركة، في الداخلية املراجعة وظيفة على إلاشراف بغرض وذلك املراجعة،

 الذي الدور  في املراجعة لجنة و املراجعة الداخلية بين العالقة تتمثل و العليا، إلادارة عن الداخلية املراجعة

 املراجع بها ويخدم الخاصة إلاشراف بمسؤوليات للوفاء املراجعة لجنة مساعدة في الداخلي املراجع يلعبه

 : 1خالل من املراجعة لجنة الداخلي

 الرئيسية؛ املحاسبية القضايا عن مستقلة نظرة وجهة توفير  -

  التنظيمية الجهات و بالشركة الخاصة بالسياسات الالتزام و ألانشطة كفاءة عن عكسية تغذية توفير -

 Sarbanes-Oxley ،قانون  متطلبات من كجزء املالي التقرير لجودة تقييمها في املراجعة لجنة تدعيم  -

 :كالتالي للشركة التنظيمي الهيكل من املراجعة للجنة وفقا الداخلية املراجعة إدارة موضع يكون  وبذلك

 

 املراجعة للجنة وفقا الداخلية املراجعة إدارة موضع ( 1-2 ) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  235 .ص  ،2000 مصر، الجامعية، الدار املراجعة، ،أصول  وآخرون الصحن محمد الفتاح عبد :املصدر

 

 

                                                           
  476 :ص  ، 2005 مصر، الجامعية، الدار مختلفة، ألغراض مختلفة مراجعات لطفي، أحمد السيد أمين 1

 املراجعة لجنة إلادارة مجلس

 

 العليا الادارة

 الوسطى إلادارة

 التنفيذية إلادارة

 الداخلية املراجعة إدارة
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 إلادارة املستقلة الداخلية املراجعة إدارة تساعد  1 :العليا لإلدارة وفقا الداخلية املراجعة إدارة موضع :ثانيا

 ضوابط تقييم و بالشركة، املخاطر إدارة لعمليات مستقل تقييم توفير طريق عن إلاشرافية مسؤولياتها في العليا

 تقييم في الريادة الداخليون  املراجعون  يأخذ ما غالبا و العمليات، كفاءة تقييم إلى باإلضافة الداخلية الرقابة

    .  الداخلية الرقابة لضوابط العليا إلادارة توثيق فعالية

 العليا لإلدارة وفقا الداخلية املراجعة إدارة موضع :(1-3 )  رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  9 ص  ،2000 مصر، الجامعية، الدار املراجعة، ،أصول  وآخرون الصحن محمد الفتاح عبد :املصدر

 

 ألاخرى  الوظائف باقي عن استقالليتها و موضوعيتها يضمن محددا وضعا الداخلية املراجعة إدارة اتخاذ إن

 وظيفة  مخرجات تكون  بالتالي و فعاليتها، يضمن بما و ينبغي كما بعملها للقيام يؤهلها أن شأنه من للشركة

 العليا لإلدارة املحددة فاألدوار املستويات، كل على القرار اتخاذ عملية في عليها لإلعتماد قابلة الداخلية املراجعة

 على الرقابة و املخاطر تقييم و لتقدير املختلفة ألابعاد على ترتكز جميعها املراجعة ولجنة إلادارة ومجلس

 كما املراجعة لجنة  و  العليا إلادارة بين الداخلية املراجعة وظيفة على املنافسة املطالب من يزيد مما الشركة،

 :التالي الشكل في موضح هو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 477  :ص السابق، املرجع نفس مختلفة، ألغراض مختلفة مراجعات لطفي، أحمد السيد أمين  1

 إلدارةا مجلس

 العليا إلادارة

 الوسطى إلادارة

 يةالتنفيذ إلادارة

 الداخلية املراجعة إدارة
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   الداخلية املراجعة وظيفة على املنافسة طالبم :(1-4)  رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: The Institute of Internal Auditors Research Foundation Internal Audit and organizational governance, 2003, P: 33, 

date of consultation, 25/12/2017, 17h28 http: www.theiia.org/download.cfm?file=1775,pd 

 

 الداخلية املراجعة إدارة تنظيم :الثالث املطلب

 .أعمالها تشعب و حجمها لكبر نظرا الداخلية املراجعة تنظيم على الاقتصادية الشركات تعمل

 هياكل وجود عليها يحتم جغرافيا اتساعها و الشركات حجم كبر نإ : 1الداخلية املراجعة إدارة تنظيم أنواع :أوال

 : هي و الداخلية املراجعة إلدارة أنواع ثالث يوجد حيث عليها، الرقابة ممارسة و مناطقها في ألانشطة لتسيير كبيرة

  

 

                                                           

  55 56 ص ص ،ذكره سبق مرجع الدولية، التجارب ضوء على الجزائر في املالية للمراجعة متكامل إطار نحو مسعود، صديقي 1 - .

 ةداخليال املراجعة وظيفة حول  العليا إلادارة مطالب

 للرقابة؛ مستقل تقييم-  

 الرقابة؛ على التقارير إعداد في املساعدة -

 العمليات؛ كفاءة تقييم -

 الرقابة؛ تصميم في املساعدة -

 املخاطر؛ تحليل -

 املخاطر؛ تأكيد -

 .الرقابة و للمخاطر الذاتي التقييم تسهيل -

 

 

 

 

 

 

 الداخلية املراجعة وظيفة

 :الداخلية املراجعة وظيفة حول  املراجعة لجنة مطالب

 املالية؛ التقارير في ذلك تتضمن و املحاسبية، العمليات و للتطبيقات املستقل التقييم  - 

 املالية، التقارير في الداخلية املحاسبية للرقابة أوال، النشاط مخاطر تحليل  - 

 .الخاصة الاستقصاءات و )إلاحتيال( الغش تحليل - 

 

http://www.theiia.org/download.cfm?file=1775,pd
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 مركزية داخلية مراجعة 1-

 هو كما الشركة هذه لفروع املختلفة امليدانية الزيارات ببرمجة لتقوم بالشركة واحدة إدارة باعتماد تكون 

  : اليتال الشكل في مبين

 املركزية الداخلية املراجعة تنظيم (1-5)رقم الشكل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التخطيط تخصص الدكتوراه أطروحة الدولية، التجارب ضوء على الجزائر في املالية للمراجعة متكامل إطار نحو  ،ودمسع صديقي :املصدر

 55ص   ،2004   ،3الجزائر جامعة الاقتصادي،

 مركزية ال داخلية مراجعة

 للشركة فرع او جغرافي تكتل أو نشاط منطقة كل مستوى  على الداخلية املراجعة إدارة وضع خاللها من يتم

 :التالي الشكل في مبين  هو كما

 الالمركزية الداخلية املراجعة تنظيم (1 -6 )   : رقم الشكل

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 التخطيط تخصص الدكتوراه الدولية أطروحة التجارب ضوء على الجزائر في املالية للمراجعة متكامل إطار نحو مسعود، صديقي :املصدر

 56ص ، 3  .2004  الجزائر، جامعة الاقتصادي،

 العامة املديرية

 ج املنطقة ب املنطقة أ املنطقة

 الوظائف باقي

 الداخلية املراجعة إدارة

 العامة املديرية

 جاملنطقة  باملنطقة  أ املنطقة

 املراجعة

 الداخلية
 الوظائف باقي

 املراجعة

 الداخلية
 الوظائف باقي

 املراجعة

 الداخلية
 الوظائف باقي
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 1مختلطة داخلية مراجعة3-

 واملراجعة املركزية الداخلية املراجعة ( السابقين النوعين بين املزج يتم الداخلية املراجعة من النوع هذا في

 جعل و للشركة العامة املديرية مستوى  على الداخلية للمراجعة إدارة إرساء يتم بحيث ،)الالمركزية الداخلية

 :التالي للشكل وفقا هذا و نشاط منطقة كل مستوى  على لها فروع

 املختلطة الداخلية املراجعة تنظيم     (1-7) : رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التخطيط تخصص الدكتوراه الدولية أطروحة التجارب ضوء على الجزائر في املالية للمراجعة متكامل إطار نحو مسعود، صديقي :املصدر

 56ص ، 3  .2004  الجزائر، جامعة الاقتصادي،

 

 ألاولين فالشكلين ؛)مركزية ال و مركزية( لها إلاداري  التنظيم باختالف الداخلية املراجعة وظيفة أداء يختلف

 غياب و آلانية املتابعة عدم و الزيارات تنفيذ في كالبطء منهما واحد كل لطبيعة تبعا النقائص من جملة تتخللهما

 عملية في الالمتوازن  التقدم كذا و فرع، كل في املوجهة الحاالت من الاستفادة و املراجعة فروع بين التنسيق

 تقديم من الداخلية املراجعة إلدارة فيسمح ) املختلطة الداخلية املراجعة ( الثالث النوع أما الفروع، بين املراجع

 و لها املختلفة الفروع على إشرافها خالل من املناطق، مستوى  على بها يقوم التي ألاعمال عن محايد فني رأي

 في املسطرة ألاهداف تحقيق على العمل على حثهم و الداخلية، املراجعة معايير و بإجراءات بالتقيد إلزامهم

 و مالية و مادية وسائل من إليه يحتاج ملا املراجعة تكلفة ارتفاع في النوع هذا على يعاب أنه إال املراجعة، برنامج

 .مؤهلة بشرية موارد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 56ص ،مرجع سبق ذكره   الدولية ، التجارب ضوء على الجزائر في املالية للمراجعة متكامل إطار نحو مسعود، صديقي 1

 العامة املديرية

 الداخلية املراجعة إدارة

 فرع املراجعة 

 الداخلية
 

 فرع املراجعة   

 الداخلية
 

 فرع املراجعة 

 الداخلية
 

  فرع املراجعة 

 الداخلية
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 الداخلية املراجعة إدارة اختصاصات و مسؤوليات :ثانيا

 .اختصاصاتها ثم من و الداخلية املراجعة إدارة مسؤوليات بتحديد سنقوم بداية

 1الداخلية املراجعة إدارة مسؤوليات -1

 :  يلي فيما الداخلية املراجعة إدارة مسؤوليات تنحصر

 و بحقوقها علم على إلادارات جميع تكون  و صريحة سلطات على بناءا الداخلية املراجعة إدارة تعمل -

 السجالت؛ و الدفاتر و العمليات جميع مراجعة في املطبقة سلطاتها

 منهي؛ تأهيل و كافية خبرة و مهارات و معرفة لديه منهي مراجعة فريق بأعضاء الاحتفاظ -

 لها تتعرض قد التي املخاطر على تأسيسا مالئمة منهجية باستخدام مرنة سنوية مراجعة خطة تطوير -

 دوريا؛ تحديثها إلى باإلضافة عليها للموافقة املراجعة لجنة إلى الخطة هذه تقدم حيث الشركة

 مطلوبة مشروعات أو خاصة مهام أي متضمنة عليها الاتفاق تم كما السنوية املراجعة خطة تطبيق -

 املراجعة؛ لجنة و إلادارة مجلس طريق عن

 .الداخلية املراجعة في الناجحة املمارسات و البارزة باإلتجاهات علم و إحاطة على املراجعة لجنة جعل -

 2: الداخلية املراجعة إدارة اختصاصات -2

 : يلي بما الداخلية املراجعة إدارة تختص 

 املراجعة؛ لجنة و إلادارة مجلس مع حر و كامل التعامل حق لديها يكون  أن 

 لتحقيق املطلوبة ألاساليب تطبيق و العمل نطاق أوجه تحديد و املوضوعات، اختيار و املوارد تخصيص -

 املراجعة؛ أهداف

 إلى باإلضافة املراجعة، عمليات بأداء تقوم عندما الشركة أفراد من الضرورية املساعدة على الحصول  -

 .الشركة داخل أو خارج من ألاخرى  املتخصصة الخدمات

  3 :يلي فيما الداخلية املراجعة إدارة تختص ال و

 أوامر؛ أي إعطاء ال و لإلدارات سياسات وضع أو املديرين مراقبة واجباتها من ليس -

 املراجعة إدارة موظفي بين العالقة تكون  أن ينبغي و املوظفين، شؤون في مباشرة بطريقة تتدخل -

 الشركة؛ شأن رفع هو و مشترك هدف إلى للوصول  التعاون  أساسها املوظفين وباقي الداخلية

 شركائها؛ أو للشركة تشغيلية واجبات أي أداء -

 .ة الداخلي املراجعة إدارة خارج املحاسبية املعامالت على املوافقة أو إبرام -

 

 

 

 

                                                           
 مصر، سبتمبر،   24 /26  الشركات حوكمة إطار في الداخلية املراجعة حول  ألاول  العربي للمؤتمر مقدمة بحثية ورقة حسن، محمد متولي 1

 7ص

  8 :ص السابق، املرجع نفس 2 .
  8 :ص السابق، املرجع نفس 3
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 :خالصة

 على تعمل الداخلية املراجعة أن إلى توصلنا الداخلية للمراجعة العام باإلطار والخاص الفصل لهذا دراستنا بعد

 بين التوافق درجة من التأكد أجل من قتصاديةإلا تصرفاتالو  بأحداث املتعلقة لألدلة موضوعي وتقويم تجميع

 من العديد تشمل أنها كما إلاهتمام، وذوي  للمستخدمين النتائج توصيل مع املوضوعة واملعايير املعلومات هذه

 الداخلية للمراجعة املهنية للممارسة الدولية املعايير ونصت معين، غرض تحقيق على منها واحد كل يعمل ألانواع

 وهذا وكفاءة، بفعالية أهدافها تحقيق من يمكنها بما الداخلية املراجعة قسم تحكم التي وألاسس الضوابط على

 .لها السليم التطبيق أجل من ملراحل وإتباعها وأدوات تقنيات على باعتمادها



 
 

 

 الثاني الفصل

 املراجعة انعكاسات

 تطبيق على الداخلية

 الشركات حوكمة
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 :تمهيد

 الظهور  إلى جديد بمفهوم الدفع إلى العالم في الشركات من العديد في حدثت التي املالية الفضائح ساهمت

 الرقابة ملمارسة املثلى التطبيقات استخدام أهمية على لتؤكد جاءت التي الشركات، حوكمة مفهوم وهو

 مسبباتها أهم من كان والتي إلانهيار، أسباب ملعالجة املناسب الحل بذلك وتمثل الشركات، على الفعال وإلاشراف

 .الشركات ومجالس إدارات في الثقة فقدان إلى أدى مما الداخلية الرقابة ضعف

 من باعتبارها الداخلية املراجعة على ترتكز والتي الشركات حوكمة دعم إلى ملحة الحاجة أصبحت حيث

 الستمرار الضرورية ألامور  من تعد املخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظام فتقييم عليها، تقوم التي الهامة آلاليات

 .أهدافها تحقيق على وقدرتها الشركة

 :يلي كما مباحث ثالث إلى الفصل هذا بتقسم قمنا حيث

 الشركات؛ حوكمة ماهية :ألاول  املبحث -

 الشركات؛ حوكمة أسس :الثاني املبحث  -

 .الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة إسهامات :الثالث املبحث  -
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 الشركات حوكمة ماهية :ألاول  املبحث

 املاضية، القليلة العقود خالل الاقتصاديات من العديد في الشركات حوكمة بمفهوم الاهتمام زاد لقد

 التي العوامل على بالتعرف سنقوم الصدد هذا في و الدول، من العديد شهدتها التي وألازمات الانهيارات وعقب

 .وأهدافها أهميتها وكذا الشركات، لظهورحوكمة أدت

 الشركات حوكمة ظهور  في ساهمت التي العوامل :ألاول  املطلب

 :يلي فيما تتمثل حيث الشركات،  حوكمة ظهور  في ألاسباب تعددت لقد

 :  1الوكالة نظرية :أوال

  )املوكل أو ألاصيل ( أكثر أو شخص يقوم بموجبه عقد بأنها الوكالة عالقة Jeansen & Meckling   يصف

 الوكيل ألاصيل يفوض املقابل في و عنه، بالنيابة الخدمات و ألاعمال بعض إلنجاز ) الوكيل ( أكثر أو واحد بتعيين

 .القرارات بإتخاذ

 :في تتمثل الفرضيات من مجموعة على الوكالة نظرية تقوم و

 منفعته؛ لتعظيم يسعى كالهما و الاقتصادي بالرشد الوكيل و ألاصيل من كل يتميز - 

 معقول  أجر مقابل الوكيل جهد من قدر أكبر على للحصول  ألاول  يسعى إذ ألاصيل و الوكيل أهداف اختالف  - 

 أقل؛ جهد بذل مع أكبر مكافآت على للحصول  يسعى الثاني بينما

 قوية الشركة أو العالقة بقاء في بينهما مشتركة حاجة فهناك الوكيل و ألاصيل أهداف تعارض من بالرغم  - 

 ألاخرى؛ الشركات ملواجهة

 على الرقابة إحكام املوكل قدرة عدم ةجنتي الوكيل و املوكل من كل لها يتعرض التي املخاطرة تباين أو اختالف - 

 .منها لكل فهمها مدى و للمعلومات التوصل إمكانية اختالف و الوكيل أداء

 :هما للوكالة أساسيين مشكلين هناك حيث

 تختلف عندما و الوكيل أداء رقابة و مالحظة ألاصيل يستطيع ال عندما تنشأ :الخلقي التخلخل مشكلة - أ

 .لالختيار املتاحة البدائل حول  الوكيل و ألاصيل من كل تفضيالت

 والوكيل املوكل من لكل املعلومات تماثل عدم عند تنشأ :)العكس ي إلاختيار( العكس ي التخلخل مشكلة  - ب

 ال فإنه للموكل املعلومات نفس توفرت ولو هذا ،)املوكل( املالك من أكثر معلومات )الوكيل( لإلدارة حيث

 .الوكيل بها يتمتع التي القدرة بنفس وتفسيرها قراءتها يستطيع

 توفير شأنه من تحفيزي  نظام بتطبيق املصالح، تطابق عدم من الحد على العمل املوكل على يتعين هنا من و

 تسمى و معينة تكاليف تحمل يستدعي املقصد هذا مثل و للوكيل، املضللة السلوكيات في للتحكم املتابعة وسائل

 2: يلي ما الوكالة تكاليف تغطي الوكالة،حيث بتكاليف

 الشخصية مصالحهم منطلق من يتصرفون  ال القادة أن من للتأكد املساهمون  بها يقوم التي :املراقبة تكاليف

 ؛.املراجعة و الخبرة مكاتب استخدام خالل من املساهمين حساب على

                                                           
 66.ص ،2007 مصر، العربية، املصارف إتحاد إلادارة، مجلس ودور  الشركات حوكمة درويش، بن حيدر عدنان 1

1 Jean Bernard ducrou, Le gouverenement d’entreprise, http://www.creg acversailles.fr/IMG/pdf/Le gouvernement 

d’entreprise.pdf, P :3 , date de cnsultation : 22/03/2018. 

http://www.creg/
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 عدم عن التعويض و التزاماته بتنفيذ الشركة مدير التزام أجل من املساهمون  يتحملها التي وهي :الالتزام تكاليف

 تنفيذه؛

 املتبعة يةجالاستراتي في الشركة إدارة مجلس أو املدير مع املصالح اختالف حالة في :البديلة الفرصة تكاليف

 .)املوارد تخصيص سوء مثال، مربحة غير إستراتيجية

 1. املالية الفضائح :ثانيا

 وما لها كان والتي العالم، دول  من العديد في العمالقة بالشركات إلادارية الفضائح و املالية الانهيارات أدت

 إلى تؤدي التي ألاسباب تحليل و دراسة إلى الشركات، تلك لها تنتمي التي الدول  اقتصاديات على البالغ ألاثر يزال

 ولعل .  والفضائح الانهيارات تلك حدوث إلى الحال بطبيعة يؤدي الذي و بالشركات واملحاسبي املالي الفساد ظهور 

  Worldcom)الاتصاالت( وشركة ،)للطاقة إنرون ( Enron لشركة حدث ما الفضائح هذه أهم من

 سلوكيات في ولكن املحاسبة بمعايير ليس العيب أن بعد فيما تبين والتي Parmala ) لألغذية ألاوربية( والشركة

 إنشاء عند إتباعها يجب معينة آليات على تنص كانت املحاسبة معايير أن إنرون فيقضية جاء فما .مطبقيها

 عدم عملية عن الطرف )اندرسون  ارثر( الخارجي مراجعهم غض حيث بها، تتقيد لم إنرون إدارة أن إال شركة

 .خالقيالأل  ألاسلوب الخارجي ومراجعها إلادارة اتبعت الحالتين وفي وبالتالي التقيد

 املدرجة    الشركات يلزم  (Sarbanes-Oxeley Act of  2002) قانون  اصدار إلى ألامريكية بالحكومة أدى ما وهذا

 تغيرات أحدث والذي الشركات، لحوكمة كدعامة بنوده جميع تطبيق و بالتقيد ألامريكية املالية باألسواق

 .خاص بشكل املراجعة و املحاسبة مهنة وبيئة ألاعمال بيئة على جوهرية

  

 الشركات حوكمة وتعريف نشأة :الثاني املطلب

 الشركات حوكمة تعريف إلى سنتطرق  الشركات، حوكمة ظهور  في ساهمت التي العوامل على التعرف بعد

 .ونشأته

 2الشركات حوكمة مفهوم نشأة :أوال

 الشركة إدارة بين املصالح في تعارض من تتضمنه ما و الوكالة نظرية ظهور  بعد الشركات حوكمة مفهوم نشأ

 تنظم قواعد و قوانين بإيجاد الاهتمام زيادة إلى أدى ما هذا و عامة، بصفة املصالح وأصحاب واملساهمين

بمفهوم  باالهتمام  Jeanson & Meckeling من كل قام 1976 عام ففي الشركات، في ألاطراف    بين العالقة

أما  وإلادارة، امللكية بين الفصل من تنشأ قد التي املشاكل من التقليل أو الحد في أهميتها إبراز و حوكمة الشركات

 إلادارية التنظيمات حماية لجنة بتشكيل( AICPA)القانونيين  للمحاسبين ألامريكي املعهد قام 1987عام  في

                                                           
 ص 2005 مصر، ،2 العدد ، 25 املجلة لإلدارة، العربية املجلة املحاسبة، بيئة في وأثرها العاملية الشركات بعض انهيار القش ي، يوسف ظاهر 1

 13  
2Stéphane Trébucq, La Gouvernance D’Entreprise Héritière de Conflits Idéologiques et Philosophiques, Communication 

pour les neuvièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management, Crefige-Universite Paris-Dauphine avec le 

soutien de l’associait francophone de Comptabilité, 20-21 Mars 2003, p p 03-.05. 
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(COSO )تريدواي  لجنة باسم املعروفة ( (Treadway Commissionمجموعة املتضمن تقريرها أصدرت والتي 

 في التالعب و الغش حدوث منع من بها يرتبط ما و الشركات حوكمة قواعد الخاصة بتطبيق التوصيات من

 . املالية القوائم إعداد

 التي ورلدكوم وشركة أنزون شركة مثل ، 2002 عام في ألاميركية ملشركات الكبرى  املالية أعقاب الانهيارات  فيو

  .الشركات من العديد تواجهه الذي وإلاداري  املالي الفساد على للقضاء الحوكمة دور  على ركز

 الشركات حوكمة تعريف :ثانيا

 في املفهوم هذا لتداخل ذلك و نظرهم، وجهات اختالف و كتابها بتعدد الشركات حوكمة تعاريف تعددت

 موعةجبم املفهوم هذا ارتباط كذا و للشركات، الاجتماعية و املالية و الاقتصادية و التنظيمية ألامور  من العديد

  .املصالح أصحاب و إلادارة مجلس إلادارة، املساهمين، هي و ألاطراف من

   :الشركات حوكمة بمفهوم املتعلقة التعريفات بعض يلي فيما و 

 :املنظمات نظر وجهة من الشركات حوكمة تعريفات  -

 أجل تنمية من املؤسساتية املوارد إدارة رقابة و السياسية، للسلطة ممارسةWB) :) 1 الدولي البنك تعريف  -أ

    واجتماعية   إقتصادية

 وإلادارية الاقتصادية و السياسية السلطة ممارسة le UNDP 2)  : (إلانمائي املتحدة ألامم برنامج تعريف -ب 

 املركزية، الحكومة أنشطة و التنظيميةل الهياك تغطي الواسع وبمفهومها أعمالها، و الشركة شؤون إلدارة

 بفعالية املشاركة في الخاص القطاع و املدني املجتمع تضم التي ألافراد و الشركات و البرملان و واملحلية، إلاقليمية

 .املجتمع كافة على تؤثر التي العامة السياسة في و التأثير

 يتم بواسطته نظام بأنها الشركات حوكمة تعتبر( OCED) 3التنمية و إلاقتصادي التعاون  منظمة تعريف - ج

 املختلفين املشاركين بين املسؤوليات و الواجبات توزيع هيكل تحدد الحوكمة و ألاعمال، منظمات رقابة و توجيه

 التخاذ ألاحكام و القواعد تضع و املصالح ذوي  من وغيرهم املديرين، و إلادارة مجلس مثل املساهمة، الشركة في

 وضع الشركة خالله من تستطيع الذي املالئم الهيكل تعطي الحوكمة فإن املساهمة، الشركة لشؤون القرارات

 .ألاداء مراقبة على العمل و ألاهداف هذه لتحقيق الالزمة الوسائل و أهدافها

 4: نظراملالك وجهة من الشركات حوكمة تعريفات

 املرتبطة الوكالة وتكاليف التشغيل، تخفيض ملحاولة املستثمرون يستخدمها التي العمليات من مجموعة هي  - أ

 .لنشاطها الشركة بممارسة

 : املستثمر باعتبارها نظر وجهة من الشركات حوكمة( Coleman & Biekpe  2006)   من كل عرف  - ب

                                                           
1  Carlos Santios, Good Governance and Aid Effectiveness, the world bank and conditionality, the Georgetown public 

policy review, volume 7 Number 1 fall , 2001, p 5 
2 Wajidi ben rejeb, gouvernance et performance dans les établissement des soins en Tunisie, Mimoire pour l’obtention 

du diplôme des études Approfondies en Management, Faculté des scienceséconomique et de gestion de tunisie, 2003, p : 5. 

 13  ص ذكره، سبق مرجع إلادارة، مجلس ودور  الشركات حوكمة درويش،  حيدر عدنان  3  

 مركز الاستثمار لوزارة مقدم بحث املصرية، للشركات املالي إلاداري  على الشركات لحوكمة الداخلية آلاليات أثر عالم، سمير الدين بهاء 4 

   .    5 ص ، 2007 مصر، املصري،  املديرين
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 املستثمر؛ املال رأس عائد بدفع الوعد  

 بفعالية الشركة إستثمارات تشغيل و بإدارة إلالتزام.  

 العمالء املوظفون، الدائنون، ألاسهم، حملة ( املصالح أصحاب يستخدمها التي آلاليات من مجموعة هي -د

 مصالحهم حماية لهم يضمن الذي بالشكل املديرين وعلى الشركة، داخل الرقابة ملمارسة ) الصلة ذات وألاطراف

 .الشركة داخل

 1 : إلادارة نظر وجهة من الشركات حوكمة تعريفات  - 

 ألاسهم حملة مع العالقات إدارة و الشركات، إدارة في الشركات إدارة مجالس مسؤوليات و واجبات هي - أ

 .املصالح أصحاب ومجموعات

 بين  انفصال هناك يكون  عندما املديرين، بواسطة القرارات اتخاذ عملية على تؤثر التي آلاليات مجموعة هي - ب

 .إلادارة و امللكية

عنى الشركات حوكمة - ج
ُ
 بما وتنظيمها الشركة إدارة على للقائمين السليمة املمارسات و التطبيقات بوضع ت

 خالل من وذلك وغيرهم، املصالح أصحاب و بالشركة العاملين و السندات و ألاسهم حملة حقوق  على يحافظ

 .بينهم تربط التي التعاقدية العالقات صيغ تنفيذ تحري 

 حوكمةالشركات تعريف يمكن سبق ما خالل من بفعالية الشركات إدارة لضمان السعي هي الشركات حوكمة - د 

 الشركات ورقابة إدارة شأنها من التي املعايير القواعد و و القوانين من مجموعة أنها على

 تعارض من التخفيف وكذا املساهمين مصالح و حقوق  على الحفاظ أجل من املالية غير و املالية الناحية من

 .للشركة املسيرين و املالك بين ةالقائم املصالح

 2:يلي فيما نوجزها الخصائص من مجموعة استنتاج يمكن السابقة التعاريف من

 الصحيح؛ و املناسب ألاخالقي السلوك إتباع به يقصد و :إلانضباط -

 الشركة؛ في يحدث ما لكل حقيقية صورة إعطاء و تقديم بها يقصد و :الشفافية -

 الضغوطات؛ ةجنتي الزمة غير تأثيرات يوجد ال أي :الاستقاللية -

 التنفيذية؛ إلادارة و إلادارة مجلس بها يقوم التي ألاعمال تقدير و تقييم إمكانية تعني و :املساءلة -

 بالشركة؛ مصلحة لها التي ألاطراف جميع أمام إلادارة مجلس يتحملها التي املسؤولية تعني و :املسؤولية -

 أصحاب أو مسيرين مساهمين، كانوا سواء ألاطراف جميع حقوق  احترام وجوب تعني و :العدالة -

 في الشركة؛ مصلحة

في  يساهم و املجتمع بمصلحة يهتم جيد كمواطن الشركة إلى النظر تعني و :إلاجتماعية املسؤولية -

 .تطويره

 .الشركات حوكمة خصائص يوضح التالي الشكل و

 
                                                           

 6ص ،  ذكره سبق املصرية مرجع للشركات املالي إلاداري  على الشركات لحوكمة الداخلية آلاليات أثر ،عالم سمير الدين بهاء1
 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلبات التجارب، املبادئ، املفاهيم، ( ومصارف وخاص عام قطاع شركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  2

 23 . ص 2008

.  
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 الشركات حوكمة خصائص  (2-1) : رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املبادئ، املفاهيم،   (  ومصارف  وخاص عام قطاع شركات حوكمة حماد، العال عبد طارق  على باالعتماد الطالب اعداد من :املصدر

 23 .ص 2008 مصر، الجامعية، الدار ،)املتطلبات التجارب،

 

 أهدافها و الشركات حوكمة أهمية :الثالث املطلب

 .وأهدافها الشركات حوكمة أهمية إلى التطرق  املطلب هذا خالل من سنحاول 

 :الشركات حوكمة أهمية:أوال

  :1يلي فيما الشركات حوكمة أهمية توضيح يمكن

 املستثمر لدى الثقة يولد و الربحية، وتعظيم السهم، أداء من يحسن الحوكمة لقواعد السليم التطبيق -

 ا هذه به تتمتع ملا نظرا الطويل ألاجل في املنافسة على املنظمات قدرة زيادة إلى ويؤدي ألاسهم حملة و

 الشركة عمليات جميع في املالية املراجعة و املحاسبية، إجراءاتها و معامالتها في الشفافية من لشركات

 املستثمرين؛ ثقة يدعم بما

 استحداث ظل في خاصة و العاملية، املال أسواق في الشركات تنافسية تدعيم و املالك ثروة تعظيم -

 الخ،...رئيس ي ملستثمر بيع أو استحواذ أو اندماجات حدوث و جديدة، مالية وآليات أدوات

 مرضية معاملة و الالزم، التمويل على الحصول  في أكبر قدر الشركات يعطي الحوكمة قواعد تطبيق -

 املصالح؛ أصحاب من املختلفة للفئات

 حملة من ألاقلية خاصة و ألاسهم حملة حقوق  على املحافظة و املصالح، ألصحاب الحماية توفير  -

 ألاسهم؛

                                                           
املساهمة  شركات حالة دراسة :املالية التقارير وجودة املحاسبي إلافصاح على وأثره الحوكمة قواعد تطبيق سامي، وعمري  عمار عيش ىبن 1

  : 5 ص ، 2010 ديسمبر7-8 البواقي، أم جامعة وآفاق، ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة بملتقى مداخلة ، الجزائرية

 الشركات حوكمة

 

 

 املسؤولية

 الاجتماعية

 الشفافية الانضباط

 الاستقاللية

 املساءلة املسؤولية العدالة
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 تخفيض و الوكالة مشكلة لحل املمكنة الحلول  أحد الشركات حوكمة آلليات الجيد التطبيق يعتبر -

 مشاكل في الانزالق تجنب و إلاقتصادي الاستقرار و التنمية تحقيق -و الكفاءة من قدر تكاليفها؛

 الشركات، نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما مالية، محاسبية

 إلاجتماعي الرفاه و القانونية و إلاقتصادية التنمية تحقيق على تعمل فهي كبيرة أهمية الشركات لحوكمة -

 بحقوق  الوفاء على تعمل ألنها الحوكمة بآليات القانونيين يهتم حيث واملجتمعات، لإلقتصاديات

 و املقرضين العاملين، املديرين، إلادارة، مجلس ألاسهم، حملة تضم التي و املتعددة ألاطراف

 .الخ...البنوك

 املتعمدة ، أوغير  و الانحرفات املتعمدة أو  العمدية ألاخطاء حدوث تفادي في الشركات حوكمة مهتسا -

باستخدام نظم رقابية  وذلك الشركة، ممكن لحماية  مصالح مستوى  أدنى إلى ذلك تقليل على العمل

 .1متطورة 

املالية املنشورة  القوائم في الواردةاملعلومات املالية   في الثقة تحقيق في الشركات حوكمة مهتسا -

الانفاق و ربط  فاعلية وتحقيق اخلية، الد   املراقبة و  املحاسبة نظم من القصوى  الاستفادة تحقيق

 . 2باإلنتاجالانفاق 

 التنظيمي املناخ كفاءة مدى هو أهمية فوق  الذي ألامر 3 :والرقابية املحاسبية الناحية من الحوكمة أهمية

أساسية عوامل  ثالثة على التركيز خالل من تزداد ألاسواق متابعة في أجهزة إلاشراف دور  أهمية وأن والرقابي،

 الواليات أصدرت من الانضباط املزيد لضمان السليمة، وسعيا املحاسبية إلافصاح، الشفافية، واملعايير

 وسريعة انتهاج آليات دورية أهمية على ينص "sarbanes Oxley "عليه اسم  أطلق جديدا تشريعا املتحدة

 ملتابعة مستقلين أعضاء من لجانتشكيل  إلى يدعو املطلوب،كما والشفافية إلافصاح على الحصول  لضمان

 أداء ومراقبة متابعة جهاز إنشاء أهمية إلى أيضا تام،كما يشير بحياد املالية والقوائم الحسابات مراجعة أعمال

    . مهامها أداء كفاءة وضمان واملراجعة املحاسبة مؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 امللتقى الوطني حول حوكمة في مشاركة بطاقة وإلاداري، ااملالي الفساد من الحد في ودورها الشركات حوكمة آليات وآخرون، رقية حسيال  1

 . 09ص 2012   جامعة محمد خيضر بسكرة ماي ،من الفساد املالي و الاداري  للحد كآلية الشركات
قابية بين آلاليات التنسيق في الشركات حوكمة دور  عمر، قمان ،براق محمد 2  وإلاداري، الفساداملالي  من للحد   والخارجية  اخلية الد   الر 

  3ص  2012بسكرة،ماي  خيضر، جامعة محمد  املالي وإلاداري، الفساد من للحد كآلية الشركات حوكمة الوطني ملتقى في مشاركة بطاقة

 التغیير و لإلبداع الدولي امللتقى الوكالة، نظریة مشاكل تخفیض في دورھا و املؤسسات ،حوكمة سلمان خلف ،علي نوري محمد بتول  3 

  8،ص 2011 ماي 19 و 18 البلیدة، ،جامعة الحدیثة املنظمات النتظیمي في
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 تالشركا حوكمة أهمية :(2-2) رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إلاصالح، لتحقيق إرشادية نصائح CIPEالخاصة  الدولية املشروعات مركز الناشئة، ألاسواق في الشركات حوكمة راسينكي،را كميك :املصدر

 6  ص ،2008أوت

 :الشركات حوكمة أهداف :ثانيا

 :1في تتمثل و رئيسية محاور  ثالث على الشركات حوكمة هدف يرتكز

 عجيش الذي الحوافز نظام صيانة و إنشاء خالل من اريةجالت ألاعمال أداء تنشيط و تسهيل -

 ألارباح و املوجودات على العائد و للشركة، التشغيلية الكفاءة من قدر أقص ى تحقيق على املديرين

 الطويل املدى على إلانتاجية

 اوزاتجالت هذه أن حيث الشركة، موارد على املسيريين قبل من السلطة استخدام إساءة تقييد -

 تكون  عموما التي و "الوكالة مشاكل" يسمى ما هذا و الشركة، أصول  استخدام إساءة شكل تأخذ

 أنفسهم؛ لخدمة املسيرين ميل ةجنتي

                                                           
1 Charles Oman, Steven Fries et Willem Buiter, La gouvernance D’entreprise dans les pays en développement, en 

transirons et les économies émergentes, Centre de développement de L’OCDE, Cahier de politique économique N°23, 

2003, P : 6. 

 الشركات حوكمة أهمية

 واملستثمرين للشركات بالنسبة للمجتمع بالنسبة

 والتنمية الاستثمار تشجيع -

 .املستدامة

 .الفساد تحارب -

 .التنافس تشجع -

 إلانتاجية زيادة على تشجع -

 .والابتكار

 .مستقرة املالية ألاسواق تجعل -

 .املال أسواق تنمي -

 تتمتع عالقات قيام على تشجع -

 ألاعمال أصحاب بين بالشفافة

 والدولة

 .الشركات أداء تحسن -

 .املالراس   تكلفة من تقلل -

 .السمعة تقوي  -

 .تيجيةاإلاستر  تحسن -

 أصحاب بين قوية عالقات تبني -

 املصلحة

 .املستثمرين حقوق  تحمي -

 .املخاطر اثر تخفف -

 على الحصول  فرص تزيد -

 التمويل

 .الخارجي -
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 ملصالح أفضل حماية و شركاتلل  مساءلة لضمان املسيرين سلوك ملراقبة الالزمة الوسائل توفير -

 .بالشركات التنفيذيين املديرين طرف من السلطة استغالل من املستثمرين

 1: أهمها و ألاهداف من العديد تحقيق على الجيدة الحوكمة تعمل كما

 يؤدي هذا و قيمتها، زيادة و ألاجنبية املنافسة أمام إلاقتصادية للوحدات التنافسية القدرة تحسين -

 تخفيض و اتجاملنت جودة درجة لزيادة حديثة تكنولوجيات تبني و للتطوير حوافز خلق إلى

  إلانتاجية التكاليف

 في الشفافية عنصر يدعم هذا و إلاقتصادية، للوحدات املحاسبية املساءلة تدعيم و الرقابة فرض -

 من يمكن الذي بالشكل املالية املراجعة و املحاسبة إجراءات و الشركة وعمليات معامالت كافة

 الفساد؛ ضبط

 املتوقعة؛ باملخاطر التنبؤ و املناسب التمويل على الحصول  و إلاقتصادية، الوحدة أرباح تعظيم  -

 من الحد و ألاجنبية إلاستثمارات جذب إلى يؤدي مما املالية، ألاسواق في املستثمرين ثقة زيادة  -

 ألاموال؛ رؤوس هروب

 .املختلفة ألاطراف مصالح مراعاة و املبادئ و وانينقبال إلالتزام ثقافة تعميق -

 الشركات حوكمة أسس :الثاني املبحث

 حرصت ألهميتها ونظرا لها، أساسية دعامة تمثل التي املبادئ من مجموعة على الشركات حوكمة تقوم

 مبادئ على التعرف سيتم املبحث هذا وفي بها، إلالتزام يتم معايير وضع على الدولية املؤسسات من العديد

 .بتطبيقها املعنية ألاطراف وكذا ومحدداتها ركائزها الشركات حوكمة

 الشركات حوكمة مبادئ :ألاول  املطلب

 حيث تضمنت الشركات، لحوكمة مبادئ بوضع( OECD)   التنمية و إلاقتصادي التعاون  منظمة قامت لقد

 الورقة تضمنت بينما مبادئ خمسة 1999سنة  التنمية و إلاقتصادي التعاون  منظمة عن الصادرة الورقة

 2: يلي فيما تتمثل مبادئ ستة 2004سنة  الصادرة

 تسهيل و ألاسهم، ملكية تحويل أو نقل تشمل و :للمالك الرئيسية الوظائف و املساهمين حقوق  حفظ - ب

 القرارات في املشاركة في املساهمين وحق إلادارة، مجلس كانتخاب القرارات إتخاذ عند للمساهمين فاعلة مشاركة

 في املساهمة الشركات رقابة تحكم التي إلاجراءات و ألاحكام و القواعد توضيح و الجوهرية، بالتغيرات املتعلقة

 .املالية ألاسواق

 بما املساهمين، لجميع العادلة املعاملة الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب:للمساهمين العادلة املعاملة - ج

 تعويض على للحصول  املساهمين لكافة الفرصة تتاح أن يجب كما ألاجانب املساهمين و املساهمين أقلية ذلك في

 .ذلك في املتسببين ومحاسبة لحقوقهم، انتهاك أي مقابل فاعل

                                                           
 بملتقى مداخلة إلاستثمار، قرر  لترشيد املحاسبية املعلومات شفافية تحقيق في الشركات حوكمة دور  خالد، دريس مسعود، صديقي 1

   14 ص ، 2010 ديسمبر7-8 البواق  أم جامعة اق،وآف ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية  الحوكمة
2 OCED, Principe de la ouvertement d’entreprise, 2004, http://www.oedc.org, consultation le 14/03/2018. 
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 حقوق  إلاعتبار بعين الشركات حوكمة إطار يأخذ أن يجب :الشركات حوكمة في املصالح أصحاب دور   -  د

 و املساهمة الشركات بين والفاعل النشط التعاون  يعجوتش اتفاقية أو بقانون  وضعت التي املصالح أصحاب

 حقوق  احترام مع هذا املشاريع، ديمومة علي و املحافظة تنميتها و الثروة لتحديد ذلك و املصالح، أصحاب

 على للحصول  الفرصة املصالح أصحاب لدى أن يكون  يجب كما القانون، عليها ينص التي املصالح أصحاب

 .وقت أي في مالئمة معلومات على الحصول  الحرية في املصالح ألصحاب كما حقوقهم، انتهاك عند تعويض

 الوقت في و الصحيح إلافصاح تحقيق الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب :الشفافية و إلافصاح - ه 

 مراعاة مع هذا امللكية، حقوق  و إلاداري  و املالي الوضع ذلك في بما للشركات، الجوهرية و الهامة لألمور  املناسب

 و املالية كالنتائج أخرى  معلومات يشمل بل فقط الهامة املعلومات على يقتصر ال أن و شامال إلافصاح يكون  أن

 املعلومات تعد أن ينبغي كما التصويت، حقوق  و لألسهم الرئيسية امللكية و الشركة، أهداف و التشغيلية

 لحسابات السنوية باملراجعة القيام كذلك و املالية، واملراجعة املحاسبة ملعايير طبقا عنها إلافصاح و املحاسبية

 بأن املساهمين و لسجللم موضوعية و خارجية ضمانات لتقديم هذا و مؤهل و مستقل مراجع بواسطة الشركة

 التي املعلومات توزيع قنوات توفير يجب كما وأدائها للشركة الحقيقي املالي الوضع ما حد إلى تمثل املالية البيانات

 .املناسب الوقت في عليها الحصول  املعلومات مستخدمي تمكن

 و للشركة، يجتراتإلاس إلارشاد و التوجيه الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب :إلادارة مجلس مسؤوليات  -و

 و الشركة أمام مسؤولياتهم عن إلادارة مجلس محاسبة و الشركة إدارة على إلادارة ملجلس الفعالة الرقابة

 العمل و بعناية للمعلومات كامل توفير أساس على و إلادارة مجلس أعضاء يعمل أن خالل من هذا و املساهمين،

 مختلف في ستؤثر إلادارة مجلس قرارات كانت ما إذا كذلك املساهمين و للشركة مصلحة أفضل تحقيق على

 كافة هاتجا عادلة معاملة تحقيق على العمل إلادارة مجلس على فإن مختلفة، بطرق  املساهمين مجموعات

      و املخاطر وسياسة الشركة يةجإستراتي توجيه :رئيسية بوظائف القيام إلادارة مجلس على كما .املساهمين

 التنفيذين املسؤولين اختيار و الشركة تحديد أهداف و السنوية، العمل خطط و التقديرية املوازنات

 عمليات و الرئيسية الرأسمالية على املصاريف إلاشراف مع الشركة أداء و التنفيذ مراقبة و الرئيسيين،

 الحكم و التقييم ممارسة على قادرا مجلس إلادارة يكون  أن يجب كذلك و إلاستثمار، عن التخلي و إلاستحواذ

 غير من إلادارة مجلس أعضاء عدد من تكليف خالل من هذا و مستقلة، بصفة الشركة لشؤون املوضوعي

 و بها املصالح في تعارض يحتمل وجود بمهام للقيام املستقل الحكم ممارسة القدرة  على ذوي  الشركة موظفي

 .إلادارة ملجلس أعضاء ترشيح و املالية القوائم نزاهة ضمان :املسؤوليات تلك أمثلة من

 الحسنة النوايا أساس على وكذا للمعلومات، كامل توافر أساس على إلادارة مجلس أعضاء يعمل أن يجب و 

 .واملساهمين املؤسسة مصالح لتحقيق يعمل أن يجب كما املطبقة، القواعد وسالمة

 أن ينبغي املجلس فإن املساهمين، فئات مختلف على متباينة شراتأت  إلادارة مجلس تار  راق  عن ينتج حينما

 .1املساهمين لجميع املتكافئة املعاملة تحقيق على يعمل

 

                                                           
 املؤتمر الداخلية، املراجعة خدمات طبيعة منظور  من الشركات حوكمة إطار في الداخلية املراجعة السعدني، بسيوني حسن مصطفى 1

 تامنشور  ، 2005 سبتمبر في املتحدة العربية إلامارات الشارقة، في املنعقد الشركات، حوكمة إطار في الداخلي التدقيق حول  ألاول  العربي

  200،201 ص ص ، 2009 مصر، القاهرة، إلادارية،  للتنمية العربية املنظمة
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 مبادئ حوكمة الشركات( 2-3 : (الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE ,principes de la gouvernement d’entreprises,2004 

 :1بازل  لجنة مبادئ:ثانيا

 على تركز واملالية،وهي املصرفية املؤسسات في بالحوكمة خاصة إرشادات 1999 العام في بازل  لجنة وضعت

  التالية النقاط

 والنظم الجيدة للتصرفات املعايير من وغيرها السليمة للتصرفات الشرف ومواثيق املؤسسة قيم -

 املعايير؛ هذه باستخدامها من يتحقق التي

 في ألافراد ومساهمة الكلي نجاحها قياس يمكن بموجبها والتي جيدا، معدة للمؤسسة إستراتيجية -

  إلادارة؛ سيل ذلك؛

                                                           
 املؤسسات لبعض ،دراسة املستدامة التنمیة معایير و مبادئ لتجسید املؤسسات حوكمة مجال في التدقیق وظیفة ،تطور  غالب فاتح 1

  50،ص 2011 سطیف، جامعة املستدامة، للتنمیة إلاستراتیجیة ألاعمال إدارة ،تخصص ماجستير ،مذكرة الصناعیة

الشركات  حوكمة مبادئ

  OCDEحسب 

 
 

 إلطار أساس وجود ضمان

 الشركات  لحوكمة فعال

 و املساهمين حقوق 

 الوظائف الرئيسية

 الحقوق  ألصحاب

 للمساهمين املتساوية املعاملة

 املصالح أصحاب دور 

 الشفافية و إلافصاح

 إلادارة مجلس مسؤوليات 
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 من املطلوبة للموافقات وظيفيا تسلسال متضمنا القرار اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم التوزيع -

 ألافراد

 العليا؛ وإلادارة الحسابات ومراجع إلادارة مجلس بين الفعال للتعاون  آلية وضع -

 للمخاطر مستقلة وإدارة والخارجي الداخلي التدقيق مهام يتضمن قوي  داخلي ضبط نظام توافر -

 املسؤوليات؛ مع السلطات تناسب مراعاة مع العمل خطوط عن

 عالقات ذلك في املصالح،بما تضارب فيها يتصاعد التي املواقع في املخاطر ملراكز خاصة مراقبة -

 القرارات متخذي ،أو العليا وإلادارة املساهمين وكبار باملصرف املرتبطين املقترضين مع العمل

 املؤسسة؛ في الرئيسية

 أو للمديرين بالنسبة سليمة،وأيضا بطريقة العمل تحقق التي العليا لإلدارة وإلادارية املالية الحوافز -

 أخرى؛ عناصر أو ترقيات أو تعويضات شكل في كانت سواء املوظفين

 .خارجيا أو داخليا مناسب بشكل املعلومات تدفق -

 :1الدولية التمويل مؤسسة مبادئ:ثالثا

 أساسية تراها عامة ومبادئ وقواعد موجهات 2003 عام الدولي للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة وضعت

 :كالتالي أربعة مستويات على مالية،وذلك غير أو مالية كانت تنوعها،سواء على املؤسسات في الحوكمة لدعم

  .الرشيد للحكم املقبولة املمارسات -

  .الجديد الجيد الحكم لضمان إضافية خطوط -

  .محليا الجيد الحكم لتحسين أساسية إسهامات -

 . القيادة -

 

 محدداتها و الشركات حوكمة ركائز :الثاني املطلب

 .محدداتها ثم من و الشركات حوكمة ركائز تحديد يتم بداية

  2الشركات حوكمة ركائز :أوال

 :1 في تتمثل أساسية ركائز ثالث على الشركات حوكمة ترتكز

 : خالل من ألاخالقي بالسلوك الالتزام ضمان يتم :ألاخالقي السلوك

 الرشيد؛ املنهي السلوك قواعد و الحميدة باألخالقيات الالتزام -

 بالشركة عالقة لها التي ألاطراف مصالح تحقيق في التوازن   -

 املعلومات؛ تقديم عند الشفافية و الصدق -

                                                           
 بين الشراكة عنوان تحت العربي املصرفي ؤتمرالعاملیة،امل املعایير حسب العربیة املالیة املؤسسات و املصاریف في الجید الحكم شاكر، فؤاد1

  34ص ، 2005 التنمیة، أجل من إلاستثمار و املصرفي  العمل
 49  :ص ذكره، سبق مرجع،املتطلبات  التجارب، املبادئ، املفاهيم، ( ومصارف وخاص عام قطاع شركات حوكمة حماد، العال عبد طارق 2
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 .نظيفة بيئة على الحفاظ و إلاجتماعية املسؤولية بمتطلبات القيام   -

  :وجود طريق عن تتم و :املساءلة و الرقابة

 ؛....البنوك البورصة، املال، سوق  هيئة :مثل عامة رقابية أطراف -

 الداخليين، املراجعين املراجعة، لجنة إلادارة، مجلس املساهمين، :مثل مباشرة رقابية أطراف  -

 ؛...الخارجيين، املراجعين

 .الخ...املقرضين العمالء، املوردين، :مثل أخرى  رقابية أطراف -

  :طريق عن ذلك و :املخاطر إدارة

  املخاطر، إلدارة فعال و جيد نظام وضع -

 .املناسب الوقت في املصالح أصحاب و املستخدمين إلى املخاطر توصيل ضمان -

 1الشركات حوكمة محددات :ثانيا

 التي املحددات من مجموعة توفر يجب الشركات، حوكمة تطبيق مزايا من الدول  و الشركات تستفيد حتى

 .الشركات حوكمة ملبادئ السليم التطبيق تضمن

  : يلي فيما تتمثل املحددات من مجموعتين هناك حيث

 حسن على تساعد التي القواعد و القوانين تنفيذ يضمن املحددات هذه مثل وجود إن :الخارجية املحددات

 :يلي فيما املحددات هذه تتمثل و الشركة، إدارة

 إلاجراءات و التشريعات و القوانين مثل الدولة في إلاقتصادية لألنشطة املنظم لإلستثمار العام املناخ  -

 الشركات؛ و العمل لسوق  املنظمة

 إلاحتكارية؛ املمارسات منع و املنافسة تنظيم -

 في الرقابية ألاجهزة كفاءة و املشروعات لقيام الالزمة ألاموال يوفر الذي املالي القطاع وجود كفاءة -

 الشركات؛ على الرقابة إحكام

 املالية؛ السوق  في العاملة الشركات و املهنية الجمعيات مثل التنظيم ذاتية املؤسسات بعض وجود -

 .الاستشارية املكاتب و املحاماة مكاتب مثل الحرة باملهن خاصة مؤسسات وجود -

 :يلي فيما املحددات هذه تتمثل و :داخلية محددات

 الشركة؛ داخل القرارات شكل و أسلوب تحدد التي ألاسس و التعليمات و القواعد -

 تخفيف أجل من التنفيذيين املديرين و إلادارة مجلس و العامة الجمعية بين املهام و السلطات توزيع -

 ألاطراف؛ هذه مصالح بين التعارض

 القومي؛ إلاقتصاد في الثقة زيادة إلى النهاية في تؤدي الحوكمة -

 إلاستثمار؛ معدالت رفع و املدخرات تعبئة على العمل سوق  تعميق و زيادة -

 املستثمرين؛ صغار و ألاقلية حقوق  ضمان على العمل -

 العمل؛ فرص خلق و التنافسية قدرة خاصة و الخاص؛ القطاع نمو تشةيع و دعم على العمل -

                                                           
 إلاصالح في ودورها شركاتال حوكمة حول  ألاول  العلمي املؤتمر في مداخلة الاقتصادية، التنمية في الشركات حوكمة دور  حداد، مناور  1

 7ص ، 2008 دمشق، جامعة إلاقتصاد، كلية سبتمبر، 15-16 الاقتصادي
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 .ألارباح تحقيق و مشاريعها تمويل على الحصول  في املشروعات مساعدة -

 الشركات  حوكمة آليات: ثالثا

 .وخارجية داخلية آليات إلى صنفت آلاليات من مجموعة خالل من الحوكمة مبادئ تطبيق يتم

 :1تشركاال لحوكمة الداخلية آلاليات

 الالزمة إلاجراءات واتخاذ املؤسسة، وفعاليات أنشطة على الداخلية املؤسسات حوكمة آليات تنصب

 : الى آلاليات هذه تصنيف ويمكن املؤسسة، أهداف لتحقيق

 إلادارة مجلس: 

سوء  من املؤسسة في املستثمر املال رأس يحمي أنه إذ ، إلادارة سلوك ملراقبة أداة أحسن إلادارة مجلس يعد

 أن كما العليا، إلادارة ومكافأة وإعفاء تعيين في القانونية صالحياته خالل من وذلك إلادارة، قبل من الاستعمال

 ويراقب لإلدارة، املناسبة الحوافز ويقدم املؤسسة، إستراتيجية وضع في بفعالية يشارك القوي  إلادارة مجلس

 املوقف في تكون  أن ينبغيولكي تكون هذه املجالس فعالة   املؤسسة  قيمة تعظيم وبالتالي أدائها، ويقيم سلوكها

 كما الاعتبار، بعين للمؤسسة الاجتماعية ألاهداف تأخذ الوقت ذات  وفي املؤسسة، ملصلحة للعمل يؤهلها الذي

 في والبيروقراطية السياسية التدخالت عن الخاصة بعيدا أحكامها ملمارسة الالزمة السلطة تمتلك أن يجب

 القيام من إلادارة مجلس يتمكن ولكي ،ذلك  عن وإلافصاح املؤسسة أداء على املستمر باإلشراف وتقوم ، نهاشؤو 

 وامليزة التنفيذيين، غير من أعضائه من بين اللجان من مجموعة إنشاء إلى يلجأ واملراقبة التوجيه في بواجباته

 القرار صاحب هوللمجلس   مفصل تقرير برفع تقوم فهي إلادارة مجلس محل تحل الاللجان انها  لهذه الرئيسية

  .الكاملة واملسؤولية النهائي

 املراجعة لجنة: 

 خاصة واملحلية الدولية العلمية الهيئات قبل من بالغ باهتمام الحاضر الوقت في املراجعة لجنة حظيت لقد

 يمكن الذي للدور  الاهتمام هذا ويرجع العاملية، املؤسسات في حصلت التي املالية والاضطرابات إلاخفاقات بعد

 التي املالية املعلومات في والشفافية الثقة زيادة في املؤسسات حوكمة أدوات من كأداة املراجعة لجنة تؤديه أن

 في الداخلية املراجعة وظيفة على وإشرافها املالية التقارير إعداد في دورها خالل من وذلك املؤسسات عنها تفصح

 على التأكيد في دورها عن فضال استقالليتها، وزيادة الخارجية املراجعة هيئات دعم في دورها وكذلك املؤسسات

 .املؤسسات حوكمة بمبادئ الالتزام

 الداخلية املراجعة: 

 قدرة بزيادة وذلك العملية هذه تعزز إذ  عملية الحوكمة، في مهما دورا الداخلية املراجعة وظيفة تؤدي

املصداقية  بزيادة ينفذها التي ألانشطة خالل من الداخلي املراجع يقوم حيث املؤسسة، مساءلة على املواطنين

 أن كما ، بأنواعه الفساد مخاطر وتقليل اململوكة املؤسسات في العاملين املوظفين سلوك وتحسين والعدالة

 . والتزوير الغش واكتشاف منع في مسؤولية الداخلي للمراجع

 

 

                                                           
 115ص ، 2006 إلاسكندریة، الجامعیة، الدار ،"وإلاداري  املالي الفساد ومعالجة املؤسسات حوكمة" سلیمان، مصطفى محمد  1
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 1شركات ال لحوكمة الخارجية آلاليات: 

 املؤسسة على الخارجيين املصالح يمارسها أصحاب التي بالرقابات الخارجية املؤسسات حوكمة آليات تتمثل

 الكبرى  املصادر أحد املصدر هذا ، يشكل حيث املوضوع، بهذا املهتمة الدولية املنظمات تمارسها التي والضغوط

 : نجد آلاليات هذه ومن املؤسسات، حوكمة مبادئ تطبيق اجل من هائل لضغط املولدة

 : إلاداري  العمل وسوق   )الخدمات ( املنتجات سوق  منافسة

 تقم لم إذا إلادارة أن إذ املؤسسات، لحوكمة املهمة آليات أحد الخدمات أو املنتجات سوق  منافسة تعد

 حقل نفس في تعمل التي املؤسسات منافسة في تفشل سوف(او انها غير مؤهلة )الصحيح  بالشكل تهابواجبا

 وخاصة إلادارة سلوك الخدمات تهذب أو املنتجات سوق  منافسة فإن لإلفالس وعليه تتعرض الصناعة وبالتالي

 إفالس حالة في كانت إذا املؤسسة إدارة أن يعني العليا وهذا لإلدارة إلاداري  للعمل فعالة هناك سوق  كانت إذا

  إلادارة، مجلس وأعضاء املدير مستقبل على سيئتأثير  له يكون  سوف
 
 للتعيين املالئمة اختبارات تحدد ما غالبا إذ

 مؤسساتهم إلى قادوا أن سبق تنفيذيين مديرين أو إدارة مجلس أعضاء من مواقع املسؤولية إشغال يتم ال أنه

 .التصفية   أو إلافالس

 الخارجية املراجعة : 

 الخارجيين املراجعون  يساعد إذ املؤسسات في جيدة لحوكمة الزاوية حجر الخارجية املراجعة تمثل

 املصالح أصحاب بين الثقة ويغرسون  فيها، العمليات وتحسين والنزاهة املساءلة تحقيق على املؤسسات

 املراجع دور  أن على ألامريكية املتحدة الواليات في الداخليين املراجعين معهد ويؤكد عام، بشكل واملواطنين

 إذا مما التحقق على ينصب إلاشراف أن إذ والحكمة، والتبصر إلاشراف في الحوكمة مسؤوليات يعزز  الخارجي

 إلاداري  الفساد ومنع اكتشاف في أيضا ويفيد تعمله أن مفروض هو ما تعمل للدولة اململوكة املؤسسات كانت

 العمليات والسياسات للبرامج مستقلبتقويم  بتزويدهم القرارات متخذي يساعد فإنه التبصر أما واملالي،

 السابقة ألادوار من دور  كل وإلنجاز املؤسسة، تواجهها التي والتحديات الاتجاهات تحدد والحكمة والنتائج،

 .الاستشارية والخدمات والتحقق ألاداء ومراجعة املالية املراجعة الداخليين املراجعين يستخدم

 والقوانين التشريع : 

 ووظيفتهم بدورهم يتصل فيما وليس الحوكمة، عملية في ألاساسيين الفاعلين على التشريعات بعض أثرت

  Sarbanes – OxlyActقانون  فرض قد املثال سبيل فعلى بعضهم، مع تفاعلهم كيفية على بل هذه العملية في

 وتقوية املستقلين، إلادارة مجلس أعضاء عدد بزيادة وتتمثل العامة، املساهمة املؤسسات على متطلبات جديدة

 املالية الشؤون ومدير التنفيذي املدير من والطلب املالية، التقارير إعداد عملية على لجنة املراجعة إشراف

 املراجع بين فعالة اتصال خطوط ووضع الداخلية، الرقابة نظام وعلى املالية التقارير صحة على الشهادة

 في تخصهم التي املعامالت على املصادقة على املؤسسة في املسؤولين قدرة وتحديد املراجعة ولجنة الخارجي

  . املؤسسة في آلاخرين املصالح وأصحاب املالكين بمصالح مضرة تكون  قد والتي املؤسسة،

 

                                                           
  بحثية، ورقة ،"للدولة اململوكة املؤسسات في وإلاداري  املالي الفساد من الحد في ودورها الحوكمة آليات " التميمي، حميد عباس1
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 الشركات حوكمة بتطبيق املعنية ألاطراف :الثالث املطلب

 درجة إلى تحدد و الشركات، حوكمة لقواعد السليم التطبيق في تؤثر و تتأثر رئيسية أطراف أربعة هناك

 1:هي ألاطراف هذه القواعد،و هذه تطبيق في الفشل أو احجالن مدى كبيرة

  لألسهم  ملكيتهم طريق عن الشركة مال رأس بتقديم يقومون  من هم - les actionnaires:املساهمون 

املناسبة  ألارباح على الحصول  مقابل استمراريتها مدى يحدد مما البعيد، املدى على الشركة قيمة وتعظيم

 تحقيق عدم باملقابل و حقوقهم، لحماية املناسبين إلادارة مجلس أعضاء اختيار في الحق ويملكون  الستثماراتهم

 تحقيق يمكن و الشركة، مستقبل على يؤثر مما الشركة أنشطة زيادة في املساهمين رغبة يقلص املجدية ألارباح

 السياسات و القوانين ضمن الشركة إلدارة العليا إلادارة أعضاء اختيار حسن خالل من املساهمين أهداف

 .املطلوبة

 أصحاب  مثل ألاخرى  ألاطراف أيضا و املساهمين يمثلون  من هم  : - Conseil d’administration إلادارة مجلس

 ألعمال اليومية إلادارة سلطة لهم يوكل الذين و التنفيذيين املديرين باختيار يقوم إلادارة مجلس و املصالح،

 و أدائهم، على الرقابة إلى باإلضافة املساهمين، حقوق  على املحافظة كيفية و العامة السياسات وبرسم الشركة،

 :هما و بعملهم قيامهم عند الواجبات من بنوعين يضطلعون  إلادارة مجلس أعضاء بأن الحوكمة مبادئ بينت قد

  العناية و الحرص و الجهد يبذل أن و حذرا و يقظا إلادارة مجلس يكون  أن يتطلب و :الالزمة العناية واجب

 ملنزمة الشركة تكون  أن و سليمة، و كافية أنظمة و إجراءات الشركة في يتوفر أن و القرار، اتخاذ في الالزمة

 .املوضوعة التعليمات و وألانظمة بالقوانين

 ذات املصالح ألاطراف مع املعامالت و للمساهمين املتساوية املعاملة ذلك يشمل و :العمل في إلاخالص واجب

 .ذلك غير و املكافآت و للرواتب مالئمة سياسات ووضع

  باألداء الخاصة التقارير تقديم و للشركة الفعلية إلادارة عن املسؤولة هي و  - L’administration:إلادارة

 إلى باإلضافة قيمتها وزيادة الشركة أرباح تعظيم عن مسؤولة تكون  إلادارة أن كما إلادارة، مجلس إلى الفعلي

 مجلس بين وصل حلقة هي إلادارة و للمساهمين، تنشرها التي املعلومات في والشفافية إلافصاح تجاه مسؤوليتها

 يقوم من ألنهم بعناية إلادارة أفراد اختيار على الحرص يجب لذا الشركة، مع املتعاملة ألاطراف بقية و إلادارة

 .إلادارة ومجلس املساهمين رغبات بتنفيذ

  ،الدائنين مثل الشركة داخل مصالح لهم ألاطراف من مجموعة وهم- Les partenaires: املصالح أصحاب

 مفهوم يتأثر و ألاحيان، بعض في مختلفة و متعارضة ألاطراف هذه مصالح تكون  قد و واملوظفين، املوردين

 الشركة تساعد التي املهام بأداء يقومون  الذين فهم ألاطراف، هذه بين بالعالقات كبير بشكل الشركات حوكمة

 تحقيق املساهمين و إلادارة مجلس حتى ال و إلادارة تستطيع ال بدونهم و والخدمات، السلع وتقديم إلانتاج على

 .للشركة املوضوعة ياتجالاسترات

 

 

                                                           
 املؤسسات لبعض دراسة ،  املستدامة التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور  غالب، فاتح 1

  10  ص ، 2011سطيف جامعة املستدامة، للتنمية يةجإلاسترات ألاعمال إدارة تخصص ماجستير، مذكرةالصناعية، 
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  الشركات حوكمة بتطبيق املعنية ألاطراف( 2-4)الشكل 

  

                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لبعض دراسة ،املستدامة التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد املؤسسات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة تطور " غالب، فاتح :املصدر

  10 .ص 2011 سطيف، جامعة املستدامة، للتنمية إلاستراتيجية ألاعمال إدارة تخصص ماجستير مذكرة " الصناعية املؤسسات

 

 

 

 

 

 الاطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات 

 الادارة  اصحاب املصالح  مجلس الادارة  املساهمين 

 يقدمون  أنهم حيث

 مقابل املال رأس

ألارباح  على الحصول 

 قيمة وزيادة

 املؤسسة

 املصالح يمثل

 ألاساسية للمساهمين

 ألاطراف وبعض

 أحيانا، ألاخرى 

 يقوم إلادارة ومجلس

 التوجيهات تقديمب

 للمديرين العامة

 أداء على ويشرف

 .املؤسسة

 عن املسؤولة هي

 أرباح تعظيم

 وقيمة املؤسسة

 لصالح ألسهم 

 املساهمين

 املقرضين خاصة

 في مصلحتهم تتركزف

 رد احتماالت تعظيم

 القروض،وهناك

 أخرى  معينة أطراف

 تتضمن هامة

 واملوردين املوظفين

 بصفة املواطنين و

 .عامة
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 الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة إسهامات :الثالث املبحث

 بدورها والتي الداخلية املراجعة على ترتكز والتي الشركات حوكمة دعم إلى امللحة الحاجة أصبحت لقد

 .الشركات حوكمة مبادئ تفعيل في تساهم بذلك و املخاطر إدارة وكذا الداخلية الرقابة نظام بتقييم تقوم

 

 الداخلي الرقابة نظام تقييم في الداخلية املراجعة دور  :ألاول  املطلب

 املختلفة املراقبة إجراءات من مجموعة يتضمن الذي الداخلية الرقابة نظام تصميم و بوضع الشركة تقوم

 و الشركة في العمل سير لجسن ضمانا ذلك و إلادارية، و التنظيمية املحاسبية، املالية، بالجوانب ترتبط التي و

 .أهدافها تحقيق أجل من هذا و املوضوعة بالسياسات التقيد

 قصد بتقييمه الداخلي املراجع يقوم لذلك املراجعة، لعملية كدعامة يعتبر الفعال الداخلية الرقابة فنظام

 كذا و التسيير عن امللكية انفصال إلى الداخلية الرقابة نظام لظهور  الرئيس ي السبب يعتبر .عمله نطاق تحديد

 ضروريا أمرا أصبح كما الداخلية، الرقابة بنظام إلاهتمام زيادة إلى أدى الذي الش يء وتعقدها الشركات مجح كبر

 .أهدافها تحقيق و للشركة املتاحة املوارد على املحافظة أجل من

 1الداخلية الرقابة نشأة :أوال

 إلادارة و امللكية بين فصل وجود لعدم نظرا الداخلية الرقابة لنظام كبيرة أهمية توجد ال كانت ألامر بادئ في

 و الشركة، أنشطة على بالرقابة يقوم كان فاملالك الشخصية، بالرقابة يعرف ما أو املالك رقابة هناك كانت حيث

 اتسع ذلك بعد و تداوال، الشركة أصول  أكثر باعتبارها فقط النقدية حماية في الداخلية الرقابة مفهوم انحصر

 و املسؤوليات و السلطات تحديد و العمل تقسيم يعني الذي و الداخلي، للضبط كمرادف ليستخدم نطاقها

 مجموعة" :بأنه الداخلي الضبط نظام يعرف لذلك و كاملة بعملية ما موظف قيام عدم طريق عن بينهما الفصل

 و تلقائية بطريقة مراقبتها و عملياتها ضبط بغرض إلادارة تضعها التي وألاساليب املقاييس و الوسائل من

 الشركة أصول  في الاختالس حتى أو التالعب أو الغش أو ألاخطاء حدوث وعدم العمل سير حسن لضمان مستمرة

 ."حساباتها و التهاجس و

 الداخلية الرقابة نظام اعتبار إلى أدى التنظيمية، و املالية الادارية، نواحيها تعقد و الشركات مجح كبر أن كما

 املالية الفضائح حدوث و ألاعمال عالم تعقد أن كما املتاحة، مواردها على للمحافظة الحديثة لإلدارة حتميا أمرا

 داتناملست مع ليتماش ى فعاليته تحسين و تطويره أجل من الداخلية الرقابة نظام في النظر إعادة إلى أدت

 .الحالية

  2الداخلية الرقابة نظام مفهوم :ثانيا

 إلادارة و طرف من املتخذة العملية أنها على  COSOاملنظمات حماية لجنة قبل من الرقابة نظام عرف لقد

 هذا و العمليات، كفاءة و فعالية و الشركة أهداف لتحقيق مقبول  ضمان توفير أجل من آلاخرين املوظفين

 .النظم و بالقوانين الالتزام و املالية التقارير على باإلعتماد  

                                                           
 122    ص ، 2006 مصر، الجامعية، الدار الالكتروني، التشغيل ظل في الداخلية املراجعة السواح، شعبان نادر1
 محاسبة، و مالية تخصص ماجستير، مذكرة ميدانية، دراسة:املؤسسات، حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور   الصمد، عبد علي عمر2

  81 ص ، 2009املدية جامعة
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 الرقابة نظام أن على الداخلية الرقابة و املخاطر بتقدير الخاص و 400 رقم للمراجعة الدولي املعيار نص كما

 إلى للوصول  إلامكان قدر ملساعدتها الشركة إدارة تتبناها التي إلاجراءات و السياسات كافة" :يشمل الداخلية

 الالتزام املتضمنة و كفء، منظم بشكل العمل إدارة هو و إلادارة، هدف إلى الوصول  هو و الشركة، إدارة هدف

 إعداد و املحاسبية التجالس اكتمال و دقة الخطأ، و الاحتيال اكتشاف و منع ألاصول، وحماية إلادارة بسياسات

  .املناسب الوقت في موثوقة مالية معلومات

 التنظيمي الهيكل تشمل الوسائل من مجموعة يتضمن الداخلية الرقابة نظام أن نستخلص أن يمكن منه و

 النظام لهذا ضروري  الشركة تراه ما كل و الخ،...التقديرية املوازنات القوانين، و ألانظمة إلاجراءات، و السياسات

 و السياسات التنظيمي الهيكل تشمل الوسائل من مجموعة يتضمن الداخلية الرقابة نظام و كمدخالت

 على تعمل نتائج و مخرجات تحقيق أجل من وهذا الشركة، في املوظفين سائر و ،القوانين، و ألانظمة إلاجراءات،

 .الشركات حوكمة تطبيق في املساهمة و الشركة أهداف تحقيق

 :التالي الشكل وفق الداخلية الرقابة نظام تصور  يمكن منه و

 الداخلية الرقابة نظام (2-5 ) :رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ص تخص ماجستير، مذكرة ميدانية، دراسة:املؤسسات حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور   الصمد، عبد علي عمر :املصدر

 81 ص 2009 املدية، جامعة محاسبة، و مالية

 

 

 

 مخرجات النظام معالجة النظام  مدخالت النظام 

 التنظيمي الهيكل -

 وإلاجراءات السياسات -

 والقوانين ألانظمة -

 التعليمات-

 املوازنات و التنبؤات-

 التقديرية

 إلادارة مجلس -

 العليا إلادارة -

 خليةاالد املراجعة -

 املراجعة لجنة -

 الخارجية املراجعة -

 الشركة موظفي-

 البيانات و املعلومات ونزاهة صحة-

 .إلادارة قبل من القرارات التخاذ

 الخطط، بالسياسات، الالتزام-

 .ألانظمة و القوانين إلاجراءات،

املوجودات  و حمايةألاصول  -

 .واملمتلكات

 حوكمة تحقيق في املساهمة-

 .الشركات
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 1الشركات حوكمة على الداخلية الرقابة نظام تقييم انعكاسات :ثالثا

 كما النظام، هذا قمة على تقع فهي الداخلية الرقابة نظام من مهما جزءا الداخلية املراجعة وظيفة تعتبر

 قيمة إضافة في مساهمتها و إلادارية الجوانب أيضا لتشمل املالية الجوانب على فقط التركيز من تغير دورها أن

 الرقابة نظام فاعلية و كفاية حول  الداخلية املراجعة مدير فرأي إلاستشارية، للخدمات تقديمها وكذا للشركة

  قانون  أهمها لعل و ألاعمال بيئة في ظهرت التي داتجاملست مع خصوصا وشائعا مهما أصبح الداخلية

 Sarbanes-Oxley التي و إلابالغ معايير 2410 رقم املعيار الداخليةللمراجعة  الدوليةاملعايير  تطور  و 

،Criteria for Communicating التالية العناصر بوضوح يشمل أن يجب الداخلي املراجع رأي أن على نصت : 

 استخدامه؛ كيفية و التقييم معايير -

 الداخلي؛ املراجع رأي يشمله الذي املجال -

 الداخلية؛ الرقابة نظام صيانة و انشاء عن املسؤولية يتولى الذي من -

 .الداخلي املراجع رأي شملها التي الخاصة املجاالت -

 2 التالية املنافع تحقيق شأنها من التي و

 مستمرة بصفة تتم تعدها التي التقارير و التوصيات التقييم، أن املراقبة، عملية في الاستمرارية ضمان -

 من إلادارة يمكن الاستمرار أن كما املصلحة، أصحاب لدى بالراحة الشعور  يحقق مما السنة خالل

 املالئم؛ الوقت في التحسينات و إلاصالحات تنفيذ

 اللوائح و إلاجراءات و بالسياسات الالتزام العمليات جودة فتتضمن التنظيم، جودة ضمان في املساهمة  -

 رقابي دور  الداخليين للمراجعين و فعالة، و اقتصادية بطريقة ألهدافه التنظيم انجاز لضمان الداخلية

 الداخلية؛ اللوائح و إلاجراءات بتلك الالتزام ضمان في هام

 مجلس تزويد من يمكنهم فريد موقع في الداخليون  املراجعون  يعتبر الاستشارية، الخدمات تقديم  -

 الضرورية، بالتحليالت املصالح أصحاب و الخارجي املراجع املراجعة، لجنة العليا، إلادارة إلادارة،

 تقدم الداخلية الرقابة لنظام تقييمها عند الداخلية املراجعة وظيفة فإن ثم ومن .والتوصيات التقييم

 .الشركات حوكمة تطبيق أجل من املساهمة و الدعم

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 The Institute Of Internal Auditors, Pratical Consideration Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion Control, USA, 

2005, P : 3. 
 مجلة تطبيقية، دراسة مع الشركات حوكمة جودة تحسين في الداخلية املراجعة وظيفة لجودة املحددة العوامل عيس ى، محمد كامل سمير  2

 9   ص ، 2008 جانفي ،45 رقم املجلد ، 01 العدد الاسكندرية، جامعة العلمية، للبحوث  ارةجالت كلية
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 املخاطر إدارة عمليات تحسين في الداخلية املراجعة دور  :الثاني املطلب

 أنواعها و املخاطر تعريف -أوال

 1املخاطر تعريف 

 متوقعة غير خسائر إلى الشركة تعرض قد مستقبلية احتمالية" أنها الشركة لها تتعرض التي املخاطر تعرف

 التمكن عدم حال في تؤدي قد و اح،جبن تنفيذها وعلى الشركة أهداف تحقيق على يؤثر قد مما لها، مخطط وغير

 ."إفالسها و الشركة على القضاء إلى آثارها وعلى السيطرة عليها من

 2املخاطر أنواع: 

 :إلى الشركة لها تتعرض التي املخاطر تنقسم

 القروض :وتشمل بالتزاماته، الوفاء في املتعامل رغبة أو قدرة عدم عن املخاطر هذه تنشأ :الائتمان مخاطر

 في التغيرات :مثل خارجية لعوامل نتيةة الائتمانية املخاطر وتحدث الخ،...املستندية والاعتمادات السندات

 خارجية عوامل و املال، اق ألسو متوقع غير انهيار حدوث أو الركود نحو الاقتصاد كاتجاه الاقتصادية ألاوضاع

 .الخ...عليها الرقابة و املخاطر متابعة إجراءات ضعف التسعير، سياسات ضعف :مثل

 تشمل و السوق  عوامل عن الناتجة الخسائر إلى التعرض بمخاطر السوق  مخاطر تعرف :السوق  مخاطر

 .الخ...السيولة مخاطر الصرف، أسعار مخاطر التسعير، مخاطر الفائدة، أسعار مخاطر :التالية املخاطر

 :من كل كفاية عدم أو فشل عن تنشأ قد التي الخسارة احتمال نتيةة التشغيل مخاطر تنشأ :التشغيل مخاطر

 .الخ...ألانظمة ،)سرقة اختالس، غش،( املوظفين و العمال الداخلية، العمليات

 3املخاطر إدارة تعريف - ثانيا

 أو الشركة على سلبي بشكل يؤثر ما أمر تنفيذ عدم أو تنفيذ احتمالية" أنها على املخاطر إدارة تعرف

  "للمراجعة الخاضع النشاط

 هذه عن الناتجة السلبية آلاثار بعض من للحد إلادارة بها تقوم التي ألاعمال مختلف املخاطر إدارة تمثل كما

 رقابة إجراءات بوضع تتعلق للمخاطر السلبية آلاثار من للحد املتبعة الطرق  معظم أن من بالرغم املخاطر،

 جهات مع املخاطر هذه آثار مشاركة أو التنويع :منها أخرى  متاحة طرق  استخدام املمكن من أنه إال إضافية،

 .الخ...التأمين و الضمانات الكفاالت، العقود، بواسطة أخرى 

 4املخاطر إدارة خطوات - ثالثا

 لها تتعرض قد التي املخاطر أنواع لكل مفصل و شامل تحليل و فحص بعمل املخاطر إدارة عملية تقوم

  :التالي النحو على أساسية خطوات خمس بتطبيق ذلك يتم و املخاطر، دراسة موضع

  بالعمل؛ املحيطة املخاطر على للتعرف ألاولى ألاساسية الخطوة هي و :املخاطر تعريف

                                                           
 507ص ذكره، سبق مرجع املتطلبات التجارب، املبادئ، املفاهيم، ( ومصارف وخاص عام قطاع شركات حماد، حوكمة العال عبد طارق  1
 حول  السابع السنوي  الدولي العلمي للمؤتمر مقدم بحث الداخلي، التدقيق و الرقابية البيئة على التشغيلية املخاطر أثر حماد، رجب صالح2

 5-7   ص ص ، 2007ألاردن، الزيتونة، جامعة املعرفة، واقتصاد  املخاطر إدارة
3Dana Hermanson, Larry Rittenberg, Internal Audit andorganizational Governance, The Institue of Internal Auditors 

Research Foundation, Florida, 2003, Date of consultation 30/01/2018. http : www.theiia.org/download.cfm?file=1775. 
 6ص ، 2008 والبحوث،مصر، العليا الدراسات تطوير مركز املخاطر، إدارةو  تقييم وآخرون، املنعم عبد عاطف 4
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  ألاصلية؛ مصادره على الوقوف و الخطر تصنيف خاللها من يتم و :املخاطر تحليل

 كل حدوث احتمال خطر، كل يحدثها التي آلاثار :في املتمثلين الخطر عنصري  تحديد خالل من :املخاطر تقييم

 خطر؛

  آثاره؛ و الخطر احتمال لتقليل تستخدم الطرق  أي تحديد يتم بها و :املخاطر في التحكم

 .سابقة مخاطر في التحكم فشل أو جديدة، خطر مصادر أي الكتشاف تتم و :الدورية املتابعة و املراقبة

 1الداخلية املراجعة و املخاطر دارة إ بين العالقة -رابعا

 واملراجعة املخاطر إدارة بين العالقة( (Risk Management   املخاطر إدارة 2110 رقم املعيار يوضح

 مواقع تقييم و تعريف في الشركة مساعدة الداخلية املراجعة نشاط على ينبغي " :أنه على ينص حيث الداخلية،

 ."الرقابة نظام و املخاطر إدارة تحسين في واملساهمة الهامة، الخطر

 :السابق على املعيار منA 2  و A1 الفقرتين تنص كما

 - 2120 A1التي عمليات الشركات، بحوكمة املتعلقة للمخاطر التعرض تقييم الداخلية املراجعة نشاط على 

 :بتقييم هذا و املعلومات نظم و الشركة بها تقوم

 التشغيلية؛ و املالية املعلومات سالمة و موثوقية  

 العمليات؛ كفاءة و فعالية  

 ألاصول؛ حماية  

 والاتفاقيات ألانظمة للقوانين، الامتثال.  

2120 A2 - لهذه إدارة الشركة كيفية و الغش، و الاحتيال حدوث احتماالت تقييم الداخلية املراجعة نشاط على 

 .املخاطر

 2املخاطر إدارة مراجعة مراحل -خامسا

 ما لتقرير مصممة املخاطر إدارة لبرنامج منظمة و تفصيلية مراجعة عن عبارة هي " املخاطر إدارة مراجعة

ألاهداف  تلك لتحقيق املصممة التدابير كانت إذا ما و الشركة، الحتياجات مالئمة البرنامج أهداف كانت إذا

  "سليم بشكل تنفيذها تم قد التدابير كانت  إذا وما مناسبة،

  3:التالية باملراحل يمر الداخلية املراجعة قسم طرف من املخاطر إدارة برنامج مراجعة أن حيث

 يلي ما املرحلة هذه تشمل :املخاطر إدارة سياسات و أهداف مراجعة: 

 أهدافه؛ معرفة و الشركة تنتهةه الذي املخاطر إدارة برنامج و سياسة مراجعة  

 عموما  التقييم هذا يشمل حيث للشركة، مناسبته مدى تحديد و تقييمه يتم البرنامج، أهداف على التعرف بعد

 :منها الهدف و لها، تتعرض قد التي الخسائر تحمل على قدرتها مدى و للشركة املالية املوارد مراجعة

                                                           
1 T.Flemming Ruud, Jan Marc Bodenmann, Corporate Governance et Audit Interne, Revue de l’expert comptable Geneve, 

2006, P : 532. 
  :101ص ذكره، سبق مرجع ،ميدانية املؤسسات،دراسة حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة الصمد، دور  عبد علي عمر2
  102  ص ، ذكره سبق مرجع ،ميدانية املؤسسات،دراسة حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة الصمد، دور  عبد علي عمر3
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 الخسارة تحمل على قدرتها و املالية الشركة موارد مع متماشية البرنامج أهداف كانت إذا ما تقرير  

إلادارة  على عرضها و جديدة أهداف صياغة يتم قاصرة و معيبة املخاطر إدارة أهداف تكون  وعندما

 عليها؛ للموافقة

تغيير  أو بتغيير ألاهداف إما الاثنين بين التوفيق ينبغي السياسة و التطبيق بين تعارض أو تناقض وجود حالة في

 .مخاطرها مع التعامل في الشركة سياسة

 للخسارة التعرض و الخطر مواطن على التعرف: 

 لها تتعرض قد التي الخطر مواطن على التعرف هي التالية الخطوة تكون  ألاهداف وتقييم تحديد من الانتهاء بعد

 املمكن املقاييس على يتعرف أن الداخلي املراجع على ينبغي ألاخطار بعض تجاهل و اغفال حالة في و الشركة،

 .التصحيحية بالتدابير التوصية و البدائل بأنسب لها للتصدي استخدامها

 للمخاطر تعرض كل مع التعامل قرارات تقييم:  

 املمكن املختلفة املداخل الداخلي املراجع يدرس قياسها، و الشركة تواجه التي املخاطر على التعرف يتم أن بعد

مع  الشركة بها تتعامل التي الكيفية مراجعة الخطوة هذه تشمل أن وينبغي املخاطر، كل مع للتعامل استخدامها

 .بها يحتفظ أو تحول  أن يجب بها املحتفظ املخاطر من أي كان إذا ما أيضا يدرس أن ينبغي كما املخاطر

 املختارة املخاطر معالجة تقنيات تنفيذ: 

 تم القرار أن من التحقق و للخطر تعرض لكل التصدي كيفية حول  السابقة القرارات تنفيذ املرحلة هذه في يتم

 الخسارة تمويل و الخسارة في التحكم تدابير من كل مراجعة الخطوة هذه تشمل كما وجه، أكمل على تنفيذه

 البرنامج لتحسين تغيرات بإدخال التوصية و التقرير: 

 نتائج بالتفصيل يبين مكتوب، تقرير صورة في هذا و الرسمية الصيغة املخاطر إدارة مراجعة إعطاء يتم ما عادة

 إلادارة إلى التقرير يرسل و املخاطر، إدارة برنامج لتحسين تعديالت و تغييرات بإجراء توصيات ويطرح التحليل

 .الضرورة عند املصالح أصحاب و املساهمين كذا و إلادارة ومجلس املراجعة ولجنة العليا

 1الشركات حوكمة على املخاطر إدارة مراجعة أثر :سادسا

 معقول  تأكيد تقديم خالل من أهدافها تحقيق على العمل و للشركة قيمة بإضافة الداخلية املراجعة تقوم

 فوظيفة املخاطر، إدارة مجال في تقدمها التي التحسينات خالل من كذا و بفعالية تدار الشركة مخاطر أن عل

 التركيز إلى ثم إلادارية املراجعة إلى املالية املراجعة هو و التقليدي دورها من نطاقها اتسع قد الداخلية املراجعة

 هذا و املخاطر، أساس على املراجعة مدخل تطبيق و املخاطر إدارة مراجعة في متمثلة للشركة قيمة إضافة على

 مفهومة مصالحهم تواجه التي املخاطر أن على املصلحة صاحبة ألاخرى  وألطراف املساهمين طمأنة إلى يؤدي ما

   .منظم يمننه بشكل لها بالتصدي تقوم إلادارة أن و ممثليهم جانب من

 

 

 

                                                           
     103 ذكره،ص  سبق مرجع، ميدانية املؤسسات،دراسة حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة الصمد، دور  عبد علي عمر1
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 الشركات حوكمة من املستفيدة لألطراف القيمة تعظيم في الداخلية املراجعة دور  :الثالث املطلب

 من ذلك و الشركات حوكمة من املستفيدة لألطراف القيمة تعظيم في مهما دورا الداخلية املراجعة تلعب

 :خالل

  1للعمالء القيمة تعظيم :أوال

 في التطور  تساير جديدة مهارات الكتساب سعيه في يتمثل تحد أمام الداخلي املراجع الدور  هذا يضع

 في الشركة جهود يدعم بما مهامه تنفيذ آليات تطوير بل فحسب هذا ليس بالشركة، العمل مجاالت مختلف

 خدمات و اتجملنت مستهلك مجرد من إليه النظرة تغيير إطار في للعميل، املتحققة املنفعة القيمة أو تعظيم

 الرقابة كفاءة على تتوقف الحوكمة قواعد تنفيذ فاعلية أن طاملا و الحوكمة، في عملية شريك إلى الشركة

 سعيه خالل من للعميل، املتحققة القيمة زيادة في الداخلي املراجع لدور  آخر يتضح بعد فهنا .للشركة الداخلية

 . جودتها مستوى  برفع يضمن مما ، الكفيلة تقديم التوصيات و الرقابية، للنظم الفعال التقييم إلى

 للمساهمين القيمة تعظيم :ثانيا

 الوفاء عن بالوكالة مسؤول املجلس أن يعني هذا و أموالهم، إدارة في املساهمين عن إلادارة مجلس ينوب

 مهام، من إليه أوكل ما إدارة في فعاليته مدى عن إلافصاح ضرورة في املتمثلة و املساهمين، مصالح و باحتياجات

 و قرارات اتخاذ أساسه على يتم معيارا اعدادها على إلادارة مجلس يشرف التي املالية التقارير تمثل حيث

 ضمان في فعال كعنصر الداخلية املراجعة دور  يتضح هنا و املرتقبين، و الحاليين املستثمرين طرف من سلوكات

 بالتعاون  مساهمتها كذا و الشركة، إدارة مجلس مساءلة على املساهمين قدرة وتعزيز املالية التقارير نزاهة و دقة

 املراجعة فريق يؤديه الذي الدور  يدعم مما و الشركة، لها تتعرض التي املخاطر من الحد في املسؤولة إلادارات مع

 القوائم مراجعة على امليزة هذه تساعده حيث بالشركة، بلحظة لحظة يعايشها ألاحداث موقع في وجوده الداخلية

 و الشركة، ألصول  ألامثل الاستخدام يضمن مما الخارجي املراجع من تفصيال أكثر بشكل عنها التقرير و املالية

 في املطبقة الاجراءات و والتعليمات بالقوانين الالتزام عدم أو الغش ةجنتي تنشأ قد التي ألاخطار من حمايتها

 2.الشركة

 املصالح ألصحاب القيمة تعظيم :ثالثا

 فردية مصالح لهم الذين ككل، املحيط املجتمع و الدائنين و املوردين و املوظفين في املصالح أصحاب يتمثل

 و السلع تقدم و الضرائب تدفع و العمل فرص توفر التي فهي استمراريتها، و الشركة نجاح في أوجماعية

 ) املصالح أصحاب ( ألاخرى  ألاطراف و للمساهمين مشتركة مصلحة تمثل تمثل الشركة فاستمرارية .الخدمات

 أيضا بل عملياتها، فعالية و كفاءة مدى على فقط الشركة استمرارية تتوقف ال و بنشاطها، و املتأثرة املرتبطة

 لنظم التقييم خالل من يمكنها حيث الداخلية املراجعة دور  يبرز هنا و العمليات، لتلك املستمر التحسين على

 و الشركة إدارة مجلس مساءلة على املساهمين قدرة تعزيز و املخاطر إدارة في و مساهمتها الداخلية، الرقابة

 .املصالح ألصحاب منفعة أو قيمة من عنها يتولد ما تعظيم و الشركة عمليات جودة و كفاءة مستوى  من الرفع

 

                                                           
 الاقتصادية، العلوم قسم ماجستير، رسالة ،صيدال مجمع حالة دراسة الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر1

 .  90   ص ،2011 املؤسسات، وتسيير اقتصاد تخصص
 : 90  ص ،مرجع سبق ذكره  ، الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر2



 إنعكسات املراجعة الداخلية على تطبيق حوكمة الشركات                                                       الفصل الثاني

 

70 
 

 الشركات حوكمة ظل في الداخلية املراجعة فعالية لتطوير مقترح إطار :الرابع املطلب

 املكونة ألانشطة لتحديد شامل منظور  من الداخلية للمراجعة النظر إعادة فكرة على املقترح إلاطار يتأسس

 و باملتابعة وتنتهي الشركة، إدارة مجلس إلى التقارير ورفع فاالتصال التنفيذ، ثم بالتخطيط تبدأ لها، والتي

 .إلادارة ملجلس التابعة املراجعة لجنة مناقشة

 1الداخلية املراجعة لعملية التخطيط :أوال

 لذا املالية، و املحاسبية املخاطر هي و املخاطر من واحد مجال على تقليديا الداخلية املراجعة خطة ترتكز

 للمراجعة أعمالها تخضع التي ألانشطة على سلبا يؤثر مما ألاخطاء، هذه عن للبحث الاختيارات تصميم يتم

 و ألاداء يعطل و القلق يثير نشاط أنها على الداخلية للمراجعة ينظر ثم من و ألاخطاء، عن تحري  در لكونها مج

 الداخلية املراجعة لعملية التخطيط وظيفة تحليل يتطلب حيث ألاخرى، ألانشطة مختلف عمل عن سلبا يؤثر

 :وهي مترابطة زوايا ثالث من إليها النظر

 كافة تقييم على الداخلية املراجعة خطة تتأسس أن يجب :الداخلية املراجعة لعملية التخطيط نطاق 

 املصالح، أصحاب و للمساهمين أعلى قيمة يولد املخاطر هذه على للتغلب فالسعي النشاط،  مخاطر

  ؛ الشركات حوكمة قواعد تطبيق عملية على املخاطر هذه تأثير على بناءا الخطة تصميم يجب بحيث

 مع التنفيذية و إلادارية املستويات تجارب خالل من فاعليتها يضمن بما الخطة وضع إجراءات 

 املختلفة، إلادارية املستويات آراء استطالع خالل من املخاطر تقييم يجب :لتنفيذها املبذولة الجهود

 تبعا تصنيفها و املخاطر حصر ذلك التفصيلية،بعد والخطط الشركة ياتجاستراتي مراجعة يجب كما

 املخاطر؛ من نوع لكل الداخلية املراجعة إجراءات تصميم و ألهميتها،

 خطة لتطوير دائما يسعى أن الداخلية املراجعة فريق على يجب :الداخلية املراجعة خطة تطوير 

 عن يبحث أن يجب الاستقالة، بسبب الوظيفي الدوران معدل في زيادة الفريق الحظ إذا  مثال املراجعة،

 موظفين تدريب و لتعيين تكاليف من الشركة تتحمله أن يمكن ملا نظرا ذلك، عن املترتبة للمخاطر حل

 منافسة، لشركات انتقالها واحتمال الشركة، نشاط بطبيعة ملمة لخيرات فقدانها ذلك على زيادة جدد،

 مع العمل في هنا الداخلية املراجعة دور  ويتمثل الشركة، تحققها التي التنافسية امليزة على يؤثر قد مما

 مراجعة خالل من الدوران معدل بتخفيض الكفيلة الحلول  لوضع الشركة، في البشرية املوارد خبراء

 .املعدل هذا على تأثيرهما مدى و الشركة في املطبقة الحوافز نظام و ألاداء تقييم أسس

 : 2هي متطلبات ألربعة وفقا الداخلية املراجعة خطة تنفيذ يتم

 اعتماده عدم و الشركة، أنشطة جوانب بكل خبيرا ليس الداخلي املراجع :متخصصين على الاعتماد 

 طبيعة ملعرفة سعيه ضرورة يتطلب خبرته، نطاق خارج ما مجاال مراجعته عند متخصص خبير  على

 ضرورة يتطلب املشكلة هذه فحل بالتنفيذ، القائمين على على معتمدا به املحيطة الظروف و املجال

                                                           
 92ص ،مرجع سبق ذكره  ، الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أوصيف، لخضر1

 ،2007مصر، ارة،جالت مجلةكلية للقيمة، مضيف كنشاط الداخلية املراجعة فعالية لتطوير متكامل إطار نحو الكاشف، يوسف محمود 2
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 زيادة مسببات بمراجعة الخاص السابق املثال ففي مراجعته، املراد املجال في متخصصين الاعتماد

 أن من التأكد في يساهم ةاملراجع لفريق البشرية املوارد في خبير ضم فان الوظيفي، الدوران معدل

 وثيقة عليها املتحصل النتائج أن و جيدة، بطريقة تنفيذها و تخطيطها تم الداخلية املراجعة عملية

 باملوضوع؛ الصلة

 خالل من عمله، أداء عند العملية مدخل إتباع الداخلية املراجعة فريق على :العملية مدخل إتباع 

 و تنميتها يجب التي القوة نقاط على للتعرف مراجعتها، املراد للعملية املكونة ألانشطة مجموعة  تقييم

 العملية تنفيذه من املراد تحقيق إلى النهاية في يؤدي بما نشاط، كل في منها التخلص يجب التي الضعف

 تطوير و تدعيم و املراجعة عملية إلنجاز الالزم الوقت تخفيض على املدخل هذا يساعد حيث ككل،

 قبوال؛ أكثر جعله و الداخلية الراجعة تقرير

 تقييم إلجراء يسعى أن الداخلية املراجعة فريق على يجب :الداخلية الرقابة ملخاطر ذاتي تقييم إجراء 

 مع الداخلية املراجعة فريق أعضاء فيها يشترك عمل ورش خالل من الداخلية الرقابة ملخاطر  ذاتي

 إيجاد و فيه، الرئيسية الرقابة مخاطر تحديد هدفها يكون  للرقابة، الخاضع املجال في املتخصصين

 املخاطر؛ تلك من تقلل رقابية حلول 

 دقة إلى يؤدي ال الحديثة التقنيات استخدام أن املعلوم من :املراجعة في الحديثة التقنيات إستخدام 

 يمكن وظيفة كأي الداخلية املراجعة و جودته، مستوى  رفع على يساعد بل فحسب، إلانجاز وسرعة

 أفضل عن ملعلومات للوصول  السعي خالل من الحديثة التقنية ألاساليب على باالعتماد تطويرها

 أفضل عن املعلومات تبادل نطاق اتساع مع خاصة تحقيقه، يجب كهدف ووضعها التطبيقات

  .املجاالت مختلف في التطبيقات

 الشركة إدارة مجلس إلى التقارير رفع و إلاتصال :ثالثا

 إلى تؤدي فقد الداخلية، املراجعة فريق و الشركة إدارات بين العالقة على الداخلية املراجعة تقارير تؤثر

 تنفيذه عدم احتمال من يزيد ما هو و لألداء، السلبية الجوانب و ألاخطاء على لتركيزها نظرا العالقة هذه توتر

  1: يجب املشكلة هذه على للتغلب و توصيات، من الداخلية املراجعة تقارير في يرد ملا هذه إلادارات

 الجهود ذكر خالل من مراجعتها، تمت التي العملية في إلايجابية الجوانب عن تعليقا التقارير تتضمن أن -

 و قبوال أكثر تكون  ثم من و الحوكمة، قواعد تطبيق على السهر في الشركة إدارات طرف من املبذولة

 توصيات؛ من بها ورد ما لتنفيذ تحفيزا

 التي للةهة توصيله الداخلية املراجعة فريق يريد عما دقة و اختصار معبرة التقارير تكون  أن يجب  -

 .التقرير تستلم
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 املراجعة لجنة مناقشة و املتابعة :رابعا

 هناك تكون  أن يجب الشركات حوكمة لتفعيل كآلية الداخلية املراجعة وظيفة نجاح استمرارية لضمان

 املراجعة إدارة فريق أداء لتقييم املراجعة، لجنة طريق عن إلادارة مجلس و الداخلية املراجعة إدارة بين مناقشة

  :1 املثال سبيل على منها ألاسئلة من مجموعة عن باإلجابة خالل مطابقتها من الداخلية

 املساهمين؟ لحقوق  املمثل إلادارة مجلس منظور  من أهدافها الداخلية املراجعة إدارة حققت هل -

 الشركة؟ لها تعرضت التي املخاطر في التحكم على الداخلية املراجعة إدارة ساعدت هل  -

 مالئمة؟ الشركة وضعية حول  الداخلية املراجعة إدارة قدمتها التي التوصيات كانت هل -

 بالدقة؟ تقاريرها و الداخلية املراجعة نتائج تتسم هل -
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 : خالصة

 الانهيارات سلسلة بعد بها الاهتمام وزاد ، إلادارة عن امللكية انفصال بسبب الشركات حوكمة ظهرت

 التي املبادئ من مجموعة وضع في الظروف هذه ساهمت حيث الشركات، بعض مست التي املالية وألازمات

 .املصالح أصحاب أهداف وتحقيق الشركة ملوارد ألامثل إلاستغالل تضمن

 الداخلية الرقابة لنظام تقييمها خالل من وهذا الشركات، حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة ساهمت كما

 .الشركات حوكمة من املستفيدة لألطراف القيمة تعظيم في الداخلية املراجعة دور  وكذا املخاطر وإدارة

 :يلي ما استنتاج هذا كل خالل من و

 كما الشركات، حوكمة متطلبات مع خصوصا للشركة ألاساسية املتطلبات من الداخلية الرقابة نظام يعتبر 

 نظام وفاعلية كفاية حول  الداخلية املراجعة فرأي النظام، هذا في ألاساسية الركائز من الداخلية املراجعة تعد

 تطبيقها وكذا للشركة قيمة إضافة تعد املجال هذا في إلاستشارية الخدمات تقديمها وكذا الداخلية، الرقابة

 الشركات؛ لحوكمة

 املساهمين طمأنة وبالتالي املخاطر، بها تدار التي الطريقة معرفة إلى تؤدي املخاطر بإدارة القيام إن

 .منظم بشكل منهجي لها بالتصدي تقوم وإلادارة مفهومة املخاطر أن من املصلحة ذات وألاطراف
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 وما العالم، في واملؤسسات املال أسواق كبريات مست مؤسسية وانهيرات مالية  أزمات من العالم شهده ما

 أو بالسلب سواء الجزائرية البيئة على ذلك يعكسه وما متطورة، وتقنيات سريع واتصال معرفي زخم من نعايشه

 وهذا والسياسية، الاقتصادية الاجتماعية، حياتنا مناحي جميع في التحديات من العديد نواجه جعلنا إلايجاب،

 تمثلف وإمكانياتنا  مبادئنا قيمنا مع يتوافق بما املستجدات ملواكبة والتخطيط الراهن وضعنا تقويم بسرعة

 واملمارسات إلاجراءات هذه تعمل حيث الشركات، إلدارة السليمة إلاجراءات و املمارسات الشركات حوكمة

 بين املصالح تعارض من التقليل إلى عملها خالل من وتهدف ملزمة، بصورة تحكمها وقواعد معايير بموجب

 إطار وضع يتطلب الشركات حوكمة تنفيذ أن حيث الشركة، مع عالقة له من وكل املصالح وأصحاب املساهمين

 هذه من طرف فكل الشركة، في املصالح وأصحاب املساهمين مصالح جميع الاعتبار بعين يأخذ لها، شامل

 في املتميز موقعها خالل من الداخلية املراجعة إدارة تسعى حيث الحوكمة، عملية في مهما دورا يؤدي ألاطراف

 بكفاءة، تعمل الداخلية الرقابة نظم أن من والتأكد إلداراتها املالئمة ألاساليب وتحديد املخاطر تقييم إلى الشركة

 .الشركة في املصالح وأصحاب املساهمين حقوق  لحماية إلادارة مجلس إليها يحتاج التي الالزمة التوصيات وتقديم

 بحوكمة واملسماة الحديثة إلادارية املداخل من بمدخل إلاحاطة إلى هذه دراستنا خالل من سعينا إلاطار هذا في

 في ، فعالة مساهمة بإمكانها  إحداث والتي الداخلية، املراجعة وهي تطبيقها آليات من آلية على الشركات والتركيز

طار اإل بهذا املجال وهذا بالتعرف  دراسة منا استعمالها وكمحاولة حسن الشركات  إن حوكمة مبادئ تطبيق

 .ترتكز عليها حوكمة الشركات  التي العناصر مختلف العام للمراجعة الداخلية وتبيين

 

 

 :الدراسة   نتائج

 إلادارة؛ عن امللكية انفصال بسبب الشركات حوكمة ظهرت 

 الدور  تغير فقد الشركات، حوكمة لتفعيل املهمة آلاليات أحد الداخلية املراجعة كون  من انطالقا 

 بدور  القيام إلى ليصل الداخلية، الرقابة نظام مخاطر تحديد عملية وتجاوز  الداخلي للمراجع التقليدي

 لتؤهله الفنية املهارات من عدد لديه يكون  بأن مطالبا الداخلي املراجع وأصبح الشركات، في استشاري 

 إلادارة؛ ملجلس الالزمة التوصيات تقديم على للعمل

 املراجعين لدى املشترك الفهم ضرورة على الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  يتوقف 

 يضيف نشاطا الداخلية املراجعة جعل لكيفية الشركات حوكمة من املستفيدة وألاطراف الداخليين

 بها؛ ومصالحهم حقوقهم ويحمي للشركة قيمة

 الداخلية الرقابة نظام تقييم في لدورها وهذا الشركة، في املهمة الوظائف من تعتبر الداخلية املراجعة  

 .الشركات حوكمة تطبيق في ساعدت قد تكون  وبهذا املخاطر وإدارة

 وصول  في العدالة ضمان خالل من إلافصاح، من كافي مستوى  تحقيق في تساهم الداخلية املراجعة 

 .املصالح وأصحاب املساهمين إلى إضافية معلومات أية أو التقارير في الواردة املعلومات
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 الفرضيات اختبار نتائج

 الدراسة خالل من نتائج إلى التوصل تم فقد البحث، هذا بداية في اقتراحها تم التي للفرضيات بالنسبة 

 :يلي كما لبحثنا والتطبيقية النظرية

 عناصر أحد تمثل وهي الشركة داخل وظيفة الداخلية املراجعة اعتبار يخص فيما :ألاولى الفرضية 

 عند الداخلي املراجع عليها يرتكز التي ألاساس تعتبر الداخلية الرقابة أن حيث محققة الداخلية الرقابة

 .الداخلية الرقابة كفاية و وجود من بالتأكد تقوم الداخلية املراجعة أن حيث برنامجه، بإعداد القيام

 تقويم و تحديد طريق عن املخاطر إدارة في فعال بدور  الداخلية املراجعة تقوم :الثانية الفرضية 

 طريق عن الداخلية الرقابة نظام من التحقق وكذا الشركة، داخل للمخاطر عرضة تكون  التي املجاالت

 صحة على الحكم وبالتالي الشركات، حوكمة تطبيق في يساهم مما الضعف، و القوة نقاط تحديد

 .الفرضية

 وضع طريق عن الشركات حوكمة تطبيق في املتمثلة و الثالثة الفرضية يخص فيما أما :الثالثة الفرضية 

 كبير بدور  تقوم والتي إلادارية، و املالية الشركة أعمال رقابة على تسهر الداخلية باملراجعة خاصة خلية

 خالل من إلافصاح من الكافي املستوى  ضمان طريق عن وذلك الشركات، حوكمة مبادئ تطبيق في

 لتزويدهم املصالح أصحاب كذا و املساهمين إلى التقارير في الواردة املعلومات وصول  في العدالة ضمان

 .محققة الفرضية وبالتالي م قراراته اتخاذ في يساعدهم بما

 

 :التوصيات

 إلاعتبار بعين ألاخذ من البد ، بالشركات الداخلية للمراجعة والحقيقي الفعلي الدور  تجسيد أجل من

 هنا ومن فيها، الداخلية املراجعة دور  تفعيل إلى باإلضافة الشركات، لحوكمة ألاساسية الركائز ترسيخ ضرورة

 حوكمة لتطبيق كآلية الداخلية املراجعة دور  تفعيل في املساهمة شأنها من والتي التالية، التوصيات ندرج

 :من البد إذ الشركات،

 املساءلة، الشفافية، في تتلخص التي الشركات لحوكمة ألاساسية بالقواعد العمل على الشركات إلزام 

 القواعد؛ لهذه السليم التطبيق يخالف من كل على عقوبات فرض مع املسؤولية

  استقاللية لتدعيم للمراجعة، لجان إنشاء على املساهمة شركات تلزم وتشريعات قوانين إصدار 

 ألعمالهم؛ تأديتهم أثناء الداخليين املراجعين

 فيها يعملون  التي الشركات من أسهم شراء على وتشجيعهم املساهمة شركات في للعاملين تسهيالت منح 

 والء لديهم يتولد حتى رأسمالها، من لجزء مالكين إلى الشركة هذه في عاملين مجرد من لتحويلهم وذلك

 استمراريتها؛ على واملحافظة مصالحها تحقيق على للعمل إيجابية وحوافز للشركة

 وتطوير الداخليين، املراجعين وتأهيل لتدريب ، الداخلية املراجعة في متخصصة معاهد استحداث 

 املعاهد مع الخبرات تبادل طريق عن املراجعة، عملية في يستخدمونها التي الطرق  وتحديث مهاراتهم

 املجال؛ نفس في املتخصصة الدولية

  العمل على مقومات الاستقاللية للمدقق الداخلي ليتمكن من القيام بأداء مهامه دون التعرض الى

 .ضغوطات 



 الخاتمة 

 

76 
 

 

 البحث آفاق

 الضابطة العناصر أظهرنا حيث الشركات، حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  هذا بحثنا في تناولنا لقد

 الجزائر باعتبار و الشركات، حوكمة تطبيق في بها تساهم التي املجاالت إلى باإلضافة الداخلية املراجعة لعمل

 املواضيع بعض نقترح لذا ، لها الالزمة البيئة وتوفير الشركات حوكمة تطبيق يخص فيما ألاولى بداياتها في مازالت

 :منها نذكر العمل هذا تكمل أن يمكن والتي ملعالجتها

o الجزائر؛ في الشركات حوكمة وأفاق واقع 

o   الشركات؛ حوكمة مبادئ تفعيل في املراجعة لجان دور 

o الشركات حوكمة تطبيق في ومساهمتها الخارجية املراجعة. 
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 :ملخص

 قواعد لتطبيق رقابية كآلية مساهمتها وكيفية الداخلية املراجعة وظيفة دور  إبراز إلى الدراسة هذه تسعى

 الجانب تدعيم فقصد الجزائرية، الشركات تسيير وتحسين تطوير إلى الرامية املجهودات ظل في الشركات حوكمة

 الداخلية للمراجعة النظرية واملبادئ املفاهيم تناولت التي ألادبيات باستعراض قمنا الدراسة من النظري 

املراجعة الداخلية على حوكمة الشركات بينهما تطرقنا الى اسهمات  العالقة يخص وفيما الشركات، وحوكمة

 لألطراف القيمة تعظيم ومحاولة  دارة املخاطرإ عمليات من حيث الرقابة الداخلية ودورها في تحسين

 .الشركات حوكمة من املستفيدة

 .الداخلية الرقابة املخاطر، إدارة املراجعةالداخلية، حوكمةالشركات، :املفتاحية لكلماتا

 

Résumé:  

Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de la fonction d'audit interne et la façon de 

contribuer en tant que régulateur de mécanisme pour appliquer les règles de gouvernance 

d'entreprise à la lumière des efforts pour développer et améliorer la conduite des entreprises 

algériennes ayant l'intention de renforcer l'aspect théorique de l'étude, nous avons examiné la 

littérature qui traite des concepts de la théorie des principes d'audit interne et de gouvernance 

d'entreprise, en ce qui concerne la relation Nous avons discuté des contributions de l'audit interne 

à la gouvernance d'entreprise en termes de contrôle interne et de leur rôle dans l'amélioration des 

processus de gestion des risques et dans l'optimisation de la valeur pour les bénéficiaires de la 

gouvernance d'entreprise.  

 Les Mots-clés: gouvernance d'entreprise, audit interne, gestion des risques, contrôle interne. 


