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 أ 

    :مقدمة عامة

عرفت املؤسسات �قتصادية تطورات كب��ة من أبرز�ا تحو�ل املؤسسات والشر�ات �قليمية إ�� دولية، وكذا      

أ��اب رأس املال من عدم تطبيق املس��ون  عنھ فقدان الثقة لدىانفصال امللكية عن �دارة والذي أسفر 

طرف إال أ��م �انوا بحاجة لرأي محايد ل��ص مستقل يتمتع  لتعليمات �دارة، بالرغم من تحديد مسؤوليات �ل

با����ة وامل�ارة امل�نية، لتقييم جميع �مور املالية وا��اس�ية وح�� �دار�ة، كما �انت ا��اجة كذلك لوضع 

ي مجموعة قواعد وضوابط، وذلك ��ماية املس�ثمر�ن و�طراف ذات العالقة من التالعب املا�� والفساد �دار 

و�عز�ز الثقة واملصداقية �� املعلومات ا��اس�ية ا��تواة �� القوائم املالية املعلنة، ال�� يحتاج إل��ا مستخدمو�ا 

أسلوب " و�عد �ذا املصط�� ترجمة إ��" ا��وكمة الشر�ات"وقد سميت �ذه ا��موعة من الضوابط واملبادئ ب

  ".  ممارسة �دارة الرشيدة

أ�م املوضوعات ال�� تول��ا املؤسسات واملنظمات الدولية ا�تماما، بل أ��ا �عد من  �عت�� ا��وكمة ومن    

املوضوعات امل��ة ع�� جداول أعمال�ا، فأصبح تطبيق ا��وكمة اتجا�ا دوليا وا��زائر ل�ست بمعزل عن العالم، لذا 

من خالل �عز�ز الشفافية �ان عل��ا أن �سرع بتطبيق مبادئ ا��وكمة من أجل ز�ادة التنافسية ب�ن الشر�ات 

  .وتحس�ن إدارة الشر�ات وتحقيق التوازن ب�ن إدارة الشركة واملسا�م�ن والعامل�ن و�طراف �خرى ذات املصا��

إن التطبيق ا��يد ��وكمة املؤسسات  يتطلب  العديد من �ليات والوسائل و�دوات، ومن  ب�ن أ�م �ليات     

ات نجد املراجعة ا��ارجية، حيث تؤدي �ذه �خ��ة دورا �اما وأساسيا �� ا��وكمة، امل�مة �� تفعيل حوكمة الشر�

من خالل ما توفره من تقار�ر مالية مدققة �أداة �امة لتفعيل آليات ا��وكمة، وتأكيدا لذلك فقد اشتملت 

ار�ر واملعلومات املالية �رشادات ا��تلفة عن ا��وكمة وال�� صدرت من مختلف ا���ات ع�� �شارة إ�� أ�مية التق

  .والشفافية �أحد مقومات ا��وكمة ا��يدة

  :إش�الية البحث   

ن�يجة ���يارات الكب��ة ال�� ش�د��ا املؤسسات �قتصادية الكب��ة �� العالم ،ظ�رت حوكمة الشر�ات للقضاء ع�� 

جد أن للمراجعة ا��ارجية دور �� الفساد املا�� و�داري الذي أدى بضياع حقوق املسا�م�ن و��اب املصا�� ،فن

 .                                                                                            تفعيل حوكمة املؤسسات

               :                                                         وع�� ضوء ما قدم نطرح إش�الية البحث �� ال�ساؤل التا�� 

  "ما مدى تأث�� محافظ ا��سابات �� تفعيل حوكمة املؤسسات؟"    

    

  

  :وتتفرع عن �ذه �ش�الية الرئ�سية �سئلة الفرعية التالية    

  ما �و مف�وم حوكمة الشر�ات ؟ -

  ؟ راجعة ا��ساباتما �� ا��طوات و�جراءات العملية ال�� يقوم ��ا محافظ ا��سابات أثناء قيامھ بم�امھ �� م -

   ؟ما �و �ثر امل��تب من تطبيق املؤسسات  للمراجعة ا��ارجية-
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 ب 

 ما �و الدافع الذي أدى باملؤسسات �قتصادية إ�� تطبيق حوكمة؟-

-                              �ل يمكن ��افظ ا��سابات تقديم تقر�ر إ�� مجلس �دارة عن مدى تطبيق حوكمة املؤسسات؟-

  مل�ام ال�� يقوم ��ا محافظ ا��سابات من أجل متا�عة تطبيق معاي�� ا��وكمة �� املؤسسة �قتصادية؟ما�� ا

 :فرضيات الدراسة    

  :�إجابة قبلية لألسئلة الفرعية قمنا بوضع الفرضيات التالية    

ة، كما أ��ا تحتاج إ�� إطار تقوم حوكمة الشر�ات ع�� مجموعة من املبادئ أ�م�ا الشفافية �� القوائم املالية للشرك -

 .�شر��� وتنظي�� مالئم

 .تقوم املراجعة ا��ارجية ع�� �عز�ز الثقة �� القوائم املالية، و جعل�ا �ع�� عن الوضعية املالية ا��قيقية للمؤسسة -

     

  .تقوم حوكمة املؤسسة من ا��د من الفساد املا�� و�داري  -

التقار�ر ت��ز مدى تطبيق  ن��ائھ من عملية التدقيق م��ا ار�ر �عد ايقدم محافظ ا��سابات مجموعة من التق -

                                                                                     . املؤسسة ��وكمة الشر�ات

  .  يقوم محافظ ا��سابات �عدة م�ام من أجل متا�عة مدى تطبيق املؤسسة ملعاي�� ا��وكمة–

  : حدود الدراسة   

  :ي��  تمثلت حدود و أ�عاد الدراسة �� ما    

��تم �ذه الدراسة بدور محافظ ا��سابات �� تفعيل ��وكمة الشر�ات وعليھ فإن ��تمام سوف ينصب حول دور 

ع�� املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة الشر�ات �ذا �� ا��انب النظري، ب�نما �� الفصل التطبيقي تم �عتماد 

 .املقابلة لدى مكتب محافظ ا��سابات كما �و مب�ن �� من��ية الدراسة

  :أسباب اختيار املوضوع  

  ��تمام ال����� بمثل �ذه املواضيع؛ -

  ارتباط املوضوع بمجال تخصص التدقيق؛ -

  حداثة موضوع حوكمة املؤسسات، وتزامنھ مع ا��اجة إ�� ال��وض بھ �� ا��زائر؛ -

بھ حوكمة املؤسسات  �� دفع ��لة التنمية �قتصادية من خالل محار�ة الفساد داخل املؤسسات الدور الذي تلع -

  �قتصادية؛

  أ�مية البحث  

تظ�ر أ�مية الدراسة من خالل إبراز الدور ال�ام الذي يلعبھ محافظ ا��سابات  �� تفعيل حوكمة املؤسسات       

� تتعرض ل�ا املؤسسات،كما �سا�م �� توف�� ب�ئة أعمال ت�سم �مر الذي يؤدي إ�� التقليل من ا��اطر ال�

  .بالشفافية واملصداقية و�سا�م �� ز�ادة فاعلية الرقابة مما �ساعد ع�� تحقيق �ستقرار �قتصادي

  :أ�داف البحث  

  :خالل ��دف �ذا البحث إ�� تحديد دور محافظ ا��سابات �� تفعيل حوكمة املؤسسات �قتصادية وذلك من      

  .التعرف ع�� مف�وم حوكمة الشر�ات  -
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 ج 

إبراز دور حوكمة الشر�ات، من خالل تحديد مختلف املبادئ إلدارة الشر�ات وز�ادة كفاء��ا ومصداقي��ا، وال��  -

  ).ا�� ....املسا�م�ن، الدائن�ن، الدولة، املوردين، الز�ائن،( تضمن مصا�� جميع �طراف ذات العالقة بالشركة 

 - .                               ف ع�� �ليات ال�� تدعم دور املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسسات �قتصاديةالتعر  -

  .   التعرف ع�� واقع ا��وكمة املؤسسات �� ا��زائر

  : املن�� املتبع  

 لتحقيق أ�داف، فقد تم �عتماد ع�� املن�� التار��� من أجل التطرق إ     
ً
�� التطور التار��� للمراجعة سعيا

و ا��وكمة، واملن�� الوصفي من خالل وصف �ل ما يتعلق وأخالقيات امل�نة ��افظ ا��سابات ومبادئ  ا��ارجية 

ا��وكمة، وتم إجراء �ذا البحث باالعتماد ع�� �عض �دوات تمثلت �� مختلف املراجع باللغة العر�ية  فيما يتعلق 

أما فيما يتعلق با��انب التطبيقي فقد تم إجراء دراسة ميدانية باالعتماد ع�� وثائق  با��انب النظري للدراسة،

  .مكتب محل الدراسة، وكذا إجراء مقابالت مع محافظ ا��سابات

   :الدراسات السابقة

  : �ي�ل البحث  

ا��سابات وفق إطار�ا اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم�ا إ�� ثالثة فصول،  س�تم التطرق �� �ول م��ا إ�� مراجعة     

املفا�ي�� والقانو�ي، من خالل دراسة مف�وم املراجعة ا��ارجية وتطور�ا التار��� ثم مباد��ا وأ�مي��ا وأ�داف�ا، 

باإلضافة إ�� �طار املفا�ي�� مل�نة محافظ ا��سابات بدءا بم�امھ ومعاي�� ممارسة امل�نة، وكذا أخالقات م�نة 

  .محافظ ا��سابات

صل الثا�ي فس�تم دراسة املراجعة ا��ارجية �آلية لتفعيل حوكمة املؤسسات، بدءا بمفا�يم وأساسيات أما �� الف

  .ا��وكمة، مع إبراز أثر املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسسات

و�� الفصل الثالث س�تم التطرق إ�� واقع تطبيق حوكمة املؤسسات وذلك من خالل دراسة  ميدانية لدى مكتب 

ظ ا��سابات باخو�ا عبد الرحمان أدرار، س�تم من خالل�ا معرفة مدى تطبيق املؤسسة ملبادئ ا��وكمة محاف

و�سليط الضوء ع�� التقار�ر ال�� تث�ت مدى تطبيق املؤسسة ملبادئ حوكمة املؤسسات، يقوم بإعداد�ا محافظ 

                                         .                                                           ا��سابات

 

  

  

 



  نونيوالقاوفق إطارھا  المفاھیمي  حساباتالفصل األول                                 مراجعة ال

 

13 

  :مقدمة الفصل  

رة، وإذ �ان تحقيق تلك ��داف ��م بالدرجة �و�� املس�     
ّ
ين، ف�و � �س�� �ل مؤسسة إ�� تحقيق أ�داف�ا املسط

�ستد��  وجود منا�� وتقنيات ت��ز  تحقيق �ذه ��دافاملسا�م�ن وأ��اب املصا�� ول�كذلك ��م أطراف أخرى 

فإن املراجعة �عت�� تقنية متخصصة تندرج ضمن الّدراسات ا��ديثة، كما امل�ام العديدة للمراجع، وع�� ضوء �ذا 

��افظ ا��سابات دور م�م �� التحّقق والتدقيق للتأكد من مدى مصداقية و��ة القوائم املالية  �غرض حماية 

 . �طراف ذات املص��ة باملؤسسة

 محافظ ا��سابات من خالل ثالث مباحث سنحاول من خالل �ذا الفصل تقديم املراجعة ا��ارجية ومسؤولية    

بحيث س�تطرق �� املبحث �ول إ�� عموميات حول املراجعة ا��ارجية، أما املبحث الثا�ي �إطار مفا�ي�� مل�نة 

كذا املبحث �خ�� �و دراسة لإلطار القانو�ي مل�نة محافظ ا��سابات، من خالل إبراز شروط  ،محافظ ا��سابات

  .     لتطرق إ�� مسؤوليات محافظ ا��ساباتوموا�ع �عي�نھ وكذا ا
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    جيةا��ار  مدخل إ�� املراجعة :املبحث �ول 

�ور�ة ال�� تقوم عل��ا املؤسسة �قتصادية ��ماية مصا�� متعامل�ن من ا�ليات �عت�� املراجعة ا��ارجية من �

ا��ارجية، راجعة املتطرق �� �ذا املبحث إ�� مف�وم وس�. فات �دارةوكذا تقييم تصر  ،داخل أو خارج املؤسسة

  .قيام باملراجعة ا��ارجيةالبإضافة إ�� مراحل  �اومباد� أ�داف�ا

                                                                                                                                                                                                  

  مف�وم املراجعة ا��ارجية  :املطلب �ول 

                                                                                                                                  :                                                                                                                            يتضمن مف�وم املرجعة ا��ارجية ماي��      

  .  ��1ة تار�خية عن املراجعة ا��ارجية :أوال

ف رؤساء القبائل أو ا��ماعات أو الرقابة من طر عملية املراجعة ن�يجة ا��اجة املاسة ل�ا �غية �سط ءت جا    

 باملواد �� ا��زونات نيابة ع��م،الدفع و�حتفاظ  ع�� الذين يقومون �عملية التحصيل،أ��اب املال وا���ومات 

التأكد من ��ة ا��سابات  �غية استخدمو�االذين  ي�ناليونانو  إ�� ح�ومات قدماء املصر��ن�عود املراجعة ف

�ل التالعبات  من م��اسال  الدفاتر وال��الت للوقوف ع�� مدى�ا �ستمع  إ�� القيود املث�تة بو�ان املراجع وق�العامة، 

                                                               .و�خطاء

      :م�نة املراجعة لتار�خية لتطور و�ت�� لنا من خالل �ذا ا��دول النبذة ا   

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  الساحة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة (المراجعة وتدقیق الحسابات صدیقي ، مسعود اھر، طو دمحم التھامي- 

  .06ص ،2003الجزائر سنة  ،المركزیة بن عكنون
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  .مراحل تطور املراجعة ا��ارجية: )1-1(رقم  جدول 

  تطـــــــور املراجـــــعة                الفتــــــــرة      

 م1850ا��1500من 

 

  

  .ال�� أحدثت �غ��ا جذر�ا �� �ل ا��االتظ�ور ال��وة الصناعية  -

  .ق�نانفصال امللكية عن �دارة مما أدى إ�� ازدياد ا��اجة املاسة للمدق -

  وع من الرقابة ع�� املشار�عالقيد املزدوج وظ�ور نال تطبيق واستعم -

 1905ا��1850من 

  

  

بدأ ا�تمام ا��اسبة ب���يل عمليات الوحدة �قتصادية ول�س ��تمام  -

 ب���يل عمليات صاحب الوحدة 

اد ال�دف الرئ���� للتدقيق �و ابتداء الرأي �� ��ة وعدالة القوائم املالية ز  -   يومنا �ذا ا��1905من

 .�عتماد ع�� نظام الرقابة الداخلية

زاد ��تمام باألساليب العلمية مثل استخدام �سلوب الر�ا��� والتحليل املا��  -

  والعينات �حصائيات و�حوث العمليات 

حيث " حوكمة الشر�ات"ز�ادة ��تمام باألزمات املالية وظ�ر ما �س�� بمصط��  -

 .  يقيةاعت�� التدقيق من ب�ن آليات تطب

دار الصفاء املدخل ا��ديث لتدقيق ا��سابات، باالعتماد ع�� أحمد حل�� جمعة،  من إعداد الطالب :املصدر     

  .  05، ص2000لل�شر و التوز�ع، �ردن، 
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  ة �عر�ف املراجعة ا��ارجي:ثانيا

                                                                                                                                                                                                    :                �� ماي�� �عض التعار�ف ا��تلفة للمراجعة ا��ارجية     

                        :                                          التعر�ف �ول 

الشركة �غية فحص البيانات وال��الت  � عنتلك العملية ال�� تتم بواسطة طرف خار�" املراجعة ا��ارجية ��    

من أجل إبداء رأي ف�� محايد حول ��ة وصدق املعلومات  ،اخليةوالوقوف ع�� تقييم نظام الرقابة الد ،ا��اس�ية

وذلك إلعطا��ا املصداقية ح�� تنال القبول والرضا لدى  ��اس�� املولد ل�ا،الناتجة عن النظام ا ،ا��اس�ية

                                                                  .1")�خرى املسا�م�ن،البنوك،إدارة    الضرائب ال�يئات ( ية خاصةمستعم�� �ذه املعلومات من �طراف ا��ارج

                                                                             :  التعر�ف الثا�ي 

وظيفة محايدة تطم�ن أ��اب الشأن سواء أ��اب املشروع أو املتعامل�ن مع املشروع أو "ة ياملراجعة ا��ارج   

�قتصاد القومي تأث��ا والذي ��مھ أن الوحدات �قتصادية تدار بصورة سليمة لتأثر ع�� (ح�� ا��تمع ب�املھ 

مراقب (و�قوم ��ذه امل�مة مراجع خار��  ،تائج املطلو�ة �� ظل إدارة رشيدةايجابيا نافعا بأن املشروع قد حقق الن

�عيدة عن جميع أطراف املشروع سواء أ��اب رأس  تھ بصورة محايدة مستقل عن املشروع يمارس م�م) حسابات 

  2")مع املشروع ،الدولة  املال ،مدير املشروع ، املتعامل�ن

    : الثالثلتعر�ف ا

�داة الرئ�سية املستقلة وا��يادية ال�� ��دف إ�� فحص القوائم املالية �� امل�شأة ومن  املراجعة ا��ارجية ��   

موض�� �� التقار�ر و�نظمة و�جراءات املعنية نظام ��دف إ�� إعطاء رأي  �� إال ناحية أخرى فإن املراجعة ما

    .3حماية ممتل�ات امل�شأة موضوع املراجعةب

محايد لدفاتر و��الت فحص انتقادي  �و عبارة عن :أن التدقيق ا��ار�� تعار�ف السابقةال�ستخلص من    

 ية الفحص املطلوب منھ،خار�� بموجب عقد يتقا��� عنھ أ�عاب تبعا لنوعص ومس�ندا��ا بواسطة ��امل�شأة 

   .معينةزمنية ا��ايد عن صدق وعدالة التقار�ر املالية للم�شأة خالل ف��ة  الف��الرأي  ف إبداءوذلك ��د

                                                 

      وأ�مي��ا وأ�داف�ا املراجعة ا��ارجيةمبادئ :املطلب الثا�ي

                                                           
1
ؤتمر العلمي الدولي حول األداء مداخلة مقدمة إلى الم ،انعكاس تكامل المراجعة الداخلیة والخارجیة على األداء الرقابيدمحم براق،  مسعود صدیقي،- 

 .25ص ،2005مارس 09-08ورقلة یومي  جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، المتمیز للمنضمات والحكومات،
2
نشر وتوزیع ،الدار الجامعة لطبع و)على المستوى الجزئي والكلي ( الرقابة والمراجعة الداخلیةدمحم السید سرایا، –عبد الفتاح الصحن - 

 . 199،ص1998
3

لنشر والتوزیع ل،المكتب الجامعي الحدیث  دراسات متقدمة في المحاسبة  و المراجعةدمحم السید سرایا، –كمال الدین مصطفى الدھراوي -
 .187،ص2009
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خالل مراحل التطور من  ظ�ر �ذاتمحورت التعار�ف ا��تلفة للمراجعة ا��ارجية ع�� بيان أ�داف�ا ومباد��ا و�    

   .التار���

 مبادئ املراجعة ا��ارجية: أوال

وتمر �ذه �خ��ة بثالثة مراحل  ، ا أثناء قيامھ بم�مة التدقيق�� �عب��ا عن املبادئ ال�� يجب ع�� املدقق التح�� ��    

   .مرحلة، �� ماي�� املبادئ املتعلقة ب�ل )التقر�ر ،الفحص، التحقيق( يةأساس

   1تتمثل فيماي��ال�� و  :املبادئ املرتبطة بركن الفحص- 1

باألطراف �خرى من  املؤسسة وعالقا��االتامة بطبيعة أحداث و�ع�� املعرفة  :مبدأ الت�امل أو �دراك الرقا�ي-أ

     ؛لمعلومات ا��اس�ية من ج�ة أخرى والوقوف ع�� احتياجات �طراف ا��تلفة ل ج�ة،

جميع أ�داف املؤسسة الرئ�سية �ع�� أن �شمل عملية  الفحص  :دى الفحص �ختباري الشمول �� م مبدأ-ب

س�ية ل�ذه ��داف وتلك مع مراعاة ��مية ال� املالية املعدة بواسطة املؤسسة، والفرعية وكذلك جميع التقار�ر

  التقار�ر؛

ن عنصر التقدير ال����� أو �ش�� إ�� درجة �قالل إ�� أق��� حد ممكن م: مبدأ املوضوعية �� الفحص-ج 

مھ خصوصا اتجاه وذلك باالس�ناد إ�� العدد ال�ا�� من أدلة �ثبات ال�� تؤ�د رأي املدقق وتدع ،التم�� أثناء الفحص

  حدوث ا��طأ ف��ا أك�� من غ���ا     وتلك ال�� ي�ون احتمال  �عت�� ذات أ�مية كب��ة �س�يا، ��لا العناصر واملفردات

�� املؤسسة بجانب فحص  توفر ا��انب ��سا�ي فحص مدى �ع��  :دى الكفاية ��سانيةمبدأ فحص م -د 

 �الكفاية � و�ذه يح لدى املدقق عن أحداث املؤسسة،الكفاية �نتاجية ملا ل�ا من أ�مية �� ت�و�ن الرأي ال��

  .سلطة وا��وافز�عب�� عن ما تحتو�ھ املؤسسة من نظام للقيادة وال

  2:وتتمثل فيما ي�� :تبطة بركن التقر�راملبادئ املر  - 2

أن ي�ون تقر�ر أو تقار�ر مدقق ا��سابات أداة لنقل اثر العمليات �قتصادية  و�ع��: مبدأ كفاية �تصال-أ

الثقة �ش�ل يحقق ��داف املرجوة من إعداد �ذه خدم�ن ل�ا بصورة حقيقية تبعث للمؤسسة ��ميع املست

  .رالتقار�

ومدى التطبيق ، توضيح مدى تنفيذ أ�داف املؤسسةأن يف�� املدقق عن �ل ما من شأنھ �ع��  :مبدأ �فصاح-ب 

وإبراز جوانب الضعف  ،التقار�ر املالية ار املعلومات ال�� تدل ع�� مصداقيةوإظ� ،جراءات ا��اس�يةللمبادئ و� 

  .التة واملس�ندات والدفاتر وال���� أنظمة الرقابة الداخلي) إن وجدت(

                                                           
1

اقبة التسییر وجبایة المؤسسة، جامعة ، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة السنة األولى ماستر تخصصي تدقیق ومرالتدقیق المالي والمحاسبيأقاسم عمر، -
 21أحمد درایة أدرار، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ص

2
  .52 أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص- 
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وكذا التقار�ر املالية منصفة ��ميع املرتبط�ن  املدقق،أن ت�ون محتو�ات تقر�ر و�ع�� �ذا  :�نصافدأ مب-ج

  . باملؤسسة سواء داخلية أو خارجيةوامل�تم�ن 

وأن تب��  املدقق،التقر�ر تفس��ا وا��ا ل�ل تصرف غ�� عادي يواجھ بھ �ذا �شمل �ع�� أن  :السب�يةمبدأ  -د

   .وموضوعيةع�� أسباب حقيقية تحفظاتھ ومق��حاتھ 

                                                                   أ�داف املراجعة ا��ارجية:ثانيا

  :         التا���يمكن إجمال ��داف املرجوة الل التطور الذي ش�دتھ املراجعة من خ  

  املستقبل من الكفاءة �قتصادية و�دار�ة التحقق املوضو�� ا��يادي ��دف املراجعة ا��ارجية إ��

��دف أيضا إ�� تبليغ ا���ات املعنية �� الوقت املناسب  لعمليات امل�شأة ومطابق��ا مع ��داف املرجوة،

   1.و�صيغة منطقية موضوعة �ادفة ب�تائج املراجعة

 محايدا، �شأن ما إذا �انت  �س��دف مراجعة ا��سابات �� املقام �ول أن يبدي مراقب ا��سابات رأيا فنيا

أعمالھ وتدفقاتھ  ونتائجعن املراكز املا�� للمشروع  �� �ل �مور ا��و�ر�ة، القوائم املالية �ع�� بصدق،

     .                                 النقدية

  : ي��للمراجعة ا��ارجية أ�م�ا ما و�ساعد الرأي الف�� ملراقب ا��سابات ع�� تحقيق أ�داف فرعية  

 ،من  مطلق،وإن �ان غ��  ز�ادة أو تدعيم، مدى صدق القوائم املالية عن طر�ق تقديم مستوى مرتفع

   .                   عتماد ع�� �ذه القوائم املاليةالتأكيد امل�� �شأن إم�انية � 

 وكيل ع��م �� دارة داء املا�� و�قتصادي لإل �� مراقبة � رف الثالث خاصة املسا�م�ن �أصيل طة الاعدمس�

  2.موتحقيق ��داف املو�لة ل� إدارة املشروع،

   أ�مية املراجعة ا��ارجية:ثالثا 

البيانات املالية ال�� إن أ�مية تدقيق ا��سابات تظ�ر �� أ��ا وسيلة تخدم ج�ات كث��ة �عتمد اعتماد كب��ا ع��       

  : ��� كما ي� مراجع ا��سابات ا��ار�� املستقل و�ذه ا���ات�عتمد�ا 

                                                                          :إدارة املشروع-أ  

                                                           
1

 .187دمحم السید سرایا، مرجع سبق ذكره ،ص، كمال الدین مصطفى الدھراوي -
2

المتطلبات المھنیة ومشاكل الممارسة العملیة في ضوء معاییر المصریة والدولیة ( ت لسوق المالخدمات مراقب الحسابانصر علي،  عبد الوھاب -
 .26ص ،لجامعیة لنشر وتوزیع اإلسكندریةالدار ا ،)واألمریكیة
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�عتمد إدارة املشروع ع�� البيانات ا��اس�ية ال�� يتم اعتماد�ا من قبل مراجع ا��سابات ا��ايد واملستقل مما      

عتماد عل��ا ،كما أ��ا وسيلة إلثبات أن إدارة املشروع قد مارست يز�د الثقة �� �ذه البيانات،كما يز�د درجة � 

  1.م�افآ��م �دارة لف��ة أخرى وكذلك ز�ادة أعمال�ا بنجاح مما يؤدي إ�� إعادة انتخاب وتجديد مدة أعضاء مجلس

                            :ناملس�ثمرو -ب

                                 :                        ن��تم املس�ثمرون ب�تائج املراجعة و�ذا للتأكد م    

                                                              قدرة املسؤول�ن ع�� ال�سي�� النا��؛ -   

                          �ستغالل ا��يد و �مثل لألموال املس�ثمرة قبل �ل��ام بقرارات جديدة؛       -   

 2الكشف عن أخطاء الغش ومنع حدو��ا أو ع�� �قل ا��د من ان�شار�ا؛-  

                                                                                :البنوك-ج

ه وقبل أن توافق �ذ ،قروض من البنوك ومؤسسات �قراض تقوم معظم املشروعات بطلب ا��صول ع��      

البنوك ع�� منح تلك القروض فإ��ا تقوم بفحص وتحليل املركز املا�� ون�يجة �عمال لتلك املشروعات وذلك 

        3.القروض مع فوائد�ا �� املواعيد ا��ددة تلكلضمان قدرة �ذه املشار�ع ع�� سداد 

                     :                                                      ا��كوميةا���ات -د

البيانات ال�� تصدر�ا املشروعات �� العديد من �غراض م��ا مراقبة ال�شاط �قتصادي أو رسم ع��  تمد�ع      

السياسات �قتصادية للدولة أو فرض ضرائب،وال يمكن للدولة القيام بتلك �عمال دون بيانات موثق ف��ا 

                                                       4.ه البيانات فحصا دقيقا وإبداء الرأي الف�� ا��ايد والعادل عل��اومعتمدة من ج�ات محايدة تقوم بفحص �ذ

                                                  ةا��ارجيأنواع املراجعة :الثالث املطلب 

                                                        5:ي�اآل�أنواع  �� ثالث تكمن املراجعة                     

بقوة من القانون إذ تل��م �ل مؤسسة تجار�ة ع�� �عي�ن أي  ي�ون تدقيق ا��سابات إجبار�ا، :ةالقانونيجعة ااملر -01

                             .محافظ حسابات، يقوم بأعمال املراقبة السنو�ة �جبار�ة

يقوم ��ا مح��ف بطلب من أحد �طراف الداخلية أو ا��ارجية املتعاملة مع املؤسسة وال��  :املراجعة التعاقدية-02

    .                            يمكن تجديد�ا سنو�ا

.ا��كمةقوم ��ا مح��ف خار�� بطلب من ي:القضائيةا����ة -03  
                                                           

1
 .08مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع عمان، ص ،)بین النظریة والتطبیق (الحسابات مراجعة یوسف محمود جربوع،  -

2
مكملة لنیل شھادة الماجستیر تخصص اقتصاد  مذكرة دور المراجعة في تقییم أداء نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة االقتصادیة، ود، عزوز میل -

  .08، ص2006/2007، سكیكدة، 1955أوت20وتسییر المؤسسات، جامعة 
3

 .08صلمرجع س اعزوز میلود،نف -
4

 .09یوسف محمود جربوع، نفس المرجع السابق، ص  -
5

 .  11، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، صالتدقیق الخارجي ومحافظ الحسابات قاسم عمر، -
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1 :ا��ارجية كماي�� أنواع املراجعة ب�ن الفروقي�ن  )2-1(ا��دول رقم  

                                                                                                                                             

  يةخ��ة قضائ  مراجعة داخلية  مراجعة �عاقدية  مراجعة قانونية  املم��ات

  تحدد ب�ل دقة من طرف ا��كمة   وظيفة دائمة �� املؤسسة  �عاقدية  مؤسساتية، ذات طا�ع عمومي   طبيعة ا���م_ 1

من طرف املدير�ة العامة أو   من طرف املسا�م�ن  التعي�ن_ 2

  مجلس �دارة

  من طرف ا��كمة  من طرف �دارة                العامة      

عية وصدق املصادقة ع�� شر   ال�دف_ 3

ا��سابات والصورة الفوتوغرافية 

الصادقة معلومات مجلس .تدقيق 

  إ

املصادقة ع�� شرعية وصدق 

  ا��سابات

ــــــ�ن الــــــــدورة اق�ــــــــ�اح  �دار�ــــــــة .تحســ

التنظــــيم ومعاملــــة  شــــروط تحســــ�ن

 املعلومات لإلدارة

 

إعالم العدالة وإرشاد�ا حول 

أوضاع مالية ومحاس�ية ،تقديم 

  مؤشرات باألرقام

م�مة دائمة �غطي مدة التعي�ن   دخلالت_ 4

  الشرعية

  م�مة ظرفية يحدد القا��� مد��ا  م�مة تحدد�ا املدير�ة العامة   م�مة محددة حسب �تفاقية 

تامة تجاه مجلس �دارة   �ستقاللية_ 5

  واملسا�م�ن

إال  عدم ا��ضوع سلميا ووظيفيا  تامة من حيث املبدأ   

  إلدارة العامة

  تامة تجاه �طراف

يح��م مبدئيا لكن لھ تقديم   يجب اح��امھ تماما  مبدأ عدم التدخل �� ال�سي��_ 6

  إرشادات �� ال�سي�� 

  ي�ب�� اح��امھ  تدخل مباشر �� ال�سي�� 

مجلس �دارة ،ا��معية العامة   التقار�ر إ�� إرسال_ 7

  )عادية، غ.عادية (

  قا��� امل�لف بالقضيةإ�� ال  املدير�ة العامة  املدير�ة العامة ، مجلس �دارة

�� ا��معية الوطنية ال���يل   شروط ممارسة امل�نة_ 8

����اء ا��اسبة ،محافظي 

  ا��سابات

ال���يل مبدئيا �� ا��معية 

  الوطنية

ال���يل �� قائمة خ��اء ا��اسبة   أج�� �� املؤسسة

  لدى مجلس القضاء

  غ. م  ال  ال  �عم  إخبار وكيل_ 9

بحسب الوسائل أو بحسب النتائج   لبحسب الوسائ  �ل��ام_ 10

  حسب نوع امل�مة

  بحسب النتائج مبدئيا  بحسب النتائج مبدئيا

  مدنية ، جنائية ،تأدي�ية   حسب عقد العمل  مدنية ، جنائية، تأدي�ية  مدنية ، جنائية، تأدي�ية  املسؤولية_ 11

م�مة تأس�سية ،عادة من طرف   ال�سر�ح_ 12

  القضاء �عد طلب املؤسسة 

من طرف القا��� املشرف ع��    تطبيق عقد العمل   �� العقد محددة

  ا����ات

اق��اح من ا��ب�� يحدد من طرف   أجرة  محددة �� العقد  قانون رس��  ��عاب_ 13

  القا���

                                                           
1

 .29ص مرجع سبق ذكره، دمحم  بوتین،-
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تقييم �جراءات ،تقييم املراقبة   طر�قة العمل املتبعة_ 14

الداخلية ،مراقبة ا��سابات 

  ،مراقبة قانونية

،تقييم املراقبة تقييم �جراءات 

  الداخلية ،مراقبة ا��سابات 

تقييم �جراءات ،تقييم املراقبة 

  الداخلية ،مراقبة ا��سابات 

طر�قة تتما��� وحاجة ا����ة 

  القضائية املطلو�ة 

 

 

  

          مراحل القيام باملراجعة ا��ارجية :الرا�عاملطلب 

  1:ب ع�� مراجع ا��سابات القيام با��طوات التاليةو�افيا يتوج ي يتم تخطيط عملية املراجعة سليمال�    

                                                  ؛�تصال بمراجع ا��سابات ا��ار�� السابق-01

                       ؛جمع املعلومات عن املشروع وف�م طبيعة أعمالھ والصناعة ال�� ي�ت�� إل��ا-02

                               �اس�� والسياسات و�جراءات؛النظام ا� ا��صول ع�� معلومات عن-03

                    ل�� ينوي املراجع �عتماد عل��ا؛ألنظمة الداخلية ا��اس�ية الإجراء تقو�م مبد�ي -04

                                                              ؛طبيعة التقار�ر املتوقعة تقديم�ا -05

                                          ؛دراسة مسئوليتھ القانونية تجاه العميل الذي يراجع حساباتھ-06

  ؛          ح��ام ا��تمع ل�ادراسة مسئوليتھ امل�نية من أجل رفعھ شأن امل�نة وز�ادة ا-07

 2:�� املراحل التالية عملية املراجعةل تخطيط ل دراسةتتمث     

 

  

                                                                 :�و��املرحلة 

ل املؤسسة قبل مباشرتھ عملية تقييم اي�ون ع�� دراية عامة عن أحو  يجب ع�� مراجع ا��سابات ا��ار�� أن    

ات القانونية و املادية داخ�� وفحص ا��سابات وكذا التأكد من سالمة �عي�يھ وتوفر �م�انينظام الرقابة ال

  . وال�شر�ة للقيام بم�متھ

                                                           
.58ص ،مرجع سبق ذكره ،یوسف محمود جربوع -

1
  

2
 35دمحم  بوتین، نفس المرجع السابق،  ص -
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                                                        :الثانيةاملرحلة  

و�� ال�� تتعلق ب�نفيذ برنامج املراجعة وقد يطلق عل��ا مرحلة العمل امليدا�ي وجمع تقو�م أدلة �ثبات، و�بدأ     

بدراسة وتقو�م نظام الرقابة الداخلية للعميل و��ت�� بفحص �رصدة ال��ائية ال�� تنفيذ برنامج املراجعة عادة 

 .تظ�ر �� القوائم املالية

                      :                             الثالثة املرحلة 

الية ونتائج �عمال و�� مرحلة التواصل إ�� النتائج وكتابة التقر�ر وإصداره �شأن مدى صدق وعدالة القوائم امل    

  .عارف عل��ا واملقبولة قبوال عاماا��اس�ية املت ركز املا�� وفقا للمبادئوالتغ��ات �� امل

  

  ر املفا�ي�� مل�نة محافظ ا��سابات   �طا:املبحث الثا�ي 

قابية جديدة �يئة ر  حيث �عت�� مؤسسات،لل مراجعة القوائم املاليةا��سابات  ��افظالقانون ا��زائري يخول     

  .�نةاملممارسة �ذه امل�نة ب��خيص خاص معتمد وفقا لقوان�ن الع�د ملزاولة 

                      �عر�ف محافظ ا��سابات وخصائصھ :املطلب �ول 

  خصائصھطلب إ�� مف�وم محافظ ا��سابات و ملسوف نتطرق �� �ذا ا         

                                    �عر�ف محافظ ا��سابات:أوال

          : العديد من التعار�ف ال�� تناولت مف�وم محافظ ا��سابات سنذكر البعض م��ا  �ناك     

  املتعلق بم�ن ا��ب�� ا��اسب و محافظ  29/7/2010املؤرخ �� 01- 10من القانون رقم  22حسب املادة

اسمھ ا��اص وتحت مسؤوليتھ، م�مة �ل ��ص يمارس بصفة عادية ب: "ا��سابات وا��اسب املعتمد ع�� أنھ

  .1"بھاملعمول  املصادقة ع�� ��ة حسابات املؤسسات وال�يئات وانتظام�ا و مطابق��ا أ���ام ال�شر�ع

  يدقق ��  ال��ص الذي : "ع�� أنھ 4مكرر  705/15عرف القانون التجاري محافظ ا��سابات حسب املادة كما

ارة  أو مجلس املدير�ن، حسب ا��الة، و �� الوثائق املرسلة إ�� ��ة املعلومات املقدمة �� تقر�ر مجلس �د

املسا�م�ن حول الوضعية املالية للمؤسسة و حسابا��ا، و يصادق ع�� انتظام ا��رد و حسابات املؤسسة و 

                                                                                                                                     .2 ��ام مبدأ املساواة ب�ن املسا�م�ناملوازنة، و ��ة لذلك و يتحقق مندو�و ا��سابات إذا ما تم اح

                                                           
1

، 42لعددا بمھن الخبیر المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ةالمتعلق ،01-10انون من الق ،یدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالجر -
  .04ص ،29/7/2010المؤرخ في 

2
 .198، ص 2001 ،، طبع الدیوان لألشغال التربویةلقانون التجاري، ا1993فریل أ 25المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  -
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 ليةستقالذو كفاءة وخ��ة يتمتع با مراقب ا��سابات، أو املراجع ا��ار�� �و ال��صأن مما سبق �ست�تج 

                   .ع�� القائم املالية مل�شأة، ف��لا ھرأيإبداء �� ومحايد، 

                                        .ا��صائص امل�نية مل�نة محافظ ا��سابات: ثانيا

   1:نذكر م��اعن غ��ه  تم��هلقائم ��ا التح�� بصفات تتطلب م�نة محافظ ا��سابات ع�� ال��ص ا      

                                                                �ستقاللية واملوضوعية -01 

ع�� ا��ب�� ا��اسب ومحافظ ا��سابات �ل��ام باألح�ام القانونية املعمول ��ا ال�� تحكم ا��اسبة   �ستوجب     

إصدار حكم أو � ل�م �س�ل استقاللية ونزا�ة، و�ذا ح�� ي�وال��الت ا��اس�ية وكذا مراقب��ا وممارسة م�ن��م ب

ومما ألزم بھ املشرع ا��زائري محافظ ا��سابات أن ال يملك عند تنفيذ  صادق عن ا��الة املالية للمؤسسة، رأي

   .املراجعة أي مص��ة أو ر�ح قد يؤثران ع�� استقاللية وموضوعية ا��كم

                                                                             :ال��ا�ة و�مانة-02

بذل ذلك بضم��ه و وأن ي�ون �ذا العمل من و�� لھ، عمتأدية ��  بال��ا�ة و�مانة  يتصف  محافظ ا��سابات   

توصل إل��ا بدقة وأمانة دون تحر�ف أو امل �عرض النتائج  ،الفنية �� تنفيذ امل�مة امل�لف ��اطاقاتھ العلمية و  �أق��

وأن ي�ون لعمالئھ آراء وأال يجامل أحد �� ما يبديھ من   سالم��ا،ات ال�� يثق �� البيانتقر�ره سوى  وال يضمنتمو�ھ، 

 .أسرار�م، وأن ي�ون دائما كتوما وموضع ثقة �كما �عت��  موضع ثقة عمالئھ و�طلع بحكم عملھ ع� نا��ا أمينا،

 

 

 

     

                                                 م�ام محافظ ا��سابات:طلب الثا�يامل

  2:طلع محافظ ا��سابات بامل�ام التاليةبأن ي 01-10من القانون 23نصت املادة           

                                                           
1

    .59أقاسم عمر، مرجع سبق ذكره، ص -
2
، 42لعددا، المتعلق بمھن الخبیر المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01- 10من القانون  ،یدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالجر - 

  .07ص ،29/7/2010المؤرخ في 
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  ش�د أن حسابات السنو�ة منتظمة ��يحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا �مر�

                     بال�سبة للوضعية املالية وممتل�ات ال�يئات والشر�ات؛

  يفحص ��ة ا��سابات السنو�ة ومطابق��ا للمعلومات املب�ية �� تقر�ر ال�سي�� الذي يقدمھ املس��ون

                                  للمسا�م�ن أو الشر�اء أو حام�� ا��صص؛

 س رأيھ �� ش�ل تقر�ر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عل��ا من مجلس �دارة ومجل بداءا

                                  املدير�ن أو املس��؛

  تفاقيات ب�ن الشركة ال�� يراق��ا واملؤسسات أو ال�يئات التا�عة ل�ا أو ي�ن املؤسسات يقدر شروط إبرام�

    ؛أو غـيـر مباشر وال�يئات ال�� ت�ون ف��ا للـقائـم �دارة أو املســيـر�ـن لـلـشــركـة املعـنــيـة مــصـا�� مــبـاشــرة

 ومن  ـيھ،ــشـــفھ أو اطـلع عـــلتـــد يـــكـقص قبــ�ل نــ ،ـــؤ�ــــلةملداولة ا�عـلم املسيـر�ن وا��معـية العـامة أو �يـئة امل

ــيم ووثــائق ــ�ــام فـحص قوتــخص �ــذه امل .ال�يئةـســة أو ـــؤسـغـالل املاســـتـمـــرار اســـتــرقل طـــبــيـعــتھ أن �ـعـ

   دون التدخل �� ال�سي��؛ ،عـمول ��ااملالــشــركـة أو الـ�يـئة ومـراقبـة مـدى مطـابقـة ا��اسـبـة للـقواعـد 

   1:يـــتــــرتب عن مـــ�ـــمـــة مـــحـــافظ ا��ـــســـابــات إعداد من نفس القانون  25كما نصت املادة     

 أو  ـــتـــحـــفظ أو بـــدون تحــفـظ عــ�� انـتـظام وصـحة الـوثائق الـسـنو�ـة وصورتـ�ـا الصـحيـحة،املـــصـــادقــة بـقـــر�ــر ت

               ��ر؛رفض املصادقة امل عند �قتضاء،

 ـــابـــات املــــدعـــمـــة أو         ؛عند �قتضاء ا��سابات املدمجة، تـــقــــر�ـــر املصـــادقـــة عــــ�� ا��ـــسـ

 ؛ملنظمةتقر�ر خاص حول �تفاقيات ا                                                    

 ؛تــــــقــــــر�ــــــر خــــــاص حــــــول تــــــفــــــاصـــــــيل أعــــــلـى خــــــمس �عو�ضات                     

 ن؛ـنـوحة للمستخدممـملا ـاص حـول �مـتـيـازات ا��ـاصـةتـقـر�ـر خ�            

  تقر�ر خاص حـول تطور ن�يجة السنوات ا��مس �خـــيـــرة والــــنـــتــــيـــجــــة حـــسـب الـــســـ�ـم أو حـــسـب ا��ـــصـــة

                                                    ؛�جتماعية

 ؛داخليةتقر�ر خاص حول إجراءات الرقابة ال                                             

 ؛تــقــر�ـر خــاص فـي حــالــة مالحــظــة تــ�ــديـد مــحــتــمل ع�� استمرار �ستغالل             
                                                           

1
 .7، ص 42العدد2010یولیو 29المورخ 01-10الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة من القانون  - 
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 عـنـية عن ملالـعامـة وإ�� �طـراف ا تحـــدد مـــعـــايــــيـــر الـــتـــقـــر�ـــر وأشـــكـــال وآجـــال إرســـال الـتـقار�ـر إ�� ا��ـمـعيـة

 ؛طر�ق التنظيم

                               .معاي�� ممارسة م�نة محافظ ا��سابات: املطلب الثالث 

        ق إ�� مختلف املعاي�� بم�نة محافظ ا��ساباتسوف نحاول �� �ذا املطلب التطر       

   :املعاي�� العامة-أوال             

                                                                        :� العامة ���ل املعايثتمت    

                                                     : التأ�يل العل�� والكفاءة امل�نيةمعيار -أ

لور�ا �� ا��اسبة أو ااملراجع ع�� ش�ادة ب� ، ذلك بتوفرراجعلدى امل امل�نيةاملؤ�الت العملية والكفاءة د بھ يقص    

 لدى مكتب محافظ تر�ص أدى ف��ة إ�� ذلك أن ي�ون قد باإلضافةة معادلمالية أو ش�ادة  العلوم التجار�ة أو

   1.خ��تھ امل�نية العمل باستمرار من أجل تطو�رو ا��سابات 

                                                                   :�ستقالل املراجعمعيار -ب

�� تم وكذا عدم وجود تدخل أو ضغوط تأثر ع�� إظ�ار ا��قائق الجعة عند إعداد برنامج املراو�ع�� تمتعھ با��ر�ة    

  2.اك�شاف�ا خالل عملية الفحص

                               :معيار بذل العناية امل�نية الالزمة-ج 

  3:التاليةشروط الو�تحقق ذلك بتوفر      

 ية الت�بؤ باألخطاء الغ�� منتظرة؛محاولة ا��صول ع�� أنواع املعرفة املتاحة �غ                     

  املراجعة؛عادية �� برنامج الغ�� الظروف  �عتبارأخذ �ع�ن                                   

 نع حدوث مل لدى املنظمة القوة والضعف التقييم العميق  لنظام الرقابة الداخلية �غية تحديد مواطن

  ؛أخطاء

  يدا�يامل�� العمل يمعا :ثانيا 

   1:تتمثل معاي�� العمل امليدا�ي ��     

                                                           
1

 .52مرجع سبق ذكره، ص سمیر الصبان، دمحم -
2
 .18، مرجع سبق ذكره، صمسعود صدیقي- دمحم التھامي طواھر- 
3
 18.، مرجع سبق ذكره، صمسعود صدیقي-دمحم التھامي طواھر 
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                             :راجعةالتخطيط السليم لعملية امل-أ 

شمل ، �ا ملعاي�� املتعارف عل��اوفق وكيفية القيام ��ا لفحصا لعملية مالئمة إس��اتيجيةيتع�ن ع�� املراجع أن �عد      

                                                                . ��داف املرغوب ف��االتخطيط ع�� برامج تصف إجراءات املراجعة ال�� ست�بع �� تنفيذ عملية املراجعة لتحقيق 

                                    :معيار تقو�م نظام الرقابة-ب

فاملراجع ال �ستطيع إعادة إ�شاء ال��الت ا��اس�ية ��ميع  ،م�انية �عتماد ع�� النظام نفسھمدى إ تكمن ��    

والغرض  .البد من وجود نظام محاس�� مرتبط بنظام الرقابة الداخليةلذا  العمليات تمت خالل املدة محل الفحص

يقوم ��ا ل�ي يمكنھ ديد مدى اختبارات املراجعة ال�� مھ �و تحالثا�ي من دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقو�

      .                                            �قتناع �عدالة القوائم املالية

 

 

  معيار جمع أدلة �ثبات        -ج

�ثبات تمكنھ من إبداء  صل ع�� قدر �اف من أدلةأثناء عملية املراجعة يصل املراجع إ�� نقطة ي�ون ف��ا قد ح    

والذي يحدد �ذه النقطة �و تقدير املراجع امل�� وح�� لو قام املراجع بفحص جميع �دلة  ،�� القوائم املالية ھرأي

                                                                                                         .الوحيد العادل تمثل العرض ال��  الية املعروضة ��ة القوائم امل�قة قاطعة ع�� املتاحة فإنھ ال يمكنھ ا��زم بطر 

  �ر ر تقمعاي�� إعداد ال:ثالثا

                                                                                                                                               :تتمثل معاي�� إعداد التقر�ر ��     

                                                :إبداء الرأي معيار -أ

محايد ف�� �� التقر�ر املقدم و��ل صراحة عن رأي  إذ ي�ب�� أن يو�� و�ش�� ،بھ �ل��امآخر معيار يجب  �عت��    

  2.ا��قيقي للمؤسسة املا�� ائم املالية ا��تامية ع�� املركزحول مدى داللة القو 

  :                                 معيار الثبات-ب

                                                                                                                                                                                           
1

 .46،ص1996سنة،1،عمادة شؤون المكتبات ،المملكة العربیة السعودیة،ط،المراجعة المعایر المفاھیم  واإلجراءاتمصطفى عیسى خضیر،-
2
  .111زمزم للنشر وتوزیع األردن، ص ،أصول المراجعةحامد طلبة دمحم أبو ھیبة،  
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تتأثر تأث��ا جو�ر�ا بالتغ�� �� مبادئ ا��اسبة لمقارنة ب�ن الف��ات ا��تلفة ال�� لم قابلية القوائم املالية ل�ع�� عن      

ن�يجة ��دوث �غي�� ��  حالة وجود تأث�� جو�ري ع�� قابلية القوائم املالية للمقارنةأو بطرق تطبيق تلك املبادئ و�� 

   1.تقر�رهذلك بطر�قة مناسبة ��  �املبادئ ا��اس�ية فيجب ع�� املراجع �� �ذه ا��االت �شارة إ�

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                ت   أخالقيات م�نة محافظ ا��سابا :املطلب الرا�ع

راجع�ن �ع�� �خالق عن مجموعة من القيم واملبادئ ال�� يجب أن يمتلك�ا �ل فرد، والبد من ال��ام ا��اسب�ن وامل     

  2:بالسلوك �خال�� تتمثل �ذه �خالق فيماي��

   دا عن الكذب؛يجب أن يتح�� املدقق الصدق وال��ا�ة �عي :انة�م-01

  �ا��ن؛يجب أن ي�ون املدقق قادرا ع�� �ع��اف باألخطاء املك�شفة ع�� �دلة وال� :العدالة-02

من الضروري أن ي�ون املدقق مخلصا لوطنھ ولعملھ وأسرتھ، كذلك القدرة ا��اصة ع��  :الوالء و�خالص-03

   �كم امل�� ا��ايد؛التوصل إ�� ا�

يخلف أعذار من أجل تتمثل �� �حتفاظ �سر امل�نة وتنفيذ �ل��امات واح��ام �تفاقات، وأال  :حفظ الوعد-05 

  ت��ير مخالفتھ؛

يؤمن تتمثل �� التح�� بال��اعة و�مانة وان ي�ون الفرد صاحب مبدأ، �عمل بما يقتنع بھ، وأال : �ستقامة-06 

                                                                           ت��ر الوسيلة؛ بمبدأ الغاية

�ل فرد مسؤوال عن نتائج قراراتھ املتعلقة بأعمالھ، سواءا �انت صائبة أم خاطئة، حيث أن تحمل  :املسؤولية-07  

  سمعة الطيبة وتجعلھ قدوة لآلخر�ن؛املسؤولية تكسب الفرد ال

يجب ع�� الفرد أن ي�ون كر�ما لديھ القدرة ع�� العطاء، وأن ي�ون �� خدمة �خر�ن  :تمام واح��ام �خر�ن��-08 

  لك ع�� اح��ام الكرامة ��سانية؛م���نا بذ

للتفوق �� �افة أمور حياتھ ال��صية وامل�نية، و�جب  يجب ع�� الفرد أن �س�� :املثابرة والس�� نحو التفوق -09 

تطور كفاءتھ ع�� النحو  ومل��ما بحيث يقوم ب�افة امل�ام بأق��� ما �ستطيع، مع أ�مية ا��فاظ ع�� أن ي�ون مجدا

  املتواصل؛

                                                           
1
 .52مرجع سبق ذكره، ص، مصطفى عیسى خضیر 
2

 .14-13ص ، ص2008الجامعیة، اإلسكندریة، ، الدار معاییر أخالقیات المحاسبین المھنیینأمین السید أحمد لطفي، -



  نونيوالقاوفق إطارھا  المفاھیمي  حساباتالفصل األول                                 مراجعة ال

 

28 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                    .�طار القانو�ي مل�نة محافظ ا��سابات :املبحث الثالث

p     طار املفا�ي�� ��افظ ا��سابات فان �ذا املبحث ��دف إ�� توضيح مختلف ا��وانب  �عد �عرفنا ع���

املسؤوليات الواقعة ع�� وا�ع التعي�ن وكذا امل�ام و نة ومتحديد شروط ممارسة امل� القانونية ل�ذه امل�نة من خالل 

  . عاتق محافظ ا��سابات، مع تدو�ن ا��قوق والواجبات

  تنظيم م�نة محافظ ا��سابات :ملطلب �ول ا 

                                                         .محافظ ا��سابات �عي�ن:أوال

�ع�ن ا��سابات املتعلق بم�نة ا��ب�� ا��اسب و محافظ  01-10ن رقم من القانو  26،27حسب املادت�ن ب      

 محافظ ا��ساباتا��معية العامة أو ا���از امل�لف باملداوالت �عد موافق��ا كتابيا، وع�� أساس دف�� الشروط، 

   1:امل��ل�ن �� جدول الغرفة الوطنيةمن ب�ن امل�ني�ن املعتمدين و 

  عن طر�ق التنظيم؛ بيق �ذه املادةتحدد كيفيا تط -

  ؛سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 3(تحدد ع�دة محافظ ا��سابات بثالث  -

   ؛سنوات)3(ليت�ن إال �عد م��� ثالث يمكن �عي�ن نفس محافظ ا��سابات �عد ع�دت�ن متتاال  -

            تع�ن ع�� متتاليت�ن، ي) 2(�� حالة عدم املصادقة ع�� حسابات الشركة أو ال�يئة املراقبة خالل س�ت�ن  -

   ة ا��تص إقليميا بذلك؛ل ا��م�ور�محافظ ا��سابات إعالم وكي

بتعي�نھ  بات، إبالغ ��نة مراقبة النوعيةيتع�ن ع�� محافظ ا��سابات أو مس�� الشركة أو تجمع محافظي حسا -

  ؛يوما) 15(عشرة بصفة محافظ ل��سابات عن طر�ق رسالة مو��� عل��ا �� اجل أقصاه خمسة

تحدد ا��معية العامة حول ال�يئة املؤ�لة امل�لفة باملداوالت، أ�عاب محافظ ا��سابات �� بداية م�متھ ال يمكن  -

��افظ ا��سابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز م�ما يكن ش�لھ، باست�ناء ��عاب والتعو�ضات املنفقة �� إطار 

ققة من الشركة أو ال�يئة وال، ع�� أساس النتائج ا��م�متھ، وال يمكن اح�ساب ��عاب، �� أي حال من �ح

  ؛ املعنية

يمكن محافظ ا��سابات أن �ستقيل دون التخلص من ال��اماتھ القانونية، و�جب عليھ أن يل��م بإشعار مسبق  -

  ؛عن املراقبات و�ثباتات ا��اصلةأش�ر و�قدم تقر�را ) 3(مدتھ ثالثة

                                                           
1

، المتعلق بمھنة خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 2010یونیو29االمؤرخ في 01- 10لجزائریة من القانون الجریدة الرسمیة للجمھوریة ا -
 11، ص42المعتمد، العدد
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   ؛القانونية لتعي�ن محافظ حساباتجعة، الشركة أو ال�يئة من �لزامية �عفي وجود �يا�ل داخلية للمراال  -

أو محافظ ا��سابات �ص�� "وفاة  إضا�� �� حالة"محافظ حسابات "نقوم بتعي�ن : �عي�ن محافظ حسابات إضا�� -

  ؛قاصر يحول دون مواصلة �ذه امل�مةوجود س�ب 

            موا�ع �عي�ن محافظ ا��سابات:اثاني

 من القانون التجاري ،اليمكن �عي�ن ���اص الطبيعي�ن أو املعنو��ن الذين تحصلوا6مكرر 715نصت املادة      

أو ضمانات من الشركة أو ال�يئة خالل  �س�يقات ازات أخرى ،السيما �� ش�ل قروض أوع�� أجور أو أ�عاب أو امتي

             1.سنوات �خ��ة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو ال�يئة3

       2:محافظ ا��سابات �� نقاط التاليةممارسة م�نة حاالت التنا�� واملوا�ع  01- 10ون كما حدد قان 

                ؛لف باملعامالت التجار�ة وامل�نية�� ش�ل وسيط وكيل م�السيما  ،�ل �شاط تجاري -

                                   ؛أجور يقت��� قيام صلة خضوع قانو�يعمل م�ل  -

  ،� مجلس مراقبة املؤسسات التجار�ةعضو�ة � إدار�ة أو�ل ع�دة -

  ،ملعتمد لدى نفس الشركة أو ال�يئةمحاسب ومحافظ ا��سابات وا��اسب اا��مع ب�ن ممارسة م�نة خب�� -

  ؛�ل ع�دة برملانية

بالغ إل  ،ا��لس ا���� املنتخببرملان يئة � امل�� املنتخب ��يتع�ن ع� ،للمجالس ا��لية املنتخبة �ل ع�دة انتخابية- 

 يتم �ع�ن م�� الستخالفھ يتو�� من تار�خ مباشرة ع�دتھ،التنظيم الذي ي�ت�� إليھ �� أجل أقصاه ش�ر واحد 

  ؛تصر�ف �مور ا��ار�ة مل�نتھ

تعليم والبحث �� ��اسب أو محافظ ا��سابات أو ا��اسب املعتمد م�ام الال ت�نا�� مع ممارسة م�نة ا��ب�� ا   

  .��اسبة بصفة �عاقدية أو تكميليةمجال ا

   :محافظ ا��سابات منيمنع     

   ؛مراقبة حسابات الشر�ات ال�� يمتلك ف��ا مسا�مات بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة- 

   ؛ملسا�مة أو �نابة عن املس��ينبا بصفة مباشرة أو ال�سي��القيام بأعمال - 

                                                           
1

 190، ص 2001 ،، القانون التجاري، طبع الدیوان لألشغال التربویة1993فریل أ 25المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  -
2

،المتعلق بمھنة خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات  2010یونیو29االمؤرخ في 01-10للجمھوریة الجزائریة من القانون  الجریدة الرسمیة -
 11، ص42والمحاسب المعتمد، العدد
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  ؛محاسبة املؤسسة أو �يئة املراقبة و�شراف عل��ا قبول م�ام التنظيم ��- 

  ممارسة وظيفة مس�شار جبا�ي أو م�مة خب�� قضا�ي لدى شركة أو �يئة يراقب حسابا��ا؛ - 

                                                        ؛�ا �عد أقل من ثالث سنوات من ان��اء ع�دتھر �� الشركة أو ال�يئة ال�� راق�شغل منصب مأجو -

                                              شروط ممارسة م�نة محافظ ا��سابات:االثالث

يجب                                                         29/7/2010مؤرخ ��  01-10من القانون  7ملمارسة م�نة محافظ ا��سابات حسب املادة      

   1:يةالشروط التالتوفر 

                                                          أن ي�ون جزائري ا���سية؛-01 

   سابات أو ش�ادة مع��فا بمعادل��ا؛أن ي�ون حائزا الش�ادة ا��زائر�ة ��افظ ا�� -02

  بجميع ا��قوق املدنية والسياسية؛أن يتمتع -03 

  ؛امل�نةية أو جنحة مخلة �شرف أن ي�ون قد صدر �� حقھ حكم بارت�اب جنا-04 

معتمدا من الوز�ر امل�لف باملالية وأن ي�ون م��ال �� املصف الوط�� ل����اء ا��اسب�ن أو �� الغرفة  أن ي�ون  -05 

نصوص عل��ا �� �ذا للمحاسب�ن املعتمدين وفق الشروط  امل الوطنية ��افظي ا��سابات أو �� املنظمة الوطنية

   القانون؛

  ؛6دي اليم�ن املنصوص عل��ا �� املادةأن يؤ -06 

أقسم با� الع�� العظيم أن أقوم �عم�� أحسن قيام وأ�ع�د أن أخلص �� تأدية وظيف�� وأن أكتم سر امل�نة و "  

  ."وهللا ع�� ما أقول ش�يدأسلك �� �ل �مور سلوك املتصرف ا����ف الشر�ف، 

  سباب إ��اء م�ام محافظ ا��سابات أ :را�عا 

   2:إل��اء م�ام محافظ ا��سابات يجب توفر مجموعة من شروط وال�� يتم تصنف�ا إ��      

  لعزل املراجع املوضوعية الشروط:                                                        

                                                           
1

 المعتمد، بمھنة محافظ الحسابات ومحافظ الحسابات والمحاسب المتعلقة 2010یونیو  29مؤرخ في 01-10من القانون الجریدة الرسمیة الجزائریة  -
  05ص ،42العدد

2
      188، ص2009، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع اإلسكندریة فلسفة المراجعةأمین السید أحمد لطفي،  



  نونيوالقاوفق إطارھا  المفاھیمي  حساباتالفصل األول                                 مراجعة ال

 

31 

 و�الحظة، العزل إ�� أسباب وم��رات معقول املسا�م�ن عند اتخاذ قرار اس�نادط �� وجوب و ص تلك الشر تت��       

ع لم يورد أمثلة ل�ذه �سباب، إال أ��ا �شمل حالة فقد املراجع أل�ليتھ أو فقده شرطا أو أك�� من شروط أن املشر 

  .لكإذا صدر منھ غشا أو خطأ جسيما وغ�� ذأو  �عي�نھ،

م�ن من س�ند إليھ املسا�ألھ أن ما  ات�� وال شك أن القضاء �و الذي يراقب �ذه الشروط املوضوعية، فإذا 

قب ر عزل املراجع ل�ست من ا��دية والكفاية بحيث ت��ر �ذا �جراء أمكنھ أن يق��� بإلغاء عزل مراأسباب لت��ي

ومن ثم �عود املراجع املعزول إ�� مركزه، فضال عن جواز ا��كم لھ بالتعو�ض عما ا��سابات واعتباره �أن لم يكن 

  .أد�ي وأ��قھ من ضرر مادي 

  ل املراجعلعز  الش�ليةالشروط:                                                              

  :تلك الشروط �اآل�يتت��ص       

ة ع�� صاحب اق��اح عزل املراجع إخطار الشركة برغبتھ وما �س�ند إليھ من أسباب قبل ا�عقاد ا��معي-01

  العمومية �عشرة أيام ع�� �قل؛

  فورا بنص �ق��اح وأسبابھ؛راجع يتع�ن ع�� الشركة إخطار امل-02

ع�� أن تصل �ذه املذكرة إ�� الشركة قبل ا�عقاد  يحق للمراجع أن يناقش اق��اح عزلھ �� مذكرة كتابية،-03

   ؛جع املق��ح ع�� ا��معية العموميةا��معية العمومية بثالثة أيام ع�� �قل و�قوم مجلس �دارة بتالوة مذكرة املرا

ذلك أن يتو�� الرد ع��  إ��وإنما رخص للمراقب باإلضافة  ع بدفاع املراجع الكتا�ي عن نفسھ،لم يكتف املشر -04

   ن تتخذ ا��معية العمومية قرارا�ا؛�ق��اح وأسبابھ قبل أ

                                                                                                                                                                                

      حقوق وواجبات محافظ ا��سابات:املطلب الثا�ي   

تتمثل حقوق املراجع ا��ار�� �� ا��االت والنوا�� ال�� �ع�� ع�� تحديد ما يجب أن يتمتع بھ من سلطات       

النجاز م�متھ  فھ بدرجة عالية من الفاعلية وكذا �ل��ام بواجباتھ�ساعده �� انجاز برنامج ومراجعتھ وتحقيق أ�د

   .ع�� أحسن وجھ

  ا��سابات حقوق محافظ : والأ  
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   1:ماي�� تتمثل حقوق املراجع ا��ار�� ��      

أو معلومة أو تفس�� ن�يجة  حق طلب أي مس�ندات أو دفاتر أو ��الت و�طالع عل��ا ل��صول ع�� بيان مع�ن-01

  .اط الشركةوحق �طالع ع�� القوان�ن واللوائح ال�� تحكم طبيعة عمل و�ش ،ةمعين

حق طلب أي تقار�ر أو استفسار مع�ن حول عملية معينة من أي مسئول �� الشركة �� أي مستوى إداري -02 

  .لھ ما لم يصل املراجع إ�� تفس�� مر���لتوضيح أمر 

لفة وال��الت وفقا للقوان�ن واللوائح من ناحية وفقا ملا تق��� من حق املراجع فحص وتدقيق ا��سابات ا��ت -03 

إ�� جانب ذلك فحص وتدقيق ا��موعة  �يةاس�بھ القواعد واملبادئ ا��اس�ية املتعارف عل��ا من خالل املراجعة ا�

  .ل املراجعة املس�نديةاملس�ندة من خال

 من �وراق ة حسب ا��اجة إ�� ذلك للتأكد مثالمن حقوق املراجعة أيضا جرد ا��زائن ا��تلفة �� الشرك-04 

  .وراق النقدية وفئا��ا ا��تلفة� محفوظة ف��ا أو ) السندات �س�م و ( املالية 

حق مراجعة وفحص با�� أصول الشركة ع�� اختالف أنواع�ا وكذالك التحقق من �ل��امات املستحقة ع�� -05

  .من ��ة أرصدة �ذه �ل��امات الشركة، وحق �تصال بدائ�� الشركة للتأكد

حق دعوة ا��معية العمومية للمسا�م�ن لال�عقاد �� �عض ا��االت ال�� ال تتحمل التأجيل أو التأخ�� أي ��  -06

  .حاالت �ست��ال

حق حضور اجتماعات ا��معية للمسا�م�ن بصفتھ ال��صية أو من ين�بھ من مساعديھ، وذلك لتقديم تقر�ر -07

�عضاء حول �عض نقاط أو جوانب د ع�� إي استفسارات قد يــث��ه ھ وحضور مناقشتھ و الر املراجعة وعرض

  .التقر�ر

عجاواجبات املر : اثاني  

 

�� تمثل فيما يجب أن يقوم املراجع بھ من أعمال مختلفة إلنجاز برنامج مراجعتھ ع�� أكمل وجھ و�ش�ل موضو ت     

:ومن أ�م �ذه الواجبات ماي�� ،وفعال  

 

ا �غرض التحقق من ����ا وسالم�� � ��سابات الشركة ودفاتر�ا،جب عليھ أن يقوم بالفحص والتدقيق الفع�ي-01

  كة؛ا بالتعاون مع محاس�� الشر �وكشف أي أخطاء والعمل ع�� تصليح

يجب ع�� املراجع التحقق من القيم امل��لة لعناصر �صول و�ل��امات ا��تلفة بأي طر�قة من طرف التحقق -02

  ؛ض أدوات وأساليب املراجعة الفنيةو�مكن �� �ذا ا��ال استخدام �ع ال�� يرا�ا مناسبة،

                                                           
1
 المكتب الجامعي الحدیث،)مشاكل التطبیق العملي–المعاییر والقواعد - اإلطار النظري(الشامل أصول وقواعد المراجعة والتدقیق دمحم السید سرایا ،- 

 .62-61ص ،ص2007للنشر وتوزیع ،
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يجب ع�� املراجع أن يتأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية بتقييمھ ح�� �ستطيع اختيار عينات املراجعة -03

  وسليم و�غطى معظم عمليات الشركة؛ �ش�ل مالئم

  :التوصيات و�ق��احات املالئمة ملا ي��يجب ع�� املراجع أن يقدم  -04 

اك�شاف�ا؛ تم ���يح �خطاء المعا��ة وت�-أ  

                                                      ؛قدر �م�ان أخطاء مستقبليةعدم الوقوع �� -ب 

    1العمل �� أقسام وإدارات الشركة؛ حسن س�� - ج   

 

�نظمة ا��تلفة يق ة تقوم بتطبأن الشركبإ�� جانب الفحص واملراجعة الدف��ية يجب ع�� املراجع التأكد -  05

  ؛عليھعقود ا��تلفة ال�� قبل��ا ووقعت تل��م بنصوص بنود ال سليمة، كماوتل��م ��ا بطر�قة 

                                                                                                ؛رف عل��ايجب ع�� املراجع أثناء قيامھ بم�متھ التحقق من أن الشركة تل��م بتطبيق القواعد ا��اس�ية املتعا -06

للتحقق من أنھ يظ�ر الن�يجة ا��قيقية ) �ر�اح وا��سائر/ ح( املراجع فحص عناصر قائمة الدخل  يجب ع�� -07 

   2أر�اح أو خسائر عن السنة املالية؛ل�شاط الشركة من 

للتحقيق من أ��ا �ع�� �عب��ا ��يحا ) أو امل��انية العمومية (يجب ع�� املراجع فحص عناصر قائمة املركز املا��  -08

   � للشركة �� ��اية السنة املالية؛عن القيم ا��قيقية لعناصر �صول و �ل��امات و�التا�� عن املركز املا�

ن �� الشركة ملناقشة عديھ اجتماع ا��معية العامة للمسا�م��و أو أحد مسايجب ع�� املراجع أن يحضر  -09

   تـــقــر�ره؛

ع�� املراجع عند حضوره اجتماع ا��معية العامة للمسا�م�ن أو اجتماع مجلس �داري �� غ�� شر�ات  -10

  3.�امة والالزمة� جميع البيانات الاملسا�مة، أن يقدم تقر�ره إ�� �عضاء و�تلوه عل��م بحيث ي�ون تقر�را شامال ع�

  مسؤوليات محافظ ا��سابات :لثالث املطلب ا 

 1                                                                    4 :محافظ ا��سابات �� ماي�� مسؤولياتتتمثل     

                               :                                              املسؤولية املدنية-

�عد محافظ ا��سابات مسؤوال تجاه الكيان املراقب عن �خطاء ال�� يرتك��ا " 01-10من القانون 61حسب املادة     

و�ع�� "أثناء تأدية م�امھ، و�عد متضامن تجاه الكيان أو اتجاه الغ�� عن �ل ضرر ي�تج عن مخالفة أح�ام القانون 

لذي يرتبط معھ �عقد مكتوب وتتوفر �� �ذه املسؤولية ثالثة أر�ان محافظ ا��سابات أمام العميل ا مسؤولية

                                                                                                                                                     :أساسية 

  ؛و إخاللھ بواجباتھخطأ يصدر من محافظ ا��سابات أو إ�مالھ أ-

                                                           
1

 214سبق ، ص ، نفس المرجعكمال الدین مصطفى الدھراوي،دمحم السید سرایا--
2

 63مرجع سبق ذكره، ص ،دمحم السید سرایا -
3

                                                                                                         215جع سبق ذكره، ص،،دمحم السید سرایا كمال الدین مصطفى الدھراوي -
4

مایتعلق بمھنة محافظ الحسابات ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 1010یونیو  29مؤرخ في 01-10الجریدة الرسمیة الجزائریة من القانون  -
 10،ص42العدد
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  ؛ات أو إ�مالھ أو إخاللھ بواجباتھضرر يص�ب املد��  ن�يجة خطأ محافظ ا��ساب-

  ؛محافظ ا��سابات الذي أصاب املد��خطأ رابطة �س�ية ب�ن -

  :ا��زائية املسؤولية- 2

املسؤولية يتحمل ا��ب�� ا��اس�� ومحافظ ا��سابات وا��اسب املعتمد، "01-10من قانون 62حسب املادة     

  "ا��زائية عن �ل تقص�� �� ال��ام قانو�ي

  :�تيةوت�ون �� ا��االت 

  اق ممارسة امل�نة؛بإعداد�ا �� سي حسابات أو وثائق قامأو  تدو�ن بيانات �اذبة �� تقار�ر-

  املصادقة ع�� وقا�ع مغايرة للتحقيق من أية وثيقة يتوجب إصدار�ا قانونا أو بحكم قواعد ممارسة امل�نة؛-

  عدم التصر�ح باألعمال غ�� الشرعية لوكيل ا��م�ور�ة إذ تم اك�شاف�ا؛-

 عدم اح��ام سر امل�نة �� حالة �سر�ب أسرار خاصة باملؤسسة؛-

 

  

املسؤولية التأدي�ية- 3  

 وعادة ت�ون ا��زاءات متدرجة حالتھ إ�� ��نة تحقيقإكما �� حالة إخالل املراجع �شرف امل�نة مما يودي إ��          

  :ع�� الوجھ التا��

 ندار� 

                                                                  التو�يخ              

                                 الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز الس�ت�ن                

  نقابة ا��اسب�ن واملراجع�ن"شطب اسمھ من جدول"                                         

                     :                     كما نجد أن �ناك �عض �مور ا��لة لشرف امل�نة و��

 أن ال �ش�� املراجع �� تقر�ره إ�� أنھ محاسب قانو�ي.  

 بوعاتھأن �سمح لعضو آخر باستخدام اسمھ �� مط.  

  يد أ�عاب زمالؤه�ش�ل يؤثر ع�� تحد أ�عابھأن �عمل ع�� تحديد.  

 أن يقوم العضو بأعمال تتعارض مع وضعھ كمراجع قانو�ي.  

 أن �عرض املراجع خدماتھ بل يجب أن يقدم�ا فقط ملن يطل��ا.  

 أن يضع اسمھ ع�� تقر�ر خاص بقوائم مالية لم يقم �و بمراجع��ا.                                                                       

                                        

  تقار�ر وأ�عاب محافظ ا��سابات :الرا�عاملطلب 

 محافظ ا��سابات  تقار�ر :أوال
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                                                                 وفيما ي�� نب�ن مف�موم تقار�ر محافظ ا��سابات     

  :ا��ساباتطبيعة تقر�ر محافظ -1   

وأداة أو وسيلة املنتج ال��ا�ي لعملية املراجعة،  عن القوائم املالية السنو�ة بمثابة اقب ا��سابات�ر مر �عت�� تقر        

،ورأيھ الف�� ا��ايد ئج فحصھ وتقييمھ لألدلة والقرائنال�� يمكن من خالل�ا أن يقوم املراجع بتوصيل نتا �تصال

ونتائج �عمال والتدفقات النقدية والتغ��ات ��  ز �� ��اية السنةمركعن ��ة وسالمة عرض القوائم املالية لل

يمثلون أطرافا داخل الوحدة  �انواحقوق امللكية عن السنة املالية إ�� أصاب املص��ة �� الوحدة �قتصادية سواء 

د من القرارات بناء �قتصادية أو أطرف خارجية وغ���م من مستخدمي القوائم املالية الذين يقومون باتخاذ العدي

 1.جع بمراجع��ا وإضفاء الثقة عل��اار�ر املالية ال�� قام املراع�� املعلومات ا��اس�ية امل�شورة �� القوائم والتق

 

  

  :اي�� إعداد تقر�ر مراقب ا��ساباتمع - 2 

ع�� القوائم لتقر�ره  يمكن �شارة إ�� املعاي�� املتعارف عل��ا ال�� تحكم سلوك مراقب ا��سابات عند إعداده     

  :املالية ومتمثلة فيما ي��

يو�� تقر�ر املراجعة ما إذا �انت القوائم املالية ال�� تم إعداد�ا وعرض�ا وفقا للمبادئ ا��اس�ية املقبولة  - أ

  عاما؛قبوال 

 ة ا��الية مقارنة�� الف�� �شارة �� تقر�ر املراجعة إ�� مدى الثبات و��ساق �� تطبيق املبادئ ا��اس�ية املقبولة  - ب

 السابقة؛بالف��ة 

 ؛ب �� تقر�ر املراجعة إ�� غ�� ذلكراقامللم �شر  يف��ض أن �فصاح �� القوائم املالية �افيا أو مالئما ما - ت

راقب رأيھ �� امل�� القوائم املالية �وحدة واحدة و�تطلب ذلك أن يبدي  ھرأيع�� مراقب ا��سابات إبداء  يجب - ث

 2ك�ل؛ سةللمؤسالقوائم املالية 

 :صر �ساسية املكونة لتقر�ر املراجعةاالعن- 3

                                                                                                          3:ل العناصر الرئ�سية لتقر�ر مراقب ا��سابات ع�� ما ي��ثمتت

  :عنوان التقر�ر-1- 3

ر�ر �خرى وكذا صفة التم��ه عن التق" املستقل   مراقب ا��سابات تقر�ر" ر �عبارة�ستلزم أن �عنون التقر�

                           القوائم املالية مما يؤثر           ملستخدميألن ل�ا داللة �امة  ،�ستقالل �� �ساس إلعداد �ذا التقر�ر

  .                                                                من خالل التقر�ر أي الف�� الذي يقوم املراجع بتوصيلھثق��م �� الر ع�� 

  :الطرف الذي يوجھ إليھ التقر�ر-2- 3 

                                                           
1

الدار الجامعة للنشر والتوزیع اإلسكندریة ،)األسس العلمیة والعملیة ( اجعة ،أسس المرشریفة على  حسن –دمحم سمیر الصبان -عبد الفتاح الصحن-
 384،ص 2003

2
 .348، مرجع سبق ذكره دمحم السید سرایا،- 
3

  . 63، ص 2007حسین احمد عبید، شحاتة السید شحاتة، مراجعة الحسابات، الدار الجامعیة للنشر ولتوزیع، مصر، -
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و�وجھ واللوائح املراجعة والقوان�ن يجب أن يوجھ تقر�ر مراقب ا��سابات إ�� الفئة املعنية وفقا لظروف عملية     

 تم أ��اب ا��صص أو الشر�اء أو املدير�ن أو أعضاء مجلس إدارة امل�شأة ال�� التقر�ر عادة إما إ�� املسا�م�ن أو

  .يةمراجعة قوائم�ا املال

  :الفقرة �فتتاحية -3- 3

ار�خ�ا،و�جب أن يب�ن كذلك بأن إعداد القوائم ام بتدقيق�ا تلقوائم املالية ال�� قيجب أن يظ�ر املدقق �� تقر�ره ل   

  .أما مسؤولية املدقق فتتمثل �� إبداء الرأي تجا��ا ،ة املؤسسةلية �� من مسؤولية إدار املا

  :فقرة النطاق -4- 3

يجب أن �ش�� تقر�ر املدقق إ�� نطاق عملية التدقيق ع�� التصر�ح بأن عملية التدقيق قد تمت وفقا ملعاي��     

نطاق  بتقر�ر املدقق بيانا يو�� كما يجب أن تتضمن فقرة ال ،وفقا للمعاير واملمارسات الوطنيةأو التدقيق الدولية 

خالية من �خطاء  د معقول بأن القوائم املاليةوذلك ل��صول ع�� تأكي أن عملية التدقيق قد خطط ل�ا ونفذت،

  .ا��و�ر�ة 

  :الرأيفقرة -5- 3

عما إذا �� الفقرة �ساسية الثالثة �� التقر�ر النمطي غ�� املتحفظ وتتضمن �ذه الفقرة رأي مراقب ا��سابات     

ح �� �ل جوان��ا ال�امة عن املركز املا�� �� تار�خ ��اية السنة ونتائج �عمال والتدفقات و �انت القوائم املالية �ع�� بوض

  . عن السنة املن��ية �� ذلك التار�خ يةالنقد

  :تار�خ التقر�ر-6- 3

  .نية�خ ��اية أعمال الفحص امليدايؤرخ تقر�ر مراقب ا��سابات بتار�خ يوم اكتمال عملية املراجعة أي بتار     

  :عنوان مراقب ا��سابات-7- 3

  يجب أن يو�� التقر�ر عنوان مع�ن ملراقب ا��سابات و�و املدينة ال�� يقع ف��ا مكتب مراقب ا��سابات    

  .عن عملية املراجعة املسئول 

  :توقيع مراقب ا��سابات-8- 3

بات �� أن يصاحب التوقيع الرقم ا��اص بمراقب        ا��سا ب، و�جمراقب ا��سابات املع�ن يوقع التقر�ر باسم    

  .��ل ا��اسب�ن واملراجع�ن

  أ�عاب محافظ ا��سابات :ثانيا

                                                                                         :يتم تص�يف أ�عاب محافظ ا��سابات إ��     

  :امل�ام العادية تعلقة بامل�عاب �: أوال

تأ�ي ع�� ش�ل�ن �ول �� إطار امل�ام   فأ��ا حسب نص القانون ا��زائري ا��ددة أل�عاب محافظ ا��سابات     

: �عاب محافظي ا��سابات ع�� أنھ املتعلق �سلم أ 7/11/1994من القرار املؤرخ ��  2نصت املادة ،العادية ل�شاطھ
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ا عن �عمال ال�� ينجز�ا خالل السنة املالية �� إطار امل�ام العادية ومع اح��ام يتقا��� محافظ ا��سابات أ�عاب

   .العناية امل�نية

                                                                                                                                                                                                          

  بتحديد ��عا-)01

   1: يحدد سلم ��عاب ع�� أساس العناصر التالية       

  .بتحديد عدد الساعات الضرور�ة املقدرة ألداء م�مة محافظ ا��سابات اس�نادا لنص القانون -01

 .   دج500الساعات بمبلغ  عات �� معدليتم حساب ��عاب ل��زء ا��صل بضرب عدد السا-02

عندما ي�ون أك�� من محافظ حسابات �عملون لنفس املؤسسة فان مبلغ أ�عا��م �ساوي أ�عاب محافظ -03  

                                             .املتدخل�نيتم ا��صول ع�� أ�عاب �ل محافظ حسابات بقسمة املبلغ ع�� عدد  ،%20حسابات واحد مع ز�ادة 

ا��موع ا��ام للموازنة السنو�ة ما عدا إعادة تقو�م �ستمارات مع مجموع عائدات �ستغالل كما حدد -04

�ناء حسابات تحو�ل �عباء، ال تتضمن �س�ثمارات ا��اصة املدرجة �� املوازنة ا��طط الوط�� للمحاسبة باست

                                                                                                      .كن أن تطرأ الحقاال�� طرأت أو ال�� يم

ج يطابق د2250000د�ا �ق��� البالغ أ�عاب محافظ ا��سابات ا��ددة �� ا��دول ال تتضمن الرسوم، وح - 5  

         . ساعة 4500عدد 

                                                                                                                                               دفع ��عاب  -)02

عن م�امھ العادية و�ناء ع�� تقديم بيانات  1994نوفم��  7من قرار  8تدفع أ�عاب محافظ ا��سابات حسب املادة   

  2:اي�� ��عاب كم

  .عند بداية �عمال  30%-

                                                                                                                                                                              .�عد تقديم التقر�ر املتعلق باألعمال املؤقتة % -20

 .عند ان��اء �عمال ال�� تتوج ب�سليم تقر�ر إثبات ��ة ا��سابات -%30 

  .�عد اجتماع ا��معية العادية -%20 

                                                           ا��اصةامل�ام املتعلقة ب�عاب � :ثانيا 

اندماج أو انقسام مؤسسة، إ�شاء شر�ات فرعية إلس�ام  �ام ا��اصة الدقيقة مثلالش�ل الثا�ي يتعلق باملأما     

جز�ي �� �صول، م�ام محدودة وظرفية �� مراقبة ا��سابات، أ�عاب �ذه امل�ام تحدد باتفاق مش��ك ب�ن املسا�م�ن 

  . ومحافظي ا��سابات

                                                                                                                                                                                                                                                      

تحدد : "، ف�� تنص ع�� أنعتمداملتعلق با��ب�� ا��اسب وا��اسب امل 01-10من القانون  37و�موجب املادة 

                                                           
1
 132-129ص ، مرجع سبق ذكره، صعمر أقاسم 
2

ئر، وزارة المالیة، مجموعة النصوص التشریعیة و القانونیة المتعلقة بضبط مھنة المحاسبة، المجلس الوطني للمحاسبة، منشورات الساحل، الجزا -
 .30- 29، ص2002
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ا��معية العامة أو ال�يئة املؤ�لة امل�لفة باملداوالت، أ�عاب محافظ ا��سابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز م�ما يكن 

ش�لھ، باست�ناء ��عاب والتعو�ضات املنفقة �� إطار م�متھ، كما ال يمكن اح�ساب ��عاب، �� أي حال من 

      1."لنتائج املالية ا��ققة من الشركة أو ال�يئة املعنية�حوال، ع�� أساس ا

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة الفصل                                                                                      

حيث تظ�ر �ذه ��مية ع�� ضوء ما قدم �� �ذا الفصل �ستخلص بأن للمراجعة ا��ارجية دورا �اما وفعاال،       

من خالل امل�ام واملسؤوليات املو�لة ��افظ ا��سابات �� إضفاء الثقة ع�� املعلومات املالية ال�� ت�شر�ا املؤسسة، 

وذلك من خالل تقار�ره ال�� يبدي ف��ا رأيھ الف�� ا��ايد ع�� سالمة قوائم املالية، ومدى تطبيق مبادئ ومعاي�� 

مة، فوجود �ذا الرأي يز�د من إم�انية �عتماد ع�� �ذه القوائم املالية باإلضافة إ�� ذلك و�جراءات بطر�قة سلي

                                                           
1
 135أقاسم عمر، مرجع سبق ذكره،ص  
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أنھ يمنح للعامل�ن وأ��اب املصا�� والسيما املسا�م�ن الراحة والطمأن�نة، وذلك من خالل ثق��م �� الطاقم �داري 

 . الذي �س�ر ع�� س�� شؤون املؤسسة
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 :مقدمة الفصل

ر�اح غ�� أ سا�مت العوملة �� فتح أسواق جديدة أمام م�شآت �عمال، مما أتاح ل�ا فرصة التوسع وتحقيق     

مسبوقة، غ�� أ��ا من ناحية أخرى قد خلقت ب�ئة تنافسية شرسة، ما لم تطم�ن مصادر التمو�ل ��سن إدارة 

ال�� �س��دف وضع �سس والقواعد ال�� تحدد العالقة ب�ن ومن �نا جاءت ا��اجة إ�� حوكمة الشر�ات، . امل�شأة

�دارة و�طراف ال�� ��م�ا أمر املؤسسة، �ش�ل يحقق �مان والطمأن�نة ملصادر التمو�ل، وال يجعل مصا���م 

  .عرضة للمخاطر

من خالل  سنحاول من خالل �ذا الفصل تقديم املراجعة ا��ارجية �آلية لتفعيل حوكمة املؤسسات �قتصادية

ثالثة مباحث يندرج املبحث �ول تحت عنوان مدخل إ�� حوكمة املؤسسات، يتضمن مف�وم ومبادئ حوكمة 

املؤسسات كذلك أ�مية وأ�داف ا��وكمة، أما املبحث الثا�ي عبارة عن أساسيات ��وكمة املؤسسات، يتضمن 

واقع حوكمة املؤسسات �� ا��زائر، املبحث  �طراف املعنية بتطبيق حوكمة املؤسسات كذلك ا��ددات و�ليات و

الثالث دور املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسسات، يتضمن �ذا املبحث عالقة ا��وكمة باملراجعة 

وا��اسبة، ودور محافظ ا��سابات �� تقييم نظام الرقابة الداخلية كذلك دور آليات املراجعة ا��ارجية �� تفعيل 

  .     أخ��ا أثر املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسساتحوكمة املؤسسات، و 
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    مدخل إ�� حوكمة الشر�ات :املبحث �ول 

�عت�� ا��وكمة من ب�ن املواضيع ا��ديثة �عدما تم التطرق إل��ا �� جميع امليادين و ع�� �افة املستو�ات، و ذلك       

ا��تلفة ال�� حدثت �� كث�� من الدول املتقدمة، سعيا م��ا للتحكم الرشيد �� �عد سلسلة �زمات و الفضائح املالية 

    .واملؤسسات و الشر�ات من أجل ضمان مصا�� مختلف �فراد

  مف�وم حوكمة املؤسسات :  املطلب �ول 

  سوف نتطرق من خالل �ذا املطلب إ�� اللمحة التار�خية ثم إ�� املف�وم   

  كمة املؤسسات��ة تار�خية ��و  :أوال 

 Bearls Means يرجع �ساس النظري والتار��� ��وكمة الشر�ات لنظر�ة الو�الة وال�� �عود ظ�ور�ا  لألمر�كي�ن      

and   رأسمال الشركة و�دارة، حيث أثارت �ذه النظر�ة جذال  م، حيث الحظا أن �ناك فصل ب�ن ملكية1932سنة

ل ال�� �عود للمسا�م�ن، وم�مة اتخاذ القرار وال�سي�� املو�لة للمس��ين، كب��ا يتعلق بالفصل ب�ن ملكية الرأسما

الذين تر�ط�م بالشركة عقود تفرض عل��م العمل لصا�� املسا�م�ن، من أجل ز�ادة ثرو��م وخلق القيمة مقابل 

ا ��داف أجور يتقاضو��ا، غ�� أنھ حسب فرضيات �ذه النظر�ة فإن اختالف الطبيعة السلوكية والت�و��ية وكذ

ب�ن املس��ين واملسا�م�ن تؤدي إ�� خلق صراع منفعة �� البداية ب�ن �ذين �ثن�ن لتتعدى فيما �عد إ�� �طراف 

�خرى، ي��أ املس�� حسب �ذه النظر�ة لوضع إس��اتيجيات تحميھ وتحفظ لھ حقوقھ عن طر�ق استغالل نفوذه 

علومات ال�� �ستقبل�ا املس�� قبل غ��ه، و�ذلك ف�و يفضل وشبكة العالقات باملوردين والعمالء وكذلك ��م امل

   1.تحقيق مصا��ھ وأ�دافھ ال��صية أوال قبل مصا�� املؤسسة

حيث ي��أ املسا�مون لتعديل سلوك املس�� السل�� ول��فاظ ع�� مصا��ھ باتخاذ تداب�� تقو�مية ورقابية عن    

أدوات رقابية وإشرافية داخلية، �عتمد مجالس الرقابة طر�ق إ�شاء نظام حوكمة الشر�ات الذي يملك آليات و 

  .التبادلية ب�ن املس��ين، وكذا الرقابة املباشرة للمسا�م�ن

وقعت خالل العقدين  أ�م �سباب  ال�� أدت إ�� ضرورة ظ�ور ا��اجة ل��وكمة �حداث الدولية ال�� ومن      

�، وأزمة املدخرات و القروض �� الواليات املتحدة وما حدث �� املاضي�ن  مثل فضيحة بنك �ئتمان و التجارة الدو�

مال��يا و سنغافورة و  جنوب آسيا من �ارثة مالية اجتاحت �سواق �سيو�ة أدت إ�� ا��يار العديد من البورصات ��

                                                           
ل شهادة الماجستیر في العلوم اإلدار�ة، جامعة ، مذ�رة ضمن متطل�ات نیمد� إم�ان�ة تطبی� الحو�مة في الشر�اتصالح بن إبراه�م الشعالن،  -1

 . 27، ص8200ًالملك سعود، السعود�ة، 
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لية للشر�ات و ، ال�� وصفت بأ��ا �انت ن�يجة أزمة ثقة �� م�ونات �دارة املا1997الفلب�ن و اندون�سيا �� عام 

  1.ال�شر�عات ال�� تنظم �شاط �عمال والعالقات فيما ب�ن القطاعات �س�ثمار�ة والشر�ات وا���ومة

قد جاءت ظا�رة الفضائح املالية لبعض الشر�ات العاملية لتؤكد أ�مية إيجاد معاي�� ألفضل املمارسات و كما 

شر�ات املسا�مة، ملا تضمن تحقيق ��داف  الفعال ع�� �جراءات �� �دارة و التنظيم و املراقبة و�شراف

املوضوعة و �ل��ام باألنظمة الداخلية و ا��ارجية املنظمة لشؤون أعمال الشر�ات أو ما يطلق عليھ حوكمة 

   2.الشر�ات

  �عر�ف حوكمة املؤسسات :ثانيا

سن��ز البعض م��ا  ات �� �ذا ا��ال،ال يوجد �عر�ف موحد ��وكمة املؤسسات، لكن �ناك العديد من �ج��اد    

      :                                                              فيماي��

: مثل لفظ ا��وكمة �و ترجمة للمصط�� �نجل��ي إستخدمت العديد من املصط��ات للتعب�� عن ا��وكمة  - 

  . يدا��كم الصا�� أو ا�� ا��كم الراشد، �دارة الرشيدة،

إدارة الشركة العالقات فيما ب�ن القائم�ن  بأ��ا مجموعة من :OECDعرف��ا منظمة التعاون �قتصادي والتنمية -

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

                                                                                                                             3.ابأنھ النظام الذي يتم من خاللھ إدارة الشر�ات والتحكم �� أعمال� :IFCكما عرف��ا مؤسسة التمو�ل الدو�� - 

إدارة الشركة �ع�� بمصا�� �طراف ال��  حوكمة الشركة أو �دارة الرشيدة، �� الوسيلة ال�� تضمن للمجتمع أن-

  .  ��م�م أمر�ا

�عرف ا��وكمة بأ��ا حالة أو عملية أو نظام يح�� سالمة �افة التصرفات ونزا�ة السلوكيات داخل الشركة، كما  -

                                                                                4.�عد حوكمة الشر�ات بمثابة عملية إدار�ة تمارس�ا سلطة �دارة �شرافية سواء داخل الشر�ات أو خارج�ا

  .                                                                  مبادئ حوكمة املؤسسة :املطلب الثا�ي 

ضمان ا��قوق والوجبات �عرف مبادئ حوكمة املؤسسات بأ��ا مجموعة من �سس واملمارسات ال�� تطبق ل    

  :                                                                                                ل�افة املتعامل�ن مع املؤسسة، حيث تظ�ر �ذه املبادئ ع�� النحو التا��

                                                           
، ملتقى وطني حول حو�مة الشر�ات �أداة لضمان صدق المعلومة المال�ة و األنظمة المحاسب�ة و أثرها على مستو� أداء األسواقدبلة فاتح، -1

  .37، ص2009جامعة دمحم خ�ضر، �س�ر،  حو�مة الشر�ات،
2
.73، مرجع سب� ذ�ره، دبلة فاتح - 

 
  

3
، الملتقى العلمي الدولي حول آلیات )دراسة حالة الجزائر(الحوكمة في المؤسسات المصرفیة العربي عطیة، دمحم الخطیب نمر، جعیدي شرفة، -

    .2013نوفمبر 26-25حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، ورقلة 
4
والتوزیع،  عالجامعیة، للنشر والطب ة، دار المعرف)مدخل حوكمة الشركات(ءالفكر الحدیث في التحلیل المالي وتقیم األداي، منیر إبراھیم ھند - 

  .05،06االسكندریة، ص 
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  حقوق املسا�م�ن :املبدأ �ول -

�� مصا�� املسا�م�ن ال�� يكفل�ا أ�م القانون �ا��ر�ة �� �نتخاب، ال�دف �ذا املبدأ العمل �و ا��افظة ع     

                          1.ا��.....�فصاح �� الوقت املناسب عن املعلومات، التصو�ت

  املعاملة املت�افئة للمسا�م�ن                                                      :املبدأ الثا�ي-

ا املبدأ تأكيدا ع�� املعاملة املت�افئة ��ميع املسا�م�ن، ومن بي��م صغار املسا�م�ن، واملسا�م�ن يتضمن �ذ     

�جانب �� نطاق أساليب ممارسة سلطة �دارة باملؤسسة، كما ي�ب�� أن تتاح ل�م �افة  فرصة ا��صول ع�� 

                                                                                                               2.�عو�ض فع�� �� حالة ان��اك حقوق�م

  دور أ��اب املصا�� �� حوكمة املؤسسات                                        :املبدأ الثالث-

ل املؤسسة أو يجب أن �عمل إطار حوكمة ع�� التأكد من اح��ام أ��اب املص��ة ا��تلفة املرتبط�ن بأعما     

�سمح بوجود آليات ملشارك��م بما يكفل تحس�ن �داء وأن ي�ون ل�م الفرصة ا��صول ع�� املعلومات املتصلة 

   3.بذلك

  �فصاح والشافية بدقة و�� الوقت املناسب                                      : املبدأ الرا�ع-

وق أ��اب املص��ة املعاي�� ا��اس�ية واملالية ال�� ت�بع�ا �� تقييم �ع�� ع�� الشر�ات القيام باإلفصاح عن حق     

�داء، مع مراعاة وجوب أن توفر قنوات �شر املعلومات طر�قة عادلة للوصول للمعلومات ال�� ��تم �افة 

   4.املس�ثمر�ن �� الوقت املناسب

                                مسؤوليات مجلس �دارة                            :املبدأ ا��امس-

يجب أن ي�يح إطار حوكمة املؤسسات ا��طوط �رشادية �س��اتيجية لتوجيھ املؤسسات، وان يكفل املتا�عة      

الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس �دارة من قبل املؤسسة واملسا�م�ن، في�ب�� أن �عمل أعضاء مجلس 

مل للمعلومات لتحقيق مصا�� املؤسسة واملسا�م�ن، وكذا املعاملة املت�افئة ��ميع �دارة ع�� أساس توفر �ا

  5. املسا�م�ن

  

                                                           
1

القاھرة  ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،)المفاھیم ،المبادئ ،التجارب،المتطلبات(حوكمة الشركات القطاع العام والخاصطارق العال حماد، -
  .12،ص2،2007ط
2

  .   12طارق العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص-
3

  .   12طارق العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص -
.134، ص2012، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،حوكمة الشركاتأحمد على خضر،  -

4
  

.    134، ص نفس المرجع السابق، أحمد على خضر -
 5
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  . أ�مية حوكمة املؤسسات وأ�داف�ا:املطلب الثالث

                                                                                                            :               ��وكمة املؤسسات أ�مية بالغة ملا ل�ا من أثر إيجا�ي �� بلوغ أ�داف املؤسسة �قتصادية تمثلت �� ماي��      

  أ�مية حوكمة املؤسسات  -01

�عت�� ا��وكمة بالغة ��مية �� إدارة الشر�ات أو املؤسسات من أجل تحقيق الثقة �� املعلومات املالية الواردة ��       

                                                                                                                             1:املالية خاصة للمسا�م�ن ولشر�ات وذلك كما ي��القوائم 

  �مية ا��وكمة بال�سبة للمسا�م�نأ-1- 1

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

  .           جو�ر�ة قد تؤثر ع�� أداء الشركة �� املستقبل

�فصاح ال�امل عن أداء الشركة والوضع املا�� والقرارات ا��و�ر�ة املتخذة من قبل �دارة العليا �ساعد –

  .س�ثمار �� �ذه الشر�اتاملسا�م�ن ع�� تحديد ا��اطر امل��تبة ع�� � 

  : أ�مية ا��وكمة بال�سبة للشر�ات-2- 1

تمكن من رفع الكفاءة �قتصادية للشركة من خالل وضع أسس للعالقة ب�ن مدير الشركة ومجلس �دارة -

  .واملسا�م�ن

وف�� �عمل ع�� وضع �طار التنظي�� الذي يمكن من خاللھ تحديد أ�داف الشركة وسبل تحقيق�ا من خالل ت–

ا��وافز املناسبة ألعضاء مجلس �دارة التنفيذية ل�ي �عملوا ع�� تحقيق أ�داف الشركة ال�� ترا�� مص��ة 

  .املسا�م�ن

تؤدي إ�� �نفتاح ع�� أسواق املال العاملية وجذب قاعدة عر�ضة من املس�ثمر�ن لتمو�ل املشار�ع التوسعية، فإذا –

ت �جن�ية، يمك��ا ز�ادة ثقة املس�ثمر ا���� و�التا�� ز�ادة رأس املال بت�لفة �انت الشر�ات ال �عتمد ع�� �س�ثمارا

 .أقل

  :أ�داف حوكمة املؤسسات-)02

  2:�عمل معاي�� ومحددات املؤسسات ع�� تحقيق العديد من ��داف نذكر م��ا ماي��        

  ة و�نطباع �يجا�ي ع��ا؛تحس�ن قدرة املشروعات عل تحقيق أ�داف�ا من خالل تحس�ن الصورة الذ�ني

                                                           
.46ص، دار الكتاب الحدیث لنشر والتوزیع،)معاییر حوكمة المؤسسات المالیة( ف ومنظمات األعمالالبنوك والمصارصالح حسن،  -

1
  

2
من حوكمة الشركات كآلیة للحد  لملتقى الوطني حولدور آلیات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداري، ا بروش زین الدین، دھیمي جابر،  - 

   5،ص2012ماي  06/07 خیضر، بسكرة، یومي، جامعة دمحمالفساد المالي واإلداري
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تحس�ن عملية صنع القرار �� الشر�ات بز�ادة إحساس املدير�ن باملسؤولية وإم�انية محاسب��م من خالل ا��معية 

  العامة؛

  تحس�ن خاصية مصداقية البيانات واملعلومات وتحقيق س�ولة ف�م�ا ع�� ا��دود؛ 

  ومة صنع القرار؛إدخال اعتبارات القضايا البي�ية و�خالقية �� منظ

  تحس�ن درجة الشفافية والوضوح و�فصاح و�شر البيانات واملعلومات؛ 

 ز�ادة قدرة �دارة ع�� تحف�� العامل�ن وتحس�ن معدالت دوران العمالة واستقرار العامل�ن؛   

 ز�ادة قدرة املشروعات ع�� تحس�ن موقف�ا التناف��� وجذب اس�ثمارات و رؤوس أموال أخرى؛

و�سمح حوكمة الشر�ات كذلك بخلق الثقة ب�ن املتعامل�ن �� زمن الفضائح املالية و���يارات وتمكن خاصة         

املس�ثمر�ن املالي�ن من ا��صول ع�� وسائل تقوم بالرقابة ع�� إدارة أصو�م املوزعة ع�� عدة محافظ اس�ثمار�ة 

                               .                    وتؤدي إ�� �عظيم املنافع

  خصائص حوكمة املؤسسة: املطلب الرا�ع

  : تتم�� حوكمة املؤسسات �عدة خصائص نذكر م��ا

  :أي إتباع السلوك �خال�� املناسب وال��يح و�ذا �نضباط يتحقق من خالل :�نضباط- 01

  البيانات وا��ة ل��م�ور؛-أ 

  للس�م؛وجود ا��وافز لدى �دارة تجاه تحقيق سعر أع�� -ب 

  التقدير السليم ��قوق امللكية؛ - ج 

  التقدير السليم لت�لفة رأسمال؛ -د 

يقصد بھ تقديم صورة حقيقية ل�ل ما يحدث، كما �ع�� العلنية �� مناقشة             املوضوعات،  :الشفافية-02

  :وحر�ة تداول املعلومات، كما تتحقق �ذه الشفافية من خالل

  الية بدقة؛ �فصاح عن ��داف امل-أ 

  �شر التقر�ر السنوي �� موعده؛-ب 

  ا��فاظ ع�� املعلومات وعدم �سر���ا قبل �عالن ع��ا؛ - ج 
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  �فصاح العادل عن النتائج ا��تامية؛ -د 

  :أي ال توجد تأث��ات وضغوط غ�� الزمة للعمل و�ذه �ستقاللية تحقق من خالل النقاط التالية :�ستقاللية-03 

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

  وجود مجلس إدارة إشرا�� مستقل عن مجلس �دارة التنفيذي؛ -ب 

  وجود ��نة مراجعة يرأس�ا عضو مجلس إدارة مستقلة؛-ج

   1وجود مراجع�ن خارجي�ن غ�� مرتبط�ن بالشركة؛-د  

ة التنفيذية من خالل تقديم كشف حساب عن أي إم�ان تقديم وتقدير أعمال مجلس �دارة و�دار  :املساءلة-04

  :تصرف ما، و�تم تقديم العمل أوال ثم محاسبة القائم�ن عليھ واملساءلة تتم من خالل

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

  التحقق الفوري حال إساءة �دارة العليا؛-ب 

  وأعضاء ��نة �دارة؛وضع آليات �سمح �عقاب املوظف�ن التنفيذي�ن - ج 

  2ممارسة العمل �عناية ومسؤولية ال��فع عن املصا�� ال��صية؛-د 

  : أي يجب اح��ام حقوق مختلف مجموعات أ��اب املص��ة �� امل�شأة �ذا يمكن أن يتحقق من خالل: العدالة-05

  املعاملة العادلة ملسا��� �قلية من قبل املسا�م�ن أ��اب �غلبية؛ -أ

  فة حملة �س�م ف الدعوة إ�� �جتماعات العامة؛  حق �ا-ب 

  امل�افآت العادلة ألعضاء مجلس �دارة؛-ج

  إعطاء املسا�م�ن حق �ع��اض عند إساءة حقوق�م؛ -د

 :أي النظر إ�� الشركة كمواطن جيد و�ذا من خالل:املسؤولية �جتماعية-06

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

 عدم �شغيل �حداث؛                                                                             -ب

                                                           
. 23طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره  ص -

1
  

.92حسن، مرجع سبق ذكره، ص  صالحا -
2
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  وجود سياسة توظيف وا��ة و عادلة؛        - ج 

 1وجود سياسة وا��ة عن املسؤولية البي�ية؛ -د

  أساسيات حوكمة املؤسسة :املبحث الثا�ي

م ع�� مجموعة من ا��ددات ال�� تمثل دعائم أساسية ل�ا، ونظرا أل�مي��ا حرصت العديد حوكمة املؤسسات تقو     

من املؤسسات الدولية ع�� تطبيق�ا، و�� �ذا املبحث س�تم استعراض محددات ا��وكمة و�طراف املعنية 

 .بتطبيق�ا وكذا واقع ا��وكمة �� ا��زائر

                                 وكمة املؤسسات         �طراف املعنية بتطبيق مف�وم ح :املطلب �ول 

                  2:�ناك أر�عة أطراف تؤثر وتتأثر بالتطبيق السليم لقواعد حوكمة املؤسسات و�م     

و�م من يقومون بتقديم رأس املال للشركة عن طر�ق ملكي��م لألس�م وذلك مقابل ا��صول ع�� : املسا�م�ن-01

ناسبة الس�ثمارا��م، وأيضا �عظيم قيمة الشركة ع�� املدى الطو�ل و�م من ل�م ا��ق �� اختيار أعضاء �ر�اح امل

 .مجلس �دارة املناسب�ن ��ماية حقوق�م

يمثلون املسا�م�ن وأيضا �طراف �خرى مثل أ��اب املصا��،  ومجلس �دارة يقوم باختيار : مجلس �دارة-02

ذين يو�ل إل��م سلطة �دارة اليومية ألعمال الشركة، بإضافة إ�� ع�� أدا��م، كما يقوم املدير�ن التنفيذي�ن وال

.                                                                                           مجلس �دارة برسم السياسات العامة للشركة وكيفية محافظة ع�� حقوق    املسا�م�ن

و�� املسئولة عن �دارة  الفعلية للشركة وتقديم التقار��� ا��اصة باألداء إ�� مجلس �دارة، و�عت�� : دارة� -03

إدارة الشركة �� املسئولة عن �عظيم أر�اح الشركة وز�ادة قيم��ا بإضافة إ�� مسؤولي��ا تجاه �فصاح والشفافية �� 

  . املعلومات ال�� ت�شر�ا للمسا�م�ن

و�م مجموعة من �طراف ل�م مصا�� داخل الشركة مثل الدائن�ن واملوردين واملوظف�ن، : املصا��أ��اب -04 

و�جب مالحظة أن �ؤالء �طراف ي�ون لد��م مصا�� قد ت�ون متعارضة ومختلفة �� �عض �حيان، فالدائنون ع�� 

  . ظف�ن ع�� قدرة الشركة ع�� �ستمرارس�يل املثال، ��تمون بمقدرة الشركة ع�� السداد �� ح�ن ��تم العمال واملو 

  

  

  

                                                           
.111للحوكمة، ص يأساسیات الحوكمة،مصطلحات ومفاھیم سلسلة النشرات التثقیفیة لمركز أبو ظب -

 1
  

2
  . .20، ص2009، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، )دراسة مقارنة( لجة الفساد المالي واإلداريدور حوكمة الشركات في معادمحم مصطفى سلیمان،  -

  



 المراجعة الخارجیة كآلیة لتفعیل حوكمة المؤسسات االقتصادیة                     :الفصل الثاني
 

 

49 

  

 يو�� �ذه �طراف): 1-2(الش�ل رقم

 

 

 

 

  

  

  . 20دور حوكمة الشر�ات �� معا��ة الفساد املا�� و�داري، صدمحم مصطفى سليمان،  :املصدر 

  

  محددات حوكمة املؤسسات :املطلب الثا�ي

الثقة �� �قتصاديات الوطنية، وتفعيل و�عميق دور أسواق املال ��  �عمل محددات حوكمة الشر�ات ع�� ز�ادة     

�عبئة املدخرات من ج�ة، ورفع معدالت عوائد �س�ثمار من ج�ة أخرى، إضافة إ�� حماية حقوق صغار املس�ثمر�ن 

ر�ات و���يع القطاع ا��اص ومؤسساتھ ع�� النمو ورفع قدرتھ التنافسية ولعل محددات �ساسية ��وكمة الش

  :تتمثل ��

  1:ا��ددات الداخلية- 01 

و�ش�� إ�� القواعد و�سس ال�� تحدد كيفية اتحاد القرارات وتوز�ع السلطات داخل الشركة ب�ن ا��معية العامة       

ومجلس �دارة واملدير�ن التنفيذي�ن، وال�� يؤدي توافر�ا من ناحية وتطبيق�ا من ناحية أخرى إ�� تقليل التعارض 

  :مصا�� �ذه �طراف الثالثة، تت�ون داخل الشر�ات نفس�ا و�شمل ب�ن

  آلية توز�ع السلطات داخل الشركة؛-

  �لية والقواعد و�سس الناظمة لكيفية اتخاذ القرارات �ساسية �� الشركة؛–

                                                           
1

 حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي(، دور لجان مراجعة الحسابات في تفعیل حوكمة الشركاتخنشورجمال، خیر الدین جمعة، -
 07یضر، بسكرة، ص ، جامعة دمحم خ2012ماي  07-06مؤتمر یومي   )واإلداري

 ر�اتشاألطراف المعن�ة بتطبی� حو�مة ال

 المساهمین مجلس اإلدارة اإلدارة أصحاب المصالح
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لية املناسبة ل�ذه العالقة ال�ي�لية ب�ن ا��معية العمومية للشركة ومجلس إدار��ا واملدير�ن التنفيذي�ن ووضع �–

  العالقة مما يخفف من التعارض ب�ن مصا�� �ذه �طراف الثالثة وصوال لت�امل �ذه املصا��؛

  1:ا��ددات ا��ارجية -02  

قوان�ن سوق املال، والشر�ات، (و�ش�� إ�� املناخ العام لالس�ثمار مثل القوان�ن املنظمة لل�شاط �قتصادي       

�� توف�� املال ) البنوك وسوق املال(وكفاءة القطاع املا�� ) ملمارسات �حت�ار�ة، و�فالسوتنظيم املنافسة ومنع ا

�� إح�ام الرقابة ع�� املؤسسات ) �يئة سوق املال والبورصة(الالزم للمؤسسات، وكفاءة �ج�زة وال�يئات الرقابية 

�سواق بكفاءة مثل ا��معيات امل�نية  والشر�ات، وذلك فضال عن �عض املؤسسات ذاتية التنظيم ال�� تضمن عمل

املراجع�ن، ا��اسب�ن، ا��ام�ن والشر�ات العاملة �� سوق �وراق (ال�� تضع ميثاق شرف للعامل�ن �� السوق 

م�اتب املراجعة، ومؤسسات التص�يف �ئتما�ي، (باإلضافة إ�� املؤسسات ا��اصة للم�ن ا��رة ) املالية و غ���ا

      ).لية و�س�ثمار�ةو�س�شارات املا

  آليات حوكمة املؤسسات :املطلب الثالث

يمكن تص�يف مجموعة �ليات املستخدمة إ�� نوع�ن من آليات ا��وكمة، يختص النوع �ول بالوحدة      

�قتصادية ذا��ا، أما النوع الثا�ي يختص بمراقبة حسابات الوحدة �قتصادية،تتطلب ا��وكمة ضرورة تطبيق 

ئ محاس�ية متطورة، والقيام بالعديد من �جراءات، وتطبيق قواعد جديدة ل�ا، وتتمثل آليات حوكمة مباد

  :الشر�ات �� ��ي

ضرورة تطبيق معاي�� الشفافية و�فصاح ع�� �افة الشر�ات ال�� ت�شر حسابا��ا وقوائم�ا املالية ل��م�ور -01 

للوائح ال�� تحدد مواصفات القوائم املالية والتقار�ر وال�� تتضمن و�ستلزم ذلك التطبيق السليم ل�ل من القوان�ن وا

�فصاح ال�امل عن �ل املعلومات و�حداث ال�� تؤثر �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ع�� سالمة املركز املا�� للشركة 

املعلومات  وع�� ن�يجة �شاط�ا والعمل ع�� ا��د من أساليب �حتيال والغش ومعا��ة تضارب املصا��، وتقديم

ال�افية خاصة عن ��شطة ال�� ال تظ�ر�ا القوائم املالية، مع ضرورة توافر ال�ساطة و�يضاح ال�امل، من خالل 

  2.تقديم �افة املعلومات �� صورة س�لة م�سطة تمكن �ل من ا��تص�ن وغ�� ا��تص�ن من ف�م�ا

                                                           
1

. محاضرة بجامعة الجزائرمركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة، ، دور الحوكمة في تعزیز القدرة التنافسیة الجوزي جمیلة، -
http¦//www.kantakji.com/governance   

2
، الدار الجامعي )ل العربیة والدولیة المعاصرةفي بیئة األعما(مراجعة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوھاب نصر علي، شحاتھ السید شحاتھ،  -

   .97ص 2006،2007
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وم ع�� تحديد امل�ارات وا��صائص والقدرات ال�� ضرورة تطبيق معاي�� جيدة الختيار أعضاء مجلس �دارة تق-02

يجب توافر�ا �� أعضاء مجلس �دارة، وذلك قبل �شكيل ا��لس، وكذلك تحديد التأ�يل العل�� وا����ات العلمية 

  1.ال�� يتع�ن توافر�ا �� أعضاء مجلس �دارة

ص �ش�ل أفضل أمام متخذ القرار و�تطلب تحقيق ما سبق ضرورة ز�ادة مستوى جودة املعلومات، وإتاحة الفر  

�س�ثماري، سواء لتقييم �س�م ال�� يرغب �� بيع�ا والتخلص م��ا، وكذلك قرارات تنو�ع محافظ �وراق املالية 

  .ال�� يدير�ا �غرض �شر و�شت�ت أو توز�ع ا��اطر

ليات السوق وترشيد عالقات و�عت�� ا��وكمة  رك��ة أساسية من ر�ائز التحرر �قتصادي والتحول إ�� تفعيل آ  

العرض والطلب، فضال عن �و��ا أداة ووسيلة لتحقيق السالمة لتحقيق السالمة للمشروعات والشر�ات 

                                                                                      2.واملنظمات

  سات  �� ا��زائر    واقع حوكمة املؤس: املطلب الرا�ع              

بذلت ا��زائر ج�ودا مكثفة نحو بناء إطار مؤس��� ��وكمة الشر�ات، رغبة �� ز�ادة الت�امل مع ا��تمع     

�قتصادي العال�� حيث عملت ع�� تحس�ن مناخ �عمال ��ا وانفتاح اقتصاد�ا، و�� س�يل تحقيق ذلك واج���ا 

  .مجموعة من املعوقات والتحديات

              تطبيق مبادئ حوكمة الشر�ات �� ا��زائر معوقات-01

�ناك عدة معوقات تحد من تطبيق مبادئ حوكمة الشر�ات �� ا��زائر ع�� أرض الواقع ت�شأ من داخل الشركة     

  3:أو من خارج�ا وتتمثل فيما ي��

                                                                           : املصدر الداخ��

يتمثل �� عدم الفصل ب�ن امللكية و�دارة فأغلب �قتصاديات العاملية ال�� ي�ون ف��ا تطبيق حوكمة الشر�ات     

�� تأس�س شر�ا��ا عن الشر�ات العائلية، فل�س بالضرورة أن ي�ون رئ�س مجلس  فعاال تحاول أن ت�تعد قدر �م�ان

�دارة أو الرئ�س التنفيذي من يمتلك ال�سبة �ك�� من أس�م الشركة ممن يتمتعون �عالقات واسعة مع مسا�م�ن 

ركة، و�ندرج تحت �ذا الشركة، ولكن من الضروري أن يتمتع �ذا الرئ�س بقدرة وكفاءة وفاعلية عالية �� إدارة الش

  :املعوق الرئ���� معوقات ثانو�ة أخرى من أ�م�ا

                                                           
 .99، نفس المرجع السابق، صصالح حسن-

1
  

.99نفس المرجع السابق، ص- صالح حسن -
2
  

3
یز على مع الترك -واقع الحوكمة في دول مختارة( ، المؤتمر الدولي الثامن دور الحوكمة في تفعیل المؤسسات واالقتصادیات، صبایحي نوال -

  . 12،جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،ص ص)التجربة الجزائریة
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عدم الفصل ب�ن م�مة مجلس �دارة وم�مة �دارة التنفيذية ومسؤوليات إدارة الشركة، : �شكيل مجلس �دارة -

  .ومستوى الرقابة، وعدد اجتماعات ا��لس

يذي�ن �� مجلس �دارة �عدد مناسب ي�ونون قادر�ن عدم توفر أعضاء مستقل�ن غ�� تنف: أعضاء مجلس �دارة -

  .ع�� تقديم �راء واج��ادات مستقلة نا�عة من إحساس�م باملسؤولية، ومن خ��ا��م وتف�م�م لعمل الشركة

أ�م�ا ��نة التدقيق، و��نة امل�افآت وال��شيح، ومدى فعالي��ا واستقاللي��ا، وتوفر أعضاء : ��ان مجلس �دارة -

  .يذي�ن مستقل�ن ف��ماغ�� تنف

  :ا��ار��املصدر  -ب

 و�و املناخ �س�ثماري العام �� الدولة ومدى توافر القوان�ن والتعليمات املنظمة لل�شاط �قتصادي، ال�� تضمن 

  .تطبيق ا��وكمة �� الشر�ات وإعطا��ا صفة �لزام وعدم �عارض�ا مع �ذه القوان�ن

  :تحديات تطبيق حوكمة الشر�ات �� ا��زائر -02

  :الفساد -أ        1:يواجھ تطبيق ا��وكمة ع�� أرض الواقع مجموعة من التحديات يمكن ت��يص أ�ما �� ما ي��    

�غياب ا��وكمة، و��تج عنھ العديد من �ثار السلبية وا��ط��ة، فان�شار الفساد عادة ما يرتبط ظ�ور الفساد       

الناتج عن غياب ا��وكمة �عمل ع�� �روب �س�ثمارات �جن�ية، إ�� جانب ذلك فان للفساد ت�اليف اقتصادية 

تخصيص املوارد،  أخرى، م��ا انخفاض �نفاق ا���ومي ع�� املشار�ع ذات التوج�ات �جتماعية، فز�ادة سوء

والتحدي �ك�� الذي يواجھ تطبيق ا��وكمة �و ا�ساع نطاق الفساد ل�شمل �ج�زة ا���ومية املسئولة أساسا عن 

محار�ة الفساد، ألن ا���ومات الفاسدة دائما ما تقف �� وجھ �صالحات ال�شر�عية، وذلك ��رص�م ع�� استمرار 

  .املناخ الفاسد الذي يمنح�م م�اسب كب��ة

  املمارسة العملية والديمقراطية -ب

إذا �انت �قتصاديات النامية والصاعدة تحاول أن تطبق ا��وكمة �ش�ل سليم وفعال، فإ��ا �� إطار �ذا الس��      

  :أصبح من الواجب عل��ا أن �عمل ع�� إرساء قواعد الديمقراطية وال�� من آثار�ا �يجابية

ية لعملية تداول السلطة، وذلك لقيام�ا ع�� مبادئ التعددية وا��ر�ة، وال�� تقف �عت�� الديمقراطية آلية تلقائ - 

حائال أمام س�� أي طرف أو أية قوى سياسية لالنفراد بالسلطة، وذلك �عمل ع�� تض�يق نطاق الفساد و�ثار 

  .السلبية الناجمة عنھ

                                                           
.13، نفس المرجع السابق، صصبایحي نوال

 
-

1
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بواجبا��ا الرقابية وال�شر�عية باستقاللية تامة، ت�يح الديمقراطية الفرصة للمجالس النيابية وال�شر�عية للقيام  - 

  .ودون أية ضغوط

  :اح��ام سلطة القانون  -ج

ال يمكن ألي ���ء أن ي�ون فعاال إال إذا تقيد بالقانون و�كذا �و حال ا��وكمة، فلن ت�ون �ناك حوكمة فعالة        

القانون �و��ا إحدى �دوات امل�مة ال��  ورشيدة إال إذا �ان �ناك قوان�ن تدعم�ا وتحم��ا، وتأ�ي أ�مية سلطة

�ساعد ع�� جذب �س�ثمارات �جن�ية، وقد ي�ون �ناك تناقض ب�ن النصوص القانونية، لذا يجب ال��ك�� ع�� 

�عض العناصر امل�مة، ح�� ال يحدث فصل ب�ن القانون وتطبيقھ من الناحية العملية ومن �ذه العناصر الوضوح، 

  .ا��....التطبيق، الثواب والعقابالتحديد، �ل��ام ب

  :إ�شاء عالقة سليمة ب�ن أ��اب املصا��  -د

إن عمليات التواطؤ والفساد ال�� تتم ب�ن مجالس �دارة وكبار املدير�ن التنفيذي�ن ال تضر فقط بحقوق أ��اب     

ن �جراءات والسياسات املصا��، ولك��ا تضر أيضا بالشركة ومستقبل�ا لذا من الضروري أن ي�ون �ناك حزمة م

  .ال�� �ع�� بحماية حقوق أ��اب املص��ة بالشركة

  دور املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسسات :املبحث الثالث  

للمراجعة ا��ارجية دورا �� مجال حوكمة الشر�ات يتمثل �� محاولة حل مش�لة عدم تماثل املعلومات        

يتحقق ذلك من خالل تحقيق الكفاءة والفعالية �� أداء عملية املراجعة والرقابة ع��  والتعارض ب�ن املالك و�دارة

  .                                جودة أداء عملية املراجعة

  .دور محافظ ا��سابات �� تقييم الرقابة الداخلية �� املؤسسة :املطلب �ول  

أو   ر املراجع ا��ار�� �� تقديم ضمان الك�شاف �خطاءإن وظيفة نظام الرقابة الداخلية من وج�ة نظ      

ا��الفات بدرجة معقولة من السرعة، و�ذلك ف�ذه الرقابة �عطي ت��ير ل��ة ال��الت ا��اس�ية و�عتماد عل��ا 

ن رأي و�ؤدي فحص املراجع ا��ار�� لنظام الرقابة الداخلية إ�� تحديد إجراءات املراجعة ا��تلفة وال�� تلزم لت�و�

  .   1عن ��ة القوائم املالية

إن درجة �عتماد ع�� نظام الرقابة الداخلية لتحديد نطاق �ختبارات ال�� تتقيد ��ا إجراءات املراجعة ال يمكن     

تحديد�ا تماما �� بداية عملية املراجعة، وذلك ألنھ قد يث�ت عدم ��ة �ف��اضات ال�� ع�� أساس�ا يت�بأ املراجع 

�عتماد ع�� نظام الرقابة الداخلية ومن الضروري �عديل برنامج املراجعة إذا ث�ت أن �ختبارات لم تتم وفقا بدرجة 

  .لالف��اضات �صلية، وقد ي�ون �ذا التعديل خاص باختبارات املراجعة أو خاص بتوقيت أو إجراءات املراجعة

                                                           
. 56عبد المنعم محمودا و عیسى أبو الطبل، مرجع سبق ذكره، ص -
1
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الذي يقوم بھ املراجع الداخ�� بحيث ي�ون �ذا الفحص و�جب ع�� املراجع ا��ار�� أن يأخذ �� اعتباره الفحص     

مكمل لعملھ ول�س بديل لھ، و�جب عليھ تحديد م�ام إدارة املراجعة الداخلية لبيان أثر�ا ع�� نطاق �ختبارات 

الالزمة واختياره إلجراءات املراجعة املناسبة، إن مسؤولية محافظ ا��سابات حول �ذه �نظمة تت�� من خالل 

  :ماي��

  :الرقابة ا��اس�ية-01

�عت�� محافظ ا��سابات مسؤوال مسؤولية �املة عن فحص وتقييم وسائل وأنظمة الرقابة ا��اس�ية �و��ا ذات       

صلة �عملية التدقيق ومدى دقة البيانات ا��اس�ية امل��لة بالدفاتر ومدى إم�انية �عتماد عل��ا، ومدى داللة 

ا�� للمؤسسة عن الف��ة املالية محل الفحص،واك�شاف �خطاء ألنھ يؤثر تأث�� مباشر القوائم املالية للوضع امل

ووا�� ع�� درجة إفصاح �� ا��سابات ا��تامية والقوائم املالية للوضع املا�� للمؤسسة عن الف��ة املالية محل 

ابات ا��تامية والقوائم �� ع�� درجة �فصاح �� ا��ساو  �خطاء ألنھ يؤثر تأث��ا مباشرو  الفحص، واك�شاف

  1.املالية ومدى دالل��ا ع�� املركز املا�� والذي �عت�� �دف أسا��� من أ�داف التدقيق ا��ار��

  : الرقابة �دار�ة-02

ال �عت�� محافظ ا��سابات مسؤوال عن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية �� املؤسسة محل الفحص، ألنھ      

�� كفاية إنتاجية ممكنة وضمان تنفيذ السياسات �دار�ة طبقا ل��طة املرسومة، ولكن ��دف أساس إ�� تحقيق أك

إذا تب�ن لھ �� ظروف معينة أن �عض وسائل الرقابة �دار�ة ل�ا عالقة أو تأث�� ع�� مدى داللة ا��سابات ا��تامية 

  2.ائل و�نظمةأو القوائم املالية موضوع التدقيق، يجب عليھ عند�ا دراسة وتقييم تلك الوس

  :الضبط الداخ��-03

�عت�� محافظ ا��سابات مسؤوال عن فحص تقييم نظام الضبط الداخ�� ومقاي�سھ املستعملة �� املؤسسة       

محل التدقيق، و�عود الس�ب �� ذلك إ�� أن �ذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية ��دف إ�� حماية أصول املشروع أو 

أو سوء استعمال، و�التا�� �عت�� مسؤوال عن تحقيق �ذا ال�دف، حيث يطلب إليھ موجوداتھ ضد أي اختالس 

  .  تحقيق ال��امات وموجودات املشروع، ول�ذا نرى إلزاما عليھ التقليل من احتماالت الغش و�ختالس ف��ا

لية وال�� تتطلب تقييما من و��تم املراجع ا��ار�� أوال بالرقابة ا��اس�ية، ذلك أل��ا تتصل مباشرة بال��الت املا    

املراجع، أما الرقابة �دار�ة ف�� تتصل بطر�قة غ�� مباشرة بال��الت املالية، ولذلك ف�� ال �ستلزم الرقابة، ومع 

ذلك فإن املراجع ا��ار�� إذا اعتقد بأن الرقابة �دار�ة ل�ا صلة وثيقة بال��الت ا��اس�ية فإنھ يجب أن يأخذ �� 

  .ذه الرقابةحسبانھ تقييم �

                                                           
- 125ص ،ذكره قبسا مرجع عبد هللا، خالد أمین

1
  

.213، ص1989، مؤسسة الشباب الجامعي، مصر،، أصول المراجعة الداخلیة والخارجیةعبد الفتاح الصحن -
2
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ومن �فضل أن يقوم املراجع ا��ار�� بفحص نظام الرقابة الداخلية �� ف��ات دور�ة وذلك بتطبيق إجراءات     

لتقييم فاعلية �ذا النظام، وإذا أظ�ر املراجع ا��ار�� عدم فاعلية نظام  املراجعة املالئمة ال�� تواجھ خصيصا

                          1.�احات ال�� يرا�ا مناسبة لتقييم نظام الرقابة الداخليةالداخلية فإنھ يقوم بتقديم �ق�  الرقابة

  .                          أثر املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسسات :املطلب الثا�ي

قتصادي والظروف ا�سع دور م�نة املراجعة ا��ارجية �� السنوات �خ��ة �س�ب ك�� ��م املشروعات و�عقد �       

حيث تلعب املراجعة ا��ارجية دورا كب��ا �� تدعيم حوكمة الشر�ات وخدمة ي�ية ا��يطة �عمل معظم الشر�ات، الب

ا��تمع انطالقا من حاجة املسا�م�ن و�افة �طراف ال�� ل�ا مصا�� بالشركة إ�� معرفة مدى ال��ام الشركة أو إدارة 

الصلة، ومدى كفاء��ا �� استغالل املوارد املتاحة للشركة، ومن ناحية أخرى فإن الشركة بالقوان�ن واللوائح ذات 

مراجع ا��سابات يجب أن ��تم بمراعاة مصا�� املسا�م�ن بجانب ا�تمامھ مصا�� �افة �طراف �خرى ذات 

. قتصادي �� ا��تمعاملص��ة وذلك تدعيما لدور املراجعة ال�ام �� حوكمة الشر�ات، وتحقيقا لدور�ا �جتما�� و�

أي أنھ ل�ي ي�ون للمراجعة دور فعال و�ام �� مجال حوكمة الشر�ات ال بد من عدم ترك�� املراجعة ال�تمام�ا 

بمصا�� املسا�م�ن فقط، بل يجب مراعاة �افة مصا�� �طراف �خرى ذات العالقة واملص��ة بالشركة،مع ضرورة 

  . ��تمام �سلوك وآداب امل�نة

ثل دور املراجعة ا��ارجية �� مجال حوكمة الشر�ات يتمثل حل مش�لة عدم تماثل املعلومات والتعارض ب�ن وكما يتم

املالك و�دارة وذلك من خالل إبداء مراجع ا��سابات للرأي الف�� ا��ايد �� القوائم املالية ال�� تقوم �دارة 

أداء عملية املراجعة والرقابة ع�� جودة أداء عملية  بإعداد�ا و�تحقق ذلك من خالل تحقيق الكفاءة والفعالية ��

املراجعة وتجدر �شارة إ�� أنھ �� إطار توسيع دور املراجعة �� عملية حوكمة الشر�ات أصبح مطلو�ا من مراجع 

                                                                           2.ا��سابات إبداء الرأي �� مدى كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية بالشر�ات العامة املقيدة بالبورصة 

  . دور آليات املراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة املؤسسات :الثالث املطلب

  3: تتمثل أ�م �ليات �ساسية لدعم دور الراجعة ا��ارجية �� تفعيل حوكمة الشر�ات �� ما ي��        

و�مكن تحديد دور ��اديمي�ن �� تدعيم دور املراجعة �� تفعيل حوكمة الشر�ات �� ثالث : �ليات ��اديمية -01 

  :آليات أساسية

تطو�ر برنامج التعليم �� مرحل�� التعليم ا��اس�� وتوجيھ البحوث ا��اس�ية ��ل مشا�ل ا��وكمة و�رنامج -أ

  .التعليم امل�� املستمر

                                                           
169ص   مرجع سبق ذكره، خالد أمین، -

1
  

. 101، 100عبد الوھاب نصر علي، شحاتھ السید شحاتھ، مرجع سبق ذكره، ص ص  -
2
  

. 05، ص منشورة، محاضرة في قسم المحاسبة اإلسالمیة،الخارجیة في حوكمة الشركات، آلیات تدعیم دور المراجعة رأفت حسین مطیر -
3
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املؤتمرات �� مجال املراجعة ودور�ا �� حوكمة الشر�ات مع ال��ك�� ع�� مناقشة واقعية لقضية دور ضرورة عقد -ب

املراجعة �� إضفاء الثقة ع�� �فصاح ا��اس��، كما يمكن أن تركز ع�� دور معاي�� املراجعة ومن ثم حماية مصا�� 

  .أ��اب املصا��

��وكمة، وذلك من خالل عقد ورش العمل املش��كة ب�ن ضرورة تحقيق الت�امل ب�ن ا��امعات �� مجال ا –ج

 .              ا��امعات ألغراض تطو�ر مقررات ا��اسبة واملراجعة من منظور حوكمة الشر�ات

  من أ�م �ذه �ليات ماي��: �ليات التنظيمية امل�نية -02 

داث تطو�ر مستمر �� معاي�� ا��اسبة املالية يقع ع�� عاتق ا��معيات امل�نية إح: تطو�ر معاي�� ا��اسبة املالية-أ

: تطو�ر معاي�� املراجعة -ب.        ح�� يمكن ملراجع ا��سابات باستمرار حيازة مقياس مالئم لصدق القوائم املالية

يجب أن ي��افق مع تطو�ر معاي�� ا��اسبة املالية حتمية تطو�ر مماثل �� املعاي�� التعارف عل��ا أو �رشادات 

  . تخصصةامل

إن نظام فحص أعمال الزمالء آلية من آليات الرقابة امل�نية ع�� أعمال : تفعيل نظام الرقابة ع�� أعمال الزمالء -ج

الزمالء لضمان �ل��ام بمعاي�� املراجعة �� قبول الت�ليف وتخطيط وأداء أعمال املراجعة وإعداد وعرض تقر�ر 

  . املراجعة

من املتفق عليھ م�نيا أن التعليم امل�� املستمر يمثل جانبا �اما �� : لتدر�ب امل�� املستمرتفعيل برنامج التعليم وا -د 

معيار التأ�يل العل�� والعم�� ملراجع ا��سابات بجانب التأ�يل والتدر�ب فان مواج�ة املراجعة لظا�رة وتحديات 

ا��معيات امل�نية اتخاذ الالزم نحو  حوكمة الشر�ات وتفعيل دور م�نة املراجعة �� حوكمة الشر�ات يتطلب من

 .                         تفعيل برنامج التعليم والتعليم والتدر�ب امل�� املستمر

 706-705وذلك وفقا ملستورد�ي معياري املراجعة الدولية رقم : تفعيل الدور ا���ومي لتقر�ر مراجع ا��سابات -ه 

  .م�IFAC ��25/03/2005ع لالتحاد الدو�� للمحاسب�ن الصادرت�ن عن مجلس معاي�� املراجعة التا

تمثل الوسائل و�ساليب والطرق والواجبات واملسئوليات امللقاة ع�� عاتق مراجع :  �ليات امل�نية العملية-03  

وال ا��سابات املمارس للم�نة آليات م�نية عملية ل�ا مسا�مات إيجابية �� دعم الدور ا���ومي �يجا�ي  للمراجعة 

يمكن تحقيق �ذا الدور ما لم يكن مراجع ا��سابات نفسھ مقتنعا بان دوره ا���ومي مرتبط باستعداده وقدرتھ إ�� 

إثراء املمارسة امل�نية العملية واثبات إن للمراجعة دور ح�ومي ال غ�� عنھ أل��اب املص��ة �� الشر�ات، و�مكن أن 

ع�� �رتقاء بجودة املراجعة وتفعيل املساءلة امل�نية ملراجع يتحقق �ذا الدور من خالل حرص مراجع ا��سابات 

 . ا��سابات

  .أثر حوكمة املؤسسات ع�� مسؤوليات املراجع ا��ار�� :املطلب الرا�ع
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يتعرض املراجع ا��ار�� لل��وم �� حال حدوث أي خطأ أو احتيال �� عالم �عمال من قبل عموم ا��تمع املا��      

املراجع يتحمل مسئوليات أوسع من عملية إبداء الرأي �� سالمة املعلومات الواردة �� القوائم والذي �عتقد  أن 

املالية، و��نما املراجعون مستاءون جدا ���ة التقا��� الذي ت�سم بھ ب�ئة املراجعة فإ��م يجب أن ال �عرضوا 

يجب أن تتضمن منح الثقة �جتماعية مركز�م �جتما�� العام لسوء التقدير، واملراجعة املراجعة الديناميكية 

باتجا�ات متعددة، فالتقار�ر املالية يجب أن تمنح الثقة التامة �� مضمو��ا ل�افة الذين ل�م مص��ة �� الشركة، 

  .و��نما التوقعات ت��ايد فان �عتقاد العام ي��ايد بمسؤوليات املراجع حول سالمة ونزا�ة القوائم والتقر�ر املالية

جمعيات م�نية كث��ة العالم ع�� دراسة تأث��ات حوكمة الشر�ات ع�� مسؤوليات املراجع�ن وأش�ر�ا  وقد عملت

وال�� تف��ض بأن التقار�ر املالية املدققة يجب )  1993icas( ورقة العمل ال�� أعد��ا جمعية ا��اسب�ن �� اسكتلندا 

  : أن تقدم تأمينات بخصوص املسائل التالية

  ية ال�� �عرض وج�ة النظر الدقيقة للكيان املا�� العام؛ القوائم املال. 01

  الشركة لن تفلس؛ . 02

  ل�س �ناك احتيال؛      . 03

                    الشركة تصرفت ضمن القانون العام؛  . 04

  الشركة تدار �ش�ل جيد؛. 05

                                  الشركة ت�ب�� مسؤوليا��ا تجاه الب�ئة وا��تمع؛                        . 06

باإلضافة إ�� ذلك تف��ض الوثيقة أن �دارة يجب أن �عطي التأكيدات حول قيام�ا بمسئوليا��ا السابقة و�نا يأ�ي  

دور املراجع�ن الذين يجب أن يقوموا بتقديم تأكيدات بأن �دارة قد أنجزت مسئوليا��ا، ومن الوا�� بأن ت�ت�� �ذه 

ألقى الضوء ع�� م�ام جديدة للمراجع�ن وخصوصا عن دور املراجعة �� حوكمة الشر�ات وعليھ أصبح  التوصية قد

                               Baker et Dwight,2002.(1(�ذا الدور متصال �ش�ل أسا��� ومباشر بقرارات املس�ثمر�ن

  

  

 

 

                                                           
1
، ، منشورة دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في المحاسبةركات على مھنة المراجعة في سوریا، األثر المتوقع لحوكمة الش عھد علي سعید،- 

  . 89 88، ص ص 2009سوریا، 
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                                                       خاتمة الفصل                                 

من خالل دراس�نا ل�ذا الفصل نجد أن من أسباب ظ�ور ا��وكمة �و انفصال امللكية عن ال�سي��    وازداد       

��تمام ��ا �عد سلسلة من �زمات ال�� ش�د��ا أك�� الشر�ات العاملية، حيث سا�مت �ذه الظروف �� وضع 

وعة من املبادئ ال�� تضمن �ستغالل �مثل ملوارد املؤسسة وتحقيق أ�داف أ��اب املصا��، كما بذلت مجم

  . املنظمات الدولية العديد من ا���ود �� س�يل وضع املبادئ �ساسية ال�� تقوم عل��ا حوكمة املؤسسات

ملؤسسة، من خالل تقييم نظام الرقابة �و��ا أحد �ج�زة الرقابية �� ا نجد أن للمراجعة ا��ارجية دور حيوي  

الداخ��، �مر الذي يز�د من درجة الثقة �� القوائم املالية، وكذا �عت�� املراجعة ا��ارجية أحد الدعائم �ساسية 

لنجاح تطبيق حوكمة املؤسسات، كما أن املراجع ا��ار�� يقوم بدوره بحل الصراع ب�ن أطراف الو�الة من خالل 
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المة مخرجات النظام ا��اس�� ف�و بذلك يقدم معلومات عن أداء املؤسسة  وعن أداء املس��ين مصادقتھ ع�� س

  .و�التا�� �عزز �فصاح والشفافية �� إعداد القوائم املالية لدى املؤسسة 
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  :مقدمة 

إ��  ارتأينادراسة  إش�اليةمن أجل �ملام بجوانب موضوع البحث و�جابة ع�� مختلف ال�ساؤالت املطروحة ��   

 مةكو حتفعيل إجراء دراسة ميدانية بمكتب محافظ ا��سابات للوقوف ع�� دور محافظ ا��سابات �� 

   :، ولتحقيق ذلك قسمنا �دا الفصل إ�� ثالث مباحث كما ي�� �قتصاديةاملؤسسات 

           .تقديم املكتب محل الدراسة امليدانية: املبحث �ول 

       إجراءات الدراسة: املبحث الثا�ي

  الفرضيات إثبات:  املبحث الثالث
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  .تقديم املكتب محل الدراسة امليدانية: املبحث �ول 

ة ملقاولة الدراسة واملتمثل �� مكتب ا��اسب املكتب  محل إ��بالتطرق  سوف نقوم من خالل �دا املبحث     

   . ا املكتب، وا��دمات ال�� يقدم�اعر�فھ، تقديم ال�ي�ل التنظي�� ل�ذمن خالل �عبد الرحمان،  باخو�ا

   ل�� يقوم ��ا محافظ ا��ساباتالتعر�ف باملكتب وا��دمات ا: �ول املطلب   

  : ع�� املعلومات التالية من خالل ز�ار�ي للمكتب تحصلت      

  محل الدراسة التعر�ف باملكتب :أوال

ا��اسبة للمقاولة باخو�ا عبد مص��ة  تب ا��اسبة بوالية أدرار،مص��ة  ا��اسبة محل الدراسة عن مك إن    

رقم ���يلھ �� ا��دول الوط�� ��افظ  محافظ حسابات، تم اعتماده إ�� يومنا �ذا 2008من  الرحمان،

  1:التالية باالعتماديتمتع صاحبھ  الذي مسكن أدرار، 137ماي  01، ب��1743ا��سابات 

املصف الصادر عن  22/06/2004املؤرخ ��  03/864محافظ حسابات ومحاسب معتمد وفقا لالعتماد رقم -01

     .املعتمدين با��زائر الوط�� ل����اء ا��اسب�ن ومحافظي ا��سابات وا��اسب�ن

 متفشيةلدى  وتم ���يلھ، )محكمة أدرار( إقليميامحافظ ا��سابات بتأدية اليم�ن با��كمة ا��تصة  قام -02

 .19700123306149ا��با�ي تحت الرقم��دف بداية عملھ بصورة قانونية،   الضرائب،

غ �ش��اك وثائق لدى الغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات، و�قوم ب�سديد مبلعدة مت�ون من ملف  إيداع -03

                                      .الغرفة�ذه  دىدج  ل 12000.00السنوي 

                              :       �ذا املكتبتقديم ال�ي�ل التنظي�� ل�� ماي��     
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 )   الهیكل التنظیمي : لمكتب  محافظ  الحسابات باخویا عبد الرحمان1-3الشكل رقم (

 

   

 

                األمانة واألرشیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محافظ الحسابات 

 

 مصلحة

 التدقیق

 مصلحة

 التصریحات

 والمتابعة

 مصلحة

 المحاسبة

 مكتب تدقیق

 الجمعیات

 مكتب تدقیق

 الشركات

 مكتب دراسة

 اقتصادیة

 مكتب إعداد

 المیزانیة

 مكتب الضرائب

 

نمكتب الضما  

 االجتماعي

 مكتب

CACOBATPH 
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                         .محافظ ا��ساباتمكتب ا��دمات ال�� يقوم ��ا : ثانيا

            :�عدة م�ام و �� كما ي��يقوم حيث �اس�� �ال املا�� وا�ا�املكتب ي�شط ��  إن    

  وا��اس�ية لأل��اص الطبيعي�ن �ا��امي والصيد�� و���اص  ا��بائيةمسك ا��اسبة واملتا�عة

امل��انيات ا��تامية أو القوائم املالية و�ل  وإعداداملعنو��ن �املؤسسات، والتصر�حات ا��بائية الش�ر�ة 

                         .            �عمال الدور�ة لز�ائنھ

  انت مؤسسة ذات مسئولية محدودة أو مؤسسة  سواءات املؤسسات يقوم املكتب باملصادقة ع�� حساب�

                      .                                               مسا�مة أو جمعيات

 لك باإلدالء �ش�ادتھ ع�� ��ة ا��سابات والتحقق من ية الرقابة القانونية املستقلة وذكما يقوم �عمل

املعلومات املعطاة �� تقر�ر مجلس �دارة ا��اص بال�سي�� دون التدخل �� �سي�� املؤسسة باإلضافة إ�� 

  .    خدمات التصفية للمؤسسات

                                         �جراءات ال�� يقوم ��ا محافظ ا��سابات حسب القانون التجاري : الثا�ي املطلب   

   .وم�نة ا��اسبة

�ل و  .لھ لتوكيل أو رفضھھ لوقبول ھلك بتوكيلات �قتصادية، وذاملؤسسيقوم محافظ ا��سابات بتدقيق       

    .�� �ذا املطلببالتفصيل س�تطرق لھ ا �ذ

  .املبدئية ��افظ ا��سابات �� إطار قبول التوكيل أو رفضھ �جراءات :أوال

  :ھ تتمثل �� ماي��قوم محافظ ا��سابات �عدة إجراءات مبدئية �� إطار قبولھ للتوكيل أو رفضي 

   :عرض �سباب-01

 إ�� غاية قبول التوكيل ح�� ع�� من��ية منذ وترتكز حذرةيجب أن ت�ون طر�قة عمل محافظ ا��سابات      

  . تقر�ر مصادقة ا��سابات السنو�ة إعداد

عند �س�شعار بالتوكيل وقبل البدء �� الوظيفة، ع�� محافظ ا��سابات أن يتمتع من إبداء قبولھ �س�ولة    

  : ي�� بما ال�� �سمح لھ التنفيذ�عض �ج��ادات ح��  و�دا قبل أن يضع مسبقا

            .  واملمنوعات الشرعية و القانونيةتجنب السقوط تحت طائلة التنا��  - 

   .             كتبھالتأكد من إم�انية القيام بامل�مة السيما �م�انيات التقنية وال�شر�ة مل –
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التأكد من أن التوكيل املق��ح ال �شو�ھ مخالفات ومن ثم تجنب الشركة املراقبة، أخطار بطالن مداوالت  –

                                                  .     جمعي��ا للمسا�م�ن

الدنيا ��افظ ا��سابات  �ج��اداته التوصية تدرس ع�� ضوء القوان�ن والتنظيمات السار�ة املفعول، إن �ذ   

  . التوكيل و البدء �� الوظيفةقبل قبول 

  : قبول التوكيل-02

 التنفيذيجب ع�� محافظ ا��سابات قبل إبداء قبولھ للتوكيل الذي �س�شعر بھ، أن يضع ح�� 

  :                                                                                              �ج��ادات  التالية

منوعات الشرعية والقانونية �سابات من عدم وقوعھ تحت طائلة التنا�� وامليتأكد محافظ ا�. 01

املؤرخ ��  08- 93من املرسوم رقم  15 مكرر  715و 14مكرر  715املنصوص عل��ا، السيما �� املواد 

و املتضمن القانون التجاري  26/09/1975املؤرخ ��  59-75املعدل واملتمم لألمر رقم  25/04/1993

واملتعلق بم�نة ا��ب�� ا��اسب  27/04/1991املؤرخ ��  08-91من القانون  47و 34و�� املواد 

                        .                                                          ومحافظ ا��سابات وا��اسب املعتمد

اء مجلس املدير�ن ومجلس يطالب ا��افظة القائمة ا��الية للمتصرف�ن �دار��ن أو أعض .02

  .    أقت��� �مر قائمة املسا�م�ن باألموال العي�ية  وإذاالشر�ات امل�سو�ة لشركة املراقبة و الرقابة 

�� حالة اس�شعار ب�بديل محافظ ا��سابات معزول، عليھ أن يتأكد أمام الشركة أو الزميل  . 03 

  .                    كن �عسفيااملعزول أن قرار عزلھ لم ي

                                                  .  الم لدى الشركة بأسباب ذ�اب سلفھعليھ باالستع ا خلف عضوا آخر للمنظمة،�� حالة إذ. 04

املغادر بالزميل  �تصالرفض تجديد توكيلھ، عليھ  الذيا خلف محافظ ا��سابات �� حالة إذ. 05

          .                    قبول تجديد توكيلھالستعالم عن أسباب عدم 

يجب ع�� محافظ ا��سابات أن يتأكد من أن كفاءات مكتبھ �سمح لھ بالتكفل و��نفيذ التوكيل  .06

            .                                              بطر�قة ��يحة

مس��ي  اتجاهكما يجب عليھ أيضا أن يتأكد من أنھ بإم�انھ تلبية م�متھ، ب�ل حر�ة السيما  .07

 . الشركة
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   :الدخول إ�� الوظيفة –03

  :التوكيل وقبول �عد تلبية �ج��ادات �ولية     

يجب ع�� محافظ ا��سابات أن يتأكد من شرعية �عي�نھ حسب ا��الة من طرف ا��لس العام  .08

ا تم �عي�نھ من طرف مجلس إذ ماأ�عينھ، يم��� القوان�ن العامة  الذيالعادي أو مجلس التأس���� 

ا لم يحضر للمجلس يد�� بقبولھ للشركة ضر مع املالحظة، قبول التوكيل وإذعام عادي، يم��� ا��

                                                .  ابياكت

عند قبولھ التوكيل �عالن كتابيا أنھ ل�س  يجب ع�� محافظ ا��سابات �� �ل أش�ال التعي�ن. 09 

              .�� وضعية التنا��، وال �� حالة مخالفة شرعية أو تنظيمية

للمنظمة  �يداعأن �علم عن طر�ق رسالة مضمونة مع وصل  يجب ع�� محافظ ا��سابات،.10

   .              يوما التالية لقبولھ التوكيل 15الوطنية بتعي�نھ �� ظرف 

                                       :     ا السيماالقانونية امل�لف�ن �� �ش�ارمس��ي الشركة املراقبة إجراءات  يذكركما .11

                                                                            رسالة يوما التالية عن طر�ق 15إعالم مجلس املنظمة الوطنية بتعي�ن محافظ �� ظرف  -

  . فظ أو تجديد توكيل �� جر�دة �عالنات الشرعية�شر �عي�ن محا –

رسالة         قبل البداية �� تنفيذ التوكيل يجب ع�� محافظ ا��سابات أن يرسل إ�� الشركة املراقبة  .12            

  .�ش�� إ�� إجراءات تطبيق توكيل محافظ ا��سابات

          :     ه الرسالة �ش�� إ�� ما ي���ذ         

                                                         .                                                                                                                            مةامل�مسئولية-

                                                                                 .املتدخل�ن-

                                    .                                           العمل املستعملة ةق�طر  –  

  .� يجب اح��ام�اف��ات التدخل و�جال  القانونية ال� – 

 –                                                                                                   .                                   إليداع التقار�ر�جال القانونية  –

                                                    . ��عاب

ع�� محافظ ا��سابات الذي تم �عي�نھ حديثا أن يتصل �سلفھ ل��صول ع�� �ل  عند تنفيذ توكيلھ، يجب .13

            ة ��يحة وشرعيةعلومة تفيده �� التكفل بتوكيلھ بطر�قم
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ا عمال بمبدأ التضامن س�ل ��لفھ الدخول إ�� الوظيفة و�ذيجب ع�� محافظ ا��سابات املغادر، أن � .14        

   . ب�ن الزمالء

�� حالة �عدد محافظي ا��سابات يل��م �ل واحد من �ؤالء اح��ام �جراءات املشار إل��ا أعاله و�أنھ  .15   

                                .                      يتصرف ملفرده

 :اج��ادات خاصة �� حالة رفض القبول : ثانيا    

أو يحاط علما بتعي�نھ، رغم وقوعھ تحت طائلة التنا�� ا تم اس�شعار محافظ ا��سابات بالتكفل بتوكيل إذ. 16 

أو املمنوعات القانونية أو التنظيمية، عليھ بإعالم الشركة �عدم اك�سابھ للكفاءة القانونية لقبول �دا التوكيل 

  .ا �مريوم من تار�خ عملھ ��ذ ��15 ظرف  ارسالة مضمونة مع مث�ت استالم و�ذ بواسطة) رفض م��ر(

لم يكن محافظ ا��سابات �� حالة التنا�� أو امتناع قانو�ي أو تنظي��، يرفض قبول التوكيل، عليھ  إذا .17    

 .عليھبإتباع �جراء املنصوص 

القانونية و التنظيمية، عليھ أيضا أن يطلب �� رسالة رفضھ،  �ش�ار بإجراءاتسبق وان قامت الشركة  وإذا18. 

                           . �شر رفضھ لقبول التوكيل

  الطر�قة و�دوات املستخدم                                      : املبحث الثا�ي

ستعانة ��ا �� من أجل �  جمع املعلوماتب املتعلقة بحثيةالدوات باأل  باالستعانة لدراسة �ذه الظا�رة قمت    

  .إ�� الوصول تحقيق الفرضيات أو نف��ا التحليل ل�ساعد�ي

  الطر�قة ال�� اعتمد��ا الدراسة:املطلب �ول 

  املن��ية املتبعة : أوال

استخدام املن�� الوصفي �� ا��انب النظري و�و �سلوب الذي ع��  أجل إملام بجواب املوضوع اعتمدت من

دور محافظ ا��سابات (تتمثل فيھ سرد املعلومة بطر�قة العلمية والش�ل ال��يح والذي يحاول وصف وإبراز 

فاعتمادا ع�� �ذا املن�� �ان من أجل توصل إ�� عموميات ذات مع�� يز�د ��ا رصيد ) �� تفعيل حوكمة املؤسسات

دراسة ميدانية لدى محافظ (املع�� عن املوضوع، أما ا��انب التطبيقي اعتمدنا ع�� املن�� دراسة ا��الة

 .ي، من أجل ر�ط وإسقاط ا��انب النظري ع�� ا��انب التطبيق)ا��سابات

  

  عينة الدراسة :ثانيا
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من أجل دراسة عينة من تقر�ر مراجع ا��ار�� إلثبات قمنا بإجراء دراسة حالة لدى مكتب محافظ ا��سابات 

  .مدى تطبيق معاي�� ا��وكمة �� املؤسسة �قتصادية

  أ�عاد الدراسة :ثالثا

  :تمثلت أ�عاد الدراسة �� ماي��

 أدرار 137ماي 1مكتب محافظ  ا��سابات  اعتمدت :البعد امل�ا�ي. 

 2018مارس10إ�� غاية 2018 فيفري 2بداية من : البعد الزم�� . 

  محافظ ا��سابات باخو�ا عبد الرحمان ومجموعة محاس�ي�ن داخل املكتب:البعد ال�شري.  

  ��ا الدراسة  استعانة�دوات ال�� :املطلب الثا�ي

  :ع�� أدات�ن متمثلتان �� دراس��موضوع اعتمدت �� من أجل معا��ة     

  )تقار�ر املراجع ا��ار��(الوثائق :أوال

، )تقار�رال(إ�� نتائج م�مة ومفيدة، كما أن �عتماد ع�� �ذه الوثائق  التوصل �ا وتحليل�اخالل دراس��ستطيع     

  .الوصول إ�� �ذه النتائج سوف يمكننا إ��

  مقابلة ال��صية : ثانيا 

عن طر�ق سؤال املرجع ا��ار�� ع��ا أو تأكد من صدق تفيدنا إ�� التوصل إ�� ا��قائق متواجدة �� البحث 

فرص أك�� لطرح أسئلة ترتبط اة املعلومات ا��معة من الوثائق متمثلة �� التقار�ر، كما توتيح �ذه �د

  .لفك �ستفسار حول�ا ومناقش��ا باإلش�الية املطروحة

نا ع�� أداة القابلة ال��صية ��دف التوصل إ�� ف�م أو�� إلش�الية البحث وا��صول ع�� يمكن اعتماد   

  .لة تدور حول أسباب ظ�ور املش�لة وطرق عالج�ا أو الوقاية م��اإجابات ألسئ

  

  

  

  تحقق من الفرضية: املبحث الثالث
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حيث إلثبا��ا وأنف��ا قمنا بطرح�ا ع�� محافظ ا��سابات  حاز موضوع الدراسة ع�� مجموعة من الفرضيات   

                                                                           :تمثلت �� ماي��

  املراجعة ا��ارجية ع�� �عز�ز الثقة �� القوائم املالية، و جعل�ا �ع�� عن الوضعية املالية ا��قيقية تقوم

      .للمؤسسة

ل داخل ية أي معا��ة مواطن ا��طأ و ا��ل�عت�� محافظ ا��سابات �أنھ طب�ب للمؤسسة �قتصاد      

و املش�ل  املؤسسة بصفة عامة، حيث يبدأ ذلك من خالل إعداد التقار�ر بتوضيح �ل عنصر من عناصر امل��انية

  .الذي يتعرض لھ �ل عنصر للتأكد من ��ة وسالمة الكشوفات املالية

  :                                    ظ�ر أثر املراجعة ا��ارجية ��ي     

 التث�يتات، ا��زونات، حسابات الغ��، ( ��انية وذلك بالقيام �عملية التدقيق لعناصر�ا ت��يح مناصب امل

ت ل�س�يل رقابة �طراف ذا والتحقق من الوجود ا��قيقي ل�ا،  إلثبات ����ا،) �موال ا��اصة، الديون 

                                          .املسا�م�ن وأ��اب املصا�� �خرى املص��ة ع�� إدارة الشر�ات وحماية حقوق 

  ومدى  يوج�ھ محافظ ا��سابات �ش�� إ�� عدة نقاط فيھ �ل ما يتعلق  بحياة املؤسسةالتقر�ر الذي

أ��اب رؤوس �موال وأ��اب أو القلق لدى  يبعث الثقة والطمأن�نة حيث �ستغالل، استمرار�ة 

                                  .املؤسسةحياة استمرار�ة � ع� املصا��

 أي تكر�س مبادئ املؤسسة م��ا الرقابة ) موجودة أو غ�� موجودة  ( بة الداخليةاقاملتعلقة بالر تقار�ر ال

�� محافظ ا��سابات ع�� �ذه النقاط �ساعد ا��،  وترك....الداخلية ومراقبة �غ��ات رؤوس �موال 

     .    ؤسسة ع�� استمرار�ة حيا��اامل

  ي تقوم حوكمة املؤسسة من ا��د من الفساد املا�� و�دار.                               

 ،كذلك  الدافع لتطبيق ا��وكمة �� املؤسسات �قتصادية �و ان�شار الفساد �داري و املا�� �� الشر�ات

                               .قواعد منظمة إلدارة الشركة لوضع

  ئة العمل، حيث ��تم ا��وكمة أساسا من خالل مباد��ا ب��ة �الثقة �� بالدوافع كذلك ان�شار من

                                                                     .سة �� ا��انب التار��� و التوق��ا��سابات وارتباط�ا با��قيقة �قتصادية وز�ادة شفافية املؤس

 ع�� املس�ثمر�ن التطبيق الصارم ملبادئ ا��وكمةفالشر�ات �جن�ية تفرض  ب �س�ثمار �جن��،��ذ 

  .امل�ساو�ة بي��مخاصة املتعلقة بحماية حقوق املسا�م�ن واملعاملة 
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 ت مجموعة من التقار�ر �عد ان��ائھ من عملية التدقيق م��ا  التقار�ر ت��ز مدى تطبيق يقدم محافظ ا��سابا

 .                                                     املؤسسة ��وكمة الشر�ات

 يقوم محافظ ا��سابات �عدة م�ام من أجل متا�عة مدى تطبيق املؤسسة ملعاي�� ا��وكمة  .                          

�عت�� تقر�ر محافظ ا��سابات املنتج ال��ا�ي مل�نة التدقيق، إذ ل�س من املمكن تصور م�نة التدقيق  بدون     

تقر�ر يكشف عن حكم املدقق حول وضعية املؤسسة، فمن خالل �ذه التقار�ر بتحديد مدى تطبيق املؤسسة 

حيث  يقوم املدقق بحصر مواطن القوة والضعف للنظام، وكما يحدد ا��الفات و�خطاء  ملعاي�� ا��وكمة،

       .                     املك�شفة، ال�� من خالل�ا يضع التوصيات و�ق��احات املمكنة

رض إلثبات الفرض�ت�ن أعاله قمنا بمقابلة لدى مكتب محافظ ا��سابات وللتوضيح أك�� وتجسيد�ا ع�� أ    

املتمثل �شاط�ا �� بيع �را��� املقتناة من مص��ة أمالك الدولة، حيث ) X(الواقع سلطنا الضوء ع�� املؤسسة 

حيث ال توجد عملية  إعداد التقار�ر املتعلقة ب�شاط�ا،قام محافظ ا��سابات �عملية التدقيق ل�ذه املؤسسة و 

اك�شاف �ذا �� التقار�ر املعدة من طرف محافظ محددة إلبراز مدى التطبيق ملبادئ ا��وكمة، إال أنھ يتم 

    .    ا��سابات

بفحص القوائم املالية وال�� تتمثل �� امل��انية وجدول حسابات  ھقيامبات بأنھ �عد أفادنا محافظ ا��سا    

          .                         فحص ا��سابات وقبل البدء �� عملية الفحص يجب عليھ التطرق إ�� إجراءات النتائج وغ���ا،

    .يجة السنوات السابقة ل تطور ن�من أجل إعداد معيار التقر�ر حو 
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.                               معيار التقر�ر حول تطور ن�يجة السنوات ا��مس �خ�� والن�يجة حسب �س�م أو ا��صة -01

�ر حول تطور ن�يجة السنوات ا��مس �خ�� والن�يجة حسب �س�م أو معيار التقر  ):1-3(ا��دول رقم

  .ا��صة

 الفترة طبیعة النتیجة المبلغ

 2008 ربح 1.618.548.05

 2009 خسارة 1.407.336.46

 2010 خسارة 885.056.70

 2011 خسارة 92.642.00

 2012 خسارة 5.709.582.00

 

  2013تقر�ر محافظ ا��سابات                                                                        

�� أما ، 2008دج سنة   1.618.548.05قدره أن املؤسسة حققت ن�يج��ا ر�ح نالحظ �دول أعاله من خالل ا�     

بمبلغ  2010،2011خسار��ا �� سن�� دج واستمرت  1.407.336.46عرفت خسارة قدر�ا 2009سنة 

دج  ع�� التوا�� ومنھ نالحظ أن ا��سارة متناقصة من سنة ألخرى، غ�� أنھ ��  92.642.00دج،  885.056.70

دج  5.709.582.00لفادحة ال�� وقعت ع�� عاتق�ا وال�� قدرت ب حلت أزمة ع�� املؤسسة با��سارة ا 2012سنة 

  . و�ذا غالبا ما قد �عيق استمرار�ة املؤسسة
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  :معيار تقر�ر حول الرقابة الداخلية  -02

عمل الو�الة تمثل �� �شاط بيع �را���  من خالل ت�بع �شاط الو�الة وامل�ام املو�لة ل�ا تب�ن لنا بأن س��ورة     

املقتناة من مص��ة أمالك الدولة وذلك �عد تجزئ��ا إ�� مجموعة من القطع و�عد التحقيق �� مختلف مصا�� 

الو�الة لم نجد �ناك أي ت�سيق ب�ن املصا��، ونظام الرقابة الداخلية غ�� موجود تماما و��لنا العديد من 

  :املالحظات

                                     .�ليف رس�� ل�ل مص��ة ول�ل مكتب بالتدقيقعدم وجود ت-01

                                                               .تجميع جميع املصا�� �� يد املدير-02  

ا��اس�ية ا�عة ل���يل ال��يح واملتاملدير ال�عطي املعلومات الضرور�ة ملص��ة ا��اسبة من اجل ا-03 

                                                                                 .الدائمة

                                                                  .عدم وجود فصل ب�ن امل�ام-04   

  .ضيح م�مة �ل فرع من فروع الو�الةعدم وجود نصوص و�عليمات داخلية لتنظيم س�� الو�الة وتو -05 

  . عدم ضبط ال���يالت �ش�ل ��يح وا��افظة عل��ا خصوصا ��ل �مر بالدفع-06

  :�ستغاللمعيار تقر�ر حول استمرار�ة  -03

�� إن املؤشرات املالية للو�الة خاصة املتعلقة برأس املال وقدرة التمو�ل الذا�ي غ�� مطمئنة و�تج�� لنا ذلك         

  :جملة من النقاط التالية

للعلم ) انظر املعيار السادس حول تطور الن�يجة للسنوات ا��مس �خ��ة(نتائج السنوات السابقة سالبة -01 

                .الذي لم تكن الو�الة �ستعملھ 601/إن �ذه النتائج ت�ون أك�� عندما نحمل حساب 

مصار�ف ال�سي�� كب��ة بالنظر إ�� رقم �عمال خصوصا ما يتعلق بمصار�ف العمال كب��ة جدا اليمكن -02    

 29.702.699.73لرقم �عمال �غطي��ا �� ظل عدم وجود موارد أخرى للو�الة حيث تمثل مصار�ف العمال مبلغ 

  .من رقم �عمال �جما�� 65دج ٪

ولم ت�اليف ا��قيقية للقطع ال�غطي  يقة مما يخلق بيع موازي والا��ق وال �عكسسعر البيع غ�� مدروس -03

  .السوق سعر  أساس أو ع��سعر الت�لفة  أساسبطر�قة علمية ع��  يتم إعداده
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 أساس�اع��  ال��الت�اليف ا��قيقية  إ��لم يتم اعتماد محاسبة تحليلية للت�اليف وذلك �غرض الوصول -04 

  .سعر البيع وا��افظة ع�� �وامش الر�ح إعداديتم 

من مجموع ٪ 72ما يمثل  أيدج  �93.677.638.71رتفاع الكب�� �� ��م الديون حيث قدرت الديون بمبلغ -05 

 بخطر ��دد استغالل بصفة مباشرة و�نذر م��اني��ا و�ذا ما أر�اعالو�الة تقارب من فقدان ثالثة  أن أيامل��انية 

 أرضيةكت�سيق جديد لشراء قطع  دج 31.879.666.42تم استقبال مبلغ 2013 �� سنة  أنللعلم  �فالس 

  .تتع�د ب�سو�ة وضعية �ذه ال�س�يقات �ع�� ح�� ع�� نصف سعر الت�لفة والو�الة جديدة بمبلغ ال

 أنمع العلم  دج 5.525.641.60مبلغ ال يحتوى سوى ع�� )�را���( حساب البضاعة املعدة للبيع أنح�ن ��    

�ناك العديد من ال�س�يقات املوروثة من الو�االت ا��لية املنحلة لم �سوى وضعي��ا ولم يتم جرد�ا و���يل�ا 

   .محاس�يا

  .ع�� السداددون وجود�ا �� الواقع من اجل تمو�ل ال��ز  �رضيةبيع القطع -06

عدم القدرة ع�� الدفع، و�ذا �ش�ل خطر ع��  ي��دد�ا خطر ومن النقاط السالفة الذكر يت�� لنا أن الو�الة    

    .استمرار�ة �ستغالل

    :معيار التقر�ر املتعلق بحيازة أس�م الضمان-04

  .لم نحصل ع�� أي معطيات متعلقة باملوضوع         

  معيار التقر�ر املتعلق �عملية رفع رأس املال-05

بلغ عن دج وتوظيف �ذا امل 50.000.000.00:الشركة بمبلغلو�الة رفع رأس مال قررت ا 2013/03/11:بتار�خ    

املال يتطلب موافقة  رأسن بال�سبة ��فض الشأ كما �و ن مثل �ذا القرارطر�ق شراء سندات الصندوق، إ

ال���يالت ا��اس�ية املرافقة غ�� متطابقة مع طبيعة  أنكما �مر بال�سبة للتوظيف، وكذلك �دارة، مجلس 

  .العملية
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                                                       .املال رأسالتقر�ر املتعلقة بخفض  معيار-06

  .2013خالل  الشأنعملية �� �ذا  أيلم تتم    

  أخرى قيم منقولة بإصدار التقر�ر املتعلق  معيار-07

  :دج لشراء سندات الصندوق �التا��50.000.000.00تم تخصيص مبلغ   

                                                                                                                             معيار التقر�ر املتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى ):  2-3(ا��دول رقم               

�سمية القيمة رقم سند الصندوق   الرقم 

 01 5.000.000.00دج 645979

 02 5.000.000.00دج 645980

 03 5.000.000.00دج 645981

 04 5.000.000.00دج 645982

 05 5.000.000.00دج 645983

 06 5.000.000.00دج 645984

 07 5.000.000.00دج 645985

 08 5.000.000.00دج 645986

 09 5.000.000.00دج 645987

 10 5.000.000.00دج 645988

ذات قيم ) 10(نالحظ من خالل ا��دول أنھ تم تقسيم املبلغ أعاله ا��صص للصندوق إ�� عشرة 

  .م�ساو�ة

    أس�ماملتعلق بتحو�ل الشر�ات ذات  معيار التقر�ر-08

  .توجد معطيات متعلقة ��ذا الفصل ال      
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 .2007ا��امعية لل�شر والتوز�ع، القا�رة ،

، دار الكتاب )معاي�� حوكمة املؤسسات املالية( البنوك واملصارف ومنظمات �عمالصالح حسن،  -03

 . �2009سكر، ا��ديث ل�شر والتوز�ع،
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، )�طار النظري واملمارسة التطبيقية (طوا�ر، مسعود صديقي ، املراجعة وتدقيق ا��سابات  ال��اميدمحم -07
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أصول امد طلبة دمحم أبو �يبة، ح- 13.                                                                 1998ا��امعة لطبع و�شر وتوز�ع 

 .1زمزم لل�شر وتوز�ع �ردن، ط ،املراجعة
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  .عمان

  ، 2008، الدار ا��امعية، �سكندر�ة، معاي�� أخالقيات ا��اسب�ن امل�ني�نأم�ن السيد أحمد لطفي، -15

حس�ن احمد عبيد، ��اتة السيد ��اتة، مراجعة ا��سابات، الدار ا��امعية لل�شر ولتوز�ع، مصر، -16

2007.  

  .2009، الدار ا��امعية لل�شر والتوز�ع �سكندر�ة فلسفة املراجعةأم�ن السيد أحمد لطفي، -17
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  .2003ر�ة والتوز�ع �سكند

  .2016، دار الكتاب العر�ي للطباعة وال�شر والتوز�ع، التدقيق ا��ار�� ومحافظ ا��سابات عمر أقاسم، -20
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    .2013نوفم��

�� مللتقى الوطدور آليات ا��وكمة �� ا��د من الفساد املا�� و�داري، ا بروش ز�ن الدين، د�ي�� جابر،  -03

ماي  06/07حوكمة الشر�ات �آلية ل��د من الفساد املا�� و�داري، جامعة دمحم خيضر، �سكرة، يومي حول 

2012.  

  .يفية ملركز أبو ظ�� ل��وكمةرات التثقو �شمصط��ات ومفا�يم سلسلة امل أساسيات ا��وكمة،-04

حوكمة (، مة الشر�اتدور ��ان مراجعة ا��سابات �� تفعيل حوكجمال، خ�� الدين جمعة،  خ�شور -05

  .، جامعة دمحم خيضر، �سكرة2012ماي  07-06يومي  )الشر�ات �آلية ل��د من الفساد املا�� و�داري 
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  .2005مارس 09-08ورقلة يومي  ا��قوق والعلوم �قتصادية،

  

  :محاضرات



المراجع والمصادر                                                                               قائمة  
 

، آليات تدعيم دور املراجعة ا��ارجية �� حوكمة الشر�ات، محاضرة �� قسم ا��اسبة رأفت حس�ن مط��-01
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   http¦//www.kantakji.com/governance .ا��زائر
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:م��ص البحث  

ومن أجل تدعيم  ،"دور محافظ ا��سابات �� تفعيل حوكمة املؤسسات"ن ��س�� �ذه الدراسة إ�� ت�ي      

النظري تناولنا املفا�يم واملبادئ وأنواع وأ�داف املراجعة ا��ارجية وحوكمة الشر�ات، أما فيما يخص  ا��انب

و�سليط الضوء ع�� مدى تطبيق  يدانية لدى مكتب محافظ ا��سابات،امل الدراسةا��انب التطبيقي قمنا 

  .ا��وكمة �� املؤسسات �قتصادية

�ارجية �� �عز�ز الثقة �� القوائم املالية وجعل�ا �ع�� عن الوضعية املالية دور املراجعة ا���دف دراس�نا إ�� إبراز 

محافظ -ا��قيقية �� املؤسسة و�ذا ب�سليط الضوء ع�� أحد أ�م عنصر أسا��� �� القيام باملراجعة ا��ارجية

وذلك بقيامھ �عملية التدقيق وإعداد التقار�ر للتعب�� عن رأيھ الف�� ،كذلك تفعيلھ ل��وكمة ��  -ا��سابات

  . املؤسسة �قتصادية، و�ذه �خ��ة ت��ز �� �عض التقار�ر املعدة من طرف محافظ ا��سابات

Cette étude vise à indiquer « le rôle du gouverneur des comptes dans l'activation de la gouvernance 

d'entreprise » et afin de renforcer le côté théorique, nous avons traité des concepts, des principes et 

des types et des objectifs de l'examen de la gouvernance étrangère et des entreprises, que ce soit en 

ce qui concerne le côté pratique, nous avons étude sur le terrain au bureau du gouverneur des 

comptes, et de mettre en évidence l'importance de l'application de la gouvernance dans les 

institutions Développement économique 

Notre étude vise à mettre en évidence le rôle de l'audit externe pour renforcer la confiance dans les 

états financiers et les rendre reflètent la situation financière réelle de l'institution qui a mis en 

lumière l'un de l'élément le plus essentiel dans la réalisation en faisant le processus d'audit audit 

gouverneur Al_husabat- externe et la préparation des rapports d'exprimer leur opinion artistique, 

ainsi que activé Pour la gouvernance dans l'institution économique, et ce dernier est mis en 

évidence dans certains rapports préparés par le gouverneur des comptes. 


