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اء عّدة أزمات تزايد االىتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف العديد من اقتصاديات دول العامل جر   
إضافة إىل اهنيارات مالية مفاجئة لعدد  ،7331األزمة ادلالية لدول جنوب شرق آسيا عام أمهها مالية واقتصادية، 

 2002 سنة لالتصاالت ووورلدكوم اقةللطّ  إنرون األمريكيتنيمن كربيات البنوك والشركات العادلية، أبرزىا الشركتني 
 اخلية ودرجة اإلفصاح والشفافية.قابة الدّ القوائم ادلالية وضعف مستوى الرّ صداقية العب مبنتيجة التّ وىذا وغريىا، 

أصحاب ادلصاحل، وذلك  ادلسامهني وباقي العب حبقوقاستخدام طرق زلاسبية مضّللة إلخفاء اخلسائر والتّ  تّ  قدف
ا أدى لتعرضها شلّ  غري صادقةمت تقارير تدقيق قدّ اليت  آرثر أندرسون واطؤ مع شركات تدقيق عادلية مثل شركةبالتّ 

ذلك أزمة ثقة عادلية يف القوائم ادلالية  نع ب، وترتّ ادلفصح عنهامالية وفقدان الثقة يف ادلعلومات لغرامات 
 .للشركات

تتمّيز لبية دلثل ىذه ادلمارسات، وادلتمثلة خاصة يف إنتاج وتقدمي معلومات زلاسبية تائج السّ وللحّد من النّ   
اليت تساعد على كان االىتمام حبوكمة الشركات ف مستوى جودهتا،  ايل ضعوبالتّ  ادلصداقية والشفافيةبانعدام 

ادرة يف ادلعلومات الصّ  زيادة ثقتهمو  ادلسامهني وأصحاب ادلصاحل للشركاتماية حقوق حل حتقيق اإلفصاح والشفافية
 .عنها

راسة، وعلى رأسها حليل والدّ ولية على تناول ىذا ادلصطلح بالتّ عليو فقد حرصت عدد من ادلنظمات الدّ و  
 7333أصدرت عام  خرية. ىذه األنميةعاون االقتصادي والتّ ويل ومنظمة التّ ويل، البنك الدّ قد الدّ صندوق النّ 

أصحاب ادلصاحل و  ادلسامهني حقوقمحاية ما تضمنتو  ، وأىم2004وعّدلتها سنة  مبادئ حوكمة الشركات
 حتقيقفاءة أسواق ادلال و ك رفعو لتدعيم إدارة الشركات ، وتعزيز اإلفصاح والشفافية ومسؤوليات رلالس اإلدارة

 استقرار االقتصاد ككل.
 بني اخلي مندقيق الدّ التّ  ر  ب   ت  ع  اآلليات. وي   العديد من تاج إىل حيالّتطبيق الّسليم حلوكمة الشركات  إاّل أنّ  

إدارة ادلخاطر ير وترقية األداء العام للشركة، ضمان تطو يف  ساىمم، دلا لو من دور ادلعتمدة يف ىذا اجملال لياتاآل
، اخليةقابة الدّ اخلي ركيزة أساسية لنظام الرّ دقيق الدّ التّ  أنّ  قابية على اعتبارإدخال حتسينات على األساليب الرّ و 

دمة خل ،قارير والقوائم ادلالية بشكل دقيق وعلى درجة عالية من اإلفصاح والشفافيةإعداد وتوفري التّ  إضافة إىل
 . القرارات اإلدارية واالستثمارية زمة الاخاذأصحاب ادلصاحل ودعم ثقتهم يف ادلعلومات احملاسبية الاّل 

رللس  أطرافا متارس دورا ىاما يف حوكمة الشركات مثلاخلي عادة ما اخدم دقيق الدّ وباعتبار وظيفة التّ  
دقيق ومن أجل تفعيل دور التّ  تساىم يف دعم حوكمة الشركات.ا ق اخلارجي فإهنّ يدقتّ دقيق والاإلدارة، جلنة التّ 

اخلي، دقيق الدّ ولية للتّ اخليني لتطوير ادلعايري الدّ الدّ  دققنياخلي يف تطبيق حوكمة الشركات، بادر معهد ادلالدّ 
أكيد واالستشارة وتقييم ومراجعة الوظائف واألنشطة. ية إلضافة قيمة للشركة من خالل خدمات التّ جلعلها أداة قوّ 

قابية واختبارات حقق من اإلجراءات الرّ سع نطاقو وأصبح يتضمن تقدير ادلخاطر، التّ ور واتّ ر ىذا الدّ ولقد تطوّ 
 ها تقع يف إطار حوكمة الشركات.مدى االلتزام مبعايري اإلفصاح والشفافية، وكلّ 
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أن تسعى  همويف ظل سياسة االنفتاح اليت انتهجتها اجلزائر منذ تسعينات القرن ادلاضي، أصبح من ادل  
على البقاء يف ظل ادلنافسة الشديدة،  اليت تساعدىالبحث عن األساليب لالعامة واخلاصة،  ،الشركات اجلزائرية

ليم حلوكمة طبيق السّ وإبراز قدرهتا على جذب االستثمارات واحلفاظ على حقوق من ذلم مصلحة فيها، وىذا بالتّ 
اخلي  دقيق الدّ سيريية اذلادفة للحّد من الفساد ادلايل واإلداري، وذلك باعتماد التّ الشركات كأحد األساليب التّ 

 جودة ادلعلومات ادلالية واحملاسبية ادلفصح عنها.   تضمنيت كأحد اآلليات ال
 :ال. مشكلة البحثأو  

ساؤل احملوري التّ بعبري عنها راد معاجلتها من خالل ىذا البحث، ديكن التّ ادلاإلشكالية  ا سبق يتبني بأنّ شلّ           
 ايل4التّ 

 .؟طبيقيضمان نجاح مسارها الت  الشركات و مساهمة في تفعيل حوكمة اخلي الدقيق الد  كيف يمكن للت  
سئلة الفرعية وادلتمثلة ئيسي يتطلب األمر اإلجابة على مجلة من األساؤل الرّ يف زلاولة لإلجابة على التّ و  
 4أساسا يف

 .زمة لتطبيقها وما ىي ادلبادئ الاّل  ،ما ادلقصود حبوكمة الشركات (7
ليم حلوكمة طبيق السّ ور الذي يلعبو يف التّ وما الدّ اخلي، دقيق الدّ ما ىي األمهية اليت يكتسبها التّ  (2

 .الشركات 
  . مؤسسة احملرّكات بقسنطينةلتطبيق احلوكمة يف  ة  د  اع  س  اخلي كأداة م  دقيق الدّ التّ  د  م  ت  ع  مدى ي    إىل أيّ  (3

 :ثانيا. الفرضيات
أو نفيها من خالل إصلاز يتم إثباهتا صياغة مجلة من الفرضيات اليت  تمتّ معاجلة اإلشكالية ادلطروحة  قصد  

 تتمثل ىذه الفرضيات فيما يلي4البحث، و 
  ؛قدية تربط الشركة بأصحاب ادلصاحلحوكمة الشركات تتضمن عالقات تعا (7
ادلالية، وبرز دورىا ادلهم يف تطبيق حوكمة  زماتاخلي بعد تعّدد األدقيق الدّ تضاعف االىتمام مبهنة التّ  (2

 ؛وإدارة ادلخاطر يف الشركة اخليةقابة الدّ الشركات، من خالل تقييم فعالية نظام الرّ 
 .مقبول شكلراسة بالدّ  زللّ  مبؤسسة احملرّكاتاخلي يف تطبيق احلوكمة دقيق الدّ التّ وظيفة  د  م  ت  ع  ت    (3

 :راسةثالثا. أهمية الد  
 4اليةقاط التّ البحث من خالل النّ ية تظهر أمه  

اليت تسعى لتحقيق االستقرار ادلايل واالقتصادي على ادلستوى ضوع البحث أحد ادلواضيع احلديثة يعترب مو  (7
 ؛دلياالع

يف تقليل ادلخاطر ومحاية حقوق أصحاب  ة حوكمة الشركاتمدى مسامه توضيحيساىم البحث يف  (2
 ؛كآلية زلاسبية زلوريةاخلي  دقيق الدّ ادلصاحل، باعتماد التّ 
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اخلي يف تفعيل احلوكمة بالشركات اجلزائرية، باعتبار دقيق الدّ ور ادلرجو من التّ وء على الدّ تسليط الضّ  (3
ية لدعم القطاع اخلاص والعام وجلب أداة قوّ  دة إلدارات الشركات اجلزائريةالوصول لقواعد جيّ 

 مو االقتصادي احمللي. االستثمارات األجنبية وحتقيق النّ 
 :راسةرابعا. أهداف الد  

وذلك من  ،اتاخلي يف تطبيق حوكمة الشركدقيق الدّ على أمهية وظيفة التّ كيز التّ  راسة إىلتسعى الدّ   
 4اليةاألىداف التّ حتقيق خالل 

 ؛اخليدقيق الدّ توضيح ادلفاىيم األساسية دلوضوعي حوكمة الشركات والتّ  (7
اخلي وتوجهاتو احلديثة، اليت تسمح بتحديد كفاءة وفعالية نظام دقيق الدّ أدوار التّ عرف على سلتلف التّ  (2

يف إطار حوكمة مع األطراف ذات األمهية عاونية التّ  اخلية ودوره يف إدارة ادلخاطر وعالقاتوقابة الدّ الرّ 
 ؛الشركات

 راسة.الدّ  يف تطبيق احلوكمة بالشركة زللّ  ااخلي دورا اجيابيدقيق الدّ عرف عمليا ما إذا كان لوظيفة التّ التّ  (3
 : خامسا. مبررات اختيار الموضوع

 4اليةقاط التّ ختيار ادلوضوع يف النّ تربز أىم مربرات ا  
 ؛الرتباطو مبجال اخصص إدارة ماليةاالىتمام الشخصي بادلوضوع نظرا  (7
 ؛ويلالدّ ادلستوى احمللي و نة واذلامة على اىامجة من كونو أحد ادلواضيع الرّ أمهية ادلوضوع النّ  (2
من ادلنتدى العادلي  الذي ّت إعداده مبساعدة كلّ ، و 2003إصدار دليل حوكمة ادلؤسسات اجلزائري سنة  (3

ولية مويل الدّ ، ومؤسسة التّ Global Corporate Governance Forum (GCGF)حلوكمة الشركات 
(IFC) International Finance Corporation، مدى يتم تطبيق  اجملال لدراسة إىل أيّ  ح  ت  ف    والذي

 .ياخلدقيق الدّ احلوكمة يف الشركات اجلزائرية باعتماد التّ مبادئ 
 :سادسا. منهجية البحث

استخدام  تّ تائج ادلرجوة منو، وصول إىل النّ لتحقيق أىدافو والراسة ومتاشيا مع ادلوضوع، و ة الدّ نظرا لطبيع  
اخلي حبوكمة دقيق الدّ وذلك من خالل وصف وحتليل عالقة التّ  ،ظريالنّ  حليلي يف اجلزءادلنهج الوصفي التّ 

دقيق ر االىتمام مبفهوم احلوكمة ونشأة التّ ارخيي يف اجلزء ادلرتبط بتطوّ االستعانة بادلنهج التّ  تمتّ الشركات، كما 
 اعتماد منهج دراسة حالة. تّ قد طبيقي فا يف اجلانب التّ اخلي. أمّ الدّ 
تتمثل أساسا يف ادلسح ادلكتيب من خالل و  انب الّنظرياجلاستخدامها يف  تّ سبة لألدوات اليت بالنّ ا أمّ         

أّما يف اجلانب نتنيت، كذا ما ىو متوفر على شبكة اال، و راسات ادلتوفرة حول ادلوضوعالع على ادلراجع والدّ االط  
لتسهيل عملية  البيانية واالستنتاجات وتدعيمها باألشكالواالستبيان ادلقابلة أسلوب الّتطبيقي فقد ّت االستعانة ب

 .ةادليداني الّدراسةعرض وحتليل معطيات 
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 :هيكل البحث .سابعا
ص خصّ فصول،  ةثالث نضمتخطة ت ّت اعتمادراسة والوصول إىل نتائجو ادلنتظرة، لتجسيد موضوع الدّ  

طبيقي، إضافة إىل ادلقدمة واخلامتة اليت للجانب التّ  ص  ص  خ  قد ظري، أما الفصل الثالث ففصلني منها للجانب النّ 
 ادلتوصل إليها. والّتوصياتتائج نّ البعض تتضمن 

دلفاىيم حوكمة  من خاللوطرق التّ  تّ ظري حلوكمة الشركات، ادلتمثل يف اإلطار النّ ل و الفصل األوّ           
 لتطبيق طرقتّ ّت ال، ويف األخري ليةو ادلنظمات الدّ الّصادرة عن و  الشركات، أمهيتها، إضافة للمبادئ اليت تقوم عليها

 دول العامل.  ببعض حوكمة الشركاتمبادئ 
طرق لإلطار التّ  تّ حوكمة الشركات، حيث  مسامهتو يف تطبيقلي و اخدقيق الدّ التّ  موضوعوالفصل الثاين            

ولية، وسلتلف األدوار اليت يقوم هبا لتفعيل حوكمة ادلعايري الدّ اخلي، وتوجهاتو احلديثة وفق دقيق الدّ العام للتّ 
إدارة ادلخاطر وعالقاتو ، اخليةقابة الدّ نظام الرّ  اخلي يف تقييمدقيق الدّ دور التّ  الشركات، وذلك من خالل عرض

الّتدقيق اخلارجي، جلنة الّتدقيق، رللس  ادلتمثلة يف ادلسامهة يف تطبيق حوكمة الشركات، طرافباقي األعاونية مع التّ 
  اإلدارة واإلدارة العليا.

عامة عن  طرق لنظرةالتّ  تّ طبيقي دلوضوع البحث، حيث للجانب التّ  ص  ص  خ   قدا الفصل الثالث فأمّ            
تشخيص الواقع القيام ب، مث الّدراسة وحدود رلتمع ،أدوات البحث ادلعتمدةحتديد  ، بعدىا تّ زلّل الّدراسةة ؤسسادل

، يف األخري احملرّكاتالشركات الّصادرة عن منظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية مبؤسسة  دلبادئ حوكمة العملي
 نفس ادلؤسسة.دور الّتدقيق الّداخلي يف دعم تطبيق حوكمة الشركات بل الّتطرق

 :ابقةراسات الس  الد   .ثامنا
ضوع احلوكمة يف الشركات مو  بالّدراسة والّتحليل اليت تناولت توجد العديد من الّدراسات البحثية 
 4ومن بينها نذكر ،وادلصارف

: دراسة مقارنة بين بعض الشركات وأثرها على األداء المالي للشركة"الحوكمة عثمان عثمانية،  (7
 جامعة تبسةمة لنيل شهادة ادلاجستري اخصص استاتيجية مالية، من ة مقدّ مذكر  ،األمريكية والجزائرية"

 .2077-2070لسنة 
ور ادلتزايد حلوكمة الشركات يف أكيد على الدّ راسة إىل التّ الباحث من خالل الدّ  سعىحيث   

وذلك باعتماد ادلنهج الوصفي  ،وادلسامهة يف تعظيم أىداف أصحاب ادلصلحة فيها الشركة حتسني أداء
ل إىل رلموعة نتائج أمهها دراسة احلالة، وقد توصّ  ظري وادلنهج ادلقارن يفحليلي يف اجلانب النّ وادلنهج التّ 

قابة حوكمة الشركات تسعى للقضاء على الفساد ادلايل واإلداري، وترقية أداء الشركة من خالل الرّ  أنّ 
راسة ادليدانية ادلقارنة ل الباحث من خالل الدّ ات من ذلم تأثري على سري الشركة، كما توصّ يوضبط سلوك
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مريكية تلتزم بتطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات أكثر بكثري من الشركات الشركات األ إىل أنّ 
 ا جعل األداء ادلايل للشركات األمريكية أفضل من أداء الشركات اجلزائرية.اجلزائرية، شلّ 

  (IFRS- IAS)ولية للمحاسبة والمعلومة المالية "أهمية االنتقال للمعايير الد  حسياين عبد احلميد،  (2
 ،مة لنيل شهادة ادلاجستري اخصص زلاسبة وتدقيقمقدّ  مذكرة، كإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات"

 .2070-2003لسنة  3جامعة اجلزائر 
ولية للمحاسبة وادلعلومة ادلالية وجو ضلو ادلعايري الدّ حيث يهدف البحث لدراسة وتوضيح أمهية التّ   

باع إتّ لك على الواقع اجلزائري، وذلك بوزلاولة إسقاط ذ ،طبيق الفّعال حلوكمة ادلؤسساتلتحسني التّ 
هبا  جاءتادلفاىيم اجلديدة اليت  راسة إىل أنّ ل الباحث من خالل الدّ حليلي، وقد توصّ ادلنهج الوصفي التّ 

سواء يف  ،باعو عند عرض القوائم ادلاليةفصاح الواجب إتّ اليت وضعت متطلبات اإلولية ادلعايري احملاسبية الدّ 
تفي مبتطلبات حوكمة ادلؤسسات وتزيد من ثقة ادلستثمرين واألطراف  ،ادلؤسسات االقتصادية أو ادلالية

 األخرى.
ظام المصرفي في الحد  من األزمات المالية والمصرفية باإلشارة "دور حوكمة الن  بادن عبد القادر،  (3

مة لنيل شهادة ادلاجستري اخصص مالية وزلاسبة، جامعة حسيبة بن بو ة مقدّ مذكر  ،إلى حالة الجزائر"
 .2002-2001لسنة  -الشلف -علي 

رفية للحّد من ظم ادلصور الذي ديكن أن تلعبو مبادئ احلوكمة يف النّ إلبراز الدّ  البحث يهدف  
لتفادي حدوث أزمات مصرفية ظام ادلصريف اجلزائري ادلصرفية، وطرق تفعيل احلوكمة يف النّ األزمات ادلالية و 

طبيق االلتزام بالتّ  ل الباحث إىل أنّ حليلي، وقد توصّ وذلك باعتماد ادلنهج الوصفي وادلنهج التّ  ،مستقبال
ليم للحوكمة ادلؤسسية يف البنوك اجلزائرية أمر مهم إلعادة الثقة وجذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة السّ 

 ة. وتفادي األزمات ادلالية وادلصرفي
دراسة تطبيقية -اخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة د  "دور إدارات المراجعة الابراىيم اسحاق نسمان،  (4

مة لنيل شهادة ادلاجستري اخصص زلاسبة ة مقدّ مذكر  "-لسطينعلى قطاع المصارف العاملة في ف
 .2003ومتويل، اجلامعة االسالمية غزة لسنة 

اخلية كآلية لتفعيل مبادئ احلوكمة يف ادلصارف الدّ حيث تناول البحث دور إدارات ادلراجعة  
ل إليو الباحث ىو وجود حليلي، وأىم ما توصّ العاملة يف فلسطني، وذلك باستخدام ادلنهج الوصفي التّ 

اخلي والتزام ادلراجع الدّ  ،اخلية وفق ادلعايري ادلهنية الواجبةي بني القيام بأداء عملية ادلراجعة الدّ ارتباط قوّ 
العاملة يف صارف يف ادلوكمة احلأىيل الفين لديو لتفعيل مبادئ العناية ادلهنية مع توافر اخلربة والتّ ببذل 

 فلسطني.



 

ّولل األالفص  
 اإلطار الّنظري لحوكمة الشركات
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 تمهيد
 وذلك ظتا لو من تأثَت على العديد من ،نوات اظتاضيةتعاظم االىتماـ مبفهـو حوكمة الشركات خالؿ السّ  

مبا يعمل  ،واجملتمعات ككلإىل حتقيق مصاحل األفراد والشركات واحي االقتصادية واالجتماعية، حيث هتدؼ النّ 
 اشئة.وؿ اظتتقدمة والنّ من الدّ  نمية الشاملة يف كلّ سالمة االقتصاديات وحتقيق التّ  ضماف على

ا أساسيا لتعزيز قدرة أي شركة على اظتنافسة دة ضتوكمة الشركات مطلبً أصبح وجود أطر وىياكل جيّ كما  
نوات ت إىل زيادة االىتماـ باضتوكمة خالؿ السّ العديد من العوامل واألسباب اليت أدّ  توجدو  .وجذب االستثمارات

السيما يف أعقاب االهنيارات  يةسواؽ اظتالاألأبرزىا اضتاجة اظتاسة إىل استعادة ثقة اظتتعاملُت يف  األخَتة، ولعلّ 
تسعى اظتنظمات و  .من أىم أسباهبا ساد وسوء اإلدارةوحاالت الفشل اليت حدثت يف بعض األسواؽ واليت كاف الف

نظيمات اليت حتكم عمل الشركات يف ؼتتلف األطر والتّ  وضعإىل  ،من خالؿ اضتوكمة ،وؿ اظتتقدمةولية والدّ الدّ 
 األسواؽ.
ؿ منو اإلطار اظتفاىيمي تناوؿ اظتبحث األوّ ، حيث أساسيةثالث مباحث  إىلفصل ىذا الم س  قد قُ عليو فو  

حوكمة مبادئ اليت أصدرت ولية ظتنظمات الدّ بعض اعرض من خاللو لالتّ  تمّ ا اظتبحث الثاٍل فضتوكمة الشركات. أمّ 
وؿ الغربية والعربية، تضمن اظتبحث الثالث جتارب عملية لتطبيق حوكمة الشركات ببعض الدّ الشركات. يف حُت 

 من بينها اصتزائر.
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 لحوكمة الشركات : اإلطار المفاهيميلالمبحث األو  
العديد من . فقد تزايد اىتماـ احمللي والعاظتي ىأمهية كبَتة على اظتستو وكمة الشركات أصبح ضت 

نتيجة ضتاالت الفشل واإلفالس اظتايل لكثَت من الشركات الكربى يف  هبذا اظتوضوع اشئةاالقتصاديات اظتتقدمة والنّ 
ن جعلت اطترباء، مهذه األحداث ف .شرؽ آسيا جنوب يف دوؿاظتالية اهنيار األسواؽ الواليات اظتتحدة األمريكية و 

ق اظتصلحة يقيضمن حتا مب ؼتتلف جوانب حوكمة الشركات دراسةدىم ؿتو جهو  وفَ ج هُ وَ أكاددييُت وؽتارسُت، يػُ 
 وؿ ككل.العامة لألفراد والشركات واقتصاديات الدّ 

 : ماهية حوكمة الشركات لالمطلب األو  
وذلك لقياـ اإلدارة مبهمة إدارة الشركة نيابة  ،حوكمة الشركات نتيجة لفصل اظتلكية عن اإلدارة ظهرت 

حيث أّف اإلدارة قد ال تقـو باختاذ  ،الطرفُتمن  عن زتلة األسهم )اظتالكُت(، وذلك الختالؼ مصاحل كلّ 
ف من ضتوكمة الشركات جيب أف يتكوّ ظاـ القّوي النّ  ومن ىنا فإفّ  ات اليت تكوف يف مصلحة اظتسامهُت.القرار 

ائنُت واضتكومة غتموعة من القواعد واآلليات اليت تعمل على زتاية حقوؽ اظتسامهُت وأصحاب اظتصاحل مثل الدّ 
 لة بالشركة.وغَتىا من األطراؼ ذات الصّ 

  :نشأة مفهوم حوكمة الشركات .1
نتيجة تعارض اظتصاحل بُت  ظهراليت ت ى ظهور نظرية الوكالة اليت جاءت لتسليط الضوء على اظتشاكلأدّ  

ضرورة توفَت غتموعة من القوانُت اليت تعمل على بأعضاء غتالس إدارة الشركات واظتسامهُت، إىل زيادة االىتماـ 
العب اظتايل واإلداري الذي قد يقـو بو أعضاء غتالس اإلدارة هبدؼ تعظيم من التّ  واضتدّ  ،زتاية مصاحل اظتسامهُت

 . 1ةمصاضتهم اطتاص
إبراز االىتماـ مبفهـو حوكمة الشركات و على  Jensen and Mecklingsمن  عمل كلّ  67912ففي سنة  

تبع ذلك غتموعة من قد قليل من اظتشاكل اليت قد تنشأ من الفصل بُت اظتلكية واإلدارة. و أو التّ  أمهيتو يف اضتدّ 
مببادئ حوكمة الشركات وأثرىا على زيادة ثقة اظتستثمرين ت على أمهية االلتزاـ راسات العلمية والعملية اليت أكدّ الدّ 

بعض  حثا يساعد على جذب اظتستثمرين سواء كانوا ػتليُت أو أجانب. ىذا ما يف أعضاء غتالس اإلدارة، ؽتّ 
د تؤكقارير اليت وائح والقوانُت والتّ إصدار غتموعة من اللّ على  ،يف العديد من دوؿ العامل ،اعتيئات العلمية واظتشرعُت

 الشركات بتطبيق تلك اظتبادئ. لتزاـاعلى أمهية 
الة تعمل على ر سوؽ اظتاؿ ووجود ىيئات رقابية فعّ ى تطوّ أدّ فقد الواليات اظتتحدة األمريكية  أّما يف 

ىيئة األوراؽ اظتالية  مراقبتو واالشراؼ على شفافية البيانات واظتعلومات اليت تصدرىا الشركات اليت تنشط فيو، مثل
                                                           

 .61 ، ص9007ار اصتامعية، االسكندرية، ، الطبعة الثانية، الدّ )دراسة مقارنة(اإلداري شركات يف معاصتة الفساد اظتايل و ػتمد مصطفى سليماف، دور حوكمة ال 1
2
 Stéphane Trébucq, La Gouvernance D’Entreprise Héritière de Conflits Idéologiques et Philosophiques, 

Communication pour les neuvièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management, Crefige-Universite 

Paris-Dauphine avec le soutien de l’associait francophone de Comptabilité, 20-21 Mars 2003, p p  03-.05. 
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Securities Exchange Commission (SEC)الذي ساىم يف زيادة  دقيقتّ ر مهنة احملاسبة والضافة إىل تطوّ ، باإل
 االىتماـ مبفهـو حوكمة الشركات وإلزاـ الشركات خاصة اظتسجلة أسهمها لدى البورصات حبتمية تطبيق مبادئها.

االىتماـ هبذا اظتفهـو ظهر بصورة واضحة عند قياـ أكرب صندوؽ للمعاشات العامة يف الواليات  كما أفّ  
بإلقاء الضوء  The California Public Employee’s Retirement System (CALPERS) اظتتحدة األمريكية

 .1على تعريف وأمهية ودور حوكمة الشركات يف زتاية حقوؽ اظتسامهُت
دورىا األساسي يف حتديد أسباب سوء توضيح الوقائع  لَ ثَ ودتََ  6791عاـ  ىيئة تريدويتأسيس  تّ  وقد 

مت العب يف إعداد القوائم اظتالية، حيث قدّ حدوث الغش والتّ  وتقدَل توصيات تعمل على منع ،قارير اظتاليةيف التّ 
الذي يسعى لتوفَت بيئة رقابية سليمة ومستقلة مع  ،6799ؿ تقرير عتا عن حوكمة الشركات عاـ ىذه اعتيئة أوّ 

 اطتارجي دقيقلتّ وتقوية مهنة ا ،اخليةقابة الدّ تدقيق داخلي موضوعي يدعو لضرورة اإلفصاح عن مدى فعالية الرّ 
 أماـ غتالس إدارة الشركات.

 ابطةالرّ و  New York Stock Exchange (NYSE) بورصة نيويورؾ من كلّ   تأصدر  6777ويف عاـ  
 سمباتقريرمها اظتعروؼ  National Association of Securities Dealers (NASD) الوطنية لتجار األوراؽ اظتالية

Blue Ribbon Report،  ّلتزاـاالبشأف  دقيقتّ اؿ الذي ديكن أف تقـو بو صتاف الور الفعّ والذي اىتم بأمهية الد 
 مببادئ حوكمة الشركات.

كربى الشركات األمريكية سنة يف أعقاب االهنيارات اظتالية ل Sarbanes Oxley Actإصدار  تّ كما  
العديد من  تعاٍل منواإلداري الذي يف القضاء على الفساد اظتايل و  ز على دور حوكمة الشركاتركّ  حيث ،9009

 فيذيُت يف غتالس إدارة الشركات.نور الذي يلعبو األعضاء غَت التّ من خالؿ تفعيل الدّ  ،الشركات
بعد  ،سعينات كبَتا يف أواخر الثمانينات وأوائل التّ اًل دَ أثار موضوع اضتوكمة جَ  فقد يف اظتملكة اظتتحدةأّما  

ا قاد اظتسامهُت واظتستثمرين يف الشركات وقطاع اظتصارؼ إىل اهنيار كربيات الشركات األمريكية واألوروبية آنذاؾ، ؽتّ 
ظم القائمة تعاٍل من ائدة والنّ شريعات السّ اظتتحدة تدرؾ أف التّ القلق على استثماراهتم وجعل اضتكومة يف اظتملكة 

عاـ  كادبوري  لتشكيل صتنة  London Stock Exchangeخلل ما، األمر الذي دفع بورصة لندف لألوراؽ اظتالية 
ظتساعدة ناعة الربيطانية، ودتثلت مهمتها يف وضع مشروع للممارسات اظتالية اليت تضمنت ؽتثلُت عن الصّ  6776

 تّ  6779اخلية من أجل جتنيب تلك الشركات اطتسائر الكبَتة. ويف عاـ قابة الدّ الشركات يف حتديد وتطبيق الرّ 
د على أمهية حوكمة الشركات من أجل زيادة ثقة اظتستثمرين يف إعداد جنة والذي يؤكّ ؿ تقرير عن ىذه اللّ إصدار أوّ 

                                                           
 .61،61 صمرجع سبق ذكره،  ػتمد مصطفى سليماف، 1
 قارير اظتالية اظتزورة يف الشركات بعد االهنيارات اظتالية اليت حصلت يف غتاؿ االدخار والقروض إذ دتثل لدراسة التّ  6791ىي صتنة وطنية ت تشكيلها عاـ  صتنة تريدوي

اخليُت األمريكي ومعهد احملاسبُت االداريُت األمريكي. )عالء فرحاف ومعهد اظتديرين اظتاليُت األمريكي ومعهد اظتدققُت الدّ  األمريكياسبُت من معهد احمل جنة كلّ ىذه اللّ 
 .(99 ، ص9066اف، ء للنشر والتوزيع، عمّ طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل، اضتوكمة اظتؤسسية واألداء اظتايل االسًتاتيجي للمصارؼ، الطبعة األوىل، دار صفا

   وضع اظتمارسات اليت تساعد يف صناعة الربيطانية وتتحدد مهمتها ىي صتنة تدقيق الشؤوف اظتالية للشركات الربيطانية وتتضمن ؽتثلُت عن مستويات ال كادبوريصتنة
 .(99،97 ص اظترجع السابق،يف ىذه الشركات. )العب وجتنب اطتسائر اخلية من أجل منع حدوث االؿترافات والتّ قابة الدّ حتديد وتطبيق الرّ  علىالشركات 
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للشركات اظتسجلة أسهمها يف بورصة لندف،  ةٍ مَ زِ لْ قرير غَت مُ وصيات ىذا التّ ت غم من أفّ القوائم اظتالية، وبالرّ  تدقيقو 
ز على كما ركّ   .1وصياتنوي مدى التزامها بتلك التّ د يف تقريرىا السّ الشركات على أف حتدّ  ربُ البورصة جتُْ   أفّ إاّل 

دقيق يف الشركات واضتاجة إىل صتاف تدقيق ودور اظتستثمرين يف تعزيز دور التّ  ،دراسة العالقة بُت اإلدارة واظتستثمرين
  .فاعلة

عوة إىل فصل مسؤوليات وصالحيات  نفيذية والدّ قرير إىل دور غتلس اإلدارة واإلدارة التّ أشار التّ  ىذا وقد  
دور  ،قارير اظتتعلقة حبوكمة الشركاتظهرت العديد من التّ و  جنةقارير عن ىذه اللّ . بعدىا توالت التّ كال الطرفُت

 Hampleابعة جمللس اإلدارة وتقييم وإدارة اظتخاطر مثل جاف التّ اللّ  ،اخليةقابة الدّ أنظمة الرّ  ،غتالس إدارة الشركات

Report  و  6771عاـHigges and Smith Report  9002عاـ. 
يف أعقاب األزمة اآلسيوية بارزة اظتبذولة ال اصتهودأكثر نتيجة مفهـو حوكمة الشركات فكرة وقد تعززت  

ت إىل إفالس العديد من وما تبعها من فضائح مالية أدّ ، 6779اليت حدثت يف أسواؽ تايلند وماليزيا عاـ 
سواء كانت وطنية  ،زت ثقة اظتستثمرين واظتسامهُت مبختلف الشركاتتىفقد ا العاظتية.الشركات واظتصارؼ الكربى 

نبؤ بفشل شركات األعماؿ وما يقـو بو قابة على التّ شريعات وىيئات الرّ التّ  أو متعددة اصتنسيات، وذلك لعدـ قدرة
االطالع على  منن اظتسامهُت للحصوؿ على منافع خاصة دوف دتكّ  ،ةأصحاب القرار من جتاوزات إدارية وقانوني

 .جاوزاتالتّ  تلك
لية الّدو من طرؼ اظتؤسسات  قابة على أعماؿ الشركات واظتصارؼالبحث عن سبل ووسائل للرّ  وعليو كاف  

ضتفاظ قصد اوذلك  ،نمية(عاوف االقتصادي والتّ ويل ومنظمة التّ ويل، البنك الدّ قد الدّ قدية )صندوؽ النّ اظتالية والنّ 
ؿ أوّ  دتثلتو  ،اإلداريعيدا عن الفساد اظتايل و على حقوؽ اظتسامهُت وضماف قياـ اظتؤسسات اظتالية واالقتصادية ب

 (OECD) نميةعاوف االقتصادي والتّ نظمة التّ من طرؼ مػتاولة دولية يف إصدار مبادئ حوكمة الشركات 
Organization for Economic Co- operation and Development  تنقيحها وحتديثها  واليت تّ  ،6777عاـ

لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواؽ بل اإلرشادية ، حيث تدور معظمها حوؿ السّ 90022يف طبعتها الثانية عاـ 
اليت تساعد على استقرار االقتصاد ككل، وىي تلك اطتطوط اليت حرصت اظتنظمة العاظتية ظتشريف األوراؽ و  ،اظتاؿ

 . 3ككل  أكيد عليها من أجل اضتفاظ على سالمة أسواؽ اظتاؿ واستقرار االقتصادياتاظتالية على التّ 
 
 
 

                                                           
 .69ص  مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف، 1
 ص ،9066اف، التوزيع، عمّ حوكمة البنوؾ وأثرىا يف األداء واظتخاطرة، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر و زتد عبد اضتسُت راضي، حاكم ػتسن الربيعي، 2

61،61. 
 .61، ص 9060حوكمة الشركات بسوؽ األوراؽ اظتالية، دار اصتامعة اصتديدة، االسكندرية، ػتمد ابراىيم موسى،  3
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  :مفهوم حوكمة الشركات .2
يف  ا واختالؼ وجهات نظرىم، وكذا لتداخل ىذا اظتفهـواهبَِ ت  د كُ دت تعريفات حوكمة الشركات بتعدّ تعدّ  

تقسيم مفهـو حوكمة الشركات إىل  اظتالية واالجتماعية للشركات، وقد تّ نظيمية، االقتصادية، العديد من األمور التّ 
 االصطالحي.غوي، واظتفهـو اللّ  اظتفهـو

 مفهوم الحوكمة لغويا:    1.2
إىل  حيث يشَت ،ويل واإلقليميعلى اظتستوى الدّ  انتشرتمصطلح اضتوكمة من اظتصطلحات اليت  رُ بػَ تَ عْ يػُ  

ا مصطلح حوكمة الشركات فهو تررتة لألصل االؾتليزي مّ أ .Governanceليزي رتة العربية لألصل االؾتالًتّ 
Corporate Governance ّالعديد من احملاوالت واظتشاورات بُت خرباء بعد رتة ىذه الًتّ  وصل إىل، حيث ّت الت

 اتبرزت تررت وقد ،من جهة أخرى غة العربية من جهة، واطترباء االقتصاديُت والقانونيُتغة العربية مبجمع اللّ اللّ 
اضتاكمية حكم اظتؤسسي، دة، الضبط اظتؤسسي، التّ شيدة، اإلدارة اصتيّ مثل اإلدارة الرّ أخرى لنفس اظتصطلح، 

الباحثُت والكتاب ىو مصطلح اضتوكمة  طرؼأكثرىا شيوعا وتداوال من  اظتؤسسية وغَتىا من اظتصطلحات، إاّل أفّ 
 :1العديد من اصتوانب منها اضتوكمةيتضمن مصطلح و  اظتؤسسية أو حوكمة الشركات.

 وجيو واإلرشاد.ما تقتضيو من التّ : الِحْكَمة   -
 لوؾ.وابط والقيود اليت تتحكم يف السّ يطرة على األمور بوضع الضّ ما يقتضيو من السّ  :الح ْكم   -
اضتصوؿ عليها من  جوع إىل مرجعيات أخالقية وثقافية وإىل خربات تّ ما يقتضيو من الرّ  :ااِلْحِتَكام   -

 خالؿ جتارب سابقة.
 لطة وتالعبها مبصاحل اظتسامهُت.طلبا للعدالة خاصة عند اؿتراؼ السّ  :َحاك مْ الت   -
  :مفهوم حوكمة الشركات اصطالحا 2.2

وذلك  ،وكايف بذاتو عليو امتفق اموحد اال يوجد تعريف ،على اظتستوى العاظتيو  ،وجتدر اإلشارة إىل أنّ  
.                             2شريعات واظتمارسات اظتتعلقة بأنشطة الشركاتبسبب تأثر ىذا األخَت باالختالفات اظتوجودة يف التّ 

ولية على تناوؿ ىذا لتزايد االىتماـ مبفهـو حوكمة الشركات حرصت العديد من اظتؤسسات الدّ ونظرا  
فت اليت عرّ  OECD نميةوالتّ عاوف االقتصادي ىذه اظتؤسسات منظمة التّ  ومن بُتراسة، حليل والدّ اظتفهـو بالتّ 

وغتلس اإلدارة واظتالؾ ورتيع األطراؼ ا مغتموعة من القواعد والعالقات بُت إدارة الشركة حوكمة الشركات على أهنّ 
ـ اعتيكل أو اإلطار اظتنظم الذي يتم من خاللو حتديد اليت عتا عالقة مع الشركة، وىو األسلوب الذي يقدّ 

زمة ـ اضتوافز الاّل ف يقدّ أالذي جيب  ،لطةاجح ظتمارسة السّ النّ تائج واألسلوب األىداؼ وحتقيقها ومراقبة األداء والنّ 

                                                           
  .92، مرجع سبق ذكره، ص عالء فرحاف طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل 1
طلع القرف اضتادي والعشرين ػتمود حسُت الوادي وآخروف، قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة يف م :منشور يف، أداء اظتؤسساتاضتوكمة وحتسُت  ،الطّيب داودي 2
 .101ص  ،9007اف، يات، الفرص، اآلفاؽ، اصتزء األوؿ، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمّ حدالتّ 
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عي لتحقيق األىداؼ اظتوضوعة طتدمة مصاحل الشركة ومسامهيها وتسهيل اظتراقبة اإلدارة واإلدارة العليا يف السّ جمللس 
 .1دة الستخداـ موارد وأصوؿ الشركات واظتؤسسات بكفاءة وفاعليةماصتيّ 

 الشركات حوكمة ؼُ ر  عَ يػُ فػَ The Institute of Internal Auditors  (IIA) اخليُتمعهد اظتدققُت الدّ ا أمّ   
اإلجراءات اظتستخدمة من ؽتثلي أصحاب اظتصاحل من أجل توفَت اإلشراؼ على إدارة و  العملياتم اعلى أهنّ 

لشركة من خالؿ حوكمة وابط إلؾتاز األىداؼ واحملافظة على قيم اضّ أكيد على كفاءة الوالتّ  مراقبتهااظتخاطر و 
 .2مالشركات فيو

ظاـ ا مالنّ حوكمة الشركات على أهنّ ، ادر عن سوؽ لندف لألوراؽ اظتاليةالصّ  ،ؼ تقرير كادبورييعرّ بينما   
حوكمة الشركات عبارة عن غتموعة من  عريف أفّ  ىذا التّ يبُّت حيث . 3من خاللو تدار الشركات وتراقبمالذي 

 العناصر، القواعد، اإلجراءات واليت تساعد على إدارة الشركة ومراقبتها بصورة مالئمة.
حوكمة الشركات  ربُ تَ عْ فتػَ  International Finance Corporation( IFC) وليةمويل الدّ مؤسسة التّ ا أمّ   

زمة لتوجيو وضبط الشركات وحتديد توزيع اضتقوؽ والواجبات بُت غتموعة اعتياكل والعمليات الاّل م اعلى أهنّ 
ظتدراء، وكذلك حتديد القواعد اإلدارة وائيسُت يف الشركة مبن فيهم اظتسامهُت، أعضاء غتلس اظتشاركُت الرّ 

 .4مف أمور الشركةالقرارات بشأ باختاذجراءات اطتاصة واإل
حوكمة الشركات على  ربُ تَ عْ ، إذ ىناؾ من يػَ اريف اظتتعلقة هبذا اظتفهـوعمن التّ  أخرى كما تتوفر غتموعة 

من أجل حتقيق  قابة عليهاإدارة الشركة والرّ  طريقوعن يتم الية الذي اظتغَت قابة اظتالية و نظاـ متكامل للرّ م 5اأهنّ 
اليت ديكن من خالعتا أف يتأكد اظتستثمروف غتموعة من الطرؽ مأو ىي  م.زاىة والشفافيةمبعايَت النّ  لتزاـواالأىدافها 

إدارة غتموعة من القواعد واضتوافز اليت هتتدي هبا موىناؾ من يعتربىا  م.حتقيق رحبية معقولة الستثماراهتممن 
وكمة الشركات كما ديكن تعريف ح  م.لى اظتدى البعيد لصاحل اظتسامهُتالشركات لتعظيم رحبية الشركة وقيمتها ع

العالقات واضتقوؽ  معلى الشركة، حيث يشمل غتموعة من القواعد اليت تنظمنظاـ رقايب إداري ومايل  بأهّنا
أعضاء غتلس اإلدارة واألطراؼ ذات اظتصاحل  من أصحاب رأس اظتاؿ، رئيس غتلس اإلدارة، والواجبات لكلّ 

 .6بالشركةم

                                                           
، بطاقة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية قارير اظتاليةحملاسيب وجودة التّ ح اأثر تطبيق قواعد اضتوكمة على اإلفصا ، خالدي فراح، موسي سهاـ1

 . 01، ص 9069ماي  09-01 بسكرة، ، للحد من الفساد اظتايل واإلداري، جامعة ػتمد خيضر
 .91مرجع سبق ذكره، ص  اف طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل،عالء فرح2
-9009، االسكندريةار اصتامعية، ، الدّ )اظتتطلبات  -التجارب -اظتبادئ -اظتفاىيم(شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ  ،طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات 3

 .66، ص 9009
  .91، مرجع سبق ذكره، ص زتد عبد اضتسُت راضيحاكم ػتسن الربيعي، 4
 .69،69 ص مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  5
 .122ص ، 9009ز اإلداري وإدارة التغيَت(، اصتالؿ للطباعة، الّدار اصتامعية، االسكندرية، يل العلمي إلعادة اعتيكلة والّتميلأزتد ماىر، تطوير اظتنظمات )الدّ  6
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عاقدية اليت تربط بُت اإلدارة واظتسامهُت وأصحاب من العالقات التّ  غتموعةما يف حُت يرى البعض بأهنّ   
، من خالؿ غتموعة من اآلليات يف شكل إجراءات وأساليب إلدارة الشركة وتوجيو نشاطاهتا يف الشركات اظتصاحل

عظيم حقوؽ اظتسامهُت على اظتدى تالشفافية واظتساءلة، ومن مث  ضماف تطوير األداء، اإلفصاح، إىل مبا يؤدي
 .1ملة باظتشروعالبعيد إضافة إىل مراعاة حقوؽ ومصاحل األطراؼ األخرى ذات الصّ 

     اظتتمثلة  و  ،أساسية ظتفهـو حوكمة الشركاتأف ىناؾ معاٍل بضح ابقة يتّ عريفات السّ من خالؿ التّ   
 :فيما يلي

 ؛قابة على أداء الشركاتغتموعة من األنظمة اطتاصة بالرّ  -
 ؛اظتسامهُت وأصحاب اظتصاحل، اظتديرين، اإلدارةتنظيم للعالقات بُت غتلس  -
 ؛كات جيب أف تدار لصاحل اظتسامهُتالشر  أكيد على أفّ التّ  -
 يتضمن توزيع اضتقوؽ ىيكل معُّت قابة عليها وفق غتموعة من القواعد يتم مبوجبها إدارة الشركة والرّ  -

 نفيذين واظتسامهُت.اظتديرين التّ ، إدارة الشركة مثل غتلس اإلدارة والواجبات فيما بُت اظتشاركُت يف
والبحث عن حّل للمشاكل قابة، عموما فإّف موضوع حوكمة الشركات ظهر نتيجة الفصل بُت اظتلكية والرّ  

ين، وبُت   .2وباقي أصحاب اظتصاحل ةمسامهي األغلبية ومسامهي األقلي بُت اظتالكُت واظتسَت 
ىذا اظتصطلح  اظتعاٍل اظتستخلصة يتضح بأفّ اظتقدمة ظتصطلح حوكمة الشركات و  عاريفمن خالؿ التّ و إذ   

 :3يتضمن بعدين مها
االلتزامات ، أكد من تنفيذ اظتتطلباتالتّ ىي حيث تكوف الغاية  :Conformance لتزاماال (1

اظتسامهُت وأصحاب اظتصلحة  حتقيق مصاحلشريعية والقانونية واإلدارية فضال عن ياسات التّ والسّ 
 والشفافية. بأكرب قدر من األمانة والعدؿ

عي إىل استغالؿ رفع مستوى األداء الشامل للمنظمة والسّ بوذلك  :Performanceاألداء  (2
استخداـ كافة  من خالؿ الفعلية واظتتوقعةلبية للمخاطر قليل من اآلثار السّ الفرص اإلجيابية والتّ 

 .الوسائل اظتتاحة
حد ومتفق عليو ظتصطلح حوكمة الشركات، إىل أّف البعض ينظر رجاع سبب عدـ وجود تعريف مو إكن دي 

ـز وتعظيم قيمة األسهم، مويل الاّل احية االقتصادية على أنّو اآللية اليت تساعد يف اضتصوؿ على التّ إليو من النّ 
اضتقوؽ والواجبات عاقدية اليت حتّدد احية القانونية على أنّو يشَت إىل العالقات التّ والبعض اآلخر ينظروف إليو من النّ 

                                                           
قى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحّد فّلة زتدي، ؾتالء نوبلي، استخداـ القيمة العادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، بطاقة مشاركة يف اظتلت 1

 .02، ص 9069ماي  09-01بسكرة،  ،من الفساد اظتايل واإلداري، جامعة ػتمد خيضر
2
 Alexander N, Rodolfo Apreda, Corporate Governance, Virtus Interpress, Ukraine, 2007, p 03. 

مروة أزتد وآخروف، األزمة اظتالية العاظتية واآلفاؽ  :منشور يف، دور اظتراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات لتحقيق شفافية اظتعلومات ،إدياف فتحي أزتد مصطفى 3
 .212، ص 9066، األردفجملتمع العريب للنشر والتوزيع، اظتستقبلية، اصتزء الثاٍل، الطبعة األوىل، مكتبة ا
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 ينَ ز  كِ َر خالقية مُ احية االجتماعية واألصطلح من النّ صحاب اظتصاحل، وأطراؼ ثالثة تنظر إىل ىذا اظتضتملة األسهم وأ
 .1قلية وصغار اظتسامهُت وحتقيق العدالة بينهم زتاية حقوؽ األجتماعية للشركة يفعلى اظتسؤولية اال

  :حوكمة الشركاتتطبيق نية باألطراف المع .3
د إىل وحتدّ  ،قواعد حوكمة الشركاتليم ظتفهـو و طبيق السّ تؤثر يف التّ ر أربعة أطراؼ رئيسية تتأثر و تتوفّ   

اظتعنية بتطبيق حوكمة  الشركات  ىذه األطراؼ تتمثلو  .جاح أو الفشل يف تطبيق ىذه القواعدنّ الدرجة كبَتة مدى 
 :2فيما يلي أساسا

من خالؿ شرائهم لألسهم مقابل  ،وىم األطراؼ الذين يسامهوف يف رأس اظتاؿ للشركة :المساهمين -
يف  عتم اضتقّ و وزيادة قيمة الشركة على اظتدى الطويل،  اظتناسبة الستثماراهتم اضتصوؿ على األرباح

 اختيار أعضاء غتلس اإلدارة اظتناسبُت ضتماية حقوقهم.
أصحاب اظتصاحل، كما يقـو  وباقياظتصاحل األساسية للمسامهُت  غتلس اإلدارة ثلدي :مجلس اإلدارة -

قابة على أدائهم، كما يقـو وجيهات العامة عتم باإلضافة إىل الرّ نفيذيُت وتقدَل التّ باختيار اظتدراء التّ 
 ياسات العامة للشركة وكيفية اضتفاظ على حقوؽ اظتسامهُت.برسم السّ  غتلس اإلدارة

 رُ بػَ تَ عْ تػُ و ، 3حلقة الوصل بُت غتلس اإلدارة وبقية األطراؼ اظتتعاملة مع الشركة رُ بػَ تَ عْ اإلدارة تػُ  :اإلدارة -
غتلس اإلدارة،  قارير اطتاصة باألداء إىل ولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدَل التّ ؤ اظتس اصتهة على أهّنا

وتعمل على حتقيق اإلفصاح  ،ولة عن تعظيم األرباح وقيمة األسهم لصاحل اظتسامهُتؤ اظتس رُ بػَ تَ عْ كما تػُ 
 .والشفافية يف اظتعلومات اليت تنشرىا عتم

اؿ وىم غتموعة من األطراؼ عتم مصاحل داخل الشركة من دائنُت، موردين، عمّ  :أصحاب المصالح -
ائنوف مثال يهتموف صاحل قد تكوف متعارضة وؼتتلفة يف بعض األحياف، فالدّ اظت إاّل أّف ىذه ،وموظفُت

 اؿ واظتوظفُت على مقدرة الشركة على االستمرار.داد، يف حُت يهتم العمّ مبقدرة الشركة على السّ 

من ىؤالء  ، حيث يتباين دور كلّ األطراؼىذه مفهـو حوكمة الشركات يتأثر بالعالقات بُت  اظتالحظ أفّ   
، حيث يُػْعَتبَػُر غتلس اإلدارة واإلدارة أطرافا تأثر يف حوكمة الشركات ألهّنا من األطراؼ اظتسؤولة على اضتوكمةيف 

طراؼ حبوكمة الشركات ألهّنم من بُت األتطبيق مبادئها، يف حُت يتأثر كّل من اظتسامهُت وأصحاب اظتصاحل 
 اظتستفيدة من تطبيقها. 

 
 

                                                           
ذكرة مقدمة لنيل شهادة كإطار لتفعيل حوكمة اظتؤسسات، م  (IAS /IFRS)ولية للمحاسبة واظتعلومة اظتالية االنتقاؿ للمعايَت الدّ حسياٍل عبد اضتميد، أمهية  1

 .61، ص 9060-9007، 2جامعة اصتزائر  ،كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت  ،اظتاجستَت
 .90،96 ص مرجع سبق ذكره، ػتمد مصطفى سليماف، 2
 .09، ص مرجع سبق ذكرهخالدي فراح، موسى سهاـ،  3
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 :كمة الشركاتو خصائص ح .4
واليت مشلت جوانب عديدة ومتنوعة  اظتفاىيم اظتختلفة اليت أعطيت ضتوكمة الشركاتغتموعة من خالؿ   

أىم خصائص وديكن تلخيص  .من اطتصائص ملةجب زميّ تا تؾتد أهنّ  ،اظتصطلح احوؿ ىذ ظربتنوّع وجهات النّ 
  :1حوكمة الشركات فيما يلي

 .عليها ، وأنّو ال توجد ضغوطالّتابعة لوجاف واللّ ويقصد هبا استقاللية غتلس اإلدارة : االستقاللية -
، والّلجاف الّتابعة لو، اإلدارة غتلس اإلدارةأعضاء  وػتاسبة للمسامهُت اضتّق يف مساءلة: المساءلة -

  م.إمكانية تقييم وتقدير أعماعتعن قراراهتم و  نفيذيةواإلدارة التّ  العليا، الّتدقيق الّداخلي واطتارجي،
 وتعٍت حتمل اظتسؤولية أماـ رتيع األطراؼ ذوي اظتصلحة يف الشركة.: المسؤولية -
 يف الشركة والعدؿ يف اظتعاملة حلايقصد هبا احًتاـ حقوؽ ؼتتلف أصحاب اظتصو : واألمانة العدالة -

 .، وذلك بكّل أمانةبينهم
 .2مهامهميف أداء لوؾ األخالقي لسّ ل ؼتتلف األطراؼ يف الشركة باعويقصد هبا اتّ : االنضباط -
ما حيدث داخل كياف الشركة، مثل اإلفصاح  وتعٍت تقدَل صورة حقيقية وواضحة لكلّ : الشفافية -

نوية يف الوقت اظتناسب، وتقدَل اضتسابات طبقا قارير السّ عن أىدافها اظتالية، نشر القوائم اظتالية والتّ 
 .3ظتبادئ احملاسبة العامة اظتقبولة دوليا

 وأهداف حوكمة الشركاتأهمية  المطلب الثاني:
أمهية كبَتة ورتلة من األىداؼ اليت شجعت اجملتمع الّدويل على االىتماـ مبختلف  ضتوكمة الشركات  

 وذلك من خالؿ العمل على تطبيق مبادئها. ،عي لتحقيقهاجوانبها والسّ 
  :أهمية حوكمة الشركات .1

االقتصادية واألزمات اظتالية اليت شهدىا العامل يف حوكمة الشركات يف أعقاب االهنيارات  أمهية ازدادت  
خاصة ما حدث بعدد من أسواؽ دوؿ جنوب شرؽ آسيا  ،الشركات العاظتية ت العديد مناآلونة األخَتة واليت مسّ 

العب بالقوائم اظتالية وتعظيم أرباح تلك الشركات بنسب والتّ  اإلدارينتيجة ضتاالت الفشل  ،تينيةوأمريكا الاّل 
ب يف حدوث ا سبّ لوؾ اظتهٍت واألخالقي، ؽتّ دات السّ ريع وعدـ االلتزاـ مبحدّ بح السّ عي لتحقيق الرّ والسّ  ،فيها مبالغ

والعسر اظتايل لشركات عمالقة تضرر فيها الكثَت من اظتستثمرين وأصحاب رؤوس  اإلفالسالعديد من حاالت 

                                                           
 . 02، ص 9001، االسكندريةار اصتامعية، التجاربم تطبيقات اضتوكمة يف اظتصارؼ، الدّ  -اظتبادئ -طارؽ عبد العاؿ زتاد، حوكمة الشركات ماظتفاىيم 1
لفساد اظتايل واإلداري، زايد مراد، ترغيٍت صربينة، البعد االسًتاتيجي ضتوكمة الشركات، بطاقة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحّد من ا 2

 .02، ص 9069ماي  09-01 بسكرة، ،جامعة ػتمد خيضر
 من اظتوقع االلكًتوٍل: .11،11 صولية اطتاصة، اظتشروعات الدّ مركز درجيي، طبيق التّ حوكمة الشركات وحتمية التّ  ،آمار جيل  3

http://www.hawkama.net/files/pdf/6_Ch.4- Make Me Holy…but Not Yet!.pdf 9062-02-20، يـو.   
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وضوع حوكمة الشركات وتأكيد أمهيتو اليت برزت آثاره بوضوح من خالؿ ظتىذا ما جذب االىتماـ . 1األمواؿ
 :اليةللمزايا التّ حتقيقو 

وضماف منوىا  ،تعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها يف األسواؽتسعى حوكمة الشركات ل -
جتنيب الشركات ، إضافة إىل احمللي يف بيئة تنافسية عاليةو  اإلقليمي ،ويلواستمرارىا على اظتستوى الدّ 

 ؛عثر اظتايلعرض لإلفالس والتّ والتّ  اإلداريحاالت الفشل 
أصبحت أداة قوية طتلق سوؽ دتتاز بالشفافية واإلفصاح عن  الشركات حوكمةقواعد ب االلتزاـ إفّ  -

بإعادة  لتزامهاواعلى غتالس إدارة الشركات،  قابةرّ الة للفعّ أدوات  ساعد يف ذلكاظتعلومات احملاسبية 
 ؛نفيذيُت داخل غتلس اإلدارةَت التّ ور الذي يلعبو األعضاء غىيكلة ىذه اجملالس وتفعيل الدّ 

الفصل بُت ملكية الشركة  اجتة عنقليل من مشاكل الوكالة النّ ػتاولة التّ  خالؿ تربز أمهية اضتوكمة من -
أي بُت اظتسامهُت وإدارة الشركة وكذلك الفصل بُت مسؤوليات غتلس اإلدارة ومسؤوليات  ،لّتسيَتوا

 ؛ن تعارض اظتصاحل بُت ىذه األطراؼمنفيذيُت، و اظتديرين التّ 
يف  ىمتساكما  ،يف جذب االستثمارات سواء كانت أجنبية أو ػتلية مهم دور الشركات ضتوكمة -

 ؛مويلمن ىروب رؤوس األمواؿ وازدياد فرص التّ  اضتدّ 
حتسُت اظتمارسات ، ؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتهاسظت اتأكيد تتضمن مبادئ حوكمة الشركات -

العب ذلك من شأنو تسريع اكتشاؼ التّ  أكيد على الشفافية، كلّ التّ و دارية، احملاسبية واظتالية واإل
قبل تفاقمها عالج أسبابو وآثاره لواختاذ اإلجراءات الواجبة بشأنو  ،والغش اظتايل والفساد اإلداري

 ؛وتأثَتىا على الشركة
تأكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها وزتاية أصوؿ الشركة وحقوؽ اظتسامهُت وأصحاب  كما أفّ  -

نو أف حيمي أكيد على الشفافية، من شأاظتصاحل يف الشركة، وتعزيز دورىم يف مراقبة أداء الشركة والتّ 
اإلفالس وما يتبعها من حاالت و  ،العب والغش اظتايل والفساد اإلداريالشركة والعاملُت فيها من التّ 

 ؛من أزمات
حتسُت أداء الشركة وقيمتها االقتصادية وقيمة أسهمها، وكذا حتسُت اظتمارسات احملاسبية واظتالية  إفّ  -

تقوية  يفأيضا  ساىمادرة عنها، يواإلدارية فيها ونزاىة تعامالهتا وعدالتها وشفافية اظتعلومات الصّ 
 ؛2تنافسية الشركة وقدرهتا على جذب االستثمارات

                                                           
 .22عالء فرحاف طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .99،92 ، ص9009اظتصارؼ العربية،  احتادعدناف بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور غتلس اإلدارة،  2
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 ،تعمدةاظتتعمدة أو غَت اظتؿترافات االعمدية و الخطاء األ ادي حدوثفتتساىم حوكمة الشركات يف  -
ظم ، وذلك باستخداـ النّ ؽتكن ضتماية مصاحل الشركة إىل أدٌل مستوى ذلك أو العمل على تقليل

 ؛1قابية اظتتطورةالرّ 
 ؛اظتنشورةحتقيق الثقة يف اظتعلومات اظتالية الواردة يف القوائم اظتالية  تساىم حوكمة الشركات يف -
اخلية، وحتقيق فاعلية اإلنفاؽ وربط اإلنفاؽ حتقيق االستفادة القصوى من نظم احملاسبة واظتراقبة الدّ  -

 . 2باإلنتاج
  :أهداف حوكمة الشركات .2

شريعات اظتختلفة ووضع التّ  الشركات ؿ إىل تطبيق حوكمةالّدو  ظتختلف وحدات االقتصاديةالظم سعت مع 
 :اليةالعناصر التّ  يفها ديكن تلخيصاليت و  وافع،غتموعة من األىداؼ أو اظتزايا أو الدّ  تشمل ازمة عتا ألهنّ الاّل 

 اؿ بُت مصاحل اإلدارة ومصاحل اظتسامهُتالفعّ  اسقنؼتالفات اإلدارة احملتملة وضماف التّ  اضتّد من -
 ؛3اظتصلحة العامةلطة يف غَت من استغالؿ السّ  اضتدّ (، و سواء كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عائدىم)

 اتتشجيع جذب االستثمار و  زيادة الثقة باالقتصاد الوطٍت، و تقليل اظتخاطر اظتالية واالستثمارية -
 ؛وليةوتدفق األمواؿ احمللية والدّ 

صحاب اظتصاحل يف ػتاسبة ومساءلة ألق إعطاء اضتَل أداء اإلدارة العليا وتعزيز العدالة والشفافية و و تق -
 ؛تهم هبااإلدارة ورفع درجة ثق

مسك بأخالقيات اظتهنة التّ تعميق ثقافة من خالؿ  اتمعة االقتصادية للشركاضتفاظ على السّ  -
لشركة اصورة ، وكذا حتسُت 4واظتعايَت اظتتفق عليها قابيةوالضوابط الرّ  واظتبادئ وااللتزاـ بالقوانُت

 ؛5وحتسُت عملية صنع القرار فيها
 ؛فساد إداري أو مايل أو ػتاسيباف ، سواء كأنواعوػتاربة الفساد بكل  -

                                                           
لتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من اظتحسياٍل رقية وآخروف، آليات حوكمة الشركات ودورىا يف اضتد من الفساد اظتايل واإلداري، بطاقة مشاركة يف 1

  .07، ص 9069ماي  09-01 ،بسكرة ،جامعة ػتمد خيضر واإلداري، الفساد اظتايل
بطاقة مشاركة يف ملتقى الوطٍت حّد من الفساد اظتايل واإلداري، اخلية واطتارجية للقابية الدّ عمر، دور حوكمة الشركات يف التنسيق بُت اآلليات الرّ  قمافبراؽ ػتمد،  2

 .02، ص 9069ماي  09-01 ،بسكرة ،جامعة ػتمد خيضر اظتايل واإلداري،حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد 
جامعة دمشق للعلـو  فيصل ػتمود الشواورة، قواعد اضتوكمة وتقييم دورىا يف مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منو يف الشركات اظتسامهة العامة األردنية، غتلة 3

   .60، ص 9007، 09 رقم العدد، 91رقم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
 .9062-02-20يـو  ،http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/119-155.pdf من اظتوقع االلكًتوٍل:

وقعات عن القيمة العادلة للمنشأة مدراسة ليات احملاسبية وغَت احملاسبية لنظم اضتوكمة وأثره على األداء وخفض فجوة التّ اآلكامل بُت أزتد سعيد قطب حسانُت، التّ  4
 .69، ص 9007 جانفي ،، جامعة اإلسكندرية06 رقم العدد ،21 رقم اجمللد، لة كلية التجارة للبحوث العلميةعوديم، غتميدانية على سوؽ األسهم السّ 

 .9062-02-97يـو  ،http://www.acc4arab.net/new/accountants-library/finish/11-/6-.htmlمن اظتوقع االلكًتوٍل: 
 بطاقة مشاركة يف : مدخل للوقاية من األزمات اظتالية واظتصرفية باإلشارة ضتالة اصتزائر،رفيةة يف اظتؤسسات اظتالية واظتصبن علي بلعزوز، عبد الرزاؽ حبار، اضتوكم 5

 .01، ص 9007أكتوبر  96-90 جامعة فرحات عبّاس، سطيف، ولية واضتوكمة العاظتية،ويل حوؿ األزمة اظتالية واالقتصادية الدّ اظتلتقى الدّ 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/119-155.pdf
http://www.acc4arab.net/new/accountants-library/finish/11-/6-.html
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 ، اظتوردين، العمالء، اظتقرضُت،توسيع دور اظتراقبُت ألداء الشركة حبيث يضم اظتسامهُت، العاملُت -
 ؛اطتارجي واظتدققاخلي الدّ  دققاظت

وتدعيم تنافسية الشركة يف األسواؽ  ،هاهمسألالقيمة اإلشتية تعظيم و حتسُت األداء اظتايل للشركة  -
زيادة ثقة اظتستثمرين الّسعي ل، و العاظتية خاصة يف ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدةاظتالية 

 ؛يةسواؽ اظتالاأليف 
 ؛أنشطة الشركةختلف قابة على األداء اإلداري واظتايل ظتيف ؽتارسة وظيفة الرّ  دقيقتّ تدعيم دور صتاف ال -
 ؛وليات أعضاء غتلس اإلدارةؤ مهاـ ومسنفيذين وبُت وليات اظتديرين التّ ؤ عدـ اطتلط بُت مهاـ ومس  -
اـ بالقانوف يف ضوء قواعد ومدى االلتز  اوحسن استخداـ أمواعت للشركة األداء اظتايل تدقيقضماف  -

 ؛1ةاضتوكم
ب اظتصلحة بأساليب ازيادة وعي اظتسؤولُت وأصحاختيار الطرؽ اليت تسعى لتوفَت إطار يساعد على  -

ناسق بُت أىداؼ الشركة ووسائل حتقيق تلك كامل والتّ حتقيق التّ و  ،لطة وحتمل اظتسؤوليةؽتارسة السّ 
باستخداـ ؼتتلف الطرؽ الكفؤة تشجيع الشركات على االستخداـ األمثل ظتواردىا  وكذا األىداؼ

 ؛2والفّعالة
 ؛3إدخاؿ اعتبارات القضايا البيئية واألخالقيات يف منظومة صنع القرار -
 ؛4الشركات جينب االقتصاد الوطٍت الوقوع يف أزمات ماليةالتزاـ الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة  -
من غتلس  قابة إىل كلّ مراجعة وتعديل القوانُت اضتاكمة ألداء الشركات حبيث تتحوؿ مسؤولية الرّ  -

 .5للمسامهُت ةاماإلدارة واظتسامهُت ؽتثلُت يف اصتمعية الع

 

 

 

 

                                                           
 .212،211 ، صمرجع سبق ذكره ،إدياف فتحي أزتد مصطفى 1
 .61ص ، مرجع سبق ذكرهعدناف بن حيدر بن درويش،  2
 .01مرجع سبق ذكره، ص  مراد، ترغيٍت صربينية، زايد 3
قى الوطٍت حوؿ حوكمة أحسُت عثماٍل، سعاد شعابنية، النظاـ اظتايل واحملاسيب كأحد متطلبات حوكمة الشركات وأثره على بورصة اصتزائر، بطاقة مشاركة يف اظتلت 4

 .01، ص 9069ماي  09-01بسكرة،  ،ركات كآلية للحّد من الفساد اظتايل واإلداري، جامعة ػتمد خيضرالش
وؿ حوكمة حديدي آدـ، ؿتو تفعيل دور اضتوكمة اظتؤسسية يف ضبط إدارة األرباح يف البنوؾ التجارية اصتزائرية، بطاقة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت ح ىواري معراج، 5

 .01، ص 9069ماي  09-01بسكرة،  ،للحّد من الفساد اظتايل واإلداري، جامعة ػتمد خيضرالشركات كآلية 
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  كائزر  الو محد دات ال ،: نظام حوكمة الشركاتلثالمطلب الثا
مسار تساىم يف ؾتاح اليت كائز ّر دات وغتموعة من الاحملدّ نوعُت من  حتكموحوكمة الشركات نظاـ  رُ بػَ تَ عْ تػُ   

 .اظترتقبة ىداؼاألؼتتلف حتقيق يف و  طبيقالتّ 
  :نظام حوكمة الشركات .1

اظتوارد  نظاـ يتكوف من غتموعة أجزاء تعمل على تفعيل اإلمكانات وتوظيفمبثابة حوكمة الشركات  د  عَ تػُ   
ظاـ يتم إدارة ورقابة الشركة وتعزيز الشفافية واظتساءلة، ويتكوف من ثالث أجزاء الة، ومن خالؿ ىذا النّ بطريقة فعّ 

 :1ىي
توفَته  وجب، وما يتوتشمل ؼتتلف اظتستلزمات اليت حتتاجها حوكمة الشركات: Inputمدخالت ال -

 و اقتصادية.، أقانونية ،إدارية ،يةعتا من متطلبات سواء كانت متطلبات تشريع
واصتهات  ،الشركات حوكمةظتسؤولة عن تطبيق اؼتتلف اصتهات  وويقصد ب:  Opérationشغيل ت  ال -

الشركة يساىم يف كياف إداري داخل أو خارج   قابية وكلّ طبيق، وكذا اصتهات الرّ اظتشرفة على ىذا التّ 
 واالرتقاء هبا.ع االلتزاـ هبا وتطوير أحكامها شجيتنفيذ اضتوكمة و 

 القواعد والقوانُت اظتنظمة، ا غتموعة من اظتعايَتتعترب اظتخرجات على أهنّ :  Outputمخرجاتال -
نفيذية سواء يف الشركات أو يف اظتصارؼ للحفاظ على حقوؽ لألداء واظتمارسات العملية والتّ 

 اظتسامهُت وأصحاب اظتصاحل وحتقيق اإلفصاح والشفافية.
ديكن أف نستخلص أف نظاـ حوكمة الشركات يتضمن كمدخالت غتموعة من اظتتطلبات  ا سبقؽتّ   

اصتهات و اآلليات غتموعة من تشغيلها من طرؼ صتتها و شريعية، اإلدارية، القانونية واالقتصادية واليت يتم معاالتّ 
دقيق دقيق، التّ ، صتنة التّ اخليدقيق الدّ اظتسؤولة على تطبيق حوكمة الشركات سواء كانت داخلية أو خارجية، كالتّ 

اضتوكمة  طبيقاإلدارية اليت تساىم يف ت يئاتوغَتىا من اعت األخرى قابيةاطتارجي، غتلس اإلدارة، اصتهات الرّ 
صاحل وحتقيق وتشجيع االلتزاـ هبا، واليت تتفاعل فيما بينها لتحقيق ؼترجات تعمل على زتاية حقوؽ أصحاب اظت

 اظتوايل يوضح نظاـ حوكمة الشركات:والشكل  اإلفصاح والشفافية.
 
 
 

 

 

                                                           
 .91،91 مرجع سبق ذكره، ص ،اف اظتشهداٍلعالء فرحاف طالب، ادياف شيح1
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 : نظام حوكمة الشركات(1.1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
              

 
   ظاممخرجات الن                  (المعالجةظام )عملية تشغيل الن                    ظاممدخالت الن            

 . 09، ص مرجع سيق ذكرهحساٍل رقية وآخروف،  :المصدر  

  :حوكمة الشركات داتمحد   .2
 حوكمة جوانب االىتماـ بكلّ ولية يف العديد من اظتنظمات الدّ  طرؼلجهود اظتبذولة من ل إضافة  

واليت جيب أخذىا  ،وكمةاضتليم ظتبادئ طبيق السّ من التّ  الشركات نُ ك  دات اليت دتُ من احملدّ  عددىناؾ ، الشركات
 :مهاغتموعتُت أساسيتُت  دات يف. وتتمثل ىذه احملدّ عتباراالبعُت 

الذي يشتمل و  .ولةلالستثمار يف الدّ دات إىل اظتناخ العاـ تشَت ىذه احملدّ  :ارجيةدات الخالمحد   1.2
 :1على

القوانُت اظتتعلقة باإلفالس  ،مثل قوانُت سوؽ اظتاؿ والشركات ،مة للنشاط االقتصاديالقوانُت اظتنظ   -
 ؛يةاالحتكار  اظتمارسات م اظتنافسة ومنعوكذا القوانُت اليت تنظّ 

بالشكل الذي  ـز للمشروعاتالاّل مويل كفاءة القطاع اظتايل )اظتصارؼ وسوؽ اظتاؿ( يف توفَت التّ  -
 ؛وحتسُت أساليب التسيَت وسعيشجع الشركات على التّ 

 ؛لع وعناصر اإلنتاجدرجة تنافسية أسواؽ السّ  -
  .قابة على الشركاتالرّ  يف تنفيذ )ىيئة سوؽ اظتاؿ( قابيةكفاء األجهزة واعتيئات الرّ  -

                                                           
 .21ص  ،اظترجع السابق 1

 عناصر خارجية عناصر داخلية

 ؛غتلس اإلدارة 

  ّ؛اخليدقيق الدّ الت 

  ّدقيق.صتنة الت 

 ؛اعتيئات اظتهنية 

 ؛أسواؽ رأس اظتاؿ 

  ّدقيق اطتارجي.الت 

 حركة تفاعلية بين هذه األطراف

 ؛متطلبات قانونية -
 ؛متطلبات تشريعية -
 ؛متطلبات إدارية -
 .متطلبات اقتصادية -

 ؛اظتسامهُتزتاية حقوؽ  -
 ؛زتاية حقوؽ أصحاب اظتصاحل -
 ؛حتقيق اإلفصاح والشفافية -
 ؛تأكيد اظتعاملة اظتتساوية والعادلة -
 ؛تفعيل مسؤوليات غتلس اإلدارة -
 ـز لتفعيل حوكمةضماف اإلطار الاّل  -

 الشركات.
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وجودىا يضمن تنفيذ القوانُت والقواعد اليت تضمن حسن إدارة  دات اطتارجية إىل أفّ تعود أمهية احملدّ   
 . يف الشركة ؼتتلف األطراؼمصاحل  عارض بُتالشركة، من خالؿ تقليل التّ 

داخل  قُ ب  طَ القواعد واألساليب اليت تُ  ؼتتلف احملّددات الّداخلية ملتش: اخليةدات الد  المحد   2.2
 لطاتلسّ ا كيفية اختاذ القرار وتوزيع  دُ د  واليت تتضمن وضع ىياكل إدارية سليمة حتَُ  ،الشركات

مثل غتلس  ،داخل الشركة بُت األطراؼ اظتعنية بتطبيق حوكمة الشركات والواجبات بشكل مناسب
عارض لتّ ا لوجودىا يقل   وترجع أمهية ىذه احملّددات إىل أفّ  . واظتسامهُتُتنفيذياظتديرين التّ ، اإلدارة

 بُت مصاحل تلك األطراؼ الثالثة. 
فهي بدورىا تتأثر مبجموعة أخرى  ،سواء كانت داخلية أو خارجية ،داتىذه احملدّ  إىل أفّ  اإلشارة جتدر 

فحوكمة وعليو  .عليم والوعي لدى األفرادومستوى التّ  ولة،ي للدّ ياسي واالقتصادظاـ السّ من العوامل اظترتبطة بالنّ 
إطار حوكمة الشركات  كما أفّ الشركات ليست سوى جزء من ػتيط اقتصادي ضخم تعمل يف نطاقو الشركات،  

مثل أخالقيات األعماؿ ومدى  ،نظيمية واظتؤسسية باإلضافة إىل عوامل أخرىأيضا على البيئة القانونية والتّ  يعتمد
ليت تعمل فيها الشركة واليت ديكن أف يكوف عتا أثر على إدراؾ الشركات للمصاحل البيئية واالجتماعية للمجتمعات ا

 والشكل اظتوايل يوضح ػتّددات حوكمة الشركات: .1الطويل دىاظت علىشتعتها وؾتاحها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .92ص  مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  1



لحوكمة الشركات  ظريل                                                اإلطار الن  الفصل األو     

 

 
17 

 سية لتطبيق حوكمة الشركاتادات األس: المحد  (2.1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29ص مرجع سبق ذكره، عالء فرحاف طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل، : المصدر

  :ركائز حوكمة الشركات .3
الشركات، فإنّو تتوفر  ليم ظتبادئ حوكمةطبيق السّ الشركات من التّ  نُ ك  اليت دتَُ  األساسية داتاحملدّ  إضافة إىل 

وتتمثل فيما  .ث ركائز أساسيةترتكز حوكمة الشركات على ثال، حيث ذلكركائز أساسية تساىم أيضا حتقيق 
  :1يلي

أمانة، نزاىة، ، من بااللتزاـ بالّسلوؾ والقيم األخالقية داخل الشركةوتتعلق  كيزة األولى:الر   -
 .للحفاظ على الّسمعة االقتصادية عتا وشفافية، وذلك ، عدؿمصداقية، إفصاح

، من خالؿ أصحاب اظتصاحل يف حوكمة الشركاتو  اظتسامهُت روتتعلق بتفعيل دو  كيزة الثانية:الر   -
أصحاب اظتسامهُت و قيامهم بالرّقابة واظتساءلة، حيث أّف األطراؼ اطتاضعة للمساءلة احملاسبية أماـ 

                                                           
 .29التجاربم تطبيقات اضتوكمة يف اظتصارؼ، مرجع سبق ذكره، ص  -اظتبادئ -طارؽ عبد العاؿ زتاد، حوكمة الشركات ماظتفاىيم1

 

 

 

 

 

 

 

  ترفع تقارير        ن ويراقبيعي  

 المحد دات الخارجية
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المصالحأصحاب  المناخ العام لالستثمار  المساهمون 

 ؛مةالقوانُت اظتنظّ  -
 ؛كفاءة القطاع اظتايل -
تنافسية األسواؽ وعناصر  -

 ؛اإلنتاج
 .قابيةكفاءة األجهزة الرّ  -

 ؛مؤسسات خاصة -
 ؛مدققوف -
 ؛ػتاسبوف -
 ؛مهنيوف -
 .مستشاروف -

 مجلس اإلدارة

نفيذيةإلدارة الت  ا  
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الّلجاف الّتابعة لو كلجنة الّتدقيق، اإلدارة العليا، إدارة الّتدقيق اظتصاحل تتمثل أساسا يف غتلس اإلدارة، 
 .الّداخلي، الّتدقيق اطتارجي

، ضتماية الشركة وؼتتلف أصحاب اظتصاحل فيها، ولرفع أدائها وتتعلق بإدارة اظتخاطر كيزة الثالثة:الر   -
 .اظتايل

 الشكل اظتوايل يوضح ركائز حوكمة الشركات:
 ركائز حوكمة الشركات: (3.1) الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .29، ص مرجع سبق ذكرهالتجاربم تطبيقات اضتوكمة يف اظتصارؼ،  -اظتبادئ -طارؽ عبد العاؿ زتاد، حوكمة الشركات ماظتفاىيم :المصدر

 
 
 
 
 
 

 الر قابة والمساءلة إدارة المخاطر لوك األخالقيالس  

ضماف االلتزاـ الّسلوكي من 
 خالؿ:

االلتزاـ باألخالقيات  -
 اضتميدة؛

االلتزاـ بقواعد الّسلوؾ اظتهٍت  -
 الّرشيد؛

حل مصا الّتوازف يف حتقيق -
 ؛األطراؼ اظترتبطة بالشركة

الشفافية عند تقدَل  -
 اظتعلومات؛

القياـ باظتسؤولية االجتماعية  -
 واضتفاظ على بيئة نظيفة.

وضع نظاـ إلدارة  -
 اظتخاطر؛

اإلفصاح وتوصيل  -
اظتخاطر إىل اظتستخدمُت 

 وأصحاب اظتصاحل.

تفعيل أدوار أصحاب اظتصلحة يف 
من خالؿ الرّقابة  شركةؾتاح ال

 واظتساءلة:
أطراؼ رقابية عامة مثل ىيئة  -

، مصلحة وؽ اظتايلسّ ال
الشركات، البنك اظتركزي يف 

 حالة البنوؾ؛
مباشرة: أطراؼ رقابية  -

اظتسامهوف، غتلس اإلدارة، صتنة 
 الّتدقيق، اظتدققُت اطتارجُت؛

أطراؼ أخرى: اظتوردوف،  -
العمالء، اظتستهلكوف، 

 اظتودعوف، اظتقرضوف.
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 مبادئ حوكمة الشركاتو  ولية: المنظمات الد  المبحث الثاني
منذ منتصف ، السيما ا واسعادولي ااىتمامأبرز اظتوضوعات اليت حازت  دتثل حوكمة الشركات واحد من  

ندوؽ ص، نميةعاوف االقتصادي والتّ نظمة التّ ولية مثل ماعتيئات االقتصادية الدّ  خاصة من قبلسعينات، عقد التّ 
 .الشركات وكمةضتومبادئ  ومقومات أسسوضع وصل إىل واليت سعت للتّ  ،ويلويل والبنك الدّ النقد الدّ 

 نميةعاون االقتصادي والت  الت  منظمة مبادئ حوكمة الشركات الص ادرة عن  :لالمطلب األو  
ظم واإلجراءات اليت حتقق أفضل زتاية وتوازف بُت القواعد والنّ ؼتتلف اظتقصود مببادئ حوكمة الشركات  

وف اعالتّ  ةمنظم صّرحت مديري الشركة واظتسامهُت فيها، وأصحاب اظتصاحل األخرى اظترتبطة هبا، حيث حلمصا
 من اظتبادئ بطبيعتها تتطور وتتغَّت  أفّ حيث ضتوكمة الشركات،  وّحدمو د جيّ  نمية بعدـ وجود منوذجاالقتصادي والتّ 
 .1يف الشركاتوالّتطور خالؿ اإلبداع 

طلب غتلس  6779أفريل من عاـ  99-99على اظتستوى الوزاري يف الفًتة من  دَ قِ في االجتماع الذي عُ ف  
 اعضو  رُ بػَ تَ عْ اليت تػُ باالشًتاؾ مع اضتكومات الوطنية و  ،أف تقـو من اظتنظمة نميةعاوف االقتصادي والتّ منظمة التّ 

إلرشادات اطتاصة حبوكمة وضع غتموعة من اظتبادئ وابولية والقطاع اطتاص، ظتنظمات الدّ وغَتىا من ا باظتنظمة
ضتوكمة الشركات  ةٍ مَ زِ لْ وضع مبادئ غَت مُ  همتومقامت اظتنظمة بإنشاء فريق عمل ، ولتحقيق ىذا اعتدؼ الشركات

 .2وؿ األعضاءدتثل وجهات نظر الدّ 
وؿ غَت األعضاء يف اظتنظمة إضافة إىل غتهودات صندوؽ االستفادة من غتهودات عدد من الدّ  تكما دت  

األطراؼ اظتعنية حبوكمة  وغَتىا من االحتادات اظتهنية،، اظتستثمرين، قطاع األعماؿ ،ويلالدّ  البنك، ويلالدّ  قدالنّ 
وؿ إليو الدّ  دُ نِ تَ سْ الذي تَ  ياألساساظترجع  رُ بػَ تَ عْ يف إرساء غتموعة من اظتبادئ اليت تػُ  ابارز  االيت كاف عتا دور و  الشركات

وافق الوزراء على مبادئ منظمة  وقد .3والشركات عند قيامها بوضع القواعد اظتناسبة لتطبيق حوكمة الشركات
ماي  99-91غتلس اظتنظمة على اظتستوى الوزاري يف  اجتماعنمية ضتوكمة الشركات يف عاوف االقتصادي والتّ التّ 

67774. 
يف سنة  تعديلها تّ ستسة غتاالت، نمية عاوف االقتصادي والتّ منظمة التّ عن ادرة مشلت اظتبادئ الصّ  قدل  

عاوف االقتصادي منظمة التّ وؿ األعضاء يف وقد وافقت الدّ  .بعد العديد من اظتشاورات العامة اظتكثفة ،9002
 .أصبحت تشمل ستة غتاالتاليت ياغة اظتعّدلة للمبادئ و نمية على الصّ والتّ 

                                                           
 .69، مرجع سبق ذكره، ص (اظتتطلبات  -التجارب -اظتبادئ -اظتفاىيم) شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ ،طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات 1
أخالقيات اظتهنة، سلسلة الكتب اظتهنية )الكتاب اطتامس(، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر لية وقواعد أكيد الّدو دقيق والتّ أزتد حلمي رتعة، تطّور معايَت التّ  2

 .62، ص 9007اف، وزيع، عمّ والتّ 
  .29ص  مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  3

4
 The Centre for International Private Enterprise (CIPE), Corporate Governance Trends, Middle East and North 

Africa, This publication is sponsored by the Middle East Partnership Initiative, Cairo, Spring 2004, p 01. 
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اضتوافز  رُ فػ  وَ تػُ و . 1عاظتيال ىعلى اظتستو  انمية مرجععاوف االقتصادي والتّ مبادئ منظمة التّ  رُ بػَ تَ عْ حيث تػُ   
 ،من جهة مصلحة الشركة األىداؼ اليت تتماشى مع نفيذية للشركة ظتتابعةاظتناسبة جمللس اإلدارة واإلدارة التّ 

الة اليت ديكن عن طريقها قياـ الشركات ىذه اظتبادئ اظتتابعة الفعّ  رُ فػ  وَ كما تػُ   .من جهة أخرى هاسامهيممصلحة و 
بالشكل الذي  جنبيةباستثمار مواردىا بصورة أكثر كفاءة باإلضافة إىل زيادة قدرهتا على جذب االستثمارات األ

 :2وتتمثل ىذه اظتبادئ أساسا يف وسع واظتنافسة العاظتية.ا من التّ هَ نػُ ك  ديَُ 
 ال لحوكمة الشركات : توافر إطار فع  لالمبدأ األو  

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أف يشجع على رفع مستوى الشفافية وكفاءة و يؤكد ىذا اظتبدأ على أنّ   
نظيمية بوضوح توزيع اظتسؤوليات بُت ؼتتلف اصتهات اإلشرافية والتّ د األسواؽ، وأف يتوافق مع أحكاـ القانوف وحيدّ 

 :اليةوانب التّ ا اظتبدأ على اصتىذ ركزقد و . نفيذيةوالتّ 
ينبغي وضع إطار حوكمة الشركات هبدؼ أف يكوف ذا تأثَت على األداء االقتصادي الشامل ونزاىة  (6

 ؛فافية والفعاليةز بالشّ وتشجيع قياـ أسواؽ مالية تتميّ وؽ، مها للمشاركُت يف السّ األسواؽ واضتوافز اليت يقدّ 
 ،قابية اليت تؤثر على ؽتارسة حوكمة الشركات يف نطاؽ اختصاص تشريعياظتتطلبات القانونية والرّ  إفّ  (9

 ؛أحكاـ القانوفتتوافق مع وأف  نفيذتكوف ذات شفافية وقابلة للتّ  غي أفينب
لحة على توزيع اظتسؤوليات بُت اعتيئات اظتختلفة بشكل واضح مع ضماف خدمة اظتص شريعاتأف تنص التّ  (2

 ؛العامة
زاىة وتوفَت لطة والنّ نفيذية اظتسؤولة عن تنفيذ القانوف بالسّ قابية والتّ اعتيئات اإلشرافية والرّ كل من أف تتمتع   (2

أحكامها وقراراهتا ينبغي  أفّ  لىفضال ع ،لوب مهٍت وبطريقة موضوعيةزمة للقياـ بواجباهتا بأساظتوارد الاّل 
 ز بالشفافية مع توفَت الشرح الكايف عتا.أف تكوف يف الوقت اظتناسب وتتميّ 

شفافية األسواؽ، وأف يكوف كفاءة و ع إطار حوكمة الشركات على  ينبغي أف يشجّ و د ىذا اظتبدأ على أنّ أكّ   
نفيذية، نظيمية والتّ اظتسؤوليات بُت ؼتتلف اصتهات اإلشرافية والتّ د بوضوح توزيع ـ القانوف وأف حيد  احكأمتوافقا مع 

 . 3لقياـ بواجباهتايف ازاىة لطة والنّ وأف يكوف لدى ىذه اصتهات السّ 
 
 
 
 

                                                           
1
 Olivier Meier et Guillaume Schier, Entreprises Multinationales (Stratégie, Restructuration, Gouvernance), 

Imprimé en France, Paris, 2005, p 272. 
 .29-22ص ص عالء فرحاف طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل، مرجع سبق ذكره،  2
مروة أزتد ، منشور يف: محالة سوؽ دمشق لألوراؽ اظتاليةماشئة بُت اإللزاـ والتطبيق الطوعي التوؾتي، حوكمة الشركات يف األسواؽ اظتالية النّ  عبد العزيز دغيم، رنا 3

 .292، ص 9066للنشر والتوزيع، األردف،  األزمة اظتالية العاظتية واآلفاؽ اظتستقبلية، اصتزء الثاٍل، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريبوآخروف، 
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 : حقوق المساهمينالمبدأ الثاني
وأف يسهل عتم ؽتارسة  ،مهُتحوكمة الشركات اضتماية للمسار إطار على ضرورة أف يوفّ ينص ىذا اظتبدأ   

 :مثلة يفاظتتو  .حقوقهم
 :ألساسية اليت تضمحقوؽ اظتسامهُت ا (6

 ؛طرؽ مضمونة لتسجيل اظتلكية -
 ؛نقل وحتويل ملكية األسهم -
 ؛ةمنتظم وبصورةاضتصوؿ على اظتعلومات اطتاصة بالشركة يف الوقت اظتناسب  -
 ؛تماعات اصتمعية العامة للمسامهُتصويت يف اجاظتشاركة والتّ  -
 ؛انتخاب وعزؿ أعضاء غتلس اإلدارة اظتشاركة يف -
 أرباح الشركة. ق يف اضتصوؿ على نصيب مناضت -

اختاذ القرارات اظتهمة، وإعالمهم بشكل كايف عن القرارات اظتتعلقة يف حق اظتسامهُت يف اظتشاركة  (9
 :ومن بينها .ات األساسية يف الشركةغيَت بالتّ 
 ؛لشركةلا من الوثائق األساسية بنود تأسيس الشركة أو يف غَتىظاـ األساسي أو يف عديالت يف النّ التّ  -
 ؛ليب على الشركةأثَت السّ إىل التّ  العمليات االستثنائية اليت تؤدي -
 خيص بإصدار أسهم إضافية.الًتّ  -

مة للمسامهُت، وإعالمهم صويت يف اجتماعات اصتمعية العاالة والتّ حق اظتسامهُت يف اظتشاركة الفعّ  (2
 :وىي ،اليت حتكم اجتماعات اصتمعية صويتإجراءات التّ و  بالقواعد

باظتعلومات الكافية يف الوقت اظتناسب عن مكاف وتاريخ وجدوؿ أعماؿ ينبغي تزويد اظتسامهُت  -
 فيما خيصقيت اظتناسب و فضال عن اظتعلومات الكاملة يف التّ  ،اجتماعات اصتمعية العامة

 ؛االجتماعتخذ بشأهنا القرارات يف تاظتوضوعات اليت س
 دقيقتّ بال ينبغي إتاحة الفرصة للمسامهُت لتوجيو األسئلة جمللس اإلدارة مبا يف ذلك األسئلة اظتتعلقة -

  ؛اح قرارات يف نطاؽ حدود معقولةًت ، واقنويالسّ  اطتارجي
 ًتشيح وانتخابكظتسامهُت يف القرارات األساسية اطتاصة حبوكمة الشركات،  امشاركة ينبغي تسهيل  -

سياسة  عبَت عن آرائهم فيما خيصّ لمسامهُت القدرة على التّ كوف ليأعضاء غتلس اإلدارة، وينبغي أف 
خيضع القسم  نفيذين يف الشركة، كما ينبغي أفمكافآت أعضاء غتلس اإلدارة وكبار اظتديرين التّ 

 ؛ُتجزء ظتكافآهتم ظتوافقة اظتسامهاطتاص بتقدَل أسهم ألعضاء غتلس اإلدارة والعاملُت ك
صويت باضتضور شخصيا أو باإلنابة مع مراعاة اظتساواة يف تأثَت للمسامهُت يف التّ  ينبغي إعطاء اضتقّ  -

 صويت باضتضور الشخصي أو باإلنابة.  التّ 
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يطرة بعض اظتسامهُت من ؽتارسة درجة من السّ  نُ ك  تيبات اليت دتَُ وجوب اإلفصاح عن ىيكل رأس اظتاؿ والًتّ  (2
 تؤثر على سياسة الشركة مبا يتناسب مع نسبة مسامهتهم.واليت  ،قابةوالرّ 

 :حيث ،قابة على الشركاتبوظائفو يف الرّ  وؽالشفافية يف قياـ السّ ر الكفاءة و ينبغي توفّ  (1
إذ ينبغي  ،فقات غَت العاديةعمليات االستحواذ والصّ  شملينبغي توفَت القواعد واإلجراءات اليت ت -

ف بالشفافية مثال أف تكوف عملية االندماج وبيع موجودات الشركة واضحة ومعلنة وأسعارىا تتصّ 
ظتتاحة عتم حبسب عرؼ على اظتسارات احبيث يتسٌت للمستثمرين فهم حقوقهم والتّ  ،والشروط العادلة

 .فئاهتم اظتختلفة
    كاليف واظتنافع اظتقًتنة مبمارستهم اضتسباف التّ  ينبغي أف يأخذ اظتسامهوف مبا يف ذلك اظتستثمر اظتؤسسي يف (1

 :ز علىصويت واليت تركّ قوقهم يف التّ ضت
ياسات على اظتستثمر اظتؤسسي الذي يعمل يف اجملاالت اظتالية أو االئتمانية أف يفصح عن رتيع السّ  -

  ؛ويتصاظتتعلقة حبوكمة الشركات، مبا يف ذلك اإلجراءات اطتاصة باستخداـ حقوقو يف التّ 
عامل مع على اظتؤسس الذي يعمل يف اجملاالت اظتالية أو االئتمانية أف يفصح عن أسلوبو يف التّ  -

 ئيسية للملكية اطتاصة باستثماراتو.الذي قد يؤثر على ؽتارسة اضتقوؽ الرّ  ،تضارب اظتصاحل
الفرصة لتبادؿ االستشارات يف اظتوضوعات اظتتعلقة حبقوؽ  ،مبا يف ذلك اظتؤسسوف ، صتميع اظتسامهُتَتتوف (9

 ملكيتهم اظتنصوص عليها باظتبادئ اليت تتناوؿ االستثناءات ظتنع سوء االستغالؿ.
ينبغي على اظتستثمرين اظتؤسسُت الذين يعملوف بصفة وكالء أف يفصحوا عن الكيفية اليت يتعاملوف هبا مع  (9

 .1ئيسية اطتاصة باستثماراهتمقد تؤثر يف ؽتارستهم ضتقوؽ اظتلكية الرّ اليت و  ،عارض اظتادي للمصاحلالتّ 
، اإلفصاح همألسهماليت تضمن اظتلكية اآلمنة و  اظتسامهُت يتضمن غتموعة من حقوؽىذا اظتبدأ  ومنو فإفّ  

 يف حضور قّ اضتقابة، ؽتارسة الرّ اضتّق يف بشكل منتظم ويف الوقت اظتناسب،  اظتالية وذلك اـ عن اظتعلوماتالتّ 
صوؿ على العائد من األرباح واظتشاركة يف يف اضت قّ غتلس اإلدارة، اضت أعضاء صويت وانتخابالتّ اصتمعية العامة و 

 قرارات بيع أو تعديل أصوؿ الشركة مبا يف ذلك عمليات االندماج وإصدار أسهم جديدة.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11ص  مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  1
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 : المعاملة المتساوية للمساهمين المبدأ الثالث
مبا يف  ،طار حوكمة الشركات معاملة متساوية لكافة اظتسامهُتعلى ضرورة أف يضمن إ اظتبدأىذا  ينصّ   

اؿ وينبغي أف تتاح الفرصة لكافة اظتسامهُت للحصوؿ على تعويض فعّ  ،ذلك مسامهي األقلية واظتسامهُت األجانب
 وىي: ،االلتزاـ بتطبيق ىذا اظتبدأوىناؾ غتموعة من اإلرشادات اليت جيب األخذ هبا عند  انتهاؾ حقوقهم. دعن

يف  اضتقّ  إعطائهمفئة )زتلة نفس طبقة األسهم(، و صويت اظتتساوية للمسامهُت داخل كل توفَت حقوؽ التّ  (6
صويت قبل شراء األسهم، عن حقوقهم يف التّ و اضتصوؿ على اظتعلومات اظتتعلقة بكافة فئات األسهم 

واليت تتأثر  ،بقات من اظتسامهُتصويت خاضعة ظتوافقة تلك الطّ ة تغيَتات يف حقوؽ التّ وينبغي أف تكوف أيّ 
 ؛غيَتسلبا نتيجة للتّ 

ريقة متفق بط ،( أو اظترشحُت عتذا الغرضأو اظتفوضُت صويت بواسطة فارزي األصوات )األمناءم التّ أف يتّ  (9
 ؛عليها مع أصحاب األسهم

 تكوفاليت و  ،كل مباشر أو غَت مباشراليت تكوف بش ينبغي زتاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالؿ (2
الة لإلصالح بشكل ، وينبغي أف تكوف ىناؾ وسائل فعّ سب اضتاكمةب النّ ظتصلحة اظتسامهُت أصحا

 ؛اؿفعّ 
     بعة لعقد اجتماعات اصتمعية العامة للمسامهُت باظتعاملة اظتتساوية لكلّ أف تسمح اإلجراءات اظتتّ  (2

 ؛صويت بدوف مربرعوبات وزيادة تكاليف التّ الصّ اظتسامهُت، وعلى الشركة أف تتجنب 
 ؛فافيةز باإلفصاح والشمنع تداوؿ األسهم بالشكل الذي ال يتميّ  (1
ا إذا كانت عتم نفيذين بالشركة اإلفصاح جمللس اإلدارة عمّ ينبغي على أعضاء غتلس اإلدارة واظتديرين التّ  (1

مبصاحل  ة مصاحل مادية قد دتسّ الث أيّ سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر أو بالنيابة عن طريق طرؼ ث
 .ةمباشر  ةالشركة بطريق

ينبغي أف يضمن إطار حوكمة الشركات اظتعاملة اظتتساوية والعادلة صتميع اظتسامهُت ضمن كل فئة عليو و  
حقوقهم، كما ينبغي أف تتاح لكافة اظتسامهُت فرصة  وذلك من حيث ضماف كلّ  ،أقلية، ػتليُت وأجانب(و  )أغلبية

 .للمخاطر حقوقهم ضتعرّ اضتصوؿ على تعويض فعلي يف حالة 
 لحاأصحاب المصاالعتراف بحقوق : ابعالمبدأ الر  

موظفُت، موردين، مستثمرين، مقرضُت، ، عّماؿ) حبقوؽ أصحاب اظتصاحلعلى االعًتاؼ اظتبدأ  ينصّ   
عاوف دىا القانوف، أو تنشأ نتيجة التفاقيات متبادلة، وأف يعمل على تشجيع التّ حيدّ  اليت، و (وغَتىمحكومات، 

 استمرارضماف و  جديدة عملوة وفرص ر الث خلقو  الشركة، إؾتاحمن أجل  اب اظتصاحلحبُت الشركات وأص لفّعاؿا
  .شركاتلل ة اظتركز اظتايلقوّ 
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 :يلي ما اظتبدأ الرّابع وقد تضمن
حاب اظتصاحل اليت حيميها القواعد اظتنظمة ضتوكمة الشركات على ضرورة احًتاـ حقوؽ أصد إطار أف يشد   (6

 ؛القانوف
 ؛انتهاؾ حقوقهم يف حالةإتاحة الفرصة ألصحاب اظتصاحل للحصوؿ على تعويض مناسب  (9
 ؛شاركة أصحاب اظتصاحل يف آليات حتسُت مستوى األداءأف يسمح إطار حوكمة الشركات مب (2
 ؛وقيت اظتناسبألصحاب اظتصاحل بأسلوب دوري ويف التّ توفَت اظتعلومات  (2
صاؿ حبرية مبجلس ماح ألصحاب اظتصاحل مبن فيهم العاملُت من األفراد واصتهات اليت دتثلهم االتّ السّ  (1

خالقيات اظتهنة، مبا يسمح من ألصرفات غَت القانونية واظتخالفة عبَت عن ؼتاوفهم اجتاه التّ للتّ  ،اإلدارة
 ؛زتاية حقوقهم

 وااللتزاـ بتسديدمن اإلعسار  الشركة مايةضتوكمة الشركات هبيكل كفء ضت ةُ مَ ظِ نَ إطار القواعد اظت دَ و  زَ أف يػُ  (1
 ائنُت.حقوؽ الدّ 

 : اإلفصاح والشفافية المبدأ الخامس
عن كافة اظتوضوعات اعتامة  والشفافية باإلفصاح ،يف الوقت اظتناسب، و القياـ على ضرورة اظتبدأ  ينصّ   

   اظتبدأىذا ويتضمن  حقوؽ اظتلكية وحوكمة الشركات.، قابةالرّ ، األداء، اظتايل لوضعاظتتعلقة بالشركة مبا يف ذلك ا
 :    ما يلي
 الية:ينبغي أف يشمل اإلفصاح اظتعلومات التّ  (6

 ؛شغيل اطتاصة بالشركةتائج االستثمارية ونتائج التّ النّ  -
 ؛أىداؼ الشركة -
 ؛صويتالتّ  هم يفملكية أسهم األغلبية وحقوق -
 ؛1أعضاء غتلس اإلدارة وكبار اظتديرين -
نفيذين األساسُت واظتعلومات اطتاصة مبؤىالهتم سياسة مكافآت أعضاء غتلس اإلدارة واظتديرين التّ  -

 ؛وكيفية اختيارىم ومدى استقالعتم
 ؛اب اظتصاحل يف الشركة أو أقارهبمالعمليات اظتتعلقة بأطراؼ من أصح -
 ؛ظتتوقعةاظتخاطر اصتوىرية ا -
 ؛لعاملُت وأصحاب اظتصاحل اآلخريناظتادية واصتوىرية اظتتعلقة با وضوعاتاظت -
 ىياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضموف قانوف اضتوكمة وأسلوب تنفيذه. -

                                                           
اضتوكمة، مسابقة البحوث السادسة على مستوى رتيع قطاعات ديواف اخلية يف تطبيق مبادئ قابة الدّ وسري، على ػتمود اطتنشاوي، دور الرّ ػتسن ناصر الدّ  1

 .66، ص9001احملاسبة، 
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اظتعلومات اظتالية  وتشمل ،اظتعلومات اظتفصح عنها استنادا إىل معايَت ػتاسبية عالية اصتودة د  عَ ينبغي أف تػُ  (9
 ؛وغَت اظتالية

وذلك  ،نوي ضتسابات الشركة بواسطة مدقق مستقل، كفء ومؤىلدقيق اطتارجي السّ ينبغي إجراء التّ  (2
القوائم اظتالية دتثل فعال اظتركز اظتايل  واظتسامهُت بأفّ  اإلدارة لسهبدؼ تقدَل ضماف خارجي وموضوعي جمل

 ؛اظتهمةوأداءىا يف رتيع اجملاالت للشركة 
ُت أف يكونوا قابلُت للمساءلة واحملاسبة أماـ اظتسامهُت، وعليهم أف يقوموا يينبغي على اظتدققُت اطتارج (2

 ؛دقيقتّ اية واألصوؿ اظتهنية يف عملية المبمارسة كافة ما تقتضيو العن
ؿ عاددتكُت اصتهات اظتستفيدة من الوصوؿ إليها بشكل من أجل ت نشر اظتعلومات ينبغي توفَت قنوا (1

 ؛ناسبوبكلفة منخفضة ويف الوقت اظت
لة بقرارات قدير من مشورة ونصح ذات الصّ لوف ووكاالت التّ مو الوسطاء واحملل  قارير مبا يقدّ تعزيز التّ  (1

 اظتسامهُت.
 لّ قيق يف الوقت اظتناسب بشأف كينبغي أف يضمن إطار حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدّ  عليوو  

ومن بينها الوضعية اظتالية واألداء واظتلكية وأسلوب ؽتارسة وأف يكوف اإلفصاح شامل ة بالشركة، علقاألمور اظتت
، حيث ديثل اإلفصاح اصتّيد 1لطة، مع ضماف توفَت قنوات توصيل اظتعلومات ظتستخدميها يف الوقت اظتناسبالسّ 

 .2ئيسية اليت تقـو عليها حوكمة الشركاتف الرّ والشفافية يف عرض اظتعلومات اظتالية وغَت اظتالية أحد اظتبادئ واألركا
 : مسؤوليات مجلس اإلدارة ادسالمبدأ الس  

شركة وػتاسبة وجيو واإلرشاد االسًتاتيجي للإطار حوكمة الشركات التّ  أف يضمناظتبدأ ينبغي حسب ىذا   
 :من حيث ذلكو  .اظتسامهُتالشركة و  ياتو أماـولؤ غتلس اإلدارة عن مس

 ؛ى زتاية مصاحل الشركة واظتسامهُتاإلدارة بإخالص علأف يعمل غتلس  (6
إف كانت قراراتو وذلك  ،أف يسعى إىل حتقيق اظتعاملة اظتتساوية والعادلة صتميع اظتسامهُت على غتلس اإلدارة (9

 ؛تؤثر على ؼتتلف غتموعات اظتسامهُت بطرؽ ؼتتلفة
معايَت عالية لألخالؽ ويضع مصاحل  عَ ب  تَ يػَ ارية وأف يضمن االلتزاـ بالقوانُت السّ على غتلس اإلدارة أف  (2

 ؛اظتتعاملُت مع الشركة بعُت االعتبار
 

                                                           
دقيق يف اصتزائر الواقع واآلفاؽ يف ضوء اخلي ودوره يف إؾتاح مسار تطبيق اضتوكمة، بطاقة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت الثامن حوؿ مهنة التّ دقيق الدّ بديسي فهيمة، التّ  1

 .62ص ، 9060أكتوبر  69-66سكيكدة،  ،6711أوت  90جامعة  اظتعاصرة،اظتستجدات العاظتية 
يف إطار حوكمة الشركات واضتّد من الفساد اظتايل  فافيةظاـ احملاسيب اظتايل على إرساء مبدأ اإلفصاح والشعلوي اشتاعيل، سعيدي عبد اضتليم، أثر تطبيق النّ  2

، ص 9069ماي  09-01بسكرة،  ،جامعة ػتمد خيضر واحملاسيب، بطاقة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحّد من الفساد اظتايل واإلداري،
61. 
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 :مبا يف ذلك ،ساسية اظتذكورة سابقاعلى غتلس اإلدارة القياـ بإؾتاز غتموعة من اظتهاـ األ (2
حتديد نوية، قديرية، خطط العمل السّ اظتخاطر، اظتوازنات التّ  إدارة سياسة، الشركة اسًتاتيجيةوضع  -

ت عمليائيسية، أشتالية الرّ فقات الرّ ى النّ أىداؼ األداء ومراقبة تنفيذه، أداء الشركة مع اإلشراؼ عل
 ؛االستحواذ، وتصفية االستثمارات

 ؛عديالت عند اضتاجةمتابعة قياس كفاءة ؽتارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات وإجراء التّ  -
 ؛رورةالضّ هم عند ئأدائهم وإعفاد مكافآهتم ومتابعة اختيار كبار اظتديرين وحتدي -
نفيذين وأعضاء غتلس اإلدارة وبُت مصاحل الشركة واظتسامهُت ناسب بُت مكافآت كبار التّ مراعاة التّ  -

 ؛يف األجل الطويل
 ؛رشيح وانتخاب أعضاء غتلس اإلدارةصف بالشفافية لعمليات تتوافر نظاـ رشتي يتّ  -
مبا يف ذلك  ،باظتديرين وأعضاء غتلس اإلدارة واظتسامهُتقابة على حاالت تعارض اظتصاحل اطتاصة الرّ  -

 ؛ة على بعض العمليات اظتتعلقة هبايطر سوء استخداـ موجودات الشركة وإحكاـ السّ 
دقيق اظتايل اظتستقل ظم احملاسبية للشركة مبا يف ذلك نظاـ التّ قارير اظتالية والنّ أكد من سالمة التّ التّ  -

شغيلية، واالمتثاؿ للقوانُت قابة اظتالية والتّ أنظمة إدارة اظتخاطر والرّ اخلية السيما قابة الدّ والرّ 
 ؛عليماتوالتّ 

 اإلشراؼ على عمليات اإلفصاح. -
 :ما يتعلق بشؤوف الشركة من خالؿماف اضتكم بشكل مستقل وموضوعي فيينبغي على غتلس اإلدارة ض (1

اضتكم  إصدارمن أعضاء غتلس اإلدارة من غَت موظفي الشركة ذوي القدرة على  تكليف عدد كايف -
ضماف ذلك من حيث صاحل هبا، و اظتوجود تعارض  لُ مَ تَ للقياـ باظتهاـ اليت حيُْ  ،اظتوضوعي اظتستقل

  ؛نفيذين وأعضاء غتلس اإلدارةت التّ قارير اظتالية وغَت اظتالية، مكافآنزاىة التّ 
 ؛بلجاف غتلس اإلدارة عند تأسيسها عن اعتدؼ وإجراءات العمل اطتاصة اإلفصاحيق و قحديد الدّ التّ  -
 الة.ظتمارسة مسؤولياهتم بطريقة فعّ  ينبغي على أعضاء غتلس اإلدارة تكريس وقت كايف -

من وقيت اظتناسب قيقة يف التّ الدّ و إىل اظتعلومات اظتناسبة  وصوؿأف يتوافر ألعضاء غتلس اإلدارة سهولة ال (1
 مبسؤولياهتم بشكل سليم.أجل تسهيل القياـ 

 االسًتاتيجية اإلرشاديةز اظتهاـ اظتطلوبة منو مثل وضع اطتطوط اؾتإغتلس اإلدارة  على وجبيت عليوو  
سابات واإلفصاح عن كافة اظتعلومات اظتتوفرة اضتوضماف نزاىة  ،نفيذيةالة لإلدارة التّ اظتتابعة الفعّ و  ،ةلتوجيو الشرك

خاصة  ،اخلية قائمةقابة الدّ ظم اظتالئمة للرّ النّ  الوقت اظتناسب، ومراجعة األداء وسياسة اظتخاطر، وضماف أفّ ويف 
  .صاالتوافق مع القوانُت واإلفصاح واالتّ التّ مدى قابة اظتالية و نظم إدارة ومتابعة اظتخاطر والرّ 
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صاؿ االتّ و  نفيذيُت،غتلس اإلدارة غَت التّ من أعضاء مكونة  تدقيقصتنة  اإلدارة تعيُتغتلس ينبغي على   
اظتسؤولُت  كما يعمل على اختيار .جوء إىل اظتشورة اطتارجية اظتستقلةاخلي واللّ الدّ  دققاظتديرين األساسُت واظتب

الشركة م مساءلة غتلس اإلدارة من قبل تتّ و  .1بات واظتزايا اظتمنوحة عتمئيسيُت ومتابعتهم وتقرير اظترتّ نفيذيُت الرّ التّ 
وحتقيق  ،ليمةالختاذ القرارات السّ  زمةالاّل جيب أف يراعى يف تشكيل غتلس اإلدارة اظتهارة والكفاءة و  واظتسامهُت.

 .2اؿ لتقييم ومراجعة األداء وتقييم اظتخاطرالقدرة على اظتتابعة واظتساءلة من خالؿ نظاـ فعّ 
ؿ على نمية تنطبق يف اظتقاـ األوّ االقتصادي والتّ عاوف منظمة التّ  مبادئ ما جتدر اإلشارة إليو ىو أفّ    

خاصة اليت جيري تعامل نشط على أسهمها، وكذلك على  ،دة يف بورصة األوراؽ اظتاليةشركات اظتسامهة اظتقيّ 
. فتلك الشركات تكوف ملكيتها موزعة بُت عدد من الشركاء 3اظتؤسسات اظتالية اليت تتخذ شكل شركات مسامهة

حتديد العالقة بُت ملكيتها وإدارهتا اليت تكوف مؤثرة بشكل مباشر على غتموعة كبَتة من اصتمهور، كما ا يستلـز ؽتّ 
التزامها مببادئ اضتوكمة. وقد  إثرائنُت ضماف للدّ كئيسي من اظتصارؼ  تنطبق على الشركات اليت يكوف دتويلها الرّ 

وصية ـ قانوف شركات اظتسامهة وشركات التّ صيغت ىذه اظتبادئ حبيث تتالءـ مع تلك الشركات يف إطار أحكا
 باألسهم وشركات ذات اظتسؤولية احملدودة.

ويؤدي  ،دة الذي ديكن تطبيقو يف رتيع دوؿ العاملضتوكمة الشركات اصتيّ  اواحد امنوذج جدو يال  وعلما بأنّ  
وال هتدؼ لوضع وصفة تفصيلية لنظاـ تشريع ػتلي  ةٌ مَ زِ لْ ابقة ليست مُ اظتبادئ السّ  كما أفّ   .تائجلتحقيق نفس النّ 

اقًتاح وسائل ؼتتلفة لتطبيقها باعتبارىا نقاط مرجعية ديكن االستعانة ها تسعى لتحديد أىداؼ و ة دولة، لكنّ أليّ 
عليها  دُ مَ تَ عْ عائم يف شكل مقومات أساسية يػُ حتقيق ىذه اظتبادئ عمليا يتطلب توفر غتموعة من الدّ من أجل و  .هبا

 :4ومن بُت ىذه اظتقومات نذكر ما يلي .اؿ ظتبادئ حوكمة الشركاتطبيق الفعلي والفعّ لضماف التّ 
 ؛للشركةألداء اإلداري وائح اطتاصة بضبط ار القوانُت واللّ توفّ  -
 ؛شركاتة وتقييم أداء الواليت تكوف تابعة جمللس اإلدارة ظتتابع دقيقتّ ر صتاف أساسية منها صتنة التوفّ  -
 ؛ةشركنظيمي لللطات واظتسؤوليات باعتيكل التّ السّ  وضوح -
 ؛فافية وتوفَت اظتعلوماتقارير وقدرتو على حتقيق الشفعالية نظاـ التّ  -
خالؿ اظتسامهُت  األداء اإلداري واظتايل، وىذا منة خاصة شركقابية على أداء الد اصتهات الرّ تعدّ  -

  .5اظتستقلة دقيقتّ وأصحاب اظتصاحل إىل جانب صتاف ال
                                                           

احملاسيب كمدخل ضتوكمة الشركات، بطاقة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية  ولية باإلفصاحَت احملاسبة الدّ ياجودي ػتمد رمزي، اىتماـ صتنة مع 1
 .09، ص 9069ماي  09-01 ، بسكرة ،جامعة ػتمد خيضر ،للحّد من الفساد اظتايل واإلداري

 .09موسى سهاـ، خالدي فراح، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .29رجع سبق ذكره، ص م عالء فرحاف طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍل، 3
جامعة ػتمد من الفساد اظتايل واإلداري،  حوكمة الشركات كآلية للحدّ  قة مشاركة يف اظتلتقى الوطٍت حوؿ: اظتفهـو واألمهية، بطابوقرة رابح، غاًل ىاجر، اضتوكمة 4

 .07، ص 9069ماي  09-01، بسكرة ،خيضر
 . 62ص  ،مرجع سبق ذكرهاخلي ودوره يف إؾتاح مسار تطبيق اضتوكمة، دقيق الدّ بديسي فهيمة، التّ 5
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ىذه اظتبادئ  تطبيقها العاظتي، فإفّ بنسبيا  زتتميّ و يف نفس الوقت الذي تكوف فيو ىذه اظتبادئ نّ أاظتالحظ          
ؤيدي حوكمة انب مُ غالبا من ج ـُ دَ خْ تَ سْ تُ  عبارة وجدتحيث دولة،  أساسا جّيدا لوضع مبادئ خاصة بكلّ  رُ فػ  وَ تػُ 

 .1لن يكوف عمليا يف اظتمارسةم الكلّ  ليالئمموجود نظاـ مّوحد  الشركات وىي أفّ 
كما أّف مبادئ حوكمة الشركات تًتكز بشكل عاـ على إجياد حّل للمشكالت اليت قد تنشأ من الفصل  

وكذلك بُت اظتلكية واإلدارة، وكذا اظتشاكل بُت أصحاب اظتلكية اضتاكمة يف الشركة وصغار اظتسامهُت اآلخرين، 
عاوف مبادئ منظمة التّ ح والشكل اظتوايل يوضّ  .2العاملُت وغَتىائنُت، اأصحاب اظتصاحل األخرى مثل الدّ 

 باختصار: نميةاالقتصادي والتّ 
  

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .62، مرجع سبق ذكره، ص (اظتتطلبات  -التجارب -اظتبادئ -اظتفاىيم)شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ  ،طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات 1

 .07، ص 9069أزتد علي خضر، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ اضتوكمة يف قانوف الشركات، دار الفكر اصتامعي، االسكندرية،  2
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 OECDنمية عاون االقتصادي والت  منظمة الت   عن حوكمة الشركات الص ادرة : مبادئ(4.1)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .10ص  مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  المصدر :

اؿ ضماف وجود إطار فعّ 
.ضتوكمة الشركات  

.مسؤوليات غتلس اإلدارة  

.حقوؽ اظتسامهُت  

.اظتعاملة اظتتساوية للمسامهُت  

أصحاب  احًتاـ حقوؽ
.اظتصاحل  

.االفصاح والشفافية  

 ؛ثَت على األداء االقتصادي الشاملذو تأ .6
 ؛نظيمية يف نطاؽ اختصاص تشريعيالتّ القانونية و اظتتطلبات  .9
 ؛توزيع اظتسؤوليات يف نطاؽ تشريعي .2
 اظتسؤولة والّتنفيذية والّرقابية اإلشرافية اعتيئات من كل تتمتع أف .2

 زاىة واظتوارد للقياـ بواجباهتا.لطة والنّ السّ ب القانوف تنفيذ عن

 معاملة متساوية؛معاملة اظتسامهُت  .6
 اإلفصاح عن ؼتتلف العمليات؛ .9
زتاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالؿ اليت يتم إجراؤىا   .2

 .سب اضتاكمةظتصلحة اظتسامهُت أصحاب النّ 

قا ظتعايَت ػتاسبية عالية إعداد اظتعلومات واإلفصاح عنها طب .6
 ؛اصتودة

 ؛خارجي سنوي مستقل تدقيقياـ بينبغي الق .9
اطتارجُت أف يكونوا قابلُت للمساءلة ُت اظتدققينبغي على  .2

 واحملاسبة أماـ اظتسامهُت.
 

 ؛ظتصاحل وفقا للقانوف واالتفاقياتاحًتاـ أصحاب ا .6
 ؛تعويضهم مقابل انتهاؾ حقوقهم .9
 ؛وفَت اظتعلومات يف الوقت اظتناسبت .2
 .ائنُتحقوؽ الدّ  سديدفعاؿ وكفء لإلعسار وآخر لتوضع إطار  .2

 ؛الكاملة العمل وفقا للمعلومات .6
 ؛اظتعاملة العادلة للمسامهُت .9
 ؛تطبيق اظتعايَت األخالقية .2
 ؛اضتكم اظتوضوعي اظتستقل .2
 إتاحة اظتعلومات اظتناسبة يف الوقت اظتناسب جمللس اإلدارة. .1

 توافر وزتاية اضتقوؽ األساسية للمسامهُت؛ .6
 اضتّق يف اضتصوؿ على اظتعلومات عن ؼتتلف القرارات؛ .9
 اضتّق يف اظتشاركة بالّتصويت؛ .2
 تسهيل اظتشاركة الفّعالة واظتمارسة ضتقوؽ اظتلكية؛ .2
 والًّتتيبات. رأس اظتاؿ ىياكلاإلفصاح عن  .1
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 ايل يوضح ذلك:الشكل التّ و  ،بادئ حوكمة الشركات تعمل على حتقيق غتموعة من األىداؼااللتزاـ مبإّف 
 دئ حوكمة الشركاتتطبيق مبا عند: األهداف المحققة (5.1) رقم الشكل 

 

 

 

 .21مرجع سبق ذكره، ص  ،طالب، ادياف شيحاف اظتشهداٍلعالء فرحاف المصدر : 

 ولي البنك الد  مبادئ حوكمة الشركات الص ادرة عن : المطلب الثاني
فإّف البنك الّدويل ساىم بدوره يف وضع غتموعة  ،نميةعاوف االقتصادي والتّ إضافة إىل مبادئ منظمة التّ  

وديكن إبراز أىم فها على اظتستوى احمللي وعلى اظتستوى االقليمي وعلى اظتستوى العاظتي، اليت صنّ  ،من اظتبادئ
  :1ويل كما يليقواعد حوكمة الشركات حسب البنك الدّ 

  :على المستوى المحلي .1
د على واليت حتدّ  ،وؿقوديات اليت تقـو هبا الدّ ويل غتموعة من التّ البنك الدّ  وضععلى اظتستوى احمللي   

وؿ على ترتيب أولوياهتا. ا يساعد تلك الدّ حوكمة وإدارة الشركات ؽتّ  عف والقوة اليت ختصّ أساسها مواطن الضّ 
شريعي، وتبٍت مبادرة القطاع اطتاص يف غتاؿ وضع قواعد وأسس حوكمة قوَل ىو دعم اإلصالح التّ واعتدؼ من التّ 

د على حوكمة الشركات  نمية الشاملة، والذي يؤك  للتّ ويل العاـ الشركات، وىو األمر الذي يتفق وإطار البنك الدّ 

                                                           
لعربية امة يف اظتملكة احسُت عبد اصتليل آؿ غزوي، حوكمة الشركات وأثرىا على مستوى اإلفصاح يف اظتعلومات احملاسبية )دراسة اختبارية على شركات اظتسامهة الع 1

 .22، ص 9060األكادديية العربية يف الدمنارؾ،  كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم احملاسبة،  ،نيل شهادة اظتاجستَتلمقدمة  مذكرةالسعودية، 

اؿ اإلطار الفعّ 
 .الشركات ضتوكمة

 حقوؽزتاية 
 .اظتسامهُت

 

بُت اظتتساوية  اظتعاملة
 .ظتسامهُتا

 زتاية حقوؽ
 .أصحاب اظتصلحة

 

اإلفصاح 
 .والشفافية

 

مسؤوليات 
 .ةغتلس اإلدار 

ؼتالفات  اضتّد من
 .اإلدارة

زتاية حقوؽ ومصاحل  .اظتخاطرتقليل 
 .اظتسامهُت

ختلف ػتاربة الفساد مب
 .أنواعو

زيادة الثقة باالقتصاد 
 .الوطٍت

 االفصاح حتقيق
 .الشفافية

حتسُت األداء 
 للشركة اظتايل

االنفتاح على أسواؽ  .تعزيز اظتساءلة
 .اظتاؿ

لوكيات االلتزاـ بالسّ 
 .اظتمارسات اظتهنيةو 

 2004لة سنة والمعد   1111لسنة  OECD لمنظمة الشركاتمبادئ حوكمة 

 األهداف
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كأحد العناصر   ،األجنيباحمللي و  ،د اإلطار العاـ على أمهية القطاع اطتاصنمية، كما يؤك  كعامل أساسي يف التّ 
 نمية.األساسية أيضا يف عملية التّ 

  :على المستوى اإلقليمي .2
رعاية غتموعة من  علىة األخرى وليالوكاالت الدّ مع بعض على اظتستوى اإلقليمي ويل عمل البنك الدّ  

 اظتستثمرين ،الشركات احمللية واألجنبية ،اظتنظمُت ،اظتشرعُت ،قاش اليت ختاطب اظتسؤولُت اضتكوميُتت النّ احلق
ما خيص إصالح وتنظيم الشركات، تفق عليو باإلرتاع فيميف للمساعدة على الوصوؿ إىل رأي صنووكاالت التّ 

 جتنب الوقوع يف األزمات.وذلك هبدؼ 
  :العالمي على المستوى .3

على توسيع دائرة قواعد  نميةعاوف االقتصادي والتّ نظمة التّ ويل ومعمل البنك الدّ على اظتستوى العاظتي   
نمية مذكرة تفاىم عاوف االقتصادي والتّ ويل ومنظمة التّ البنك الدّ  عَ ق  إدارة الشركات خارج نطاؽ دوؿ اظتنظمة. فقد وَ 

 حوكمة الشركات.و  إدارة ويل لقواعدوذلك من أجل رعاية اظتنتدى الدّ  ،6777جواف من عاـ  96 يـو يف
خوؿ اظتنخفضة على حتسُت اظتعايَت اليت وؿ ذات الدّ ىو مساعدة الدّ  ئيسي للمنتدىكاف اعتدؼ الرّ   

وتشجيع العدؿ وحتمل اظتسؤولية،  اظتساءلة روح اظتغامرة يف غتاؿ األعماؿ و  تستخدمها يف حوكمة الشركات بتبٍت
 واظتساءلة من جهة أخرى. ،ا تقـو على اظتشاركة من جهةويرى أهنّ  ويل على الشفافيةيركز البنك الدّ  كما

 Report On Theويل إىل وضع منوذجل البنك الدّ توصّ بعد اظتشاورات مع اظتنظمات األخرى   

Observance Of  Standards And Codes (ROSC)  ّاميةوؿ النّ لتقوية نظاـ اضتوكمة وإدارة الشركات يف الد. 
قوَل يساىم يف عف يف ؼتتلف األسواؽ، وىذا التّ موذج حبيث يتيح فرصة تقوَل نقاط القوة والضّ ىذا النّ  مَ م  وقد صُ 

قوَل ىذا التّ  كما أفّ ،  ROSCويل عن االلتزاـ مبعايَت وقواعد قد الدّ ويل وصندوؽ النّ البنك الدّ  هُ د  عِ قرير الذي يُ التّ 
 .1وؿ يف االلتزاـ ببعض اظتعايَت اظتعًتؼ هبا دولياص اظتدى الذي وصلت إليو الدّ يلخّ 

اإلعسار وحقوؽ  كّل من  ويل على أمهية أف تتضمن قواعد وأسس حوكمة الشركاتالبنك الدّ  أكدّ  لقد 
 :حيث أفّ  .دقيقتّ فافية يف نظم احملاسبة والالشو  ائنُتالدّ 

  :ائنينوحقوق الد  اإلعسار  -
واليت تعمل يف غتاؿ اإلعسار  ،نظم اإلعسار غتموعة من القواعد اظتنصوص عليها مسبقا للشركاتر توفّ   

كما تتيح نظم اإلعسار للمقرضُت اضتصوؿ   .اليت تنتج عن الشركة اظتعسرةو  ،أىيلصفية أو إعادة التّ وعمليات التّ 

                                                           
 .22، ص اظترجع السابق 1
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بدال من أف  ،يف صورة تدفق األمواؿ وتشجع على أف يكوف اإلقراض ،على تقرير أكثر دقة عن غتمل اظتخاطر
 .1و اظتديرين لتخصيص اظتوارد القليلة بكفاءةياسة، كما توجّ ا العالقات أو السّ هَ هُ ج  يكوف عملية إقراض تُػوَ 

  :دقيقشفافية في نظم المحاسبة والت  ال -
الية، حتميل اظتسؤولية، الفع مبادئ أساسية ىيأربعة س البنك العاظتي مفهومو ضتوكمة الشركات على أسّ   

وقتها يف  ـُ د  قَ تػُ ئم مالية للشركة تكوف شفافة و ىذه األخَتة اليت تسمح باضتصوؿ على قوا ،الشفافيةو  اظتشاركة
ويل مبراجعة مدى يقـو البنك الدّ ، حيث ROSC مببادرة االلتزاـ مبعايَت وقواعدقارير اطتاصة ، وكجزء من التّ اظتناسب

 وؿ. يف عدد من الدّ  دقيقلتّ االلتزاـ مبعايَت احملاسبة وا
على  ويل، شجعت أيضايف غتموعة البنك الدّ  اعضو  رُ بػَ تَ عْ واليت تػُ ، IFC وليةمويل الدّ مؤسسة التّ  كما أفّ   

 ،حوكمةلولة مبمارسة قواعد سليمة للشركات، بشرط أف تقـو الشركات اظتستثمرة يف الدّ ا قواعد حوكمةتطبيق 
 يو، وعلنداتألسهم والسّ ل اشئةالنّ  سواؽاألقارير، وىذا ما تتطلبو قابة وتقدَل التّ تصميم نظم داخلية مناسبة للرّ و 

اليت تقيس حدود الفساد يف غتاؿ إدارة اظتوارد و  ،ويل غتموعة من اظتؤشرات اليت تتعلق جبودة اإلدارةوضع البنك الدّ 
 .2وؽوإدارة السّ 

 ولي قد الد  صندوق الن  مبادئ حوكمة الشركات الص ادرة عن  :المطلب الثالث
فقد وضع  ROSCويل لاللتزاـ مبعايَت وقواعد ويل يف مبادرة البنك الدّ قد الدّ إضافة إىل مسامهة صندوؽ النّ   

وذلك بإصدار قدية اضتكومية، ياسات اظتالية والنّ دة اطتاصة بشفافية السّ ويل قواعد اظتمارسات اصتيّ قد الدّ صندوؽ النّ 
 .ياسات اظتالية وقانوف اظتمارساتقانوف السّ 

  :ياسات الماليةقانون الس   .1
نة القانونية للممارسات اصتّيدة وؿ األعضاء على تطبيق اظتدو  ويل لتشجيع الدّ قد الدّ يسعى صندوؽ النّ   

مسؤوليات اضتكومة وكيفية إعداد د مضموف ىذا القانوف على ضرورة توضيح ، حيث يؤكّ 3اطتاصة بالشفافية اظتالية
اظتعلومات اظتالية  عَ بَ تْ اظتيزانية وتنفيذىا، كما يتطلب من اضتكومة توفَت اظتعلومات اطتاصة بأنشطتها للمواطنُت، وأف تػَ 

زاىة. كما يتضمن ىذا القانوف األسس والوسائل اليت فق عليها وأف ختضع لنظاـ تأكيد النّ معايَت اصتودة اظتتّ 
 :4واظتتمثلة أساسا يف .كومة لتحقيق ىذه األىداؼتعتمدىا اضت

ابعة لو يف القطاع مييز بُت القطاع اضتكومي واعتيئات التّ بالتّ وذلك  :وضوح األدوار والمسؤوليات -
العاـ واضحة  ياسة واإلدارة يف القطاعأف تكوف أدوار السّ  وجيبالعاـ ويف سائر قطاعات االقتصاد، 

                                                           
نمية اظتستدامة دراسة لبعض اظتؤسسات الصناعية، مذكرة مقدمة لنيل دقيق يف غتاؿ حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايَت التّ فاتح غالب، تطّور دور وظيفة التّ  1

 .92ص  ،9066-9060جامعة فرحات عباس، سطيف،  جارية وعلـو التسيَت،، كلية العلـو االقتصادية والتّ شهادة اظتاجستَت
 .35ص مرجع سبق ذكره،  ،حسُت عبد اصتليل آؿ غزوي 2
 .22ص  رجع سبق ذكره،فاتح غالب، م 3
 .21،21 مرجع سبق ذكره، صحسُت عبد اصتليل آؿ غزوي،  4
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توفر إطار قانوٍل وإداري واضح لإلدارة اظتالية يف مؤسسات  كما جيبعالنية.  ويتم اإلفصاح عنها 
 القطاع العاـ.

للمواطنُت حوؿ األنشطة و جيب توفر اظتعلومات الكاملة حيث أنّ  :فر المعلومات للجماهيرتوا -
 اسابق قةاظتطبّ  اضتوكمةقواعد توفَت اظتعلومات حوؿ و  ،االلتزاـ بنشر اظتعلومات اظتالية يف وقتهاو  اظتالية
 .مستقبال واظتتوقعة اوحالي

د وثائق حيث جيب أف حتدّ  :اضح عنهاقارير بشكل و إعداد الميزانيات وتنفيذها وتقديم الت   -
كما   .الوقوع فيهاياسة اظتالية باإلضافة إىل اظتخاطر اظتالية األساسية اليت ديكن اظتيزانية أىداؼ السّ 

واإلجراءات اظتتعلقة بتنفيذ ومتابعة اظتصروفات اظتتفق عليها ، دَل اظتعلومات اطتاصة باظتيزانيةجيب تق
جيب تقدَل تقارير مالية دورية كما وضوح،   دة بكلّ جيب أف تكوف ػتدّ  ، واليتوكذا رتيع اإليرادات

 .ياسات وتشجع اظتساءلةحتليل السّ  لُ ه  سَ بطريقة تُ ىذا يكوف  كلّ و ، شريعية واظتواطنُتللهيئة التّ 
، توافق البيانات اظتالية مع معايَت جودة البيانات اظتتفق عليها من خالؿذلك كوف وي :زاهةتأكيد الن   -

 اظتعلومات اظتالية للفحص اظتستقل.وأف ختضع 
  :قديةياسات المالية والن  دة حول شفافية الس  قانون الممارسات الجي   .2

 .قدية واظتاليةياسات النّ بشفافية السّ ويل بإعداد قانوف اظتمارسات اصتّيدة واطتاصة قد الدّ قاـ صندوؽ النّ   
 :1وفق أساسُتاصتديدة  إىل القانوف فافية إجراءات الشّ  أضيفتوقد 

أىداؼ اظتواطنوف  ؼَ رَ قدية واظتالية من اظتمكن أف تصبح أكثر فعالية إذا ما عَ ياسات النّ السّ  أفّ  -
 ؛اضتكومة هبا لتزمتاياسة وأدواهتا وإذا ما السّ 

مبادئ اإلدارة اصتّيدة تدعو ألف تكوف البنوؾ اظتركزية واعتيئات اظتالية خاضعة للمساءلة خاصة  أفّ  -
 .قدية واظتالية درجة عالية من االستقالليةلطات النّ ى للسّ طَ عْ عندما تػُ 

القانوف يف سياؽ تطوير اظتعايَت وقواعد اإلفصاح العلٍت للجماىَت وإجراءات الشفافية اليت  عَ ضِ لقد وُ   
جارية، وشركات وتدعو لدرجة أعلى من الشفافية يف البنوؾ التّ  ،وليةقدية واظتالية الدّ ظم النّ لدعم النّ  تْ عَ ضِ وُ 

، 6779ويل ىذا اظتعيار يف أفريل من عاـ قد الدّ أمُت والبنوؾ اظتركزية. ولقد تبٌت صندوؽ النّ ندات وشركات التّ السّ 
ياسة اظتالية، توجهات السّ إلفصاح عن ىيكل ووظائف اضتكومة، اب ، يف ىذا اإلطارويقصد بالشفافية اظتالية

 قديرات اظتالية.وحسابات القطاع العاـ والتّ 
 
 
 

                                                           
 .21ص  اظترجع السابق، 1
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 حوكمة الشركاتمبادئ  تطبيق ول في: تجارب بعض الد  المبحث الثالث
ى االىتماـ اظتتزايد مبفهـو حوكمة الشركات إىل قياـ العديد من دوؿ العامل بإصدار مبادئ وقواعد أدّ  

 . بلد ائدة يف كلّ ياسية السّ والسّ ، جتماعيةاال، االقتصادية بيئةواليت تتناسب مع الخاصة حبوكمة الشركات، 
 في تطبيق حوكمة الشركات  : تجربة المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةلالمطلب األو  

كمة مفهـو حو  يتشابو اىتماـ الواليات اظتتحدة األمريكية مع اىتماـ اظتملكة اظتتحدة فيما خيصّ   
 ولتُت، وارتباط العديد من شركات البلدين ببعضهما.اقتصاد الدّ الشركات، وىذا نظرا لتشابو 

  :ة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركاتتجربة المملكة المتحد .1
نتيجة تعثر العديد من  ،ائدة يف تطبيق نظاـ حوكمة الشركاتؿ الرّ اظتملكة اظتتحدة من أّوؿ الّدو  رُ بػَ تَ عْ تػُ   

اظتشاكل اظتًتتبة عن إخفاء معلومات وبيانات مالية باضتسابات والقوائم اظتالية  شركاهتا يف عقد الثمانينات بسبب
ة لقيادة زتلة إصالحية يف لشركات، ؽتّا دفع اظتملكة اظتتحدسوء يف تطبيقات حوكمة ا ايلوبالتّ  ،مة للمسامهُتاظتقدّ 

ؿ االحتاد األورويب اليت أصدرت تشريع يهدؼ إىل ، كما أّف اظتملكة اظتتحدة أّوؿ دولة من بُت دو ىذا اجملاؿ
حوكمة الشركات باظتملكة  تْ دَ مِ تُ عْ أُ وقد  .1شيدة إلدارة الشركاتطبيق االختياري للممارسات الرّ تشجيع التّ 

  .سجلةاظتسجلة يف بورصة األوراؽ اظتالية أو غَت اظت تلكسواء  الشركات، لْ بَ من قِ  شكل واسعاظتتحدة ب
، حوكمة الشركات حوؿي ومفتوح ىتماـ غتتمع األعماؿ باظتملكة اظتتحدة بإجراء حوار جدّ ا أبدحيث   

جنة اظتالية ضتوكمة الشركات اظتنبثقة عن غتلس مبعرفة اللّ  6779يف هناية  يد ساىم ىذا يف صدور تقرير كادبَت وق
قارير اليت تناولت حوكمة الشركات يف اظتملكة من أىم التّ  رُ بػَ تَ عْ والذي يػُ قارير اظتالية، وسوؽ لندف لألوراؽ اظتالية، التّ 

ة ليمة ضتوكمات السّ واليت تتمثل يف توجيهات اظتمارس ابند تسعة عشريضم تقرير كادبَتي  اظتتحدة والعامل.
 :2الشركات وىي كاآليت

الة على  وأف حيافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعّ  ،ينبغي على غتلس اإلدارة أف جيتمع بانتظاـ (6
 ؛نفيذيةنواحي الشركة، وأف يتابع أعماؿ اإلدارة التّ  كلّ 

ولضماف  ،وذلك الختاذ القرارات ،صة لوينبغي أف يكوف جمللس اإلدارة جدوال رشتيا للمسائل اظتخصّ  (9
 ؛رة بتقدَل توجيهات ورقابة للشركةأف تقـو اإلدا

 ؛ُتدققعالقة موضوعية ومهنية مع اظت جيب أف يضمن غتلس اإلدارة احملافظة على وجود (2
 ؛وؽوضع الشركة يف السّ عن متوازف بكافة جوانبو واضح و قرير يقع على عاتق غتلس اإلدارة تقدَل ت (2
  ؛قارير اظتاليةحوا مسؤولياهتم عن إعداد التّ أف يوضّ  غتلس اإلدارة أعضاءينبغي على  (1

                                                           
 . 692، ص 9060صالح حسن، حتليل وإدارة وحوكمة اظتخاطر اظتصرفية اإللكًتونية، الطبعة األوىل، دار الكتاب اضتديث، القاىرة،  1
 .99،99 ص مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  2
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ذلك ينبغي أف خالؼ  نفيذيُت ثالث سنوات، وإذا تّ جيب أف ال تتجاوز عقود خدمة اظتديرين التّ  (1
 ؛يكوف مبوافقة اظتسامهُت

ق اخلية اظتطبّ قابة الدّ عن مدى فاعلية نظاـ الرّ  ،من ناحية اظتديرين يف تقريرىم ،جيب اإلفصاح (9
 ؛بالشركة

ف من ثالثة أعضاء على األقل من واليت تتكوّ  دقيقتّ دارة أف يضمن وجود صتنة الجيب على غتلس اإل (9
يتناوؿ بوضوح سلطاهتم  نفيذيُت، وذلك مع وضع نظاـ أساسي عتاأعضاء غتلس اإلدارة غَت التّ 

 ؛وواجباهتم
ضتصوؿ على مشورة وا، واجباهتمسبة ألعضاء اجمللس يف تقرير ينبغي وجود إجراء متفق عليو بالنّ  (7

 ؛رورة على حساب الشركةقلة عند الضّ مهنية مست
مقبوؿ ومكتوب للمسؤوليات يف رئاسة الشركة مبا يضمن توازي ، من وجود تقسيم واضح البدّ   (60

 ؛لطة يف اختاذ القراراتلطة، وذلك حىت ال ينفرد أحدىم بالسّ القوى والسّ 
ر توازنا يف جيب أف يضم غتلس اإلدارة أعضاء غَت تنفيذيُت وأعضاء تنفيذيُت بشكل يوف  (66

 ؛اظتسؤوليات
 ،وصل إىل اظتعلوماتاضتصوؿ على اظتشورة والتّ  حقّ اإلدارة غتلس أعضاء  ينبغي أف يكوف لكلّ   (69

وافق وائح يتم التّ واللّ قة القواعد اظتطبّ  وأفّ  ،يتم إتّباعهاإجراءات اجمللس  أكد من أفّ وذلك لضماف التّ 
 ؛معها

حكم مستقل مسموع يف اظتسائل اطتاصة باسًتاتيجية  دقيقتّ بغي أف يكوف ألعضاء صتنة الين  (62
  ؛لوؾ اظتهٍتعيينات األساسية وااللتزاـ مبعايَت السّ الشركة، وكذا باألداء واظتوارد مبا يف ذلك التّ 

أعماؿ  جنة أيّ مستقلُت عن اإلدارة وأف ال يكوف ألعضاء اللّ  دقيقتّ جيب أف يكوف أعضاء صتنة ال  (62
 ؛قابيةأو ارتباطات أخرى تؤثر جوىريا على طبيعة أعماعتم الرّ 

 ؛ث ال تكوف إعادة تعيينهم تلقائياة معينة حبيظتدّ  دقيقتّ م تعيُت أعضاء صتنة الأف يتّ جيب  (61
 ؛دارةمن خالؿ عملية رشتية حتت إشراؼ غتلس اإل دقيقتّ جيب اختيار أعضاء صتنة ال (61
 ؛مكافآت، وكذلك رئيس غتلس اإلدارةما يتقاضاه األعضاء من  جيب اإلفصاح الكامل عن كلّ   (69
فة رئيسية ها أو بصنة كلّ نفيذيُت جيب أف خيضع لتوصيات صتنة األجور اظتكوّ للمديرين التّ  عُ فَ دْ ما يُ   (69

 ؛دقيقتّ من أعضاء صتنة ال
ي الذّ و  دليل اضتوكمةمع  دتاشيااألعماؿ مستمرة  أفّ ب اإلقراراإلدارة غتلس جيب على أعضاء   (67

 :يشتمل على
 ؛اإلدارة غتلسأجور ومزايا أعضاء تحديد ل سبةية بالنّ صدي إلساءة استخداـ اضترّ اضتاجة إىل التّ  .أ 
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 ؛شغيلاضتاجة إىل ضماف وجود رقابة جّيدة على التّ  .ب 
 ؛قابةالوظائف األساسية لضماف الرّ ىل الفصل بُت إاضتاجة  .ج 

واظتبادئ األساسية اليت تدعم ىذا  لّتدقيقاضتاجة إىل ضماف إشراؼ أفضل من خالؿ صتنة ا . د
 :1واظتتمثلة يف ،ليلالدّ 

 ،نافسيالوضع التّ  سمح هبايف اضتدود اليت يوذلك راحة من جانب الشركات الصّ : راحةالص   -
والذين عتم مصلحة يف ؾتاحها، وذلك بتقدَل اظتعلومات اليت  الشركةمن أجل بناء الثقة بُت 

وؽ مبا يدفع غتالس اإلدارة إىل اختاذ اإلجراءات تساىم يف العمل الكفء القتصاد السّ 
 ة.وا الشركة بدقّ ويتيح للمسامهُت وغَتىم أف يتفحصّ  ،الةالفعّ 

واظتكتمل، كما ينبغي أف تكوف زيو عامل النّ من التّ  وتعٍت توفر كلّ  :امة(زاهة )االستقالن   -
 دُ مِ تَ عْ قارير تػَ ـ صورة متوازنة عن حالة أعماؿ الشركة، ونزاىة التّ قارير اظتالية أمينة وأف تقدّ التّ 

 ين ينجزوهنا ويعرضوهنا.على نزاىة أولئك الذّ 
حيث ، تفعيلهاويقع على كليهما عبء  ُت،سامهاظتغتالس اإلدارة مسؤولة أماـ  :المساءلة -

م تقدديها غتالس اإلدارة يف حاجة إىل حتقيق ىذا من خالؿ جودة اظتعلومات اليت يتّ  أفّ 
 .ومساءلة غتلس اإلدارة ؽتارسة مسؤولياهتم كمالؾعلى للمسامهُت، يف حُت يعمل اظتسامهوف 

  أفّ إاّل ، هاو ديثل إعاقة لعملة أنّ الشركات حبجّ  طرؼمن  ،يف البداية لقى قبوال،مل يقرير ىذا التّ   أفّ إاّل   
لزيادة ثقة اظتستثمرين يف القوائم اظتالية اليت تصدرىا  ،من ينادي بضرورة تطبيقو من أجل الصاحل العاـ ىناؾ

البورصة   أفّ للشركات اظتسجلة يف بورصة لندف، إاّل  ةٍ مَ زِ لْ وصيات اليت تبناىا تعترب غَت مُ التّ  غم من أفّ الشركات، وبالرّ 
 .2وصياتنوي مدى التزامها بتلك التّ يف تقريرىا السّ  دالشركات على أف حتدّ  ـُ زِ لْ تػُ 

أكتوبر  يفو  .تنفيذ توصيات كاديربي يةإمكانب ،برئاسة بوؿ روذتاف ،غتموعة العمل تأقرّ  6772يف سنة  
يف البورصة أف يكوف ضمن تقريرىا  سجلةو جيب على الشركات اظتوالذي أوصى بأنّ  تقرير رودتافصدر  6772

 اخلية.قابة اظتالية الدّ الرّ  يفتلك اظتسؤولية  رَ صَ و حَ ، ولكنّ اضتماية أصوعت عموؿ هبااخلية اظتقابة الدّ عن نظم الرّ  اتقرير 
صتنة مريتشارد جَتين بَتيم بواسطة احتاد  تْ ئَ شِ نْ لعالج القلق اظتتصاعد من أصحاب اظتصلحة أُ   

الذي وضع  مجَتين بَتيمتقريرا مستقال عن مكاتب اظتديرين، وىو  تقرير  د  عِ تُ لِ  6771ناعات الربيطاٍل سنة الصّ 
فصاحات عن اظتكافآت واظتزايا اليت حيصل عليها أعضاء غتلس إدارة اقا ألفضل اظتمارسات يف تقدَل اإلميث

من ثالثة ف و ينبغي على غتالس اإلدارات إنشاء صتنة اظتكافآت اليت تتكوّ قرير على أنّ كما أوصى التّ . الشركات
وائح نفيذيُت، وتكوف من ضمن مسؤولياهتا مراجعة وتقييم اللّ أعضاء على األقل من أعضاء غتلس اإلدارة غَت التّ 

                                                           
 .61، مرجع سبق ذكره، ص (اظتتطلبات  -التجارب -اظتبادئ -اظتفاىيم) شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ ،طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات 1
 .70ص  مرجع سبق ذكره،ػتمد مصطفى سليماف،  2
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م على أساسها حتديد تلك اظتكافآت حبيث تتناسب مع األداء اطتاص هبم، وجيب أف يشتمل ىذا واألسس اليت يتّ 
 .نفيذيُت بالشركةقييم أيضا كبار اظتديرين التّ التّ 

فصاحات إم من خالعتا تقدَل سبة لتقرير صتنة اظتكافآت للمسامهُت فيجب أف يكوف الوسيلة اليت يتّ بالنّ   
قرير باسم اجمللس وأف يكوف يف جيب أف يكوف التّ  اكم ،اإلدارة غتلسظتسامهُت عن مكافآت أعضاء الشركة إىل ا

ياسة العامة عن مكافآت اإلدارة السّ  زَ ربِْ جيب أف يػُ نوي للشركة وقوائمها، كما قرير السّ قسم منفصل أو ملحق بالتّ 
سبة ، شاملة خيارات األسهم وحقوؽ اظتعاشات اظتكتسبة بالنّ نفيذية، واظتكافآت الفعلية اليت تقاضوىا ككلّ التّ 

 .1دقيقتّ كل عضو جيب أف خيضع لل  واظتبالغ اليت تقاضوىا وااللتزاـ بأفّ  سمباالألعضاء اجمللس 
حتت إشراؼ بورصة األوراؽ اظتالية بلندف، والذي ركز مرة أخرى على  صدر تقرير ىامبيلنة يف نفس السّ   

اخلية قابة الدّ قرير مبسؤولية غتلس اإلدارة عن نظاـ الرّ اخلية يف حوكمة الشركات، حيث أوصى التّ قابة الدّ دور الرّ 
ظاـ وحتديد مدى مالئمتو لعمليات للنّ بالشركات خاصة منها اظتالية، مع ضرورة قياـ اجمللس بإجراء تقييم دوري 

 الشركة.
حقة ضتوكمة الشركات وظهر وصيات اظتقدمة من كادبَتي واظتراجعات الاّل جتميع التّ  تّ  6779ا يف سنة أمّ   

وقد  .بالذكر أف ىذا الكود أصبح من ضمن متطلبات القيد يف بورصة األوراؽ اظتالية بلندف اجدير  .حدالكود اظتوّ 
االهنيارات اظتالية يف الواليات  ليضم أفضل ؽتارسات حوكمة الشركات يف ظلّ  9002تعديل ىذا الكود سنة  تّ 

واظتتعلقاف  Higges and Smith Reports تقريراف 9002. كما صدر يف سنة 9009سنة  ةاظتتحدة األمريكي
 .2ابعة جمللس اإلدارة وتقييم وإدارة اظتخاطرالتّ  جافاخلية واللّ قابة الدّ دارة وأنظمة الرّ اإلحبوكمة الشركات ودور غتالس 

 :في تطبيق حوكمة الشركاتبة الواليات المتحدة األمريكية تجر  .2
شفافية البيانات واظتعلومات اليت و  ةراقباظتعلى  شرؼالة تر سوؽ اظتاؿ ووجود ىيئات رقابية فعّ تطوّ  فّ إ

باإلضافة  ،Exchange Commission Securities (SEC) األوراؽ اظتالية ىيئة مثل ،عاملة بوتصدرىا الشركات ال
 ،إلزاـ الشركاتو  ،أدى إىل زيادة االىتماـ حبوكمة الشركات ّتدقيقطور الذي وصلت إليو مهنة احملاسبة والإىل التّ 

 واظتالحظ أفّ  .لحوكمةليم لطبيق السّ رسات اليت تضمن التّ أفضل اظتماب قيدتّ الب ،البورصاتبخاصة منها اظتسجلة 
 ’The California Public Employeesظهر بشكل واضح عند قياـ صندوؽ اظتعاشات العامة اضتوكمةاالىتماـ ب

Retirement System (CalPERS)،  ّأكرب صندوؽ للمعاشات العامة يف الواليات اظتتحدة  رُ بػَ تَ عْ ي يػُ والذ
 .ودورىا يف زتاية حقوؽ اظتسامهُت األمريكية، بتعريف حوكمة الشركات وإلقاء الضوء على أمهيتها
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بإصدار غتموعة من اظتبادئ واطتطوط ظتعاشات العامة يف الواليات اظتتحدة األمريكية اصندوؽ قاـ 
 :1اظتتمثلة يفاإلرشادية لتطبيق حوكمة الشركات. 

  يلي: تتمثل ىذه اظتبادئ أساسا فيماو : كات حسب صندوق المعاشات العامةمبادئ حوكمة الشر أو ال. 
 ؛جمللس اإلدارة من أعضاء مستقلُت جيب أف تكوف األغلبية اصتوىرية (6
اإلدارة اظتستقلُت عقد اجتماع ظترة واحدة على األقل سنويا دوف حضور جيب على أعضاء غتلس  (9

 ؛نفيذيُتأعضاء غتلس اإلدارة التّ 
 ؛أعضاء غتلس اإلدارة لْ بَ م تعيُت معضو غتلس اإلدارة القائدم من قِ جيب أف يتّ  (2
وتقـو  ،نة بالكامل من أعضاء غتلس إدارة مستقلُتمكوّ  اإلدارة غتلسجيب أف تكوف صتاف  (2

نفيذيُت تقييم أجور التّ ، تقييم أعماؿ اجمللس واضتوكمة، دقيقتّ المبجموعة من اظتهاـ واظتتمثلة يف 
 ؛ق مع القوانُت وتوافر األخالقياتوافالتّ أكد من التّ و  واإلدارة

ثل األسهم دت قد واألسهم، مع اعتبار أفّ نة من النّ جيب أف تكوف مكافأة عضو غتلس اإلدارة مكوّ  (1
 ؛األجر اإلرتايلجزءا ىاما من 

ضرورة إعادة اطتاصة باظتكافأة مع  بادئاظتجيب على غتالس اإلدارة إقرار بيانات كتابية تتعلق ب (1
 ؛تقييمها بصفة منتظمة

ناسب مع تلك جيب على غتالس اإلدارة وضع معايَت لألداء خاصة هبا ومراجعة األداء الذي ال يت (9
 ؛اظتعايَت بصفة دورية

نفيذي اإلدارة اظتستقلُت وضع معايَت لألداء وحوافز تعويضية للمسؤوؿ التّ جيب على أعضاء غتلس  (9
 ؛اسب مع تلك اظتعايَت بصفة منتظمةومراجعة األداء الذي ال يتن

جيب أف يكوف لدى أعضاء غتلس اإلدارة اظتستقلُت حرية الوصوؿ إىل اظتستشارين اظتستقلُت لتقييم  (7
 ؛نفيذي وأجرهأداء اظتسؤوؿ التّ 

غتالس اإلدارة إقرار خطوط إرشادية تنظم االلتزامات اليت يصعب اإليفاء هبا نظرا لضيق جيب على   (60
 ة غتالس إدارة. الوقت، وىي اظتشكلة اليت يواجهها أعضاء غتلس اإلدارة عندما يعملوف يف عدّ 
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القواعد عبارة عن رتلة من : ركات حسب صندوق المعاشات العامةالخطوط اإلرشادية لحوكمة الشثانيا. 
  تتمثل يف:قيد هبا، و الواجب التّ 

وإىل أف  ،د ملالستقالؿمفاؽ على تعريف موحّ جيب على أعضاء غتلس إدارة الشركة ومسامهيها االتّ  (6
عريف اطتاص هبا يف شركة أف تقـو بإصدار التّ  م الوصوؿ إىل مثل ىذا اإلرتاع جيب على كلّ يتّ 

 ؛نويتقريرىا السّ 
ات ؿتو االنفتاح واختاذ اطتطو  ،وظيفة عضو غتلس اإلدارة يف االعتبارجيب على غتلس اإلدارة وضع  (9

 ؛على أفكار جديدة
نفيذي ولرئيس غتلس قليدي ظتراكز اظتسؤوؿ التّ نسيق التّ جيب على غتلس اإلدارة إعادة فحص التّ  (2

 ؛رة عند اختيار مسؤوؿ تنفيذي جديداإلدا
كما جيب أف حيصلوا   ،نفيذيُتسؤولُت التّ الة لتعاقب اظتجيب أف يكوف لدى غتلس اإلدارة خطة فعّ  (2

 ؛ـ أعضاء اإلدارة العلياعلى تقارير دورية من اإلدارة حوؿ تقدّ 
نفيذي ية الوصوؿ إىل اإلدارة العليا مع اظتسؤوؿ التّ أعضاء غتلس اإلدارة على حرّ  جيب أف حيصل كلّ  (1

 ؛دارة القائد الذي يعمل كوسيطأو رئيس غتلس اإل
 ؛ورية لتحديد اضتجم األكثر فعاليةمراجعة حجمها بصفة د جيب على غتالس اإلدارة (1
ر واليت تتعلق باضتضو  ،لوكية الفردية ألعضاء اجمللسوقعات السّ غتلس إدارة وضع التّ  جيب على كلّ  (9

 ؛واالستعداد واظتشاركة واإلخالص
 ن جيب أف ال يستمروا يف العمل كأعضاء غتلس إدارة.ينفيذين اظتتقاعد التّ ُتاظتسؤول (9

 Nationalرافات يف إعداد القوائم اظتاليةاطتاصة باالؿتجنة الوطنية قامت اللّ  6799يف عاـ   

Commission on Fraudulent Financial Reporting  ّؿ  ابعةوالتSEC تقرير ، بإصدار تقريرىا اظتسمى
يرتبط هبا من منع ما و  ،صة بتطبيق قواعد حوكمة الشركاتوصيات اطتا، والذي تضمن غتموعة من التّ تريدوي

اخلية وتقوية قابة الدّ وذلك من خالؿ االىتماـ مبفهـو نظاـ الرّ  ،العب يف إعداد القوائم اظتاليةحدوث الغش و التّ 
 New York بورصة نيويورؾ أصدر كل من 6777أماـ غتالس إدارة الشركات. ويف عاـ  اطتارجي دقيقتّ مهنة ال

Stock Exchange (NYSE)  ابطة الوطنية لتجار األوراؽ اظتالية الرّ وNational Association Securities 

Dealers (NASD) تقريرمها اظتعروؼ باسم Blue Ribbon Report  ّذي ديكن أف ور الم بفعالية الدّ ي اىتّ والذ
توصيات  عشرةقرير مببادئ حوكمة الشركات، حيث تضمن ىذا التّ  االلتزاـبالشركات بشأف  دقيقالتّ تقـو بو صتاف 

ن لكي يتمكّ  دقيقتّ قالؿ وخربة يف احملاسبة والمن است ،دقيقلتّ اب أف تتوافر يف عضو صتنة متعلقة بالشروط اليت جي
 .من أداء مهامو مبوضوعية وحياد
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 :1واليت ديكن تلخيصها فيما يليالّتدقيق نة على مسؤوليات أعضاء صت Blue Ribbon Reportتقرير  كما نصّ 
  الية:الجوانب الت   تشملو ، ارير الماليةقتجاه إعداد الت  اجنة مسؤولية الل   (1

 ؛قارير اظتاليةاستخدامها يف إعداد التّ  مراجعة اظتبادئ احملاسبية اليت تّ  -
 ؛لك اظتبادئ لطبيعة عمليات الشركةمدى مناسبة ت -
 قها الشركة.اخلية اليت تطبّ قابة الدّ مراجعة وتقييم نظم الرّ  -

  :مل علىت، وتشالخارجي دقيقت  ة التجاه وظيفا دقيقت  مسؤوليات لجنة ال (2
 ؛اطتارجي وحتديد أتعابو دققتعيُت اظت -
  ؛اطتارجي بإعدادىا دققاليت يقـو اظت دقيقتّ ة خطة المراجع -
 ؛ارجي بشأف إعداد القوائم اظتاليةاطت دققد تنشأ بُت إدارة الشركة واظتاظتنازعات اليت ق حلّ  -
 ؛جياطتار  دققأكد من استقاللية اظتالتّ  -
 اطتارجي بتقدديها للشركة. دققظتاليت يقـو ا ّتدقيقالخدمات دمات غَت اطتمراجعة  -

 ، وتتمثل في:اخليالد  دقيق ت  تجاه وظيفة الا ت دقيقمسؤوليات لجنة ال (3
 ؛اخليالدّ  دقيقلتّ جنة بتعيُت رئيس قسم اقياـ اللّ  -
 ؛اخليالدّ  دقيقتّ مراجعة خطط ال -
 .اخليالدّ  دقيقتّ زمة لقسم الالاّل د أكد من توفَت اظتوار التّ  -

، الّتدقيق نةح طبيعة العالقة بُت صتتوضّ  ،إرشادية اخطوط Blue Ribbon Reportقرير كما تضمن ت
ويف أعقاب االهنيارات اظتالية لكربى  اخليُت.الدّ  دققُتاطتارجي واظت دققمن اظت كلّ و ، نفيذيةاإلدارة التّ غتلس اإلدارة، 

ي ركز على دور حوكمة الشركات يف الذّ  ،Sarbanes-Oxley Act، ت إصدار 9009الشركات األمريكية يف عاـ 
ور الذي يلعبو القضاء على الفساد اظتايل و اإلداري الذي يواجو العديد من الشركات من خالؿ تفعيل الدّ 

كيز على ضرورة أف يكوف غالبية أعضاء غتلس اإلدارة من غتالس إدارة الشركات، والًت نفيذيُت يف األعضاء غَت التّ 
نفيذيُت، مع وصف وحتديد الشروط اليت جيب أف تتوافر لديهم مع حتديد واضح ظتسؤولياهتم داخل األعضاء غَت التّ 

وديكن عيينات واضتوكمة. نة التّ وصتنة اظتكافآت وصت دقيقتّ مثل صتنة ال ،ابعة لوجاف التّ غتلس اإلدارة أو داخل اللّ 
 :دة يف الواليات اظتتحدة يف اآليتائحوكمة الشركات السّ تلخيص أىم مبادئ 

 ؛ونوا أعضاء غَت تنفيذيُت مستقلُتاألغلبية من أعضاء غتلس اإلدارة جيب أف يك (6
اإلدارة نة على األقل بدوف حضور أعضاء غتلس ة يف السّ يتم عقد اجتماع لألعضاء اظتستقلُت مرّ  (9

 ؛وذلك هبدؼ مراجعة وتقييم أدائهم نفيذيُت،التّ 
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ئيسية، وسياسة اظتخاطر، قياـ غتلس اإلدارة باستعراض وتوجيو اسًتاتيجية الشركة، وخطط العمل الرّ  (2
 ؛نفيذنوية، ووضع أىداؼ األداء، ومراقبة التّ قديرية، وخطط العمل السّ واظتوازنات التّ 

غَتات إذا لـز األمر وفق اظتتغَتات وإجراء التّ  ات،حوكمة الشرك على فعالية ؽتارسات ضماف اإلشراؼ (2
 ؛تعمل فيها الشركةاليت حتدث يف بيئة األعماؿ اليت 

نفيذيُت واليت تقـو مبراجعة وحتديد األسس من أعضاء غتلس اإلدارة غَت التّ  ،إنشاء صتنة اظتكافآت (1
نفيذيُت بالشركة، مع مراعاة التّ  اليت تبٌت عليها مكافآت ومرتبات أعضاء غتلس اإلدارة وكبار

شركة واظتسامهُت يف وبُت مصاحل ال ،نفيذيُت وأعضاء غتلس اإلدارةناسب بُت مكافآت كبار التّ التّ 
 ؛األجل الطويل

 ؛م بشكل رشتيارة، واليت جيب أف تتّ غتلس اإلدأعضاء ضماف الشفافية يف عملية ترشيح وانتخاب  (1
 ذلك تعارض ػتتمل يف مصاحل إدارة الشركة وأعضاء غتلس اإلدارة واظتسامهُت، مبا يف رقابة وإدارة أيّ  (9

 ؛إساءة استخداـ أصوؿ الشركة
، مع ضماف اظتستقل دقيقلتّ ضماف نزاىة حسابات الشركة، ونظم إعداد قوائمها اظتالية مبا يف ذلك ا (9

ة اظتالية ورقابة العمليات وااللتزاـ قابقابة خاصة وجود نظم إلدارة اظتخاطر والرّ وجود نظم سليمة للرّ 
 ؛لةبالقانوف واظتعايَت ذات الصّ 

، ومراجعة خلياوالدّ  اطتارجي دقيقتّ وظيفة الو شراؼ على إعداد القوائم اظتالية باإل دقيقتّ قياـ صتنة ال (7
 ؛العمليات اظتتعلقة باإلفصاح يف القوائم اظتالية

  عمل استشاري للشركة.   ضماف عدـ قياـ أعضاء غتلس اإلدارة بتقدَل أيّ  (60

 في تطبيق حوكمة الشركات والجزائرمصر : تجربة نيالمطلب الثا
وكمة الشركات خاصة بعد االهنيارات اظتالية اليت حبوؿ العربية يف اآلونة األخَتة زاد اىتماـ كثَت من الدّ 
ناعية وؿ الصّ الدّ و وؿ العربية إاّل أنّو توجد فجوة كبَتة بُت الدّ  شهدهتا األوساط اظتالية يف العديد من دوؿ العامل،

من  وقد عمل كلّ  الكربى وذلك يف غتاؿ تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويف توفَت الظروؼ اظتناسبة لتطبيقها.
                            ومركز اظتشروعات  (GCGF) Global Corporate Governance Forumويل ضتوكمة الشركاتاظتنتدى الدّ 

                                                           
  اظتنتدى العاظتي )الّدويل( ضتوكمة الشركاتGCGF  ّنمية، ويقـو اظتنتدى بتأييد ودعم ونشر عاوف االقتصادي والتّ ويل ومنظمة التّ ىو منتدى قاـ بتأسيسو البنك الد

سمبورغ وىولندا والنرويج معايَت حوكمة الشركات يف أؿتاء العامل خاصة يف الدّوؿ النامية واالقتصادات االنتقالية، ويعمل اظتنتدى حتت رعاية حكومات اعتند ولوك
ولية اطتاصة، ؽتثلو قيادات نمية وغتموعة البنك الّدويل، )مركز اظتشروعات الدّ قتصادي والتّ عاوف االة ومنظمة التّ والسويد وسويسرا واظتملكة اظتتحدة والواليات اظتتحد

 (.09، ص 9002سبتمرب  69األعماؿ العربية ينادوف بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بياف صحفي، القاىرة، 
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بتنظيم غتموعة من اظتؤدترات  ،ةؿ العربيوكمة الشركات يف العديد من الّدو وكثَت من اظتهتمُت حب ولية اطتاصةالدّ 
عاوف االقتصادي ليم ظتبادئ منظمة التّ طبيق السّ وصيات اطتاصة بالتّ اليت هتدؼ لوضع التّ  ،شراتدوات والنّ والنّ 
 .1العربية وؿز هبا الدّ ياسية اليت تتميّ الظروؼ االقتصادية والثقافية والسّ مبا يتناسب مع  ،نميةوالتّ 
  :تجربة مصر في تطبيق حوكمة الشركات .1

سعينات من العقد اظتاضي عندما حتّولت إىل اقتصاد قامت مصر بإجراء إصالحات شاملة خالؿ فًتة التّ 
ورغم بذؿ مصر ىذه وؽ، ومن بُت ىذه اإلصالحات اطتصخصة على نطاؽ واسع وتطوير أسواؽ رأس اظتاؿ، السّ 

ٍت  مبادئ حوكمة الشركات على نطاؽ بػَ اصتهود فقد أظهر االهنيار اظتايل لعدد من الشركات الكربى اضتاجة إىل تػَ 
ولية بتكليف من مركز اظتشروعات الدّ  9001واسع داخل غتتمع األعماؿ اظتصري. ويف دراسة مسحية أجريت سنة 

من الذين  %79اطتاصة على مالكي الشركات اظتصرية اظتدرجة وغَت اظتدرجة يف سوؽ األوراؽ اظتالية، وقد وافق 
، نمية االقتصاديةع التّ ية الشركات وتشجيبل ضتماراسة على أّف حوكمة الشركات ىي إحدى أفضل السّ مشلتهم الدّ 

األماف ظتواجهة الفساد وسوء اإلدارة كما يشجع على تطبيق  رُ فػ  وَ ليمة ضتوكمة الشركات يػُ ٍت  اظتبادئ السّ بػَ وتػَ 
ي أصدر معهد اظتديرين اظتصري ميثاؽ حوكمة الشركات يف مصر، الذّ  9001، ويف أكتوبر ويج عتافافية والًتّ الشّ 

عماؿ واحملاسبُت ومدققي اضتسابات، وكاف شاور مع غتتمع األلية والشركاء احملليوف بالتّ أعّده مركز اظتشروعات الّدو 
نظيمية نشاؤه ليناسب البيئة القانونية والتّ غة العربية، إذ ّت إباللّ  بَ تِ ؿ من نوعو يف العامل الذي كُ ىذا اظتيثاؽ ىو األوّ 

اح ىل نشر وتشجيع الشفافية واالنفت، ويهدؼ اظتيثاؽ إيف مصر، ويالئم متطلبات األطراؼ اظتعنية صاحبة اظتصلحة
حيحة ال يقتصر على مراعاة ريقة الصّ اظتيثاؽ على أّف متطبيق حوكمة الشركات بالطّ  واظتلكية واظتسؤولية، وينصّ 

أيضا ثقافة وأسلوب إلدارة  رُ بػَ تَ عْ احًتاـ غتموعة من القواعد وتفسَتىا تفسَتا حرفيا بطريقة مقّيدة، بل إّف اضتوكمة تػُ 
ا جيعل مصلحة اجملتمع ككّل أكثر العالقة بُت مالكي الشركة، مديريها، واصتهات اظتعنية صاحبة اظتصلحة فيها، ؽتّ 

معهد  لْ ، حيث مّر إعداد ميثاؽ حوكمة الشركات من ِقبَ اظتزيد من اظتعنيُت بتطبيق اظتيثاؽمعمل يو  ،حقيققابلية للتّ 
ء مراجعة ألفضل لية اطتاصة بعّدة مراحل، تضمنت اظترحلة األوىل إجرامركز اظتشروعات الّدو رين اظتصري و اظتدي

لية يف غتاؿ حوكمة الشركات، وذلك من أجل تزويد اجملموعة بفهم أكرب ظتفهـو حوكمة الشركات، اظتمارسات الّدو 
أّما اظترحلة الثانية فتضمنت إجراء  حيث كّونت اظتراجعة صورة معّمقة إلعداد وتطبيق مواثيق ؽتاثلة يف دوؿ أخرى،

قارير اليت تصدرىا اظتنظمات مراجعة لإلطار القانوٍل القائم يف مصر، مبا يف ذلك مراجعة األدبيات احمللية والتّ 
                                                           

  ّلية اطتاصة و مركز اظتشروعات الدCIPE وؽ اضتّر يف ناعة األمريكية، حيث يعمل من أجل تعزيز اقتصاد السّ جارة والصّ تّ ىو مؤسسة غَت رحبية وىو جزء من غرفة ال
يع اظتبادرات االقتصادية ؼتتلف دوؿ العامل وذلك من خالؿ مساعدتو يف إجراء االصالحات اظتبنية على أسس الشفافية واظتصداقية واظتسؤولية، ويهدؼ اظتركز إىل تشج

ظتساعدة الفنية، كما يرتبط اظتركز مبراكز ثقافية وعلمية متميزة بعالقات وثيقة مع عدد من الشركات اطتاصة ومراكز البحوث يف عدد  دريب وااظتتميزة من خالؿ تقدَل التّ 
  اشتة من شأهنا أفاصالحات ح كبَت من دوؿ العامل، وترتكز سياسة اظتركز يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ افريقيا على اظتصاحل اظتتبادلة والوعي اظتشًتؾ بأمهية إجراء

يل للمشاريع ىات: حوكمة الشركات، اظتركز الّدو ية اطتاصة، الشرؽ األوسط وجنوب افريقيا قضايا واجتامركز اظتشروعات الّدولتقود إىل تنمية اقتصاديات اظتنطقة، )
 (.02، ص 9009ديسمرب  ،06اصتزء رقم  ،09 رقم العدد ناعة األمريكية،اطتاصة منظمة شقيقة لغرفة التجارة والصّ 

 .929ػتمد مصطفى سليماف، مرجع سبق ذكره، ص  1



لحوكمة الشركات  ظريل                                                اإلطار الن  الفصل األو     

 

 
43 

بيعة القانونية للميثاؽ ونطاؽ ري لوضع الطّ لة نقاشات مع معهد اظتديرين اظتصىذه اظترح تلية، وتلاظتصرية الّدو 
س اظتاؿ وقانوف وف سوؽ رأأّف االلتزاـ باظتيثاؽ أمر طوعي إاّل أنّو كاف من اظتأموؿ أف يستند إىل قانعملو، ومع 

ميثاؽ حوكمة الشركات بلغة سهلة يفهمها رتيع اظتستخدمُت احملتملُت لو، حيث حيّدد صدر ، وقد الشركات
دقيق، ليُت واطتارجيُت وصتاف التّ اخحقوؽ ومسؤوليات مسامهي الشركات، أعضاء غتلس اإلدارة، اظتدققُت الدّ 

اظتوظفُت صاح الكامل عن اظتعلومات اظتالية، سياسات الشركة للمسامهُت، أعضاء غتلس اإلدارة، ويدعو إىل اإلف
 .1ب تضارب اظتصاحلدابَت اليت هتدؼ إىل جتنّ اظتيثاؽ التّ  حّددواصتمهور، كما 

ظتعهد اظتديرين اظتصري حتت عنواف مدور غتلس  نويّت عقد اظتؤدتر السّ  9009حيث أنّو يف أوائل سنة 
ولية اطتاصة حتت رعاية وزير االستثمار مبصر بدعم من مركز اظتشروعات الدّ  مَ ظ  اإلدارة واستدامة األعماؿم والذي نُ 

CIPE  ّنمية جارة والتّ ومؤدتر األمم اظتتحدة للتUNCTAD  ّحضره ما  وقد ،نميةعاوف االقتصادي والتّ ومنظمة الت
وازف بُت ثالثة ىذا اظتؤدتر على أّف حوكمة الشركات القّوية تعتمد على التّ  ، حيث أّكدمشارؾ 100د عن يزي

حيث يقـو غتلس  ،ويف أفضل بيئة عمل للشركات أطراؼ رئيسية واظتتمثلة يف اإلدارة، غتلس اإلدارة وزتلة األسهم
 .2اإلدارة القّوي اظتتكّوف من األعضاء اظتستقلُت بوضع االسًتاتيجية وتوفَت اإلشراؼ على إدارة الشركة

دور اضتوكمة ال يقتصر على وضع القواعد والقوانُت ومراقبة تنفيذىا، ولكن ديتد  إىل أفّ  جتدر اإلشارةكما 
قابية والقطاع لطة الرّ من اضتكومة والسّ  عاوف بُت كلّ يتحقق إاّل بالتّ زمة لدعم مصداقيتها وىذا ال البيئة الاّل ليشمل 

 رُ بػَ تَ عْ ي يػُ مبا فيهم اصتمهور واعتيئات العلمية مثل مركز اظتشروعات الّدولية اطتاصة، والذّ  ،اطتاص والفاعلُت اآلخرين
شرات دوات والنّ خالؿ النّ  لو دور فّعاؿ يف زيادة الوعي ؿتو أمهية االلتزاـ بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات من

 .3ورية اليت يقـو بنشرىاالدّ 
 :في تطبيق حوكمة الشركاتتجربة الجزائر  .2

ؿ يف موضوع حوكمة الشركات، وذلك بإصدار أّوؿ مسايرة الّدو امية حاولت اصتزائر كغَتىا من الّدوؿ النّ  
 للمؤسسات يف اصتزائرم.اشد ميثاؽ ضتوكمة الشركات يف اصتزائر حتت تسمية مميثاؽ اضتكم الرّ 

 :في الجزائر اشد للمؤسساتجزائري للحكم الر  الميثاق إعداد ال 1.2
بذلت اصتزائر جهودا مكثفة لتحسُت مناخ األعماؿ  ،كامل مع اجملتمع االقتصادي العاظتييف زيادة التّ  ةً بَ غْ رَ 

موضوع حوكمة الشركات من بُت اظتواضيع اظتهمة اليت جتذب اىتماـ اصتزائر يف  رُ بػَ تَ عْ يػُ ، حيث 4هبا وانفتاح اقتصادىا
                                                           

 . 99-91، ص ص 9009القاىرة،  ت خربات مأخوذة من أؿتاء العامل،ياسااسًتاتيجيات إلصالح السّ ، مCIPEولية اطتاصة ممركز اظتشروعات الدّ  1
2
 Randa Al Zogbbi, Protecting Minority Sharholders in Egypt, the Center for International Private Enterprise, 

Corporate Governance TRENDS, Special Publication for the Middle East and North Africa,  Number 14, Cairo, 

2008, p 01. 

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_41_EN.pdf, en 25-03-2014. 
 .911 ص ػتمد مصطفى سليماف، مرجع سبق ذكره،  3

4
 The Center for International Private Enterprise, Corporate Governance TRENDS, Special Publication for the 

Middle East and North Africa, Number 13, Cairo, Summer 2008, p 02.  
http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_Summer_2008.pdf, en 25-03-2014. 

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_14_EN.pdf
http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_Summer_2008.pdf
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 اصتزائرية شركاتلوطنية، ويعود ذلك للحاجة اظتاسة واظتتنامية ل واسًتاتيجيةأصبح أولوية  إذ أنّواىن، الواقع الرّ  ظلّ 
انعقد يف شهر جويلية  . وعليوومفتوح رت سوؽ متطوّ يااخلية للفوز برىانات وحتدّ نافسية الدّ قصد تعزيز قدراهتا التّ 

ل ىذا اظتلتقى فرصة مواتية لتالقي اشد للمؤسساتم، وقد شكّ ؿ ملتقى دويل حوؿ ماضتكم الرّ أوّ  9009من سنة 
حتسيس اظتشاركُت قصد  ثل يفيتم ،عتذا اظتلتقى ىدؼ جوىري دَ د  ، وقد حُ األعماؿرتيع األطراؼ الفاعلة يف عامل 

، وذلك من جهة اظتمارسة يف الواقع وسبل تطوير شركةاشد للاضتكم الرّ  وإشكاليةيق ظتصطلح قحد والدّ الفهم اظتوّ 
جارب إضافة إىل االستفادة من التّ اشد يف تعزيز تنافسية اظتؤسسات يف اصتزائر عي بأمهية اضتكم الرّ األداء بتطوير الوّ 

 ولية.الدّ 
ؿ خطوة اشد للمؤسسات، كأوّ للحكم الرّ إعداد ميثاؽ جزائري اظتلتقى تبلورت فكرة خالؿ فعاليات 

 فكَت حوؿ اظتؤسسة ومنتدى رؤساء اظتؤسسات مع الفكرةمن رتعية حلقة العمل والتّ  وقد تفاعلت كلّ  ،عملية
 كما،  مثيلد التّ ، وذلك بًترتتها إىل مشروع وضماف تنفيذه بواسطة إنشاء فريق عمل متجانس ومتعدّ اظتقًتحة
وزارة اظتالية ووزارة قليدية، ناعة التّ غَتة واظتتوسطة والصّ ؽتثلة يف وزارة اظتؤسسات الصّ  لطات العموميةالسّ  عملت
امية للمشاركة الفعلية يف فوج العمل وتكليف أحد إطاراهتا السّ  ،بقبوؿ رعاية اظتلفدعمها للمشروع على 1العدؿ

م اظتادي، كما شاركت يف اظتبادرة عالدّ اشد للمؤسسة يف اصتزائر وكذا تسخَت بتحرير ميثاؽ اضتكم الرّ  فُ ل  اظتكَ 
لتطوير  مميدامولية وبرنامج مويل الدّ مثل مؤسسة التّ  ،ولية اظتقيمة باصتزائرغتموعة من اعتيئات واظتؤسسات الدّ 

 .2اشد للمؤسسةويل للحكم الرّ غَتة واظتتوسطة وكذا اظتنتدى الدّ اظتؤسسات الصّ 
نتج  9009إىل نوفمرب  9009الفًتة اظتمتدة من نوفمرب  خالؿفريق العمل  أؾتزىا اليتبفضل األعماؿ 

عاوف اشد اظتعتمدة من طرؼ منظمة التّ مبادئ اضتكم الرّ  رُ بػَ تَ عْ اشد للمؤسسة يف اصتزائر، وتػُ ميثاؽ اضتكم الرّ 
مع األخذ بعُت االعتبار  ،فريق العمل اعتمدىامن أىم اظتراجع اليت  ،90023عاـ لمية االقتصادية ناالقتصادي والتّ 

اشد ضمن بعد شامل جديدة لًتقية اضتكم الرّ  نطالقةايطمح اظتيثاؽ إىل إعطاء  .خصوصيات اظتؤسسة اصتزائرية
 ودائم للمؤسسة اصتزائرية.

فكَت اطتاصة دائرة العمل والتّ  من ، أعلنت فيو كلّ 9007مارس  66عقد مؤدتر وطٍت يف  وقد تّ 
 جنة الوطنية ضتوكمة الشركات يف اصتزائر عن إصدار دليل حوكمة اظتؤسساتواللّ  ،CARE رتعية كَت ،باظتشروعات

، بينما يقـو 4وليةمويل الدّ ومؤسسة التّ  العاظتي ضتوكمة الشركاتمن اظتنتدى  إعداده مبساعدة كلّ  ي، وقد تّ اصتزائر 

                                                           
1
 Sabrina Bouheraoua, Algeria Launches Corporate Governance Code, The Center for International Private 

Enterprise Corporate Governance TRENDS, Special Publication for the Middle East and North Africa, Number 

16 .2009, p 03. 

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_16_EN.pdf, en 25-03-2014. 
 .62، ص 9007، ، اصتزائراشد للمؤسسات يف اصتزائرميثاؽ اضتكم الرّ  ،قليديةناعات التّ وزارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والصّ  2
 .  62، ص اظترجع السابق 3
 .29فاتح غالب، مرجع سبق ذكره، ص  4

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_16_EN.pdf
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و يستوجب على الشركات اظتيثاؽ أنّ وما جاء يف ىذا . 1نفيذمركز اظتشروعات الّدولية اطتاصة حاليا بدعم التّ 
اصة حتتاج اطتغَتة واظتتوسطة اظتؤسسات الصّ  اشد وأفّ  ميثاؽ اضتكم الرّ ٍت  بػَ مصلحتها تكوف يف تػَ  بأفّ تثق اصتزائرية أف 

سيَت الشفاؼ واالستقرار بواسطة تبنيها لقواعد التّ  ،عوبات اليت تعًتضهاأكثر من قبل ضتماية نفسها من الصّ 
 ورة اضتسنة. والصّ واالنضباط 

من  زائرية وجاذبية االقتصاد الوطٍتة اصتؤسسثاؽ عمليا يسمح بتحسُت صورة اظت ىذا اظتيٍت  بػَ تػَ  كما أفّ 
ؽتارسات حوكمة الشركات على مدى اتساع قبوعتا يف  باعإتّ حيث يعتمد مدى ؾتاح  .واظتهارات حيث رأس اظتاؿ

يف   ،اظتيثاؽ يتطلب على اصتماعات احمللية العمل على نشر وزيادة الوعيايل بعد إصدار ىذا وبالتّ غتتمع األعماؿ، 
ـز سي الاّل شركات واإلطار اظتؤسّ حوؿ ؼتتلف فوائد و مزايا حوكمة ال طاع العاـ واطتاص وأجهزة اإلعالـمن الق كلّ 
 . 2عتا

دابَت من التّ  وغتموعةو معبارة عن فلسفة تسيَتية اشد للمؤسسة على أنّ يثاؽ اضتكم الرّ م ؼَ ر  حيث عُ 
بواسطة تعريف حقوؽ وواجبات األطراؼ الفاعلة  ،يف آف واحد لضماف استدامة وتنافسية اظتؤسسة العملية الكفيلة

اشد للمؤسسة تدابَت اضتكم الرّ  وبصفة عامة فإفّ ، 3ذلكم نالحيات واظتسؤوليات اظتًتتبة ع، وتقاسم الصّ هافي
 صتميع األطراؼ الفاعلة يف اظتؤسسة. امرجعل يشكّ الذي و  ،يثاؽاظتمدونة ضمن 

لمؤسسات و أساسا لموجّ  ،ارية اظتفعوؿنظيمية السّ صوص التّ لنّ سياؽ القوانُت وا يفيندرج ىذا اظتيثاؽ 
االنضماـ  رُ بػَ تَ عْ ويػُ  جوء ظتصادر أخرى.استعمالو أو اللّ  يفللشركات األخرى  يةاضترّ ًتؾ تتوسطة اطتاصة و غَتة واظتالصّ 

وضرورة استغالؿ الفرصة من  ،عي، وىو مرتبط بدرجة الوعيوتطوّ  اشد للمؤسسة مسعى حرّ إىل ميثاؽ اضتكم الرّ 
 إاّل ة ودعمها. مؤسساخلي للاشد على اظتستوى الدّ رجة األوىل وعزمهم لبعث مبادئ اضتكم الرّ طرؼ اظتالكُت بالدّ 

ومن أجل وضع  ،شر الواسع للميثاؽ ضرورة وضع جهاز مرافقةالنّ  اشد يتطلب إضافة إىل عمليةترقية اضتكم الرّ  أفّ 
      ىذا اصتهاز  يتكفلحيث  اشد للمؤسسة.ىذا اصتهاز على أرض الواقع يتطلب إنشاء معهد جزائري للحكم الرّ 

 :4مبا يلي
 اإلثراءات اليت ترغب يف إدراجها؛عديالت و والتّ  ظتؤسسات اظتندرجة يف ىذا اظتيثاؽتسجيل ا (6
اشد عديل احملتملة حوؿ ميثاؽ اضتكم الرّ تشكيل غتموعات عمل وتفكَت حوؿ اقًتاحات التّ  (9

 ياؽ اصتزائري؛للمؤسسة يف السّ 
 ، السيما اجتاه اظتديرين؛اشد للمؤسساتوينية حوؿ اضتكم الرّ تنظيم لقاءات حتسيسية وتك (2

                                                           
 للشرؽ دورية نشرة ،واجتاىات قضايا الشركات حوكمة اطتاصة، الّدولية اظتشروعات مركز: يف منشور الشركات، ضتوكمة اصتزائرية اظتدونة إطالؽ بوىراوه، صربينا 1

  .http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_16_AR.pdf من اظتوقع االلكًتوٍل: .02ص ، 9007 ،61 رقم العدد افريقيا، ومشاؿ األوسط

 .0241-20-42يوم 
2
 The Center for International Private Enterprise, Corporate Governance TRENDS, Number 13, op.cit, p 02.  
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اظتشاركة يف اظتنتديات جارب، و ولية مع اعتيئات اظتماثلة هبدؼ تبادؿ التّ تطوير العالقات الدّ  (2
 اشد للمؤسسات.والشبكات العاظتية اليت عتا عالقة باضتكم الرّ 

 :1ىامُت ينأجز  اشد للمؤسسةميثاؽ اضتكم الرّ يتضمن  
اشد للمؤسسات يف ت إىل زيادة أمهية وضرورة اضتكم الرّ وافع اليت أدّ يوضح الدّ ؿ األوّ صتزء ا -

 ؛اصتزائر
اشد للمؤسسات، فمن األساسية اليت يبٌت عليها اضتكم الرّ اصتزء الثاٍل يركز على اظتقاييس  -

نظيمية للمؤسسة )اصتمعية العامة، غتلس اإلدارة جهة يعرض العالقات بُت اعتيئات التّ 
نفيذية(، ومن جهة أخرى عالقات اظتؤسسة مع األطراؼ الشريكة األخرى  واظتديرية التّ 

 كالبنوؾ واظتؤسسات اظتالية واظتمونوف.
اظتيثاؽ غتموعة من اظتالحق اليت جتمع يف األساس أدوات ونصائح عملية ديكن للمؤسسات  نيتضمكما   

اشد فإهنا هتدؼ إىل حتسُت سبة ظتعايَت اضتكم الرّ بالنّ و  جوء إليها بغرض االستجابة النشغاؿ واضح ودقيق.اللّ 
 بعية.التّ و احًتاـ قواعد اإلنصاؼ والشفافية واظتسؤولية 

اشد للمؤسسة يف ميثاؽ اضتكم الرّ  ةُ دَ د  اشد للمؤسسة، واحملَ اظتعايَت األساسية للحكم الرّ بُّت ياصتدوؿ اظتوايل  
  :يف اصتزائر

لحكم في ميثاق ا ة  دَ د  حَ لمؤسسة، والم  في ااشد : المعايير األساسية للحكم الر  (1.1)رقم  الجدول
 اشد للمؤسسة في الجزائرالر  

 شرح المعيار المعيار

 توزيع اضتقوؽ والواجبات بُت األطراؼ الفاعلة وكذا االمتيازات وااللتزامات اظترتبطة هبا، وذلك بطريقة منصفة عٍتي اإلنصاف
 .وعادلة

 واضحة للجميع.شفافة و ارتة ينبغي أف تكوف الحيات واظتسؤوليات النّ اضتقوؽ والواجبات وكذا الصّ  عٍت أفّ ي الشفافية

 مة.دة بأىداؼ دقيقة وليست مقسّ فرد ػتدّ  مسؤولية أيّ  تكوف عٍت أفي المسؤولية

 طرؼ فاعل مسؤوؿ أماـ اآلخر فيما ديارس من خاللو اظتسؤوليات اظتنوطة لو. كلّ   عٍت أفّ ي بعيةالت  

 .99ص ، مرجع سبق ذكره ،قليديةناعات التّ وزارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والصّ  :المصدر 
 

  

                                                           
 .69ص  ، اظترجع السابق 1



لحوكمة الشركات  ظريل                                                اإلطار الن  الفصل األو     

 

 
47 

وفق ميثاق الحكم  ،اخليين والخارجيينف الفاعلة الد  األطراالعالقات التي تربط المؤسسة مع  2.2
  :للمؤسسة في الجزائر الر اشد

اخليُت األطراؼ الفاعلة الدّ مع اشد للمؤسسات العالقات اليت تربط اظتؤسسة ي معايَت اضتكم الرّ طِ غَ تػُ 
دة إىل حّد  ىذه العالقات ػتدّ  رُ بػَ تَ عْ ، حيث تػُ ؼ الفاعلة اطتارجيُت من جهة أخرىمن جهة، ومع األطراللمؤسسة 

رة من طرؼ ىذه األخَتة كبَت ومضبوطة بقانوف األعماؿ والقوانُت األساسية للمؤسسة، والعقود واالتفاقات احملرّ 
 مع الغَت.

 :وعالقاتهم المتبادلةداخل المؤسسة  ةاألطراف الفاعل . أ
ىذه ومن خالؿ سة عتم، نظيمية اظتكرّ يف إطار اعتيئات التّ  اخليعلى اظتستوى الدّ تعمل األطراؼ الفاعلة 

والشكل اظتوايل يبُّت رة واظتسموح هبا. وديكن تداخل وتبادؿ الوظائف اظتقرّ  ،الّتعاوف جسور م مدّ اعتيئات العضوية يتّ 
 :اشد للمؤسسة يف اصتزائرميثاؽ اضتكم الرّ  وفق اخليُت وعالقاهتم اظتتبادلةالفاعلة الدّ  األطراؼ

ميثاق الحكم  وفق وعالقاتهم المتبادلة داخل المؤسسةاألطراف الفاعلة  :(6.1)الشكل رقم  
 اشد للمؤسسة في الجزائرالر  

 

 .20ص ، مرجع سبق ذكره ،قليديةناعات التّ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والصّ وزارة  :المصدر

  

 الهيئات المختصة اخلييناألطراف الفاعلة الد  

 المساهمين

 اإلداريين

 المديرية رينالمسي  

 جلس اإلدارةم

 للمساهمين الجمعية العامة
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  :1يف اشد للمؤسسة يف اصتزائرميثاؽ اضتكم الرّ اعتيئات اظتختصة حسب  تتمثل
 سيمتق يفاظتيثاؽ  سبمهاـ اصتمعية العامة للمسامهُت حوتتحّدد : الجمعية العامة للمساهمين -

جيب ، كما اؿندات بشكل فعّ أساليب تسجيل السّ ، وينبغي أف تكوف األرباح بشكل شفاؼ ونزيو
حوؿ  فاوضا يؤثر على التّ ندات بشكل غَت عقالٍل ؽتّ نازؿ ونقل السّ أف ال تتم إجراءات التّ 

 اختاذىا يف اظتعلومات اظتتعلقة جبداوؿ األعماؿ والقرارات اليت يتعُّت صل ، كما ينبغي أف تنداتالسّ 
 الوقت اظتناسب وبالشكل اظتالئم.اصتمعية العامة يف 

 ،ةؤسسمصاحل اظتو تناسب ت اسًتاتيجيةوضع مهامو حسب اظتيثاؽ يف وتتحّدد : مجلس اإلدارة -
، ئهم ونظم تقييم ذات شفافية عاليةنفيذي، فيجب حتديد معايَت انتقاسبة لتنصيب الفريق التّ بالنّ و

واتب مع مصاحل اظتؤسسة مالئمة ىذه الرّ نفيذي واإلداري، فيجب وفيما يتعلق برواتب الفريق التّ 
أكد من هر على وضع إجراءات مكتوبة وشفافة لضماف التّ السّ ، وكذا ومسامهيهاعلى اظتدى الطويل 

نفيذي واظتسامهُت ق التّ ع تضارب اظتصاحل بُت الفريتوقّ ، كما يعمل على انتخاب اإلداريُت وأتعيُت 
 ،واالختالس موارد اظتؤسسةع ؼتاطر االؿترافات من حيث إساءة استخداـ توقّ و ، ومعاصتتها

مهاـ غتلس اإلدارة اظترتبطة مبراقبة  د اظتيثاؽ توصيات ختصّ كما حد  لقضاء عليها.للطة واستعماؿ السّ 
 جاف الواجب تشكيلها.اظتؤسسة وكذا اللّ 

ُ عَ اظتديرية وتػُ  ارُ تَ ختُْ : ريةالمدي - ، حيث جيب وتضطلع مبهامها حتت اشرافو دارةمن طرؼ غتلس اإل ُت 
واألىداؼ اظترجو  رة من طرؼ اظتديرية متناسقة مع مصاحل اظتؤسسةاألجور واألىداؼ اظتقرّ أف تكوف 

لطات اظتفوضة للمديرية، ويقع والسّ  عنها فاعم الواجب الدّ حتقيقها واظتوارد الواجب توفَتىا، والقيّ 
 ق تناسق ىذه األبعاد.على غتلس اإلدارة مهمة العمل على حتقي

  :األطراف الفاعلة الخارجيين عالقات المؤسسة مع .ب 
العديد من األطراؼ الفاعلة اطتارجيُت وتكوف على اتصاؿ دائم  علىتشكل اظتؤسسة جهاز مفتوح  

مؤسسة لكي تتمكن  متها مع حالة كلّ ءوصيات الواجب تنفيذىا قصد مالىناؾ غتموعة من التّ  معهم، وعليو فإفّ 
 والشكل اظتوايل يبُّت األطراؼ  .اجتاىهموتوسيع جاذبيتها  ،من حتسُت عالقاهتا مع األطراؼ الفاعلة اطتارجيُت

  .اشد للمؤسسة يف اصتزائرميثاؽ اضتكم الرّ  وفق وعالقاهتم اظتتبادلة ارجيُتالفاعلة اطت
 
 

 

                                                           
 .26،29 ص مرجع سبق ذكره،حسياٍل عبد اضتميد، 1
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اشد ميثاق الحكم الر   وفق ،وعالقاتهم المتبادلة: األطراف الفاعلة الخارجيين (7.1)لشكل رقم ا
 للمؤسسة في الجزائر

 
 

 .22، ص ذكرهمرجع سبق  ،قليديةناعات التّ وزارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والصّ  :المصدر

 :1فيما يلي اشد للمؤسسة يف اصتزائرميثاؽ اضتكم الرّ  وفقالفاعلة اطتارجُت طراؼ األديكن توضيح 
 و منلطة العمومية، فإنّ جزأ من السّ اإلدارات العمومية جزء ال يت باعتبار :العمومية لطاتالس   -

عم واظتساعدات ىذا تلك اإلجراءات العديدة للد   رُ ر  بػَ مصلحتها أف ترى ازدىار اظتؤسسات، وما يػُ 
عامل مع اظتؤسسات اليت تكوف يف التّ  دَ د  شَ تَ كما جيب عليها أف تػَ  ولة.اظتالية اظتمنوحة من طرؼ الدّ 

عملية حتسُت العالقة مع اإلدارات العمومية مبا يقتضيو من احًتاـ القانوف من  ؼتالفة للقانوف، ودترّ 
سبة ا بالنّ أمّ  زتاية البيئة.و  الضرائب ،: قانوف العملاليةة التّ طرؼ اظتؤسسة، خاصة يف اجملاالت الثالث

يذ تنفااللتزاـ بو صوص القانونية يف اجملاالت الثالثة للمؤسسة فينتج عنها ضرورة االنتباه لتطورات النّ 
 .اما جاء فيه

اظتعلومات  ،يف الوقت اظتناسبو  ،إرساؿ على اظتؤسسة جيب: لبنوك والهيئات المالية األخرىا -
، وذلك لتأسيس عالقة للمؤسسة قديريةاضتالية والتّ ، ابقةة السّ اظتالي يةحيحة عن الوضعالشاملة والصّ 

و من أجل تأسيس عالقة قائمة ، كما أنّ مع ؽتثلي اعتيئات اظتالية والشفافية قةدائمة مبنية على الثّ 

                                                           
 .22،21 ص، مرجع سبق ذكره، قليديةناعات التّ وزارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والصّ  1

 المنافسين لطات العموميةالس  

 الموردين المؤسسة

 عم الال بائنالز  

 الهيئات الماليةالبنوك و 
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قة مع اظتقرضُت، جيب احملافظة على عدـ اطتلط بُت األمواؿ اطتاصة للمؤسسة واألمالؾ على الثّ 
 غَتة العائلية.ابعة للمسامهُت وىذا شرط ملـز للمؤسسات الصّ اطتاصة التّ 

سبة بُت اظتؤسسات واظتوردين تشكل حجر األساس بالنّ اظتوجودة نوعية العالقات  إفّ  :الموردين -
 َت اضتسن للمؤسسة.ي يضمن السّ الذّ  لإلنتاج

وىذا يف  ،بائن من اظتهاـ اليت جيب أف تكوف يف قلب مهاـ اظتؤسسةالزّ  إرضاءعملية  رُ بػَ تَ عْ تػُ  :بائنالز   -
مناخ  وذلك يف ظلّ  نفيذ،التّ  زْ يػ  وائح حَ بح للجميع واحًتاـ القوانُت واللّ إطار االحًتاـ ظتبدأ الرّ 

 اظتنافسة. ةُ د  حِ  اقتصادي تغلب عليو
و يقع عليهم اعتبار أنّ على سبهم كل الّسعيا يفرض ؿ زبائن اظتؤسسة، ؽتّ ديكن اعتبارىم أوّ  :الالعم   -

جيب على اظتؤسسة أف تسهر على تكوين  ااالعتماد الكبَت ألجل حتقيق أىداؼ اظتؤسسة، كم
 رأشتاعتا البشري وأف تؤدي التزاماهتا االجتماعية.

وؽ، بل تتعداىا إىل واجبات خاصم حوؿ حصص يف السّ ال تقتصر اظتنافسة على التّ  :المنافسين -
 اظتهنة. حدة بينهم باعتبارىم أشقاء يفشاور بُت اظتنافسُت حوؿ االىتمامات القطاعية اظتوّ عاوف والتّ التّ 

فع اليت خلقها دليل حوكمة الشركات اصتزائري، قامت غتموعة عمل حوكمة الشركات بالبناء على قّوة الدّ  
س ليكوف مبثابة منرب والذي تأسّ  ،باصتزائر العاصمة 9060اصتزائرية بإطالؽ ممركز حوكمة اصتزائرم يف أكتوبر 

، ورفع الوعي أفضل ؽتارسات حوكمة الشركات واعتماديل، لظتساعدة الشركات اصتزائرية على االلتزاـ مبواد الدّ 
إطالؽ اظتركز فرصة جديدة جملتمع األعماؿ إلظهار التزامو بتحسُت البيئة  رُ بػَ تَ عْ اصتماىَتي حبوكمة الشركات، ويػُ 

ومنذ إطالؽ دليل حوكمة  االقتصادية يف البالد وحتسُت مبادئ اضتوكمة مبا فيها الشفافية، اظتساءلة واظتسؤولية.
بتطبيق مواد  م-رويبة-أف سي أ مالشركات اصتزائرية بادر عدد من شركات القطاع اطتاص اصتزائرية مبا فيها شركة 

 .1بشكل طوعي ، وكاف ذلكئحةالاّل 
الشركة اظتبادئ اليت تتوافق مع وضعها القانوٍل،  عَ ب  تَ يف األخَت جتدر اإلشارة إىل أنّو من األفضل أف تػَ  

نشاطها، حجمها وبيئتها اطتارجية، ألف مبادئ حوكمة الشركات ختتلف من شركة إىل أخرى فحوكمة الشركات 
للشركات الغَت مدرجة يف البورصة، وحوكمة  سبةسبة للشركات اظتدرجة يف البورصة مثال ليست نفسها بالنّ بالنّ 

وحوكمة البنوؾ ليست نفسها  ،غرىسبة للشركات الصّ ة للشركات الكربى ليست نفسها بالنّ سبالشركات بالنّ 
 .2سبة للشركات األوروبيةسبة للشركات األمريكية ليست نفسها بالنّ وحوكمة الشركات بالنّ  ،حوكمة اظتستشفيات

                                                           
  .2-6، ص ص 9066 ،96 رقم ، العدداألوسط ومشاؿ افريقياورية للشرؽ حوكمة الشركات قضايا واجتاىات، نشرة د ،مركز اظتشروعات الّدولية اطتاصة 1

 .0241-20-02يوم  ،http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_21_AR.pdfمن اظتوقع االلكًتوٍل: 
، كلية العلـو لنيل شهادة اظتاجستَتة )دراسة مقارنة بُت بعض الشركات األمريكية واصتزائرية(، مذكرة مقدمة عثماف عثمانية، اضتوكمة وأثرىا على األداء اظتايل للشرك 2

-9060: حتليل اسًتاتيجي، صناعي، مايل وػتاسيب، جامعة تبسة، القطب اظتكّوف: جامعة أـ البواقي، وعلـو التسيَت، مدرسة الدكتوراه االقتصادية والعلـو التجارية
 .26ص، 9066

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_21_AR.pdf
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 :خالصة الفصل
اشئة خالؿ العقود القليلة اظتتقدمة والنّ ضتوكمة الشركات أمهية كبَتة تزايدت يف العديد من االقتصاديات  

واليت مّست  ،اظتاضية، خاصة يف أعقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات اظتالية اليت شهدهتا عدد من دّوؿ العامل
العديد من أسواؽ اظتاؿ العاظتية كأزمة جنوب شرؽ آسيا، إضافة إىل اهنيار كربيات الشركات العاظتية خاصة يف 

العب حبقوؽ إلخفاء خسائرىا والتّ لة ة ومضلّ دنتيجة استخدامها لطرقة ػتاسبية معق ،تحّدة األمريكيةالواليات اظت
 أصحاب اظتصاحل من مسامهُت وغَتىم.

 ظري ضتوكمة الشركات ديكن أف نستنتج أّف:قنا عتذا الفصل واظتتعلق باإلطار النّ بعد تطرّ  
وتراقب هبا الشركات من طرؼ رتيع األطراؼ ذات حوكمة الشركات عبارة عن الكيفية اليت تدار  -

 ايل فهي تعترب مبثابة األداة اليت تضمن كفاءة إدارة الشركة يف استغالعتا ظتواردىاالعالقة بالشركة، وبالتّ 
ىداؼ رجة األوىل إضافة ألكمؤشر عن حتقيق الشركة ألىدافها بالدّ   رُ بػَ تَ عْ وإدارهتا للمخاطر، وىو ما يػُ 

 القة هبا؛األطراؼ ذات الع
الشفافية، إىل اظتصداقية و وحتقيق اإلفصاح و  حوكمة الشركات يف مضموهنا هتدؼ إىل تطوير األداء -

وازف بُت مصاحل األطراؼ اظتختلفة ذات العالقة بالشركة،  والتّ  االنسجاـجانب البحث عن حتقيق 
قابة خالؿ تفعيل الرّ كما هتدؼ إىل اضتّد من سيطرة اإلدارة وإعطاء اظتسامهُت صالحيات أكرب، من 

 على األداء وتدعيم اظتساءلة؛
ل القواعد األساسية مبجموعة من اظتبادئ اليت تشكّ  االلتزاـليم ضتوكمة الشركات يتطلب طبيق السّ التّ  -

 شيدة.مارسة اإلدارية الرّ ظتتحقيق ال
 
 
 
 



 

 الفصل الثاني
 الّتدقيق الّداخلي ومساهمته في تطبيق حوكمة الشركات
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 تمهيد
والعمل مع  ،اخليةقابة الد  الر  نظاـ ربقيق أىدافها وتأكيد فعالية  علىالشركة يساعد اخلي دقيق الد  الت   

 للشركة اخليةالعمليات الد  ، وتقييم وربسُت قابة عليهادقيق من أجل إدارة اؼبخاطر والر  ؾبلس اإلدارة وعبنة الت  
ت أك د حيث ألعماؽبا، ة الشركةد على جودة فبارسا يؤك  فب  وضماف صحة اؼبعلومات احملاسبية اليت تفصح عنها 

دقيق الت   وظيفة يةنتيجة الستقبلل وىذا ،زويراكتشاؼ الغش والت  اخلي يف على مسؤولية اؼبدقق الد   عبنة كادبَتي
 . دقيقلجنة الت  ب الرئيس ؾبلس اإلدارة واتصاؽب اعيتهاخلي وتبالد  

دل يبقى مقتصرا على حيث أن و  ،متطلبات حوكمة الشركات يف ظل   دقيق الد اخليع دور الت  قد ات سل 
قابة لر  يعد يقتصر على فحص وتقييم أنظمة ادل كما أن و  .دقيق اإلداريدقيق اؼبارل فقط بل أصبح يشمل الت  الت  
بأنظمة  يهتمأصبح  ،اخليدقيق الد  ولية اؼبشرفة على الت  غَتات اليت أدخلتها اؽبيئات الد  نتيجة للت  و  ،اخلية بلالد  

ؾبلس اإلدارة، اإلدارة العليا، عبنة من  كل  تعاونية مع  كما لو عبلقات  .زمةاؼبخاطر وتقدمي االستشارات البل  إدارة 
 .دقيق اػبارجيدقيق والت  الت  

اخليُت بتطوير اخلي يف تطبيق حوكمة الشركات بادر معهد اؼبدققُت الد  دقيق الد  من أجل تفعيل دور الت   
وىذا جبعلها أداة إلضافة قيمة  ،ات بيئة األعماؿ اغباليةاخلي وذلك ؼبواجهة متغَتِ دقيق الد  ولية للت  اؼبعايَت الد  

إضافة إذل ما تقـو بو من تقييم ومراجعة لوظائف  ،مهاأكيد واالستشارة اليت تقد  الت  خدمات للشركة من خبلؿ 
 الشركة. 
اإلطار العاـ  ؿ منوتناوؿ اؼببحث األو  فصل إذل ثبلث مباحث أساسية، حيث ىذا ال وعليو فقد ُقِسم   

اخلية قابة الد  اخلي يف تقييم نظاـ الر  دقيق الد  دور الت  ل عرض من خبللوالت   تم  أما اؼببحث الثاين ف. اخليدقيق الد  للت  
اخلي بباقي دقيق الد  عبلقة وظيفة الت   تضمن اؼببحث الثالثيف حُت . لدعم حوكمة الشركات ويف إدارة اؼبخاطر

 .حوكمة الشركات اؼبسانبة يف تطبيق طراؼاأل
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 اخلي دقيق الد  : اإلطار العام للت  لالمبحث األو  
 أف   غَتالباحثُت،  طرؼاىتماـ كبَت من باخلي بصفة خاصة دقيق الد  دقيق بصفة عامة والت  لت  دل وبظى ا 

راسة والبحث زاد من اغباجة لتوفَت معلومات ؿباسبية ومالية دقيقة من أجل ضماف تناوؿ موضوع اغبوكمة بالد  
وذلك من خبلؿ عمليات  ،وتشجيع أصحاب رؤوس األمواؿ على االستثمار ،تطوير وترقية األداء العاـ للشركة

اخلي وذلك ؼبا لو من دقيق الد  وهبذا ظهرت أنبية الت  دقيق، الشفافية واؼبساءلة واليت تعترب جوىر عملية الت  اإلفصاح و 
ياسة واليت تتضمن بيانات دقيقة تستخدمها اإلدارة يف توجيو الس   ،قارير والقوائم اؼباليةدور يف إعداد وتقدمي الت  

اخلي جزء من نظاـ دقيق الد  قابية، وذلك باعتبار الت  اإلدارية والر  ساليب ربسينات على األللشركة وإدخاؿ  العامة
 اخلية ككل.قابة الد  الر  

 دقيقالت   ماىية: لالمطلب األو  
ر لديها ناعية كانت ىناؾ مؤسسات فبلوكة لؤلفراد، أو شركات أشخاص واليت تتوف  قبل اندالع الثورة الص    

اسع عشر ظهرت شركات األمواؿ القادرة ناعية يف القرف الت  الثورة الص  رؤوس أمواؿ ؿبدودة نسبيا، لكن بعد اندالع 
ع الكبَت يف غَت أدى إذل الت وسعلى توفَت رؤوس أمواؿ ضخمة وذلك بتوسيع دائرة اؼبلكية، حيث أف  ىذا الت  

َت فب ا زاد من سياألنشطة االقتصادية وازدياد حجم الشركات وانتشارىا جغرافيا، إضافة إذل انفصاؿ اؼبلكية عن الت  
رشادات لئلدارة من خبلؿ ، وتقدمي اإلبط اؼبارل ؽبذه األنشطةدقيق يف عملية الض  ور الذي تلعبو وظيفة الت  أنبية الد  

 بلعبات.خطاء والت  تصحيح األ
 :والفرق بينو وبين المراجعة مفهومو، دقيقاريخي للت  طور الت  الت   .1

وكرب حجم  شاطات، تنوعهاومتواصلة صاحبت تعقد الن   كبَتةدقيق ميداف واسع، عرؼ تطورات  الت   يعد    
 عن الشركة اؼبتدفقةاؼبعلومات يات اؼبنجزة، كثرة سيَت نتيجة كثرة العملالت   حيث أصبح يصعب فيها، لشركاتا
 .هابلعبات فيوحىت الت   األخطاء واالكبرافاتو 

 :دقيقاريخي للت  طور الت  الت    1.1
 ،إذل ؾبموعة من الفًتات تقسيمها واليت يبكن ،ارىبيمنية يف تطوره الت  اؼبراحل الز  دقيق دبجموعة من مر  الت    

 :1كما يليوذلك  
 :ميالدي 1011الفترة قبل سنة  . أ

احملاسبة كانت مقتصرة على الوحدات اغبكومية  ، كما أف  ادقيق يف ىذه اؼبرحلة معروفالت  دل يكن   
دبجموعتُت منفصلتُت  ظُ ف  تػ  كاف وُبح   بلعباتاكتشاؼ األخطاء والت  ومن أجل تسهيل عملية ، واؼبشروعات العائلية

أكد من سبلمة فاتر احملاسبية واليت تسجل فيها نفس العمليات، ويف هناية الفًتة تتم مقارنة اجملموعتُت للت  من الد  

                                                           
 .20-17 ص ، ص2008جراءات، الطبعة اػبامسة، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، إادريس عبد السبلـ اشتيوي، اؼبراجعة معايَت و  1
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على اؼبخزوف  ااالىتماـ منصب و يف ىذه الفًتة كافن  كما أ ،ؾبموعة ؿباسب كل   العمليات احملاسبية من طرؼ
 دىا عد ة مرات يف الفًتة الواحدة.لعي )البضاعة( حيث يتم جر الس  

وذلك  ،اغباكم ومستشاريو ع  م  سح ى على م  ل  تػح فاتر احملاسبية تػُ ومانية كانت الد  أم ا يف عهد االمرباطورية الر    
وبعد سقوط  القائمُت على اؼبمتلكات وحفظ اغبسابات. لح ب  الكتشاؼ أي تصرفات غَت مسؤولة من ق  

بعد مبو اؼبدف اإليطالية  صةادقيق خيطاليا إذل دويبلت ظهرت اغباجة إذل عملية الت  ومانية وانقساـ إاالمرباطورية الر  
جلة سؿ مر ة وذلك من خبلؿ تدقيق العمليات اؼبمت  استخداـ اؼبدققُت ألو  جارة، حيث واليت كانت تشتهر بالت  

بلعب والغش يف دقيق يف ىذه الفًتة ىو اكتشاؼ الت  يبقى اؽبدؼ من الت  ، لكن فاتر واػباصة بالبضائعبالد  
 اغبسابات.
 :ميالدي 1501حتى  1011الفترة من  .ب 

، فهي ال تزاؿ مقتصرة على اكتشاؼ الغش ابقةىذه الفًتة عن الفًتة الس  دقيق يف  أىداؼ الت  دل تتغَت    
 :غيَتات األخرى وىيو جرت بعض الت  ن  ، إال  أتفصيليةدقيق كانت كما أف  عملية الت    ،زويربلعب والت  والت  

 ا زاد من اغباجة إذل اؼبدققُت؛فب   انفصاؿ اؼبلكية عن اإلدارة، -
 خاصة بعد اكتشاؼ نظرية القيد اؼبزدوج. ،ظاـ احملاسيب بصورة بدائيةتبٍت فكرة الن   -

عمليات  كما أف    ،اؼبشاريع عملياتاخلية على قابة الد  نتيجة ؽبذه اؼبتغَتات أصبح ىناؾ نوع من الر  و   
 استمرت بشكل تفصيلي. دقيقالت  

 :ميالدي 1010حتى  1501الفترة من  .ج 
ا ناعية فب  ورة الص  الث ندالعاحدة، وذلك بعد شهدت ىذه الفًتة مبوا اقتصاديا كبَتا خاصة يف اؼبملكة اؼبت    

هائي بُت اؼبلكية واإلدارة وزادت حاجة اؼبسانبُت إذل كما مت  االنفصاؿ الن    شركات اؼبسانبة الكبَتة.ى إذل ظهور أد  
كمهنة   ظهري كي دقيقأ للت  البحث عن سبل غبماية أمواؽبم اؼبستثمرة يف تلك الشركات، وهبذا أصبح اعبو  مهي  

وقد شجع ذلك صدور قانوف  أمواؿ وفبتلكات اؼبسانبُت، يد لتأكيد مدى أمانة اإلدارة علىوكطرؼ ثالث ؿبا
مدققي  لح ب  شركات اؼبسانبة من ق  بُت مواده على ضرورة تدقيق  والذي نص   1862الشركات الربيطاين سنة 

دقيق، وهبذا اخلية يف عمليات الت  قابة الد  ويف أواخر ىذه الفًتة أصبح اؼبدققوف يعتمدوف على نظم الر   اغبسابات.
أصبحت حيث  ،على أساس اغبكم الشخصي ناتوذلك باستخداـ العي   ،االختباريدقيق ؿ مر ة الت  ألو   ؼ  ر  عُ 

اكتشاؼ الغش  تتمثل يفدقيق حىت هناية ىذه الفًتة كانت أم ا أىداؼ عملية الت   تفصيبل. دقيق أقل  عملية الت  
 اكتشاؼ األخطاء يف تطبيق اؼببادئ احملاسبية.فاتر، و بلعب بالد  والت  

 :حتى وقتنا الحاضر ميالدي 1010الفترة من  .د 
اخلية اليت أصبح قابة الد  وبظهور الشركات الكبَتة وتبٍت أنظمة الر  ، 1940خاصة بعد سنة  ،يف ىذه الفًتة  

يف أواخر ىذه الفًتة أصبح و كما أن  ،  ادقيق اختباريأصبح الت   أداء مهاموا يف اعتمادا كلي   اؼبدقق يعتمد عليها



في تطبيق حوكمة الشركاتومساهمته  اخلي  دقيق الد  الت      الفصل الثاني                 
 

 
56 

على أساس عملي وليس على  ارُ ت  نات زُبح وأصبحت العي    دقيقيف عمليات الت   نات اإلحصائيةيستخدـ أسلوب العي  
إعطاء رأي ؿبايد حوؿ مدى  يبثلدقيق أصبح واؽبدؼ األساسي لعملية الت   للمدقق، أساس اغبكم الشخصي

بلعب فلم يعد اؽبدؼ أم ا اكتشاؼ األخطاء والت   عدالة القوائم اؼبالية وسبثيلها للمركز اؼبارل ونتائج أعماؿ الشركات،
 األساسي بل يأيت كنتيجة لقياـ اؼبدقق اؼبؤىل علميا وعمليا هبمتو على أكمل وجو. 

 :دقيقمفهوم الت   1.1
 ،خارجها وأالشركة  من داخل سواءً اؼبصلحة  ذويدقيق وسيلة زبدـ العديد من األطراؼ يعترب الت      

 :يليكما وذلك   ،دقيقللت  لغوي واصطبلحي إعطاء مفهـو  يبكنو 
 :دقيق لغويامفهوم الت   . أ

 دقيقيعٍت الت  واليت تعٍت االستماع، حيث  Audireمن كلمة التينية  Auditingاشتق مصطلح تدقيق  
صحتها، وقد كاف ظر فيما قاـ بو الفرد من عمل أو فيما قاـ بو غَته من أعماؿ لتحديد مدى إعادة الن   لغويا

نو آخر من بيانات تتعلق يف الغالب بأمواؿ عامة ظباع أحد األفراد ؼبا دو  دقيق يتم يف العصور القديبة عن طريق الت  
  .1حقق من صحتهاوحكومية للت  

 :دقيق اصطالحامفهوم الت   . ب
شخص مستقل وؿبايد ألي  طرؼدقيق بصورة رئيسية فحص اؼبعلومات أو البيانات اؼبالية من يعترب الت   

عملية " وبأن   تو صبعية احملاسبة األمريكية، وقد عر ف2القانوينظر عن ىدفها وحجمها أو شكلها ة بغض الن  شرك
أكد من درجة تطابق لة إثبات )دبوضوعية( تتعلق حبقائق حوؿ وقائع وأحداث اقتصادية للت  منظمة عبمع وتقومي أد  

ىذا ويبلحظ من  .3تائج إذل مستخدمي اؼبعلومات اؼبعنيُت"تلك اغبقائق مع اؼبعايَت اؼبوضوعة، وتوصيل الن  
 :يلي عريف ماالت  

دقيق اػبارجي والت  الت دقيق اخلي، دقيق الد  الت   اؼبختلفة مثلدقيق أن و تعريف عاـ يشمل كافة أنواع الت   -
 ؛4اغبكومي

باع إجراءات وخطوات ويتم تنفيذىا بإت   ،دقيق إطار عاـ من اؼبعايَت اؼبتعارؼ عليهاوبكم عملية الت   -
 ؛5منظمة وـبططة ىبتارىا اؼبدقق

 ،ثباتات والرباىُت لتكوف أساسا إلعطاء رأيوذبميع أو اغبصوؿ على األد لة واإلم على اؼبدقق يتحت   -
د احتفاظو برأيو ة دبوضوعية وتقويبها أيضا على أسس موضوعية دبا يؤك  اختيار ىذه األِدلب حيث يقـو

                                                           
 .12، ص 2011اف، حامد طلبة ؿبمد أبو ىيبة، أصوؿ اؼبراجعة، الطبعة األوذل، زمـز ناشروف وموزعوف، عم   1
  .20، ص 2006اف، ظرية والعملية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عم  احية الن  دقيق من الن  ىادي التميمي، مدخل إذل الت   2
 .13 حامد طلبة ؿبمد أبو ىيبة، مرجع سبق ذكره، ص 3
، ص 2002طبيق العملي(، دار اؼبعرفة اعبامعية، االسكندرية، ظري، اؼبعايَت والقواعد، مشاكل الت  دقيق )اإلطار الن  د سرايا، أصوؿ وقواعد اؼبراجعة والت  السي   ؿبمد 4

29. 
  .16ص  مرجع سبق ذكره،، ادريس عبد السبلـ اشتيوي 5
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يستخدمها اؼبدقق لتحديد ما ، وتتضمن ىذه األد لة بصفة عامة أي ة معلومات 1دداحملايد يف ىذا الص  
 ؛2عرضها وفق اؼبعايَت اؼبتفق عليها إذا كانت القوائم اليت يتم مراجعتها قد مت  

دقيق تشمل اغبقائق واألحداث والوقائع والعمليات االقتصادية، وغَتىا واليت يتم ترصبتها عملية الت   -
شكل حسابات أو قوائم وتقارير ىذه األخَتة قد تظهر على  ،هاية يف شكل معلومات ؿباسبيةيف الن  

غم من اختبلؼ طبيعة و بالر  ، وذبدر اإلشارة ىنا إذل أن  اخليةقابة الد  مالية، كما قد تتعلق بنظاـ الر  
عمل اؼبدقق يبدأ من حيث  دقيق إال  أن و توجد عبلقة وثيقة بينهما، ألف  ووظائف احملاسبة عن الت  

دقيق، اختبلؼ نوع اؼبعلومات احملاسبية يؤدي إذل اختبلؼ نوع الت   ، كما أف  ينتهي عمل احملاسب
 ؛3تدقيق مارل لـزتست مثبل اؼبعلومات اؼباليةف

ظاـ احملاسيب اؼبستخدـ هبب أف تتوافق مع اؼببادئ اذبة عن الن  دقيق والن  اؼبعلومات اػباضعة للت   -
د اؼبعلومات احملاسبية مبٍت على ؾبر  ، وأف ال يكوف حكم اؼبدقق على احملاسبية اؼبتعارؼ عليها

ا تكوف على أسس ومعايَت ؿبد دة توضع ضمن أىداؼ الت   انطباعات دقيق وحاجات شخصية وإمب 
 احملايد إذل مستخدمي اؼبعلومات اؼبعنيُت توصيل رأيو الفٍت  ب قـو اؼبدققي، كما مستخدمي اؼبعلومات

زيد مصادقة اؼبدقق على اؼبعلومات احملاسبية بالقوائم اؼبالية ي حيث أف   ،يف شكل تقرير عادةويكوف 
 . 4من ثقة مستخدميها

 :دقيق والمراجعةالت  الفرق بين  1.1
ا تػُ  ،ل للعمل اؼبارل واحملاسيب بصفة عامةسبثل اؼبراجعة الوجو اؼبكمِ    عن مدى صدؽ وصحة  بِػرُ ع  ألهن 

 من احملاسبُت تًتكز اؼبراجع نوع معُت   رُ بػ  ت  عح ، ومن أجل ذلك يػُ وموضوعية نتائج ىذا العمل يف هناية الفًتة اؼبالية
نتائج األنشطة واألحداث االقتصادية يف إطار ؾبموعة من القواعد واؼبعايَت اليت مهمتو يف عملية فحص ومراجعة 

 دقيق.والت  ربكم طبيعة مهنة اؼبراجعة 
كما ىو اغباؿ يف مصر، وانتشار   ،وؿ العربيةبسبب انتشار استخداـ مصطلح اؼبراجعة يف بعض الد  لكن   

رورة توضيح صبح من الض  أ عودية وغَتىااؼبملكة العربية الس  ق يف دوؿ أخرى مثل لبناف، سوريا، دقيمصطلح الت  
 1987سنة  مريكيةؼبعتمدين يف الواليات اؼبتحدة األاحملاسبُت ادد صدر عن معهد ويف ىذا الص   منهما. مفهـو كل  

 ف  على أساس أ ،دقيقمن اؼبراجعة والت   ح فيو الفرؽ بُت كل  بيانا حوؿ قواعد احملاسبة وخدمات اؼبراجعة يوض  
 ذل فحصإضافة إدقيق، الت  ملُت يف الوحدة موضوع اؼبراجعة و ؾبموعة من االستفسارات من العااؼبراجعة تتمثل يف "

                                                           
 .13،14 حامد طلبة ؿبمد أبو ىيبة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .05، ص 2009أمُت السي د أضبد لطفي، فلسفة اؼبراجعة، الطبعة األوذل، دار نشر الثقافة، االسكندرية،  2
  .14،15 حامد طلبة ؿبمد أبو ىيبة، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .16،15، ص اؼبرجع السابق 4
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طار يف مضمونو عن إ لُ قِ طار يػ  يف إلكن يكوف ذلك  ،قارير اؼباليةالت  القوائم و  اليت ربتويها ربليل اؼبعلوماتو 
 .اخليةقابة الد  ال تتضمن دراسة وتقييم نظاـ الر  مثبل اؼبراجعة و  ،دقيق"الت  

لكن ال هبب أف نتوقف  ،اؼبراجعةدقيق أوسع نطاقا وأعمق ربليبل من عملية الت   ارل يبكن القوؿ أف  وبالت    
دقيق، حيث أن و عند قياـ اؼبراجع بفحص البيانات  يف اجملاؿ اؼبهٍت للمراجعة والت  عند ؾبرد استخداـ مصطلح معُت  

حقق من مدى صحتها ودقتها فهو يقـو بعملية مراجعة مستندية، أم ا جبلت للت  فاتر والس  احملاسبية اؼبسجلة يف الد  
اخلية وربليلو أو تقييم عناصر الكفاءة والفاعلية فهو يف ىذه اغبالة قابة الد  ة دراسة وتقييم نظاـ الر  عند قيامو بعملي

دقيق واحدة وشاملة لكافة االذباىات ئيسية للمراجعة والت  إال  أن و تبقى األىداؼ العامة والر   يقـو بعملية تدقيق،
  .1اغبديثة يف ىذا اجملاؿ اؼبهٍت

 :وأىدافو دقيقأىمية الت   .1
عرؼ على عدالة ؽبا مصلحة يف الت   كوفدقيق هبب أف زبدـ العديد من الفئات اليت تالقياـ بعملية الت   إف    

 دقيق لو أنبية كبَتة يف خدمة ىذه األطراؼ.، ألف  الت  اؼبركز اؼبارل للشركة
 :ةمختلفألطراف سبة بالن  دقيق أىمية الت   1.1

حيث يهدؼ إذل خدمة عد ة أطراؼ خارجية وداخلية اليت تستخدـ القوائم  دقيق وسيلة ال غاية،الت   رُ بػ  ت  عح يػُ   
حقق من صحة البيانات أداة رقابية فع الة يف الت   رُ بػ  ت  عح دقيق يػُ ، فالت  اؼبالية اؼبدققة يف ازباذ قراراهتا ورسم سياساهتا

حقيقية وعادلة عن نتائج عمليات الشركة ا إذا كانت القوائم اؼبالية تعطي صورة أي عم  وإبداء الر  احملاسبية اؼبختلفة 
وفيما يلي أىم  ا يزيد من ثقة مستخدمي ىذه القوائم اؼبالية واالعتماد عليها يف ازباذ قراراهتم.، فب  وعن مركزىا اؼبارل

 :2دقيق وتقاريرهم بالت  اعبهات اليت هتت  
شركاء أو ؾبموعة نوا اؼببلؾ سواء كا نُ كِ أداة فع الة سبُ   رُ بػ  ت  عح يػُ  تقرير اؼبدقق إف   :أصحاب الشركة -

، وعلى قدرة اؼبسؤولُت من االطمئناف على سبلمة استثمار أمواؽبم يف الشركة أو كاف فردا مسانبُت
 .اجحسيَت الن  على الت  

ا من أوذلإدارة الشركة زبضع لتدقيق أعماؽبا غم من أف  بالر  : إدارة الشركة - األطراؼ اليت  ، إال  أهن 
 قابة ومتابعة أعماؿ الشركة.خطيط والر  وذلك من أجل الت   ،تستفيد من البيانات احملاسبية اؼبدققة

دقيق وذلك للحكم على معد الت رحبية الشركة، يستفيد اؼبستثمروف من عملية الت   :المستثمرون -
 وتقرير مدى اإلسهاـ يف رأس ماؽبا.

                                                           
 .05،06 ، ص2008قابة اؼبالية، اؼبعايَت والقواعد، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، السي د ؿبمد، اؼبراجعة والر   1
 .34-32 ، ص ص2003اعبامعة اؼبفتوحة، طرابلس،  اؼبراجعة نظريا، الطبعة األوذل، :اؼبراجعة والت دقيق، اعبزء األوؿ حاـز ىاشم اآللوسي، الطريق إذل علم 2
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اعبهات دبدى صحة البيانات احملاسبية ومصداقية القوائم هتتم ىذه  :البنوك ومؤسسات اإلقراض -
ليم فيما ىبص منح الشركة قروض أو وذلك لغرض ازباذ القرار الس   دىا عملية الت دقيق،اؼبالية اليت تؤك  

 .بالتزاماهتاعلى مقدرة الشركة على اإليفاء  ت ائتمانية، إضافة إذل االطمئنافتسهيبل
أكد من قدرة الشركة للت   تائج اؼبالية اؼبدققةعلى الن   واؼبوردوف ائنوفلد  يعتمد ا :والموردون ائنونالد   -

  .لتزاماهتاعلى تسديد ا
بائن دبعرفة استمرارية الشركة، خاصة عند ارتباطهم معها يف معامبلت طويلة يهتم الز   :بائنالز   -

 .1ليةأساسي للبضاعة أو اؼبواد األو   دح ر  وح م  األجل، أو إذا كانوا معتمدين عليها ك  
لكوف تعليمات ىذه  ،دقيقهتتم ىذه اعبهة بعملية الت   :لتداول األوراق المالية ة  م  ظ  ن  الم   الهيئات -

 على ضرورة أف تكوف حسابات الشركات اليت يتم تداوؿ أسهمها وسنداهتا قد مت   اؽبيئات تنص  
 تدقيقها.

دقق اؼبيعتمد ىؤالء األطراؼ على القوائم اؼبالية وتقرير : لون الماليون واالقتصاديونالمحل   -
 وصيات لعمبلئهم عن أفضل أوجو االستثمار.ت  الوذلك عند تقدمي  ارجياػب

شاط االقتصادي، ألغراض عديدة منها مراقبة الن   ولة على القوائم اؼبالية اؼبدققةالد   عتمدت :ولةالد   -
أو لتقدمي  احملمية سعار بعض اؼبنتجاتربديد أرائب، فرض الض  ولة، ياسات االقتصادية للد  رسم الس  

دة من تكوف متأك   2رائب، كما أف  إدارة الض  ولة بًتقيتهااليت هتتم الد   اإلعانات اؼبالية عبهات معينة
 رييب.عاء الض  سبلمة ربديد الو  

تائج اؼبالية اؼبدققة اؿ على الن  يعتمد فبثلو اؼبوظفُت والعم   :بات والجمعيات المهنية والعماليةقاالن   -
 رباح.باهتم ونصيبهم من األت  فاوض مع اإلدارة حوؿ مر عند القياـ بالت  

مصداقية  فإف   ،باعتبار القوائم اؼبالية من اؼبراجع اؼبهمة لبحوثهم :راسات العلياالباحثون وطلبة الد   -
 .ارجيدقق اػباؼبكوهنا موقعة من طرؼ   ىذه القوائم تزيد يف حالة

باإلضافة إذل اعبهات اؼبذكورة، فإن و توجد جهات أخرى هتتم بوجود قوائم مالية  :جهات أخرى -
اغبُت يف االنضماـ للشركة، أمُت يف حالة تعويض اػبسائر، الشركاء الر  مدققة، مثل شركات الت  

 وذلك لتحديد قيمة أصوؽبا والتزاماهتا وشهرة احملل . ،البائعُت واؼبشًتين لشركة ما
 

                                                           
، كلية العلـو االقتصادية وعلـو نيل شهادة اؼباجستَتلولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اعبزائر، مذكرة مقدمة من منظور اؼبعايَت الد   دقيق احملاسيبؿبمد أمُت مازوف، الت   1

 .10، ص 2011-2010 ،3جامعة اعبزائر  التسيَت، قسم العلـو التجارية،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، قسم العلـو اؼبالية، دقيق وآفاؽ تطبيقها يف اعبزائر، ولية للت  مسيف خالد، اؼبعايَت الد   2

 .20، ص 2013-2012جامعة باجي ـبتار، عنابة، 
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 دقيق:أىداف الت   1.1
و غيَتات اغباصلة على أىدافو وأساليبو، يكشف عن توج  دقيق وـبتلف الت  ارىبي للت  طور الت  طرؽ للت  إف  الت    

قليل من الفحص الشامل لؤلحداث اؼبالية، ومنو قبد أن و تتوفر اخلية والت  قابة الد  اؼبتزايد على الر   جديد لبلعتماد
 :1وفيما يلي عرض ألىم ىذه األىداؼ .ثانوية أخرى دقيق وأغراضأغراض أساسية للت  

 :دقيقأىداف أساسية للت   .أ 
ما إذا كانت سبكُت اؼبدقق من إبداء رأيو في أنبهايعمل اؼبدقق على ربقيق ؾبموعة من األىداؼ األساسية   

القوائم تعرب   ىذه ما إذا كانتوفقا إلطار تقارير مالية ؿبد دة، و  واحي األساسيةمن كافة الن   تح د  ع  القوائم اؼبالية قد أُ 
إبداء رأيو احملايد يف البيانات احملاسبية وكذا  ،قديةبصورة عادلة عن اؼبركز اؼبارل للشركة ونتيجة نشاطها وتدفقاهتا الن  

على سبلمة إدارة الشركة وسبلمة  اؼبالكُتاطمئناف فب ا يزيد من  ،ها من أجل تعزيز مصداقيتهاأكد من صحت  والت  
كما يسهل من اعتماد األطراؼ األخرى كاؼبستثمرين واؼبقرضُت على اغبسابات اؼبدققة يف ازباذ  ،أمواؽبم اؼبستثمرة

 ريبة اؼبستحقة.رائب على اغبسابات اؼبدققة عند تقدير الض  تسهيل اعتماد موظفي الض   قراراهتم، كما يعمل على
 :دقيقللت   ثانويةاألىداف ال .ب 

ا أىداؼ ئيسية ويبكن اعتبارىا عدقيق أىداؼ أخرى غَت األىداؼ الر  للت     اكتشاؼ من بينها  ثانوية،لى أهن 
اكتشاؼ األخطاء  ، حيث أف  جبلت اليت يقـو اؼبدقق بفحصها أثناء عملوزوير يف الس  أو الت   األخطاء والغش

الشركة على اعتماد إدارات أقساـ يزيد من  وىذادقيق، لعملية الت   تابعة نتيجة رُ بػ  ت  عح والغش وتقليل فرص وقوعها تػُ 
قياـ األقساـ اؼبالية بتسجيل كافة ، و ليمة للحاضر واؼبستقبلدارية الس  ياسة اإلاغبسابات اؼبدققة يف تقرير الس  

قارير ل قياـ الشركة بتقدمي الت  ، ويسهدقيق يف أي  وقتجبلت وجعلها جاىزة للت  فاتر والس  العمليات، وهتيئة كافة الد  
مبلغ شهرة تسهيل تقدير ، وكذا وغَتىا أمُتقد وشركات الت  اعبهات اإلشرافية كرقابة الن  اؼبالية اؼبختلفة إذل اؼبصاحل و 

 .احملل  عند بيع الشركة
 :دقيقأنواع الت   .1

 ألف  ألغراض الوصف فقط، وذلك  ،دقيق إذل عد ة أنواعتصنيف الت  ل دُ م  ت  عح تػُ ر العديد من األسس اليت تتوف    
كما   ، ويبكن تصنيفودقيقمنها إذل عملية الت   رُ ظ  نح  يػُ اوية اليتزبتلف باختبلؼ الز  دقيق ومبادئو العلمية ال مفهـو الت  

 :يلي
 
 
 

                                                           
 .28،29، ص مرجع سبق ذكرهحاـز ىاشم اآللوسي،  1
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 :1ونبا ،ساساأل ىذا قسيم علىدقيق عند الت  ىناؾ نوعُت من الت  : دقيقبالت   اإللزام مدى من حيثأو ال. 
حسب نصوص  بو بالقياـدقيق الذي تكوف الشركة ملزمة وىو الت   :دقيق اإللزامي )اإلجباري(الت   -

ارل يبكن شريع اؼبعٍت، وبالت  صريح يف الت   ، وذلك من خبلؿ وجود نص  افذةشريعات والقوانُت الن  الت  
 شريعات.فرض العقوبات القانونية على اؼبخالفُت ألحكاـ ىذه الت  

، بل يكوف باختيار أصحاب الشركة لزاـ قانوينإدقيق الذي يتم دوف وىو الت   دقيق االختياري:الت   -
  وشركات األشخاص.البسيطة الفردية  اؼبشروعاتشركات احملاصة، أو  تدقيق مثل

 :2نباو  ،دقيق قبد نوعُتار لتقسيم الت  دقيق كمعيعند ازباذ نطاؽ الت   :دقيقالت   نطاقحيث  منثانيا. 
يف فحص  ويكوف للمدقق اغبق   ،دقيققيود على عملية الت   ةويعٍت أن و ال توجد أي   :املدقيق الكالت   -

ذلك بصورة شاملة أو اقتصر على  ذ  ف  نُ  دوف استثناء، سواءً  صبيع عمليات وأنشطة وبيانات اؼبشروع
 وذلك العتبارات عديدة. ،نة من ىذه العملياتفحص عي  

 اؼبدقق، ُّتُ ع  من قبل اعبهة اليت تػُ  قيقدؾباؿ الت  قيود على ضع بعض الو تو ويعٍت أن   :دقيق الجزئيالت   -
عملو على جزء ؿبد د من أنشطة اؼبشروع وبياناتو، وىو ما يبكن أف يكوف يف شكل حبيث يقتصر 

 .فقط تدقيق اؼبخزوفتكليفو بمثبل  الفحص لغرض خاص يف بعض األحياف
 :3نباو  ،من الت دقيق ىناؾ نوعُت قبد أن و على ىذا األساس: دقيقمن حيث توقيت القيام بالت  ثالثا. 

 دقيق الذي يتم القياـ بو يف ختاـ الفًتة اؼبالية للشركة ؿبل  وىو الت   :(الختامي) هائيالن   دقيقالت   -
ع العمليات احملاسبية  تتب   ا يسهل على اؼبدقق سوية والقوائم اؼبالية، فب  دقيق، أي بعد إجراء قيود الت  الت  

 وع عادة الشركات صغَتة اغبجم.كاملة، ويبلءـ ىذا الن  
أحد  اؼبدقق أو من خبلؿدقيق الذي يتم على مدار الفًتة اؼبالية وىو الت   :المستمردقيق الت   -

نو من ا يبك  فب   ،والقياـ بتدقيق أعماؽبا نة اؼباليةوذلك دبداومة االتصاؿ بالشركة طواؿ الس   ،مندوبيو
ر الوقت الكايف لو على القياـ بتدقيق أكثر تفصيل ويسهل لو اكتشاؼ الغش واألخطاء وذلك لتوف  

كبَتة اغبجم كاؼبصارؼ وع الشركات  ىذا الن  يناسب و  ؿ،وع األو  وىذا عكس الن   اؼبالية نةمدار الس  
 .وغَتىا َتافمُت وشركات الط  أوشركات الت  

 :4نباو  ،دقيق قبد نوعُتلت  تقسيم امعيار باعتبار حجم االختبارات : من حيث حجم االختباراترابعا. 
، وىو بشكل شامل وتفصيلي العمليات اؼبدقق بتدقيق كل  وع يقـو يف ىذا الن   :فصيليدقيق الت  الت   -

 يناسب الوحدات االقتصادية صغَتة اغبجم واليت تكوف عملياهتا قليلة نسبيا. 
                                                           

 .59، ص اؼبرجع السابق 1
 .17حامد طلبة ؿبمد أبو ىيبة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .61حاـز ىاشم اآللوسي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .21ادريس عبد السبلـ اشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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نات فقط من ـبتلف األنشطة والعمليات، أف يقـو اؼبدقق بأخذ عي   يعٍتو  :دقيق االختباريالت   -
 والكبَتة اغبجم واليت يكوف عدد عملياهتا كبَت.وع الوحدات االقتصادية اؼبتوسطة ويناسب ىذا الن  

 :1نباو  ،دقيققبد نوعُت من الت  ساس ىذا األقسيم على عند الت  : دقيقمن حيث الجهة التي تقوم بالت  خامسا. 
دقيق الذي تقـو بو جهة مستقلة من خارج الشركة وتسمى باؼبدقق وىو الت   :دقيق الخارجيالت   -

 ؿبايد حوؿ مدى عطاء رأي فٍت  إللزامي أو اختياري، وذلك دقيق إاػبارجي، سواء كاف ىذا الت  
 عدالة القوائم اؼبالية.

حقق من دقيق الذي يقـو بو موظف من داخل الشركة ويهدؼ إذل الت  الت   ىو :اخليدقيق الد  الت   -
دقيق الت   رُ بػ  ت  عح ، ويػُ اتبلعبياسات اإلدارية واؼبالية اؼبوضوعة، واكتشاؼ ومنع األخطاء والت  تطبيق الس  

 اخلية.قابة الد  اخلي أداة من أدوات الر  الد  
 ولية اخلي وفق المعايير الد  دقيق الد  طور في ممارسة مهنة الت  : اتجاىات الت  المطلب الثاني

خاصة بعد  منذ هناية القرف العشرين وبداية القرف اغبارل تغيَتات ىائلة، اخليدقيق الد  تواجو مهنة الت    
 نب عوقد ترت   .اذبة عن الفضائح اؼبالية يف شركات األعماؿ األمريكيةالن   يعرؼ بظاىرة حوكمة الشركات ظهور ما

دقيق اخليُت بتشكيل عبنة عمل لوضع إطار جديد للممارسة اؼبهنية للت  اؼبدققُت الد  معهد ىذه الظاىرة قياـ 
دقيق ولية للممارسة اؼبهنية للت  اؼبعايَت الد  و  اؼبيثاؽ األخبلقياخلي، الد  الت دقيق تعريف  الذي تضمناخلي، الد  
  .اخليالد  

 :اخليدقيق الد  تطور مفهوم الت   .1
األمر الذي  ،تضاعف أحجاـ الشركات وتعقد نشاطاهتا وتنوعهااخلي مع دقيق الد  ظهرت اغباجة إذل الت    

عرؼ على اىتماـ إدارة الشركات بضرورة الت   كما أف    ،ينبغي إعدادىا دورياى إذل تضاعف اؼبعلومات اؼبالية اليت أد  
داخلي يكوف  نشاطإذل زيادة اغباجة لى مدى كفاءة أداء العاملُت فيها ومدى تنفيذىم لسياساهتا وتوجيهاهتا أد  

قيق دشاط بالت  ىذا الن   ؼُ ر  عح ويػُ  .اخلية يف الشركة وفحص األداء احملاسيب فيهاويقـو بتقييم األنشطة الد   ،لئلدارة انً يػح ع  
 اخلي. الد  

 :اخليدقيق الد  اريخي للت  طور الت  الت   1.1
دقيق ىو الت   فقد كاف الشكل الوحيد اؼبتعارؼ عليو ،1941 سنة اخلي معروفا قبلدقيق الد  يكن الت   دل  

 طورات اليت عرفتها تقنية احملاسبة، غَت أف  ره ترافقت مع الت  نشأتو وتطو   احملاسيب القانوين اػبارجي، باعتبار أف  
أكد من سبلمة ورغبة مديري الشركة يف الت  نات من جهة دقيق بالعي  سلوب الت  ألدقيق اػبارجي الت   اعتماد

ذل أظهرت اغباجة إ ،من جهة أخرى طرةياسات اؼبس  ين للقرارات والس  سجيبلت احملاسبية، ومدى احًتاـ اؼبسَت  الت  

                                                           
 .20ص  ،اؼبرجع السابق 1
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إنشاء  حيث مت   ،1941عاـ اخلي دقيق الد  أنبية الت  وقد تعززت  ،1مستقلة تقـو هبذه اؼبهاـ داخلية إنشاء وظيفة
ويبكن  ،يف الواليات اؼبتحدة األمريكية IIA (The Institute of Internal Auditors) اخليُتمعهد اؼبدققُت الد  

 .2اخليدقيق الد  جسيد اؼبهٍت للت  ىذه اػبطوة ىي األساس يف ؾباؿ الت   اعتبار
كما يعمل على عقد امتحانات تأىيلية ويبنح ؼبن   ،اخليدقيق الد  الت  مهنة بوضع معايَت  اؼبعهديهتم   

دريبية دوات والربامج الت  كما يقـو اؼبعهد بعقد العديد من اؼبؤسبرات والن    هبتازىا شهادة بكونو مدقق داخلي معتمد،
اخليُت بالواليات دققُت الد  لقد أد ت اعبهود اليت يقـو هبا معهد اؼباؼبستمر يف ـبتلف أكباء العادل. عليم وبرامج الت  

مهمة  كما أف  اؼبتحدة األمريكية وفروعو يف ـبتلف الد وؿ إذل زيادة أعضاءه إذل ما يزيد عن ثبلثُت ألف عضو،  
مو من فحص نظيمات اؼبختلفة وذلك ؼبا تقد  من اعبهات اغبكومية والت   ع باحًتاـ وثقة كل  اخلي تتمت  دقيق الد  الت  

دقيق اخليُت أو ؿ تعريف للت  وقد وضع اؼبعهد األمريكي للمدققُت الد   ،3تلك اعبهاتوتقييم موضوعي ألنشطة 
 اخلي.ؿ قائمة تتضمن مسؤوليات اؼبدقق الد  وحد د فيها أو   1947اخلي سنة الد  

اخلي بشكل كبَت وأصبح دقيق الد  ر نطاؽ ومسؤوليات الت  تطو   1971، وكذلك سنة 1957حبلوؿ سنة   
دقيق معايَت اؼبمارسة اؼبهنية للت  عهد اؼباعتمد  1978مها لئلدارة، وحبلوؿ سنة اػبدمات اليت يقد  يشمل العديد من 

اخلي عرب العادل بأسره دقيق الد  اخلي بشكل رظبي، ولقد استهدفت ىذه اؼبعايَت بصفة خاصة توحيد مهنة الت  الد  
اخلي الد  دقيق أصبح الت  حاليا ، 4كمهنة  اخليد  دقيق البالت   الكامل االعًتاؼمن خبلؿ وضع آلية يتم من خبلؽبا 

 اق مقتصر إدارية يبكن االعتماد عليها يف ترشيد العملية اإلدارية، حيث بدأ دبجاؿ ضي   بالغ األنبية باعتباره أداة
 . 5شغيليةبعد ذلك كبو اجملاالت اإلدارية والت   جبلت اؼبالية مث اذبوعلى تدقيق القيود والسِ 

 اخلي:دقيق الد  مفهوم الت   1.1
اخلية يف قابة الد  حقق من االلتزاـ بإجراءات الر  للت   ـُ د  خح ت  سح اخلي من أىم األدوات اليت تُ دقيق الد  الت   رُ بػ  ت  عح يػُ   

 أف   اف  رب   ت  عح ذاف يػ  ، والل  عريف اغبديث لوعريف القدمي والت  من الت   طرؽ لكل  الت   مت  اخلي دقيق الد  وكتعريف للت  الشركة، 
 .نظيماخلي دوره داخل الت  دقيق الد  لكي يؤدي قسم الت   اضروري اشرط ث لُ االستقبللية سبُ  

حيث بلغ ، اخليُتظهرت مع معهد اؼبدققُت الد   ،اغبديث العصريف  ،اخليدقيق الد  أو ؿ عملية تطوير للت    
 وحسب دولة. 120من  اعضو  70000إذل  2001، ووصل يف عاـ اعضو  7000عدد أعضاء اؼبعهد حينها 

                                                           
مهنة ، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت الثامن حوؿ دقيق يف اعبزائر الواقع واآلفاؽ يف ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرةمهنة الت   ،ػبضاري صاحل ،ينمزياين نور الد   1
 .02، ص 2010أكتوبر  12-11 ،سكيكدة ،1955أوت  20جامعة  دقيق يف اعبزائر الواقع واآلفاؽ يف ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرة،الت  
دقيق يف اعبزائر مهنة الت  بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت الثامن حوؿ ، الشركاتدقيق وحوكمة أثر اؽبندسة اؼبالية اغبديثة على فعالية دور الت  ، ىواـ صبعة، كوردي وداد 2

 .14ص ، 2010أكتوبر  12-11 ،سكيكدة ،1955أوت  20جامعة  الواقع واآلفاؽ يف ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرة،
 .219، ص 2006اخلية، االسكندرية، قابة واؼبراجعة الد  ، الر  عبد الفتاح ؿبمد الصحن وآخروف 3
 .161، ص 2011 ،افوذل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عم  اخلي واغبكومي، الطبعة األقيق الد  دأضبد حلمي صبعة، الت   4
كلية العلـو ،  اؼباجستَت شهادة، مذكرة مقدمة لنيل -دراسة حالة سونلغاز–اخلية اؼبالية يف تقييم األداء يف اؼبؤسسة االقتصادية شدري معمر سعاد، دور اؼبراجعة الد   5

 .51، ص 2009-2008جامعة أؿبمد بوقرة بومرداس، االقتصادية، العلـو التجارية وعلـو التسيَت، قسم العلـو التجارية، 



في تطبيق حوكمة الشركاتومساهمته  اخلي  دقيق الد  الت      الفصل الثاني                 
 

 
64 

ة لفحص فة تقومي مستقلة تنشأ داخل الشرك"وظي فهو اخليدقيق الد  لت  ل اخليُتعريف القدمي ؼبعهد اؼبدققُت الد  الت  
ة، وذلك هبدؼ مساعدة أفرادىا على تنفيذ مسؤولياهتم بفعالية من خبلؿ تزويدىم خدمة للشركوتقييم األنشطة ك

دقيق أيضا اؼبختصة بفحص األنشطة وتشمل أىداؼ الت  اؼبشورة واؼبعلومات وصيات، الت  ييمات، قالت  حليبلت، بالت  
 .    1الة بتكلفة معقولة"توفَت رقابة فع  

 اخليدقيق الد  اخليُت الت  ابعة ؼبعهد اؼبدققُت الد  فت عبنة العمل الت  عر  اخلي دقيق الد  وكتعريف جديد للت    
ة وربسُت عملياهتا، قيمة الشركم لزيادة "نشاط مستقل، تأكيد موضوعي واستشاري مصم   على أن و 1999سنة 

قابة ومساعدهتا على إقباز أىدافها بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم وربسُت فعالية إدارة اؼبخاطر والر  
  .2حكم"وعمليات الت  

 L’Institut Français de L’Audit et deاخليُتقابة الد  دقيق والر  اؼبعهد الفرنسي للت   وُ فُ رِ ع  كما يػُ   

Contrôle Internes (IFACI) ،  ر للشركة ضمانا نشاط مستقل وىادؼ، يوف  " دقيق الد اخلي ىوالت   على أف
يساعد الشركة على و ـ نصائح لتحسينو، كما يساىم يف خلق القيمة. حكم يف عملياهتا، ويقد  خبصوص درجة الت  

اغبوكمة وتقدمي اقًتاحات لتدعيم قابة، ربقيق أىدافها من خبلؿ عمل منهجي لتقييم عمليات إدارة اؼبخاطر، الر  
  .3خذة"فعالية اإلجراءات اؼبت  

ولو  ،1999لعاـ  اخليُت األمريكييف اغبقيقة ترصبة لتعريف معهد اؼبدققُت الد   رُ بػ  ت  عح عريف يػُ إال  أف  ىذا الت    
 قبل ؾبلس إدارةاعتماده من  مت  و  نفس اؼبعٌت،

IFACI  2002منذ عاـ. 
قييم وظيفيت الفحص والت  ب قيامو فباإلضافة إذل ،اخليدقيق الد  يف مفهـو الت   اىناؾ تطور  من ىنا قبد أف    
 بوظيفيت تقييم اؼبخاطر وتقدمي اػبدمات االستشارية. أيضا قـوي
يتمثل يف منع واكتشاؼ وتصحيح األخطاء  ،قليديوفق اؼبفهـو الت   ،اخليدقيق الد  أىداؼ الت  وعليو فإف    

 :قليديأصبحت تشمل إضافة للهدؼ الت  و رت تطو   فقدوفق اؼبفهـو اعبديد  أم ا ،والغش
 ادة قيمة الشركة وربسُت عملياهتا؛زي -
 ييم وربسُت فعالية إدارة اؼبخاطر؛تق -
 قابة؛تقييم وربسُت فعالية الر   -
 .قييم وربسُت فعالية عمليات اغبوكمةت -

                                                           
 .03، ص 2007، 66 رقم اخلي ؼبعامبلت اؼبوازنة الفيديرالية للعراؽ، ؾبلة اإلدارة واالقتصاد، العدددقيق الد  ؿبمد خالد اؼبهايٍت، حسن عبد الكرمي، الت   1

 .2014-05-12 ، يـوhttp://ecoadmin.mag.com/uploads/files/2014-03/1396165985_4.pdf من اؼبوقع االلكًتوين: 
 .46،47 ذكره، ص اخلي واغبكومي، مرجع سبقدقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   2

3
 Mohammed Chérif Madagh, Samira Rym Madagh, L’audit interne au cœur de la dynamique de la gouvernance 

d’entreprise: Lectures théoriques et enjeux pratique, ،  بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد اؼبارل(
 .05(، ص 2012ماي  07-06إلداري، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، وا

http://ecoadmin.mag.com/uploads/files/2014-03/1396165985_4.pdf
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عائم األساسية مهم جد ا ألن و يبثل أحد الد   كنشاط تقييمي مستقل  اخليدقيق الد  ا سبق قبد أف  الت  فب    
اخلي يتمثل يف تقييم العملية دقيق الد  اؽبدؼ األساسي للت   أف   وذلك على اعتبارللشركة،  اخليةقابة الد  لنظاـ الر  

 .1أداء وظائفها بشكل جي د على قابية ومساعدة اإلدارةالر  
 :اخليدقيق الد  أىمية الت   1.1

 بصورة ملحوظة وذلك جملموعة من األسبابيف الشركات  ،يف وقتنا اغبارل ،اخليالد  دقيق ازدادت أنبية الت    
دة اعبنسيات عقيد يف أنظمتها اإلدارية واإلنتاجية، زيادة عدد الشركات اؼبتعد  زيادة حجم اؼبشروعات، الت   أنبها

حيث أصبح ، 2اؼبالية واحملاسبيةوانتشار فروعها يف العديد من البلداف وما رافق ذلك من تعقيدات يف أنظمتها 
األنشطة ورفع   نشاطا تقويبيا لكافة األنشطة والعمليات يف الشركة وذلك هبدؼ تطوير ىذه اخليدقيق الد  الت  

مها لئلدارة يف ـبتلف اجملاالت، اخلي تعود للخدمات اليت تقد  دقيق الد  أنبية وظيفة الت   كما أف    كفايتها االنتاجية.
  ىذه الوظيفة كصماـ األماف بيد اإلدارة، ويتم وصفها أحيانا "بعيوف اإلدارة وآذاهنا". تُػعحت بػ رُ حيث 

اخليُت يف الواليات ادرة عن معهد اؼبدققُت الد  اخلي الص  دقيق الد  حد دت نشرة معايَت األداء اؼبهٍت للت   لقد  
اخلي ىو مساعدة صبيع أعضاء الد   دقيقئيسي للت  أف  اؽبدؼ الر   ،متهايف مقد   ،1978اؼبتحدة األمريكية سنة 

بتزويد أعضاء الشركة  اخليدقيق الد  م ذلك من خبلؿ قياـ الت  الشركة على تأدية مسؤولياهتم بفاعلية، حيث يت  
دقيق وتظهر أنبية الت   وصيات واؼبشورة واؼبعلومات اليت هتم األنشطة اليت يتم تدقيقها.قويبات والت  حليبلت والت  بالت  
 :3اليةالت   اػبدمات لئلدارة خبلؿ تقديبهااخلي من الد  

أكد من وجود ضباية كافية ألصوؿ الشركة، اخلي بالت  دقيق الد  حيث تقـو وظيفة الت   :خدمات وقائية -
 طبيق الفعلي ؽبا.ياسات اإلدارية من االكبراؼ عند الت  وضباية الس  

قابة لية نظم الر  فعا اخلي على قياس وتقوميدقيق الد  حيث تعمل وظيفة الت   :خدمات تقويمية -
 ياسات اإلدارية اؼبوضوعة.وإجراءاهتا يف الشركة، وكذا مدى االلتزاـ بالس  

حوؿ ـبتلف  اقًتاحاتاخلي بتقدمي دقيق الد  حيث تقـو وظيفة الت   :نشائية )بن اءة(إخدمات  -
ا ُتط  حسينات البل  الت   ة اإلدارة على سبلمة ودق   ئ نُ مح زمة على األنظمة اؼبوضوعة داخل الشركة، كما أهن 

 مة ؽبا.اؼبعلومات اؼبقد  
 
 

                                                           
 .05اخلي ودوره يف إقباح مسار تطبيق اغبوكمة، مرجع سبق ذكره، ص دقيق الد  بديسي فهيمة، الت   1
لنيل شهادة مقدمة  مذكرةاإلسبلمية العاملة يف قطاع غزة، اخلي اؼبتعارؼ عليها يف البنوؾ دقيق الد  كماؿ ؿبمد سعيد كامل النونو، مدى تطبيق معايَت الت     2

 .25، ص 2009غزة،  ،اعبامعة اإلسبلميةكلية التجارة، قسم احملاسبة والتمويل، ،  اؼباجستَت
 ، ص2010اف، لعريب للنشر والتوزيع، عم  اخلية يف القطاع العاـ واػباص، الطبعة األوذل، مكتبة اجملتمع اقابة اؼبالية والد  خالد راغب اػبطيب، مفاىيم حديثة يف الر   3

 .136-133 ص
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 :اخليدقيق الد  أنواع الت   1.1
 : 1نبا، و اخلي إذل قسمُت رئيسيُتدقيق الد  يبكن تقسيم الت    

 :Financial Internal Auditingاخلي المالي دقيق الد  الت   . أ
جبلت احملاسبية للقوائم اؼبالية والس  م "الفحص الكامل واؼبنظ   اخلي اؼبارل على أن ودقيق الد  ؼ الت  يعر    

ياسات جبلت، لتحديد مدى تطابقها مع اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها والس  والعمليات اؼبتعلقة بتلك السِ 
اخلي والذي دقيق الد  قليدي للت  اخلي اؼبارل ىو اجملاؿ الت  دقيق الد  الت   ف  أحيث  اإلدارية وأي ة متطلبات أخرى".

سابيا وتدقيقها ح ،الشركة وتتبع القيود احملاسبية اليت تعود إذل األحداث االقتصادية اليت زبص   يتضمن مراجعة
واألنظمة اػباصة  ياساتسبلمتها وتطابقها مع اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها والس  أكد من ومستنديا، مث الت  

ياع واالختبلس، وجود األصوؿ وضبايتها من الض  حقق من اخلي اؼبارل الت  دقيق الد  بالشركة، كما يتضمن أيضا الت  
يقـو بنفس أعماؿ اخلي اؼبارل دقيق الد  الت   اخلية للشركة، ومن ىنا قبد أف  قابة الد  وكذا فحص وتقييم نظاـ الر  

اخلي اؼبارل ىو موظف من داخل دقيق الد  الشخص القائم بالت   ىو أف   وجهة االختبلؼ لكن   ،دقيق اػبارجيالت  
  الشركة. 

 :Operational Internal Auditingشغيلي اخلي الت  دقيق الد  الت   . ب
دقيق دقيق اإلداري، تدقيق األداء أو الت  شغيلي مصطلحات أخرى مثل الت  الت   الد اخلي دقيقويطلق على الت    

احية اؼبالية شاطات األخرى غَت الن  قابية اػباصة بنواحي الن  دقيق الذي يشمل فحص اإلجراءات الر  وىو الت   الوظيفي
نظيمي وتقييم األداء وأساليب كما يعمل على تقييم األىداؼ واػبطط واإلجراءات واؽبيكل الت  ،  2أو احملاسبية

أكد من سَت برنامج وكذا الت  ، 3انعكاس اآلثار غَت اؼبالية على أوجو نشاط الشركة اإلدارية وفحص مدىقابة ر  ال
سبل تطويره لرفع مستوى الكفاءة يف أداء  واقًتاحيد كفاءة ىذا الربنامج دريب للموظفُت والعاملُت بالشركة وربدالت  

 .4العمل
طاؽ الن  " وعلى أن   ؼ  رِ وؿ قبوال عاما، حيث عُ دقيق فإن و ال يوجد تعريف مقبوع من الت  نظرا غبداثة ىذا الن    

وتقييم مدى   أعماؿ الوحدات اؼبختلفةشغيلية واإلدارية ونتائج شاطات الت  قابة من حيث تقييم الن  الذي تغطيو الر  
 .5قليدية للحسابات والقوائم اؼبالية"دقيق الت  وذلك باإلضافة إذل ما تتطلبو عملية الت   ،كفاءة استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة

، اغبديث"اخلي دقيق الد  "بشمولية الت   ؼُ ر  عح شغيلي يف مفهـو واحد يػُ دقيق الت  دقيق اؼبارل والت  وحيد بُت الت  ويبكن الت  
اخلي لكافة العمليات يف الشركة، دقيق الد  حيث قبد أف  االذباىات اغبديثة يف وقتنا اغبارل تقـو على مشولية الت  

                                                           
 .139،140ص ، اؼبرجع السابق 1
أنبية تطبيق معايَت حوكمة الشركات لتفعيل نظم اؼبراجعة  :اخليةؿ للمراجعة الد  اؼبؤسبر األو   ولة،الد   ألجهزة اخليةالد   للمراجعة العامة اإلدارة البشاري، قبم مصطفى 2

 .12، ص 2008 جانفي 21-20  الس وداف، داقة،قاعة الص  وداف، العامة بالس   ؼبؤسساتاخلية يف االد  
 .55ص مرجع سبق ذكره، شدري معمر سعاد،  3
 .64ادريس عبد السبلـ اشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص  4

. 141خالد راغب اػبطيب، مرجع سبق ذكره، ص   5 
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شغيلي دقيق الت  بالت   ؼُ ر  عح اخلي، لذلك أصبح ىناؾ ما يػُ دقيق الد  عب وضع حدود فاصلة ألنواع الت  ألن و من الص  
 الشامل.

 :اخلي في دعم حوكمة الشركاتدقيق الد  ر مفهوم الت  أثر تطو   .1
 Chapman andيرى كل من  اخلي على حوكمة الشركاتدقيق الد  ر مفهـو الت  أثر تطو   إظهارمن أجل   

Anderson   وذلك يف ستة اذباىات رئيسية  ،اخلي يعطي صورة جديدة للمهنةدقيق الد  عريف اعبديد للت  الت   أف
 :1واؼبتمثلة فيما يلي

للت دقيق الد اخلي على اؼبسانبة اعبوىرية ؽبذا الن شاط بالن سبة للشركة، وذلك  يؤك د الت عريف اعبديد -
 بالت أكيد الص ريح على أف  الت دقيق الد اخلي يهدؼ إلضافة قيمة للشركة وربسُت عملياهتا؛

حيث أن و ىبتص دبهمة فحص وتقييم وتدقيق صبيع  يأخذ الت دقيق الد اخلي يف االعتبار الشركة ككل، -
طة يف الشركة، لذا فإف  الت عريف اعبديد ينظر للت دقيق الد اخلي بشكل أوسع على أن و يعمل األنش

 على مساعدة الشركة يف ربقيق أىدافها الكل ية؛
يفًتض الت عريف اعبديد أف  أدوات الر قابة ال تتواجد إال  ؼبساعدة الشركة على إدارة اؼبخاطر ولتعزيز  -

يعمل على توسيع نطاؽ وآفاؽ الت دقيق الد اخلي بشكل كبَت حيث حوكمة الشركات، وىذا االذباه 
 يوس ع من نطاؽ عملو ليشتمل على إدارة اؼبخاطر، الر قابة وحوكمة الشركات؛

اث اؼبهٍت للت دقيق الد اخلي قد يكوف أشبن أصوؽبا، كما أف  اؼبعايَت  - يرى الت عريف اعبديد أف  الًت 
 الص ارمة للمهنة تضمن جودهتا؛

لس اإلدارة داخل دائرة عبنة جمل ىو تابعو  ،نفيذيةنشاط مستقل عن اإلدارة الت   اخليدقيق الد  الت   -
 اخليدقيق الد  د على جودة خدمات الت  نشاط موضوعي وىذا ما يؤك   ، كما أن و2دقيق اؼبنبثقة عنوالت  

 ؛بالشركة
اإلدارة العليا، اإلدارات الفرعية، أكيدية من خبلؿ طمأنة الت   اخلي يشتمل األنشطةدقيق الد  نطاؽ الت   -

عامل معها بشكل م الت  اؼبخاطر اؼبتعلقة بالشركة يت   بأف   ،رورةعند الض   ،ؾبلس اإلدارة واؼبسانبُت
تزويد اإلدارة العليا، ، وىذا باالستشارية اخلي اػبدماتدقيق الد  ـ الت  إضافة إذل ذلك يقد  مناسب، 

زمة عند حليبلت، االستشارات واالقًتاحات البل  واؼبسانبُت بالت  اإلدارات الفرعية، ؾبلس اإلدارة 
قابة، إدارة اؼبخاطر ئيسية يف الر  ز على القضايا الر  وىي ترك  ، اؼبناسبة رورة من أجل ازباذ القراراتالض  

 .3وحوكمة الشركات

                                                           
 .55،56 ذكره، صاخلي واغبكومي، مرجع سبق دقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   1
اخلي يف إدارة اؼبخاطر وانعكاساتو على تطبيق حوكمة اؼبؤسسات، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت الثامن دقيق الد  حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد، دور الت  2

 .15ص، 2010أكتوبر  12-11 سكيكدة، ،1955أوت  20دقيق يف اعبزائر )الواقع واآلفاؽ( يف ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرة، جامعة حوؿ مهنة الت  
 .15 ، صاؼبرجع السابق 3
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إدارة ورقابة اؼبخاطر  اخلي يسعى ػبدمة الشركة من خبلؿدقيق الد  ضح أف  اؼبفهـو اعبديد للت  ا سبق يت  فب    
 اخلية وتعزيز حوكمة الشركات.قابة الد  وتأكيد الر  

 :اخليدقيق الد  لمهنة الت   الميثاق األخالقي .1
اليت تتمثل يف القوانُت، القواعد م "ؾبموعة من اؼببادئ أو القي ابوجو عاـ بأهن  ؼ األخبلقيات تعر     

يف اؼبنظمات لوؾ مثل احملاسبُت ومواثيق الس   ،للجماعات اؼبهنيةينية، مواثيق العمل نظيمية، اؼبواعظ الد  الت  
  .1"اؼبختلفة

ا "عبارة عن ؾبموعة من القواعد واألصوؿ اؼبتعارؼ عليها عند    كما تعر ؼ أخبلقيات اؼبهنة على أهن 
حبيث تكوف مراعاهتا ؿبافظة على  ،أصحاب مهنة واحدة، واليت تستلـز من اؼبمارس سلوكا معي نا يقـو على االلتزاـ

 .2اؼبهنة وشرفها"
من خبلؿ االلتزاـ باألخبلقيات  ،لوكيضماف االلتزاـ الس  " أن و فهو يعٍت لوؾ األخبلقيس  سبة للأم ا بالن    

 وازف يف ربقيق مصاحل األطراؼ اؼبرتبطة بالشركة والشفافية يف تقييمشيد والت  لوؾ اؼبهٍت الر  اغبميدة وبقواعد الس  
 ،نُتاؼبيثاؽ األخبلقي إذل مكو  م اخلي، وأىدافو فقد قس  دقيق الد  وحسب اؼبفهـو اغبديث للت   .3"اؼبعلومات وغَتىا

 :نباو 
 اخلي؛دقيق الد  وتطبيق معايَت الت   ،اؼببادئ اؼبرتبطة باؼبهنة -
تفسَت اؼببادئ  علىتساعد اخليُت، و لوؾ اؼبتوقع للمدققُت الد  تصف معيار الس   واليت ،لوؾقواعد الس   -

 اخليُت.لوؾ األخبلقي للمدققُت الد  طبيق العملي واؼبعد ة كدليل للس  يف الت  
 :4وذلك كما يلي ،لوكيةن القواعد الس  حيث يتضمن كل مبدأ ؾبموعة م 

على  روهنا واليت تعطي األساس لبلعتماداخليُت تنشأ من الثقة اليت يوف  نزاىة اؼبدققُت الد   :زاىةالن   .لالمبدأ األو  
 الية:لوكية الت  القواعد الس  زاىة الن  تضمن أحكامهم، وت

 أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية؛اخليُت هبب على اؼبدققُت الد   (1
أفعاؿ بواسطة القانوف  وأف يتوقعوا اكتشاؼ أي ة ،اخليُت احملافظة على القانوفهبب على اؼبدققُت الد   (2

 أو اؼبهنة؛
ال يشًتكوا يف أنشطة غَت قانونية أو غَت معروفة وتكوف معيبة ؼبهنة اخليُت أف هبب على اؼبدققُت الد   (3

 اخلي أو الشركة اليت يعملوف فيها؛دقيق الد  الت  

                                                           
 .210، ص 2007ار اعبامعية، االسكندرية، أكد، الد  أمُت السي د أضبد لطفي، دراسات متقدمة يف اؼبراجعة وخدمات الت   1
دقيق يف اعبزائر )الواقع واآلفاؽ( يف اؼبلتقى الوطٍت الثامن حوؿ مهنة الت  بطاقة مشاركة يف ، دقيق يف اعبزائرأخبلقيات فبارسة مهنة الت  حقائق حوؿ  ،جاوحدو رضا 2

 .04ص ، 2010أكتوبر  12-11سكيكدة،  ،1955أوت  20ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرة، جامعة 
 .133، ص 2011حسن، البنوؾ واؼبصارؼ ومنظمات األعماؿ معايَت حوكمة اؼبؤسسات اؼبالية، دار الكتاب اغبديث، القاىرة،  صبلح 3
 .49،48اخلي واغبكومي، مرجع سبق ذكره، ص دقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   4



في تطبيق حوكمة الشركاتومساهمته  اخلي  دقيق الد  الت      الفصل الثاني                 
 

 
69 

اخليُت أف وبًتموا ويسانبوا يف ربقيق األىداؼ الشرعية واألخبلقية للشركة هبب على اؼبدققُت الد   (4
 اليت يعملوف فيها.

وا زُ يػ  ح  ت  اخليُت أف يضعوا تقييم متوازف عبميع الظروؼ، وأف ال يػ  اؼبدققُت الد  على  :الموضوعية .المبدأ الثاني
 :اليةلوكية الت  القواعد الس   اؼبوضوعية ضمنتوت .ؼبصاغبهم الشخصية أو لآلخرين يف إصدار أحكامهم

أف  ضُ ر  تػ  فح أو يػُ  فح ع  ضح ا قد تُ ردب   اط أو عبلقةنشاخليُت أف ال يشاركوا يف أي  الد   هبب على اؼبدققُت (1
مثل األنشطة أو العبلقات اليت من اؼبمكن أف تكوف ضد  مصلحة  ،تحي زاؼبغَت  همتقييم ف  ع  ضح تُ 

 ؛الشركة
حكمهم  ف  ع  ضح أو يفًتض أف يُ  فح ع  ضح ا قد يُ اخليُت أال  يقبلوا أي  شيء ردب  هبب على اؼبدققُت الد   (2

 اؼبهٍت؛
وا عليها أثناء قيامهم فُ ر  ع  اغبقائق اؼبادية اليت تػ   اإلفصاح عن كل  اخليُت هبب على اؼبدققُت الد   (3

نشطة اليت ة عن األا تؤدي إذل تشويو تقاريرىم اؼبعد  عنها ردب  م اإلفصاح ت  بواجباهتم، واليت إف دل ي
 يراجعوهنا.

وا حُ ص  فح ال يػُ اخليُت احًتاـ قيمة اؼبعلومات اليت وبصلوف عليها، وأف على اؼبدققُت الد   بهب :يةالس ر  .المبدأ الثالث
لوكية القواعد الس   ريةالس   ضمنتوت مناسبة إال  يف حالة اإللزاـ القانوين أو اؼبهٍت للقياـ بذلك، عنها بدوف صبلحيات

 :اليةالت  
اخليُت أف يكونوا عقبلء بشأف استخداـ وضباية اؼبعلومات اليت وبصلوف عليها هبب على اؼبدققُت الد   (1

 اجباهتم؛أثناء القياـ بو 
أسلوب ال  مكسب شخصي أو بأي   اخليُت أف ال يستخدموا اؼبعلومات ألي  على اؼبدققُت الد  هبب  (2

  باألىداؼ الشرعية واألخبلقية للشركة. يتفق مع القانوف أو يض ر
زمة يف تقدمي خدمات اخليُت تطبيق اؼبعرفة، اؼبهارة واػبربة البل  على اؼبدققُت الد   :الكفاءة المهنية .ابعالمبدأ الر  

 الية:لوكية الت  القواعد الس  الكفاءة اؼبهنية ضمن توت .اخليدقيق الد  الت  
 زمة؛ػبربة واؼبعرفة واؼبهارة البل  با مدماهتخاخليُت أف يؤدوا هبب على اؼبدققُت الد   (1
اخلي دبا يتماشى مع معايَت اؼبمارسة دقيق الد  اخليُت أف يؤدوا خدمات الت  هبب على اؼبدققُت الد   (2

 اخلي؛دقيق الد  اؼبهنية للت  
 هتم وفعالية وجودة خدماهتم باستمرار.ااخليُت أف يعملوا على ربسُت كفاءهبب على اؼبدققُت الد   (3

مسك دبعايَت فإن و يتعُت  عليهم الت   ،اخليُتثقة اعبمهور يف مصداقية عمل اؼبدققُت الد  على  فاظومنو للح  
اؼبمارسة  االلتزاـ دبعايَت ، كما أف  ية والكفاءة اؼبهنيةاؼبوضوعية، الس ر زاىة، الن   رتوف   تضمناليت لوؾ األخبلقي الس  

 الوظيفية اذباه الشركة.  دبهامهماخليوف من خبللو اؼبدققوف الد   لتـزي اضروري اأمر  رُ بػ  ت  عح اخلي يػُ دقيق الد  اؼبهنية للت  
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 :ر الميثاق األخالقي في دعم حوكمة الشركاتأثر تطو   .1
من بُت  دقيق واؼبدقق اػبارجي باعتبارىمالد اخلي عادة ما زبدـ ؾبلس اإلدارة، عبنة الت  دقيق وظيفة الت  إف   
زبدـ وتضيف قيمة دقيق الد اخلي حوكمة الشركات، إضافة إذل أف  وظيفة الت  تطبيق سؤولُت عن اؼب األطراؼ

مقرضُت واجملتمع   عم اؿ،، زبائننبُت، مستثمرين، موردين، من مسا من تطبيق حوكمة الشركات للمستفيدين
من  .هاولُت عن حوكمة الشركات واؼبستفيدين مناؼبسؤ  1دقيق الد اخلي عادة ما زبدـارل فإف  وظيفة الت  وبالت  . ككل

ية زاىة، اؼبوضوعية، الس ر اخلي واليت تتضمن الن  دقيق الد  بادئ اؼبيثاؽ األخبلقي ؼبهنة الت  دب االلتزاـىنا يتضح بأف  
  دعم حوكمة الشركات.وي ويضمن ضباية حقوقهم طرفُتراع بُت الالص   اغبد  منوالكفاءة اؼبهنية لو أنبية كبَتة يف 

غبوكمة الشركات إف دل يواكب ذلك  ةُ م  ظ  ذبد الشركات صعوبة يف االلتزاـ بالقواعد اؼبن   يف أغلب األحياف  
اليت تسود الشركة من  م األخبلقيةاؼببادئ والقي   رُ بػ  ت  عح يف الد ولة، حيث تػُ  ينظيمي الكلِ ربسُت اؼبناخ القانوين والت  

وكمة الشركات، غب الس ليم طبيقت  ي اليت ربكم الى هبا، ائدة يف البيئة اػبارجية احمليطةطر اؼبؤسسية الس  اخل واألالد  
ا ؼبصلحة اجملتمع ككل   .2وذلك ليس فقط ؼبصلحة الشركات وإمب 

  :المهاماإلدارة و  ،اخليالد  دقيق قسم الت   .0
 ،نظيماخلي يف الت  دقيق الد  اخلي ىو موقع دائرة الت  دقيق الد  من أىم العناصر اليت تدعم قباح وظيفة الت    

يزيد من استقبلليتها وكفاءهتا يف  حيث إذا كانت تابعة مباشرة جمللس اإلدارة أو للجنة الت دقيق الت ابعة لو فإف  ىذا
 .  تلقاه من ؾبلس اإلدارةتعم الذي قدار الد  وذلك ؼبأداء مهامها، 

  :ي للشركةنظيمالت   الهيكل اخلي فيدقيق الد  الت   دائرة موقع 1.0
نظيمي للشركة، حيث تقـو بأداء وظيفتها طبقا اخلي جزءا مهما يف اؽبيكل الت  دقيق الد  تعترب دائرة الت    

اخلي وصبلحياهتا دقيق الد  ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا، كما أف  أىداؼ دائرة الت   طرؼياسات اؼبوضوعة من للس  
 امن قبل ؾبلس اإلدارة، فهو الذي يرسم ؽب م اعتمادهت  ي هبااخلي اػباص ظاـ الد  الن  ومسؤولياهتا أو ما يعرؼ ب

 .اوبراؾبه اويصادؽ على خططه 3احدود مسؤولياهت
 مكل فةوأف تكوف  ائرة واضحةد  الاخلي هبب أف هبعل أىداؼ دقيق الد  لدائرة الت  اخلي ظاـ الد  حيث أف  الن    

األنشطة والعمليات اليت مت  تنفيذىا يف الشركة، وذلك يف أي  وقت ودوف أي ة قيود، كما أن و على  بفحص كل  
كما يتعُت  على اإلدارة  بتدقيقها،اخلي بالعمليات اليت يقـو عبلقة تربط اؼبدقق الد   ةظاـ أف يبُت  عدـ وجود أي  الن  

                                                           
 .56، ص السابق اؼبرجع  1
 ،وحوكمة الشركات، الد ليل السابع افحة الفساد: قيم ومبادئ األعماؿ وآداب اؼبهنةجوف سوليفاف، تقدمي جورج كيل، البوصلة األخبلقية للشركات. أدوات مك 2

 .04، ص 2009، فيفري اؼبنتدى العاؼبي غبوكمة الشركات
 .2014-05-12يـو  ،http://www.hawkama.net/files/pdf/art797.pdfمن اؼبوقع االلكًتوين: 

مذكرة ناعية اؼبدرجة يف سوؽ الكويت لؤلوراؽ اؼبالية، اخلي يف الشركات الص  دقيق الد  ؿبمد عبد اهلل حامد العبدرل، أثر تطبيق اغباكمية اؼبؤسسية على جودة الت   3
 .38، ص 2012قسم احملاسبة، جامعة الشرؽ األوسط،  ،اؼباجستَت، كلية األعماؿ شهادةلنيل  مقدمة

 

http://www.hawkama.net/files/pdf/art797.pdf
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ن من القياـ ولكي يتمك   ،دقيقن من اغبصوؿ على تعاوف اعبهات اػباضعة للت  اخلي ليتمك  أعماؿ اؼبدقق الد   دعم
 بعملو حبرية كاملة.

مباشر مع ؾبلس اإلدارة، باعتبار االتصاؿ اؼبنظم  تصاؿاخلي على االد  دقيق حيث يكوف مدير دائرة الت    
داخل  هبري ما العليا على معرفة بكل  دارة واإل لسمع اجمللس يساعد على تأكيد استقبللية اؼبدقق وإبقاء اجمل

ب ويًتت   ،نة يف وثيقة رظبية مكتوبةدقيق مبي  ، كما هبب أف تكوف أىداؼ وصبلحيات ومسؤوليات دائرة الت  الشركة
ائرة، وأف يقـو بإعبلمها عن نطاؽ عمل أف يأخذ اؼبوافقة من اإلدارة العلياالد اخلي دقيق مدير دائرة الت  على  ، الد 

 . عليها تح ض  ر  وعن أي ة قيود فُ 
ويعود ىذا  ،نظيمي فإن و ىبتلف من شركة إذل أخرىاخلي يف اؽبيكل الت  دقيق الد  سبة ؼبوقع دائرة الت  أم ا بالن    

دائرة  ع  ب  تح ويبكن أف تػُ ، اخليدقيق الد  إذل حجم الشركة وطبيعة نشاطها وإذل درجة اىتماـ اإلدارة العليا بوظيفة الت  
أو عبنة الت دقيق الت ابعة  جمللس اإلدارة مباشرة عُ ب  تح اخلي ؼبسؤوؿ مارل أو إداري أو إذل اؼبدير العاـ، وقد تػُ دقيق الد  الت  
ابق تدخل ضمن اختصاص نائب اؼبدير العاـ للشؤوف اؼبالية أو ضمن دقيق يف الس  وقد كانت دائرة الت   ،لو

ت  وقد كانت مقتصرة على ؾباؿ احملاسبة واعبوانب اؼبالية، ،اختصاص اؼبراقب اؼبارل أم ا حاليا فقد تغَت 
اخلي يف دقيق الد  موقع دائرة الت   روري تغيَتاخلي، وأصبح من الض  االختصاصات واتس ع ؾباؿ عمل اؼبدقق الد  

نظيمي قابة اؼبطلوبة، كما أف  ربديد اؼبوقع الت  ربقيق الر   علىا يساعد نظيمي لتصبح تابعة جمللس اإلدارة فب  اؽبيكل الت  
 :1نباو  ،خلي يعتمد على عاملُت أساسُتادقيق الد  اؼبناسب لدائرة الت  

 ؛الت دقيق الد اخلي ائرةدوجوب ضماف استقبللية  -
 د دعم اإلدارة العليا ؽبا.عند اؼبستوى الذي يؤك   وجوب ربديد موقع دائرة الت دقيق الد اخلي -
 :اخليالد   دقيقارل يبُت  ىيكل تنظيمي مبوذجي لدائرة الت  والشكل الت  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .145-142ص  ، ص، مرجع سبق ذكرهخالد راغب اػبطيب 1
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اخلي في شركة نموذجيةدقيق الد  : نموذج لموقع وحدة الت  (1.1)الشكل رقم 

 
 
 .83ص  ،2002دار اعبامعة اعبديدة، االسكندرية،  اخلية،قابة واؼبراجعة الد  الر  االذباىات اغبديثة يف فتحي رزؽ السوافري وآخروف، المصدر:   

اخلي، حيث يضمن ىذا اؽبيكل دقيق الد  ابق ىيكبل تنظيميا مبوذجيا لدائرة الت  الشكل الس  يبثل   
م قارير مباشرة إذل عبنة تدقيق مستقلة واليت تض  ت  لل واخلي من خبلؿ رفعدقيق الد  امة لوظيفة الت  االستقبللية الت  

خلي تكوف من ادقيق الد  اؼبساءلة اإلدارية لقسم الت  غم من أف  بالر  و  غَت أن و أعضاء غَت تنفيذيُت من ؾبلس اإلدارة.
دقيق ىم من أعضاء الواقع العملي قد ىبتلف عن ذلك، حيث أف  أعضاء عبنة الت   إال  أف   ،دقيقطرؼ عبنة الت  
اخلي دقيق الد  ا هبعل اإلشراؼ على قسم الت  فب   ،تفرغُت ولديهم مسؤوليات أخرى خارج الشركةاؼبغَت ؾبلس اإلدارة 

 .1إلدارة العلياساءلة اماحية العملية ربت ي تكوف من الن  اخلدقيق الد  صعب، وؽبذا فإف  أقساـ الت   أمر
 :اخليدقيق الد  مهام الت   1.0

اؼبخاطر وربقيق أىداؼ الشركة مواجهة من خبلؿ  ، وذلكاخلي واغبوكمة نفس األىداؼدقيق الد  إف  للت    
وتقـو اإلدارة بنشر مبادئ  ،وضع القيم األخبلقية األساسية يتمثل يف ، إال  أف  دور اغبوكمةوضباية مصاحل اؼبسانبُت

 تقييم ىلحيث يعمل ع ،حوكمةللليم الس   طبيقت  الاخلي يف ربسُت دقيق الد  اغبوكمة وإجراءاهتا، بينما يساىم الت  

                                                           
 .83فتحي رزؽ السوافري وآخروف، مرجع سبق ذكره، ص  1
 

 مجلس اإلدارة                     دقيقلجنة الت  

اخليدقيق الد  الت     

نفيذيةاإلدارة الت     

 اإلدارة الوسطى 

 اإلدارة العليا 

 مسؤولية   إدارية

مسؤوليات 
إعداد  
التقارير 
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اخلي دقيق الد  مهاـ الت  وتتمثل  .1وكذا تقييم مدى فعالية أداء إدارة الشركة ،األخبلقية مدى االلتزاـ هبذه القيم
 :2ما يليأساسا في

وذلك من خبلؿ مراقبة شاملة  ،شغيلي للشركةاألداء الت   وتتمثل يف تقييم دقيق العملي:مهمة الت   -
 بعة، أي القياـ بتقييم شامل لكيفية تنظيم الشركة وألدائها شاطات اؼبنجزة واإلجراءات اؼبت  الن   لكل  
 اغبلوؿ اؼبمكنة. واقًتاحاالختبلالت  اكتشاؼوالعمل على  ،العاـ

البشرية  ،أكد من صحة اؼبعلومات اؼبالية وضباية األصوؿ اؼباديةوتتمثل يف الت  دقيق المالي: مهمة الت   -
 واؼبالية للشركة.

اخلي يف ربديد اؼبخاطر اؼبرتبطة باألىداؼ وتتمثل مهمة اؼبدقق الد   دقيق االستراتيجي:مهمة الت   -
يطرة على اآلثار زمة للس  قابية البل  اإلجراءات الر   تقييموجهات االسًتاتيجية للشركة، والعمل على والت  
 لبية ؽبذه اؼبخاطر وإدارهتا بطريقة سليمة. الس  

 فيها مٌ ك  ح  ت  عمليات الشركات مُ  أكيد بأف  كل  ز على الت  اخلي تًتك  دقيق الد  ضح أف مهاـ الت  ا سبق يت  فب    
يعمل على تزويد األطراؼ و ، اليت مت  إعدادىا كما يبنح ثقة أكرب للبيانات واؼبعلومات،  وضمن الشفافية اؼبطلقة

ل مهمة يسهِ اؼبارل واؼبخاطر احمليطة بالشركة، كما شغيلي و ذات العبلقة بالشركة باؼبعلومات اؼبتعلقة باألداء الت  
دقيق وزيادة لئلشراؼ على مهنة الت   ،اخلي بإنشاء عبنة تدقيقالد  دقيق دقيق اػبارجي. وقد تزيد فعالية الت  الت  

أف   بدو جلياي من ىنا اخلي خاصة إذا مت  االلتزاـ بقواعد أخبلقيات اؼبهنة.استقبللية وموضوعية عمل اؼبدقق الد  
 شروط قباح مسار تطبيق حوكمة الشركات.بُت اخلي ىو شرط أساسي من دقيق الد  الت  

 على حوكمة الشركات اخليدقيق الد  لت  امهنة ولية لممارسة المعايير الد  أثر تطو ر : المطلب الثالث
 ،األكثر شيوعا وتطبيقا يف العادل اخليُتادرة عن معهد اؼبدققُت الد  اخلي الص  دقيق الد  معايَت الت   رُ بػ  ت  عح تػُ   

فب ا  اؿفع  كفء و   اخلي بشكلدقيق الد  ضماف تنفيذ أنشطة الت   على لة إرشادية متكاملة تساعدحيث تشكل أد  
 يزيد من ثقة اؼبسانبُت وأصحاب اؼبصاحل ويدعم حوكمة الشركات. 

 :اخليدقيق الد  ولية للممارسة المهنية للت  المعايير الد   .1
 1978اخليُت بأمريكا سنة اخلي اليت وضعها معهد اؼبدققُت الد  الد   دقيقالعاـ ؼبعايَت الت  ف اإلطار يتكو    

 معيارا فرعيا. 25عامة مت  تبويبها يف ؾبموعات وتتضمن  من طبسة معايَت، 1993واليت مت  تعديلها يف سنة 

                                                           
 مذكرة، 2010-2009أمينات اعبزائرية" خبلؿ زالسي رياض، إسهامات حوكمة اؼبؤسسات يف ربقيق جودة اؼبعلومات احملاسبية "دراسة حالة شركة أليانس للت   1

 .71، ص 2012-2011قلة، جامعة قاصدي مرباح، ور كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، قسم العلـو التجارية، ،  شهادة اؼباجستَت لنيلمقدمة 
 .09-07 ص ص، مرجع سبق ذكره، اخلي ودوره يف إقباح مسار تطبيق اغبوكمةدقيق الد  الت   ،بديسي فهيمة 2
 ص مرجع سبق ذكره،  ،ػبضاري صاحل ،ينمزياين نور الد  ، )تعٍت كلمة معيار ما ينبغي أف يكوف عليو الشيء، وىو بذلك مرجعية لتقييم نوعية األوضاع واإلقبازات

05). 
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اإلطار ف يتكو  و .20041 ُشر ع  يف العمل هبا يف أو ؿ جانفي ،2003يف ديسمرب  وقد كاف آخر تعديل ؽبا  
منهما ينطبق  وكل   ،مات ومعايَت األداءنبا معايَت الس   ،اخلي اعبديدة واؼبعد لة من ؾبموعتُتدقيق الد  العاـ ؼبعايَت الت  

 :2اخلي بشكل عاـدقيق الد  خدمات الت   على
وتتناوؿ  ،)سلسلة األلف( Attribut Standards فات()الص   ماتمعايَت الس   :المجموعة األولى -

 اخلي. دقيق الد  وف أنشطة الت  مات خصائص اؼبنظمات واألفراد الذين يؤد  معايَت الس  
وىي اؼبعايَت اليت  ،)سلسلة األلفُت( Performance Standardsمعايَت األداء : المجموعة الثانية -

 اخلي.دقيق الد  م من خبلؽبا قياس أداء أنشطة الت  اخلي، واؼبعايَت اليت يت  دقيق الد  تصف أنشطة الت  
مات ومعاير تطبيق معايَت الس   (nnnn.Xn)سلسلة  Implémentation Standards نفيذمعايَت الت   تتوذل  

 اتية على الشركة.قابة الذ  دليس والر  األداء على أنواع ؿبد دة من األنشطة، مثل تدقيق اإلذعاف وفحص الغش والت  
 أي ،نفيذؼبعايَت الت   تتوفر فئات متعددة يف حُتمات ومن معايَت األداء، و توجد فئة واحدة من معايَت الس  أن  ب علما

بعد رقم  Cاخلي، مثل األنشطة االستشارية اليت يشار إليها حبرؼ دقيق الد  نشطة الت  يسي من أنشاط رئ فئة لكل  
 ...إخل.  nnnn.A1بعد رقم اؼبعيار كما يف  Aأكيد اليت يشار إليها حبرؼ أو أنشطة الت   ،nnnn.c1اؼبعيار كما يف 

 :ارلالت   حوالن  اخلي كانت على ق الد  دقيمعايَت الت   اليت عرفتهاطورات أىم الت  و  
"إف  أن وعلى  االستقبللية واؼبوضوعيةهتديد بشأف  1100/1130اؼبعيار فقد تضمن : ماتمعايير الس   ال. أو  

هديد شكبل أو موضوعا، فإن و ينبغي اإلببلغ عن ذلك للجهات اؼبعنية ضت االستقبللية أو اؼبوضوعية للت  تعر  
 :ومن ىذه العوامل .ة أو اؼبوضوعية"د االستقبلليالعوامل اليت هتد  ويتوقف مدى اإلببلغ على طبيعة 

 :(1A) -(A1 1130)أكيد سبة لخدمة الت  بالن   (1
ابق، فمن يف الس  عمليات ؿبد دة كانوا مسؤولُت عنها  اخليوف عن تقييمينبغي أف يبتنع اؼبدققوف الد   -

نشاط كاف مسؤوال  تدقيق على اتى اؼبدقق خدمسليب إذا أد   بشكلاؼبفًتض أف تتأثر اؼبوضوعية 
 عنو سابقا؛

 الوظائف اليت يؤديها كبَت اؼبدققُت. تقييم ينبغي أف يكوف ىناؾ طرؼ خارجي مسؤوؿ عن -
 :(C2)   -(C1 1130)سبة لخدمة االستشارة بالن   (1

 عمليات كانوا مسؤولُت عنها سابقا؛اخليوف خدمات استشارية عن ـ اؼبدققوف الد  يبكن أف يقد   -
اخليُت عند أدائهم ػبدمات د استقبللية أو موضوعية اؼبدققُت الد  احملتمل أف يقع ما يهد  إذا كاف من  -

 قبل قبوؿ تقدمي االستشارة. جهات اؼبعنيةاستشارية، فإن و ينبغي اإلفصاح عن ذلك لل
  

                                                           
1
 IFACI, Institut de l’Audit Interne, Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne, 

février 2004, p 03. 
  .53-50ص  اخلي واغبكومي، مرجع سبق ذكره، صدقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   2
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 :ما يلي زمةاؼبتعلق بالعناية اؼبهنية البل   1200/1220اؼبعيار  كما تضمن
 :(A2) -(A1 1220)أكيد سبة لخدمة الت  بالن   (1
 :يلي، وأف يأخذ يف االعتبار ما جبةاخلي أف يلتـز بالعناية اؼبهنية الواعلى اؼبدقق الد   . أ

 دقيق؛ىداؼ الت  مدى العمل اؼبطلوب ألداء أ -
 قابة؛وعمليات اغبوكمة والر   ية إدارة اؼبخاطرمدى كفاية وفعال -
 ؛حدوث أخطاء جوىرية أو حاالت عدـ التزاـاحتماؿ  -
 ي قياسيا إذل منافعو.العمل اؼبؤد  تكلفة  -

 اخلي أف ينتبو للمخاطر اعبوىرية اليت قد تؤثر على األىداؼ والعمليات أو اؼبوارد.على اؼبدقق الد   . ب
 :(C1 1111)بالنسبة لخدمة االستشارة  (1

  :بأف يأخذ يف االعتبار ،اريأف يبذؿ العناية اؼبهنية الواجبة أثناء قيامو بعملو االستش اخليعلى اؼبدقق الد    
 تائج إليو؛حاجات وتوقعات العميل دبا يف ذلك توصيل الن   -
 ل اؼبطلوب لتحقيق أىداؼ العمل؛سيب ومدى العمعقد الن  الت   -
 تكلفة العمل االستشاري قياسا إذل اؼبنافع اؼبختلفة منو. -

كبَت اؼبدققُت أف يضع اػبطط اػباصة "على   أن وإذل  خطيطبشأف الت   2010اؼبعيار أشار : معايير األداءثانيا. 
 :مراعاة ما يليمع  .نظيمية"ىداؼ الت  اخلي دبا يتماشى مع األدقيق الد  لت  باؼبخاطر لتحديد أولويات نشاط ا

اخلي على تقييم دقيق الد  ينبغي أف تستند خطة نشاط الت   :(A1)2010 )أكيد سبة لخدمة الت  بالن   (1
 األقل.م مر ة كل سنة على اؼبخاطر اليت تت  

 على كبَت اؼبدققُت أف ينظر يف أمر قبوؿ االستشارات بناءً  :(C1) 2010)سبة لخدمة االستشارة بالن   (1
ة، وينبغي أف تشتمل اػبطة على األعماؿ ارة اؼبخاطر وربسُت عمليات الشركعلى استهداؼ ربسُت إد

 القياـ هبا. الواجباالستشارية 
ا اكتسبت دور   ،رتقد تطو   اخليدقيق الد  مهنة الت   من ىنا قبد أف     األنبية داخل ـبتلف  ا يفبالغ اكما أهن 
اذبة عن اؼبعلومات الن   كما أف    .بحسواء كانت شركات صناعية أو حكومية أو غَت ىادفة للر   ،واع الشركاتنأ

داخل الشركة وخارجها، وىو ما يؤدي إذل االستخداـ الكفء  اتاخليُت قد تساعد على ازباذ القرار اؼبدققُت الد  
اخلي أصبحت ؽبا مسؤولية واسعة دقيق الد  مهنة الت   إضافة إذل ذلك فإف   .ادرة للشركةنظيمية الن  والفع اؿ للموارد الت  

استشارية فهي اخلي بتقديبها ػبدمات دقيق الد  وظيفة الت   ، كما أف  واذباه أصحاب اؼبصاحل ،شركة ذاهتااذباه ال
دقيق قائمة معايَت الت  اجملموعة األوذل من ح واعبدوؿ اؼبوارل يوض   تساىم بشكل كبَت يف ربسُت حوكمة الشركات.

 .، واؼبتمثلة يف معايَت الس مات )سلسلة األلف(اخلي اعبديدةالد  
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  )سلسلة األلف( Attribut Standardsمعايير الس مات  :(1.1)رقم  جدولال
 ATTRIBUTE STANDARDS يير السماتمعا األولىالمجموعة 

   لطة واؼبسؤوليةالغرض والس   1000
   االستقبلؿ واؼبوضوعية 1100
  نظيمياالستقبلؿ الت   1110 
  اؼبوضوعية الفردية 1120 
  هتديد االستقبلؿ أو اؼبوضوعية 1130 

   الكفاءة والعناية اؼبهنية البلزمة 1200
  اؼبهنيةالكفاءة  1210 
  العناية اؼبهنية البلزمة 1220 
  التطوير اؼبهٍت اؼبستمر 1230 

   تأكيد اعبودة وبرامج التحسُت 1300
  تقييم برامج اعبودة 1310 

 اخليقييم الد  الت   1311  
 قييم اػبارجيالت   1312  
  قرير عن برامج اعبودةالت   1320 
  اؼبعايَتلقد دققنا وفق عبارة استخداـ  1330 

  االفصاح عن عدـ اإلذعاف 1340 
 .84،85 اخلي واغبكومي، مرجع سبق ذكره، صدقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   :المصدر

، اؼبتمثلة يف معايَت اعبدوؿ اؼبوارل يوض ح اجملموعة الثانية من قائمة معايَت الت دقيق الد اخلي اعبديدةأم ا  
 .األداء )سلسلة األلفُت(
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 )سلسلة األلفين( Performance Standardsمعايير األداء (: 1.1الجدول رقم )
 PERFORMANCE STANDARDSمعايير األداء  المجموعة الثانية

   إدارة أنشطة الت دقيق الد اخلي 2000

  الت خطيط 2010 
  االتصاؿ واؼبوافقة 2020 
  إدارة اؼبوارد 2030 
  واإلجراءاتالس ياسات  2040 
  نسيقالت   2050 
  قرير إذل اجمللس واإلدارة العلياالت   2060 

   طبيعة العمل 2100
  إدارة اؼبخاطر 2110 
  قابةالر   2120 
  اغبوكمة 2130 

   زبطيط اؼبهمة 2200
  خطيطاعتبارات الت   2201 
  أىداؼ اؼبهمة 2210 
  نطاؽ اؼبهمة 2220 
  اؼبهمةزبصيص موارد  2230 
  برنامج عمل اؼبهمة 2240 

   أداء اؼبهمة 2300
  ربديد اؼبعلومات 2310 
  قييمحليل والت  الت   2320 
  تسجيل اؼبعلومات 2330 
  اإلشراؼ على اؼبهمة 2340 

   تائجتوصيل الن   2400
  وصيلمعايَت الت   2410 
  جودة االتصاؿ 2420 
 هو واػبطأالس   2421  
  االفصاح عن عدـ اإلذعاف للمعايَت 2430 
  تائجنشر الن   2440 

   برامج اؼبراقبة 2500

   قبوؿ اإلدارة للمخاطر 2600

 .85،86 اخلي واغبكومي، مرجع سبق ذكره، صدقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   المصدر:
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 :اخلي في دعم حوكمة الشركاتدقيق الد  ر معايير الممارسة المهنية للت  أثر تطو   .1
، أم ا يف دعم حوكمة الشركات ىذه اؼبعايَتعلى دور  مات )سلسلة األلف(ت ؾبموعة معايَت الس  أكد    

واؼبتمثل  .بلؿ ما تضمنتوسبة ؼبعايَت األداء )سلسلة األلفُت(، فهي تساىم يف دعم حوكمة الشركات من خبالن  
 :1فيما يلي

قارير إذل ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا إذل أن و هبب على رئيس بشأف رفع الت   2060يشَت اؼبعيار رقم  -
اخلي دقيق الد  أف يرفع تقاريره عن أىداؼ أنشطة الت   Chief Audit Executive (CAE)اؼبدققُت 
،  صلة خبطة العمل بشكل دوري إذل ؾبلس اإلدارة وإذل اإلدارة العليالطات واؼبسؤوليات اؼبت  وعن الس  

اؼبواضيع قابة وحوكمة الشركات، و اؼبخاطر اعبوىرية والر  اؼبتعلقة بقرير القضايا ل الت  شمكما ينبغي أف ي
 ها ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا؛األخرى اليت يطلب

اخلي دقيق الد  نشاط الت   فهو يشَت فيما ىبص "طبيعة العمل" إذل أف   2100سبة للمعيار أم ا بالن   -
 :بة وحوكمة الشركات. وذلك كما يليقااؼبخاطر والر   إدارةيتوذل تقييم واإلسهاـ يف ربسُت 

اخلي الشركة، دقيق الد  إذل أن و ينبغي أف يساعد نشاط الت   2110اؼبعيار يشَت : ارة المخاطردسبة إلال. بالن  أو  
اخلي يف ربسُت إدارة دقيق الد  ينبغي أف يساىم الت  عرض اعبوىري للمخاطر، كما وذلك عن طريق ربديد وتقييم الت  

  :قابة مع مراعاة ما يليوأنظمة الر  اؼبخاطر 
 :(A1 -2110.A2)أكيد سبة لخدمة الت  بالن   . أ

 الية نظاـ إدارة اؼبخاطر بالشركة؛اخلي على متابعة وتقييم فعدقيق الد  ينبغي أف يعمل نشاط الت   (1
وذلك فيما يتعلق  ،للمخاطرعرض الشركة تاخلي على تقييم دقيق الد  ينبغي أف يعمل نظاـ الت    (2

االلتزاـ العمليات، ضباية األصوؿ، و  كفاءة وفعاليةشغيلية،  ىة اؼبعلومات اؼبالية والت  وثوقية ونزادب
 شريعات والعقود اؼبوقعة.بالقوانُت والت  

 :(C1) -2110.C2سبة لخدمة االستشارة بالن   . ب
تصلة اخليُت مناقشة اؼبخاطر اؼبالد   على اؼبدققُت القياـ باألعماؿ االستشارية فإن و يتعُت  عند  (1

 بأىداؼ األعماؿ االستشارية؛
اخليُت أف يستخدموا اؼبعرفة اليت يكتسبوهنا من األعماؿ االستشارية يف ربديد على اؼبدققُت الد   (2

 ة.عرض للمخاطر اعبوىرية بالشركالت   وتقييم
اخلي الشركة فيما دقيق الد  إذل أن و ينبغي أف يساعد نشاط الت   2120يشَت اؼبعيار : قابةسبة لتأكيد الر  ثانيا. بالن  

حسُت قابة عن طريق تقييم فعالية وكفاية تلك اآلليات، وكذلك عن طريق تعزيز الت  يتعلق بوضع آليات فع الة للر  
 .ؼبستمر بالشركةا

                                                           
 .64-60ص ص ، اؼبرجع السابق 1
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 :مع مراعاة ما يلي ويكوف ذلك
 : (A1 - A4. 2120) أكيدسبة لخدمة الت  بالن   . أ

على تقييم كفاية  نتائج تقييم اؼبخاطراخلي باالعتماد على دقيق الد  أف يعمل نشاط الت  ينبغي  (1
 :، وينبغي أف يشتمل ذلك علىقابة اليت تضم اغبوكمة بالشركة وأنظمة معلوماهتاوفعالية أدوات الر  

 شغيلية؛موثوقية ونزاىة اؼبعلومات اؼبالية والت  ضماف  -
 كفاءة وفعالية العمليات؛ضماف   -
 ضباية األصوؿ؛ضماف  -
 شريعات والعقود اؼبوقعة.االلتزاـ بالقوانُت والت  ضماف  -

 امج دبا يتماشى مع أىداؼ الشركة؛حقق من وضع الرب اخليُت الت  على اؼبدققُت الد   (2
تائج مع حقق من مدى توافق الن  اخليُت القياـ بتدقيق العمليات والربامج للت  على اؼبدققُت الد   (3

 األىداؼ اؼبوضوعة؛
ىداؼ حقق من إقباز األعايَت كافية للت  حقق من وضع اإلدارة ؼباخليُت الت  ينبغي على اؼبدققُت الد   (4

قابة، اخليوف تلك اؼبعايَت يف عملية تقييم أدوات الر  ينبغي أف يستخدـ اؼبدققوف الد   حيث ،اؼبوضوعة
يعملوا مع اإلدارة على تطوير  اخليُت أفعلى اؼبدققُت الد   تطلبفإن و ي ،أم ا إذا دل تكن اؼبعايَت كافية

 قييم اؼببلئمة.معايَت الت  
 :(C1-C2 .2120)سبة لخدمة االستشارة بالن   . ب

قابة تتماشى حقق من أف  أدوات الر  اخليُت عند أداء واجبهم االستشاري الت  ينبغي على اؼبدققُت الد   (1
اخليوف قادرين على كما ينبغي أف يكوف اؼبدققوف الد    ها،قف يف ربقيو مع األىداؼ اليت يرغب

 قابة؛وىرية يف أدوات الر  اعبعف ض  الاكتشاؼ نواحي 
يف عملية  يكتسبوهنا من خبلؿ عملهم االستشاري اخليوف اؼبعرفة اليتاؼبدققوف الد   ج  م  دح ينبغي أف ي   (2

 ض الشركة للمخاطر.ربديد وتقييم تعر  
يشَت إذل أن و ينبغي أف  2130اؼبعيار رقم  فإف   فيما ىبص  حوكمة الشركات، :سبة لحوكمة الشركاتثالثا. بالن  

 :من خبلؿوذلك  ،ات حوكمة الشركاتاخلي يف تقييم وربسُت عمليدقيق الد  يساىم نشاط الت  
 ؛جمللس اإلدارة واإلدارة العليا من وضع القيم واألىداؼ وتوصيلها حققالت   (1
 مراقبة عملية إقباز األىداؼ؛ (2
 حقق من اؼبساءلة؛الت   (3
 اغبفاظ على القيم بالشركة.حقق من الت   (4
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 :1هبب مراعاة ما يلي اكم
 : (A1. 2130)أكيد سبة لخدمة الت  بالن   . أ

 نظيمية.حقق من اتساقها مع القيم الت  اخليُت فحص العمليات والربامج للت  هبب على اؼبدققُت الد   -
 :(C1. 2130)  لخدمة االستشارة سبة بالن   . ب

 مع األىداؼ العامة للشركة.هبب أف تتوافق أىداؼ العملية االستشارية  -
فيشَت إذل أن و عندما يقـو اؼبدققوف  ،خطيط"اؼبتعلق ب"اعتبارات الت   2201للمعيار رقم سبة أم ا بالن    

 :فإن و يتعُت  عليهم مراعاة ما يليخطيط للمهمة اؼبراد أداؤىا اخليوف بالت  الد  
 قابة على األداء؛م فحصو ووسائل الر  شاط الذي يت  أىداؼ الن   (1
على م من خبلؽبا اغبفاظ ساليب اليت يت  العمليات واألاألىداؼ، اؼبوارد،  شاط،اؼبخاطر اؽبامة للن   (2

 اؼبخاطر عند اؼبستوى اؼبقبوؿ؛
 قابة؛قابة مقارنة بإطار أو مبوذج الر  كفاية وفعالية إدارة ـباطر األنشطة وأنظمة الر   (3
 قابة.األنشطة ونظاـ الر   حسينات اؽبامة على إدارة ـباطرالت   وضعالفرص اؼبتاحة ل (4

الذين  فاىم مع العمبلءاخليُت توفَت أسس للت  فإن و هبب على اؼبدققُت الد   ،سبة للمهمة االستشاريةأم ا بالن    
 خرى.طاؽ وخاصة اؼبسؤوليات وتوقعات العميل األف األىداؼ والن  موف ؽبم االستشارات بشأيقد  

قابة على أف تشمل أىداؼ اؼبهمة اؼبخاطر والر   فينص   ،بشأف "أىداؼ اؼبهمة" 2210اؼبعيار رقم  أم ا  
 :وذلك كما يلي ،الفحص لؤلنشطة ؿبل   وعمليات حوكمة الشركات اؼبصاحبة

 :(A2-2210.A1)أكيد سبة لخدمة الت  بالن   . أ
ربديد وتقييم اؼبخاطر  عليو خطيط للعمل اؼبراد القياـ بو، فإن و يتعُت  اخلي الت  عندما يتوذل اؼبدقق الد   (1

 لك اؼبخاطر؛ف تعكس أىداؼ العمل نتائج تقييم تالفحص، كما ينبغي أ شاط ؿبل  اؼبتصلة بالن  
عدـ اإلذعاف لفات، اؼبخا ،األخطاء حدوث اخلي أف يأخذ بعُت االعتبار احتماؿعلى اؼبدقق الد   (2

  خرى عند تطوير أىداؼ اؼبهمة.عارضات األوالت  
 :(C1.2210)سبة لخدمة االستشارة بالن   . ب

نطاؽ االتفاؽ و قابة وعمليات حوكمة الشركات هبب أف تتناوؿ أىداؼ اؼبهمة االستشارية اؼبخاطر والر    
 مع العميل.

إذل أن و يبكن  2440اؼبعيار يشَت  (C2.2440) اؼبهمة االستشارية وفق تائج""بنشر الن   أم ا فيما يتعلق  
أثناء اؼبهمة االستشارية، وإذا كانت تلك القضايا  قابة وحوكمة الشركاتربديد القضايا اؼبتصلة بإدارة اؼبخاطر والر  

 و ينبغي توصيلها إذل اإلدارة العليا وؾبلس اإلدارة.سبة للمنظمة فإن  سبثل أنبية بالغة بالن  
                                                           

 .64،65، ص اؼبرجع السابق  1
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لدعم اخلية وإدارة المخاطر قابة الد  تقييم نظام الر  اخلي في دقيق الد  : دور الت  المبحث الثاني
 حوكمة الشركات     
طر من أجل إدارة اؼبخا ،دقيق وعبنة اؼبخاطر إف وجدتعبنة الت  اخلي مع ؾبلس اإلدارة، دقيق الد  يعمل الت   

الوحيدة داخل الشركة اخلي ىي دقيق الد  اخلية ككل، ومن احملتمل أف تكوف وظيفة الت  قابة الد  فعالية الر  ضماف و 
تقدمي تأكيد مستقل ، تقدمي اؼبشورة من خبلؿ، يف الشركة قابةاؼبخاطر والر  إدارة اليت يكوف ؽبا فهم عميق ب

من الغَت ؽبذا ارة اؼبخاطر وغَتىا من اؼبهاـ، قابة األساسية وأنشطة إدوموضوعي جمللس اإلدارة عن كفاية وفعالية الر  
 يوجد فيها وظيفة تدقيق داخلي. أف قبد شركة كبَتة ال معقوؿ

 دور الت دقيق الد اخلي في تقييم نظام الر قابة الد اخلية لدعم حوكمة الشركات: لالمطلب األو  
ظهرت الفضائح اؼبالية سعينات، حيث خبلؿ ىذه الفًتة قابة الد اخلية يف بداية الت  تزايد االىتماـ بالر    

 قابة الد اخليةاألمريكية، واليت كاف من بُت أسباهبا ضعف أنظمة الر  ة اصة يف الواليات اؼبتحدواالقتصادية خ
 .للشركات

 :اخليةقابة الد  ماىية الر   .1
اؼبدقق  تعترب نقطة البداية ؼبهاـ ئيسية واؽبامة ألي مشروع، حيثظم الر  اخلية من الن  قابة الد  نظاـ الر   رُ بػ  ت  عح يػُ   

أي  ،دقيق وربديده ؼبدى االختبارات اليت سيقـو هباواألساس الذي يرتكز عليو عند إعداده لربنامج الت   اػبارجي
وىذا يعتمد على مدى قو ة أو ضعف نظاـ  ،دقيق الذي سيتبعو سواء كاف تدقيق كامل أو جزئيربديد أسلوب الت  

 .اخليةقابة الد  الر  
  :أنواعهااخلية و قابة الد  الر   مفهوم 1.1

احملاسبُت واؼبدققُت  ناية كبَتة واىتماما بالغا من طرؼع نوات األخَتةيف الس   اخليةقابة الد  أنظمة الر   لقيت  
ياع وحاجة اإلدارة لبيانات دورية دقيقة وضباية ؼبواردىا من الض   ،وإدارة الشركات بسبب زيادة حجم اؼبشروعات

 أىدافها. اإلدارة على ربقيق  نظاما يساعد اخليةقابة الد  واالختبلس، وذلك باعتبار الر  
 :اخليةقابة الد  مفهوم الر   . أ

، والذي كاف يستعملو اخليبط الد  الض  مصطلح  اخلية يف الفًتة األخَتة ؿبل  قابة الد  الر  أخذ مصطلح   
للمحافظة  شركةكاف يقصد بو اإلجراءات والطرؽ اؼبستخدمة يف ال  حيثاسبوف ورجاؿ األعماؿ يف اؼباضي، احمل

غَت يف اؼبصطلح ىذا الت   كما أف  قدية واألصوؿ األخرى واكتشاؼ األخطاء للمحافظة على دقة اغبسابات.  على الن  
 .1اخلي إحدى حلقاهتابط الد  اخلية، وأصبح الض  قابة الد  تبعو توس ع يف مفهـو وأغراض الر  

فقد حظيت باىتماـ اؽبيئات  ،اخلية يف قباح الشركاتقابة الد  ور اؽباـ الذي تلعبو أنظمة الر  لد  نتيجة لو   
 اخلية بصورة مستمرة. قابة الد  احملاسبية اؼبتخصصة اليت سعت إذل تطوير مفهـو الر  

                                                           
 .213،214 حاـز ىاشم اآللوسي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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قابة "الر   على أف   والذي ينص   ،اخلية ىو تعريف صبعية اؼبدققُت األمريكيُتقابة الد  ؿ تعريف للر  وكاف أو    
خرى جبانب قدية واألصوؿ األل اغبفاظ على الن  من أج ،اخلية ىي اإلجراءات والطرؽ اؼبستخدمة يف الشركةالد  
  .1"فاترقة الكتابية لعملية مسك الد  أكد من الدِ الت  

أكد من دقة البيانات اخلية ىو ضباية أصوؿ اؼبشروع والت  قابة الد  قليدي لنظم الر  اؼبفهـو الت   أف   واؼببلحظ  
قابة وأصبح يقصد بالر   ،سع نطاقواخلية ات  قابة الد  لنظم الر   فاتر، غَت أف  اؼبفهـو اغبديثاحملاسبية اؼبسجلة بالد  

ااخلية كما عرفها اجملمع األمريكي للمحاسبُت القانونيُت الد   نظيمية وكل ما يرتبط هبا من اػبطة الت  تشمل " على أهن 
وسائل وإجراءات يتبناىا اؼبشروع للمحافظة على األصوؿ، اختبار دقة اغبسابات ودرجة االعتماد عليها، تنمية  

 .2ياسات اإلدارية اؼبوضوعة"باع الس  تشجيع إت  و كفاءة العمل، 
لطات، الس   اؼبشروع لتوضيحتنظيم  أساسا على ملتاخلية تشقابة الد  ضح أف  أىداؼ الر  يت   ا سبقوفب    

أكد من دقة الت  ، وكذا االستعماؿبلعب واالختبلس وسوء كة من الت  ضباية أصوؿ الشر و  ،اؼبسؤولياتو  بلحياتالص  
مع رفع  ،وتشجيع االلتزاـ هبا ياسات والقرارات اإلداريةرسم الس  البيانات احملاسبية حىت يبكن االعتماد عليها يف 

 الشركة.ب نفيذ يف األقساـ اؼبختلفةتقييم مستويات الت  مستوى كفاءة العمل وكذا 
شاط، حيث وذلك تبعا لطبيعة وحجم الن   ،اخلية زبتلف من شركة إذل أخرىقابة الد  إال  أف  إجراءات الر    

فما ىو مناسب لشركة  ،اخلية يبكن إتباعو يف صبيع الشركاتقابة الد  أن و يف الواقع ال يوجد نظاـ ثابت وؿبد د للر  
معي نة قد ال يكوف مناسب لشركة أخرى، لكن تتوفر بعض اؼببادئ اليت يبكن االقتداء هبا لتحقيق نظاـ رقابة 

 .3داخلية فع اؿ
 :اخليةقابة الد  أنواع الر   .ب 

 :تتمثل فيما يلي واليت ،اخلية ثبلث أنواع رئيسيةقابة الد  للر    
عنصرا رئيسيا من تعترب و  ،اخلية يف الشركةقابة الد  لر  ي لاإلدارية الوجو اإلدار قابة سبثل الر   :قابة اإلداريةالر   -

ة استخداـ موارد وفبتلكات حقق من كفاءزمة للت  قابة اإلجراءات البل  وع من الر  ويتضمن ىذا الن   عناصرىا،
وائح والقوانُت والل   اإلدارية اؼبرسومة ياساتالشركة والعاملُت فيها بالس  حقق من مدى التزاـ الشركة، والت  

 .4مة ألنشطة الشركةاؼبنظ  و  ولةاؼبوضوعة على مستوى الد   اخلية واػبارجيةالد  
عنصرا رئيسيا من عناصرىا يف تعترب و  ،اخليةقابة الد  قابة احملاسبية الوجو احملاسيب للر  سبثل الر   :قابة المحاسبيةالر   -

األصوؿ وضماف دقة البيانات واؼبعلومات احملاسبية اؼبسجلة قابة إذل ضباية وع من الر  الشركة، ويهدؼ ىذا الن  
أكيد على أن و قد مت  تنفيذ العمليات اؼبالية وفقا فاتر، وذلك من أجل تزويد اؼبدقق بدرجة معقولة من الت  بالد  

                                                           
 .12، ص 2010اف، اخلية واؼبالية، الطبعة األوذل، دار البداية ناشروف وموزعوف، عم  قابة الد  مصطفى صاحل سبلمة، مفاىيم حديثة يف الر   1
 .58ادريس عبد السبلـ اشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .61، ص اؼبرجع السابق 3
 .88السي د ؿبمد، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ِكُن ىذه العمليات قد مت  تسجيلها بشكل سليم يبُ   ، وأف  على تعليمات خاصة اياسة العامة للشركة أو بناءً للس  
 .1قاريرقارير اؼبالية وفقا للمبادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها، أو أي  مبادئ أخرى مبلئمة ؽبذه الت  من إعداد الت  

نسيق واإلجراءات اليت هتدؼ نظيمية وصبيع وسائل الت  اخلي اػبطة الت  بط الد  يشمل الض   :اخليبط الد  الض   -
واغبد  من إمكانية استخدامها إال  يف  ،سوء االستعماؿأو  ياعالض   غبماية أصوؿ الشركة من االختبلس أو

صوؿ أل اؼبتضمنةة ياسباحملجبلت س  الطاؽ الذي تضعو إدارة الشركة، مع وضع نظاـ ؼبقارنة بيانات حدود الن  
على أساس دوري، مع ضرورة دراسة وذلك الشركة مع نتائج اعبرد الفعلي لؤلصوؿ اؼبوجودة يف حيازهتا 

قابة يف سبيل ربقيق أىدافو وع من الر  يعتمد ىذا الن  كما  فات قد تكشفها ىذه اؼبقارنة.أسباب أي اختبل
موظف ؼبراجعة موظف آخر يشاركو تنفيذ  تقسيم العمل مع اؼبراقبة الذاتية، حيث ىبضع عمل كل  على 

 .2لطات واؼبسؤولياتالعملية، كما يعتمد على ربديد االختصاصات والس  
 :اخليةقابة الد  المتعاملون مع الر   1.1

يتعامل مع الر قابة الد اخلية العديد من اعبهات من ـبتلف اعبوانب، سواء كاف ذلك من حيث وضع   
 :3ما يلياخلية نذكر قابة الد  من أبرز اؼبتعاملُت مع الر  وصيات، الن ظاـ أو تقييمو وربديد الت  

اخلية من شركة ألخرى، الد  قابة ىبتلف مستوى مشاركة ؾبلس اإلدارة يف الر   :مجلس اإلدارة .أ 
عن اػبصائص  الت ابعة لو دقيقعبنة الت  اإلدارة أو لس رة العامة أو اؼبديرية بإببلغ ؾبحيث تقـو اإلدا

رورة يعتمد ؾبلس اإلدارة على سلطتو من خبلؿ قيامو ، ويف الض  اخليةقابة الد  األساسية لنظاـ الر  
القياـ دبراقبة اسبة، كما يسمح وجود عبنة تدقيق من باؼبراقبة والفحص أو ازباذ إجراءات أخرى يراىا

دقيق باالستماع إذل رأي تقـو عبنة الت   ا، كماخلية وربديد مسؤولياتوقابة الد  دقيقة ومنتظمة لنظاـ الر  
 .اعنه أو تلخيص دوريقارير لت  لاخلي وتقديبو دقيق الد  مسؤوؿ الت  

ظاـ الذي يناسب وضعية بتعريف وربديد الن  وىي اعبهة اؼبكل فة  :اإلدارة العامة أو المديرية .ب 
نقائص يف ىذا  اكبراؼ أو صحيحية يف حالة وجود خلل أوونشاط الشركة، وقد تقـو باألعماؿ الت  

 ظاـ.الن  
زمة لتحسينو وصيات البل  وتقدمي ـبتلف الت   ،اخليةقابة الد  الر   نظاـيعترب تقييم  :اخليدقيق الد  الت     .ج 

حيث يقـو  ظاـ،دخل بشكل مباشر يف وضع الن  اخلي لكن دوف الت  دقيق الد  من مسؤوليات الت  
ساسية تائج األشركة عن الن   د دة حسب كل  اخلي بتبليغ اإلدارة العامة بطرؽ ؿبدقيق الد  مسؤوؿ الت  

 دقيق اليت مت  القياـ هبا.للت  
                                                           

 .216،217 حاـز ىاشم اآللوسي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .16مصطفى صاحل سبلمة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 ،ارية للمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعيةاخلية يف تقييم نظاـ اؼبعلومات احملاسيب للمؤسسة )دراسة حالة اؼبديرية التجعيادي ؿبمد ؼبُت، مسانبة اؼبراجعة الد   3

 . 136،137 ، ص2008-2007جامعة اعبزائر، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،  ،نيل شهادة اؼباجستَتل مقدمة، مذكرة (مقبوضات" –ورة "مبيعات الد  
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ومراقبة  زمة لتصميم وتشغيلهبب أف يبتلك اؼبعرفة واؼبعلومة البل   موظف كل  : الشركة موظفي .د 
شغيلي اؼبرتبط اخلية إضافة إذل األىداؼ اؼبسؤوؿ عن ربقيقها، مثبل اؼبسؤوؿ الت  قابة الد  نظاـ الر  

 امهم ااخليُت واإلطارات اؼبالية الذين يلعبوف دور اخلية وكذا اؼبراقبُت الد  قابة الد  مباشرة مع نظاـ الر  
 قابة.يف القيادة والر  

 :اخليةقابة الد  نظام الر  تقييم دقيق الد اخلي في دور الت   .1
قابة الد اخلية، ودور اؼبدقق الد اخلي ينحصر يف ىذا اجملاؿ من بُت أىم عناصر الر   رُ بػ  ت  عح دقيق الد اخلي يػُ الت    

قابة وكذا تقييم ىذه اإلجراءات ومراقبة مدى توافر مقومات نظاـ الر   ،قابيةيف اختبار مدى االلتزاـ باإلجراءات الر  
افة إذل ذلك فإف  اؼبشاركة الفع الة من ؾبلس اإلدارة ووجود قسم تدقيق داخلي فع اؿ يبنع ىيمنة الد اخلية. إض

اخليةاإلدارة على ىيكل الر    أماـ عمليات الغش اليت قد تقـو هبا اإلدارة.  اعائقشكل ي، كما قابة الد 
 :اخليدقيق الد  اخلية والت  قابة الد  العالقة بين الر   1.1

قابة الد اخلية حقق من االلتزاـ بإجراءات الر  اليت تستخدـ للت   األدواتبُت  من الد اخليدقيق يعترب الت    
 ،قابة الد اخليةقييم ؽبيكل الر  حقق والت  ، حيث يتوذل اؼبدققوف الد اخليوف عملية الت  1والعمل على ربسينها يف الشركة

سندة إليهم. كما يتوذل اؼبدققوف الد اخليوف ومدى الكفاءة يف تنفيذ الوحدات اؼبختلفة داخل الشركة لؤلعماؿ اؼب
 . 2تائج اليت يتوصلوف إليها وتوصياهتم إذل اإلدارة العلياقارير بالن  تقدمي الت  

نظيم نفسو، واإلدارة تعتمد يف متابعة أداء ىذا وتقع مسؤولية وضع نظاـ الر قابة الد اخلية على إدارة الت    
اخلي دقيق الد  إذل أن و ينبغي أف يساعد نشاط الت   2120 رقم اؼبعياريشَت يث ظاـ على اؼبدققُت الد اخليُت، حالن  

حسُت ق تعزيز الت  قابة عن طريق تقييم فعالية وكفاية تلك اآلليات، وكذلك عن طريوضع آليات فع الة للر  يف الشركة 
تطوير أي  نظاـ للر قابة الد اخلية يرتكز على أربع مسؤوليات أساسية  ، وإذا أخذنا يف االعتبار أف  3اؼبستمر بالشركة

 وأخَتا تقييمها. اختبار مدى االلتزاـ هباقابية، تطبيق اإلجراءات الر قابية، وضع اإلجراءات الر   4ىي
يف ، هامسؤولية اؼبدقق الد اخلي تقتصر فقط على اختبار االلتزاـ باإلجراءات الر قابية وتقييمحيث أف    

نفيذية، أم ا تطبيق ىذه كتيكية واإلدارة الت  من اإلدارة الت   أف  مسؤولية وضع اإلجراءات الر قابية تقع على كل   حُت
،  ذه اإلجراءاتدقيق الد اخلي باختبار االلتزاـ هبقسم الت   يف حُت يقـونفيذية، اإلجراءات فتكوف على اإلدارة الت  

قابة الد اخلية حبثا عن أفضل ربسُت فبكن، نفيذية بتقييم نظاـ الر  واإلدارة الت   كتيكيةمن اإلدارة الت   كما تقـو كل  
اخلي بتقييم مدى كفاية وفعالية نظاـ الر  ويقـو أيضا قسم الت   قابة الد اخلية ولكن بطريقة أكثر تنظيما دقيق الد 

                                                           
 .63مرجع سبق ذكره، ص  ادريس عبد السبلـ اشتيوي، 1
ار اعبامعية، ولية واألمريكية والعربية(، مسؤوليات اؼبراجع، زبطيط اؼبراجعة، اعبزء األوؿ، الد  طارؽ عبد العاؿ ضباد، موسوعة معايَت اؼبراجعة )شرح معايَت اؼبراجعة الد   2

 .51ص  ،2004االسكندرية، 
 .62 اخلي واغبكومي، مرجع سبق ذكره، صدقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   3
 .227 مرجع سبق ذكره، صد الفتاح ؿبمد الصحن وآخروف، عب 4
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بعدين لنظاـ الر قابة الد اخلية ونبا  ومشولية مقارنة دبا تقـو بو اإلدارة ذاهتا، حيث يقـو اؼبدقق الد اخلي بتقييم
ر تأكيدا كافيا صميم الذي يوف  صميم اعبي د لنظاـ الر قابة الد اخلية ىو الت  الت   ظاـ وفعاليتو، واؼبعروؼ أف  تصميم الن  

  .1ق ما مت  تصميمو من أجلوظاـ الفع اؿ ىو الذي وبق  نظيم سوؼ يتم ربقيقها بتكلفة معقولة، والن  أىداؼ الت   بأف  
دقيق الد اخلي والذي يعمل على دراسة وتقييم أنظمة الر قابة الد اخلية يزيد من اعتماد كما أف  وجود نظاـ سليم للت  

نة، كما يبكن لو االعتماد على اؼبدقق اػبارجي على درجة متانة أنظمة الر قابة الد اخلية واستعماؿ أسلوب العي  
قابة الد اخلية اعبي د ىو من متطلبات نظاـ الر   ومنو فإف   .2لد اخليبعض الكشوفات والقوائم اليت أعد ىا اؼبدقق ا

دقيق الد اخلي، تكوف مهمتو وجود قسم كتنظيم إداري داخل الوحدة االقتصادية والذي يطلق عليو بقسم الت  
وائح والل   اإلجراءات أكد من تطبيق كل  اخلية، من خبلؿ الت  قابة الد  أكد من تطبيق أو إقباز مهمات نظاـ الر  الت  

حقق من ظاـ احملاسيب، وكذا الت  ياسات اليت وضعتها اإلدارة، وكذا من دقة البيانات احملاسبية اليت يوِفرىا الن  والس  
 .3بلعب أو اؼبخالفاتعدـ وجود ـبتلف أوجو الت  

 :اخليةقابة الد  الر  نظام أساليب تقييم  1.1
حيث يتوذل اؼبدققوف  ،قابة الد اخليةيف الر   اأساسي اشركة عنصر  دقيق الد اخلي يف أي  يبثل فريق موظفي الت    

ظاـ يعمل بشكل جي د، أف  الن  ب ة، وذلك هبدؼ اغبصوؿ على تأكيدقابة الد اخليقييم ؽبيكل الر  حقق والت  عملية الت  
يف تطوير نظاـ  اأساسي اا هبعلو طرفدقيق فب  مث يقـو اؼبدقق الد اخلي بعرض تقييمو على اإلدارة العليا أو عبنة الت  

قابية وضع اإلجراءات الر   دوره االستشاري يعٍت عدـ مبادرتو يف لكن   ،قابة الد اخلية وذلك كوظيفة استشاريةالر  
اخلي بتقييم اإلجراءات وذلك حىت يستطيع دبوضوعية وحيادية القياـ بعملية الت   قييم، كما أف  قياـ اؼبدقق الد 

. 4يد من القو ة والقدرة على ربقيق أىداؼ ىذه اإلجراءات وأىداؼ الشركة ككلقابية يبنح ىذه اإلجراءات اؼبز الر  
على طبيعة  اقابة الد اخلية هبب عليو اختيار األسلوب الذي يتبعو وذلك بناءً ولكي يقـو اؼبدقق بتقييم نظاـ الر  

  .شاط الذي تزاولووحجم الشركة والن  
 : 5 اؼبدققُتوفيما يلي شرح ـبتصر ألكثر األساليب شيوعا بُت  

 )االستبيانات(:أسلوب قوائم االستقصاء  .أ 
شاطات والعمليات قابة الد اخلية على الن  أسئلة تتعلق بنظاـ الر   ربتوي علىعبارة عن قائمة  االستبيانات  

مثبل تقييم  ،شاطجزء منها يتعلق بإحدى ؾباالت الن   اؼبختلفة، وتكوف قائمة االستبياف مكو نة من عد ة أجزاء كل  
باع قابة الد اخلية على األصوؿ الثابتة، وتكوف اإلجابة عن ىذه األسئلة إم ا "بنعم" ويد ؿ على إت  إجراءات الر  

                                                           
  .228،229 ، صاؼبرجع السابق 1
 .34،35مصطفى صاحل سبلمة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .35، ص مرجع سبق ذكرهفتحي رزؽ السوافَتى، وآخروف،  3
 فلسطُت سوؽ يف اؼبدرجة العامة اؼبسانبة الشركات على تطبيقية دراسة) واإلداري اؼبارل األداء ضبط يف الد اخلي الت دقيق وظيفة دور اؼبدلل، يوسف سعيد يوسف 4

 .113،114 ص ،2007 غزة، االسبلمية، اعبامعة والتمويل، احملاسبة قسم التجارة، كلية اؼباجستَت،لنيل شهادة  مقدمة مذكرة ،(ةاؼبالي لؤلوراؽ
 .74 -71ص  ص مرجع سبق ذكره، ادريس عبد السبلـ اشتيوي، 5
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ليم وتعٍت باع اإلجراء الس  ظاـ، أم ا إذا كانت اإلجابة "ببل" فيد ؿ ذلك على عدـ إت  ليم وتعٍت قو ة الن  اإلجراء الس  
قايب، وعادة تكوف قائمة ظاـ الر  عف يف الن  ات يتم ربليلها وربديد نقاط القو ة والض  ظاـ، وبعد صبع اإلجابضعف الن  

مة إذل خانة لؤلسئلة، خانة لئلجابات وخانة لتقييم اإلجابات وتقدمي اؼببلحظات، كما يقـو عادة االستبياف مقس  
جزء من أجزاء  فكل   ،قة فعبل بالشركةطبقابة الد اخلية اؼبباإلجابة على أسئلة االستبياف من ؽبم دراية بإجراءات الر  

 .و األشخاص الذين تربطهم عبلقة بواالستبياف يقـو باإلجابة علي
 قرير الوصفي(:)الت  قابة األسلوب الوصفي للر   .ب 

وذلك العتقاد  ،اخليةقابة الد  يستخدـ ىذا األسلوب كبديل لطريقة قائمة االستبياف يف تقييم نظاـ الر     
من بينها أف  األسئلة الواردة يف قائمة االستبياف ىي أسئلة  ،البعض أف طريقة االستبياف تعاين من بعض العيوب

ا يؤدي لعدـ اعبد ية يف فب   ،كما أف  طوؿ القائمة هبعل مهمة اإلجابة على األسئلة فبلة وروتينية  عامة وغَت مرنة
، حيث يقـو اؼبدقق ابقلوصفي على درجة أكرب من اؼبرونة مقارنة باألسلوب الس  قرير ار أسلوب الت  ويتوف   ،اإلجابة

اخلية اؼبتبعة يف تنفيذ ـبتلف العملياتبكتابة تقرير وصفي عن اإلجراءات اؼبتعلقة بالر   وعن تدفق  ،قابة الد 
العاملُت، وعن طريق اؼبعلومات والبيانات بُت األقساـ والوظائف ويتم ذلك عن طريق اؼبقاببلت مع اؼبسؤولُت و 

اؼببلحظة، االختبار، االستفسار وكذلك عن طريق اؼبستندات والِسجبلت احملاسبية وغَتىا من الوثائق اؼبستخدمة 
 يف الشركة.
 ظم(: )خرائط الن   دفقخرائط الت  أسلوب  .ج 

، اخليةقابة الد  يعترب ىذا األسلوب من األساليب اغبديثة اليت انتشر استعماؽبا عبمع معلومات عن نظاـ الر    
ما يبي ز ألف   وىو تعبَت شكلي لنظاـ أو ؾبموعة من العمليات اؼبتتالية ويتم تصميمها بغرض وصف تدفق العمل

، حيث تعترب ىذه وىي رموز متعارؼ عليها عاؼبيا ،ظمىذا األسلوب ىو استخداـ عد ة رموز يف إعداد خرائط الن  
قابة احملاسبية واإلدارية، تقسيم العمل بُت الر   عناصرات واؼبعلومات، اػبرائط وسيلة توضيحية تبُت  تدفق اإلجراء

وىذه اػبرائط قد تكوف موجودة أصبل ضمن  ظاـ من سجبلت وتقارير وغَتىا.الوظائف اؼبختلفة وـبرجات الن  
ففي ىذه اغبالة يكوف على اؼبدقق دراستها وفحصها واختبارىا وذلك بتتبع مسار  ،ظاـ اؼبارل واإلداري للشركةالن  

اإلجراءات واؼبعلومات واكتشاؼ أي نقاط ضعف فيها، أم ا إذا كانت ىذه اػبرائط غَت موجودة فعلى اؼبدقق أف 
اخلية للعمليادفق بعد حصولو على وصف كامل إلجراءات الر  يقـو بتصميم خرائط الت   ت والوظائف قابة الد 

ا تعطي ؼبعد ىا أو قارئها فكرة سريعة عن نظاـ الر  ومن فبيزات خرائط الن   اؼبختلفة. و بسرعة وسهولة نقابة وسبك  ظم أهن 
ا تصبح صعبة الفهم إذا  من اغبكم عن مدى جودتو، لكن   من عيوهبا أف  إعدادىا يتطلب وقتا طويبل كما أهن 

ا  إذلتضمنت تفاصيل كثَتة، إضافة  نبية كبَتة لتقييم نظاـ أاالستثنائية واليت قد تعترب ذات ال تبُت  اإلجراءات أهن 
ا توضح دفق عن طريقة الت  وتتمي ز خرائط الت   اخلية.قابة الد  الر   قرير الوصفي، وطريقة االستبياف )االستقصاء( بأهن 
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ح الوسائل اؼبستعملة يف إدخاؿ البيانات ظاـ بطريقة بسيطة، كما توض  خط سَت العمليات بُت أجزاء الن  
 .1آليا أو يدوياوذلك واستخراجها 
  :اخليةقابة الد  مراحل تقييم نظام الر   1.1

قابية اليت هتدؼ إذل اخلي وظيفة تقييمية مستقلة داخل الشركة، وىي نوع من اإلجراءات الر  دقيق الد  الت    
كما   ،زمة لتحسينووصيات البل  وتقدمي الت   ،اخليةقابة الد  لنظاـ الر  شغيلية صميم والفعالية الت  فحص وتقييم كفاءة الت  

 ظاـ.و ال يتدخل مباشرة يف وضع الن  اخلية لكن  قابة الد  حسيس عن الر  يقـو عادة بالت  
 :2شركة طبس خطوات نستعرضها كما يلي تتضمن عملية فحص وتقييم إجراءات نظاـ الر قابة الد اخلية ألي  

ؼ اؼبدقق الد اخلي على نظاـ الر قابة الد اخلية من خبلؿ صبعو لئلجراءات يتعر  جمع اإلجراءات:  .أ 
ويقـو بتدوين  ،عملية البيعوثائق أو فواتَت  مثبل ،واليت تعترب كدليل عن القياـ بعملية مااؼبكتوبة 

سبة لئلجراءات اؼبكتوبة وغَت اؼبكتوبة بعد اغبوار مع القائمُت على إقبازىا، كما ملخصات بالن  
 يبكن لوو يرسم خرائط تتابع الوثائق ما بُت اؼبصاحل واؼبعلومات اؼبتدفقة عنها واؼبصاحل اؼبعنية هبا، 

 استعماؿ استمارات مفتوحة تتضمن أسئلة تتطلب أف تكوف اإلجابة عليها شرحا لكل   أيضا
 ب العملية.جوان

دفق أو وصفو الكتايب، وباوؿ يف ىذه اؼبرحلة بعد إعداد اؼبدقق ػبرائط الت   اختبارات الفهم: .ب 
وىذا لتجنب  ،طابقظاـ اؼبتبع وذلك من خبلؿ قيامو باختبارات الفهم والت  حقق من فهمو للن  الت  

ائن ويقارهنا بانطبلقو من أسس خاطئة، فمثبل يف عملية البيع يأخذ اؼبدقق بعض طلبيات الز  
كات اعبرد عرب ـبتلف األماكن، وىذا لع كما يقارهنا بفواتَت البيع احملر رة وبتحر  بسندات تسليم الس  

اإلجراء موجود ومفهـو وأن و  أف   د اؼبدقق مناؽبدؼ منو ىو تأك   االختبار ذو أنبية ؿبدودة ألف  
 أكد من حسن تطبيقو. وليس اؽبدؼ منو الت   ،تلخيصو ن  س  حح أُ 

ن اؼبدقق من إعطاء ابقتُت يتمك  اػبطوتُت الس  اعتمادا على  :اخليةقابة الد  قييم األو لي لنظام الر  الت   .ج 
سجيل اعبي د وذلك باكتشافو مبدئيا لنقاط القو ة )ضمانات تسمح بالت   ،قابة الد اخليةتقييم أو رل للر  

يف ىذه  لُ م  عح تػ  سح حيث يُ  عف )عيوب يًتتب عنها ارتكاب أخطاء وتزوير(،ونقاط الض   ،للعمليات(
اليت تتضمن أسئلة يكوف اعبواب عليها إم ا بنعم )اعبواب  أي   ،اػبطوة غالبا استمارات مغلقة

ـ ظاأو ببل )اعبواب سليب(، ويف هناية ىذه اؼبرحلة يستطيع اؼبدقق ربديد نقاط قو ة الن   ،إهبايب(
 .فحصال ظاـ ؿبل  ظرية للن  احية الن  من الن  ونقاط ضعفو، وذلك 
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من  ،وعد اؼبدقق من خبلؿ ىذا الن  يتأك  ظام(: أكد من تطبيق الن  )الت  اختبارات االستمرارية  .د 
ظاـ ىي فعبل نقاط قو ة قييم األو رل للن  ل إليها يف الت  االختبارات من أف  نقاط القو ة اليت توص  

اختبارات االستمرارية ذات أنبية قصوى  رُ بػ  ت  عح ومطبقة يف الواقع وبصفة دائمة ومستمرة، حيث تػُ 
ا تسمح للمدقق أف يتأك  مقارنة باختبارات الفهم والت   د من أف  اإلجراءات اليت راقبها ىي طابق ألهن 

 فعبل مطبقة باستمرار وال ربمل أي خلل.
 الذكرابقة على اختبارات االستمرارية الس   العتماداب :اخليةقابة الد  هائي لنظام الر  قييم الن  الت   .ه 

للوجود الفعلي لنقاط  يف حاؿ اكتشافو ،ظاـ وسوء سَتهضعف الن   من ن اؼبدقق من الت حققيتمك  
رل قييم األو  الت   يف مرحلةتوصل إليها مت  اليت  ،لسوء تطبيق أو عدـ تطبيق نقاط القو ةالض عف أو 

 قابة الد اخلية.لنظاـ الر  
عف(، يقـو حبوصلة اؼبدقق الد اخلي )نقاط القو ة ونقاط الض  ل إليها تائج اليت توص  وباالعتماد على الن    

ل إليو على يقد مها إذل اإلدارة مبي نا فيها آثار ما توص   ،قابة الد اخليةذلك يف وثيقة شاملة سبثل تقريرا حوؿ نظاـ الر  
قابة يق أىداؼ نظاـ الر  ارل ينبغي من أجل ربقاؼبعلومات اؼبالية مع تقديبو القًتاحات قصد ربسُت اإلجراءات. وبالت  

الد اخلية وتطبيق ؿبتواه وجود موظفُت ذوي كفاءات عالية وإخبلص يف العمل ويؤمنوف بأف  ربقيق أىداؼ نظاـ 
 ألىدافهم. اربقيق يبثلقابة الد اخلية الر  

ظاـ أف  ىذا الن  رورة يعٍت بالض  شركة ال  اخلية يف أي  قابة الد  د وجود نظاـ الر  يف األخَت يبكن القوؿ أف  ؾبر    
أكد من أف  زمة للت  شاطات اؼبختلفة، ؽبذا يقـو اؼبدقق بإجراء االختبارات البل  مطب ق فعبل يف العمليات والن  

تتفق مع ما ىو مطب ق عمليا، وبعد  قييم اؼبذكورة سابقااؼبعلومات اؼبتحص ل عليها عن طريق إحدى أساليب الت  
إف  عف والعيوبقابة الد اخلية يبُت  فيو كافة نواحي الض  قرير خاص بنظم الر  قييم العملي يقـو اؼبدقق بإعداد تالت  

وصيات واإلرشادات اليت من شأهنا عبلج ىذه العيوب أو نقاط يف اإلجراءات اؼبختلفة، مع تقدمي الت   وجدت
اؼبطب قة يف الشركة، قابة فحص وتقييم أنظمة الر   يعمل علىدقيق الد اخلي . ومنو فإف  الت  1قابةعف يف نظم الر  الض  

أكد من أف   قييم الت  نواحي القصور القائمة، حيث يعٍت الفحص تدقيق األحداث والوقائع، ويعٍت الت   ووبد د ـبتلف
 جزء من الشركة موضع مراقبة.  كل  
 :اخلية على حوكمة الشركاتقابة الد  نظام الر  دقيق الد اخلي لالت  انعكاسات تقييم  .1

قابة الد اخلية الفع اؿ دقيق الد اخلي يف الشركة من أىم عناصر ومقومات نظاـ الر  الت  وجود إدارة  دّ ع  يػُ   
ا تعترب أداة مهمة لتقييم مدى فعالية نظاـ الر   قابة اؼبتبع يف ربقيق خاصة يف الشركات الكبَتة اغبجم، حيث أهن 

ارل فهي نظيمات، وبالت  وائح والت  وارد يف الل  نفيذ مت  وفقا ؼبا ىو حقق من أف  الت  األىداؼ اؼبرجوة منو عن طريق الت  
ياسات واػبطط أي يف الس  تساعد إدارة الشركة على القياـ دبسؤولياهتا عن طريق فحص وتقومي وإبداء الر  

                                                           
 .80ص  مرجع سبق ذكره،ادريس عبد السبلـ اشتيوي،  1
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قايب والعمل على تقدمي اؼبقًتحات بشأف دقيق الد اخلي يف دعم اؽبيكل الر  واإلجراءات والس جبلت، كما يساعد الت  
 .1وتعزيز الثقة فيها رفع كفاءة ورحبية الشركة بالت ارللنظاـ الر قابة و  ستمرحسُت اؼبالت  

من خبلؿ  ،ارل ربقيق أىداؼ الشركةوبالت   ،إقباح حوكمة الشركات علىاخلي دقيق الد  يساعد الت  حيث   
ضباية  علىدقيق الد اخلي يساعد ، فالت  داء من اعبانب احملاسيب واؼبارلقابة الد اخلية واليت تعمل على تقييم األالر  

، وذلك من خبلؿ ضماف دقة من ـبتلف أوجو االختبلسات والت بلعبات أمواؿ الشركة واػبطط اإلدارية اؼبوضوعة
ياسة العامة للشركة واؼبسانبة يف إدخاؿ ربسينات على األساليب البيانات اليت تستخدمها اإلدارة يف توجيو الس  

وزيادة ثقتهم بأف   احة لدى اؼبسانبُت وـبتلف أصحاب اؼبصاحلا وبقق الشعور بالر  ، فب  2مدةقابية اؼبعتاإلدارية والر  
اؼبعايَت اؼبهنية  أيضا د ذلكوىذا ما هتدؼ إليو مبادئ حوكمة الشركات. وما يؤك   حقوقهم ومصاغبهم يف أماف،

دقيق ينبغي أف يساعد نشاط الت  إذل أن و الذي يشَت  ،2120 رقم اؼبعياروذلك يف  اخليُتؼبعهد اؼبدققُت الد  
قابة عن طريق تقييم فعالية وكفاية تلك اآلليات، وكذلك عن اخلي الشركة فيما يتعلق بوضع آليات فع الة للر  الد  

قابة الد اخلية عائم األساسية لنظاـ الر  دقيق الد اخلي أحد الد  ، حيث يعترب الت  3حسُت اؼبستمر بالشركةطريق تعزيز الت  
 .4دقيق الد اخليقابة الد اخلية بدوف وجود ؼبهنة الت  ر نظاـ فع اؿ للر  غَت اؼبمكن أف يتوف  ألن و من 

ظاـ ا "الن  حوكمة الشركات على أهن  ادر عن سوؽ لندف لؤلوراؽ اؼبالية، الص   ،تقرير كادبوري وقد عر ؼ  
خدمات االستشارية عن مدى  و للتقديبب دقيق الد اخليارل فإف  الت  وبالت   .5الذي من خبللو تدار الشركات وتراقب"

 اصروب اتأكيد فهذا يعتربقييم، أكيد، والفحص والت  قابية اؼبطبقة إذل جانب خدمات الت  كفاءة وفعالية األساليب الر  
قابة اخلي عند قيامها بتقييم نظاـ الر  دقيق الد  وعليو فوظيفة الت   ،أصحاب اؼبصاحلـبتلف و  اؼبسانبُت ػبدمة اهوموج  

 حوكمة الشركات. مبادئ ؼبسانبة يف تطبيقعم واـ الد  اخلية تقد  الد  
 لدعم حوكمة الشركات دقيق الد اخلي في إدارة المخاطردور الت   المطلب الثاني:

متابعة وتقييم فعالية نظاـ إدارة اؼبخاطر يف الشركة، وتقييم ـبتلف اؼبخاطر يشمل نشاط الت دقيق الد اخلي   
 تدقيقها ورفع نتائج ذلك الت قييم إذل اإلدارة العليا أو عبنة الت دقيق أو االثنُت معا.يف اجملاالت اليت يت م 

 :ماىية إدارة المخاطر  .1
الشركة، ولتسيَت  أداء على سلبا مة لتحديد اغبوادث احملتملة اليت يبكن أف تؤثرإدارة اؼبخاطر مصم    

من  بأف  اؼبخاطر متحكم فيها قولةإذل توفَت ضمانات مع هتدؼ إدارة اؼبخاطر فإف  اؼبخاطر ضمن اغبدود اؼبقبولة 
 ىداؼ اؼبسطرة من طرؼ الشركة.أجل الوصوؿ إذل األ

                                                           
 .147مرجع سبق ذكره، ص حسياين عبد اغبميد،  1
: اغبوكمة احملاسبية للمؤسسة: واقع، رىانات وآفاؽ، ورل األوؿ حوؿكة  يف اؼبلتقى الد  بديسي فهيمة، اغبوكمة ودورىا يف ربقيق جودة اؼبعلومة احملاسبية، بطاقة مشار  2

 .08ص ، 2010 ديسمرب 08 -07، أـ البواقي ،عة العريب بن مهيديجام
 .62 واغبكومي، مرجع سبق ذكره، صاخلي الد   دقيقأضبد حلمي صبعة، الت   3
 .05، ص ، مرجع سبق ذكرهاخلي ودوره يف إقباح مسار تطبيق اغبوكمةدقيق الد  الت   ،بديسي فهيمة 4
 .11ص مرجع سبق ذكره،  ،(اؼبتطلبات  -التجارب -اؼببادئ -اؼبفاىيم) شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ -طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات 5
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 :تعريف المخاطر  1.1
 1حيث أف   ،ل نفس اؼبعٌتلكن ها ال ربم خاطرة مصطلحات مرتبطة فيما بينها، اجملازفة واؼبيعترب اػبطر  

وغَتىا من مسببات  رقةخطر البفاض األسعار، خطر اغبريق أو الس   بب يف حدوث اػبسارة، مثبلالس   يعترباػبطر 
ومن من فرص حدوث اػبسارة بسبب خطر ما، زبلق أو تزيد قد هي اغبالة اليت فلمجازفة بالنسبة لأم ا  اػبسارة.

وىو مصطلح مستمد من الكلمة االيطالية اؼبخاطرة يف حُت  .2اؼبمكن أف يكوف شيء ما خطر وؾبازفة معا
Risicareكما تعر ؼ على أهنا اغبالة اليت يكوف فيها ، وتعٍت اػبسارة اؼبتوق ، مكانية إعة للقرار يف ظل حدث معُت 
، أو اليت تسبب ضرر أو تؤدي إذل ألسعار الفائدة تيجة اؼبرغوبة أو اؼبتوقعةمعاكس عن الن   اكبراؼحدوث 
 اػبسارة.

 :أنواع المخاطر 1.1
 ،وؽ(، وـباطر غَت نظاميةض ؽبا الشركة إذل ـباطر نظامية )ـباطر الس  تتعر  يبكن تصنيف اؼبخاطر اليت    

وؽ، وتنشأ ىذه اؼبخاطر عن البيئة االستثمارات يف الس   وىي اؼبخاطر العامة اليت سبس   ظاميةاؼبخاطر الن  حيث أف  
 :3ومن أمثلتها ما يلي اـ.ؼبارل العظاـ اشاط االقتصادي وبالن  وتتعلق بالن  

حيث تؤدي ىذه اؼبخاطر إذل البفاض القيمة اغبقيقة للموجودات : ضخم والكسادمخاطر الت   -
 هتا الشرائية.واألصوؿ االستثمارية بسبب البفاض قو  

ألسعار الفائدة سواء غَتات احملتملة وىي اؼبخاطر اليت تتمثل يف الت  : مخاطر تغي ر أسعار الفائدة -
 األدوات االستثمارية.باالرتفاع أو بااللبفاض، واليت تتأثر هبا عملية اختيار 

غَتات العكسية احملتملة يف قلبات أو الت   تنشأ نتيجة الت  وىي اؼبخاطر اليت: رفمخاطر أسعار الص   -
 أسعار صرؼ العمبلت.

ياسية، اؼبالية، وىي اؼبخاطر اؼبرتبطة باألوضاع الس   :صاديةالمالية واالقتياسية، المخاطر الس   -
 ائدة يف الببلد اليت تزاوؿ الشركة نشاطها فيو.االقتصادية واالجتماعية الس  

عامبلت وىي اؼبخاطر اليت تنشأ عن طبيعة ونوع االستثمار، وىي تأيت نتيجة الت   ظاميةاؼبخاطر غَت الن  أم ا   
 :ومن أمثلتها ما يلي  دوف غَته.مستثمر معُت  االستثمارية، فقد تؤثر على 

زيادة نسبة األمواؿ اؼبقًتضة إذل  مويل، حيث أف  وىي ـباطر ترتبط بنوعية الت  : مويلمخاطر الت   -
 كاليف األخرى.الشركة تتحمل ـباطر دفع تكلفة نقدية زيادة عن الت   عٍت أف  اؼبستثمرة تاألمواؿ 

                                                           
اخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد اؼبارل واإلداري، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى مسعود دراوسي، ضيف اهلل ؿبمد اؽبادي، فعالية وأداء اؼبراجعة الد   1

 .14 ص، 2012ماي  07-06 ،بسكرة، جامعة ؿبمد خيضر الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اؼبارل واإلداري،
 .22، ص 2007ار اعبامعية، االسكندرية، بنوؾ(، الد   –شركات  –إدارات  -طارؽ عبد العاؿ ضباد، إدارة اؼبخاطر )أفراد 2
 .14،15مسعود دراوسي، ضيف اهلل ؿبمد اؽبادي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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مم جاري ويزداد بزيادة الذ  وسع يف منح االئتماف الت  اذبة عن الت  وىي اؼبخاطر الن  : مخاطر االئتمان -
 اؼبمنوحة إذل العمبلء.

ات اؼبتداولة إذل سيولة لتسديد ذل ربويل عناصر اؼبوجودعبوء الشركة إوتتمثل يف : يولةمخاطر الس   -
 .اذباه الغَت االتزاماهت

شغيل عن اغبد  اؼبتوقع، ويؤثر الت   اصبة عن ارتفاع مصاريفوىي تلك اؼبخاطر الن  : شغيلمخاطر الت   -
 خل. على صايف الد  غَتىذا الت  

وتعٍت عدـ القدرة على الوفاء بااللتزامات عندما : طر رأس المال أو سداد االلتزاماتمخا -
وقية ؽبذه االلتزامات، وترتبط من القيمة الس   وقية ألصوؿ الشركة إذل مستوى أقل  تنخفض القيمة الس  

األرباح يولة، مقدار األرباح اؼبوزعة، مقدار شغيل والس  ـباطر الت  األصوؿ، هبذه اؼبخاطر جودة 
  احملتجزة واؼبخاطر اػبارجية.

 :تعريف إدارة المخاطر 1.1
ا تنظيم متكامل إدارة اؼبخاطر تعترب   دؼ إذل مواجهة اؼبخاطر هت يرتكز على ؾبموعة من األساليب على أهن 

مث اختيار واجهتو ؼبربديد وسائل ، اكتشاؼ اػبطر، ربليلو، قياسو وذلك من خبلؿ ،كاليفلطرؽ وأقل الت  بأفضل ا
اويبك .1أفضل وسيلة لذلك ؾبلس اإلدارة،  طرؼ"عملية موضوعة ومنفذة من  ن تعريف إدارة اؼبخاطر على أهن 

ا تاإلدارة العامة واإلدارة وؾبموع ا وضع االسًتاتيجية ويف صبيع ؤخذ بعُت االعتبار عند ؼبسانبُت يف الشركة، كما أهن 
ولتسيَت  ،الشركةأداء مة لتحديد اغبوادث احملتملة اليت يبكن أف تؤثر على عمليات ونشاطات الشركة، وىي مصم  

طرة من طرؼ ضمانات معقولة من أجل الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبس  اؼبخاطر ضمن اغبدود اؼبقبولة هتدؼ إذل توفَت 
ور على اؼبدراء وربميل ىذا الد   ،اإلدارة اؼبسؤوؿ بصفة أساسية عن إدارة اؼبخاطرحيث يعترب ؾبلس  .2الشركة"

يف قسم إدارة  ر وظيفة مستقلة يف الشركة متمثلةحسب نشاطو، إال  أن و يبكن أف تتوف   اآلخرين لتسيَت اؼبخاطر كل  
سبة خاصة، ويكوف ىذا بالن   ذل مساعدين يبلكوف مؤىبلت ومهاراتاؼبخاطر واليت يًتأسها مدير اؼبخاطر إضافة إ

حُت  يف ىذه الوظيفة إذل أحد اؼبدراء يف الشركة، لُ ك  و  غَتة فقد تػُ سبة للشركات الص  للشركات كبَتة اغبجم، أم ا بالن  
 . 3لسياسة واسًتاتيجية الشركة ىذاويرجع  ىذه اؼبهمة لوظيفة الت دقيق الد اخلي د  ن  سح شركات أخرى يبكن أف ت  

 :المخاطرخطوات إدارة  1.1
عاوف على إدارة اؼبخاطر ىي وضع سياسة واسًتاتيجية إدارة اؼبخاطر والت   اؼبسؤوؿ عنإف  من أبرز مهاـ   

حوؿ ىذه مع بناء الوعي الثقايف داخل الشركة  ،شغيلي فيما يتعلق بعملية إدارة اؼبخاطراؼبستوى االسًتاتيجي والت  
                                                           

 .26،27، ص 2012شقَتي نوري موسى وآخروف، إدارة اؼبخاطر، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عم اف،  1
زائر )الواقع واآلفاؽ( دقيق يف اعببطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت الثامن حوؿ مهنة الت   ولية،اخلي بُت الواقع اعبزائري واؼبمارسات الد  دقيق الد  الت   ،العايب عبد الرضباف 2

 .09، ص 2010أكتوبر  12-11سكيكدة،  ،1955أوت  20يف ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرة، جامعة 
 .18ص ، مرجع سبق ذكره دقيق الداخلي يف إدارة اؼبخاطر وانعكاساتو على تطبيق حوكمة اؼبؤسسات،دور الت   ،عمر علي عبد الصمد ،حسُت يرقي 3
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قارير نشاط اقتصادي وإعداد الت   اكتشاؼ اؼبخاطر اؼبتعلقة بكل  العملية، كما تسعى عملية إدارة اؼبخاطر إذل 
عرؼ على طبيعتو وأسبابو وقياس خطر والت   وكذا ربليل كل   ،جمللس اإلدارة وأصحاب اؼبصاحل حوؿ ىذه اؼبخاطر

 إلدارة ىذه اؼبخاطر حسب درجة درجة اػبطورة وتقدير حجم اػبسائر اؼبتوقعة، ويف األخَت اختيار أفضل وسيلة
 :2أىم خطوات إدارة اؼبخاطر كاآليتربديد  على ىذه اؼبهاـ يبكن وبناءً  .1زمةكلفة البل  ماف والت  األ

 من أجل إدارة اؼبخاطر هبب أو ال فهم وربديد ىذه اؼبخاطر. :تحديد المخاطر .أ 
قياس ىذه  تبدأ اػبطوة الثانية يفبعد ربديد اؼبخاطر اؼبتعلقة بنشاط معُت  : قياس المخاطر .ب 

م الذي يت  حيح ىو حدوثو، ويعترب القياس الص   ذلك من حيث حجمو، مد تو واحتماؿاؼبخاطر و 
 سبة إلدارة اؼبخاطر.على درجة عالية من األنبية بالن   يف الوقت اؼبناسب ويكوف

ر بعد ربديد وقياس اؼبخاطر تأيت اػبطوة الثالثة وىي ضبط ىذه اؼبخاطر، وتتوف  : المخاطرضبط  .ج 
شاطات، تقليل اؼبخاطر، على بعض الن   وضع حدود :رؽ أساسية لضبط اؼبخاطر وىيط ثبلث

 إلغاء ىذه اؼبخاطر.
على الشركة أف تعمل على إهباد نظاـ معلومات قادر على ربديد وقياس  :مراقبة المخاطر .د 

 اؼبخاطر.ات اؼبهمة يف وضع ىذه غَت يكوف قادر على مراقبة الت  و اؼبخاطر بد قة، وبنفس األنبية 
 :إدارة المخاطرتدقيق ماىية  .1

من  تسمى تدقيق إدارة اؼبخاطر خاطر ينبغي أف ىبضع بشكل دوري لعملية تدقيق شاملةبرنامج إدارة اؼب   
أعماؿ تدقيق إدارة  أف   ، ودباواليت تتم عرب مراحل معينة من أجل ربقيق أىداؼ معي نة ،طرؼ مدقق داخلي
أعماؿ  غم من أف  ر  ى داخليا أيضا، وبالا يبكن أف تؤد  بواسطة طرؼ خارجي إال  أهن  ى د  ؤ  اؼبخاطر يبكن أف تػُ 

ق ا يبكن أف ربق  بديلة لو، إال  أهن  وكوهنا ليست  دقيق اػبارجي موضوعية أعماؿ الت  قد تفتقر إذل اخليدقيق الد  الت  
 2100اؼبعيار تؤكد ذلك من خبلؿ  اخليُتاؼبعايَت اؼبهنية ؼبعهد اؼبدققُت الد   أف   ، حيثهزاياالكثَت من نفس م

اإلسهاـ يف ربسُت إدارة اخلي يتوذل تقييم و دقيق الد  "طبيعة العمل" إذل أف نشاط الت   يشَت فيما ىبص  الذي 
  .قابة وحوكمة الشركاتالر  اؼبخاطر، 

 :تعريف تدقيق إدارة المخاطر 1.1
م لتقرير ومنظمة لربنامج إدارة اؼبخاطر وىو مصم  مراجعة تفصيلية "يقصد بتدقيق إدارة اؼبخاطر على أن و   

مة لتحقيق تلك األىداؼ دابَت اؼبصم  إذا كانت أىداؼ الربنامج مبلئمة الحتياجات الشركة، وما إذا كانت الت  
 .3"بشكل سليم اتنفيذى دابَت قد مت  مناسبة وما إذا كانت الت  

                                                           
 .19،18 ذكره، صبق اسالرجع اؼب 1
 .303،304 شقَتي نوري موسى وآخروف، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .120بنوؾ(، مرجع سبق ذكره، ص  –شركات  –إدارات  -طارؽ عبد العاؿ ضباد، إدارة اؼبخاطر )أفراد 3
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إذل أف  تقييم وإدارة اؼبخاطر يعترب ضمن واجبات  أشار اخليُتمعهد اؼبدققُت الد   واعبدير بالذكر أف    
عن أنبية  رُ بػِ ع  واليت تػُ  اخليُتؼبعهد اؼبدققُت الد   عايَت اؼبهنيةاؼبوتوجد العديد من ، 1اخليواختصاصات اؼبدقق الد  

يف  اخليُتاؼبعايَت اؼبهنية ؼبعهد اؼبدققُت الد   نص  ظاـ إدارة اؼبخاطر بالشركة، حيث تاخلي يف ندقيق الد  البراط الت  
عرضات اؽبامة الت  عرؼ على اخلي ينبغي أف يساعد الشركة على الت  دقيق الد  على أف نشاط الت   2100معيار األداء 

 ح أف  يوض   AI.2110معيار األداء قابية، أم ا ظم الر  واؼبسانبة يف ربسُت إدارة اؼبخاطر والن   هاتقييمو للمخاطر 
 .2فعالية نظاـ إدارة اؼبخاطر بالشركة" مح يِ ق  ويػُ  بح اق  ر  اخلي ينبغي أف يػُ دقيق الد  "نشاط الت  

 :تدقيق إدارة المخاطر خطوات 1.1
 :3دقيق داخلي أو خارجيالت  سواء كاف  ،طبسة خطواتق إدارة اؼبخاطر تشمل بوجو عاـ عملية تدقي  

تقييم برنامج إدارة اؼبخاطر ب اؼبتعلقةتتمثل اػبطوة األوذل  :تقييم أىداف وسياسة إدارة المخاطر .أ 
و بعد حيث أن   ،يف مراجعة سياسة إدارة اؼبخاطر اليت تنتهجها الشركة ومعرفة أىداؼ الربنامج

قييم م تقييمها لتقرير مدى مناسبتها للشركة، حيث يشمل ىذا الت  عرؼ على أىداؼ الربنامج يت  الت  
أكد إذا كانت والت  بصفة عامة مراجعة للموارد اؼبالية للشركة وقدرهتا على ربمل اػبسائر احملتملة 

متماشية مع أىداؼ الربنامج، ويف حاؿ ما إذا كانت أىداؼ إدارة اؼبخاطر هبا عيوب أو قصور 
ض بُت م صياغة أىداؼ جديدة وعرضها على اإلدارة للموافقة عليها، أم ا يف حالة وجود تعار يت  
ا بتغيَت األىداؼ أو تغيَت األسلوب الذي وفيق بُت االثنُت وذلك إم  ينبغي الت  ياسة طبيق والس  الت  

أم ا يف اغبالة اليت تكوف فيها األىداؼ غَت واضحة ينبغي  عامل مع ـباطرىا،تنتهجو الشركة يف الت  
 .رظبي بشكلإدارة اؼبخاطر سياسة وأىداؼ  تعيد الشركة صياغةتقدمي توصية بأف 

النتهاء من ربديد وتقييم األىداؼ تكوف اػبطوة بعد ا: وتقييمها األخطار أو اكتشاف تحديد  .ب 
يف  ـُ د  خح ت  سح قنيات اليت تُ سبة للت  ، وبالن  للمخاطر ضات الشركة اغباليةعرؼ على تعر  اؼبوالية ىي الت  

قنيات اؼبستخدمة يف الت  عرؼ على اؼبخاطر يف عملية تدقيق إدارة اؼبخاطر ىي يف جوىرىا نفس الت  
وتتكوف ىذه اػبطوة من ربليل العمليات  عرؼ على اؼبخاطر يف عملية إدارة اؼبخاطر.مرحلة الت  
عرؼ اليت طبقت عرضات اؼبختلفة للخسارة، وىي تعمل دبثابة عملية مراجعة إلجراءات الت  لتقرير الت  

دقيق أف يًتتب على الت   اليت تتعر ض ؽبا الشركة ئيسيةر  ال بعض اؼبخاطرسابقا، أم ا يف حالة ذباىل 
وصية بأحسن البدائل وأنسبها، أم ا يف صدي ؽبا والت  يتعرؼ على اؼبقاييس اؼبمكن استخدامها للت  

صحيحية، دابَت الت  وصية بالت  بغي الت  عرؼ عليو سابقا فينالت   صدي لتعرض ما مت  حالة عدـ كفاية الت  
إذل  2110 رقم اخلي يف اؼبعياردقيق الد  اؼبعايَت الد ولية للممارسة اؼبهنية للت  ت دد نص  ويف ىذا الص  

                                                           
 .121ص  مرجع سبق ذكره، يوسف سعيد يوسف اؼبدلل، 1
 .418اؼبتطلبات(، مرجع سبق ذكره، ص -التجارب-اؼببادئ-طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات، شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ )اؼبفاىيم 2
 .125-123 ص بنوؾ(، مرجع سبق ذكره، ص –شركات  –إدارات  -طارؽ عبد العاؿ ضباد، إدارة اؼبخاطر )أفراد 3



في تطبيق حوكمة الشركاتومساهمته  اخلي  دقيق الد  الت      الفصل الثاني                 
 

 
94 

عرض وذلك عن طريق ربديد وتقييم الت  اخلي الشركة دقيق الد  عد نشاط الت  أن و ينبغي أف يسا
 قابة.اعبوىري للمخاطر، كما ينبغي أف يساىم يف ربسُت إدارة اؼبخاطر وأنظمة الر  

عرؼ على اؼبخاطر اليت تواجو الشركة بعد الت  : تعرض للخسارة عامل مع كل  تقييم قرارات الت   .ج 
عامل مع كل اؼبمكن استخدامها للت   بدراسة البدائل الد اخلي اسها، يقـو اؼبدققوالعمل على قي

من قليل ت  الفادي و ت  الك تعامل الشركة مع اؼبخاطر ، كما ينبغي أف تشمل ىذه اػبطوة مراجعةخطر
 .حدوثها

تتمثل ىذه اػبطوة يف تقييم القرارات اؼباضية : تنفيذ تقنيات معالجة المخاطر المختارة تقييم .د 
حقق من أف  القرار مت  تنفيذه على أكمل وجو، كما تشمل تعر ض والت   صدي لكل  حوؿ كيفية الت  

برنامج ر مراجعة وينبغي أف تقر   م يف اػبسارة وسبويلها،من تدابَت الت حك ىذه اػبطوة مراجعة كل  
قت حكم فيها قد طب  حكم يف اؼبخاطرة اػباص بالشركة أو ال ما إذا كانت تدابَت منع اػبسارة والت  الت  

 يف ذلك.بب عرضات اؼبتعرؼ عليها، وإذا دل يتم تطبيقها هبب بياف الس  واحد من الت   على كل  
يتم إعطاء تدقيق  عادة ما :إدارة المخاطر برنامجوصية بإدخال تغييرات لتحسين قرير والت  الت   .ه 

ويطرح  ،حليلفصيل نتائج الت  وذلك يف صورة تقرير مكتوب يبُت  بالت   طابع الرظبيإدارة اؼبخاطر ال
قرير إذل اإلدارة توصيات بإجراء تغيَتات وتعديبلت لتحسُت برنامج إدارة اؼبخاطر، ويرسل الت  

 .1رورةصاحل عند الض  دقيق وكذا اؼبسانبُت وأصحاب اؼبعبنة الت  العليا، ؾبلس اإلدارة، 
 دقيق الد اخلي بإدارة المخاطر:عالقة الت   .1

وغَتىا  2004واؼبعد لة سنة  ،1999دقيق الد اخلي عاـ إف  لصدور اإلطار اعبديد ؼبعايَت فبارسة مهنة الت    
ـباطر الشركة، دقيق الد اخلي يبكن أف تلعب دور مهم يف إدارة أكيد على أف  وظيفة الت  من القوانُت أنبية يف الت  

هبا يف تقومي أنظمة إدارة اؼبخاطر من أجل تقويتها  افُ ع  تػ  سح دقيق الد اخلي دعامة أساسية يُ حيث جعلت من الت  
 :2ا يليدب ووربسينها. ويكوف ذلك من خبلؿ قيام

 ياسة العامة إلدارة اؼبخاطر وذلك بتقدميرسم الس   علىمساعدة ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا  -
 وخدمات استشارية؛ اقًتاحات

 اؼبخاطر؛ ياسة العامة إلدارةد باألنظمة واإلجراءات الواردة يف الس  حقق من مدى الت قيالت   -
 عنها وسرعة اإلببلغ ؼ على اؼبخاطر على مستوى الشركة،مة الت عر تقييم مدى كفاية وفعالية أنظ -

 والعمل على معاعبتها؛
 عف واالكبرافات فيها.وربديد نقاط الض   ،ارة اؼبخاطررفع تقارير إذل ؾبلس اإلدارة لتقييم فعالية إد -

                                                           
 .27،26 ، صمرجع سبق ذكره اخلي يف إدارة اؼبخاطر وانعكاساتو على تطبيق حوكمة اؼبؤسسات،دقيق الد  دور الت   ،عمر علي عبد الصمد، حسُت يرقي 1
  .10،09مرجع سبق ذكره، ص العايب عبد الرضباف،  2
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 رُ بػ  ت  عح دقيق الد اخلي يػُ دقيق الد اخلي وإدارة اؼبخاطر ىي عبلقة وطيدة، فالت  ح أف  العبلقة بُت الت  ومنو يت ض  
 وأىم اؼبخاطرأحد األدوات اؼبستعملة من طرؼ الشركات من أجل تقوية وربسُت الطرؽ اليت تدير هبا ـباطرىا، 

الفشل يف إتباع  ،شغيليةاليت يتوذل اؼبدقق الد اخلي تقييمها وإدارهتا تتمثل يف عدـ دقة اؼبعلومات اؼبالية والت  
ياسات واػبطط واإلجراءات والقوانُت، ضياع األصوؿ، االستخداـ غَت الكفء للموارد، والفشل يف ربقيق الس  

 .1األىداؼ اؼبوضوعة
 :على حوكمة الشركات من طرف المدقق الد اخلي أثر إدارة المخاطر .1

اخلي على إضافة قيمة للشركة والعمل على ربقيق أىدافها من خبلؿ تقدمي تأكيد الد   دقيقيعمل الت    
حسينات اليت تقدمها يف ؾباؿ إدارة وكذا من خبلؿ الت   ،الشركة تدار بفعالية اليت تواجو خاطراؼبأف  بمعقوؿ 
قليدي اؼبتمثل يف اخلي قد اتسع نطاقها من دورىا الت  دقيق الد  وظيفة الت  ، حيث أف  إدارة اؼبخاطر، وتدقيق اؼبخاطر

واإلفصاح  ،يق إدارة اؼبخاطرتدق من خبلؿدقيق اإلداري مث إذل الًتكيز على إضافة قيمة للشركة دقيق اؼبارل إذل الت  الت  
اؼبسانبُت وأصحاب  وزيادة ثقة ذل طمأنةي إما يؤد   ، وىذابكل  شفافية اليت تواجو الشركة عن ـبتلف اؼبخاطر

صدي ؽبا بشكل دارة تقـو بالت  اؼبصاحل على أف  اؼبخاطر اليت تواجو مصاغبهم مفهومة من جانب فبثليهم وأف  اإل
 .وىذا يساىم يف دعم حوكمة الشركات 2منظمو منهجي 

اخلي يف دقيق الد  الت   مسانبةعن أنبية  رُ بػِ ع  تػُ معايَت  ،اخليُتؼبعهد اؼبدققُت الد   عايَت اؼبهنيةاؼب ضمنتوجد   
اخلي دقيق الد  إذل أن و ينبغي أف يساعد نشاط الت  يشَت  2110 رقم اؼبعيار أف  نظاـ إدارة اؼبخاطر بالشركة، حيث 

ربسُت إدارة اؼبخاطر  على عملعرض اعبوىري للمخاطر، كما ينبغي أف يالشركة، وذلك عن طريق ربديد وتقييم الت  
 . عم حوكمة الشركاتوىذا يساىم يف تفعيل ود ،قابةوأنظمة الر  

ا "العمليات اليت تتم من خبلؿ اغبوكمة على أهن   ِرؼُ ع  يػُ الذي  اخليُتمعهد اؼبدققُت الد  فحسب تعريف   
 إدارة اؼبخاطر ومراقبتهاراؼ على من أجل توفَت اإلش ،يف الشركة اإلجراءات اؼبستخدمة من فبثلي أصحاب اؼبصاحل

 .3وابط إلقباز األىداؼ واحملافظة على قيم الشركة من خبلؿ حوكمة الشركات فيو"ض  أكيد على كفاءة الوالت  
قابة الد اخلية إضافة إذل تقييم نظاـ الر   وتدقيق إدارة اؼبخاطر، إدارة اؼبخاطرب اخليدقيق الد  الت  ارل فإف  اىتماـ وبالت  

 .حوكمة الشركاتلت طبيق الس ليم ؼببادئ دعمو لمن  عززي
 
 
 
 

                                                           
 .112ص  ،مرجع سبق ذكرهيوسف سعيد يوسف اؼبدلل،  1
 .17مسعود دراوسي، ضيف اهلل ؿبمد اؽبادي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .25مرجع سبق ذكره، ص  طالب، ايباف شيحاف اؼبشهداين، افعبلء فرح3
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 حوكمة الشركات المساىمة في تطبيق طرافاألاخلي بباقي دقيق الد  : عالقة الت  المبحث الثالث
ؾبلس واؼبتمثلة يف  ،تعاونية قاتأطراؼ رئيسية تربطها عبلطبسة تتم فبارسة حوكمة الشركات من خبلؿ   

اغبوكمة تتعلق بشكل  دبا أف  و  اخلي.دقيق الد  دقيق، اؼبدقق اػبارجي ووظيفة الت  اإلدارة، اإلدارة العليا، عبنة الت  
منظمة  حسب ما جاء يف تعريف  تساىم يف ربقيق أىداؼ الشركةرئيسي بالعبلقات بُت األطراؼ اؼبختلفة اليت

ؾبلس ، إدارة الشركة اعد والعبلقات بُتا ؾبموعة من القو وكمة الشركات على أهن  غب نميةعاوف االقتصادي والت  الت  
اؼببلؾ وصبيع األطراؼ اليت ؽبا عبلقة مع الشركة، وىو األسلوب الذي يتم من خبللو ربديد األىداؼ ، اإلدارة

ػبدمة مصاحل الشركة ومسانبيها وذلك  ،لطةاجح ؼبمارسة الس  تائج واألسلوب الن  وربقيقها ومراقبة األداء والن  
 بكفاءة وفاعلية.

د من دراسة الشكل األمثل الب   ،حوكمة الشركاتإقباح مسار تطبيق اخلي يف دقيق الد  الت  في دراسة دور ف  
دقيق وكذا عبنة الت  ، اإلدارة العليااإلدارة،  اخلي مع ؾبلسدقيق الد  الذي هبب أف تكوف عليو العبلقات بُت الت  

  .لدعم حوكمة الشركات دقيق اػبارجيالت  
 لدعم حوكمة الشركات الخارجيدقيق الت  اخلي و دقيق الد  كامل بين الت  : الت  لالمطلب األو  

دقيق، إال  وعُت من الت  بظهور الن   تح ف  ر  دقيق اػبارجي عبلقة قديبة عُ اخلي والت  دقيق الد  تعترب العبلقة بُت الت    
أكثر تكامبل أف  أنبية العبلقة زادت مع زيادة متطلبات حوكمة الشركات، ففي بيئة األعماؿ اغبديثة أصبح دورنبا 

 يف حوكمة الشركات. اإهبابي اا استدعى تعميق العبلقة بينهما ألف  تكاملهما لو دور فب  
 :دقيق الخارجيماىية الت   .1

 خبلؿ من وذلك ،احملاسبية اؼبعلومات على واؼبصداقية الثقة إضفاء من اػبارجي ؼبدققا بو يقـو ؼبا نتيجة  
 يقـو الذي قريرالت   خبلؿ من الشركات ىاتعد   اليت اؼبالية القوائم وعدالة صدؽ مدى يف احملايد رأيو بإبداء قيامو

 وبد   وألن   ،الشركات حوكمة ؾباؿ يف وفعاال اجوىري أصبح اػبارجي دقيقالت   دور فإف   اؼبالية، بالقوائم ورفقوي بإعداده
 مشكلة من ووبد   اؼبعلومات سباثل عدـ مشكلة من وبد   وأن   كما ،الشركات وإدارة اؼببلؾ بُت عارضالت   من

 .شركاتال يف اػبلقي االكبراؼ
 : دقيق الخارجيمفهوم الت   1.1

بلت من طرؼ شخص خارجي ؿبايد جفاتر والس  الفحص االنتقادي للد  دقيق اػبارجي على أن و عر ؼ الت  ي  
كما . 1ةشركوبُت المن أجل اغبصوؿ على رأي حوؿ عدالة القوائم اؼبالية، ويتم تعيُت اؼبدقق اػبارجي بعقد بينو 

دقيق اػبارجي دبعناه الت  فحص القوائم اؼبالية يف الشركة.  ئيسية اؼبستقلة واغبيادية اليت هتدؼ إذلاألداة الر  ؼ بأن و يعر  
قارير واألنظمة واإلجراءات أي اؼبوضوعي يف الت  إال  نظاـ يهدؼ إذل إعطاء الر   ث والشامل ما ىواؼبتطور واغبدي

مستقل حقق بشكل موضوعي، حيادي و ذل الت  إ ،كما يهدؼ أيضا  دقيق.فبتلكات الشركة موضوع الت  ية اؼبعنية حبما
                                                           

 .25ص ، 2006ظرية، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عم اف، احية الن  تدقيق اغبسابات اؼبعاصر، الن  غساف فبلح اؼبطارنة،  1
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تبليغ اعبهات اؼبعنية بنتائج بقتها مع األىداؼ اؼبرجوة، و من الكفاءة االقتصادية واإلدارية لعمليات الشركة ومطا
ي دقيق اػبارجالت   عامة يبكن القوؿ أف  وبصفة  .1دقيق يف الوقت اؼبناسب وبصيغة منطقية موضوعية وىادفةالت  

 :اليةاغبيادي يتضمن اعبوانب الت  
 ئيسية؛قواعد احملاسبة ومبادئها وأىدافها الر  دقيق اػبارجي من الت   ضرورة سبكن -
ية تدقيق عناصر لئيسية اليت يبكن استخدامها لتنفيذ عمحقق الر  عرؼ على أساليب وأدوات الت  الت   -

 الشركة؛شاط اؼبختلفة يف الن  
 داء عملو؛ألقدرات ؼبختلف اؼبؤىبلت والاؼبدقق اػبارجي  امتبلؾ -
وذلك من أجل ربديد  ،اخلي يف الشركةدقيق الد  ربديد مستوى العبلقة بُت اؼبدقق اػبارجي وإدارة الت   -

 دقيق.ز عملية الت  عاوف بينهما يف ؾباؿ إقباتوى الت  مس
 : دقيق الخارجيالت   مهام 1.1

ارجي ؾبموعة من اؼبهاـ داخل الشركة، كما أف  لو دور مهم وفع اؿ يف إقباح حوكمة الشركات دقيق اػبللت    
يسعى للقضاء على عدـ سباثل عارض بُت اؼبسانبُت واإلدارة، كما أن و أو القضاء على الت   قليلالت  ألن و يعمل على 

في ثقة ومصداقية على اؼبعلومات احملاسبية وذلك كما أف  اؼبدقق اػبارجي يض  ات احملاسبية يف القوائم اؼبالية.اؼبعلوم
أكد من صحة البيانات وىذا بعد مراجعتها والت   ،من خبلؿ اؼبصادقة على القوائم اؼبالية اليت تعد ىا الشركة

 يف اػبلقي االكبراؼ مشكلة من وبد   كما،  2واؼبعلومات اؼبوجودة فيها مع إعداد تقارير مفص لة ترفق بالقوائم اؼبالية
بتدقيقها  ف  لِ نة اؼبالية اليت كُ فحص حسابات الس   يفئيسي للمدقق اػبارجي حيث يتمثل الواجب الر  ، 3الشركات

رحو أماـ اعبمعية العامة طكما يقـو ب ،وغَتىم من األطراؼ اؼبعنية للمالكُت يبُت  رأيو احملايد وتقديبو تقريرا وإعداد
ئيسية عد ة مهاـ ىذه اؼبهمة الر   عنع . ويتفر  طرحها فيما يتعلق بتقريرهم على أي ة تساؤالت يت   والر د للمسانبُت

 :4منها
أكد من مبلءمتها غبسن والت   ،اخليةقابة اؼبالية الد  فحص األنظمة اؼبالية واإلدارية للشركة وأنظمة الر   -

 َت أعماؿ الشركة واحملافظة عليها؛س

                                                           
 .41،42مرجع سبق ذكره، ص السي د ؿبمد،  1
 .08ص  مرجع سبق ذكره،بديسي فهيمة، اغبوكمة ودورىا يف ربقيق جودة اؼبعلومة احملاسبية،  2
زائرية، بطاقة مشاركة ؿبمد قوجيل، بن مالك ؿبمد جساف، تأثَت التوافق بُت عملية اإلصبلح احملاسيب وتطبيق مبادئ اغبوكمة على جودة اإلفصاح يف اؼبؤسسات اعب 3

 .17ص  ،2011نوفمرب  30-29، ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح وؿ اإلصبلح احملاسيب يف اعبزائر،ح ورليف اؼبلتقى العلمي الد  
ر والفشل والعسر لتعثعمار عصاـ السامرائي، إجراءات مراجع اغبسابات واغباكمية اؼبؤسسية يف الكشف عن حاالت الفساد اؼبارل واإلداري والتنبؤ عن احتماالت ا 4

-28 بغداد، اػباصة،اؼبالية احمللية والعاؼبية، اؼبؤسبر العلمي الثالث، كلية العلـو اإلدارية واؼبالية وكلية بغداد للعلـو االقتصادية، جامعة اإلسراء زمات اؼبارل لتجنب األ
 .04،03، ص 2009أفريل،  29
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وفقا للقواعد احملاسبية اؼبتعارؼ عليها بلت ومستندات الشركة تتم وسجأكد من أف  حسابات الت   -
كز اؼبارل للشركة واليت سبك ن من إظهار اؼبر  ،ا عند اعبهات اؼبهنية اؼبختصةأو اؼبعتمدة ؿبلي   ،عاؼبيا

 ونتائج أعماؽبا؛
  امات اؼبًتتبة على الشركة وصحتها؛أكد من قانونية االلتز والت   ا،وجوداهتؼب ملكية الشركة حقق منالت   -
 اؼبتمثلة يفوصيات هائي يف اؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر للشركة وذلك بإحدى الت  رأيو الن  إبداء  -

حفظ مع بياف األسباب وأثرىا اؼبارل على الشركة، أو عدـ اؼبصادقة بشكل مطلق أو اؼبصادقة مع الت  
 ة مع بياف األسباب اؼبوجبة لرفضو؛اؼبصادقة ورد ىا إذل ؾبلس اإلدار 

حبضور اجتماعات اعبمعية العامة للمسانبُت اليت يعرض فيها على  دقق اػبارجيكما يقـو اؼب -
عليها واؼبوافقة على مشروع توزيع األرباح  صادقةواؼب ،اؼبسانبُت اؼبيزانية واغبسابات اػبتامية ؼبناقشتها

حضوره يساىم يف تقدمي توضيحات للمسانبُت عم ا جاء يف  الذي اقًتحو ؾبلس اإلدارة، ألف  
 ريره.تق

 :الت دقيق الخارجيو  اخليدقيق الد  الت  أوجو االختالف بين  1.1
وتتباين أىدافو ووظائفو حسب متطلبات اإلدارة، أم ا  ،اإلدارة طرؼاخلي من دقيق الد  يتحد د دور الت    

اخلي، حيث يرتكز دقيق الد  زبتلف عن أىداؼ الت   أىداؼ اؼبدقق اػبارجي الذي يتم تعيينو بشكل مستقل فهي
ومع ذلك فإف  أكد عم ا إذا كانت القوائم اؼبالية خالية من اؼبعلومات اعبوىرية اػباطئة، ئيسي يف الت  اىتمامو الر  

فإف  الكثَت من  لكاخلي واػبارجي غالبا ما تتشابو، ولذمن اؼبدقق الد   ىداؼ اػباصة بكل  بعض وسائل ربقيق األ
، وعليو دقيق اػبارجيوتوقيت ومدى إجراءات الت   ديد طبيعةيف رب اخلي قد يكوف مفيدادقيق الد  أوجو عمل الت  

اخلي وتأثَتاهتا إف وجدت على إجراءات دقيق الد  وجب على اؼبدقق اػبارجي أف يأخذ يف االعتبار فعاليات الت  
 :اخلي واػبارجيبلؼ بُت اؼبدقق الد  ح أوجو االختارل يوض  واعبدوؿ الت  . 1دقيق اػبارجيالت  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .234،235، مرجع سبق ذكره، ص حاـز ىاشم اآللوسي 1
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 الخارجيق يدقالت  اخلي و ق الد  يدقت  أوجو االختالف بين ال(: 1.1) رقم الجدول
 دقيق الخارجيالت   اخليدقيق الد  الت   االختالف

القائم الطرؼ 
 دقيقبالت  

 وطريقة تعيينو

تعيينو من طرؼ  يتم من ذوي اػبربة موظف تابع للشركة 
اخلي اختياري للشركة دقيق الد  ، إال  أف  الت  اإلدارة العليا

  وأىدافها. افهو يدخل ضمن اسًتاتيجياهت

شخص مهٍت مستقل من خارج الشركة، حيث يتوذل ؾبلس اإلدارة ترشيحو 
قرار تعيينو وازباذ القرار شيح على اعبمعية العامة للمسانبُت إلويعرض ىذا الًت  

 ع يفرضو.دقيق اػبارجي إجباري على الشركة ألف  اؼبشر  بذلك، حيث أف  الت  
مستقل عن اخلي مستقل جزئيا ألن و من ناحية اؼبدقق الد   االستقبللية

 ، ومن ناحية يتبع اإلدارة العليا.باقي اإلدارات واألقساـ
عبلقة مع  ةاؼبدقق اػبارجي يتمتع باستقبلؿ كامل أي أن و ؿبايد وليس لو أي

 اإلدارة وال مع أقساـ وإدارات الشركة. 
 
 

 اؽبدؼ

قابة والر  زوير والكشف عنها والت   إذل منع األخطاء يهدؼ 
اخلية قابة الد  أي لتدعيم أنظمة الر  وإبداء الر  على اؼبخاطر 

وجود نظاـ ؿباسيب فع اؿ كما يهدؼ لتحقيق  ،بالشركة
انتظاـ سَت و  يساعد يف إعداد تقارير وقوائم مالية صحيحة

دمة كما يهدؼ ػب نةالعمل احملاسيب على مدار الس  
  اإلدارة واؼبدقق اػبارجي.

إعطاء رأي فٍت ؿبايد حوؿ مدى  ىودقيق اػبارجي اؽبدؼ األساسي للت  
ها للوضع اؼبارل ونتائج األعماؿ، كما يسعى عدالة القوائم اؼبالية وسبثيل

وجود وكذا اخلية أو العمل على وجوده، قابة الد  وجود نظاـ فع اؿ للر   لتحقيق
وقوائم مالية  نظاـ ؿباسيب فع اؿ ومتكامل خاصة يف ؾباؿ إعداد تقارير

أم ا اخلي كما يعمل على تبادؿ اػبدمات مع اؼبدقق الد   ختامية صحيحة.
 .لوزوير فبل يبثل ىدفا أساسيا اكتشاؼ األخطاء والت  

 
 

 نطاؽ العمل

نة ولديو الوقت اخلي يعمل باستمرار طواؿ الس  اؼبدقق الد  
، حيث إلجراء فحص تفصيلي موسع للعملياتالكايف 

اؼبدقق نطاؽ عمل إدارة الشركة اؼبسؤولة عن تعيُت  تعترب
وعادة يتضمن تدقيق صبيع العمليات ه اخلي وحدودالد  

 خبلؿ الفًتة بشكل منتظم. اليت سبت 

دقيق اػبارجي من تفصيلية إذل اختبارية تقـو على أسلوب رت عملية الت  تطو  
ة عوامل منها ضيق الالعي   اعبهد وضخامة وقت وكثرة نة اإلحصائية، وذلك لعد 
د اؼبدقق احيث ، كلفةالت   ؿ : األو  ػبارجي نطاؽ عملو من خبلؿ عنصرينوبد 

اؼبسؤولية اؼبهنية اؼبلقاة على عاتقو والثاين باالتفاؽ يف حاالت معينة مع 
  اإلدارة.

اؼبسؤولية 
 قريروالت  

اخلي يكوف مسؤوال أماـ اإلدارة العليا يف الشركة اؼبدقق الد  
تقريره عن مهمتو اليت ؽبا  ـفيها، ويقد  حبكم أن و موظف 

 أقبزىا. 

يكوف اؼبدقق اػبارجي يف شركات اؼبسانبة مسؤوال أماـ اعبمعية العامة 
ـ للمسانبُت ويقد ـ تقريره ؽبا، أم ا يف باقي الشركات فيسأؿ أماـ اؼببلؾ ويقد  

 تقريره ؽبم. 
 
 
 
 

طريقة وأسلوب 
 العمل

داخل الشركة وبد د اخلي موظف من دبا أف  اؼبدقق الد   -
ورة لة لعمل احملاسب من خبلؿ الد  عملو بطريقة مكم  

كيز على مع الًت   خطوة خبطوةورة احملاسبية اؼبستندية والد  
 ات األنبية؛العمليات ذ

دقيق اؼبستمر مستنديا وحسابيا وفنيا يتبع أسلوب الت   -
حقق من مدى صحة العمليات اؼبختلفة وتصحيح للت  
 ؛اكتشافهاخطاء يتم أ أي

يغلب على عملو الطابع الوقائي يف معاعبة االكبرافات  -
 واألخطاء.

دقيق اؼببلئم لظروفو باالتفاؽ مع بع اؼبدقق اػبارجي طريقة وأسلوب الت  يت  
 :ركة مع األخذ يف االعتبار ما يليإدارة الش

 عدد مساعديو.للمدقق، و الوقت اؼبتاح  -
 ؛قاـ اؼبدقق بوضعودقيق الذي شكل وطبيعة وحجم برنامج الت   -
 حجم معامبلت الشركة؛ -
 اخلية يف الشركة؛قابة الد  ظاـ الر  نتيجة فحصو لن   -
ابع العبلجي ألف  معظم اؼبدققُت ىبتار عي نة معي نة يغلب على عملو الط   -

نة اؼبالية ويوصي بعبلج أي  مشاكل قد يقـو بتدقيقها وعادة يف هناية الس  
  يتم اكتشافها أثناء تدقيقو.

 
 نظاـ فحص

 اخليةقابة الد  الر  

قابة اخلي على دراسة وتقييم أنظمة الر  يعمل اؼبدقق الد  
وصيات ، وإعطاء الت  ااخلية من أجل ربسينها وإحكامهالد  

اخلي اؼبدقق الد   أف   ااػباصة بتطويرىا إذا لـز األمر، كم
 اخلية احملاسبية واإلدارية.قابة الد  يهتم بالر  

لكن و يهدؼ  اخليةقابة الد  ـ الر  اأيضا بفحص واختبار نظ اػبارجي يقـو اؼبدقق
فهو يضي ق أو يوسع من نطاؽ  دقيقنطاؽ عملية الت   لتحديد من وراء ذلك

  اخلية.قابة الد  ضعف أنظمة الر   تدقيقو اعتمادا على قو ة أو

  نة اؼبالية.، أو قد يتم مر ة واحدة يف هناية الس  متقطعةعلى فًتات يتم الفحص   نة بصورة مستمرة.يتم الفحص على مدار الس   توقيت األداء
حاـز ىاشم  .163-160ص ص  ،120،121، مرجع سبق ذكره، ص يد ؿبمدالس  : ةاليع الت  جاعتماد على اؼبر من إعداد الطالبة باال المصدر:

 .58اآللوسي مرجع سبق ذكره، ص 
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دقيق اػبارجي العديد من أوجو االختبلؼ إال  أف  اخلي والت  دقيق الد  للت   ابق نبلحظ أف  من اعبدوؿ الس    
دقيق ضرورة وجود تعاوف ن و من األمور اؽبامة يف ؾباؿ اؼبراجعة والت  أحيث  ،ىذا ال يبنع من وجود تكامل بينهما

 ،اخلي موظف من داخل الشركةاخلي واؼبدقق اػبارجي، وذلك حبكم أف اؼبدقق الد  من اؼبدقق الد   وثيق بُت كل  
لذا  نة،ع عليو العبء األكرب يف مراجعة وتدقيق صبيع العمليات مهما كانت طبيعتها واليت تتم خبلؿ الس  حيث يق

فاتر واغبسابات اليت قد فهو يعمل على مساعدة اؼبدقق اػبارجي يف ذبهيز ـبتلف البيانات واؼبعلومات والد  
ما وبتاجو اؼبدقق  توفَت كل   علىيف اإلدارة اؼبالية ئيسي مع العاملُت اخلي ىو اؼبسؤوؿ الر  اؼبدقق الد   وبتاجها، ألف  

  .1اػبارجي
 :الخارجيالت دقيق اخلي و دقيق الد  كامل بين الت  طبيعة الت   .1

عاوف أوجو الت   إال  أف   ،اػبارجياؼبدقق اخلي و من اؼبدقق الد   غم من وجود اختبلؼ بُت كل  على الر    
طاؽ منهما يف الن   حىت لو اختلف كل  فعالية تدقيقية،  هماعمل كل من رُ بػ  ت  عح يػُ  حيث كامل بينهما كثَتة،والت  

كاملية على عملهما، حيث منهما بل األصل أف تتغلب الطبيعة الت   واألىداؼ فإن و ال يوجد تعارض بُت عمل كل  
 :3كن تلخيص ىذه اجملاالت فيما يليويب .2نسيق بينهماعاوف والت  أف  مصلحة الشركة تقتضي ىذا الت  

اخلية من حيث ربسينها ودعمها وتقييم أدواهتا يساعد قابة الد  اخلي بعملية الر  إف  اىتماـ اؼبدقق الد   -
 يقو؛اؼبدقق اػبارجي على ربديد نطاؽ فحصو وتدق

ف يساعد اؼبدقق اػبارجي يف كثَت من أعماؿ اعبرد اؼبفاجئ مثل اعبرد اخلي أيستطيع اؼبدقق الد   -
 قدية؛اؼبفاجئ للن  

اليت يطلبها يف تدقيقو خاصة يف هناية  للمدقق اػبارجي األد لة د  عِ اخلي أف يػُ اؼبدقق الد  يستطيع  -
مثبل البضاعة باؼبخزف، إعداد أوراؽ العمل اليت وبتاجها اؼبدقق حقق من األصوؿ ، مثل الت  س نةال

 ائم؛اػبارجي ؼبلفو الد  
الثقة للمدقق اػبارجي يف صحة اخلي على مستوى الشركة يعطي نوعا من دقيق الد  وجود الت   -

دقيق ومصداقية حساباهتا ونتائج أعماؽبا، كما يبكن لو أف يعتمد على بعض إجراءات وأعماؿ الت  
ي إذل ربقيق منافع اخلي واؼبدقق اػبارجي يؤد  عاوف بُت اؼبدقق الد  ا تقد ـ أف  الت  ويبلحظ فب   .4اخليالد  

قابة حيث يستفيد اؼبدقق اػبارجي بشكل رئيسي من فهمو وتقييمو لنظاـ الر   ،يف كبل االذباىُت
اخلية يف ربديد حجم وتوقيت اإلجراءات الواجب عليو ازباذىا وتزداد ثقتو يف دقة وسبلمة نظاـ الد  
اخلي بشكل رئيسي من االحتكاؾ ، كما يستفيد اؼبدقق الد  واستعماؿ أسلوب العي نة اخليةقابة الد  الر  

                                                           
 .159،160، مرجع سبق ذكره، ص السيد ؿبمد 1
 .103يوسف سعيد يوسف اؼبدلل، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .43مرجع سبق ذكره، ص  كماؿ ؿبمد سعيد كامل النونو،  3
 . 15ص  مرجع سبق ذكرهؿبمد أمُت مازوف،  4



في تطبيق حوكمة الشركاتومساهمته  اخلي  دقيق الد  الت      الفصل الثاني                 
 

 
101 

، كما أف  اخليدقيق الد  باؼبدقق اػبارجي من خبلؿ زيادة فعاليتو وخربتو وإمكانية تطوير أساليب الت  
 .1ككلاؼبنفعة تعود على الشركة  

 :على حوكمة الشركاتدقيق الخارجي اخلي والت  دقيق الد  بين الت  كامل انعكاسات الت   .1
 إبداء رأيو احملايد حوؿ القوائم اؼباليةحوكمة الشركات وذلك ؼبسانبتو يف  دقيق اػبارجي دور مهم يفللت    

قرير الذي يقـو بإعداده من خبلؿ الت  ، ويكوف ىذا الثقة يف اؼبعلومات اؼبالية الواردة فيهازيادة لوذلك  ،للشركة
ة اؼبسانبُت واؼبستثمرين لكافة األطراؼ ذوي اؼبصلحة يف الشركة خاص يتم إعداده حيث ويرفقو بالقوائم اؼبالية،

اؼبدقق  علىحوكمة الشركات أصبح تطبيق دقيق يف ويف إطار توسيع دور الت   .اؼبتعاملُت يف سوؽ األوراؽ اؼبالية
دقيق كامل بُت الت  كما أف  الت  . 2اخلية بالشركةقابة الد  مدى كفاءة وفعالية ىيكل الر   اػبارجي إبداء رأيو عن

يبنع ازدواجية العمل ووبد  من مشكلة حيث على حوكمة الشركات، اػبارجي لو انعكاس إهبايب الت دقيق اخلي و الد  
عدـ سباثل اؼبعلومات الصادرة عنهما، ويعمل على تقوية وظيفة الر قابة بالشركة، ويزيد من الثقة واؼبصداقية يف 

زباذ قراراهتم وبالت ارل ضباية مصاغبهم ودعم التقارير والقوائم اؼبالية اليت يعتمد عليها اؼبسانبوف وأصحاب اؼبصاحل ال
  .3مزايا ألصحاب اؼبصاحل سواء من داخل الشركة أو خارجها ؾبموعة من كما يوفراغبوكمة.  

دقيق عن طريق اػبارجي يساىم يف زبفيض تكاليف الت  الت دقيق اخلي و دقيق الد  كامل بُت الت  ف  الت  حيث أ  
ة لئلدارة واليت تساعد على ازباذ ىم يف توفَت معلومات حقيقية مفص ليسا استبعاد ازدواجية العمل، كما أن و

 عن األداء اإلداري رُ بػِ ع  إضافة إذل زيادة الثقة يف اؼبعلومات اليت تػُ  ،القرارات الفع الة يف الوقت واؼبكاف اؼبناسبُت
اخلية اؼبعتمد يف الشركة، قابة الد  ر  أكيد على متانة نظاـ الالت  كامل يساىم أيضا يف كما أف  الت   ،واؼبارل للشركة

فب ا يزيد من ، عفا يسمح ؽبا بالقضاء على ىذا الض  فب   اؼبعاعبة ربديد أسلوبعف و إعبلـ اإلدارة عن مواطن الض  و 
 .بالشركة اؼبصاحل ثقة ـبتلف أصحاب

إدارة الضرائب، تعترب األطراؼ اػبارجية عن الشركة )اؼبستثمروف اغباليوف أو احملتملوف، البنوؾ، كما   
(، من أىم مستعملي رأي اؼبدقق اػبارجي وإدراؾ ، وغَتىمصناديق االستثمار، البورصة، اؼبوردوف واجملتمع اؼبدين

أي يتوقف على اػبارجي هبعل مصداقية ىذا الر  الت دقيق اخلي و دقيق الد  كامل بُت الت  ىؤالء األطراؼ بأنبية الت  
زيادة  كامل يفالت  ىذا وعُت، وتتمثل أىم الفوائد ألصحاب اؼبصاحل خارج الشركة واؼبًتتبة عن كامل بُت الن  درجة الت  

حاب الشركة ، وزيادة اطمئناف أصعن صحة ومصداقية القوائم اؼباليةأي اؼبعرِب اطمئناف ىؤالء األطراؼ عن الر  ثقة و 
 اغبد  من مشكلة عدـ سباثل اػبارجي يهدفاف إذلدقيق اخلي والت  دقيق الد  من الت   كما أف  كل  على أمواؽبم.  

                                                           
 .107مرجع سبق ذكره، ص  يوسف سعيد يوسف اؼبدلل، 1
مروة أضبد وآخروف، األزمة اؼبالية العاؼبية منشور يف: ابراىيم خليل حيدر السعدي، حوكمة الشركات ورفع مستوى اإلفصاح وأثرىا يف معاعبة األزمة اؼبالية اؼبعاصرة،  2

 .343،344، ص 2011يب للنشر والتويع، األردف، واآلفاؽ اؼبستقبلية، اعبزء الثاين، الطبعة األوذل، مكتبة اجملتمع العر 
: ؿ: اغبوكمة احملاسبية للمؤسسةورل األوؿ حو حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع حوكمة اؼبؤسسات يف اعبزائر وسبل تفعيلها، بطاقة مشاركة  يف اؼبلتقى الد   3

 .13،14ص ، 2010ديسمرب  08 -07، أـ البواقي، عة العريب بن مهيديواقع، رىانات وآفاؽ، جام
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نشر القيم األخبلقية وتقييم مدى االلتزاـ هبا عي إذل والس   ،وـبتلف أصحاب اؼبصاحل اؼبعلومات بُت اؼببلؾ واإلدارة
 وكل  ىذا يعترب عنصرا أساسيا يف حوكمة الشركات. .1واغبد  من مشكلة االكبراؼ اػبلقي يف الشركات

دقيق اػبارجي يساىم يف خدمة أصحاب اؼبصاحل دقيق الد اخلي والت  من الت   كامل بُت كل  فإف  الت  ارل وبالت    
 وكمة الشركات.ليم غبطبيق الس  الت  أساسا يف دعم وتقوية يساىم  ارل فهومن داخل وخارج الشركة وبالت  

 لدعم حوكمة الشركات دقيقولجنة الت   اخليدقيق الد  ة بين الت  يعاون: العالقة الت  المطلب الثاني
وابط دقيق أحد الض  حيث تعترب عبنة الت   ،ئيسية غبوكمة الشركاتدقيق أحد األركاف الر  سبثل عباف الت    

وقد ، اخلي واػبارجي وؾبلس اإلدارةمن اؼبدقق الد   لصلتها الوثيقة مع كل  األساسية اليت سبنع حدوث األخطاء نظرا 
فهي اليت تسهر  شركة داخل كل   الشركات إذل ضرورة وجود عبنة تدقيقراسات حوؿ حوكمة أشارت معظم الد  

وجود عبنة تدقيق يف  قارير اؼبالية وزيادة الثقة يف اؼبعلومات احملاسبية، كما أف  على تطبيق اغبوكمة وتضمن جودة الت  
تدقيق يف تنشيط حركة ، كما يساىم اإلعبلف عن تشكيل عباف ل من اؼبمارسات اؼبالية غَت اؼبشروعةالشركة يقل  

 .أسهم الشركة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية
 :دقيقماىية لجنة الت   .1

دقيق باىتماـ بالغ من طرؼ اؽبيئات الد ولية اؼبتخصصة، الشركات والباحثُت، وىذا يرجع حظيت عباف الت    
 يف تطبيق حوكمة الشركات.لعبو ور الذي يبكن أف تللد  

  :دقيقمفهوم لجنة الت   1.1
 يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ،(1930) ق يف الظهور يف أواخر الثبلثيناتدقيمصطلح عباف الت  بدأ   

 Securityتداوؿ األوراؽ اؼبالية ىيئةو  New Yourk Security Exchange من بورصة نيويورؾ عندما قامت كل  

Exchange Commitee   نفيذيُت جمللس اإلدارةالت  وصية على ضرورة إنشاء عبنة تتكوف من األعضاء غَت بالت ،
عب ضت ؽبا الشركات األمريكية يف تلك الفًتة واليت كانت بسبب تبلالية اليت تعر  إثر األزمات اؼبوجاء ذلك 

Mckesson and Robbinsمثل قضية  الشركات يف تقاريرىا اؼبالية
دقيق تُػع ّد من بُت مقومات يث أف  عبنة الت  ح .2

راسات على ضرورة وجود عباف تدقيق يف الشركات اليت تسعى لتطبيق معظم الد  د تؤك   إذ ،3حوكمة الشركات
دقيق بدور يات اغبوكمة اؼبطب قة، كما تقـو عباف الت  جاف عامبل أساسيا لتقييم مستو إذ يبثل دور ىذه الل   ،اغبوكمة

تقـو بو من اشراؼ على ا وربقيق الثقة يف اؼبعلومات احملاسبية نتيجة ؼب قارير اؼباليةحيوي يف ضماف جودة الت  

                                                           
 .71ص  مرجع سبق ذكره،زالسي رياض،  1
للحد من دبستوى الشفافية واإلفصاح، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية  االرتقاءصبيل أضبد، سفَت ؿبمد، ذبليات حوكمة الشركات يف  2

 .13ص ، 2012ماي  07-06 بسكرة،، ، جامعة ؿبمد خيضرالفساد اؼبارل واإلداري
 .18، ص مرجع سبق ذكرهأضبد سعيد قطب حسانُت،  3
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شركة يبثل ضباية للمسانبُت وأصحاب رؤوس  وجودىا يف أي   كما أف   ،1اخلي واػبارجيدقيق الد  عمليات الت  
  .تدعم الثقة يف عملية إعداد ومراجعة تلك القوائم اؼبالية اكم ،بلعب يف القوائم اؼباليةاألمواؿ من الت  

دقيق، ومن بُت ىذه لت  يف أدبيات ا احوؽب عاريفت  الدت تعد   حيث ،دقيقال يوجد تعريف موحد للجنة الت    
 The Canadian Institute of Chartered Accountants ؼ اؽبيئة الكندية للمحاسبُت القانونيُتر  تع ،عاريفالت  

(CICA) اعبنة الت   1992 لعاـ ق القوائم تدقية الذين تًتكز مسؤولياهتم يف نة من مدراء الشرك"عبنة مكو   دقيق بأهن 
وؾبلس اإلدارة،  دققُتدقيق حلقة وصل بُت اؼبنوية قبل تسليمها إذل ؾبلس اإلدارة، وتعد عبنة الت  الس   اؼبالية

اخلية للشركة قابة الد  دقيق، وكذلك الر  وتتلخص نشاطاهتا يف مراجعة ترشيح اؼبدقق اػبارجي ونطاؽ ونتائج الت  
 .2ر"شوصبيع اؼبعلومات اؼبالية اؼبعد ة للن  

ا "عبنة منبثقة من ؾبلس إدارة الشركة وعضويتها قاصرة فقط على األعضاء     كما يبكن تعريفها على أهن 
لى عملية إعداد دقيق، وتكوف مسؤولة عن اإلشراؼ عنفيذيُت والذين لديهم خربة يف ؾباؿ احملاسبة والت  غَت الت  

بتطبيق قواعد حوكمة  االلتزاـاػبارجي ومراجعة الت دقيق اخلي و دقيق الد  مراجعة وظيفيت الت  القوائم اؼبالية، 
 :4دقيقعبنة الت   وضعحيث توجد بعض األمور الواجب مراعاهتا عند  .3الشركات"

وأغلبية أعضاء  ،تكوف أغلبيتها من أعضاء غَت تنفيذيُت تدقيقتعيُت عبنة  اإلدارة ؾبلسينبغي على  -
 ؛اؼباليةجنة هبب أف تكوف على علم باألمور الل  

لس جمل اوأف ال يكوف رئيس ،نفيذيُت ويكوف مستقبلجنة أحد األعضاء غَت الت  يكوف رئيس الل   -
دقيق، أي األفضل ىو أف  رئيس ؾبلس اإلدارة ال ينبغي مطلقا أف يكوف عضوا يف عبنة الت  والر   اإلدارة.

نظر فيما إذا كاف دقيق، وعلى ؾبلس اإلدارة أف ياجتماعات عبنة الت  ضور ولكن يبكن دعوتو غب
 ق أو أف وبضر فقط بناًء على دعوة؛دقينفيذي عضوا يف عبنة الت  ئيس الت  مطلوبا أف يكوف الر  

البد أف كما أن و   ،ا عن عضويتها وسلطاهتا وواجباهتادقيق نظاما مكتوبالبد أف يكوف للجنة الت   -
ظاـ الرظبي وما إذا  راعت الن  دقيق قد نوي عم ا إذا كانت عبنة الت  تفصح الشركات يف تقريرىا الس  

قرير صاح يف الت  م اإلفأف يت   أيضا هببو  وذلك دبا يتفق مع نظامها،كانت قد أوفت بالتزاماهتا 
ة على أي  مومية للر د عدقيق، والبد أف يكوف رئيسها موجودا يف اعبمعية النوي عن عضوية عبنة الت  الس  

 جنة.أسئلة عن عمل الل  
 

                                                           
ركة ليم متطلبات ضرورية إلدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات االقتصادية، بطاقة مشاتطبيق مبادئ حوكمة اؼبؤسسات واؼبنهج احملاسيب الس   مايو عبد اهلل، جاوحدو رضا، 1

 .08ص  ،2010ديسمرب  08 -07، البواقي ـأ ،آفاؽ، جامعة العريب بن مهيديرىانات و : اغبوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ؿ حوؿورل األو  يف اؼبلتقى الد  
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 :دقيقتشكيلة لجنة الت   1.1
 اؼبستقلُت أعضاء ؾبلس اإلدارةبعض تتكوف من  وىي ،دقيق ىي عبنة منبثقة عن ؾبلس اإلدارةعبنة الت    

وذلك ويقصد هبم األعضاء الذين ال يتولوف أعماؿ تنفيذية، الذين يتمتعوف خبربات مالية وؿباسبية  نفيذيُتغَت الت  و 
وي اػبربة األكفاء ذ ىؤالء األعضاء من األفرادوالبد أف يكوف لتقدمي رؤية عن مدى ربقيق حوكمة الشركات، 

دقيق واؼبساءلة ومتابعة مدى االلتزاـ قابة والت  ؼبهمة الر   كايف  وجهد لضماف قدرهتم على االلتزاـ بتخصيص وقت
يوجد دقيق، كما أن و ال أن و ال توجد معايَت مثالية الختيار أعضاء عباف الت   إال   .1بالقيم األخبلقية وترتيبات اغبوكمة

ىناؾ عبلقة مباشرة بُت  حيث يعتمد ذلك على حجم الشركة وتعقد عملياهتا ألف   ،عدد مثارل لعدد أعضائها
ما تطلب ذلك وجود أعضاء أكثر دت مهامها كل  ما تعق  حيث كل   ،دقيق ومعايَت اختيار أعضائهامهاـ عباف الت  
معيار  رى ومن ؿبيط اقتصادي إذل آخر، لكن يعتربذل أخزبتلف من شركة إقد ، كما أف  تلك اؼبعايَت تأىيبل وخربة

وائح اؼبنظمة لعمل عباف دقيق عن اإلدارة من أىم اؼبعايَت اليت تركز عليها أغلب الل  استقبلؿ أعضاء عبنة الت  
، كما قد دقيق يف الواليات اؼبتحدة األمريكيةدقيق، ويبثل ىذا اؼبعيار أحد أىم شروط اختيار أعضاء عباف الت  الت  
دقيق إذل ضرورة توفر خربات كافية يف أعضاء ار بنك بريطانيا يف توصياتو حوؿ معايَت اختيار أعضاء عباف الت  أش
 .2تعلق بعملياهتا أو ماليتها أو نظامهايا ، سواء فيمأكد من استقبلؽبم عن إدارة الشركةجنة مع ضرورة الت  الل  

 :دقيقدور لجنة الت   1.1
ي إذل يؤد   ة تدقيقنة األمريكية أظهرت أف  إنشاء عبالعلمية يف الواليات اؼبتحداسات ر إف  العديد من الد    

لؤلطراؼ اػبارجية، فوجود عبنة مستقلة تقـو بعملية  تصدرىا الشركةقارير احملاسبية اليت زيادة جودة اؼبعلومات والت  
أكيد على االلتزاـ بتطبيق مبادئ والت   قارير اؼبالية وتدعيم استقبللية ودور اؼبدقق اػبارجياإلشراؼ على إعداد الت  

 االستثمارية وغَتىا ي إذل زيادة ثقة اؼبستثمرين واألطراؼ اػبارجية األخرى اليت تبٍت قراراهتاتؤد   ،حوكمة الشركات
ؽبا دقيق ال يوجد ف  عبنة الت  ال  أ، إ3قاريرعلى أساس اؼبعلومات اؼبالية اليت تصدرىا الشركات يف ىذه الت  من القرارات 

 :4اليةدقيق يبكن أف يدخل فيو اؼبكونات الت  ، ودور عبنة الت  معيار ؿبد د يبكن استخدامو لتحديد دورىا
 ،دقيق اػبارجيالعديد من األدوار فيما ىبص عملية الت   دقيقلجنة الت  ل :دقيق الخارجيالت  عملية  .أ 

وذلك على  بوومدى االحتفاظ  اؼبدقق اػبارجي ربديد أجوردقيق على عبنة الت   نذكر منها أف  
 اؼبدقق اػبارجي مستقل وأف   أكد من أف  دقيق اػبارجي والت  ظر يف خطط الت  أساس تقييم أدائو، الن  

 وغَتىا.، و يتم معاعبتها بشكل سليميتـبتلف األمور اليت تفسد استقبلل
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 .13ضيف اهلل ؿبمد اؽبادي، مرجع سبق ذكره، ص مسعود دراوسي،  2
: ؿ حوؿ: اغبوكمة احملاسبية للمؤسسةورل األو  كة  يف اؼبلتقى الد  بطاقة مشار  ىواـ صبعة، لعشوري نواؿ، دور حوكمة الشركات يف ربقيق جودة اؼبعلومة احملاسبية، 3

 .20ص  ،2010يسمرب د 08 -07، قيأـ البوا ،جامعة العريب بن مهيديواقع، رىانات وآفاؽ، 
 .178 -173، ص ص مرجع سبق ذكرهاؼبتطلبات(، -التجارب-اؼببادئ-طارؽ عبد العاؿ، حوكمة الشركات، شركات قطاع عاـ وخاص ومصارؼ )اؼبفاىيم 4



في تطبيق حوكمة الشركاتومساهمته  اخلي  دقيق الد  الت      الفصل الثاني                 
 

 
105 

ا  ،اؼباليةالقوائم  دقيق العديد من األدوار فيما ىبص  للجنة الت   :القوائم المالية .ب  تعمل نذكر منها أهن 
دقيق صبيع األمور اليت أثارهتا من جانب الت   على مناقشة القوائم اؼبالية مع اإلدارة العليا وضماف أف  

للمعلومات  نويقرير الس  عبلجها بشكل سليم، وتقدير مدى توفَت الت   اخلي أو اػبارجي قد مت  الد  
 ف وباقي اؼبستخدمُت.اليت وبتاجها اؼبسانبو 

منها  ،اخليةقابة الد  نظاـ الر   دقيق العديد من األدوار فيما ىبص  للجنة الت   :اخليةقابة الد  نظام الر   .ج 
ا تعمل  اخلي الد  اؼبدقق شاور مع اؼبدقق اػبارجي و اخلية والت  قابة الد  ظر يف كفاية نظاـ الر  على الن  أهن 

للشركة، اغبصوؿ على تقارير خاصة  اخليةقابة الد  كفاية نظاـ الر    للحصوؿ على رأيهما فيما ىبص  
 اخلية قد يؤثر على القوائم اؼبالية.قابة الد  عن أي انتهاؾ للر  

ا  ،اخليدقيق الد  الت   دقيق العديد من األدوار فيما ىبص  للجنة الت   :اخليدقيق الد  الت   .د  نذكر منها أهن 
اخلي دقيق الد  وظيفة الت   وضماف أف   حقق من استقبلؽبموالت   اخليُتتشارؾ يف تعيُت اؼبدققُت الد  
 اخلي واإلشراؼ على أنشطتودقيق الد  مراجعة أىداؼ الت  وكذا تعمل وفق اؼبعايَت اؼبهنية، 

وضماف وجود اتصاالت جي دة  ،1دراسة ومناقشة تقاريره ومعاعبة اؼببلحظات الواردة فيو ،وتنظيمها
 وغَتىا من اؼبهاـ. واإلدارةؾبلس اإلدارة اخليُت، اؼبدققُت اػبارجيُت، بُت اؼبدققُت الد  

دقيق وجود نظاـ فع اؿ إلدارة اؼبخاطر بالشركة، كما هبب هبب أف تضمن عبنة الت   :إدارة المخاطر .ه 
د من وجود ليمة، كما هبب أف تتأك  م دبا يتفق مع الطرؽ اؼبهنية الس  أف تضمن أف  إدارة اؼبخاطر تت  

 قارير إذلم توفَت الت  اؼبستويات بالشركة، كما يت   عملية رظبية لتحديد وتقدير وإدارة اؼبخاطر يف كل  
حديث بعة إلدارة اؼبخاطر وكذا الت  نفيذيُت لتمكينهم من رصد تنفيذ االسًتاتيجية اؼبت  الت  األعضاء 

 غَتات اعبارية.اؼبستمر إلدارة اؼبخاطر لتعكس الوضع اغبارل والت  
وفيما بُت دولة  ،دقيق فيما بُت شركة وأخرىا قد يكوف من اختبلؼ يف دور عبنة الت  غم فب  على الر    

دقيق فع الة تتفق على أن و لكي تكوف عبنة الت   معظم الكتابات عن "أفضل فبارسات حوكمة الشركات" وأخرى، فإف  
 :2فيما يلي Gegory, Holly and Lilianحد دىا  ينبغي أف تكوف هبا عناصر رئيسية

نفيذيُت الذين أغلبية من أعضاء ؾبلس اإلدارة غَت الت  جنة هبب أف تضم الل   :االستقالل والحياد -
كثَت من   غم من ذلك فإف  قدير واغبكم بشكل مستقل عن اإلدارة، وبالر  يبلكوف القدرة على الت  

دقيق من أعضاء ؾبلس ف عبنة الت  ؿ تذىب إذل ما ىو أبعد من ذلك، حيث تنادي بأف ال تتكو  الد و 
عبنة  ألف   ،هبب أف يكوف ىؤالء األعضاء مستقلُت فعبل بل ،نفيذيُت فحسباإلدارة غَت الت  

                                                           
 .10ص مرجع سبق ذكره، براؽ ؿبمد، قماف عمر،  1
  .290-287 ص أمُت السي د أضبد لطفي، فلسفة اؼبراجعة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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أعضاء ؾبلس إدارة مستقلُت تكوف يف وضع أفضل لتقييم نوعية اإلفصاح اؼبارل  نة مندقيق اؼبكو  الت  
 إذل اؼبوضوعية قد يكونوف أقرب اؼبستقلُت ىؤالء األعضاء أف   ا، كماخليةقابة الد  ومدى كفاية الر  

 أداء الشركة.اؼبالية وتقييم  تائجعند ربليل الن   واغبيادية
دقيق روري ربديد عدد أعضاء عبنة الت  من الض   :دقيقعدد المالئم ألعضاء لجنة الت  تحديد ال -

جنة من ربقيق أىدافها، لكن هبب ن الل  بالشكل الذي وبقق مزيج من اػبربات والقدرات اليت سبك  
جنة ربد  من أداء الل  و جنة بصورة قد سبنع من ازباذ القرارات مراعاة عدـ زيادة عدد أعضاء الل  

 دقيق بُت ثبلثة وطبسة أعضاء.ألعماؽبا بكفاءة وفعالية، ويعترب العدد األمثل ألعضاء عبنة الت  
ينبغي ربديد سلطات ومسؤوليات عبنة  :دقيقالت  حديد بوضوح لسلطات ومسؤوليات لجنة الت   -

جنة من القياـ بأعماؽبا ن ىذه الل  ومكتوب، من أجل أف تتمك  دقيق بشكل تفصيلي وواضح الت  
ب ويتطل   نفيذية يف الشركة.جنة وبعض األجهزة الت  بكفاءة وحىت ال وبدث تداخل أو تعارض بُت الل  

تدعيم دور من خبلؿ وذلك يف حوكمة الشركات دقيق أف تدرؾ دورىا اإلهبايب على أعضاء عبنة الت  
ة يف الشركات على مراقبة اإلدارة، وكذا ساعدة أصحاب اؼبصلحؼباإلفصاح احملاسيب وغَت احملاسيب 

قابة تدعيم دور الر  لثقة يف القوائم اؼبالية للشركات و يف زيادة درجة ا دقيق اػبارجيالت  تدعيم دور 
 لة.وائح ذات الص  بالقوانُت والل  اخلية يف صدؽ القوائم اؼبالية وضماف التزاـ إدارة الشركة الد  

الواليات  ففي :جنةأعضاء مؤىلين للعمل في ىذه الل   علىدقيق ر لجنة الت  ضرورة أن تتوف   -
ر لدى أعضاء تتطلب قواعد بورصات األوراؽ اؼبالية بشكل حاـز أف تتوف   ،مثبل اؼبتحدة األمريكية

 . مهامها بشكل سليمنها من أداء سبك   دقيق ؾبموعة من اؼبهاراتعبنة الت  
 :دقيقاخلي بلجنة الت  دقيق الد  عالقة الت   .1

حوكمة  كجانب أساسي لتطبيقاخلي  دقيق الد  االعتماد على الت   دقيقصاحبت األنبية اؼبتزايدة للجنة الت     
ر على توف  الشركات اؼبسجلة بالبورصة هبب أف ت كل   أف   2002حت بورصة نيويورؾ سنة الشركات، وقد أوض

ا يا إال  أهن  غم من أف  ؽبا تشجيعا قو  اخلي بالر  دقيق الد  وظيفة الت   ا يف اؼبملكة اؼبتحدة فإف  أم   اخلي،دقيق الد  الت  وظيفة 
وسع الت  و دقيق ية مع عبنة الت  اخلي إذل عبلقة قو  ، حيث وبتاج اؼبدقق الد  دقيق مطلوبةليست إلزامية رغم أف  عبنة الت  

ية األساسية ي البنجودة حوكمة الشركات ويقو   ز  ز  ع  اخلي يبكن أف يػُ دقيق الد  والت  دقيق فاعل بُت عبنة الت  يف الت  
قابة يف الشركة، اخليُت أف  ؽبم خربة واضحة يف تطبيق مباذج الر  وكأحد اجملاالت األساسية للمدققُت الد  . 1للشركة

قابة اليت على استخداـ وتصميم مباذج الر  دقيق يف فهم اخلي قد يساعد عبنة الت  دقيق الد  وىنا قبد أف رئيس فريق الت  
دقيق ، كما يقـو رئيس قسم الت  وصيات إذل ؾبلس اإلدارةوتقدمي الت   ،اخليةقابة الد  أي عن الر  م تكوين الر  أساسها يت  

اخلي دقيق الد  دقيق، لكي تقـو بتقييم وظيفة الت  قارير اػباصة بالقسم مباشرة إذل عبنة الت  اخلي بإرساؿ الت  الد  
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دقيق الشركة من حيث كفاءة اؼبوظفُت واؼبكافآت اؼبتعلقة هبم والعمليات اػباصة بتقييم اؼبخاطر وإنشاء خطط الت  ب
من خبلؿ دقيق اخلي يف قلب عبنة الت  دقيق الد  اخليُت يأخذ مدير الت  الد   ُتقتعريف معهد اؼبدق أف   كما .1اخليالد  

دقيق قابة واغبوكمة، كما يبكن استخداـ الت  ؼبخاطر وعمليات الر  على إدارة ا واالستشارةأكيد ت  ال تقدمي خدمات
الغَت عادية ومدى تطبيق الشركة للمتطلبات دقيق يف حاالت االختبلسات اخلي كمصدر للمعلومات للجنة الت  الد  

يف تأكيد دقيق للمساعدة اخلي أف يكوف على اتصاؿ مباشر مع عبنة الت  دقيق الد  ، كما هبب على مدير الت  القانونية
دقيق على األقل مرة واحدة سنويا،  كما هبب عليو أف وبضر اجتماعات عبنة الت    ،اخليدقيق الد  استقبللية إدارة الت  

 .2وصيات اؽبامةتائج والت  زا بذلك على الن  دقيق مرك  دقيق بنتائج الت  كما هبب عليو إعبلـ عبنة الت  
يادة ز اخلي من أجل دقيق الد  فهي تعمل على اإلشراؼ على وظيفة الت   ،دقيقلجنة الت  ل سبةأم ا بالن    

 :3ما يلي جنة على ربقيقل  ىذه الاستقبلليتو عن اإلدارة، حيث تعمل 
ي عملها بشكل جي د اخلي تؤد  دقيق الد  وظيفة الت   اخليُت وضماف أف  اؼبشاركة يف تعيُت اؼبدققُت الد   -

 دقيق؛لت  ؤولياهتا دبقتضى خطة اسًتاتيجية لدبسويف وتعمل وفق اؼبعايَت اؼبهنية، وتُ 
اؼبوافقة على اإلشراؼ على أنشطتها وتنظيمها، و و اخلي دقيق الد  مراجعة أىداؼ وظيفة الت   -

ضماف و  نة،غيَتات اليت ذبري خبلؿ الس  والت  نوية الس   اوخطتهاليت تعد ىا ىذه الوظيفة سًتاتيجية اال
. كما لو نظاـ تأكيد قوي للجودة معموؿ بو للمعايَت اؼبهنية وأف  اخلي يعمل وفقا دقيق الد  الت   أف  

قدـ اعباري يف ربقيق اخلي واغبصوؿ على تقارير عن الت  دقيق الد  راجعة األداء العاـ للت  تقـو دب
 ؤشرات األساسية احملد دة لؤلداء؛اؼب

اإلدارة حسب ما ىو مبلئم، كما أو اخلي دقيق الد  الت  وظيفة اخلية مع قابة الد  مناقشة مدى كفاية الر   -
قابة تكوين رأي رظبي عن كفاية الر   علىواؼبساعدة  ،فسَتاتاخلي والت  نوي الد  قرير الس  تلقي الت  تقـو ب

 اخلية داخل الشركة؛الد  
اسات اؼبيدانية مع عمبلء ر اخلي شاملة الد  دقيق الد  قارير الواردة من الفحص اػبارجي للت  ظر يف الت  الن   -

ضماف وجود و اػبارجي الت دقيق اخلي و دقيق الد  مراجعة خطط ونتائج الت  ، كما تعمل على دقيقالت  
، وىو األمر 4اخليُت واؼبدققُت اػبارجيُت وؾبلس اإلدارة واإلدارةاتصاالت جي دة بُت اؼبدققُت الد  

                                                           
لحد  من ين صبعة، دور عباف مراجعة اغبسابات يف تفعيل حوكمة الشركات، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية لخنشور صباؿ، خَت الد   1

 .10ص ، 2012ماي  07-06بسكرة، ، جامعة ؿبمد خيضر، الفساد اؼبارل واإلداري
 .40، مرجع سبق ذكره، ص سعيد كامل النونوكماؿ ؿبمد   2
 .154،155التجارب" تطبيقات اغبوكمة يف اؼبصارؼ، مرجع سبق ذكره، ص  –اؼببادئ  –طارؽ عبد العاؿ ضباد، حوكمة الشركات "اؼبفاىيم  3
دمشق للعلـو االقتصادية  مها ؿبمود رمزي روباوي، الشركات اؼبسانبة ما بُت اغبوكمة والقوانُت والتعليمات )حالة دراسية للشركات العامة العمانية(، ؾبلة جامعة 4

 . 117، ص 2008 دمشق، ،01 رقم العدد ،24 رقم اجمللد ،والقانونية
 2014-05-15يـو  ،http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/89-126.pdfمن اؼبوقع االلكًتوين: 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/89-126.pdf
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ويعمل على تدعيم وإسناد حوكمة الشركات  اخليدقيق الد  الذي يرفع دبستوى ربقيق أىداؼ الت  
 .وضماف استمرار وسبلمة تطبيقها

 :على حوكمة الشركات دقيقاخلي ولجنة الت  دقيق الد  بين الت   عاونيةانعكاسات العالقة الت   .1
وابط األساسية اليت سبنع حيث تعترب أحد الض   ،غبوكمة الشركات اآلليات اعبوىريةدقيق أحد سبثل عباف الت    

 .1اؼبدقق اػبارجي وؾبلس اإلدارةاخلي، من اؼبدقق الد   نظرا لصلتها الوثيقة مع كل   والت بلعبات األخطاء حدوث
زت رك   فقددقيق، بلجاف الت   االىتماـ حبوكمة الشركات ىو األمر الذي أد ى إذل زيادة االىتماـ أف   حيث

الية للشركات من مدققُت قارير اؼبإعداد الت  إصبلحات اغبوكمة على أدوار ومسؤوليات صبيع اؼبشاركُت يف عملية 
مساندة اإلدارة العليا للقياـ  دقيق يفلت  اتتمثل مهاـ عباف حيث دقيق، ؾبلس اإلدارة وعباف الت  داخليُت، خارجيُت، 

 كما أف  وجود عبنة تدقيق يف الشركة ،2اخلي وحيادية اؼبدقق اػبارجيدبهامها بكفاءة وتدعيم استقبللية اؼبدقق الد  
خفيف من مشكلة عدـ إضافة إذل مسانبتها يف الت   ُتيساىم يف مد  خط اتصاؿ مباشر بُت ؾبلس اإلدارة واؼبدقق

راسات اليت أقبزت خبصوص حوكمة الشركات ت معظم الد  أكد   كما،  3سباثل اؼبعلومات بُت اإلدارة وؾبلس اإلدارة
ا ىي اليت تسه وتأكيد  وتقييم مستوياهتا ر على تطبيق اغبوكمةعلى ضرورة وجود عباف تدقيق داخل الشركة ألهن 

وذلك دبا يضمن  احملاسبية اؼبوجودة يف الت قارير والقوائم اؼبالية للشركة وزيادة مصداقيتها،اؼبالية و صحة اؼبعلومات 
دور  اليـو امتد   لكن   وتعزيز اإلفصاح والشفافية، ،4تشجيع االعتماد عليها يف ازباذ القرارات اؼبناسبةكذا و  جودهتا
 .اخليةقابة الد  أيضا ضماف قو ة إجراءات الر  ليشمل دقيق عبنة الت  

 الت دقيق الد اخلي حيث يعترب ،اخليدقيق الد  لت  اوظيفة  عبلقة تعاونية مهمة معدقيق لجنة الت  ل كما أف    
 اىام امورد باعتباره حوكمة أفضل للشركات. ارل ربقيقوبالت   ،مهامهاساسية اليت تساعدىا على عائم األأحد الد  

أكيد ػبدمات الت   تقديبو وىذا فيما ىبص   ،ومصدرا ؽبا دبختلف اؼبعلومات اليت ربتاجها دقيقلتعزيز ودعم عبنة الت  
 دقيقاخلية وإدارة اؼبخاطر، كما أن و يعترب حلقة وصل بُت عبنة الت  قابة الد  واالستشارة خاصة فيما يتعلق بنظاـ الر  

فب ا يأىلو تزيد من استقبلليتو وموضوعيتو وكفاءتو تشرؼ عليو ل من جهتها وىي .5واؼبستويات األخرى من اإلدارة
 .الشركات حوكمةلدعم 

على تزيد من قدرة ىتُت اآلليتُت دقيق اخلي وعبنة الت  دقيق الد  من الت   عاوف بُت كل  عبلقة الت   ارل فإف  وبالت    
 دعم حوكمة الشركات.

                                                           
 .152ص  مرجع سبق ذكره،حسياين عبد اغبميد،   1
 .71ص  مرجع سبق ذكره،زالسي رياض،  2
 .11،12ص  مرجع سبق ذكره، ،دقيق وحوكمة الشركاتأثر اؽبندسة اؼبالية اغبديثة على فعالية دور الت   ،ىواـ صبعة، كوردي وداد 3
 .08ص  مرجع سبق ذكره،بديسي فهيمة، اغبوكمة ودورىا يف ربقيق جودة اؼبعلومة احملاسبية،  4
 .14ص مرجع سبق ذكره،  حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع حوكمة اؼبؤسسات يف اعبزائر وسبل تفعيلها، 5
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    لدعم حوكمةاخلي دقيق الد  عاونية بين مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا والت  : العالقة الت  الثالث المطلب
 الشركات            
على جودهتا  االفع   اتأثَت  ماؽب حيث أف  آليات حوكمة الشركات،  بُتيعترب ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا من   

 الشركات. حوكمةيف باقي أطراؼ  امن خبلؿ تأثَتنب وذلك
 :اإلدارة العليا ومهامهما، دارةاإلمجلس  مفهوم .1

من األعضاء الت نفيذيُت والغَت تنفيذيُت، وذلك لتحقيق توازف من أجل ؾبلس اإلدارة يتكوف من مزيج   
 وربسُت مستوى القيادة والت وجيو لشؤوف الشركة ورفع مستوى أدائها. سبثيل مصاحل اؼبسانبُت بطريقة مهنية وشريفة،

 :واإلدارة العليا تعريف مجلس اإلدارة 1.1
، ألن و وبمي رأس اؼباؿ اؼبستثمر يف الشركة من سوء يعترب ؾبلس اإلدارة أحسن أداة ؼبراقبة سلوؾ اإلدارة  

كما أن و   ،وذلك من خبلؿ صبلحياتو القانونية يف تعيُت وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا ،اإلدارة لح ب  االستعماؿ من ق  
 ، كما1ارل يعظ م قيمة الشركةقب سلوكها وبالت  اـ اغبوافز اؼبناسبة لئلدارة وير يشارؾ يف وضع اسًتاتيجية الشركة ويقد  

نفيذيُت بالشركة يعترب من أىم الفع اؿ على اؼبديرين الت  قابية جمللس اإلدارة واستقبللية أعضائو وإشرافو أف  اؼبهمة الر  
بطريقة  من العملؾبلس اإلدارة  نمك  تي فلكيليم ؼبفهـو حوكمة الشركات، طبيق الس  األدوات اليت تساعد على الت  

العائلة أو نفيذين يف الشركة أو من أفراد هبب أف يكوف ىناؾ جزء من أعضاءه من غَت اؼبوظفُت الت  تتمي ز بالشفافية 
 اؼبديرين ومساءلتهم وؿباسبتهم على كل ما يتعلق للمجلس القياـ دبراقبةا يسهل فب   ئيسُت،من بُت اؼبسانبُت الر  

من عملية نقل اؼبعلومات بُت أعضاء ؾبلس اإلدارة واؼبدراء ويزيد كما يسهل . 2أدائهم لتحقيق أىداؼ الشركةب
تفعيل دور ؾبلس اإلدارة يزداد إذا كانت ىناؾ معلومات وإفصاح عن ىيكلو  كما أف  ،  من فعالية القرارات اؼبتخذة

  .3شاطات اليت يقـو هبا وعن دوره يف خلق قيمة ألصحاب اؼبصاحل داخل الشركةوكذا معلومات عن الن  
الغَت تنفيذيُت  يأ ووالذي يقصد بو نسبة سبثيل األعضاء اؼبستقلُت في ،سبة ؽبيكل ؾبلس اإلدارةأم ا بالن    

اىتمت مبادئ حوكمة  قدو ، 4وقو ة يف ازباذ القراراتاؼبالكُت للقدرة واػبربة العالية فب ا يعطي للمجلس سلطة 
رت مبادئ حوكمة الشركات عدد من اإلرشادات لس اإلدارة، وقد وف  إذل ؾبموعة أعضاء ؾبتهم الشركات بنسب

 .أداء مهاموضماف االستقبللية يف  لبناء ىيكل مبلئم جمللس اإلدارة يبكن من خبللو

                                                           
 .18ص مرجع سبق ذكره، حساين رقية وآخروف،  1

2
 The Center for International Private Enterprise, Corporate Governance Trends, This publication is sponsored 

by the Middle East Partnership Initiative (MEPI), Cairo, Winter 2005, P 05. 
(، بطاقة مشاركة يف أقطي جوىرة، مقراش فوزية، أثر حوكمة اؼبستشفيات على أخبلقيات اؼبهنة الطبية )دراسة حالة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية لوالية جيجل 3

 .05ص  ،2012ماي  07-06بسكرة، ، جامعة ؿبمد خيضرحد  من الفساد اؼبارل واإلداري، اؼبلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية لل
4
 Commission Européenne, Livre vert, "Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans L’UE", Bruxelles, Le 

5.4.2011, p 03. 
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 :1ومن أىم ىذه اإلرشادات 
قابة لكي يكوف اجمللس قادر على فبارسة أعمالو يف الر   ،من أعضاء ؾبلس اإلدارة اؼبستقلُت وجود عدد كايف -

 مستقل؛ واإلشراؼ بشكل
أىيل العلمي واليت تشمل اؼبهارات والقدرات والت   ،تطبيق معايَت جديدة الختيار أعضاء ؾبلس اإلدارة -

فصل مكاتب رؤساء ؾبلس اإلدارة عن مكاتب ة، و رىا يف أعضاء ؾبلس اإلدار واػبربات الواجب توف  
 ؛أعضائها

جاف من من الل  ؾبموعة  إنشاءوجيو واؼبراقبة، يلجأ إذل ن ؾبلس اإلدارة من القياـ بواجباتو يف الت  لكي يتمك   -
 :2ىيو  ،نفيذيُتمن غَت الت  بُت أعضائو 

وسبلمة  ؾبلس اإلدارة على ضماف صحة البيانات اؼباليةساعد اليت تجنة ىي الل  و  :دقيقلجنة الت   (1
ولية اؽبيئات العلمية الد   دقيق يف الوقت اغباضر من طرؼلجنة الت  زاد االىتماـ ب، حيث اإلفصاح

يرجع و  ت مالية يف الشركات العاؼبية،اضطراباصة والباحثُت خاصة بعد ما حدث من واحمللية اؼبتخص  
دقيق كأداة من أدوات حوكمة الشركات يف زيادة ور الذي يبكن أف تؤديو عبنة الت  ىذا االىتماـ للد  

قارير اؼبالية ، وذلك من خبلؿ دورىا يف إعداد الت  اؼبفصح عنهاالثقة والشفافية يف اؼبعلومات اؼبالية 
دقيق اػبارجي وزيادة استقبلليتها، إضافة اخلي ويف دعم ىيئات الت  الد   دقيقوإشرافها على وظيفة الت  

 أكيد على االلتزاـ دببادئ حوكمة الشركات.إذل دورىا يف الت  
واتب واؼبكافآت تًتكز وظائف عبنة اؼبكافآت وواجباهتا يف ربديد الر   :)األجور(لجنة المكافآت  (1

وصيات راسات اػباصة حبوكمة الشركات والت  لب الد  واؼبزايا اػباصة باإلدارة العليا، حيث توصي أغ
ضاء ؾبلس اإلدارة غَت عباف اؼبكافآت من أعادرة عن اعبهات اؼبهتمة هبا على أن و هبب تشكيل الص  
 نفيذيُت.الت  

شحُت لؤلماكن الشاغرة يف ؾبلس جنة اليت تعمل على اؼبوافقة على اؼبر وىي الل   :عييناتلجنة الت   (1
واؼبوظفُت من بُت أفضل اؼبرشحُت الذين  م تعيُت أعضاء ؾبلس اإلدارةأف يت  هبب دارة، حيث اإل

 ة من الشركة.هتم مع اؼبهارات واػبربات احملد دتتبلءـ مهاراهتم وخربا
ا   اإلدارة اليت هتتم بالت خطيط االسًتاتيجي وتقييم البدائل اؼبتاحة  يف حُت تعر ؼ اإلدارة العليا على أهن 

اؼبستوى اإلداري األعلى يف الشركة، وعادة ما يبثلهم اؼبدير العاـ  حيث وبتل مديري اإلدارة العلياوتسيَت اؼبوارد، 
ربديد األىداؼ الشاملة للشركة، ربديد االسًتاتيجيات والس ياسات نائب اؼبدير العاـ وىدفهم ىبتص  يف و 

                                                           
 .11،12صبيل أضبد، سفَت ؿبمد، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .19حساين رقية وآخروف، مرجع سبق ذكره، ص  2
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م قابلو  تعيينهم من طرؼويت م  الت شغيلية. ف للمساءلة من طرفهم. ويتمتع اؼبديروف أعضاء ؾبلس اإلدارة كما أهن 
 .الشركةبالس لطة اؼبفو ضة ؽبم من جانب أعضاء ؾبلس اإلدارة وذلك إلدارة أجزاء من 

 :واإلدارة العليا مهام مجلس اإلدارة 1.1
وأف يتحمل مع اإلدارة  ،وجيو واإلرشاد االسًتاتيجي للشركةهبب على ؾبلس اإلدارة أف يضمن الت    

اؼبسؤولية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة عن مدى ربقيق أىداؼ الشركة وربقيق مصلحة اؼبسانبُت وأصحاب نفيذية الت  
خطيط ووضع يعترب الت  كما  واإلشراؼ على حسن فبارسة اغبوكمة يف الشركة. ،اؼبصاحل ومعاملتهم معاملة عادلة

من أىم مسؤوليات ؾبلس اإلدارة إضافة قايب ور الر  ر عن اؼبخاطر من خبلؿ الد  اسًتاتيجية الشركة والكشف اؼببك  
قياـ أكد من إضافة إذل الت   ،رسم االسًتاتيجية واألىداؼالعمل على  1أنبها ،إذل ؾبموعة أخرى من اؼبسؤوليات

 الكفاءة واعبودة، والعمل اخلي عارليق الد  دققابة والت  أكد من وجود نظاـ للر  الت  اإلدارة بتنفيذ ىذه األىداؼ، وكذا 
كد من كفاءة وسبلمة نظاـ أالت  واختيار اؼبدير العاـ، و  بانتظاـ وتقييم أدائهم نفيذيُتأنشطة اؼبديرين الت   قابةعلى ر 

 لطاتتقسيم اؼبسؤوليات والس  إضافة إذل  ربًـت سلوكيات وأخبلقيات اؼبهنة، من أف  الشركة تدار بطريقةاإلفصاح و 
نمية عاوف االقتصادي والت  ادرة عن منظمة الت  أن و من مبادئ حوكمة الشركات الص   كما .2بُت اؼبديرين يف الشركة

ينبغي على أعضاء ؾبلس اإلدارة أف يعملوا  3والذي نص  على أن و ،سؤوليات ؾبلس اإلدارةدب اؼبتعلقس اؼببدأ الساد
زمة على أساس من اؼبعلومات الكافية مع توفَت العناية ال للشركة واؼبسانبُت، كما ينبغي لتحقيق أفضل مصلحة بل 

مع تطبيق معايَت أخبلقية عالية واألخذ يف اغبسباف مصاحل أصحاب  ،معاملة كافة اؼبسانبُت بشكل عادؿ معليه
اسًتاتيجية شاملة خطة  وضعمثل  ،كما يتطلب على ؾبلس اإلدارة إقباز اؼبهاـ اؼبطلوبة منواؼبصلحة يف الشركة،  

زمة مع ضماف نزاىة حسابات الشركة واإلفصاح عن كافة اؼبعلومات اؼبتوفرة غيَتات البل  الت  واإلشراؼ واؼبراقبة وإجراء 
فقد أصدر مركز  الشركات حوكمةؾبلس اإلدارة يف أكيد على أنبية ودور وللت   بشكل صحيح ويف الوقت اؼبناسب.

 :عد ة مبادئ تقـو على ما يلياغبوكمة اػباصة بالشركات العامة األمريكية 
فاعل بُت أعضاء ؾبلس اإلدارة، اإلدارة، اؼبدقق اػبارجي واؼبدقق ليمة الت  اغبوكمة الس  تتطلب  -

واألخذ يف االعتبار  سانبُتاؼبز مسؤولياتو على ضباية أف يرك   كما هبب على ؾبلس اإلدارة  اخلي.الد  
واإلشراؼ على نفيذية عليو مراقبة اإلدارة الت   ، كما ينبغيبالشركة اب اؼبصلحةمصاحل أصح

 ًتاتيجية الشركة ومراقبة اؼبخاطر؛اس
                                                           

ارباد الشركات االستثمارية، حوكمة الشركات، مكتبة آفاؽ، سبتمرب  ، منشور يفالتقييم وأسس اغبديثة اغبوكمة ومبادئ معايَت تطبيق آثار بورسلي، خالد أماين 1
 .26،27، ص 2011

 .2014-04-19، يـو http://www.unioninvest.org/Publications/7Corporate Governance.pdfمن اؼبوقع االلكًتوين: 
يز اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمة، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ز فَتوز شُت، نواؿ شُت، دور آليات اغبوكمة يف تع 2

 .07، ص 2012ماي  07-06 بسكرة،، ؿبمد خيضر جامعةاؼبارل واإلداري، 
ن حوؿ اغبوكمة ورل الثامرزار العياشي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير اؼبالية للشركات، بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى الد   3

 .07،08، ص 2010ديسمرب  08-07أـ البواقي،  ،: واقع، رىانات وآفاؽ، جامعة العريب بن مهيدياحملاسبية للمؤسسة
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أف تكوف اتصاالت ونشاطات و نفيذية، ب الفصل بُت أدوار رئيس ؾبلس اإلدارة واإلدارة الت  هب -
كما هبب أف تكوف صبلحيات  وعمليات اجمللس قائمة على الشفافية ويف الوقت اؼبناسب.

 ؾبلس اإلدارة؛ دقيق من طرؼعيُت واؼبكافآت وعباف الت  شيح والت  عمليات الًت  
هبب على صبيع الشركات االحتفاظ بوظيفة تدقيق داخلي دائمة وفاعلة على أف ترفع تقاريرىا إذل  -

  دقيق بشكل مباشر.عبنة الت  
قابة واليت وجيو والر  نظيم، الت  خطيط، الت  وظائف تقليدية تتمثل يف الت  تشمل على اإلدارة العليا  حُت أف  يف  

كما ،  نفيذية لتسهيل تنفيذىاازباذ القرارات الت  ربد د األطر اليت تعمل فيها اإلدارة العليا، إضافة إذل ذلك تشمل 
االجتماع باؼبديرين على اػبطط االسًتاتيجية وتنفيذىا، و ة وقياس تأثَتىا بتتبع الظروؼ احمليطة بالشرك تقـو
استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة  متابعةها إذل ؾبلس اإلدارة، و بلؽبم ورفعجية من خ، وتنمية األفكار االسًتاتينفيذينالت  

اخلية تقييم البيئة الد  ي تقصَت أو إنباؿ يف تنفيذ اػبطط و اجم عن أوقيع على العقاب الن  الت  بكفاءة، وكذا 
 عف.واػبارجية وربديد نقاط القو ة والض  

 :واإلدارة العليادارة اخلي بمجلس اإلدقيق الد  وظيفة الت   عالقة .1
اخلي من جهة وؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا من جهة أخرى عبارة عن دقيق الد  تعترب العبلقة بُت وظيفة الت    

، بكفاءة يف أداء مهامها اخليدقيق الد  وظيفة الت  ل الد عميعمل ؾبلس اإلدارة على توفَت ، حيث عبلقة تأثَت وتأث ر
قو ة واستقبللية ومصداقية وظيفة الت دقيق  زيد منت اليت تابعة جمللس اإلدارة عبنة تدقيق إنشاءويساىم يف ذلك 

 من حيث اػبربة واؼبهارة اخليدقيق الد  الت   ؼبوظفي وظيفة، كما يعمل ؾبلس اإلدارة على االختيار اؼبناسب الد اخلي
سبة لئلدارة العليا فهي أم ا بالن  ستمر، ربسُت أدائهم من خبلؿ توفَت فرص للت دريب اؼبزمة وكذا العمل على البل  

يًتتب على مدير دائرة  حيث اخلي دبهامها.ق الد  يدقزمة عند قياـ وظيفة الت  سهيبلت البل  تعمل على توفَت الت  
دقيق الد اخلي اليت دقيق الد اخلي أف يأخذ موافقة اإلدارة العليا حوؿ أىداؼ وصبلحيات ومسؤوليات دائرة الت  الت  

أي ة قيود عن دقيق الد اخلي و وثيقة رظبية، كما يًتتب عليو إعبلـ اإلدارة العليا عن نطاؽ عمل الت   نة يفتكوف مبي  
دقيق ن من اغبصوؿ على تعاوف اعبهات اػباضعة للت  دقيق، لكي وبصل على دعمها ويتمك  على عملية الت   تح ض  ر  فُ 

  .1ن من القياـ بعملو حبرية كاملةويتمك  
اخلي رفع تقرير دوري إذل ؾبلس دقيق الد  و على رئيس فريق الت  فإن   اخليدقيق الد  لت  ا سانبةسبة ؼبأم ا بالن    

قرير اخلي وسلطاتو ومسؤولياتو، كما هبب أف يشمل الت  دقيق الد  عن غرض نشاط الت   ،اإلدارة واإلدارة العليا
وىذا  .2زمة أو اؼبطلوبةاألخرى البل  قابة، ومسائل حوكمة الشركات واألمور عرض للمخاطر اؼبلحوظة ومسائل الر  الت  

على أف  ؾبلس ت اليت نص  نمية االقتصادية عاوف االقتصادي والت  ادرة عن منظمة الت  قواعد اغبوكمة الص   هما تؤك د

                                                           
 .143،144 ، صمرجع سبق ذكرهخالد راغب اػبطيب،  1
 .165التجارب" تطبيقات اغبوكمة يف اؼبصارؼ، مرجع سبق ذكره، ص  –اؼببادئ  –طارؽ عبد العاؿ ضباد، حوكمة الشركات "اؼبفاىيم  2
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لمعايَت ل إضافة ،وتلقي تقاريرىا بشكل مباشر اخلي يف الشركةالد  دقيق اإلدارة ينبغي لو االتصاؿ مع دائرة الت  
قارير إذل ؾبلس اإلدارة واإلدارة بشأف رفع الت   2060رقم  اؼبعيار يفوذلك اخلي دقيق الد  للممارسة اؼبهنية للت  الد ولية 

أف يرفع تقاريره عن أىداؼ   Chief Audit Executiveأن و هبب على رئيس اؼبدققُت على الذي ينص  و  ،العليا
لة خبطة العمل بشكل دوري إذل ؾبلس اإلدارة وإذل لطات واؼبسؤوليات اؼبتص  اخلي وعن الس  دقيق الد  أنشطة الت  

وكذا اؼبواضيع األخرى اليت  ،قابة وحوكمة الشركاتقرير اؼبخاطر اعبوىرية والر  اإلدارة العليا، كما ينبغي أف يشمل الت  
توفَته ؼبعلومات  اخلي ىبدـ اإلدارة العليا من خبلؿدقيق الد  كما أف  تقرير الت   .1يطلبها ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا

اخلي وسيلة لطمأنة اإلدارة العليا على دقيق الد  تقرير الت   رُ بػ  ت  عح قابة، كما يػُ العمليات وأوجو الر  ـبتلف تفصيلية عن 
 .وائح وبياف أي ة ذباوزات عنهاتطبيق القواعد والل  

على حوكمة  العليااخلي ومجلس اإلدارة واإلدارة دقيق الد  بين الت   عاونيةانعكاسات العالقة الت   .1
 :الشركات

دارة العليا من األطراؼ األساسية غبوكمة الشركات واليت ؽبا تأثَت فع اؿ على ة واإلباعتبار ؾبلس اإلدار   
تطل ب ذلك وجود تفاعل بُت الت دقيق الد اخلي واإلدارة  ،جودهتا وذلك من خبلؿ تأثَتىا يف باقي أطراؼ اغبوكمة

خبدمات تأكيدية عن كل ما توصل إليو يف أداء مهامو  نبااؼبدقق الد اخلي يزودأف   ؾبلس اإلدارة، حيثالعليا و 
االقًتاحات ختلف خدمات استشارية لتزويدنبا دبؽبما عبعلهما على دراية بكل ما هبري داخل الشركة، كما يقد ـ 
يف رسم الس ياسة العامة  اممساعدهتكما يعمل على  ،لعبلج االختبلالت وؿباسبة اؼبقصرين، وازباذ قرارات سليمة

الت طبيق السليم دعم . لرفع أداء الشركة وضبايتها وبالتارل والر قابة الد اخلية من خبلؿ ىذه اػبدمات 2إلدارة اؼبخاطر
 .الشركات وكمةغب

ارل يف ضباية الشركة وأصحاب اؼبصاحل فيها وبالت   اخلي دبجلس اإلدارةدقيق الد  وإلبراز أنبية عبلقة الت    
ة األمريكية  ىم أسباب فشل وإشهار إفبلس الشركات العمبلقةنرجع أل ربقيق اغبوكمة داخلها يف الواليات اؼبتحد 

سيطرة اؼبدير العاـ على كل شؤوف الشركة وعلى ؾبلس اإلدارة وضعف  يفأساسا واؼبتمثلة  ،(وورلد كـو أنروف)
حيث تقـو الشركة بدفع عموالت لرفع تقييم  ،ليُت للشركةاخلي وكذا عدـ مصداقية احملللُت اؼبادقيق الد  معايَت الت  

بلعب وتزوير البيانات اؼبالية قايب وكذا الت  سهمها، كما أف  من أسباهبا سلبية وضعف ؾبلس اإلدارة يف أداء دوره الر  أ
نسيق ضعف الت  كما أف  ،  إضافة لعوامل أخرى لضعف عبلقتو بوظيفة الت دقيق الد اخليوذلك  ،وحسابات الشركة

ضعف معايَت و واتب باألداء اؼبارل للشركة، اخلي واػبارجي، واؼببالغة يف رواتب اؼبديرين وعدـ ربط الر  بُت اؼبدقق الد  
 سببت اهنيارف  معظم اؼبشاكل اليت ارل فإبالت  و  اغبوكمة اؼبطبقة من بُت األسباب البارزة يف اهنيار ىذه الشركات.

وبالت ارل ضعف  اخليدقيق الد  أساسا يف قصور أداء أعضاء ؾبلس اإلدارة وضعف الت   تثلوغَتىا سب الشركاتىذه 

                                                           
 .60 سبق ذكره، صاخلي واغبكومي، مرجع دقيق الد  أضبد حلمي صبعة، الت   1
 .14،15ص  مرجع سبق ذكره،حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع حوكمة اؼبؤسسات يف اعبزائر وسبل تفعيلها،  2
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إذ أف  حوكمة الشركات ال يبكن تطبيقها دبعزؿ عن  .1أو غياب معايَت اغبوكمة وضعف العبلقة الت عاونية بينها،
  .2اعبانب األخبلقي ألعضاء ؾبلس اإلدارة

اؼبعايَت اؼبهنية ؼبعهد اؼبدققُت  اخلي يف تطبيق حوكمة الشركات ىيالد  دقيق د مسانبة الت  ف  ما يؤك  أخَتا فإ  
على أن و ينبغي أف يساىم اؼبدقق  اػباص حبوكمة الشركات والذي ينص   2130اؼبعيار وذلك يف  ،اخليُتالد  
وأف يضع توصيات واقًتاحات من أجل ربسُت عمليات اغبوكمة  ،اخلي يف تقييم عملية اغبوكمة يف الشركةالد  

ألداء الشركة  كفءربسُت أخبلقيات العمل يف الشركة، ضماف تسيَت  ضماف و  وذلك من خبلؿ ،باستمرار
إذل اؼبستويات اؼبناسبة  اخليةقابة الد  الر  و اؼبعلومات عن اؼبخاطر  توصيلو اؿ بُت الوظائف، نسيق الفع  وضماف الت  

وضماف  دبختلف ىذه اؼبعلومات دقيقعبنة الت  و من ؾبلس اإلدارة، اؼبدققُت اػبارجيُت  ، وتزويد كل  داخل الشركة
كل  عمليات دقيق ربقق التزاـ بضماف أف   قابة والت  اخلي بعمليات الر  كما أف  قياـ اؼبدقق الد   .نسيق الفع اؿ بينهمالت  

ا تتم بفعالية وبشفافية كافيةالشركة مسيطر  حوكمة دعم تطبيق لتحقيق  مهم شرط رُ بػ  ت  عح يػُ وىذا  ،عليها وأهن 
 .3لشركاتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 37،38ص  مرجع سبق ذكره،، بورسلي خالد أماين 1
 .28فاتح غبلب، مرجع سبق ذكره، ص  2

3
 Necib Rdjem, Tabani Razika, Gouvernance  D’Entreprise et Audit : Une Relation D’Agence,  بطاقة مشاركة يف اؼبلتقى

 ،2010أكتوبر  12-11سكيكدة،  ،1955أوت  20الوطٍت الثامن حوؿ مهنة التدقيق يف اعبزائر الواقع واآلفاؽ يف ضوء اؼبستجدات العاؼبية اؼبعاصرة، جامعة 
.14،15ص   
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 خالصة الفصل:
ات سبثلت إف  ما شهده العادل خبلؿ الس    رات االقتصادية واؼبعلوماتية يف العوؼبة، الت طو نوات األخَتة من تغَت 

دقيق واالقتصادية اليت مس ت كربيات الشركات يف العادل، أد ى إذل زيادة االىتماـ دبهنة الت  وكذا االهنيارات اؼبالية 
ات اليت يشهدىا االقتصاد درة الشركة على مواكبة ىذا الت طو الد اخلي كأداة رقابة تضمن ق ر والكم  اؽبائل من اؼبتغَت 

 العاؼبي.
وكمة ليم غبالس  طبيق ت  ال دعم دقيق الد اخلي يفت  كاف ؿبور ىذا الفصل ؿباولة إظهار مدى مسانبة الحيث   

عاونية بُت قابة الد اخلية، إدارة اؼبخاطر وكذا العبلقة الت  دقيق الد اخلي لنظاـ الر  وذلك من خبلؿ تقييم الت  الشركات، 
 لعليا.ؾبلس اإلدارة واإلدارة اكات من تدقيق خارجي، عبنة تدقيق، اخلي وباقي أطراؼ حوكمة الشر دقيق الد  الت  
 :أف   يبكن استنتاجعليو و 

ي انعكس على أداء على بيئة األعماؿ، والذ لو دور مهم الد اخليدقيق إصدار اؼبعايَت الد ولية للت   -
دقيق الد اخلي أكيد أصبحت وظيفة الت  قييم والت  الفحص والت   مهمة ، فباإلضافة إذلدقيق الد اخليالت  

دقيق ا، عبنة الت  زمة جمللس اإلدارة، اإلدارة العليالبل   االستشاريةتقـو بتقييم اؼبخاطر وتقدمي اػبدمات 
زيد ا يفب   واليت تعترب يف حد  ذاهتا من األطراؼ اؼبسانبة يف تطبيق حوكمة الشركات، واؼبدقق اػبارجي

األمر  ،فتزداد ثقة اؼبسانبُت وأصحاب اؼبصاحل بالشركة من الر قابة على أداء الشركة ويرفع من قيمتها،
 وكمة الشركات؛ليم غبالس  طبيق ت  الدعم تفعيل و  الذي يساىم يف

نظاـ الر قابة  اخلي بدوره الذي يتفق مع مضموف وظيفتو يف متابعة وربليل وتقييمدقيق الد  يقـو الت   -
من  حلاأصحاب اؼبصباقي الشركة وحقوؽ اؼبسانبُت و مصاحل وإدارة اؼبخاطر، غبماية  الد اخلية

 ؛اؼبهنة ؼبمارسةالس لوكيات األخبلقية ويتطلب ذلك التزامو ب ،مستثمرين، مقرضُت، موردين وغَتىم
طبيق الفع اؿ غبوكمة الشركات ىو إنتاج معلومات ؿباسبية ذات جودة مصدرىا ق من الت  إف  ما يتحق   -

أطراؼ متعددة وـبتلفة تربطها مصاحل بالشركة،  لح من ق ب   دُ ، واليت تُعت م  اخليدقيق الد  وظيفة الت  خاصة 
يبكن  ،واؼبصداقية لشفافيةواليت تتمي ز با ،فمن خبلؿ اؼبعلومات احملاسبية اؼبنتجة واؼبفصح عنها

د ل  ويو  ياعبلعب والض  لؤلطراؼ ذوي العبلقة بالشركة احملافظة على مصاغبهم وضباية حقوقهم من الت  
 نافسي للشركة.الت  الثقة يف اإلدارة ويدعم اؼبركز 
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الفصل   مقدمة
 التدقيق الداخلينظام  عليها يقوم اليت األساسية الركيزة تعترب السابقة الفصول يف هبا قمنا اليت النظرية الدراسة إن

 .ككل ادلؤسسة مستوى أداء ربسُت بالتايلو قياسها بعد ادلوجودة االحنرافات تصحيح على يعمل والذي ،الفعال
 حىت تتمكن بادلؤسسة ادلتعلقة التغَتات دبعرفة يسمح معلومات نظام ووضع فعالة مراقبة أدوات توفر ىذا يتطلب

 .ادلناسبة األوقات يف السلمية القرارات ازباذ من األخَتة ىذه
 يف مؤسسة وادلتمثلة مؤسساتنا إحدى بداخل الشيء ذات إدراك من التأكد أردنا ىذا حبثنا استكمال إطار ويف

 أرضية الواقع على السابقة الفصول يف عليها احملصل ادلعلومات إسقاط الفصل ىذا يف أردنا ،حبيث احلليب إنتاج
 ومدى فعاليتها أدواتو على والتعرف بادلؤسسة اخلاص التدقيق الداخلي لنظام تقييمية دراسة إجراء خالل من
 .القرارات ازباذ يف مسامهتهاو

 :مباحث ثالث إىل ىذه دراستنا قسمنا فقد وعليو
 ؛التنظيمي وهبيكلها بادلؤسسة التعريف -
 ؛ اإلنتاج بنظام التعريف -
 .بادلؤسسة اخلاصالتدقيق الداخلي  نظام تقييم وأخَتا -

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم مؤسسة سايمكس : المبحث األول
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نبذة تاريخية لمؤسسة سايمكس : المطلب األول

الذي ديثل أول وحدة إنتاج احلليب  "اجملمع أورويل" قبل التطرق إىل حملة التارخيية لشركة الساديكس نتحدث على
يف " أورالك"و" أورويل" احلليب يف اجلزائر عن طريق ثالث وحدات يف الغرب  توزيعلالذي ديثل أىم مؤسسة 

. الواقعة يف اجلهة الشرقية للبالد" أوريلي"اجلزائر العاصمة و

": سنتطرق إىل تسمية ادلؤسسة  وحملة تارخيية يل ساديكس

ذات الشخص الوحيد وادلسؤولية " الشركة اجلزائرية لإلستَتاد والتصدير " م.م .ذ.و.ش.ذ"تسمى ىذه ادلؤسسة 
. احملدودة الواقعة يف صالمندر منطقة أورويل بلدية مستغاًل، والية مستغاًل

: تقديم نبذة تاريخية عن الشركة

 ؛كانت خمزون للخضر  (OFLA). كانت تسمى ىذه ادلؤسسة الفواكو 1991 سبتمرب 02قبل تاريخ - 

و كان  (SARL SAIMEX) ىذه ادلؤسسة كانت على شكل ذات ادلسؤولية احملدودة1991 سبتمرب 02يف - 
 ؛نشاطها الرئيسي شراء و بيع األمساك اجملهزة

 ؛ اإلنتاجيةاآلالت بداية تركيب ادلعدات و 2000يف - 

 ؛بداية نشاط ادلؤسسة يف إنتاج مادة احلليب ادلبسًت  2003يف  - 

 ؛ لًت يوميا ، أصبحت تنافس شركة أورويل120000وصل إنتاج احلليب ادلبسًت  2004يف - 

 قدرهتا على تغطية م سعر مسحوق احلليب وهبذا سبب أعلنت ادلؤسسة إفالسها وبعدارتفاع 2007يف - 
 ؛تكاليفها وذالك رغم وعد الدولة بتدعيمها 

 هبدف إعادة إحياء النشاط ويستمد 2011بعد التوقف عن  النشاط دلدة ثالث سنوات مت إعادة فتحها يف - 
اليت سيتم تركيبها " ادلمتازة"ىذا النشاط االسًتاتيجي من إنتاج احلليب، اللنب والرئب، اإلنتاج وتعزيز تسمية 

 .كعالقة ذبارية شعبية يف السوق احمللية

نشاط ومهام مؤسسة سايمكس : المطلب الثاني 



 الفصل الثالث                                               دراسة حالة مؤسسة الحليب سايمكس
 

 
119 

 :نشاط  المؤسسة يرتكز

  :أوال -

 0% احلليب غربةيف إنتاج احلليب ادلبسًت ادلصنوع بادلادة األولية ادلمونة من طرف الديوان الوطٍت ادلهٍت للحليب 

 . %دسم26 احلليب غربة، ودسم

:  ثانيا  -

 مع مريب األبقار اتفاقية الذي يعمل على إثبات  الفالحيقسم اليف إنتاج حليب البقرة ادلبسًت وىذا النشاط خيص 
واليت تنص على أن ادلريب حيضر احلليب الغَت منزوع الدسم دبقابل احلصول على علف األبقار وتسديد يف هناية 

. الشهر

: مهام وأهداف الشركة

 احلليب ومشتقاتو، من منتجات وهتدف ادلؤسسة إىل رفع ىذا العدد بالتوازي مع تطور موظفا 22توظيف حاليا 
: من بُت أىدافها

 ؛........"احلليب، الرايب، اللنب، الزبدة " ادلنتجة ادلنتجاتتنويع  -

 ؛ ذو جودة عاليةمنتجاتإنتاج  -

. إثبات نفسها مع ادلنافسُت يف سوق احلليب -

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة : المطلب الثالث 

 هٌكل تنظٌمً لمؤسسة ساٌمكس( : 1-3 )الشكل رقم
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 وثائق المؤسسة:  المصدر

 

: ةالمديرية العام-1

: تتمثل ادلهام األساسية ذلذه ادلصلحة يف متابعة تنظيم سياسة اإلنتاج، البيع وسبوين وىذا يتناسق مع ادلديرية العامة

 العامة المدٌرٌة

 المدٌر

 التسٌٌر مراقبة مصلحة

 العامة األمانة العلف توزٌع قسم

 اإلنتاج مصلحة العامة اإلدارة مصلحة

 الصٌانة مصلحة المستخدمٌن مصلحة

 األمن و النظافة مصلحة
 التموٌن قسم

 المالً قسم

 الفالحً قسم المحاسبة قسم

 التجاري قسم
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 ؛ربديد ادلشاريع ادلستقبلية للمؤسسة- 

 ؛مراقبة نشاط الوحدة- 

 ؛توضيح الوحدة إىل مدير اجملمع- 

. ، البيع، التموينلإلنتاجلسياسة العامة  لتسيَت وتوجيو ادلدير- 

: و من مهام ادلدير 

 ؛مراقبة نشاط الوحدة- 

. ربديد ادلشاريع ادلستقبلية للمؤسسة- 

:المدير  -2 
 ؛دير العاماملتوضيح الوحدة إىل - 
 ؛تسيَت و توجيو رؤساء ادلصاحل دلساعدهتم على تنفيذ مهامهم- 
. مراقبة نشاط الوحدة- 

:مصلحة مراقبة التسيير  -3 
 ؛ إدارة اجملمع من رؤساء ادلصاحل ومقارناهتا مع التقارير ادلسطرةإىل أسبوعية تقارير بإرسالتقوم - 
 االحنرافات؛حساب - 
. مراقبة التكاليف، احلصص االقتصادية وادلالية- 
 
 
 
 
 

:اإلنتاجمصلحة  -   4 
 ؛ على اإلنتاجادلسئولةىذه ادلصلحة خاصة بإنتاج احلليب ومشتقاتو أي ىي 
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 ؛(حليب، رايب، لنب  ) هنائيمنتج إىل األوليةربويل ادلادة -         

. تسجيل و اإلمضاء على الكميات ادلنتجة و ادلقدمة للتسويق-         
 
 

هيكل تنظيمي لمصلحة اإلنتاج  : (2-3)الشكل 
 

 
 
 
 

 

 وثائق المؤسسة:   المصدر

 

 

 

 

 

 

 5-  :امن مهامه: مصلحة الصيانة 

 ؛مراقبة نشاط ادلصاحل اليت تشملهم مسؤوليتها- 
 ؛مراقبة ادلاء دلعرفة صالحيتو- 

 اإلنتاج مصلحة رئٌس

 اإلنتاج مصلحة إطار العاملة الٌد اآلالت  مسؤلً
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  ؛مراقبة الطاقة الكهرباء والغاز- 
 ؛ضمان الصيانة واحلفظ اجليد والنوعي للعتاد - 
 .تطبيق الصيانة والوقائية لتجنب الوقوع يف اخلسارة- 

 

 

هيكل تنظيمي لمصلحة الصيانة  : (3-3)الشكل 
 

 
 
 
 
 
 

 على وثائق المؤسسة:  المصدر

 

 

 

 

 6-  : األمنمصلحة النظافة و 
 ؛ على الوحدة وعلى وسائل العملاألمن - 
 ؛مراقبة دخول وخروج العمال والبضائع احململة - 
. تأكد من نظافة  الوحدة- 

 الصٌانة مصلحة رئٌس

 الصٌانة إطار الصٌانة
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:قسم توزيع العلف   -7 

.  تقوم بشرائها ادلؤسسة على شركة األم الذي ديثل الغذاء األويل لألبقارليتوىي مادة العلف ادلمتازة ا

 .تقسيم العلف على الفالحُت بقدر احلليب الذي مت مجعو  - 
 

:(تسيير الموارد البشرية  )مصلحة المستخدمين   -8 
 ؛وضع القرارات ادلتعلقة بتنظيم مهنة ادلستخدمُت- 
 ؛تسيَت ادللفات اإلدارية- 
.     متابعة برامج التكوين- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:مصلحة التموين  -9 

قاتو والعالقات اخلاصة تتتمثل ادلهام الرئيسية ذلذه ادلصلحة يف توفَت ادلواد األولية ادلستعملة يف إنتاج احلليب ومش
:  وادلواد الكيميائية وتنشق إىل نوعُت ومها ادلنتجُتهبذين 
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 ،ادلواد األولية احمللية اليت مت شراءىا يف اجلزائر- 

. ادلواد األولية ادلستورد- 
 

 هيكل تنظيمي لمصلحة التموين( : 4-3)الشكل 

 
 
 
 
 
 

 على وثائق المؤسسة:    المصدر

 

 

 :القسم الفالحي- 10
 ،مجع احلليب - 
. إعادة ربليل احلليب ادلستلم- 
 

 

 

 :القسم التجاري- 11
 ،توزيع احلليب ومشتقاتو على مستوى الوالية - 

 التموٌن مصلحة

 المخزن تسٌٌر الفرع رئٌس بالمشترٌات مكلف إطار المخزن أمٌن
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 ،دراسة السوق والبحث عن األسواق اخلارجية- 
. القيام باحلمالت اإلشهارية- 
 

 
 

  التجاريهيكل تنظيمي لمصلحة القسم( : 5-3)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 وثائق المؤسسة:  المصدر

 

 

 

 

 

:قسم المالية والمحاسبة-   12 
: مصلحة المحاسبة العامة- أ

 التجاري قسم رئٌس

 الموزعٌن المخزن أمٌن  الفوترة  فرع  التوزٌع إطار
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 والوثائق اليت تثبت وتبُت ادلعطيات اليت قامت هبا ادلؤسسة بتسجيل واتَت لكل الفاستالموفيها يقوم احملاسب بعد 
، تقدمي طلبية ادلخزناتكل عملية للمحاسب اخلاص هبا، مثل عمليات الشراء، البيع، خروج ادلواد األولية  من 

 دبصلحة ادلالية اليت تقوم بتسديد ادلبلغ ويف أخر السنة يقوم احملاسب بإجناز واتَتالشراء وىذا بعد أن سبر ىذه الف
 تتطابق ىاتُت النتيجتُت أي إجياد نفس أنادليزانية  السنوية لتحديد النتيجة من خالل جدول النتائج وجيب 

.  الطريقتُت وإال فإنو يوجد خطأ ما باستعمالالنتيجة 
 والوثائق ادلبينة للعمليات النقدية وكذلك تسديد ىذه مبالغ ومراقبة التحركات واتَت الفباستالم يقوم باختصار
. البنكية 

 

هيكل تنظيمي لقسم المحاسبة( : 6-3)الشكل   

 
 

 
 
 
 
  

 وثائق المؤسسة: المصدر

 

 

 

 :قسم المالية- 13

تتمثل ادلهام األساسية ذلذه ادلصلحة يف تسديد  مبلغ الفاتورة ادلختلفة مثل شراء حليب البقرة اليت تعترب مصاريف 

 المحاسبة قسم رئٌس

 العامة المحاسبة فوج رئٌس
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 وىي تقوم شهريا حبساب رلموع ومشتقاتومبالغ البيع اخلاصة باحلليب   تتمثل يفلمداخينفس الوقت لديها  ويف
:  وعندما تريد تسيَت مبلغ شراء مثال جيب أن تكون ىناك أربع وثائق لذلك وىي لادلداخيادلصاريف ورلموع 

 ،وثيقة الطلبية - 

 ،الفاتورة اليت  تبُت الثمن - 

 ،وثيقة طلب الشراء- 

. وثيقة الدخول - 
 

هيكل تنظيمي لقسم المالية  : (7-3 )الشكل

 
 
 
 

 

 وثائق المؤسسة:   المصدر

 
           

 

 

ؤسسة سايمكس  منظام وإستراتيجية : المبحث الثاني 

مراحل إنتاج المؤسسة : المطلب األول

 المالً قسم رئٌس

 صندوق أمٌن المالً الفرع رئٌس
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: يلي  سبلكهم ادلؤسسة وينقسم اإلنتاج إىل ورشات كمامنتجُتىناك 

: الورشة األولى- 

: مجع احلليب البقرة -

وىي الورشة اليت جيمع فيها احلليب البقرة الذي حيلل خمربيا وينبغي أن يكون مطابقا مع ادلعايَت ميكروبيولوجية 
 ؛ةكيميائيوفيزيو 

 ؛أن تكون نظيفة وحبالة جيدة- 

 ؛أن يكون مصمما للسماح بعملية التنظيف أو التطهَت- 

 ؛أن تكون حافظة لنقل ادلواد الغذائية - 

. إذا لزم األمر، أن تكون مصممة لفصل فعال من ادلنتجات األخرى باإلضافة إىل األغذية - 

: الورشة الثانية- 

:  غبرة الحليباستقبال- 

. تقوم ادلؤسسة بتخزين غربة احلليب بعد شرائها من ديوان الوطٍت ادلهٍت للحليب 

 

 

 

 

: الورشة الثالثة 

: خطة غبرة الحليب - 

 من الدسم، ةبادلائ 26 من مع بذرة احلليب ادلتكون ة بادلائ0ادلنزوع الدسم  احلليبغربة يف ىذه ادلرحلة نقوم خبلط 
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 ،مع ادلياه ادلعاجلة

 . ادلنتجتكون ىذه الغربة مبسًتة من قبل، تقوم ادلؤسسة بإعداد ربليلها دلراقبة جودة 

: الورشة الرابعة -

: البسترة- 

 دلدة °85 إىل °72 تقنيات تسخُت احلليب ما بُت استخدام وىي البسًتة أي ادلنتجُتإن ىذه ادلرحلة تطبق لكلتا 
 ثانية مث نقوم بالتربيد لكي حيافظ على طعم احلليب اخلام والصفات احلسية والبًتيولوجية العذبة وىذه 20إىل 15

ىي طريقة ادلفضلة للتخلص من كل اجلراثيم 

: الورشة الخامسة- 

: مراحل التكييف- 

  دلعرفة إن ربليلو النهائي وإعادة ادلنتجىي ادلرحلة  التكييف أو التعليبب  أي ملء أكياس  احلليب  ومراقبة جودة 
. ادلنتجكان مطابق للمعايَت الوطنية وإن كان بإمكاهنا توزيع ىذا 

: الورشة السادسة- 

: مرحلة التخزين- 

مباشرة بعد مرحلة التكييف ينقل اإلنتاج إىل غرفة التربيد للحفاظ على درجة احلرارة وىذه ادلرحلة ىي مرحلة 
.  قبل التوزيعادلنتج على احملافظة

 

 

مراقبة جودة المنتجات : المطلب الثاني  

: تعريف الرقابة  في المؤسسة 
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الرقابة يف ملبنة ساديكس تكون من طرف ادلدير وتتفرع إىل رؤساء خمتلفة ادلصاحل األخرى وكل رئيس مصلحة 
. ديارس رقابتو على األشخاص و ادلمتلكات 

 الرقابة على الجودة  - أ

ىذا اجلزء من الرقابة يبدأ من ادلادة األولية من ادلدخالت حبيث سبر على عملية التحويل  وتنتهي إىل ادلخرجات 
. (منتج هنائي)

: المدخالت  

ويتم ربليلها خمربيا وذلك حسب  (حليب البقرة، البذرة)وتتم ادلراقبة عند استقبال احد عينات من ادلادة األولية 
 ؛ادلوصفات اليت حددهتا الدولة أي جيب أال تكون ادلادة األولية

 ؛ملوثة وذات رائحة كريهة -

 ؛حتالب قبل سبعة أيام من الوضع اإلأما فيما خيص حليب البقرة أال يكون ناتج عن  -

 ؛ناذبا عن حيوانات مصابة بأمراض معدية -

 ؛متخثر  عند الغليان  -

 .نتيجة إحتالب غَت كامل -

 :و جيب فضال على ذلك أال ذبرى على احلليب العمليات التالية -

 ؛ مركباتو ادلغذية أو تعويضها استخالص -

عمليات أخرى التصفية أو األساليب احلرارية للتطهَت اليت من شأهنا أن تغَت التكوين الفيزيائي أو  -
 .الكيميائي إال إذا كانت ىذه ادلعاجلة مرخصا هبا

: المخرجات 

:  النهائي المنتج
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مراقبة النوعية، الشمولية واجلودة وىنا يف ادلؤسسة تتم ادلراقبة أثناء مرحلة اإلنتاج وادلرحلة النهائية من خالل معاينة 
 ، خمربيا ادلنتجومراقبة جودة 

وبالتايل فمراقبة اجلودة ىي مهمة جدا يف ادلخرب ألنو يثبت صحة وجودة ادلنتج وتعمل مصاحل اإلنتاج على 
 أو توفيق العمل وبالتايل فاجلودة ىي مهمة جدا يف منتجات الشركة وىذا خلدمة ادلستهلك بالدرجة االستمرار

. األوىل

: سياسة الجودة في المؤسسة 

:  النهائي ونذكر أهنا تقوم بــادلنتجإن سياسة ادلؤسسة ومن بُت اىتماماهتا  

 ؛ربديد مستوى اجلودة احملصل عليها واجلودة ادلطلوبة دلنتجاهتا -

 ؛ربديد خصائص اجلودة بالتكلفة ادلناسبة ادلطلوبة -

 ؛متابعة تطور اجلودة والتعامل بصرامة  وجدية تامة يف ىذا اجملال -

معايَت جيب العمل هبا حىت ربافظ على   ربدده الدولة وذلك بفرضهاادلنتجفيما خيص احلليب ادلبسًت ىذا  -
 .ثبات تكاليف إنتاجو

:  الرقابة ودورها في المؤسسة

 :الداخليةالرقابة  -1

تسهر ادلؤسسة على ضمان النوعية واجلودة يف منتجاهتا وذلك من خالل وجود مصلحة للمخرب تقوم بفحص 
 خالل للمنتج لتستمر يف فحص متواصل ادلنتجلضمان نوعية  (بذرة احلليب وحليب البقرة)عينات من ادلادة األولية

 للمعايَت وقابلية استهالكو من طرف ادلستهلك وقياس الكمية ادلنتجيف مطابقة  عملية  اإلنتاج  ويتمثل  الفحص
. اليت حيتويها الكيس

: جزأين ومراقبتو يف ادلنتجودبراقبة وقت التصنيع ونذكر ربليل   دبروره على رباليل خمتلفة يف ادلخربادلنتجوتتم نوعية 

:  يتم فيها بحيث من ناحية التركيبة  المنتجمراقبة : الجزء األول
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 ؛ربليل الفيزيائي الكيميائي -

 ؛والقيام بالتحاليل الالزمة (لًت 01) دبقدار ادلنتجادلراقبة بأخذ عينة من  -

 ؛ مراعيا دائما الًتكيبةادلنتجمراقبة تصنيع  -

  ؛مراقبة الكثافة حبيث نراعي إذا كانت ىناك كمية كبَتة من الغربة و ادلاء -

 ؛مراقبة ادلواد الدمسة -

 ؛مراقبة احلموضة  -

  .مراقبة درجة احلرارة أو الربودة -

 :الجزء الثاني  -

 ربليل احلليب ورؤية نوع ادليكروب وحسب كل نوع لو حالتُت يعرف حبيث يتم (ميكروبيولوجيا)تكون الرقابة 
: على أساسها من أين يأيت ادلشكل 

 ،سواء من عدم وجود عملية بسًتة جيدة  -

. أو عدم التنظيف اجليد من طرف الفرع العامل على التنظيف -

 :الرقابة الخارجية  -2

قمع الغش دلديرية ادلنافسة واألسعار من خالل حضور ، وتتمثل الرقابة اخلارجية يف مراقبة مصلحة ادلراقبة
 احلليب منتجفجائي للمؤسسة و أخذ عينات ومطابقتها مع ادلعايَت الواجب العمل هبا وىذا خصوصا يف 

. ادلبسًت

 

عدد العمال  المساهمين في عملية التسيير واإلنتاج   : مطلب الثالث ال

عدد العمال المساهمين في عملية التسيير و اإلنتاج :   ( 1-3) رقم جدول
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 وثائق المؤسسة:  المصدر

:  عامال مقسمون على النحو التايل 36نستنتج من اجلدول ىذا  أن مؤسسة ساديكس تتكون من 

تنفيذ القرارات ادلوجهة ذلم يف  مهمتهم نالذي تكمو  من عمال ادلؤسسة %  46,51عمال اإلنتاج الذين ديثلون  
 ؛ على جهودىم اخلاصةباالعتمادويطبقوهنا يف عملية اإلنتاج 

 مبقراراتو مهمتهم يف تدعيم  ادلؤسسة نالذي تكمو من عمال ادلؤسسة %  25،23الذين ديثلون عمال التدعيم 
جهة ا الطرق دلوابتكار على جهودىم اخلاصة يف باالعتمادومراقبتهم لعملية التسيَت فيما خيص عملية اإلنتاج 

 ؛ادلصاعب

عمال غَت ادلنتجُت ىم العمال الذين يتحكمون يف إسًتاتيجية ادلؤسسة وادلتكونة من ادلدير العام للشركة ومدير 
 ؛ادلالية باإلضافة إىل مساعدي ادلدير

 .من رلموع عدد العمال نستنتج حجم مؤسسة سادياكس باعتبارىا مؤسسة متوسطة 

 

 دراسة نقدية لمراقبة التسيير الخاص بالمؤسسة: المبحث الثالث

 ( 2014-2013-2012)التكاليف الشهرية لسنوات اإلنتاج : المطلب األول

 القطاع المنصب عدد العمال النسبة%

 دائرة اإلنتاج عمال اإلنتاج 20 46,51%

 قطاع الصيانة عمال البناء والصيانة 10 % 23,25

30.23 % 1 
3 
1 
1 
 

 

 مدير
 إطار تقني
 مدير مالية

 مساعد رئيسي للمدير

 عمال إداريين

 اجملموع  36 % 100
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 :تكاليف الخاصة بعملية اإلنتاج 

  %26مع غربة احلليب ادلتكونة من %0ادلنزوعة الدسم  غربة احلليب تتكون من تكاليف غربة احلليب -
 من الدسم مع ادلياه ادلعاجلة ،

تكاليف حليب البقرة اليت يتم شرائو من مريب األبقار إضافة إىل تكاليف مواد التنظيف  ادلتكونة من  -
ACIDE  و SOUDE، 

 تكاليف ادلياه والغاز ، -

 تكاليف أجور العمال ، -

ويف األخَت جنمع التكاليف دلعرفة تكاليف هناية الشهر  أو السنة والغرض من زيادة التكاليف أو زبفيضها للبحث 
عن الطريقة األمثل لتحسُت األداء وزبفيض التكاليف اليت تصاحبها زيادة يف  األرباح وىذا اعتمادا على لوحة 

القيادة اليت تعترب من أىم أدوات مراقبة التسيَت يف ادلؤسسة االقتصادية ساديكس، ومن ىنا سنتطرق إىل التكاليف 
 .؛ أنظر ادلالحق(3-2-1)وادلبينة يف اجلداول الثالث(2014-2013-2012)الشهرية للسنوات الثالث 

 أو يف حالة  عبارة عن ملخص لتكاليف ادلؤسسة دلعرفة األشهر اليت تكون فيها التكاليف مرتفعة بسبب زيادة عملية اإلنتاجيوه
 .كثرة الطلب وىذا راجع إىل عامل السوق

 ف التكايلاخنفاض وارتفاعسنتطرق إىل منحٌت بياين نشرح فيو عملية  ىذه اجلداولومن خالل 
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2014-2013-2012منحني البياني يمثل  تكاليف اإلنتاج الشهرية لسنة  : ( 8-3 )الشكل رقم  

 

 من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة: المصدر

 من شهر جوان إىل أخر السنة وذالك حسب الكمية ابتداءا  ضوتنخف من شهر جانفي إىل شهر ماي  ابتداءادلنحٌت البياين نستنج أن تكاليف الشهرية ترتفع ومن اجلداول 
.عةادلنتج اليت ربددىا ادلؤسسة وذالك راجع إىل  ربكم ادلستهلك وطبيعة ادلواسم األرب

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

(2014-2013-2012)منحنى بٌانً لتكالٌف اإلنتاج الشهرٌة للسنوات 

2012مبيعات    

2013مبيعات      

2014مبيعات      
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 (.  2014-2013-2012 )كمية المشتريات لمؤسسة سايمكس لسنوات اإلنتاج : المطلب الثاني 

  بمؤسسة سايمكس2012كمية المشتريات الشهرية  لسنة  :  (2-3)رقم جدول 

 مؤسسة سايمكس
(مقاسة بالكمية )2012مجموع المشتريات لمؤسسة سايمكس لسنة   

 
2012سنة   حليب غبرة الحليب 

  البقر
لفافة كيس 
 حليب غبرة

لفافة كيس 
 حليب البقر

 الغاز والكهرباء الماء محلول مطهر
0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 الغاز الكهرباء 

 11700 58700,1 1830 1830 60 60 36,6 150,21 36600 8637,075 6759,45 جانفي
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 41,4 150,45 41400 8650,875 6770,25 فيفري
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 44,91 150,36 44910 8645,7 6766,2 مارس
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 51,75 151,8 51750 8728,5 6831 أفريل
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 54,3 152,4 54300 8763 6858 ماي
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 52,65 151,68 52650 8721,6 6825,6 جوان
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 47,25 151,08 47250 8687,1 6798,6 جويلية
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 42 150,81 42000 8671,575 6786,45 أوت

 11700 58700,1 1830 1830 60 60 40,14 151,02 40140 8683,65 6795,9 سبتمبر
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 37,2 150,18 37200 8635,35 6758,1 أكتوبر
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 35,55 150,51 35550 8654,325 6772,95 نوفمبر
 11700 58700,1 1830 1830 60 60 34,47 150,33 34470 8643,975 6764,85 ديسمبر
 140400 704401,2 21960 21960 720 720 518,22 1810,83 518220 104122,725 81487,35 المجموع

 وثائق المؤسسة:  المصدر
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  بمؤسسة سايمكس2013كمية المشتريات الشهرية  لسنة  : (3-3) رقم جدول

 

 وثائق المؤسسة:    المصدر

 مؤسسة سايمكس
(مقاسة بالكمية)2013مجموع المشتريات لمؤسسة سايمكس لسنة   

 
2013سنة   حليب غبرة الحليب 

  البقر
 لفافة كيس

 حليب الغبرة
لفافة كيس 
 حليب البقر

 الغاز والكهرباء الماء محلول التنظيف
0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 الغاز الكهرباء 

 21700 68700,1 3660 3660 60 60 36,6 76,86 455,76 51240 13672,8 جانفي
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 41,4 86,94 459 57960 13770 فيفري
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 44,91 94,275 456,75 62850 13702,5 مارس
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 51,75 108,675 460,8 72450 13824 أفريل
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 54,3 114,03 458,46 76020 13753,8 ماي
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 52,65 110,565 454,95 73710 13648,5 جوان
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 47,25 99,225 459,45 66150 13783,5 جويلية
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 42 88,2 458,1 58800 13743 أوت

 21700 68700,1 3660 3660 60 60 40,14 84,285 458,55 56190 13756,5 سبتمبر
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 37,2 78,12 455,94 52080 13678,2 أكتوبر
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 35,55 74,655 459,675 49770 13790,25 نوفمبر
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 34,47 72,36 460,8 48240 13824 ديسمبر
 260400 824401,2 43920 43920 720 720 518,22 1088,19 5498,235 725460 164947,05 المجموع



 الفصل الثالث                                               دراسة حالة مؤسسة الحليب سايمكس
 

 
139 

  بمؤسسة سايمكس2014 كمية المشتريات الشهرية  لسنة ( :4-3) رقم جدول

 مؤسسة سايمكس

(مقاسة بالكمية)2014مجموع المشتريات لسنة   
 

2014سنة   حليب  غبرة الحليب 
 البقر

لفافة كيس 
 حليب الغبرة

لفافة كيس 
 حليب البقر

 الغاز والكهرباء الماء محلول التطهير
0% 26% ACIDE SOUDE 40,95 15,25 الغاز الكهرباء 

 21700 68700,1 3660 3660 60 60 36,6 76,86 455,76 22645,8 17722,8 جانفي
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 41,4 86,94 459 22770 17820 فيفري
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 44,91 94,275 456,75 22683,75 17752,5 مارس
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 51,75 108,675 460,8 22839 17874 أفريل
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 54,3 114,03 458,46 22749,3 17803,8 ماي
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 52,65 110,565 454,95 22614,75 17698,5 جوان
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 47,25 99,225 459,45 22787,25 17833,5 جويلية
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 42 88,2 458,1 22735,5 17793 أوت

 21700 68700,1 3660 3660 60 60 40,14 84,285 458,55 22752,75 17806,5 سبتمبر
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 37,2 78,12 455,94 22666,5 17739 أكتوبر
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 35,55 74,655 459,675 22795,875 17840,25 نوفمبر
 21700 68700,1 3660 3660 60 60 34,47 72,36 460,8 22839 17874 ديسمبر
 380400 908401,2 72000 72000 720 720 1523,295 7118,595 1015530 272879,475 213557,85 المجموع

 وثائق المؤسسة:  المصدر
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ادلتعلقة بكمية ادلشًتيات الشهرية يف مؤسسة  (2014-2013-2012)من ربليلنا للجداول الثالث للسنوات     
 يتضح لنا جليا االرتفاع ادلتزايد يف كمية ادلشًتيات باألخص يف كمية احلليب إىل أن يصل إىل ذروتو يف ساديكس

األشهر األربع أفريل، ماي، جوان، جويلية، مث يبدأ باالخنفاض تدرجييا يف باقي األشهر وىذا راجع إىل كمية 
 اإلنتاج ادلتعلقة بدورىا بنسبة الطلب الذي يؤثر بدوره على توفر ادلادة األولية اليت تعترب العامل األساسي 

 .2014 – 2013- 2012المؤسسة  مبيعات  تطور:المطلب الثالث 
 : التالية من سنة إلى أخرى  الجداول في الملبنة مبيعات تطور نبين

 .2012 مبيعات  مؤسسة سايمكس لسنة ( :5-3)  رقم جدول

 مؤسسة سايمكس

2012مجموع مبيعات   

  حليب البقر المبستر حليب الغبرة المبستر 

(ل)الكمية  الشهر السعر الوحدوي   
(دج)  

(ل)الكمية  المجموع السعر الوحدوي   
(دج)  

 المجموع الكلي     المجموع

 403,50 788 4 000,00 281 1 35 36600 403,50 507 3 23,35 150210 جانفي

 007,50 962 4 000,00 449 1 35 41400 007,50 513 3 23,35 150450 فيفري

 756,00 082 5 850,00 571 1 35 44910 906,00 510 3 23,35 150360 مارس

 780,00 355 5 250,00 811 1 35 51750 530,00 544 3 23,35 151800 أفريل

 040,00 459 5 500,00 900 1 35 54300 540,00 558 3 23,35 152400 ماي

 478,00 384 5 750,00 842 1 35 52650 728,00 541 3 23,35 151680 جوان

 468,00 181 5 750,00 653 1 35 47250 718,00 527 3 23,35 151080 جويلية

 413,50 991 4 000,00 470 1 35 42000 413,50 521 3 23,35 150810 أوت

 217,00 931 4 900,00 404 1 35 40140 317,00 526 3 23,35 151020 سبتمبر

 703,00 808 4 000,00 302 1 35 37200 703,00 506 3 23,35 150180 أكتوبر

 658,50 758 4 250,00 244 1 35 35550 408,50 514 3 23,35 150510 نوفمبر

 655,50 716 4 450,00 206 1 35 34470 205,50 510 3 23,35 150330 ديسمبر

 580,50 420 60 700,00 137 18 35 518220 880,50 282 42 23,35 1810830 المجموع

 % 100 30,02 النسبة 69,98 النسبة

 من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة:                        المصدر
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نستنتج أن مبيعات مؤسسة ساديكس  ترتفع من شهر جانفي إىل شهر ماي بعد ذالك نرى أن ادلبيعاهتا يف حالة 
 ىذا ما يوحي إىل أن ادلؤسسة تعتمد على مومسُت يف زيادة إنتاجها ،إخنفاظ إبتداء من شهر جوان إىل أخر السنة 

ومها أواسط موسم الشتاء و  موسم الربيع 

 

 .2013مبيعات  مؤسسة سايمكس لسنة ( : 6-3)  رقمجدول

 مؤسسة سايمكس

2013مجموع مبيعات   

(المكيف)حليب الغبرة المبستر النهائي   (المكيف)حليب البقر المبسترالنهائي    

(ل)الكمية الشهر السعر  
(دج)الوحدوي  

(ل)الكمية المجموع السعر  
(دج)الوحدوي  

 المجموع الكلي المجموع

 064,00 888 8 400,00 793 1 35 51240 664,00 094 7 23,35 303840 جانفي

 700,00 173 9 600,00 028 2 35 57960 100,00 145 7 23,35 306000 فيفري

 825,00 309 9 750,00 199 2 35 62850 075,00 110 7 23,35 304500 مارس

 870,00 708 9 750,00 535 2 35 72450 120,00 173 7 23,35 307200 أفريل

 394,00 797 9 700,00 660 2 35 76020 694,00 136 7 23,35 305640 ماي

 905,00 661 9 850,00 579 2 35 73710 055,00 082 7 23,35 303300 جوان

 355,00 467 9 250,00 315 2 35 66150 105,00 152 7 23,35 306300 جويلية

 090,00 189 9 000,00 058 2 35 58800 090,00 131 7 23,35 305400 أوت

 745,00 104 9 650,00 966 1 35 56190 095,00 138 7 23,35 305700 سبتمبر

 266,00 920 8 800,00 822 1 35 52080 466,00 097 7 23,35 303960 أكتوبر

 557,50 897 8 950,00 741 1 35 49770 607,50 155 7 23,35 306450 نوفمبر

 520,00 861 8 400,00 688 1 35 48240 120,00 173 7 23,35 307200 ديسمبر

TOTAL 3665490 23,35 85 589 191,50 725460 35 25 391 100,00 110 980 291,50 

 % 100 22,88 النسبة 77,12 النسبة

 

 المصدر من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة

 مؤسسة سايمكس
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 .2014مبيعات  مؤسسة سايمكس لسنة ( : 7-3)رقم جدول 

 

 المصدر من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة

 

 

 

 

 .الغبرةجدول مقارنة مبيعات حليب البقرة بحليب   ( :8-3) رقم جدول

2014مجموع مبيعات   
(المكيف)حليب الغبرة المبستر النهائي   (المكيف)حليب البقر المبستر النهائي     

(ل)الكمية  األشهر السعر  
(دج)الوحدوي  

(ل)الكمية  المجموع السعر  
(دج)الوحدوي  

 المجموع النهائي المجموع

 714,00 706 11 550,00 510 2 35 71730 164,00 196 9 23,35 393840 جانفي

 800,00 085 12 200,00 839 2 35 81120 600,00 246 9 23,35 396000 فيفري

 225,00 291 12 650,00 079 3 35 87990 575,00 211 9 23,35 394500 مارس

 670,00 824 12 050,00 550 3 35 101430 620,00 274 9 23,35 397200 أفريل

 544,00 962 12 350,00 724 3 35 106410 194,00 238 9 23,35 395640 ماي

 505,00 794 12 950,00 610 3 35 103170 555,00 183 9 23,35 393300 جوان

 955,00 494 12 350,00 241 3 35 92610 605,00 253 9 23,35 396300 جويلية

 790,00 113 12 200,00 881 2 35 82320 590,00 232 9 23,35 395400 أوت

 695,00 992 11 100,00 753 2 35 78660 595,00 239 9 23,35 395700 سبتمبر

 070,00 756 11 500,00 551 2 35 72900 570,00 204 9 23,35 394200 أكتوبر

 207,50 695 11 100,00 438 2 35 69660 107,50 257 9 23,35 396450 نوفمبر

 345,00 469 11 725,00 194 2 35 67530 620,00 274 9 23,35 397200 ديسمبر

 520,50 187 146 725,00 374 35 35 1015530 795,50 812 110 23,35 4745730 المجموع

 % 100 24,20 النسبة 75,80 النسبة
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 المصدر من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة

 أن مؤسسة ساديكس للحليب 2014-2013-2012نستنتج من  ىذا اجلدول ومن خالل سنوات الثالث 
تعتمد يف مبيعاهتا اإلمجالية على حليب البذرة أكثر من حليب البقرة تقدر  بالنسب ادلئوية سابقة ذكرىا يف 

: اجلدول واليت تتمثل فيما يلي 

 ، %30,02ديثل إىل من مبيعات ساديكس لذا جند حليب البقرة ال % 69,98 حليب البذرة ديثل 2012يف سنة

 ،% 22,88ديثل إىل لذا جند حليب البقرة ال  من مبيعات ساديكس% 77,12حليب البذرة ديثل  2013يف سنة

. % 24,20ديثل إىل  من مبيعات ساديكس لذا جند حليب البقرة ال% 75,80 حليب البذرة ديثل 201يف سنة 

 

 

 

 .2014-2013-2012 مقارنة مبيعات بين السنوات الثالث ( :9-3) رقم جدول

 المنتوج     
 
 

   السنوات

 الفرق المجموع مبيعات حليب البقر مبيعات حليب الغبرة

2012 42 282 880,50 18137700,00 60 420 580,50 24 145 180,50 

 / % 100 %30,02 %69,98 النسبة

2013 85 589 191,50 25 391 100,00 
 

110 980 291,50 60 198 091,50 

 / % 100 %22,88 %77,12 النسبة

2014 110 812 795,50 35 374 725,00 
 

146 187 520,50 75 438 070,50 

 / % 100 %24,20 %75,80 النسبة
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 المصدر من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة

ومن خالل اجلدولُت األخَتين سنتطرق إىل منحٌت  بياين الذي ديثل زيادة إرتفاع ادلبيعات من سنة إىل 
 (.2014-2013-2012)أخرى

-2013-2012 بياني يمثل  مبيعات مؤسسة سايمكس خالل سنوات الثالث ىمنحن (9-5)الشكل رقم 
2014 

 

 من إعداد الطالب إستنادا على وثائق المؤسسة: المصدر

 ادلؤسسة على أرباحها يف العتماد مستوى ادلبيعات من سنة إىل أخرى وذالك ارتفاعنالحظ من ىذا ادلنحٌت  
. لذا نستنتج أن األرباح تساىم يف تضخيم اإلنتاج  زيادة إنتاجها ،
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مبيعات حليب الغبرة

مبيعات حليب البقر

مبيعات حليب البقر وحليب الغبرة

  السنوات  
 

2012 2013 2014 

 520,50 187 146 291,00 980 110 580,50 420 60 المبيعات
 229,50 207 35 710,00 559 50 / الفرق بين السنوات
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نستخلص من دراستنا ادليدانية دلؤسسة ساديكس أهنا تعتمد إال على لوحة القيادة يف معرفة ادلعلومات اخلاصة 
بعملية مراقبة التسيَت واإلنتاج  لذا تأخذ ادلؤسسة باإلعتبار رلموع التكاليف السنوية ومقرنتها ببعضها البعض 

دلعرفة إذ كانت تستهلك نفس التكاليف أو إما ىي يف تزايد وذلك بعد تطرقها إىل حجم ادلبيعات وحجم اإلنتاج   
 فإّذ كانت تكاليف ادلؤسسة منخفضة وإنتاجها يزيد فإهنا يف حالة جيدة تستعمل طريقة جيدة يف التسيَت، 

أما بنسبة للمؤسسة ساديكس  الحظنا من اجلداول التكاليف وادلبيعات أهنا تعتمد على زيادة إنتاجها ومبيعاهتا 
على زيادة التكاليف فهذا يعٍت أن تكاليف  يف ىذه احلالة تتحكم يف كمية ادلنتجة وادلباعة ،لذا تراءى لنا على 

 ادلؤسسة دلعرفة ةادلؤسسة تطوير رلال مراقبة التسيَت  لتحسُت األداء وذالك عن طريق تقدمي ربليل عن مرد ودي
 .   لتسهيل عملية ادلراقبة تاالحنرافا
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خاتمة الفصل 

لتجسيد التدقيق  فعاال نظاما ال سبلك ساديكس حلليبا إنتاج مؤسسة أن بوضوح لنا يتبُت هبا قمنا اليت التطبيقية الدراسة خالل من
 .النظام تتخلل نقائص عدة أبرزنا أننا حبكمالداخلي 

 إىل توصلنا اإلنتاجية بادلؤسسة، العمليات مراقبة كيفية خيص كان والذي بالتدقيق الداخلي اخلاص ادلعلومات لنظام عرضنا فبعد
وتفسَتىا  حساب االحنرافات وىو العنصر األىم غياب الحظنا كما التكلفة عنصر وىو أساسيا عنصرا أمهل قد النظام ىذا أن

 .ادلستقبل يف ذبنبها ليتم
 حاولنا السبب وذلذا ادلواصفات ادلطلوبة مع تتطابق ال أهنا وجدنا بادلؤسسة ادلتوفرة القيادة للوحات كذلك عرضنا خالل من 

 باقي لتشمل مستقبال توسيعها من البد اليت األساسية للمؤسسة، اإلدارات وخمتلف العامة لإلدارة قيادة لوحات بتصميم القيام
 .اإلدارات

 اليت التكاليف ومقارنتها حبجم  ادلبيعات قمنا بوضع وعليو إنتاج ، برنامج وضع من بادلقارنة انطالقا تقوم ادلؤسسة أن الحظنا كما
 ادلبيعات موازنة من تنطلق اليت والدراسة النظرية يف عرضناىا اليت الطريقة حسب 2014-2013 -2012السنوات  زبص

 .تبيع أن ديكن ما تنتج أن عليها ادلؤسسة أن باعتبار

 عن ورثتها اليت على االختالالت للقضاء ربسينات بعدة القيام بصدد فإهنا مؤخرا خوصصتها مت قد ادلؤسسة أن ودبا األخَت ويف
 الفقري العمود باعتباره ديكن ما بأسرع التسيَت مراقبة نظام اليت زبص الالزمة باإلصالحات تقوم أن نأمل و للتسيَت، السابق النظام
 .ككل أداء ادلؤسسة ولتحسُت التسيَتية العملية لنجاح
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 دول اقتصاديات       أصبحت قواعد ومبادئ حوكمت الشركات من بني ادلواضيع ادلهمة ادلطروحة على صعيد 
 الدول اقتصاديات وانفتاح والتنظيمي يف ظل العودلة االقتصاديالعامل، كما تشكت عنصرا ىاما لتعزيز اإلصالح 

حيث أن ما يتحقق من التطبيق الفعلي والفعال حلوكمة الشركات ىو . على بعضها البعض وادلنافسة الشديدة
إنتاج معلومات زلاسبية ذات جودة ودتيز بادلصداقية والشفافية تستخدمها أطراف سلتلفة تربطها مصاحل بالشركة، 

عنها محاية حقوقهم ومصاحلهم  ويساىم يف ذالك مهنة التدقيق الداخلي، حيث تضمن ىذه ادلعلومات ادلفصح
من الضياع والتالعب، كما توّلد الثقة يف اإلدارة وشلارستها، وتدعم ادلركز التنافسي للشركة وتنشط حركة األسواق 

 .ادلالية وتدعم كفاءهتا

      إّن تقوية وظيفة التدقيق الداخلي بالشكل الذي جيعلو أداة فّعالة يف دعم حوكمة الشركات، داخل الشركات 
العامة واخلاصة، يعزز من الثقة فيها وبالتايل حتقق إدارة رشيدة، كما جيعل االقتصاد الوطين قوي وقادر على 

 .ادلنافسة وجاذب لالستثمارات احمللية و األجنبية

، إىل معاجلة إشكالية "دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة الشركات"وقد حاولنا من خالل تناول موضوع 
البحث اليت تدور حول موضوع حوكمة الشركات، والرتكيز على آلية من بني آلياهتا احملورية وادلتمثلة يف التدقيق 

وقد .الداخلي، الذي ديكن لو ادلسامهة يف التطبيق الفعال حلوكمة الشركات وذلك إذ أحسن استخدامو يف الشركة
 .مت التوصل غلى رلموعة من النتائج وبناءا عليها مت تقدمي رلموعة من التوصيات

 :النتائج المتوصل إليها.1

من خالل اجلانب النظري و التطبيقي، دلوضوع الدراسة، مت التوصل جملموعة من النتائج، واليت تعترب مبثابة     
 :ومن النتائج ادلتوصل إليها من الطرح الّنظري. اختبار للفرضيات ادلوضوعة سابقا

تعترب حوكمة الشركات على أهنا القواعد وادلعايري اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة من جهة ومحلة  -
 األسهم وأصحاب ادلصاحل من جهة أخرى،

كمة الشركات مبثابة النظام الذي تدار وتراقب بو الشركات،وهتتم أساسا باإلدارة الرشيدة لشؤون وح -
 الشركة،

هتدف حوكمة الشركات لتطوير األداء، حتقيق العدالة، ادلساءلة، ادلصداقية، اإلفصاح والشفافية يف سلتلف  -
 ادلعلومات ادلالية واحملاسبية اليت تصدر عن الشركة،
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تقوم حوكمة الشركات على رلموعة من ادلبادئ اليت تساعد على ترشيد إدارة الشركات ومساعدهتا يف  -
 التطبيق الّسليم للحوكمة،

اكتسب التدقيق الداخلي تطورا وأمهية كبرية خاصة فيما يتعلق بادلعايري ادلهنية للتدقيق الداخلي، واليت  -
 سامهت يف تعزيز أداء ىذه الوظيفة، حيث أصبحت أداة تأكيدية واستشارية لرفع قيمة الشركة،

يساعد التدقيق الداخلي الشركة على حتقيق أىدافها، من خالل إجياد منهج منظم ودقيق لتقييم وحتسني  -
وىذا ما يزيد من قدرة ىذه الوظيفة على العمل كآلية زلورية . فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة ادلخاطر

تساعد على التطبيق السليم حلوكمة الشركات، من خالل ضمان دقة وصحة البيانات ادلالية واحملاسبية 
وااللتزام بادلصداقية واإلفصاح والشفافية وادلسامهة يف إدخال التحسينات على األساليب اإلدارية والرقابة 

 :وذلك بدوره الفعال يف.ادلعتمدة
إن ادلعايري الدولية للتدقيق الداخلي تنص على وجوب أداء ادلدقق : تقييم نظام الرقابة الداخلية (1

الداخلي دلهمة تقييم نظام الرقابة الداخلية،مب يضمن االلتزام بالقوانني، اإلجراءات واللوائح 
شلا حيقق الشعور بالراحة لدى ادلسامهني وباقي أصحاب ادلصلحة، وىذا ىو ىدف . الداخلية

 .حوكمة الشركات
 صرح ادلعهد األمريكي للمدققني الداخليني بأمهية إدارة ادلخاطر يف تطبيق :إدارة المخاطر (2

حوكمت الشركات ودور ادلدقق الداخلي يف ذلك إلضافة قيمة للشركة والعمل على حتقيق 
أىدافها، من خالل تقدمي تأكيد معقول على أن ادلخاطر اليت تواجو الشركة تدار بفاعلية، 
وذلك من خالل اكتشافها والبحث عن سبل العالج ادلناسبة لزيادة ثقة ادلسامهني وباقي 

 .أصحاب ادلصاحل
إّن التكامل بني كل من : عالقة التدقيق الداخلي التكاملية مع وظيفة التدقيق الخارجي (3

وضيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي دينع إزدواجية العمل وحيد من مشكلة عدم دتاثل 
ادلعلومات الصادرة عنهما، ويزيد من الثقة يف ادلعلومات اليت تعرب عن األداء وعن متانة نظام 

كما أن ادلسامهني وأصحاب ادلصاحل،من مستثمرين، بنوك، موردين وغريىم، .الرقابة الداخلية
يعتمدون على رأي ادلدقق اخلارجي حول صحة القوائم ادلالية، كضمان الختاذ قرارات رشيدة 

والتكامل بني الوظيفتني يزيد من . فيما يتعلق بتمويل الشركة واالستثمار فيها، وتوريدىا وغريىا
 .مصداقية ىذا الرأي وبالتايل محاية مصاحلهم ودعم حوكمة الشركات
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 تعترب جلنة التدقيق آلية جوىرية يف دعم احلوكمة حيث :عالقة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق (4
تسعى لتحقيق اإلفصاح والشفافية واحلد من التالعبات، وذلا عالقة تعاونية مع ادلدقق الداخلي 

حيث تزيد من استقالليتو وموضوعيو وكفاءتو شلا يؤىلو لدعم احلوكمة، وىذا األخري يزودىا 
خبدمات التأكيد واالستشارة خاصة فيما يتعلق بتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة ادلخاطر، 

 .لتعزيز الرقابة وزيادة الثقة يف الشركة وبالتايل دعم حوكمة الشركات
يقوم ادلدقق الداخلي بتزويد رللس اإلدارة : عالقة المدقق الداخلي بمجلس اإلدارة العليا (5

واإلدارة العليا مبختلف ادلعلومات عن نشاط الشركة، إضافة لذلك فهو يقوم بتقدمي خدمات 
تأكيدية لطمأنة اإلدارة العليا ورللس اإلدارة، بأن ادلخاطر ادلتعلقة بالشركة مفهومة ويتم التعامل 

معها بشكل مناسب، إضافة إىل ذلك فإنو يقدم خدمات استشارية لتزويدمها بالتحليالت 
واالقرتاحات األزمة لعالج االختالالت، وزلاسبة ادلقصرين واختاذ قرارات سليمة لرفع أداء الشركة 

 .ومحايتها وبالتايل دعم حوكمة الشركات

إن قيام ادلدقق الداخلي بتقييم نضام الرقابة الداخلية وإدارة ادلخاطر، وكذلك عالقتو مع كل من التدقيق        
يساىم . اخلارجي،جلنة التدقيق، رللس اإلدارة واإلدارة العليا، واليت تعترب يف حد ذاهتا من بني آليات احلوكمة

 . (وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية).وبشكل كبري يف دعم التطبيق الفعال حلوكمة الشركات

       أما فيما خيص دور التدقيق الداخلي كآلية يف دعم تطبيق حوكمة الشركات مبؤسسة ساديكس، فإن ادلالحظ 
أن وضيفة التدقيق الداخلي ال حتظى بأمهية كافية، فبالرغم من أن ادلدقق الداخلي يعمل على تقييم نظام الرقابة 

الداخلية وىذا ما جيعل لو دور مساىم يف دعم احلوكمة داخل ادلؤسسة من ىذه الناحية، إال أن قيامو مبهمة إدارة 
ادلخاطر تبقى زلدودة خاصة فيما يتعلق بادلخاطر التوقع حدوثها، وكذا تدقيق إدارة ادلخاطر، وىذا راجع لضعف 

تأىيل ادلدقق الداخلي يف ىذا اجملال شلا يعرقل صلاحو يف دعم احلوكمة من ىذا اجلانب، وىذا يشكل بالتأكيد 
 .نقطة ضعف يف التطبيق الفعال دلبادئها، وذلك راجع لألمهية الكبرية إلدارة ادلخاطر يف تطبيق احلوكمة

      أما بالنسبة لعالقة ادلدقق الداخلي مع األطراف الفاعلة يف حوكمة الشركات،فإن لو عالقة تعاونية معقولة مع 
كل من ادلدقق اخلارجي، رللس اإلدارة العليا، لكن ادلشكل الظاىر من خالل ىيكل ادلؤسسة، ىو عدم وجود 
جلنة تدقيق واليت تعترب من بني اآلليات احملورية لتطبيق حوكمة الشركات، كما أهنا تزيد من استقاللية وموضوعية 
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ادلدقق الداخلي وتساعد على دعمو، وبالتايل فإن غياب جلنة التدقيق يعترب من بني أىم النقائص اليت تقف أمام 
 .صلاح وظيفة التدقيق الداخلي دلؤسسة ساديكس يف تعزيز التطبيق السليم للحوكمة داخلها

     ومنو صلد أن صلاح وظيفة التدقيق الداخلي يف دعم التطبيق السليم حلوكمة الشركات مبؤسسة ساديكس تقف 
أمامو بعض العراقيل وادلعوقات، وادلتمثلة يف ضعف تأىيل ادلدقق الداخلي يف ادلعايري الدولية، ويف إدارة ادلخاطر 

 (وىذا ما ينفي الفرضية الثالثة). وكذا غياب جلنة تدقيق بادلؤسسة

 :التوصيات.2 

رغم الدور ادلهم الذي يلعبو التدقيق الداخلي يف حوكمة الشركات،إال أن ىناك بعض النقائص اليت تعرقل       
ىذا الدور يف مؤسسة احلليب ساديكس، وعلى ىذا األساس ديكن تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات واليت قد 
 :تساعد يف تفعيل دور التدقيق الداخلي يف رلال دعم التطبيق السليم للحوكمة مبؤسسة احلليب، وذلك كما يلي

يتطلب من مؤسسة ساديكس التعريف والشرح الكايف دلبادئ ومقومات حوكمة الشركات وأمهيتها يف رفع  -
أداء ادلؤسسة ومحاية حقوق أصحاب ادلصاحل هبا، من خالل عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة، لكل 
من أعضاء رللس اإلدارة، ادلوظفني وادلدققني، ألن صلاح تطبيق احلوكمة يعتمد بدرجة كبرية على ىذه 

 األطراف،
ضرورة تكوين ادلدقق الداخلي دلؤسسة ساديكس يف رلال إدارة ادلخاطر وتدقيق إدارة ادلخاطر بالشكل  -

 الذي يتوافق ومعايري التدقيق الدولية،
يتطلب من الرئيس ادلدير العام دلؤسسة ساديكس وضع أوامر ضمن اللوائح والقوانني الداخلية للمؤسسة  -

تفرض على ادلدقق الداخلي االلتزام بادليثاق األخالقي، وادلعايري الدولية للمهنة مع فرض عقوبات على 
 سلالفة ذلك،

ضرورة إعداد دورات تدريبية للمدقق الداخلي حول ادلعايري الدولية للمهنة، وكذا حول أمهية دور وظيفة  -
التدقيق الداخلي يف ادلسامهة يف حتقيق اإلفصاح والشفافية وادلصداقية، وبالتايل دعم تطبيق احلوكمة داخل 

 . مؤسسة احلليب ساديكس ورفع أدائها
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 :بالّلغة العربية المراجع
 :كتب

 .1111 ،اناخلي واحلكومي، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عم  دقيق الد  أمحد حلمي مجعة، الت   .1
أمحد حلمي مجعة، تطو ر معايري الت دقيق والت أكيد الد ولية وقواعد أخالقيات ادلهنة، سلسلة الكتب ادلهنية  .1

 .1119)الكتاب اخلامس(، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عم ان، 
ي، أمحد علي خضر، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة يف قانون الشركات، دار الفكر اجلامع .3

 .1111االسكندرية، 
ليل العلمي إلعادة اذليكلة والت ميز اإلداري وإدارة الت غيري(، اجلالل  .4 أمحد ماىر، تطوير ادلنظمات )الد 

 .1117للطباعة، الد ار اجلامعية، االسكندرية، 
جراءات، الطبعة اخلامسة، منشورات جامعة قاريونس، إادريس عبد السالم اشتيوي، ادلراجعة معايري و  .5

 .1118غازي، بن
ار اجلامعية، االسكندرية، أكد، الد  أمني السي د أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف ادلراجعة وخدمات الت   .6

1117. 
 .1119أمني السي د أمحد لطفي، فلسفة ادلراجعة، الطبعة األوىل، دار نشر الثقافة، االسكندرية،  .7
جلزء األول: ادلراجعة نظريا، الطبعة األوىل، دقيق، احازم ىاشم اآللوسي، الطريق إىل علم ادلراجعة والت   .8

 .1113اجلامعة ادلفتوحة، طرابلس، 
حاكم زلسن الربيعي، ومحد عبد احلسني راضي، حوكمة البنوك وأثرىا يف األداء وادلخاطرة، الطبعة األوىل،  .9

 .1111ان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عم  
 .1111ان، ادلراجعة، الطبعة األوىل، زمزم ناشرون وموزعون، عم  حامد طلبة زلمد أبو ىيبة، أصول  .11
اخلية يف القطاع العام واخلاص، الطبعة األوىل، قابة ادلالية والد  خالد راغب اخلطيب، مفاىيم حديثة يف الر   .11

 .1111ان، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عم  
 .1118يري والقواعد، دار الكتاب احلديث، القاىرة، ادلعا :قابة ادلاليةالسي د زلمد، ادلراجعة والر   .11
شقريي نوري موسى وآخرون، إدارة ادلخاطر، الطبعة األوىل، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عم ان،  .13

1111. 
صالح حسن، البنوك وادلصارف ومنظمات األعمال معايري حوكمة ادلؤسسات ادلالية، دار الكتاب  .14

 .1111احلديث، القاىرة، 
صالح حسن، حتليل وإدارة وحوكمة ادلخاطر ادلصرفية اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار الكتاب احلديث،  .15

 . 1111القاىرة، 
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ار اجلامعية، االسكندرية، بنوك(، الد   –شركات  –إدارات  -طارق عبد العال محاد، إدارة ادلخاطر )أفراد .16
1117. 

جارب" تطبيقات احلوكمة يف ادلصارف، الت   –ادلبادئ  –"ادلفاىيم طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات  .17
 .1115 االسكندرية، ار اجلامعية،الد  

ولية واألمريكية والعربية(، طارق عبد العال محاد، موسوعة معايري ادلراجعة )شرح معايري ادلراجعة الد   .18
 .1114السكندرية، اار اجلامعية، مسؤوليات ادلراجع، ختطيط ادلراجعة، اجلزء األول، الد  

-جاربالت  -ادلبادئ-شركات قطاع عام وخاص ومصارف )ادلفاىيم ،طارق عبد العال، حوكمة الشركات .19
 .1118-1117، ، االسكندريةار اجلامعيةادلتطلبات(، الد  

 .1116االسكندرية،  اخلية،قابة وادلراجعة الد  عبد الفتاح زلمد الصحن وآخرون، الر    .11
 .1117 ،ادلصارف العربية احتادعدنان بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور رللس اإلدارة،  .11
عالء فرحان طالب، اميان شيحان ادلشهداين، احلوكمة ادلؤسسية واألداء ادلايل االسرتاتيجي للمصارف،  .11

 .1111ان، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عم  
 والتوزيع للنشر ادلسرية دار األوىل، الطبعة الن ظرية، الن احية ادلعاصر، احلسابات قتدقي ادلطارنة، فالح غسان .13

 .1116 عم ان، والطباعة،
اخلية، دار اجلامعة اجلديدة، قابة وادلراجعة الد  فتحي رزق السوافريى وآخرون، االجتاىات احلديثة يف الر   .14

 .1111االسكندرية، 
 .1111زلمد ابراىيم موسى، حوكمة الشركات بسوق األوراق ادلالية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  .15
طبيق ظري، ادلعايري والقواعد، مشاكل الت  دقيق )اإلطار الن  يد سرايا، أصول وقواعد ادلراجعة والت  زلمد الس   .16

 .1111العملي(، دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية، 
طبيق، الطبعة الثالثة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ظرية إىل الت  ادلراجعة ومراقبة احلسابات من الن  زلمد بوتني،  .17

 .1118جامعة اجلزائر، 
زلمد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد ادلايل واإلداري )دراسة مقارنة(، الطبعة  .18

 .1119االسكندرية،  ،ار اجلامعيةالثانية، الد  
اخلية وادلالية، الطبعة األوىل، دار البداية ناشرون قابة الد  مصطفى صاحل سالمة، مفاىيم حديثة يف الر   .19

 .1111ان، وموزعون، عم  
ظرية والعملية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، احية الن  دقيق من الن  ىادي التميمي، مدخل إىل الت   .31

 .1116ان، عم  
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 :ومؤتمرات ملتقيات
ابراىيم خليل حيدر السعدي، حوكمة الشركات ورفع مستوى اإلفصاح وأثرىا يف معاجلة األزمة ادلالية  .1

مروة أمحد وآخرون، األزمة ادلالية العادلية واآلفاق ادلستقبلية، اجلزء الثاين، الطبعة  ، منشور يف:ادلعاصرة
 .1111األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتويع، األردن، 

ظام ادلايل واحملاسيب كأحد متطلبات حوكمة الشركات وأثره على بورصة  عثماين، سعاد شعابنية، الن  أحسني .1
اجلزائر، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، 

 .1111ماي  17-16بسكرة،  ،جامعة زلمد خيضر
أثر حوكمة ادلستشفيات على أخالقيات ادلهنة الطبية )دراسة حالة ادلؤسسة أقطي جوىرة، مقراش فوزية،  .3

العمومية االستشفائية لوالية جيجل(، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  
 .1111ماي  17-16بسكرة، ، من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر

 ، منشور يف:ر ادلراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات لتحقيق شفافية ادلعلوماتدو  ،إميان فتحي أمحد مصطفى .4
مروة أمحد وآخرون، األزمة ادلالية العادلية واآلفاق ادلستقبلية، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريب 

 .1111، األردنللنشر والتوزيع، 
، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين مسار تطبيق احلوكمة اخلي ودوره يف إصلاحدقيق الد  بديسي فهيمة، الت   .5

أوت  11دقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء ادلستجدات العادلية ادلعاصرة، جامعة مهنة الت   الثامن حول
 .1111أكتوبر  11-11سكيكدة،  ،1955

ل ويل األو  ركة  يف ادللتقى الد  بديسي فهيمة، احلوكمة ودورىا يف حتقيق جودة ادلعلومة احملاسبية، بطاقة مشا .6
 18 -17، أم البواقي ،احلوكمة احملاسبية للمؤسسة: واقع، رىانات وآفاق، جامعة العريب بن مهيدي حول

 .1111ديسمرب 
اخلية واخلارجية للحد  من قابية الد  نسيق بني اآلليات الر  براق زلمد، قمان عمر، دور حوكمة الشركات يف الت   .7

واإلداري، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد الفساد ادلايل 
 .1111ماي  17-16بسكرة، ، ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر

بن علي بلعزوز، عبد الرزاق حبار، احلوكمة يف ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية: مدخل للوقاية من األزمات  .8
ويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية ادللتقى الد   يف مشاركة بطاقةارة حلالة اجلزائر، ادلالية وادلصرفية باإلش

 .1119أكتوبر  11-11 جامعة فرحات عب اس، سطيف، ولية واحلوكمة العادلية،الد  
بوقرة رابح، غاًل ىاجر، احلوكمة: ادلفهوم واألمهية، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات   .9

 .1111ماي  17-16بسكرة، ، من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر كآلية للحد  
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بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين  دقيق يف اجلزائر،أخالقيات شلارسة مهنة الت  حقائق حول  ،جاوحدو رضا .11
أوت  11يف ضوء ادلستجدات العادلية ادلعاصرة، جامعة  (الواقع واآلفاق)دقيق يف اجلزائر مهنة الت  حول 
 .1111أكتوبر  11-11سكيكدة، ، 1955

ليم متطلبات ضرورية جاوحدو رضا، مايو عبد اهلل، تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات وادلنهج احملاسيب الس   .11
ول احلوكمة احملاسبية ل حويل األو  إلدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات االقتصادية، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الد  

 .1111ديسمرب  18 -17أم البواقي،  ،للمؤسسة واقع رىانات وآفاق، جامعة العريب بن مهيدي
مجيل أمحد، سفري زلمد، جتليات حوكمة الشركات يف االرتقاء مبستوى الشفافية واإلفصاح، بطاقة مشاركة  .11

، دلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضريف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ا
 .1111ماي  17-16بسكرة، 

ولية باإلفصاح احملاسيب كمدخل حلوكمة الشركات،  احملاسبة الد  ريجودي زلمد رمزي، اىتمام جلنة معاي .13
بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة 

 .1111ماي  17-16 ،بسكرة ،زلمد خيضر
حساين رقية وآخرون، آليات حوكمة الشركات ودورىا يف احلد  من الفساد ادلايل واإلداري، بطاقة مشاركة  .14

 ،يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر
 .1111ماي  17-16بسكرة، 

اخلي يف إدارة ادلخاطر وانعكاساتو على تطبيق دقيق الد  دور الت   ،الصمد عمر علي عبد، حسني يرقي .15
 (الواقع واآلفاق)دقيق يف اجلزائر مهنة الت   بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين الثامن حول حوكمة ادلؤسسات،

 .1111أكتوبر  11-11سكيكدة، ، 1955أوت  11 جامعةيف ضوء ادلستجدات العادلية ادلعاصرة، 
يرقي، عمر علي عبد الصمد، واقع حوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر وسبل تفعيلها، بطاقة مشاركة  يف حسني  .16

أم ، ل حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة: واقع، رىانات وآفاق، جامعة العريب بن مهيديويل األو  ادللتقى الد  
 .1111ديسمرب  18 -17، البواقي

اجعة احلسابات يف تفعيل حوكمة الشركات، بطاقة مشاركة ين مجعة، دور جلان مر خنشور مجال، خري الد   .17
، يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر

 .1111ماي  17-16بسكرة، 
لشركات، قارير ادلالية لرزار العياشي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة الت   .18

ويل الثامن حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة: واقع، رىانات وآفاق، جامعة بطاقة مشاركة يف ادللتقى الد  
 .1111ديسمرب  18-17أم البواقي،  ،العريب بن مهيدي
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زايد مراد، ترغيين صربينة، البعد االسرتاتيجي حلوكمة الشركات، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول  .19
ماي  17-16بسكرة،  ،الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضرحوكمة 
1111. 

أداء ادلؤسسات، منشور يف: زلمود حسني الوادي وآخرون، قضايا داودي، احلوكمة وحتسني  الطي ب .11
حديات، الفرص، اآلفاق، اجلزء األول، الطبعة اقتصادية وإدارية معاصرة يف مطلع القرن احلادي والعشرين الت  

 .1119األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عم ان، 
بطاقة مشاركة يف ادللتقى  ولية،اخلي بني الواقع اجلزائري وادلمارسات الد  دقيق الد  الت   ،محانالعايب عبد الر   .11

يف ضوء ادلستجدات العادلية ادلعاصرة، جامعة  (اآلفاقالواقع و )دقيق يف اجلزائر مهنة الت   الوطين الثامن حول
 .1111أكتوبر  11-11سكيكدة،  ،1955أوت  11

طبيق الطوعي اشئة بني اإللزام والت  عبد العزيز دغيم، رنا التوصلي، حوكمة الشركات يف األسواق ادلالية الن   .11
مروة أمحد وآخرون، األزمة ادلالية العادلية واآلفاق ادلستقبلية، ، منشور يف: "حالة سوق دمشق لألوراق ادلالية"

 .1111اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، 
ظام احملاسيب ادلايل على إرساء مبدأ اإلفصاح والشفافية  علوي امساعيل، سعيدي عبد احلليم، أثر تطبيق الن   .13

الشركات واحلد  من الفساد ادلايل واحملاسيب، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة يف إطار حوكمة 
 .1111ماي  17-16بسكرة،  ،جامعة زلمد خيضر الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري،

اد عمار عصام السامرائي، إجراءات مراجع احلسابات واحلاكمية ادلؤسسية يف الكشف عن حاالت الفس .14
ادلايل واإلداري والتنبؤ عن احتماالت التعثر والفشل والعسر ادلايل لتجنب األزمات ادلالية احمللية والعادلية، 
ادلؤدتر العلمي الثالث، كلية العلوم اإلدارية وادلالية وكلية بغداد للعلوم االقتصادية، جامعة اإلسراء اخلاصة، 

 .1119أفريل،  19-18 بغداد،
نوبلي، استخدام القيمة العادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، بطاقة  فل ة محدي، صلالء .15

مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد 
 .1111ماي  17-16بسكرة،  ،خيضر

االجتماعية للمنظمة، بطاقة مشاركة يف يز ادلسؤولية ز فريوز شني، نوال شني، دور آليات احلوكمة يف تع .16
، ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد خيضر

 .1111ماي  17-16بسكرة، 
وافق بني عملية اإلصالح احملاسيب وتطبيق مبادئ احلوكمة زلمد قوجيل، بن مالك زلمد جسان، تأثري الت   .17

ويل حول اإلصالح اح يف ادلؤسسات اجلزائرية، بطاقة مشاركة يف ادللتقى العلمي الد  على جودة اإلفص
 .1111نوفمرب  31-19 ،ورقلة ،احملاسيب يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح
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دقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء ادلستجدات العادلية مهنة الت   ،خلضاري صاحل ،ينمزياين نور الد   .18
دقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء مهنة الت  حول ادللتقى الوطين الثامن  مشاركة يف بطاقةادلعاصرة، 

 .1111أكتوبر  11-11سكيكدة،  ،1955أوت  11ادلستجدات العادلية ادلعاصرة، جامعة 
اخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية مسعود دراوسي، ضيف اهلل زلمد اذلادي، فعالية وأداء ادلراجعة الد   .19

للحد  من الفساد ادلايل واإلداري، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من 
 .1111ماي  17-16بسكرة، ، جامعة زلمد خيضر ،الفساد ادلايل واإلداري

: اخليةادلؤدتر األول للمراجعة الد   الد ولة، ألجهزة الد اخلية للمراجعة العامة اإلدارة البشاري، صلم مصطفى .31
اخلية يف ادلؤسسات العامة بالسودان، قاعة أمهية تطبيق معايري حوكمة الشركات لتفعيل نظم ادلراجعة الد  

 .1118 جانفي 11-11 الس ودان،الصداقة، 
قارير ادلالية، بطاقة موسي سهام وخالدي فراح، أثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة الت   .31

ى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واإلداري، جامعة زلمد مشاركة يف ادللتق
 . 1111ماي  17-16بسكرة، ، خيضر

ىواري معراج، حديدي آدم، ضلو تفعيل دور احلوكمة ادلؤسسية يف ضبط إدارة األرباح يف البنوك التجارية  .31
 ركات كآلية للحد  من الفساد ادلايل واإلداري،اجلزائرية، بطاقة مشاركة يف ادللتقى الوطين حول حوكمة الش

 .1111ماي  17-16بسكرة،  ،جامعة زلمد خيضر
، بطاقة دقيق وحوكمة الشركاتأثر اذلندسة ادلالية احلديثة على فعالية دور الت   ،ىوام مجعة، كوردي وداد .33

دقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء ادلستجدات العادلية مهنة الت   حول ادللتقى الوطين الثامن مشاركة يف
  .1111أكتوبر  11-11سكيكدة، ، 1955أوت  11ادلعاصرة، جامعة 

ىوام مجعة، لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة ادلعلومة احملاسبية، بطاقة مشاركة يف  .34
أم  ،جامعة العريب بن مهيدي احلوكمة احملاسبية للمؤسسة: واقع، رىانات وآفاق، ل حولويل األو  ادللتقى الد  

 .1111ديسمرب  18 -17، البواقي
 :مقاالت

ليات احملاسبية وغري احملاسبية لنظم احلوكمة وأثره على األداء عيد قطب حسانني، الت كامل بني اآلأمحد س .1
"دراسة ميدانية على سوق األسهم الس عودي"، رللة  وخفض فجوة الت وقعات عن القيمة العادلة للمنشأة 

 .1119 جانفي جامعة اإلسكندرية،، 11العدد رقم  ،46اجمللد رقم  كلية التجارة للبحوث العلمية،
 ،http://www.acc4arab.net/new/accountants-library/finish/11-/6-.html من ادلوقع االلكرتوين:

 .1114-14-19يوم 

http://www.acc4arab.net/new/accountants-library/finish/11-/6-.html


 المراجع
 

 
176 

، رللة جامعة -عوديةحالة الس  –عوض بن سالمة الرحيلي، جلان ادلراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات  .1
من ادلوقع االلكرتوين:  .1118، جد ة، 11 رقم ، العدد11 رقم اجمللدادللك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة، 

http://www.kantakji.com/media/1413/920.pdf 1114-14-11، يوم. 
فيصل زلمود الشواورة، قواعد احلوكمة وتقييم دورىا يف مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منو يف الشركات  .3

، 11 رقم العدد، 15 رقم دنية، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللدادلسامهة العامة األر 
 من ادلوقع االلكرتوين: .1119

 http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/119-155.pdf.  
 .1114-13-31يوم 

اخلية يف تطبيق مبادئ احلوكمة، مسابقة قابة الد  زلمود اخلنشاوي، دور الر   يوسري، علزلسن ناصر الد   .4
 .1115 ادسة على مستوى مجيع قطاعات ديوان احملاسبة،البحوث الس  

اخلي دلعامالت ادلوازنة الفيديرالية للعراق، رللة اإلدارة دقيق الد  ادلهايين، حسن عبد الكرمي، الت  زلمد خالد  .5
 من ادلوقع االلكرتوين:   .1117، 66 رقم واالقتصاد، العدد

 http://ecoadmin.mag.com/uploads/files/2014-03/1396165985_4.pdf، 1114-15-11 يوم. 
عليمات )حالة دراسية للشركات مها زلمود رمزي رحياوي، الشركات ادلسامهة ما بني احلوكمة والقوانني والت   .6

 دمشق، ،11 رقم العدد ،14 رقم اجمللد ،العامة العمانية(، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
 من ادلوقع االلكرتوين: .1118

 http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/89-126.pdf. 
 .1114-15-15يوم  

 :تقارير
من ادلوقع  ولية اخلاصة.درجيي، مركز ادلشروعات الد  طبيق الت  الشركات وحتمية الت  آمار جيل، حوكمة  .1

 االلكرتوين:
 http://www.hawkama.net/files/pdf/6_Ch.4- Make Me Holy…but Not Yet!.pdf. 
   .1114-13-31يوم  

احتاد الشركات  منشور يف قييم،الت   وأسس احلديثة احلوكمة ومبادئ معايري تطبيق آثار بورسلي، خالد أماين .1
من ادلوقع االلكرتوين:  .1111االستثمارية، حوكمة الشركات، مكتبة آفاق، سبتمرب 

http://www.unioninvest.org/Publications/7Corporate Governance.pdf. 
 .1114-14-19يوم 

http://www.kantakji.com/media/1413/920.pdf
http://www.kantakji.com/media/1413/920.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/119-155.pdf
http://ecoadmin.mag.com/uploads/files/2014-03/1396165985_4.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/89-126.pdf
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