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 ذاءــــــــــــإْ

 

 إنى ٔانذي طٍة هللا ثشاِ؛ أْذي ْزا انعًم

 ً عًشْا ٔأيّذْا تانظسح ٔانعافٍح؛ إنى ٔانذذً انكشًٌح أطال هللا ف 

 إنى  أخٕاذً ٔإخٕذً زفظٓى هللا؛

 إنى كم األْم ٔاألطذلاء؛ 

 إنى كم يٍ يّذ نً ٌذ انعٌٕ يٍ لشٌة أٔ تعٍذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :شكر وتقذير

أّول الؼكس إلى هللا الىاخد القهاز ذو الفضل وإلاكسام، له الحمد وله الؼكس والصالة 

طىل صلى هللا عليه وطلم، ثم الؼكس لكل من كان عىها في إجمام هرا العمل، والظالم على الس 

 وأخص بالركس:

  الدكخىزة قعاف ليلى على ما ألاطخاذة ألاطخاذة الفاضلت املؼسفت على هره السطالت

خّيي فيها زوح الخىاضع واملعاملت الجيدة 
ُ
قدمخه من جىجيهاث وإزػاداث هادفت، كما أ

 جصاها هللا كل خير؛

 ألاطاجرة أعضاء لجىت املىاقؼت على قبىلهم مىاقؼت وإثساء هرا العمل؛ 

  ألاطاجرة الرًن لم ًبخلىا عليىا بخىجيهاتهم، وأذكس منهم: ألاطخاذ الدكخىز بن فسخاث

 طاعد، الدكخىز ػسيقي عمس، الدكخىزة جسيؽ هجىد، ألاطخاذة بلمىهىب خدًجت؛

 جاوبىا معىا وأفادوها كثيرا، وأذكس منهم: مدافظي الحظاباث والخبراء املداطبين الرًن ج

ل عبد الحليم. 
ّ

 جىيمعت لعمسي، خسبىغ ًىيع، ملعاعي هبيل، بال
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 ًمذيح ان........................................................................................

الشركات  عدة إخفاقات وانييارات مالية لبعض كبرى 21بداية القرف الػو  20شيدت نياية القرف الػ
( لالتصاالت سنة World comوشركة ) 2001طاقة سنة ( لمEnron، كاالنييار المالي  لشركة )العالمية
ة التي كانت وراء ياألمر الذي دفع الجيات المعنية إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد األسباب الرئيس ،2002

حدوثيا، والتي كانت ترتبط بشكؿ كبير بالجوانب المحاسبية والتدقيقية، نتيجة لمتصرفات غير األخالقية 
مكاتب مع اإلدارة التنفيذية ليذه الشركات، بتواطؤ  ِقَبؿمالية والعمميات المحاسبية مف ئـ الوالتالعب في القوا

مما أدى إلى زعزعة الثقة بمينة التدقيؽ الخارجي، حيث التدقيؽ التي كانت تتولى عممية تدقيؽ حساباتيا، 
إلدارة العميا يمكف أف يضر ُطِرحت العديد مف التساؤالت حوؿ إمكانية حدوث تحالؼ بيف المدقؽ الخارجي وا

البحث عف نظـ وأساليب جديدة مما استوجب  بمصالح المساىميف وباقي األطراؼ ذات المصمحة في الشركة،
لمحد مف مثؿ ىذه الممارسات غير األخالقية، ومراقبة سموؾ المديريف بما يضمف حقوؽ كافة األطراؼ ذات 

 المصمحة في ىذه الشركات.
 -مضممةتقارير مالية تقديـ و  إعدادالمتمثمة في –الممارسات  مبية لمثؿ ىذهلمحد مف النتائج السو 

 .كائز التي تقوـ عمييا الشركات االقتصاديةمف الر  صبحأالىتماـ بمفيـو حوكمة الشركات، و ازداد ا
إف التطرؽ لموضوع حوكمة الشركات بالدراسة والبحث أظير الحاجة المتزايدة لتوفير معمومات 

ية دقيقة مف أجؿ ضماف وتطوير وترقية األداء العاـ لمشركة وتشجيع أصحاب رؤوس األمواؿ محاسبية ومال
عمى االستثمار، وذلؾ مف خالؿ عمميات اإلفصاح والشفافية والمساءلة والتي ُتعد جوىر ممارسة مينة 

صداقيتيا نحو بعد أف تـ التشكيؾ في م ،الدور الذي مف المفروض أف تقـو بوكما ألقى الضوء عمى  التدقيؽ،
لذا فقد ازداد االىتماـ بيا بعد تعدد وتوالي األزمات  حماية مصالح المساىميف واألطراؼ ذات المصمحة،

  .عمميا زماتيميكانو   طرؽ في النظر إعادة إلى الحاجة تادوز  والفضائح المالية
تصادية التي قامت االق اإلصالحاتإف النظر إلى مساعي الجزائر لالنفتاح عمى االقتصاد العالمي،  و 

صدارىا 2009بيا في سبيؿ ذلؾ، ومنيا تبنييا لميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  ، وا 
صدارىا لمقانوف رقـ  ، 2010لمنظاـ المحاسبي المالي الذي ُشِرع في العمؿ بو ابتداًء مف سنة   01-10وا 

وما تبعو مف مراسيـ، باإلضافة إلى إصدارىا إلثنى عشر  الذي ُيعيد تنظيـ مينة التدقيؽ الخارجي في الجزائر
(، فإنو البد أف تكوف مينة التدقيؽ الخارجي في الجزائر 2017معيار لمتدقيؽ الخارجي ) حتى مارس سنة 

 عمى مستوى طموحات المجتمع، وبالتالي المساىمة في دفع عجمة التنمية االقتصادية. 
 

 

 

 

 

 أوال: إشكانية انذراسة
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 ًمذيح ان........................................................................................

 التالي:الرئيسي مف خالؿ طرح السؤاؿ ىذه الدراسة يمكننا إبراز إشكالية عمى ما تقّدـ، بناًء 
 ما مدى مساىمة التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات؟

 :التالية األسئمةسؤاؿ الرئيسي ال ىذا عف ويتفرع
 ييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في ما مدى التزاـ  المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تق

 ؟النشاط
 في التقارير  ما مدى التزاـ  المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش

 المالية؟
  ما مدى التزاـ  المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة

 :التالية األسئمةسؤاؿ ال ىذا عف ويتفرع الشركات؟
 ترقية اإلفصاح المحاسبي؟اتجاه الحوكمي المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره ما مدى التزاـ   -
 التنسيؽ مع مجمس اإلدارة؟اتجاه الحوكمي المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره ما مدى التزاـ   -
 يـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة؟تجاه تقيالمدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اما مدى التزاـ   -
 اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي؟المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي ما مدى التزاـ   -

 ثانيا: فرضيات انذراسة

 مف أجؿ اإلجابة عمى اإلشكالية أعاله تمت صياغة الفرضية الرئيسية لمدراسة كالتالي:
 في تطبيؽ حوكمة الشركاتلجزائر الخارجي في ا يساىـ التدقيؽ

 ه الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية:  ىذ عف تفرعتو 
 ؛يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط 
 ؛قارير الماليةفي الت  يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش 
  .يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات 

 وتتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية: 
 ؛ترقية اإلفصاح المحاسبياتجاه الحوكمي يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره  -
 مجمس اإلدارة؛التنسيؽ مع اتجاه الحوكمي بدوره  يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر -
 اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة؛الحوكمي يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره  -
 اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي.الحوكمي يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره  -
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 ًمذيح ان........................................................................................

 ثانثا: أهًية انذراسة

ة تظير في تزامف معالجتيا مع بعض الجيود التي تُبذؿ في الجزائر المتمثمة في إف أىمية ىذه الدراس
اندماج المؤسسات محميا أو مع مؤسسات أجنبية وكذا دخوليا األسواؽ الدولية، ىذا ما جعؿ مف حوكمة 

النمو الشركات تمثؿ عامال حاسما لدعـ القطاع الخاص وأداة قوية لجمب االستثمار األجنبي المباشر وتحقيؽ 
االقتصادي. كما أنو في الوقت نفسو الذي تجري فيو الخوصصة واكتشاؼ طرؽ النمو خارج قطاع البتروؿ 
 .في الجزائر، ازدادت أىمية حوكمة الشركات لضماف المساءلة والشفافية في العمميات المتعمقة بإدارة األعماؿ

 االقتصادي النشاط ىعم باشرمالو النعكاس لؾ، وذكبيرةأىمية مف  الخارجيتدقيؽ الوبالنظر إلى ما يتميز بو 
 الشركات ىعم فرضت ءهأدا طبيعة أف، كما الشركات أداء ىعم ليةماال والرقابة اإلشراؼ في ورهد خالؿ مف

ىذه الدراسة مف أىمية الوقوؼ تأتي أىمية نافسية، لذا الت قدراتيا يادةمف أجؿ ز  ينيةمال خدماتو مف االستفادة
 تدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات.عمى مدى مساىمة ال

 رابؼا: أهذاف انذراسة

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
التعرؼ عمى األسس والقواعد الالزمة إلقامة نظاـ محكـ ألعماؿ المدقؽ الخارجي وفقا لمتطمبات حوكمة  -

 الشركات؛
المتعامميف واإلدارة عمى حد  التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ حوكمة الشركات، بيدؼ دفع إسيامات إبراز -

السواء لالىتماـ بيذا الجانب واالستغالؿ األمثؿ لمينة التدقيؽ في تسديد خطوات الشركات نحو محاربة 
 كؿ صور الفساد والتقميؿ قدر اإلمكاف مف االنحرافات التي قد تنشأ بيف ما تصبوا إليو والواقع؛

تقييـ قدرة الشركات عمى بدوره الحوكمي اتجاه ئر التعرؼ عمى مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزا -
 ؛  في النشاط االستمرار

الغش في األخطاء و اكتشاؼ بدوره الحوكمي اتجاه التعرؼ عمى مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر  -
 التقارير المالية؛  

  ؛ في ترقية اإلفصاح المحاسبيالمدقؽ الخارجي في الجزائر مساىمة التعرؼ عمى مدى  -
 بيف المدقؽ الخارجي في الجزائر ومجالس اإلدارة لمشركات محؿ التدقيؽ؛  تنسيؽ التعرؼ عمى مدى وجود  -
 التعرؼ عمى مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركات محؿ التدقيؽ؛   -
 ؛في الجزائر التعرؼ عمى مدى وجود تنسيؽ بيف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي -
 تقديـ مرجع عممي ُيمكف أف يستفيد منو الطالب واألكاديمييف والممارسيف لمينة التدقيؽ. -

 يبررات اختيار انًىضىعخايسا:

 ىذا الموضوع نذكر:بحث في األسباب التي دفعتنا لم أىـ مف
 االىتماـ الشخصي بالموضوع، وارتباطو بمجاؿ التخصص مالية ومحاسبة وتدقيؽ؛ -



 

 
  ث

 

 ًمذيح ان........................................................................................

موضوع بالتطورات التي يشيدىا العالـ في مجاؿ حوكمة الشركات وظيور األزمات المالية التي ارتباط ال -
 سببت أزمة ثقة في مينتي المحاسبة والتدقيؽ؛

المرحمة االنتقالية التي تشيدىا الجزائر في مختمؼ الجوانب كالخوصصة واندماج بعض الشركات  -
 الجزائرية مع شركات أجنبية؛

 ساىمة  التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات.االطالع عمى مدى م  -
 ينهج انذراسة سادسا:

الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي إلبراز أىـ المفاىيـ واألدوات والمقاربات المرتبطة  اعتمدت
 بالموضوع واإللماـ بيا مف أجؿ التحكـ أكثر في الجوانب المرتبطة بو.

عمى أسموب االستقصاء، وذلؾ بتوجيو استبانة  فقد اعتمدنا فيوتطبيقي ا فيما يخص الجانب الأم
عمييا  التي تحصمناالبيانات  عالجنا، ثـ عينة مف المدققيف الخارجييف في الجزائر( إلى 2)انظر الممحؽ رقـ 
 (.SPSS 19رزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )باستخداـ برنامج الػ

 انسابقة ا: انذراساتابؼس

، فسنعرض بعض دراستنابما يخدـ موضوع السابقة  االستفادة مما توصمت إليو  الدراسات بغية
مرتبة  -في حدود اطالع وعمـ الطالبة- الدراسات التي حاولت الربط بيف التدقيؽ الخارجي وحوكمة الشركات

  زمنيا عمى النحو التالي:
 بعنواف: (SMAILI Nadiaدراسة ) -

La gouvernance comme moyen de prévention et de détection des irrégularités comptables 

pouvant mener à la fraude, Thèse présentée en vue d’obtention du grade de philosophiae 

Doctor (PH. D) en administration, l’Université de Montréal, Décembre 2006. 

وسيمة لمحيطة مف الوقوع في المخالفات المحاسبية، حيث تـ ىدفت إلى دراسة آليات حوكمة الشركات ك
التطرؽ فييا إلى عرض محددات ونتائج المخالفات المحاسبية، وكذلؾ آليات حوكمة الشركات المستعممة في 
الحيطة منيا واكتشافيا، كما تـ اقتراح إطار تصوري لمعالقة بيف نظاـ حوكمة الشركات والحيطة واكتشاؼ 

حاسبية المؤدية إلى الغش، كما تضمنت نموذج يصؼ العالقة بيف آليات حوكمة الشركات المخالفات الم
الداخمية والخارجية ونوعية المعمومات المالية، وخُمصت الدراسة إلى أف الزيادة في الرقابة المفروضة مف قبؿ 

فعالية مجمس  مجمس اإلدارة والمدقؽ الخارجي ال تقمؿ حتى الصفر مف المخالفات المحاسبية، حيث أف
اإلدارة في سياؽ الحيطة والحذر والكشؼ عف الممارسات المخالفة يتعمؽ بتفاعؿ المدقؽ وبالخصوص في 

 القدرة عمى االتصاؿ الجيد بيف مختمؼ أطراؼ حوكمة الشركات.
: دور المراجعة في حوكمة الشركات لمحد مف التالعب في التقارير المالية المنشورة ،شادي كرازدراسة  -

ىدفت  .2012، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، (غير منشورة)سة في سورية، أطروحة  دكتوراه درا
إلى إبراز دور المدقؽ الخارجي في حوكمة الشركات لمحد مف التالعب بالتقارير المالية المنشورة، 
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زيز دور باإلضافة إلى دراسة أثر التنسيؽ بيف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي ولجنة التدقيؽ في تع
التدقيؽ في حوكمة الشركات لمحد مف التالعب بالتقارير المالية المنشورة.  وأىـ ما خُمصت إليو الدراسة 
ىو أف التدقيؽ الخارجي ُيشكِّؿ آلية بالغة األىمية في حوكمة الشركات لحماية أصحاب المصمحة في  

المدقؽ الخارجي مع المدقؽ الداخمي الحد مف تالعب اإلدارة، باإلضافة إلى التأكيد عمى أىمية تنسيؽ 
 ولجنة التدقيؽ  لمحد مف التالعب بالتقارير المالية المنشورة؛

دراسة حالة الجزائر، أطروحة : أثر تطبيؽ الحوكمة عمى جودة المراجعة المالية ،حمادي نبيؿدراسة  -
،  كمية العمـو ، تخصص مالية ومحاسبة)غير منشورة(مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـو التسيير

ىدفت إلى بياف كيفية تأثير تطبيؽ  .2012، 3االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر
حوكمة الشركات الجزائرية مف خالؿ آلياتيا الرقابية الداخمية عمى جودة المراجعة المالية، وبينت الدراسة 

لداخمية لحوكمة الشركات، وخمصت إلى أف حوكمة أف المراجعة المالية تتأثر بعوامؿ عدة، منيا اآلليات ا
الشركات مف خالؿ آلياتيا، ليا تأثير طردي موجب عمى جودة المراجعة المالية، كما أف تحسيف تطبيؽ 
حوكمة الشركات يقتضي تحسيف واقع كؿ مف مجمس اإلدارة والتدقيؽ الداخمي واإلفصاح، باإلضافة إلى 

 ية والرفع مف جودتيا؛تحسيف شروط ممارسة المراجعة المال
نحو إطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب  ،دراسة عمر عمي عبد الصمد -

، تخصص (غير منشورة)أطروحة دكتوراه عمـو في العمـو التجارية  دراسة نظرية تطبيقية،: الدولية
 .2013، الجزائر، 3جامعة الجزائرمالية ومحاسبة، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، 

ىدفت إلى محاولة تصور إطار لحوكمة الشركات في الجزائر مبني عمى التجارب الدولية يسمح بضبط 
ممارسات اآلليات المطبقة لحوكمة الشركات، حيث سعى الطالب إلى اإلحاطة بمتطمبات حوكمة 

ا إحداث مساىمة فعالة في تطبيؽ حوكمة الشركات، مف خالؿ التركيز عمى آليات تطبيقيا، التي بإمكاني
الشركات والتقميؿ مف فجوة التوقعات، كما قاـ الطالب بدراسة كؿ آلية مف آليات حوكمة الشركات )مف 
بينيا التدقيؽ الخارجي( مع اقتراح نموذج لكؿ آلية وتحميؿ دورىا في تطبيؽ حوكمة الشركات، كما قاـ 

حوكمة الشركات واستخالص أثرىا في تقميؿ فجوة التوقعات. ومف أىـ بتحميؿ العالقة التعاونية بيف آليات 
ما توصمت إليو ىذه الدراسة ىو ضرورة التركيز عمى توظيؼ اإلطار الفكري لحوكمة الشركات واالستفادة 
مف التجارب الدولية ليا مف أجؿ التطبيؽ الفعاؿ لحوكمة  الشركات في الجزائر،  مع العمؿ عمى تفعيؿ 

 ؛آلياتيا
دراسة تحميمية لمدى تأثير آليات حوكمة الشركات عمى تضييؽ فجوة التوقعات  ،كرمية نسريف دراسة   -

)غير دراسة ميدانية، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في عمـو التسيير: في المراجعة
ة ية وعمـو التسيير، جامعر ، تخصص محاسبة وتدقيؽ، كمية العمـو االقتصادية والتجامنشورة(
ىدفت إلى دراسة أثر آليات حوكمة الشركات عمى تضييؽ فجوة  .2014/2015، الجزائر، 3الجزائر
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 ًمذيح ان........................................................................................

التوقعات في التدقيؽ بيف مدققي الحسابات ومستخدمي القوائـ المالية، وقد تطرقت إلى دور ومسؤوليات 
لقوائـ المالية مدقؽ الحسابات في اكتشاؼ ضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية، وكذا األخطاء الجوىرية في ا

وغش اإلدارة والموظفيف، وبينت الدراسة التكامؿ بيف التدقيؽ الداخمي والتدقيؽ الخارجي وانعكاسو عمى 
حوكمة الشركات، باإلضافة إلى الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي في تمبية احتياجات مستخدمي 

رة، لجنة التدقيؽ، التدقيؽ الداخمي( المعمومات المالية. وتوصمت إلى أف وجود آليات داخمية )مجمس اإلدا
وأخرى خارجية )المدقؽ الخارجي( تمتـز بمتطمبات حوكمة الشركات سوؼ يؤدي إلى الحصوؿ عمى قوائـ 
مالية ذات جودة وتتسـ باإلفصاح الكافي، ما يؤدي إلى زيادة الثقة في التقارير المالية، وبالتالي تضييؽ 

 فجوة التوقعات.
 واضح تبايف ىناؾ أنو نجد السابقة، ممخصات ألىـ ما جاء  في الدراسات  ما تقدـ مف  خالؿ مف

 باإلضافة إلى اختالؼ البيئة التي تمت فييا ىذه الدراسات السابقة، ،كؿ دراسة وطريقة معالجتيا  ىدؼ بيف
 منيا واحدة كؿ حيث تناولت معينة بخاصية اتسمت السابقة الدراسات مف دراسة كؿ أف القوؿ يمكف ولكف
 إلى التوصؿ أجؿ مف الدراسات أفكار ىذه مختمؼ بيف الربطا فقد قمنا بذل موضوعنا، زوايا مف أكثر أو زاوية
في الجزائر في تطبيؽ حوكمة  قياس مدى مساىمة التدقيؽ الخارجي إلى تىدف والتيدراستنا  إشكالية وضع

  .الشركات
 ا: هيكم انذراسةثاين

، وكذا اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة وبموغ الموضوعالمرتبطة ب الميمة جوانبجميع الب اإللماـ بغية
، فيما يخص فصوؿ الدراسةو  .تسبقيـ مقدمة وتعقبيـ خاتمة أربعة فصوؿ إلى دراسةال بتقسيـ قمناأىدافيا،  

 فقد تـ تقسيميا كما يمي:
وكمة مف خالؿ دراسة ماىية ح الشركات لحوكمةالعاـ اإلطار تطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى  

 الشركات، ثـ متطمبات تطبيؽ حوكمة الشركات، باإلضافة إلى عرض واقع حوكمة الشركات في الجزائر؛
ماىية دراسة حوكمة الشركات مف خالؿ في ظؿ  لتدقيؽ الخارجيفييتـ بأساسيات ا الفصؿ الثانيأما 

 تقرير المدقؽإلى  باإلضافةحوكمة الشركات، في ظؿ معايير التدقيؽ الخارجي وكذا التدقيؽ الخارجي، 
  الخارجي في ظؿ حوكمة الشركات؛

مف خالؿ  التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ حوكمة الشركات، إسياماتفيعالج فصؿ الثالث بالنسبة لم
الدور وكذا ، تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاطاتجاه  الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجيدراسة 

الدور الحوكمي باإلضافة إلى ، في التقارير المالية الغشاكتشاؼ األخطاء و ه اتجاالحوكمي لمتدقيؽ الخارجي 
 ؛لحوكمة الشركاتالداخمية اآلليات الرقابية اتجاه متدقيؽ الخارجي ل
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 ًمذيح ان........................................................................................

، تطبيقية عمى عينة مف المدققيف الخارجييف في الجزائردراسة فيو عبارة عف  الفصؿ الرابعأما 
باإلضافة ، التي تمت بيا الدراسة التطبيقية الطريقة واإلجراءاترض وكذا ع ،ويتضمف توضيح طبيعة الدراسة

 اإلحصائية لبيانات الدراسة التطبيقية. معالجةإلى التحميؿ وال
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 ................اإلطاس انعاو  نسٕكًح انششكاخ...........انفظم األٔل......................................

 ذًٍٓذ

التي استحوذت عمى اىتماـ األكاديمييف والممارسيف والييآت تمثؿ حوكمة الشركات أحد أىـ القضايا 
سواء في  والمنظمات المينية والجامعات والمعاىد العممية وبخاصة في عقد التسعينات مف القرف العشريف

بأساليب اإلدارة الحديثة  يا،  وذلؾ نظرا الرتباطالدوؿ المتقدمة أو النامية  مع االختالؼ في درجة االىتماـ
الشفافية في المعامالت بما يضمف تحقيؽ مصالح  اوكذ ،ومكافحة الفساد المالي واإلداري ،تراتيجيةواإلس

 في الشركة. جميع األطراؼ ذات المصمحة
 :أكثر بالموضوع  قسمنا ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث كما يمي ولإللماـ 

  :إلى مفيوـ حوكمة  حيث سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث ،زٕكًح انششكاخياٍْح انًثسث األٔل
الشركات، نشأتيا وتطورىا ونظاميا، باإلضافة إلى أىـ النظريات المفسرة ليا، وكذا توضيح أىميتيا 

 وأىدافيا؛
 ،في ىذا المبحث سنتطرؽ إلى مبادئ حوكمة  انًثسث انثاًَ: يرطهثاخ ذطثٍك زٕكًح انششكاخ

ية لحوكمة الشركات، باإلضافة إلى التعرؼ الشركات واألطراؼ المعنية بتطبيقيا، ثـ دراسة النماذج الدول
 عمى المحددات األساسية لتطبيؽ حوكمة الشركات؛

 :مف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى نموذج  ٔالع زٕكًح انششكاخ فً اندضائش، انًثسث انثانث
 حوكمة الشركات في الجزائر، ثـ عرض أىـ بوادر حوكمة الشركات في الجزائر وكذا ميثاؽ الحكـ الراشد
لممؤسسة ومراحؿ تطبيؽ حوكمة الشركات في الجزائر، ثـ توضيح أىـ المعوقات التي تواجو تطبيؽ 

 حوكمة الشركات في الجزائر.
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 زٕكًح انششكاخياٍْح انًثسث األٔل: 

مف خالؿ  لدراسة أي موضوع  البد مف تحديد ماىيتو بعناية، لذا سندرس ماىية حوكمة الشركات
بحث، حيث سيتـ التطرؽ إلى مفيوميا، نشأتيا وتطورىا، وكذا نظاميا، باإلضافة إلى أىـ مجريات ىذا الم

 النظريات المفسرة ليا، ثـ إبراز أىميتيا وأىدافيا، وىذا مف خالؿ المطالب التالية:
 
 

 
 

  ُظاوان ، انُشأج ٔانرطٕس،ًفٕٓوان :: زٕكًح انششكاخٔلانًطهة األ

لنشأة، بدأ استخدامو مع بداية عقد التسعينيات مف القرف إف حوكمة الشركات مصطمح حديث ا 
الماضي، ليمقى بعد ذلؾ رواجا واستعماال واسعا خاصة بعد سمسمة االنييارات والفضائح المالية التي مست 

، وكذا نشأتو حوكمة الشركات مف خالؿ ىذا المبحث إلى مفيـووسنتطرؽ  العديد مف الشركات العالمية.
 إلى نظاـ حوكمة الشركات. باإلضافة، وتطوره

 مفيـو حوكمة الشركات .1
في إطار تحديد مفيوـ حوكمة الشركات، البد مف اإلشارة أوال، إلى أف إيجاد تعريؼ شامؿ ودقيؽ 
لمفيوـ الحوكمة ُيعد مف المحاوالت التي يشوبيا كثير مف الحذر الشديد، وتبقى مف المياـ التي تحمؿ في 

 ُيمكف إيجازىا في النقاط اآلتية: طياتيا العديد مف أوجو التحدي
  إف حداثة موضوع حوكمة الشركات في الفكر اإلداري المعاصر، والتي ال تتعدى بداياتيا الحقيقية أواخر

عقد التسعينات مف القرف العشريف، لـ تحسـ في الواقع كثيرا مف نقاط الجدؿ والخالؼ بيف أوساط الميتميف 
نما يتعداه إلى الغاية  بثقافة الحوكمة حوؿ ماىية مفيوـ حوكمة الشركات. ولـ ينتو الجدؿ عند معنى المفيوـ وا 

أو اليدؼ، فما الذي يستيدفو أطراؼ العالقة في الشركة مف مساىميف ومودعيف ودائنيف وأصحاب المصالح 
أو  والمجتمع مف حوكمة الشركة؟ ىؿ ىو تحقيؽ الربحية، أو تعظيـ قيمة الشركة، أو تخفيض كمفة الوكالة،

معالجة الفساد اإلداري والمالي، أو منع عمميات الغش والتحايؿ والسرقة، أو تالفي سوء استخداـ السمطة، أو 
 حماية حقوؽ المساىميف وأصحاب المصالح، أو تحقيؽ الرفاىية االجتماعية ألفراد المجتمع؛

 ددة لممفيوـ ذاتو، والمستمدة إف ما يزيد مف تعقيد مفيوـ حوكمة الشركات ىو الطبيعة الديناميكية المتج
مف تواصؿ االىتمامات والجيود عمى المستوييف الدولي واإلقميمي إلصالح وتقوية ىياكؿ الممكية وتحسيف 
آليات أدائيا. والشؾ في أف تشابؾ وتفاعؿ الجيود في تأميف البيئة القانونية والتنظيمية الفاعمة الالزمة لتنفيذ 

صؿ في تحديثيا باستمرار لتواكب أفضؿ الممارسات تجمت نتائجيا االيجابية متطمبات حوكمة الشركات والتوا

 ؛ُظاوان رطٕس،انُشأج ٔان، ًفٕٓوزٕكًح انششكاخ: ان: انًطهة األٔل  

 انًطهة انثاًَ: انُظشٌاخ انًفغشج  نسٕكًح انششكاخ؛ 

 .انًطهة انثانث: أًٍْح ٔأْذاف زٕكًح انششكاخ 
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عمى تطور مفيوـ الحوكمة بما ُتوفِّره مف إسيامات معرفية نظرية وتطبيقية ُتكِسب المفيـو بعًدا مفاىيميًا 
 ؛1متجدداً 
 ىناؾ مفرقابية، و ال الناحية مف الي ينظر مفتعدد النواحي التي ُينظر إلييا لحوكمة الشركات، فيناؾ 

 االجتماعية الناحية مف الي ينظر ومف القانونية، الناحية مفا لي ينظر ومف االقتصادية،الناحية  مف الي ينظر
 بإشراؼ الشركة إدارة  عمييا بناءً  تتـ التي القواعد الشركات  حوكمة دحدِّ تُ  الرقابية الناحية فمف. 2وغيرىا
 الحقوؽ توزيع دحدِّ تُ  انيأ كما لممساىميف، المالية اراتواالستثم المصالح حماية أجؿ مف اإلدارة، مجمس

 عالوة المصالح، وأصحاب والمساىميف اإلدارة مجمس مف الشركة، في المشاركيف مختمؼ بيف والمسؤوليات
 الرقابة عمى يساعد ما وىو الشركة، بأمور المتعمقة القرارات التخاذ الالزمة واإلجراءات القواعد بياف عمى
 طريؽ عف الشركة إدارة تحسيف إلى تؤدي انيأ كما المالي، اإلداري الفساد ومكافحة األداء، كفاءة مىع

ظيار المخاطر لتخفيض لمشركة، سميمة إستراتيجية وضع في وليفالمسؤ  مساعدة  الناحيةومف ؛ الشفافية وا 
 مركزىا وتدعيـ لشركةا قيمة وتعظيـ الموارد، استخداـ كفاءة عمى الشركات حوكمة تعمؿ االقتصادية
 تتداخؿف  القانونية الناحية؛ أما مف والنمو لمتوسع الالزمة التمويؿ مصادر جذب مف نيامكِّ يُ  بما التنافسي،
 التدقيؽ المحاسبة، الماؿ، وأسواؽ الشركات، تنظيـ قوانيف : مثؿ القوانيف، مف بالعديدالشركات  حوكمة مبادئ

 ةاالجتماعيمف الناحية  أما، 3لمشركات القانونية األطر وتحسيف قنيفت عمى الحكومة تساعد كما والضرائب،
 كؿ ليشمؿ يمتد ولكف ،االقتصادية الشركات عمى يقتصر ال األشمؿ معناه في الشركات حوكمة فيوـ م فإف

 سمعة بإنتاجطيا نشا يرتبط والتي الخاص أو العاـ لمقطاع ممموكة كانت سواء المجتمع في العاممة المؤسسات
 4.ككؿ والمجتمع األفرادىة رفا عمى تؤثر والتي خدمة، تقديـ وأ

 أصؿ الكممة .1.1
 الباخرة قيادة يعني كاف والذي (Kubernan) اليونانية المغة إلى (Governance) كممة أصؿ يعود

 في (Gubernare) بكممة الالتينية المغة في ذلؾ بعد استعمؿ ثـ عشر، الثالث القرف في الدبابة أو الحربية
 بمصطمح الفرنسية المغة في ـ1478 سنة في ذلؾ بعد ظير ثـ المعنى، بنفس عشر الرابع القرف ايةبد

(Gouvernance)  لمصطمح كمرادؼ الوقت ذلؾ في يستعمؿ وكاف الحكـ، طريقة أو فف بو قصديُ  وكاف 
 القديمة، سيةالفرن المغة مف اعتبر حيث الفرنسييف عند مستعمالبؽ ي لـ ولكف، (Gouvernement)ة الحكوم

                                                           
، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ،  حوكمة البنوؾ وأثرىا في األداء والمخاطرةحاكـ محسف الربيعي وحمد عبد الحسيف راضي  1

 .20-16، ص2011
 .17، ص2007اتحاد المصارؼ العربية، حوكمة الشركات ودور مجمس اإلدارة، ناف بف حيدر بف درويش، عد 2
 متطمبات مؤتمر عمؿ وأوراؽ بحوث ،الرشيد والحكـ تمعلمجوا الدولة إدارة منظور مف لمحوكمة وطنية إستراتيجية أجؿ مف ،مصطفى ىاللي حسيف 3 

 .89، ص2007 مصر، اإلدارية، لمتنمية العربية منظمةال ،العربية الماؿ وأسواؽ الشركات حوكمة
، مداخمة حوكمة الشركات ودورىا في التقميؿ مف عمميات التضميؿ في األسواؽ المالية والحد مف وقوع األزماتعبد السالـ زايدي، و كماؿ بوعظـ   4

 .46، ص2009نوفمبر  19و 18ابة، الجزائر، يومي، جامعة عنالحوكمة وأخالقيات األعماؿ في المؤسسات ضمف أعماؿ الممتقى الدولي حوؿ
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 يعد ولـ (Governance) الحالي بالمصطمح اإلنجميزية المغة في عشر السادس القرف في ذلؾ بعد استعمؿ ثـ
 .1مف القرف الماضي التسعينات بداية في إال الفرنسية المغة في لالستعماؿ
 مثؿ ليةالمنشآت الدو  وبعض والسياسييف االقتصادييف مف العديد المصطمح ىذا بروز في ساىـ قدو 
 مستوى عمى أي المستوى الكمي عمى بداية المصطمح ىذا ستعمؿا حيث الدولي، النقد وصندوؽ الدولي البنؾ
 2:ىما نقطتيف أساسيتيف إضافة مع الحكـ وطريقة فف أي القديـ، المعنى بنفس وذلؾ الدوؿ
 الحوكمة  مصطمح بيف التمييز(Gouvernance) الحكومة  ومصطمح(Gouvernement) ،تعتبرث حي 

 الحوكمة؛ عناصر أحد الحكومة
 كؿ المستويات عمى المدني المجتمع مشاركة عمى يرتكز العمومية األعماؿ إدارة نظاـ تطوير. 

 ؼعرَ يُ  وىذا ما الكمي )الدولي( المستوى عمى أوال استعمؿ "الحوكمة "مصطمح أف القوؿ يمكف وبالتالي
 .الشركات ؼ بحوكمةعرَ يُ  ما وىذا ئي )الشركات( الجز  المستوى عمى استعمؿ ثـ الدولية، بالحوكمة

 تعريؼ حوكمة الشركات لغة. 2.1
الذي يعني حكـ أو  ( Govern)لغويأ مف الفعؿ  (Governance)يأتي مصطمح حوكمة الشركات 

 .3سيطر أو أدار أوقاد أو ىيمف أو احتوى أو مارس السمطة
والقانونييف  االقتصادييف ؽ عميو بيف كافةوُتشير معظـ األدبيات إلى عدـ وجود تعريؼ موحد ومتف

موسوعة "في المغة العربية، وىذا ما تؤكده  (Corporate Governance)يف لممصطمح اإلنجميزي موالمحم
لكف بعد العديد مف المحاوالت  .4(Encycolopedia Corporate Governance)حوكمة الشركات" 

 حااقتر القتصادييف والقانونييف الميتميف بيذا الموضوع، تـ والمشاورات مع عدد مف خبراء المغة العربية وا
 الحوكمة لفظ شمؿحيث  ، مف قبؿ األميف العاـ لمجمع المغة العربية بالقاىرة "حوكمة شركات"مصطمح 

 ات،الشرك حوكمة ات،الشرك حاكمية ات،الشرك حكمانية الشركات، حكـ: ، مثؿالمقترحات مف العديد
 المثمى، اإلدارة أسموب ة،بالشرك اإلدارة سمطة ممارسة أسموب: مثؿ األخرى بدائؿال مف عدد إلى باإلضافة
 لمكممة لما "الشركات حكـ" استبعادتـ  الصدد، ىذا وفى. وغيرىا النزيية، اإلدارة ات،لمشرك الحاكمة القواعد

 "حاكمية" استبعاد يتـ وكذلؾ. المقصود المعنى يعكس قد مما الفاعمة، أو الحاكمة ىي الشركات ىؿ داللة مف
 تتطرؽ والتي "الحاكمية نظرية" المسماة اإلسالمية النظريات إحدى مع خمط مف استخداميا يحدثو قد لما

                                                           
 العموـ كمية ،  (غير منشورة) أطروحة دكتوراه في العمـو االقتصاديةالكفاءة التشغيمية لممصارؼ اإلسالمية: دراسة تطبيقية مقارنة، ، بورقبة شوقي  1

 .147،  ص2010/2011، الجزائر، 1سطيؼ عباس، فرحات جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية
 .الصفحة نفسيا ،نفسومرجع ال 2
مجمة جامعة  دور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمة(  في  دعـ استقالؿ مراجعي الحسابات في ليبيا: دراسة استكشافية،عيسى عبد اهلل الغنودي،  3

 .462، ص2011، العدد الثاني، 27، المجمد دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية
، إصدارات مركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة التجارة الضوء عمى التجربة المصرية إلقاءوكمة الشركات...سبيؿ التقدـ مع حنرميف أبو العطا، 4

 .1، ص2003األمريكية، واشنطف، 
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 بالمغة الكممة أصؿ عف تبتعد ألنيا األخرى المطروحة البدائؿ استبعادتـ  كما. لمدولة السياسية والسمطة لمحكـ
 بالمغة المصطمح مفيـو إلى األقرب تكوف( فوعمة) وزف ىعم" الشركات حوكمة" فإف ثمة ومف اإلنجميزية
 مثؿ داخمية رقابة جية خالؿ مف والرقابة الحكـ معاني عمى تنطوي حيث. (Governance) اإلنجميزية

 إلى التوصؿ أردنا إذا استبعاده يمكف ال حيث الخارجي، مدقؽال مثؿ خارجية رقابة ىيأة أو الداخميدقؽ الم
اعتماده ليذا المفظ  2003جواف 20في   مجمع المغة العربية بالقاىرةأصدر د . وق1لممصطمح مرادؼ

"في رأينا أف الترجمة العربية )حوكمة( لممصطمح االنجميزي ترجمة  حيث أكد في بياف لو: )الحوكمة(
صحيحة مبنى ومعنى، فيي أوال جاءت وفؽ الصياغة العربية لمحافظتيا عمى الجذر والوزف وىي ثانيا تؤدي 

لى المعنى المقصود بالمصطمح االنجميزي وىو تدعيـ ومراقبة نشاط الشركة ومتابعة أداء القائميف عمييا إ
واعتماد ىذا المصطمح بصورتو تمؾ مف شأنو أف يضيؼ جديدا إلى الثروة المصطمحية لمغة العربية في 

 .2العصر الحديث"
 المغة، فيو في النحت عميو يطمؽ ما وىو العربية، المغة قاموس في مستحدث الحوكمة لفظ ُيعتبرو  

 .مف معاني الكممة ىذه تعني ما بكؿ والُحْكـُ  والسيطرة االنضباط يعني ما وىو الحكومة، مف مستمد لفظ
 :3منيا الجوانب مف العديد يتضمف لفظ الحوكمة فإف عميوو 
؛واإلرشاد والتوجي مف تقتضيو ماو  ة:الحكم 
في السموؾ؛ تتحكـ التي والقيود  طالضواب بوضع األمور عمى السيطرة مف يقتضيو وما   ـ:الحك 
لى  وثقافيو أخالقيو مرجعيات إلى الرجوع مف يقتضيو وما  :االحتكاـ  مف عمييا تـ الحصوؿ خبرات وا 

 ؛ةسابق تجارب خالؿ
المساىميف بمصالح وتالعبيا  السمطة انحراؼ عند  ةخاصلمعدالة  طمباً   ـ:التحاك. 
 .4"الرشيدة سمطات اإلدارة ممارسة "لمصطمح الحوكمة،  فيي:  عمميةال الترجمةأما 
 
 
 
 

                                                           
 .1ص ،مرجع سابؽ نرميف أبو العطا،   1
 .120، ص2007، بنؾ االستثمار القومي، مصر، جوافمحددات الحوكمة ومعاييرىامحسف حسف يوسؼ،  2
التدقيؽ الداخمي في إطار حوكمة ، المؤتمر العربي األوؿ حوؿ تدقيؽ الحسابات وأطراؼ في اطار منظومة حوكمة الشركاتأشرؼ حنا ميخائيؿ،  3

 26-24ىرة، مصر، ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاالشركات: تدقيؽ الشركات، تدقيؽ المصارؼ والمؤسسات المالية، تدقيؽ الشركات الصناعية
 .5، ص2005سبتمبر 

 .3،  صمحسف حسف يوسؼ، مرجع سابؽ 4
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 المفيـو االصطالحي لحوكمة الشركات  .3.1
تعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح، بحيث يدؿ كؿ تعريؼ عف وجية النظر التي يتبناىا مقدـ 

 ىذا التعريؼ. وفيما يمي سنورد أبرز التعريفات المتعمقة بيذا المصطمح:
 ات حسب بعض المنظمات والكتاب:حوكمة الشركعريؼ ت . أ
 كادبوري تقرير الوارد في تعريؼال (Cadbury) حوكمة الشركات ىي نظاـ بمقتضاه ُتَدار 1992عاـ" :

 ؛"1وُترَاقبالشركات 
  مركز المشروعات الدولية الخاصة تعريؼ(CIPE) ات وجودىا. شركس فيو الالذي ُتمارِ  اإلطار: "ىي

لحوكمة عمى العالقة فيما بيف الموظفيف وأعضاء مجمس اإلدارة، والمساىميف وأصحاب المصالح وُتركِّز ا
 ؛2وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعؿ بيف كؿ ىذه األطراؼ في اإلشراؼ عمى عمميات الشركة"

 ؛3ومحاسبة المسؤولية قواعد العدالة والشفافية، إرساءالبنؾ الدولي كما ُيقَصد بحوكمة الشركات مف ِقَبؿ 
 معيد المدققيف الداخمييفوقد عرؼ (IIA) حوكمة الشركات في مجمة (Tone of The Top)  والصادرة عنو

بأنيا: "العمميات التي تتـ مف خالؿ اإلجراءات المستخدمة مف ممثمي أصحاب المصالح مف أجؿ توفير 
اية الضوابط إلنجاز األىداؼ والمحافظة عمى مخاطر الشركات والتأكيد عمى كف مراقبةإشراؼ عمى إدارة و

 ؛4قيمة الشركة مف خالؿ أداء الحوكمة فييا"
 والتنمية االقتصاديمنظمة التعاوف وقدمت (OECD)  تعريفا لحوكمة الشركات أشارت فيو إلى أنيا: "ذلؾ

جبات والمسؤوليات ا عمى ىيكؿ توزيع الوامنظمات األعماؿ اعتمادً  رقابةالنظاـ الذي يتـ بواسطتو توجيو و
، والمديريف، وغيرىـ مف ذوي المصالح، اإلدارةبيف المشاركيف المختمفيف في الشركة المساىمة، مثؿ مجمس 

تماما ىوعمى ذلؾ فحوكمة الشركات ُتعطي ا، اإلداريةواستنادًا إلى القواعد واألحكاـ الالزمة لترشيد القرارات 
ديد أىدافيا، والوسائؿ الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ والعمؿ عمى لميياكؿ التي  تستطيع مف خالليا الشركة تح

ة شركراتيجي لمالذي ينبغي أف يضمف التوجيو االست اإلطاريا كذلؾ بأنيا: "ذلؾ تكما عرف، 5األداء" مراقبة
 ؛6ة والمساىميف"شركأماـ ال اإلدارةوالرصد الفعاؿ مف جانب مجمس 

                                                           
1 Adrian  Cadbury, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London, 
Burgess Science Press, December1, 1992, p14.  

 .2، ص2003، القاىرة، مصطمحات المتعمقة بحوكمة الشركات"قائمة بالمركز المشروعات الدولية الخاصة،  2
، مكتبة الحرية لمنشر المدخؿ لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة: الحوكمة المؤسسيةعطا اهلل وارد خميؿ ومحمد عبد الفتاح العشماوي،  3

 .32، القاىرة، مصر، ص2008والتوزيع، 
4 The Institute Of Internal Auditors, The Lessons that Lie Beneath, Tone at the Top, USA, February 2002, p2.   

 .33-32ومحمد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابؽ، ص عطا اهلل وارد خميؿ 5
6 Organization For Economic Co-Operation And Development, Using the OECD Principles of Corporate 
Governance a boardroom perspective, Paris, 2008, p15.  
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 مؤسسة التمويؿ الدوليةكما عرفت(IFC)  بأنيا: "النظاـ الذي يتـ مف خاللو إدارة الشركات الشركات حوكمة
 وعمميات عمى أنيا: ىياكؿ الشركات حوكمة" مؤسسة التمويؿ الدوليةعرفت ". كما 1والتحكـ في أعماليا"

دارة الشركات، مراقبة  وباقي المساىميف، المديريف، مجمس اإلدارة، مف كؿ بيف العالقة حوؿ وتتمحور وا 
 ؛2مصالحال أصحاب

 لالتحاد الدولي لممحاسبيفوفي دراسة(IFAC)  اإلدارييفمعيد المحاسبيف باالشتراؾ مع (IMA)  اعتبر أف
وكمة مفيوـ حوكمة الشركات ىو جزء مف مفيوـ أشمؿ ُأطِمؽ عميو حوكمة المنظمة. حيث يتـ تعريؼ ح

التنفيذية  اإلدارة، اإلدارةبؿ مجمس مف ق إتباعياوليات والممارسات التي يتـ ؤ المنظمة بأنيا: مجموعة المس
تضمف تحقيؽ األىداؼ والتحقؽ مف أف المخاطر يتـ إدارتيا بشكؿ مالئـ وأف موارد  إستراتيجيةبيدؼ وضع 

 ؛3وؿؤ ة يتـ استخداميا بشكؿ مسمنظمال
 مراقبة العموميمجمس العرفيا  1993وفي عاـ(POB)  بأنيا: "حوكمة الشركات تشمؿ األنشطة التي يقـو

 .4التقارير المالية" إعدادولجنة المراجعة لضماف نزاىة عممية  اإلدارةبيا مجمس 
 عمى أنيا: "مجموع الميكانزمات المنظماتية التي تممؾ قوة التأثير عمى الحدود التي تـ تعريفيا كما

 ؛5يستعمميا المسيروف عند اتخاذ القرارات في المؤسسة وذلؾ لمحد مف السمطة التقديرية ليـ"
حوكمة الشركات بأنيا: "نظاـ أخالقي قبؿ أف يكوف نظامًا َتحُكُمو مجموعة مف تـ تعريؼ أنو  كما

التشريعات والقواعد المحددة التي تحكـ وتنظـ العالقة بيف إدارة الشركة مف ناحية، والمساىميف وجميع 
والسيطرة عمى ة الرقاباألطراؼ أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة مف ناحية أخرى، وذلؾ لتحقيؽ 

وليات ومساءلة ؤ ة المتساوية والعدالة، وتفعيؿ مسعممياتيا، بيدؼ ضماف الجودة عمى األداء، ولتأكيد المعامم
الرشيدة بالشركات، عف طريؽ االلتزاـ بتطبيؽ معايير  اإلدارة، وتطبيؽ ممارسة سمطات اإلدارةمجمس 
المفيـو ىذا ، كما أف 6ة المساىميف والمساءلة الذاتيةولية في مواجيؤ يؽ محاسبة المسوالشفافية وتحق اإلفصاح

                                                           
1 Alamgir. M, Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to Corporate Governance and 
Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a Conference organized by the Egyptian Banking 
Institute, May 7 – 8, 2007, Cairo, p03.   

2 International Finance Corporate (IFC), Corporate Governance :why corporate governance, 2005, p1. 
3 International Federation of accountants (IFAC), Enterprise governance: getting the balance Right, New York, 

USA, feb 2004, p8.  
4 Public oversight board (pob), issues conforming the accounting profession standard, 1993.  

5 Eustache EBONDO Wa. MANDZILA, La gouvernance de l’entreprise une approche par l’audit et contrôle 
interne, Harmattan, Paris,  2005, p14. 

، أطروحة دكتوراه نموذج رقابي مقترح لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساىمة بالمممكة العربية السعوديةعيوؼ الشمري، عيد بف حامد م 6
 .22، ص2011،  قسـ المحاسبة، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، (غير منشورة) في المحاسبة



 
 

 

 
9 

 

 ................اإلطاس انعاو  نسٕكًح انششكاخ...........انفظم األٔل......................................

ارتباطًا وثيقًا نظرًا الحتوائو عمى معايير مينية وأساليب  تدقيؽالفكري لممحاسبة وال اإلطاريرتبط بكؿ مف 
 ؛وأدوات ونظـ ىي في واقعيا آليات لحوكمة الشركات

  عمى أعمى مستوى مف  مراقبتياماؿ المنظمة وبأنيا: "النظاـ الذي يتـ مف خاللو توجيو أعوُعرِّفت أيضا
 ؛1ولية والنزاىة والشفافية"ؤ والوفاء بالمعايير الالزمة لممس أجؿ تحقيؽ أىدافيا

  والمبادئ التي ُتستخدـ لسد الفجوة  اآللياتباإلضافة إلى تعريؼ حوكمة الشركات بأنيا ُتمّثؿ مجموعة مف
 ؛2صاؿ الممكية عف اإلدارةالتي أدت إلى انف نظرية الوكالةالقائمة في 

 بأنيا مجموعة مف األنشطة التي تستيدؼ مصداقية عممية إعداد التقارير المالية، وىو وتـ تعريفيا أيضا
إذ أف الحوكمة بيذا المعنى ترتبط مباشرة بكؿ مف بيئة  الحساباتلتدقيؽ مفيوـ يتفؽ مع الدور الرقابي 

 .3وأنشطة الرقابة
 :4ىما الشركات حوكمة لتعريؼ منيجيف ىناؾ: حسب  مناىجياتعريؼ حوكمة الشركات ب. 
 أف يرى والذي الخارجي النموذج المساىـ أو منيج ىو :(A Shareholder Approach)األوؿ المنيج  -

 عمى اإلشراؼ فإف المساءلة مفيوـ ظؿ وفي الربح، تعظيـ ىو الشركة لنشاط احتماال األكثر األساسي اليدؼ
 عمى المساىـ منيج يركز حيث ومساىمييا، الشركة مالؾ قبؿ مف يكوف الربح وتعظيـ الشركة أىداؼ تحقيؽ
 ؛المساىميف لصالح الربحية تعظيـ

 النموذج المتعددة أو األطراؼ منيج يسمى وىو: (The Stakeholder Approach)الثاني المنيج  -
 األطراؼ بمصالح ييتـ والذي شركةال لرقابة نموذجاً  تعكس الشركات حوكمة ىياكؿ أف يرى والذي ،الداخمي
 .األخرى األطراؼ العمالء، الدائنيف، المديريف، العماؿ، مف العالقة ذوي األطراؼ: مثؿ المتعددة،

 لمبيئة قوياً  ااعتبارً  يعطِ يُ  حيث الشركات، لحوكمة وأشمؿ أوسع مفيوماً  يعكس الثاني المنيجف لذلؾ،
 مةالمالئ المالية وغير المالية البيانات توصيؿ يتطمب أنو إلى باإلضافة ىذا األخرى، االجتماعية ولمقضايا
 .الخارجييف أـ الداخمييف سواء القرارات لصانعي
 
 

                                                           
الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  تجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارؼ،حوكمة الشركات: المفاىيـ، المبادئ، الطارؽ عبد العاؿ حماد،   1

 .3ص، 2005
 .28عطا اهلل وارد خميؿ، محمد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابؽ، ص  2
دار الجامعية، مصر، ، ال3، جموسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكيةعبد الوىاب نصر عمي،   3

 .722، ص2009
 .44-43، ص، مرجع سابؽعدناف بف حيدر بف درويش 4
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نخمص إلى أف ىناؾ عدة محاوالت صدرت مف عدة جيات تحاوؿ  ،مف جممة التعريفات التي سبقت
ميا ُتركز عمى أف حوكمة شرح مفيوـ حوكمة الشركات. رغـ أنيا ال تبدو متفقة في ظاىرىا، إاّل أف ج

  :الشركات ىي
 توزيع الحقوؽ يتضمف معيف، ىيكؿ وفؽ عمييا والرقابة ةالشرك إدارة بموجبيا يتـ القواعد مف مجموعة -

 ؛التنفيذييف والمساىميف والمديريف اإلدارة مجمس مثؿ ةالشرك إدارة في المشاركيف بيف فيما والواجبات
 .المصالح أصحاب لفائدة اردتُ  أف يجب الشركات أف عمى التأكيد -
 نشأة وتطور مفيـو حوكمة الشركات   .2

يرتبط مفيوـ حوكمة الشركات وضرورات نشأتو نتيجة العتبارات متعددة أبرزىا أىمية الظيور 
واالنتشار السريع لمفيوـ انفصاؿ اإلدارة عف الممكية، والذي ُيمثِّؿ السمة البارزة لمشركات في العصر الحديث، 

. ففي المرحمة 1ظيور مشاكؿ الوكالة وما يرتبط بيا مف تضارب المصالح بيف اإلدارة والمالكيف وما عقبو مف
( كاف يتمخص دورىا في حؿ مشكمة الوسيط 1929بعد أزمة الكساد )الشركات حوكمة األولى لظيور 

لمسير لو، أي الرئيسي أي الفصؿ بيف الممكية واإلدارة بتحديد حقوؽ وواجبات كؿ مف المالؾ لرأس الماؿ وا
أما في المرحمة الثانية  أنيا تعمؿ عمى تحفيز المسير لمقياـ بمسؤوليتو في إدارة المؤسسة وفرض الرقابة عميو.

قؿ أسواؽ القارة األوروبية، طانية واألمريكية، وتطورت بدرجة أالتي تزامنت مع تطور أسواؽ رأس الماؿ البري
ف أف المالكيف يستطيعوف مراقبة مسير المؤسسة الذي أصبح التحدي الرئيسي لمحوكمة ىو كيفية ضما

وقد  كانت الفضائح واألزمات المالية لممؤسسات العالمية سببا في تعاظـ  .2ُيعينونو، بؿ وُيطالبوف بمحاسبتو
كأداة أىمية حوكمة الشركات، حيث ساىمت ىذه األخيرة وبقوة في ضرورة إعماؿ مفيوـ حوكمة الشركات 

 شراؼ والرقابة والمساءلة عمى أنظمة وقوانيف المؤسسات ومدى االلتزاـ بتنفيذىا.تساعد في عممية اإل
 : 3لإلدارة وكنظاـ كمصطمح الشركات حوكمة ظيور دوافع مف اآلتية العناصر عتبرتُ باإلضافة إلى ذلؾ، 

 الحاكمة؛ باإلجراءات المصالح وأصحاب اإلدارة وليؤ مس وعي زيادة 
تحقيقيا؛ ووسائؿ الشركة أىداؼ خاللو مف حددتي الذي الييكؿ إيجاد 
المالي؛ االستقرار مف المزيد تحقيؽ مع اّلثقة درجة رفع عمى المساعدة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه نموذج مقترح لقياس أثر تطبيؽ حوكمة الشركات في كفاءة سوؽ األوراؽ المالية: دراسة ميدانيةعبد المطمب عثماف محمود،   1
 .57، ص2015، الدار الجزائرية لمنشر والطبع والتوزيع، (منشورة)

أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، تخصص مالية ومحاسبة،   أثر تطبيؽ الحوكمة عمى جودة المراجعة المالية: دراسة حالة الجزائر،، نبيؿ حمادي  2
 .6،  ص2012 الجزائر، ،3كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة الجزائر

، بحث مقدـ في عد السموكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورىا في التقميؿ مف آثار األزمة المالية العالميةالبحمو، ومحمد عبد القادر بريش   3
، كمية السياسات واالستراتيجيات البديمة لعالج األزمة المالية واالقتصادية-األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالميةالممتقى الدولي حوؿ: 

، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات 2009أكتوبر21-20ادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، العمـو االقتص
 .3-2مغاربي، ص-الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو
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المساىميف؛ لجميع عادلة معاممة عمى الحصوؿ ضماف 
المحمييف؛ المستثمريف مف أكبر عدد جانب مف ويؿمالت عمى الحصوؿ مف الشركات تمكيف 
الشركة ألداء بالنسبة الخارجييف المراقبيف بدور واالضطالع المقرضيفو  الدائنيف مشاركة إمكانية.  

 1:يمي فيما الشركات حوكمة أبعاد ووضوح تطور مراحؿ تمخيص ويمكف
 تتميز ىذه المرحمة بأنيا األساس ألبحاث حوكمة الشركات، حيث (1932عاـ بعد )ما الكساد مرحمة :

، مما دفع إلى تدعيـ االتجاه وتعارض المصالح والمالؾ إلدارةا بيف الفجوة االعتراؼ بعمؽ بداية  شيدت 
 ؛نحو التطبيؽ السميـ لمقوانيف والموائح لممساىمة في الحد مف االحتياؿ وتضارب المصالح

بشأف الكتابات ظيرت : في ىذه المرحمة(1990-1976العالقات ) وضبط الوكالة نظرية ظيور مرحمة 
 الواجبات والصالحيات تحديد وضرورة الوكالة نظرية خالؿ مف ؾ واإلدارةالمال بيف العالقات وضبط تنظيـ
 األمواؿ؛ وأصحاب اإلدارة مف لكؿ
التجارة منظمة اتجيت عندما القرف العشريف مف التسعينات بداية معالشركات  حوكمةب االىتماـ تزايد 

 وتدعيـ قدراتيا واالستقرار النمو تحقيؽ في بيا االلتزاـ خالؿ مف تساعد الشركات معايير لوضع العالمية
 الدولية؛ الحدود عبر لمعمؿ التنافسية

أسباب إلى شيرتُ  التي الدراسات ( لتراكـ2000-1996) الشركات حوكمة اتإصالح ظيور بدء مرحمة 
ىدار بيا اإلدارية الممارسات سوء أو أىدافيا في تحقيؽ إخفاقيا أو الشركات انييار  استخداـ سوء أو وا 
التي  لمحوكمة العامة المبادئ بصياغة بعض لالىتماـ العالمية التجارة منظمة دفع مما والموارد، انياتاإلمك

 مف والتنمية  مجموعة االقتصادي التعاوف منظمة أصدرتُيفترض أف ُتراعييا الشركات بالدوؿ النامية، ثـ 
 ؛*الشركات حوكمةل العامة المبادئ
متعددة مينية واتحادات مؤسسات اتجيت المنظمات المختمفة، فم وضعيا السابؽ المعايير ضوء عمى 

 ؛الشركات حوكمة أىداؼ لتحقيؽ المعايير مف مجموعة محاسبية لوضع أغمبيا
واضحاً  التركيز كاف حيث توثيقيا، ( وضرورة2004-2001) الشركات حوكمة حتمية عمى التأكيد مرحمة 
 كثير في واالستثماريةالمالية  الممارسات مف عديد في ضائحوالف واألخالؽ يـفساد القِ و  الفشؿ حاالت عمى
 والمؤسسات؛ الشركات مف
إلى أيضاً  الدولي البنؾ اتجو العمالقة مف الشركات عديد وانييار االقتصادية األزمات ظاىرة تتابع مع 

 الشركات وكمةموضوع ح لتبني والمعاىد ييآتوال والمجاف المؤسسات بعض وقاـ بتعضيد بالحوكمة، االىتماـ
صدار  .وتفعيمياالشركات حوكمة  لتطبيؽ واإلرشادات الضوابط مف مجموعة وا 

                                                           
 .19-17ص ،مرجع سابؽعدناف بف حيدر بف درويش،   1
، ىو أوؿ اعتراؼ دولي رسمي بمفيـو 1999والتنمية بعنواف: "مبادئ حوكمة الشركات" سنة  قتصادياال التعاوف منظمةُيعتبر التقرير الصادر عف   * 
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 الحد أجؿ مف المساىميف لنداء واستجابة فعؿ كرد جاءت الشركات حوكمةأف  نستنتج مما سبؽ،  
 لشركةا استمرارية عمى وتحافظ لمجميع المشتركة المصالح تحمي رقابة ولفرض لإلدارة السمبية التصرفات مف

 .أيضا
  نظاـ حوكمة الشركات .3

 وكيفية تشغيميا ومخرجاتيا فيما يمي: الشركات حوكمة تتمخص مدخالت 
 مف مستمزمات، وما يتعيف الشركات حوكمة كوف ىذا الجانب مما تحتاج إليو : حيث يتمدخالت النظاـ

أو بتعبير آخر ما  .1اديةتوفيره ليا مف متطمبات، سواًء كانت متطمبات قانونية، تشريعية، إدارية واقتص
 ؛*اتيجب توفره مف محددات داخمية وخارجية لحوكمة الشرك

  وكذلؾ الشركات حوكمةعف تطبيؽ  ولةالمسؤ ويقصد بيا الجيات  :الشركات حوكمةنظاـ تشغيؿ ،
قابة وكؿ أسموب إداري داخؿ الشركة أو خارجيا مساىـ في تنفيذ المشرفة عمى ىذا التطبيؽ، وجيات الر 

 ر إحكاميا واالرتقاء بفاعميتيا؛، وفي تشجيع االلتزاـ بيا وفي تطويالشركات حوكمة
  ليست ىدًفا في حد ذاتيا ولكنيا أداة ووسيمة لتحقيؽ  الشركات حوكمة: الشركات حوكمةمخرجات نظاـ

نتائج وأىداؼ يسعى إلييا الجميع فيي مجموعو مف المعايير والقواعد والقوانيف المنظمة لألداء 
سات العممية والتنفيذية لمشركات ومف ثـ الحفاظ عمى حقوؽ أصحاب المصالح وتحقيؽ اإلفصاح والممار 

 .2والشفافية
 ومنو يمكف تصور نظاـ حوكمة الشركات وفؽ الشكؿ التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: نظاـ حوكمة الشركات1شكؿ رقـ )
                                                           

 .05ص،  ، مرجع سابؽميخائيؿ حنا أشرؼ  1
*
 .48صأنظر محددات حوكمة الشركات، نًضٌذ يٍ انرفظٍم   

 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.  2
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 عناصر تشغيؿ النظاـ                             مخرجات النظاـ      مدخالت النظاـ             
، المؤتمر ابات وأطراؼ في اطار منظومة حوكمة الشركاتتدقيؽ الحسأشرؼ حنا ميخائيؿ،  :عمى مف إعداد الطالبة اعتماداً  المصدر:

التدقيؽ الداخمي في إطار حوكمة الشركات: تدقيؽ الشركات، تدقيؽ المصارؼ والمؤسسات المالية، تدقيؽ الشركات العربي األوؿ حوؿ 
 .5ص، 2005سبتمبر  26-24، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، الصناعية

كف أف نستخمص أف نظاـ حوكمة الشركات يتضمف مجموعة مف المحددات الداخمية ومنو يم
التدقيؽ والخارجية، كمدخالت والتي تحكميا منيجيات وأساليب وتستخدـ في ذلؾ آليات كالتدقيؽ الداخمي، 

نيا وىذا ، لجنة التدقيؽ، مجمس اإلدارة، المنظمات المينية والجيات الرقابية، والتي تتفاعؿ فيما بيالخارجي
مف أجؿ تحقيؽ مخرجات أو نتائج تعمؿ عمى إدارة الشركة ومراقبتيا بما يحفظ حقوؽ أصحاب المصالح 

 وتحقيؽ اإلفصاح والشفافية.
 : انُظشٌاخ انًفغشج نسٕكًح انششكاخثاًَانًطهة ان

كمفيوـ مف خالؿ عدة نظريات فّسرت ضرورة وجودىا بالشركات لتالفي  حوكمة الشركاتنشأت 
فات والنقائص التي كانت تحكـ عمؿ المديريف، وطبيعة العالقة بيف مالؾ الشركة ومديروىا. فمرجعيا التصر 

وسنتطرؽ في ىذا  بذلؾ مجموعة مف النظريات، التي عمى أساسيا يّتِضح مفيوـ حوكمة الشركات ويّتِسع.
 المطمب إلى عرض أىـ ىذه النظريات المفسرة لحوكمة الشركات.

 نظرية الوكالة  .1
كانا مف أوائؿ مف تحدث عف  (Berle & Means)ا بحثنا في أدبيات حوكمة الشركات نجد أف  إذ

إلى  1976سنة  (Jensen & Meckling)، ليتطرؽ بعدىا كؿ مف *1932فصؿ الممكية عف التسيير سنة 
كية مشكمة الوكالة، حيث أشارا إلى حتمية حدوث صراع مصالح في الشركة عندما يكوف ىناؾ فصؿ بيف المم

والتسيير، وقد عّرؼ الباحثاف الوكالة بأنيا: "عقد ُيعيَّف بموجبو شخص أو عدة أشخاص )الُمَوكِّؿ أو األصيؿ( 

                                                           
حوؿ آثار الفصؿ  1932عاـ  «Berle et Means»جاؿ البحث حوؿ حوكمة الشركات إلى النقاش الذي افتتحو جرى بيف الباحثيف أف تُنسب نشأة م *

ي قرنيف مف الزمف مف بيف الممكية واإلدارة في مؤلؼ ليما بعنواف "الشركة الحديثة والممكية الخاصة"، إال أف ىذه الفكرة قد تـ التطرؽ إلييا قبؿ ذلؾ بحوال
 .1776في كتابو "ثروة األمـ" عاـ   «Adam Smith»  قبؿ

 عناصر خارجية عناصر داخمية

 مجمس اإلدارة -
 التدقيؽ الداخمي -
 ؽلجنة التدقي -

 ت المينيةالييآ -
 أسواؽ رأس الماؿ -
 التدقيؽ الخارجي -

 
 )حركة تفاعمية بيف ىذه األطراؼ(

 محددات داخمية؛ -
 محددات خارجية.-

 ؛حماية حقوؽ المساىميف -
 ؛حماية حقوؽ أصحاب المصالح -
 ؛تحقيؽ اإلفصاح و الشفافية -
 ؛لعادلةتأكيد المعاممة المتساوية وا -
 ؛وليات مجمس اإلدارةؤ عيؿ مستف -
ضماف األساس الالـز لتفعيؿ إطار  -

 حوكمة الشركات.
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. كما 1شخًصا آخر )الَوِكيؿ( مف أجؿ القياـ بأعماؿ معينة لفائدة األوؿ، مما يستوجب تفويض السمطة لموكيؿ"
العالقات التعاقدية، وأف وجود الشركة يتحقؽ مف تـ وصؼ نظرية الوكالة في الشركة بأنيا: "مجموعة مف 

خالؿ واحد أو أكثر مف ىذه العقود االتفاقية، وأف عقود االستخداـ ما ىي إال أدوات لتخصيص الموارد 
ووصؼ الغرض مف نشاط الشركة، وبالتالي يمكف دراسة سموؾ الشركة عف طريؽ تحميؿ الخصائص العامة 

 . 2لعقود التوظيؼ الخاصة بيا"
 ترتكز ىذه النظرية عمى مجموعة مف الفرضيات مف أىميا:و 

 المسيروف يسعوف لتعظيـ منافعيـ عمى حساب المالؾ؛ -
 المحيط غير مستقر؛ -
 جاءت فكرة عدـ اكتماؿ العقود مف كوف الوكيؿ يعرؼ عممو أكثر مف الموكؿ؛ -
 يتميز كؿ مف الوكيؿ والموكؿ بالرشادة االقتصادية؛ -
 ي يتحمميا كؿ مف الموكؿ والوكيؿ؛اختالؼ نسبة المخاطرة الت -
اختالؼ أىداؼ وأفضميات كؿ مف الموكؿ والوكيؿ، فبينما يسعى األوؿ لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف  -

الجيد والعمؿ مقابؿ أجر معقوؿ، فإف الوكيؿ يسعى إلى تعظيـ منفعتو مف خالؿ الحصوؿ عمى أكبر 
. حيث يمجأ الوكيؿ )المسير( حسب 3ت أقؿقدر ممكف مف المكافآت والحوافز والمزايا مع بذؿ مجيودا

ىذه النظرية لوضع استراتيجيات تحميو وتحفظ لو حقوقو عف طريؽ استغالؿ نفوذه وشبكة العالقات 
ؿ تحقيؽ  بالمورديف والعمالء وكذلؾ حجـ المعمومات التي يستقبميا الوكيؿ قبؿ غيره، وبذلؾ فيو ُيفضِّ

 .4الشركة خاصة الحفاظ عمى قيمتو في سوؽ العمؿمصالحو وأىدافو الشخصية أوال قبؿ مصالح 
الشركة عمى أنيا مجموعة مف التعاقدات، فتعمؿ نظرية الوكالة عمى إلى نظرية الوكالة  نظروت

معالجة مشكالت العالقة بيف الرئيسي والعوف مف ناحية انفصاؿ الممكية عف التسيير، واختالؼ مصادر 
ة تحمؿ المخاطر، ووظائؼ صنع القرار، ومراقبة أداء األعواف، تمويؿ المشروع برأس الماؿ، وكذلؾ مشكم

                                                           
1 Michael C. JENSEN and Clifford W. SMITH Jr, Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Application of 

, p2., december,  2000Harvard University  Press, heoryTgency A 
 .67ص مرجع سابؽ،طارؽ عبد العاؿ حماد،   2

3
 Michael C.JENSEN and William H. MECKLING, Theory of the firm  : Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership structure, journal of financial Economics, vol3, n°4, October 1976, P5-10. 
4
في األزمة االقتصادية العالمية الراىنة: حالة المؤسسات  ميكانيزمات تحفيز المسيريف كأحد محددات حوكمة الشركات وتأثيرىاعبد الرحماف العايب،   

كمية العمـو االقتصادية وعموـ التسيير  األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،الممتقى العممي الدولي حوؿ  المالية والمصرفية المتضررة،
، الجزائر، يومي 1المتوسطة في الفضاء األورومغاربي، جامعة فرحات عباس، سطيؼبالتعاوف مع مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة و 

 .5، ص2009أكتوبر  21و20
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فإذا تصرؼ أطراؼ عالقة الوكالة حسب مصالحيـ الذاتية، فإف ذلؾ سيتسبب في وجود صراعات ينتج عنيا 
 :2. وتتمثؿ ىذه التكاليؼ فيما يمي1تحمؿ تكاليؼ تسمى بتكاليؼ الوكالة

التي يتحمميا األصيؿ مف أجؿ التأكد مف أف إدارة أعمالو  تتمثؿ في التكاليؼ تكاليؼ االشراؼ والرقابة: -
 تسير وفؽ توقعاتو؛

ىي التكاليؼ التي يتحمميا الوكيؿ والمتمثمة في الجيد الذي يبذلو لكي ُيظِير لألصيؿ  تكاليؼ االلتزاـ: -
 أف أعمالو تصب في مصمحتو، وأنو قادر عمى االلتزاـ بوعده؛

ظِير نتيجة التبايف في المصالح، حيث ال يمكف ضبطيا نظريا في وىي تكاليؼ تُ  التكاليؼ المتبقية: -
 مستوى معيف، ألف تكاليؼ الحد منيا تكوف أكبر مف العائد المحصؿ.

وفيما يتعمؽ بمشاكؿ الوكالة، فتنشأ مف تعرض األصيؿ لخسارة نتيجة أخالؽ وتصرفات الوكيؿ وعدـ 
ز مف فرص حدوث ىذا األمر ىو أف األصيؿ ليس لديو بذلو العناية الكافية لتعظيـ عائد األصيؿ، ومما يعز 

، مما 3وسائؿ الرقابة المباشرة لقياس مجيودات الوكيؿ، فضال عف كمية ونوعية المعمومات المتاحة لكؿ منيما
 يترتب عف ذلؾ مجموعة مف االنعكاسات يمكف تمخيصيا في الشكؿ الموالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، تخصص اقتصاد )غير منشورة( دكتوراه، أطروحة الجزائر SPAدور حوكمة الشركات في األداء المؤسسي: دراسة قياسية حالة  ،منادعمي   1

 .73، ص2013/2014ية وعمـو التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، التنمية، كمية العمـو االقتصادية والتجار 
2
فعالية تطبيؽ مبادئ الحوكمة في دعـ مقومات اإلفصاح وأثرىا عمى األداء المالي: مع دراسة ميدانية لمجموعة مف الشركات التابعة ضويفي، حمزة  

، الجزائر،  3الية ومحاسبة، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، تخصص م)غير منشورة(أطروحة دكتوراه  لمجمع سونمغاز،
 .8، ص2014/2015

، أطروحة NASDAQ دور الحوكمة المالية في مواجية مشكمة عدـ تناظر المعمومات: دراسة قياسية عمى مستوى بورصة عبد الحفيظ مازري،   3
 .138، ص2014/2015، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر،غير منشورة() في العمـو االقتصادية دكتوراه
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 ف نظرية الوكالة(: االنعكاسات المترتبة ع2شكؿ رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، الممتقى الدولي حوكمة الشركات ودورىا في تخفيض مشاكؿ نظرية الوكالةبتوؿ محمد نوري، عمي خمؼ سمماف،  المصدر:
ية والتجارية وعمـو كمية العمـو االقتصاداإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة: دراسة وتحميؿ تجارب وطنية،  حوؿ

 .18، ص2011ماي 19-18التسيير، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، 
 لعدـ ونتيجة، تعاقدية عالقة أتنش األصيؿ مع الوكيؿ عالقة خالؿ مف وأنأعاله  الشكؿ مف يتضح

 :سببيا عدة مشاكؿ أتنش كاممة عقود وجود
 أىداؼ مف الكثير لتحقيؽ وسيمة ذاتو بحد عدّ يُ  بيعاتالم أو المتحققة بالربحية المدراء أداء ربط مجرد أف 

 ؛األصيؿ مصالح تحقيؽ دوف الوكيؿ

 سيجعؿ الوكيؿ، تصرفات يتابع أف األصيؿ يتمكف خالليا مف التي الطريقة أو األسموب معرفة عدـ 
 . كافة الشركة شؤوف عمى المالكيف مف سيطرة أكثر المدراء

ؿ التي تنشأ نتيجة تعارض اكبيا مف إلقاء الضوء عمى المش بطأدى ظيور نظرية الوكالة وما ارتلقد 
حيث يفضؿ المساىموف تعظيـ الربح بينما يسعى المسيروف إلى تحقيؽ  المصالح بيف المساىميف والمسيريف،

النمو، كما أف المساىميف ليس ليـ إمكانية تسيير مباشرة في حيف أف المسيريف يمتمكوف معمومات مميزة، 
ف العقود غير كاممة فال يمكف توقع جميع الوضعيات المستقبمية، ما قد يجعؿ المسيروف إضافة إلى أ

إلى االىتماـ  يستفيدوف مف ىذه الوضعية لتعظيـ منفعتيـ الخاصة عمى حساب مف ُيوكِّمونيـ،  ما أدى 
يف مف جية والتفكير في ضرورة وجود مجموعة مف القوانيف والموائح التي تعمؿ عمى حماية مصالح المساىم

والتعسؼ الممارس ضد المسيريف مف جية أخرى، لذلؾ ارتبط مفيوـ الحوكمة بنظرية الوكالة وكانت بمثابة 
 األساس الذي انطمقت منو حوكمة الشركات.

 مشكمة االختيار العكسي

 األصيؿ الوكيؿ

 مشكمة تضارب المصالح مشكمة تحمؿ المخاطرة مشكمة سوء النية

 حماٌة حقوق مالكٌها اآلخرٌن من أصحاب المصالح

 تخوٌل سلطة اتخاذ القرارات

 تولد مشاكؿ الوكالة

 ؤثر فيت
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 نظرية تكاليؼ الصفقات )المعامالت أو المبادالت(  .2
مقاؿ ُنِشر لو تحت في   "Ronald Hary Coase" برزت ىذه النظرية عمى يد االقتصادي األمريكي

 . 1937عنواف "طبيعة المنشأة" عاـ 
" لمشركة عمى أنيا مجموع عالقات تتركز حوؿ "مسير" يقوـ بتخصيص الموارد عوضا Coaseنظر"

 :1عف قوى العرض والطمب التي ُيوفِّرىا السوؽ، وأقاـ دراستو عمى أسس ثالثة
 الشركة مستقمة عف السوؽ وآلياتيا بديمة عف آلياتو؛ -
 ركة عبارة عف اقتصاد مسير قوامو سمطة يتمتع بيا المسير في تخصيص مدخالت اإلنتاج؛الش -
 السمطة داخؿ الشركة مصدرىا تعاقدي، ونطاقيا ُتحدِّده الموازنة بيف تكمفة التعاقد داخؿ الشركة وخارجيا. -

بدىا األفراد إلى أف أسباب وجود الشركة تتمثؿ أساسا في التكاليؼ المرتفعة التي يتك "Coase"توصؿ 
مف أجؿ ضماف اإلنتاج الجماعي في السوؽ، فتكاليؼ الصفقات المتعمقة باكتشاؼ السعر المالئـ والتفاوض 
براـ اتفاقيات منفصمة لكؿ معاممة وخمؽ والحفاظ عمى االتفاقيات التعاقدية عمى المدى الطويؿ ىي كثيرة  وا 

ات التسمسؿ اليرمي لمسمطة محؿ السوؽ ومف الممكف تخفيضيا عف طريؽ إنشاء شركة بحيث تحؿ عالق
 كوسيمة لتنسيؽ وظيفة اإلنتاج المشترؾ.

كما توصؿ أيضا إلى تعريؼ الشركة بأنيا: "عقد ممتد زمنيا يتمتع فيو أحد األطراؼ بسمطة تحديد  
التزامات الطرؼ اآلخر". كما خمص إلى أف الشركة تحتوي في الغالب عمى أكثر مف عقد واحد، وأف حجـ 

كة يزداد كمما زاد عدد العقود، أي أف الشركة تتوسع كمما زاد عدد الصفقات التي ُيِديرىا المسير ويكوف الشر 
فييا شخصا مركزيا لو سمطة اتخاذ القرار، وبالمقابؿ فإف تخمي المسير عف إدارة وتنظيـ بعض الصفقات 

 .2داخؿ الشركة وحصولو عمييا مف السوؽ ُيؤدِّي إلى تضاؤؿ حجـ الشركة
" الذي ركز عمى تحميؿ تكاليؼ *WILLIAMSON" ُطوَِّرت ىذه النظرية عمى يد الباحث األمريكي و 

 . "Ronald Hary Coase"الصفقات مستندا في ذلؾ عمى دراسات 
عمى التحميؿ المؤسساتي المقارف، أي البحث عف المؤسسات أيف تكوف فييا  "WILLIAMSONاعتمد "

ركز عمى دور المعمومات في السوؽ التي بقيت المرجع الوحيد لمفعالية،  تكاليؼ الصفقات أقؿ ما يمكف. وقد
وذلؾ مف خالؿ إدخاؿ عوامؿ سموكية )الرشادة المحدودة، السموكيات االنتيازية، نوعية األصوؿ( وأخرى 

 . 3منظماتية )التكاليؼ الناتجة عف التصرفات البيروقراطية، الرشوة(

                                                           
 .27، ص2008، مصر، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، حوكمة شركات المساىمةالمعتصـ باهلل الغرياني،   1
 .30 -29، صنفسومرجع ال  2
أعماؿ في ميداف االقتصاد الجزئي ضمف موضوع تكاليؼ صفقات إثر  2009عمى جائزة نوبؿ لالقتصاد عاـ  " Oliver WILLIAMSON"حاز   *

 المؤسسة.
 .64، مرجع سابؽ، صمنادعمي   3
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 اليؼ الصفقات عمى ثالث افتراضات، ىي:تقوـ نظرية تكو 
 :وتعني عدـ قدرة الفرد عمى فيـ المحيط بصفة كمية، وذلؾ لعدـ امتالكو  الرشادة أو العقالنية المحدودة

قراره  ضمف حالة  المعمومات الضرورية والكافية التي تمكنو مف اتخاذ القرار المناسب، وبالتالي يكوف
 الب األحياف عقود غير مكتممة؛عدـ التأكد، الذي ينتج عنو في غ

 :وتعني استعماؿ المعمومة غير الكاممة لتحقيؽ المصالح الشخصية، مما ُيصعِّب تنفيذ  انتيازية الفرد
 ؛1العقد في المدى البعيد

 :األصؿ النوعي أو األصؿ ذو الخصوصية ىو الذي يستطيع العوف االقتصادي  نوعية األصوؿ
خالؿ إجراء صفقة معينة دوف المجوء إلى صفقات أخرى مكممة قد االستثمار فيو بطريقة طوعية، مف 

 .2ترفقيا تكاليؼ إضافية ليا أىمية بالغة تتعمؽ بقرار اختيار الييكؿ األمثؿ لمتسيير
ى إمكانية حدوث ُتؤدِّي االفتراضات السابقة إلى زيادة تكاليؼ الصفقات عند التعاقد ما ُيؤدِّي إل

 :3التعاقد فإف نظرية تكمفة الصفقات ُتركِّز عمى ثالثة عناصر أساسية، ىي ماية أطراؼخالفات، ومف أجؿ ح
  تقترح نظرية تكاليؼ الصفقات الوقاية لحماية كؿ طرؼ مف السموؾ االنتيازي عمى حساب اآلخر، وتُقدِّـ

 دوافع لاللتزاـ بالصفقات، وُتشدِّد النظرية عمى التحكـ في تكاليؼ فسخ العقد باستخداـ رىف آمف؛
  يادة طوؿ مدة االلتزاـ، أيف يصبح مف الضروري إعادة تحديد التزامات األطراؼ فيما يتعمؽ بسير أداء ز

 العقد، فعندما يعمـ األطراؼ أنو يمكف مراجعة العقد مستقبال فيكوف ىناؾ ميؿ أقؿ النتياؾ التزاماتيـ؛
  عمى إجراءات لحؿ وضع آليات خاصة لحؿ النزاعات، فعمى األطراؼ المتعاقدة الموافقة مسبقا

 الخالفات.
ويمكف أف تأخذ تكاليؼ تحقيؽ الصفقة إذا كانت صفقة واحدة أو تكاليؼ تحقيؽ الصفقات إذا كانت 

 :4صفقات متعددة السمات التالية
؛ -  تكاليؼ الحصوؿ عمى المعمومة اإلستراتيجية مف أجؿ وضع التخطيط الالـز
 ة؛تكاليؼ المفاوضات مف أجؿ تحديد قيمة تحصيؿ الصفق -
 تكاليؼ االكتتاب ما بيف األطراؼ الفاعمة في الصفقة المتعمقة بنشاط المؤسسة؛ -
 تكاليؼ التحفيز المالي لممفوضيف والمشرفيف عمى تحقيؽ المشروع االقتصادي لممؤسسة؛ -

                                                           
1 Oliver WILLIAMSON, The Economic Institutions Capitalisms: Firms, Markets, Relational Contracting, New 
York, Free press, 1985, p169. 

 .69، مرجع سابؽ، صعمي مناد  2
)غير ، أطروحة دكتوراه دراسة تحميمية لمدى تأثير آليات حوكمة الشركات عمى تضييؽ فجوة التوقعات في المراجعة: دراسة ميدانية، نسريف كرمية  3

 .5-4، ص2014/2015، الجزائر، 3ية وعمـو التسيير، جامعة الجزائرر ، تخصص محاسبة وتدقيؽ، كمية العمـو االقتصادية والتجامنشورة(
4Olivier WILLIAMSON, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications,The Free Press, New 
York, 1975, p326. 
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 تكاليؼ ضبط وتنظيـ النشاط االقتصادي لممؤسسة. -
 إلى: "WILLIAMSONويمكف تصنيؼ تكاليؼ الصفقات حسب "

 تتمثؿ في تكاليؼ إنشاء العقود، كتكاليؼ التحرير والتفاوض والتوثيؽ؛ قات مسبقة:تكاليؼ صف 
 :تتمثؿ في تكاليؼ إدارة العقود، كتكاليؼ تجسيد الصفقة وتكاليؼ الرقابة. تكاليؼ صفقات الحقة 

إف كؿ مف نظريتي الوكالة وتكاليؼ الصفقات حاولتا شرح كفاءة األشكاؿ التنظيمية، أيف ُينظر إلى 
منظمات عمى أنيا مجموعة مف العقود بيف مختمؼ الجيات الفاعمة، والتي يتوجب عمييا تقميؿ تكاليؼ ال

لكف ىذه الرؤية لفعالية المنظمات ال تتطابؽ دائما مع الواقع،  .الوكالة وتكاليؼ الصفقات مف أجؿ االستمرار
فعالة في سوؽ ُيفترض أنو  لذلؾ جاءت نظرية التجذر لمحاولة شرح استمرار وجود أشكاؿ تنظيمية غير

 .1تنافسي والبقاء فيو لألفضؿ
 نظرية تجذر المسيريف  .3

: "نسؽ متكوف مف شبكة عالقات رسمية وغير رسمية، يتمكف مف خالليا المسير 2بأنو التجذرؼ ُعرِّ 
 .مف التخمص ولو بصفة جزئية مف مراقبة المساىميف ومجمس اإلدارة"

وترجمتيا إلى المغة العربية فُيقصد بيا   "Entrenchmentجميزية "وانطالقا مف التسمية في المغة اإلن
 "Enracinement"االستحكاـ" والذي يعني التحكـ واإلمساؾ بزماـ األمور في الشركة، أما في المغة الفرنسية "

لشركة لتثبيت تَُترجـ إلى المغة العربية بػػػػػِ: "التجذر" والذي ُيِشير إلى أف المسير يبعث جذوره في افالتسمية 
 .3منصبو، فكمما كانت الجذور عميقة كمما كاف مف الصعب اقتالعيا

المسيريف( ُيطوِّروف إستراتيجيتيـ لمحفاظ عمى (تفترض نظرية التجذر أف الفاعميف في المنظمة 
مكانتيـ بالمنظمة والعمؿ عمى حرماف المنافسيف المحتمميف مف الدخوؿ إلييا، ىذا يسمح ليـ بالرفع مف 

. كما ترتكز ىذه النظرية أيضا عمى فرضيتيف أساسيتيف 4طتيـ ومف مساحة إدراكيـ لما يجري بالمنظمةسم
 :5ىما

                                                           
 .80-79، مرجع سابؽ، صعمي مناد  1

2 Benoît PIGE, Enracinement des Dirigeants et Richesse des Actionnaires, Revue de Finance-Contrôle-
Stratégie, vol1, n°3, septembre 1998, p 134. 

، أطروحة دكتوراه في نحو إطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب الدولية: دراسة نظرية تطبيقيةعمر عمي عبد الصمد،   3
 .8، ص2013، الجزائر، 3سيير، جامعة الجزائر، تخصص مالية ومحاسبة، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ الت(غير منشورة) العمـو التجارية

4Hervé  ALEXANDRE et  Mathieu PAQUEROT, Efficacité des structures de contrôle et enracinement des 
dirigeants, Revue de Finance- Contrôle- Stratégie, volume 3, n° 2,  juin 2000, P7. 

 .8، مرجع سابؽ، صنسريف كرمية  5
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أنو ليس بالضرورة أف تكوف أىداؼ المسيريف والمالؾ متطابقة، حيث يمجأ المسير حسب ىذه النظرية  -
دافو الشخصية أوال لوضع استراتيجيات تحميو وتحفظ لو حقوقو. وبذلؾ فيو يفضؿ تحقيؽ مصالحو وأى

 قبؿ مصالح الشركة؛
عدـ المساواة في الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالشركة ومحيطيا، حيث أف المسير يحصؿ عمييا  -

 قبؿ المالؾ.
 نظرية حقوؽ الممكية  .4

، وتقوـ ىذه النظرية عمى فكرة أف حؽ (ALCHIAN et DEMSETZ)تأسست ىذه النظرية عمى يد 
ساسي أو العامؿ الجوىري وراء فعالية ونمو المؤسسة، فكمما كانت ىذه الحقوؽ كاممة الممكية ىو المحدد األ

يمكف تعريؼ حؽ الممكية عمى أنو: "حؽ خاص بفرد معيف، وىو   .1كمما انعكس ذلؾ عمى أداء المؤسسة
ية إلى وقد تـ تصنيؼ حقوؽ الممك قابؿ لمتحويؿ عف طريؽ التبادؿ مقابؿ حقوؽ مماثمة عمى ممتمكات أخرى".

 :2ثالثة أقساـ، ىي
 حؽ االستعماؿ: أي الحؽ في استعماؿ الشيء؛ -
 حؽ قطؼ الثمار: أي الحؽ في تحصيؿ المنافع واألرباح؛ -
 حؽ البيع: أي حؽ تقرير مصير الشيء أو حرية التصرؼ فيو. -

 :3وتفترض نظرية حقوؽ الممكية بعض الفرضيات، نذكر منيا ما يمي
 نافعيـ ويندفعوف لمبحث عف مصالحيـ الشخصية ميما كاف النظاـ ُيعظِّـ األعواف االقتصاديوف م

 االقتصادي الذي يتعامموف فيو وميما كانت حقوؽ الممكية التي يممكونيا؛
  وضة عف طريؽ ىيكؿ النظاـ الذي يعمؿ فيو؛يتبع أي فرد أىدافو الخاصة، لكف يخضع إلى القيود المفر 
 نما ىناؾ أيضا أمور أخرى كيـ التعظال تتمثؿ فقط في لعوف االقتصادي منفعة ا تحسيف الترقية، ربح، وا 

 شروط العمؿ؛
 ليست كاممة وتكاليؼ المبادالت غير معدومة. المعمومات 
 الحنظرية أصحاب المص .5

حينما كانت  1932سنة   (Berle & Means)ظير مفيوـ أصحاب المصالح  ألوؿ مرة عمى يد 
يا ضبط سموؾ اإلدارة العميا بالشكؿ الذي يسمح ليا بالقياـ إشكالية الحوكمة تدور حوؿ الكيفية التي يتـ ب

بالمياـ المنوطة بيا وتوجيييا في االتجاه الذي يخدـ مصمحة المساىميف فالتركيز كاف فقط إشباع رغبات 
                                                           

1Gérard KOENIG, De Nouvelles Théories pour Gérer l’entreprise de XXIe siècle, Economica, Paris, 1999, p7. 
2 PARRAT Frédéric, Le gouvernement d’entreprise, Maxima, 1999, p27-28. 
3 Yves. SIMON and Henri. TEZENAS DU MONTCEL, Théorie de la firme et réforme de l'entreprise, Revue 
Economique, vol 28, N°3, 1977, p322.   
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المساىميف. لكف في الثمانينات مف القرف نفسو تـ تطوير أفكار إدارية جديدة صاحبتيا موجة مف األزمات 
القتصادية مست أكبر الشركات العالمية والتي نجـ عنيا بيع أصوؿ شركات إلى منافسييا وحدوث المالية وا

تكتالت بيف المنافسيف وكذلؾ إفالس العديد مف الشركات، فانتقمت إشكالية حوكمة الشركات مف العالقة 
استخدـ ىذا  . وقد1القائمة بيف المساىميف والمسيريف إلى العالقة بيف الشركة وكؿ أصحاب المصالح

في الواليات  مف خالؿ عرض تقديمي لبحث في معيد ستانفورد لألبحاث  1963المصطمح ألوؿ مرة عاـ  
"المجموعات  1963المتحدة األمريكية. ويعني أصحاب المصالح حسب تعريؼ معيد "ستانفورد" عاـ 

صالح عمى أوسع نطاؽ ىو األساسية لبقاء المؤسسة"، أما التعريؼ الذي ُيعِطي معنى لمصطمح أصحاب الم
"أصحاب المصالح ىـ كؿ فرد أو مجموعة مف األفراد ْٕٔ  4891عاو" Freeman"التعريؼ الذي اقترحو 

التي يمكف أف ُتؤثِّر أو تتأثَّر باألىداؼ التنظيمية"، ويعني في ىذه الرؤية: المورديف، جماعات الضغط، 
وقد استثنت ىذه الرؤية أولئؾ األطراؼ الذيف ال يمكف  .2العمالء، الموظفيف، المستثمريف، المجتمع، ...إلخ

أف ُيؤثِّروا عمى الشركة )بسبب غياب سمطتيـ(، وأولئؾ الذيف ال تتأّثر تصرفاتيـ بيا )بسبب عدـ وجود أية 
عالقة(. كما أف أصحاب المصالح يمكف أف ُيؤثِّروا عمى الشركة دوف أف يتأثروا، كما يمكف أف يتأثر 

بالشركة دوف أف ُيؤثِّروا عمييا. كما يمكف أف يكوف ضمف أصحاب المصالح أطراؼ أصحاب المصالح 
 محتمميف ُيشكِّموف فرصة أو خطر عمى الشركة.

 مف نظرية كؿ اىتمت حيث ، الشركات لحوكمة المفسرة النظريات أىـ مف السابقة النظريات تعتبر
ست عالقة انفصاؿ الممكية عف اإلدارة وكذا در  مف فمنيا  ،الشركات حوكمة جوانب بأحد السابقة النظريات

المشاكؿ التي ُتصاحبيا، ومنيا مف اىتمت بإيجاد أفضؿ الطرؽ واألساليب التي يتـ بيا تخفيض تكاليؼ 
بينت  وأخرى الممكية، حقوؽ تناولت مف النظريات مف وىناؾ ، التسييرباستراتيجيات  اىتمت الصفقات، ومنيا

نظرية الوكالة تعتبر المفسر األكثر تعبيرا عف  أف إال تعامؿ مع الشركاء. ضرورة التحمي باألخالؽ في ال
 :3حوكمة الشركات والتي لقيت إقباال واسعا مف قبؿ الباحثيف وىذا لألسباب التالية

  ،القدـ التاريخي ليذه النظرية مقارنة بالنظريات األخرى، حيث ارتبطت بانفصاؿ الممكية عف التسيير
 ؽ المساىميف أو المالؾ وكيفية التعامؿ معيـ؛والذي نتج عنو حقو 

                                                           
أطروحة دكتوراه عمـو في  التحكـ في األداء الشامؿ لممؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظؿ تحديات التنمية المستدامة،عبد الرحماف العايب،   1

 .80، ص2010/2011الجزائر، ، 1ـو التسيير، جامعة سطيؼ)غير منشورة(، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعم العمـو االقتصادية
2Samuel MERCIER, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique: une synthèse 
de la littérature, Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique(non publiée), 13-
14-15 juin 2001, Faculté des Sciences de l’administration, Université Laval, Québec, Canada, p 4. 

 .9عمر عمي عبد الصمد، مرجع سابؽ، ص 3
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  دراستيا لمعالقات التعاقدية بيف األطراؼ ذات العالقة بالشركة والتعارض في المصالح بينيـ، والذي نتج
 عنو دور وحقوؽ أصحاب المصالح بالنسبة لمشركة وطرؽ اإلفصاح الممكنة؛

 دى إلى ضرورة دراسة ىيكؿ وتركيبة مجمس اإلدارة دراستيا لتكاليؼ الوكالة الناتجة عف ىذه العقود، مما أ
 وطريقة عممو، سياسة مكافآت المديريف؛

  تقديميا لمتدقيؽ الخارجي كآلية لمتخفيؼ مف حدة الصراع بيف ىذه األطراؼ والذي يعتبر مف آليات
 حوكمة الشركات.

 انًطهة انثانث: أًٍْح ٔأْذاف زٕكًح انششكاخ

 إلى أىمية حوكمة الشركات ثـ أىدافيا. سنتطرؽ بالدراسة في ىذا المطمب
 أىمية حوكمة الشركات .1

 لوفاءا وتأكيد ،عمؿ الشركات سير لحسف والالزمة الضرورية موراأل أىـ مف الشركات حوكمةُتعد 
  .1 سميـ واقتصادي قانوني ىدافيا بشكؿأل قياتحقي ولضمافالقائمة عمى الشركات،  والتعيدات بااللتزامات

ة حوكمة الشركات خالؿ العقديف األخيريف نتيجة لعدة أسباب مف أىميا التحوؿ إلى وقد تزايدت أىمي
نظاـ اقتصاديات السوؽ، تحقيؽ معدالت مرتفعة ومتواصمة مف النمو االقتصادي، اتساع حجـ المشروعات 

ى ضعؼ الذي أدى إلى انفصاؿ الممكية عف اإلدارة، تزايد انتقاالت رؤوس األمواؿ عبر الحدود باإلضافة إل
آليات الرقابة عمى تصرفات المديريف، كؿ ذلؾ أدى بدوره إلى حدوث األزمات االقتصادية كأزمة جنوب شرؽ 
" في  آسيا في أواخر التسعينات، ثـ توالت األزمات بعد ذلؾ ولعؿ مف أبرزىا أزمة شركة "انروف" و "وورلدكـو

 . 20012الواليات المتحدة عاـ 
تكمف أىميتيا في وجية نظر المساىميف  فمف المصالح، ألصحاب وفقاً  الحوكمة أىمية تختمؼو 
 اآلتي:
؛األرباح لتعظيـ اإلدارة سعي مف التأكد 
3.المساىميف بيف والمساواة األقمية حقوؽ حماية في تساعد 
والتأكد مف كونيـ عمى درجة عالية مف االستقاللية الخارجييف ممدققيفضماف أعمى قدر مف الفاعمية ل ،

ر حوكمة الشركات في ؤثِّ تُ . كما 1ضوعيـ ألية ضغوط مف مجمس اإلدارة أو مف المديريف التنفيذييفوعدـ خ

                                                           
مجمة ، السودانية العامة المساىمة الشركات في المراجعة في التوقعات فجوة تضييؽ في ودورىا الشركات حوكمة آلياتفييـ سمطاف محمد الحاج،   1

 .47، ص2012، العدد األوؿ، يوليوالعمـو االنسانية واالقتصادية
، مجمة مجمة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، ، اإلطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية التجربة الماليزيةسناء عبد الكريـ الخناؽ 2

، الجزائر، 1قتصادية، تصدرىا كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة سطيؼدولية محكمة متخصصة في الدراسات واألبحاث اال
 .74، ص2012، 12العدد

 .64، ص2011، مكتبة آفاؽ، الكويت، سبتمبر حوكمة الشركاتاتحاد الشركات االستثمارية،   3
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تطوير عمميات التدقيؽ والمراجعة المالية واإلستراتيجية، فمف خالؿ تنفيذ وظيفة اإلشراؼ بشكؿ فعاؿ، بوجود 
والمالي عف طريؽ تقميؿ التناقض بيف ما  التوجو االستراتيجي القوي، تتأكد فاعمية الرقابة والتدقيؽ االستراتيجي

 ؛2ىو كائف وما ينبغي أف يكوف في مصالح األطراؼ كافة
المالييف المستثمريف خاصة وتمكف المتعامميف، بيف الثقة بخمؽ كذلؾ، الشركات حوكمة وتسمح 

 محافظ عدة عمى الموزعة أصوليـ إدارة بالرقابة عمى حقيقة تقـو وسائؿ عمى الحصوؿ مف والمؤسسييف
 .3وشركات

 في: تتمخص حوكمة الشركات  أىمية فإف إدارة الشركة نظر وجية مف وأما
؛لمشركة التنافسية القدرة تعزيز 
؛مرتفعة نمو معدالت تحقيؽ 
ة؛الشرك قيمة رفع في تساعد 
األرباح؛ وتوليد التمويؿ عمى الحصوؿ عمى الشركة قدرة رفع 
؛تالشركا في واالنييارات الفساد تجنب 
؛العولمة متطمبات استيفاء 
4العالقة ذوي واألطراؼ الشركة بيف الثقة عمى المحافظة. 

 :5اآلتيفي  لممجتمعالشركات بالنسبة حوكمة  أىميةوتكمف 
 تشجيع االستثمار والتنمية المستدامة؛ 
 بناء عالقات تتمتع بالشفافية بيف أصحاب األعماؿ والدولة؛ 
  اإلنتاجية واالبتكار؛تشجع عمى العمؿ بكفاءة وزيادة 
 .تحقيؽ الرفاىية ألفراد المجتمع مف خالؿ توفير مناصب العمؿ 

                                                                                                                                                                                           
 .83ص أشرؼ حنا ميخائيؿ، مرجع سابؽ ،  1
مجمة القادسية ،  العالقة بيف الحاكمية المؤسسية وقيمة الشركة في ضوء نظرية الوكالة: دراسة حالة األردفاضي، مؤيد الفضؿ عمي ونوؿ حربي ر   2

، جامعة القادسية، 2011، 1، العدد 13، مجمة دورية فصمية عممية محكمة، تصدر عف كمية اإلدارة واالقتصاد،  المجمد لمعمـو اإلدارية واالقتصادية
 .7العراؽ، ص

3 Hervé  ALEXANDRE et  Mathieu PAQUEROT, Op. Cit., p 6. 
 .65-64اتحاد الشركات االستثمارية، مرجع سابؽ، ص  4
، كمية العمـو االقتصادية مجمة الدراسات االقتصادية والمالية، دور المراجعة الداخمية في تفعيؿ حوكمة الشركاتيحيى سعيدي ولخضر أوصيؼ،   5

 .187، ص2012، 5امعة الوادي، العدد والتجارية وعمـو التسيير، ج
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 بناء إلى الشركات  حوكمة تسعىف، اآلخريف المصالح صحابأل أما أىمية  حوكمة الشركات بالنسبة
 مستوى تعزز ةالرشيد فالحوكمة وغيرىـ، نيياودائ وموردييا ابي العامميفو   الشركة إدارة بيف وقوية وثيقة عالقة
 .1اإلستراتيجية أىدافيا وتحقيؽ الشركة أداء مستوى رفع في لإلسياـ المتعامميف مجتمع ثقة

 حوكمة الشركات، كما يمي:مزايا  مخصوالشكؿ الموالي ي
 الشركات حوكمةمزايا : (3رقـ ) شكؿ

 
 .189، ص2005مصر،  ،ة النيؿ العربية، القاىرة، مجموعحوكمة الشركاتمحسف أحمد الخضيري، : المصدر

 أىداؼ حوكمة الشركات .2
 :2تيدؼ حوكمة الشركات إلى تحقيؽ ما يمي

  حماية حقوؽ المساىميف: وذلؾ مف خالؿ الشفافية في المعمومات وتوفيرىا في الوقت المناسب وحؽ
ة أصوؿ الشركة انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة والحصوؿ عمى حصصيـ مف األرباح السنوية وحماي

 وتحقيؽ معدالت نمو جيدة واستغالؿ أمثؿ لمموارد البشرية واالقتصادية؛
   تحقيؽ العدالة بيف المساىميف سواء كانوا مف أعضاء مجمس اإلدارة أو مف المساىميف بغض النظر عف

 جنسيتيـ ومواقعيـ وحصصيـ في رأس الماؿ؛
 سييؿ اإلجراءات وااللتزاـ باالتفاقيات وشروطيا؛تنمية روح التعاوف مع أصحاب المصالح المختمفة  وت 

                                                           
، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ: ، فعالية الحوكمة ودورىا في الحد مف الفساد المالي واإلداريعبد الغني دادف وسعيدة تمي  1

ادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة محمد ، كمية العموـ االقتص2012ماي  07-06، يومي: واإلداريحوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي 
 .5صالجزائر، خيضر، بسكرة، 

أثر المراجعة الخارجية عمى المعمومات المحاسبية لمشركات المساىمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عماف: يونس عمياف سميماف الشوبكي،   2
)غير منشورة(، قسـ المحاسبة، كمية  دكتوراه في المحاسبةأطروحة ، في بورصة عماف دراسة ميدانية عمى عينة مف البنوؾ التجارية المتداوؿ أسيميا

 .78-77، ص 2006االقتصاد، جامعة حمب، 

 أعضاء جملس اإلدارة -

 نظام احملاسبة بالشركة - 

 

 نظام اإلفصاح والشفافية -

 
 تحقيق االستفادة من حوكمة الشركات

 

 الخارجيينالمدققين  -

 املسامهون يف الشركة - 

 

 تنمية الثّقة واملصداقية بالشركة

 

 ة جاذبية الشركة للمستثّمرين وللموردينزياد

 

 جتنب خسائر متعّددة

 

 جين مكاسب عديدة
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  توفير المعمومات وسالمة قنوات االتصاؿ وسرعتيا مما ُيؤدي إلى زيادة الثقة بالشركة وُيساعد عمى
 االستمرارية وتحقيؽ األىداؼ؛

  األداء سالمة أداء الشركة والرقابة الداخمية والتعاوف بيف الدوائر المختمفة في الشركة ومراقبة وتقييـ
 وتحديد الصالحيات والمسؤوليات؛

  وضع إستراتيجية واضحة مرتبطة بأىداؼ الشركة والخطط الموضوعة وتقييميا وتحديد األىداؼ
 اإلستراتيجية لمشركة. 
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 انًثسث انثاًَ: يرطهثاخ  ذطثٍك زٕكًح انششكاخ

مجموعة مف التي يسعى إلى تجسيدىا يستند تطبيؽ حوكمة الشركات إلى مجموعة مف المبادئ 
ووفؽ مراحؿ يؤدي إتباعيا إلى نجاح تطبيؽ  األطراؼ تحت إطار مجموعة مف المحددات الداخمية والخارجية

 في ىذا المبحث مف خالؿ المطالب التالية:سنتطرؽ لو ، وىذا ما حوكمة الشركات
 
 
 

 
 طثٍمٓاانًطهة األٔل: يثادئ زٕكًح انششكاخ ٔاألطشاف انًعٍُح تر

مبادئ الؿ مثّ تُ طمب االلتزاـ بمجموعة مف المبادئ، حيث إف التطبيؽ السميـ لحوكمة الشركات يت
ظيمات ذات الصمة والتن ييآت، لذا فقد حازت عمى اىتماـ مختمؼ الالشركات العمود الفقري لتطبيؽ حوكمة

 .الباحثيف والكتاب عمى اىتماـ ، عالوةً الشركات بتطبيؽ حوكمة
 ة الشركاتمبادئ حوكم .1

قبؿ عرض مبادئ حوكمة الشركات، نتطرؽ أوال إلى التمييز بيف  أسموب المبادئ واألسموب القانوني 
   والمذاف ُيعبِّراف عف اإلطار القانوني لحوكمة الشركات، كما ىو ممخص في الجدوؿ الموالي.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انًطهة األٔل: يثادئ زٕكًح انششكاخ ٔاألطشاف انًعٍُح ترطثٍمٓا؛ 

 انًطهة انثاًَ: انًُارج انذٔنٍح نسٕكًح انششكاخ؛ 

 .انًطهة انثانث: انًسذداخ األعاعٍح نرطثٍك زٕكًح انششكاخ 
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 (: األطر القانونية ألنظمة حوكمة الشركات1جدوؿ رقـ )
 القانونية ألنظمة حوكمة الشركاتاأُلطر 

 أسموب المبادئ  األسموب القانوني 
قوانيف ولوائح مفصمة ودقيقة وممزمة التطبيؽ وتخضع  إصدار

 إلشراؼ دقيؽ مف قبؿ الجيات الرقابية، باستخداـ معايير محددة؛
قد تكوف حازمة مف قبؿ الجيات الرقابية في حاؿ عدـ  إجراءات

 نيف أو الموائح والقواعد النظامية.االلتزاـ بيذه القوا

 دور الجيات الرقابية يقتصر عمى تبني مبادئ عامة ومرنة تكوف استرشادية توضح
 الممارسات الجيدة لمحوكمة؛

 اختيارية التطبيؽ وتخضع عممية االلتزاـ إلى ضغط السوؽ بتنفيذ األدلة اإلرشادية
 ؛والممارسات بشكؿ اختياري مف قبؿ الشركات

الدوؿ  تطبقيا التي والموائح والتشريعات القوانيف في الشركات حوكمة مبادئ دتتواج
 أنو ذلؾ المتبعة، ويعني القوانيف حسب ألخرى دولة مف المبادئ ىذه تختمؼ لذلؾ
 الدوؿ جميع في ؽبَّ طَ يُ  أف يمكف الشركات حوكمة موحد لمبادئ نظاـ ىناؾ ليس
 لحوكمة عامة مبادئ بؿ ىناؾ ،النتائج نفس عمى الحصوؿ إلى تطبيقو ؤديويُ 

الدولي  والبنؾ الدولي النقد صندوؽ مثؿ متخصصة دولية ىيآت تصدرىا الشركات
 ؛وغيرىـ
  تعزيز إلى تيدؼ التي العامة الخطوط الشركات حوكمة مجاؿ في المبادئ تمثؿ 

 خدـت وكذلؾ كمو، االقتصاد واستقرار المالية األسواؽ وكفاءة لمشركات، السميمة اإلدارة
 ة.لمحوكم تفصيمية معايير تطوير حوؿ لمحوار مستقبمية كإرشادات المبادئ تمؾ

ابيػػ
اليج

ا
ات
ػػػػػػػػ

 

مفصؿ ومحدد لمممارسات المقبولة نظاميا؛ إطار 
 مدخؿ جيد في تحقيؽ التزاـ آني وفوري بتنفيذ آليات

 الحوكمة الكمية في الشركات.

التي تناسبيا؛ فتح المجاؿ لمشركات لالجتياد ووضع األطر 
.البحث عف أفضؿ التجارب 

بيػػػػػ
لسم
ا

ات
ػػػػػػػ

 

 اتجاه الشركات إلى استيفاء المتطمبات النظامية دوف
 النظر إلى روح النظاـ؛

التطبيؽ مف أجؿ االلتزاـ وبالحد األدنى؛ 
استغالؿ ىذه القوانيف بالبحث عف الثغرات. إساءة 

ع األعماؿ وغياب الجيات الرقابية في ظؿ عدـ وجود ثقافة الحوكمة في قطا
 التطبيؽ ال يكوف أولوية لدى الشركات.

 ا عمى:ة اعتمادً مف إعداد الطالب :المصدر
 ،29 السوؽ المالية،  ىيئة، منتدى الحوكمة السعودي، بحث مقدـ في المتطمبات القانونية واإلجرائية لحوكمة الشركات أحمد بف عبد اهلل آؿ الشيخ 

 ؛11-10ص ،2011يناير  30و
  تقييـ مستوى االلتزاـ بمبادئ الحوكمة في الشركات المساىمة المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ   بد اهلل وثائر صبري محمود،بشرى نجـ ع

 ؛10ص، 2010العراؽ،  ،24، العددمجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة،  المالية
  ،العامة المساىمة الشركات في المراجعة في التوقعات فجوة تضييؽ في ودورىا الشركات حوكمة آلياتفييـ سمطاف محمد الحاج 

 .48، ص2012، العدد األوؿ، يوليومجمة العمـو االنسانية واالقتصادية، السودانية

، ولكف أكثرىا عمى المستوى العالمي إلى أخرى منظمة واختمفت مفحوكمة الشركات مبادئ  تعددت
 .منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةا ىي المبادئ الصادرة عف قيا صدورً ا وأيضا أسبواىتمامً  قبوالً 
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جاءت مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي : (OECD) والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة مبادئ .1.1
 28-27والتنمية لحوكمة الشركات، استجابة لدعوة مف اجتماع مجمس المنظمة عمى المستوى الوزاري في 

لوضع مجموعة مف المعايير واإلرشادات لحوكمة الشركات. وتمثؿ ىذه المبادئ المرحمة  1998أفريؿ عاـ 
التاريخية األىـ لحوكمة الشركات، باعتبار أف ىذه المبادئ ُتعد مرجعا عمميا يتـ االسترشاد بو، ومقاييس 

ف تكوف نقطة لمممارسة الجيدة في مجاؿ حوكمة الشركات. وىذه المبادئ ليست ممزمة، والغرض منيا ىو أ
مرجعية ويمكف لممشرعيف استخداميا عندما يقوموف باختيار ووضع األطر القانونية والتنظيمية لحوكمة 
الشركات التي تالئـ ظروفيـ االقتصادية واالجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة. ومنذ الموافقة عمى ىذه 

كمة الشركات في كؿ مف دوؿ منظمة التعاوف ، أصبحت ُتشكِّؿ أساسا لمبادرات حو 1999المبادئ في عاـ 
االقتصادي والتنمية أو غيرىا مف الدوؿ عمى حد سواء. وقد حدثت مجموعة مف التطورات عمييا منذ عاـ 

، تضمنت العديد مف التعديالت اليامة. وقد وافقت الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف االقتصادي 1999
وُتمثِّؿ ىذه المبادئ العمود الفقري لتطبيؽ  2004-4-22ممبادئ في والتنمية عمى ىذه الصياغة المعدلة ل

والمنظمات ذات الصمة بتطبيؽ  ييآتحوكمة الشركات ألنيا أكثر قبوال، لذا فقد حازت عمى اىتماـ مختمؼ ال
 :1الحوكمة، وكانت عمى النحو التالي

 عمى يشجع أف اتشركال مةحوك إطار عمى ينبغي: اتشركال حوكمة إطار لتفعيؿ الالـز األساس ضماف 
 بيف المسؤوليات توزيع بوضوح يحدد وأف القانوف أحكاـ مع متوافقا يكوف وأف األسواؽ وكفاءة شفافية
 ؛والتنفيذية والتنظيمية اإلشرافية الجيات مختمؼ

 ف وأف ُيسيِّؿ ليـ ممساىميل حمايةأف ُيوفر ال الشركات  حوكمة إطار عمى ينبغي: المساىميف حقوؽ
 حقوقيـ؛ ممارسة

 كافةلساوية مت معاممةيضمف  أف اتشركال حوكمة إطار عمى ينبغي: لممساىميف ساويةالمت المعاممة 
 المساىميف لكافة الفرصة تتاح  أف ينبغيو  األجانبيف والمساىمبما في ذلؾ مساىمي األقمية  المساىميف
 ؛حقوقيـ انتياؾ عف فعاؿ ويضعت عمى لمحصوؿ

 بحقوؽ عترؼي أف اتشركال حوكمة إطار عمى ينبغي: الشركات ةحوكم في المصالح أصحاب دور 
  التعاوف تشجيع عمى يعمؿ وأفأو تنشأ نتيجة التفاقيات متبادلة،  القانوف،التي ُينِشئيا  المصالح أصحاب

 ماليا. سميمةالشركات ال واستدامة العمؿ وفرص الثورة خمؽ في المصالح وأصحاب اتشركال بيف

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation And Development, OECD Principles of Corporate Governance, Paris, 

France,  2004. 
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 فيالسميـ والصحيح   اإلفصاحيضمف القياـ ب أف اتشركال حوكمة إطار عمى ينبغي: والشفافية اإلفصاح 
حقوؽ و  واألداء المالي ناسب عف كافة الموضوعات اليامة المتعمقة بالشركة بما في ذلؾ المركزالم الوقت
 حوكمة الشركة؛و  الممكية

 االستراتيجي   اإلرشادو  يضمف التوجيو أف اتشركال حوكمة إطارفي  ينبغي: اإلدارة مجمس مسؤوليات
 .والمساىميفعف مسؤوليتو أماـ الشركة  اإلدارة مجمس لمشركة ومحاسبة

 والشكؿ الموالي عبارة عف ممخص لمعناصر التي تندرج ضمف كؿ مبدأ كما يمي:
 .2004(: مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية 4شكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عتماد عمى مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية.باالة طالبمف إعداد ال المصدر:

 

 الالزم األساس ضمان .1
 حوكمة إطار لتفعيل

 الشركات
 

. حقوق 2
 المساهمين

المعاملة .3
المتساوية 

 للمساهمين

. دور 4
أصحاب 

المصالح في 
 حوكمة الشركات

اإلفصاح . 5
  والشفافية

. مسؤوليات 6
 مجلس اإلدارة

مبادئ حوكم
ة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 

2004
.

 

 ذو  تأثري على األداء االقتصادي الشامل؛  .1
 املتطلبات القانونية والتنظيمية يف نطاق اختصاص تشريعي؛  .2
 ليات يف نطاق تشريعي؛ؤو توزيع املس .3
 لدى اجلهات السلطة والنزاهة واملوارد للقيام بواجباهتا. .4
 
 توافر احلقوق األساسية للمسامهني؛ .1
 احلق يف املعلومات عن القرارات؛ .2
 احلق يف املشاركة بالتصويت؛ .3
 تسهيل املشاركة الفعالة؛ .4
 التصويت شخصيا أو غيابيا؛ .5
 اهلياكل والرتتيبات؛ اإلفصاح عن .6
 تسهيل املمارسة حلقوق امللكية. .7

 معاملة املسامهني معاملة متساوية؛ .1
 منع التداول بني الداخليني والتداول الشخصي الصوري؛ .2
 اإلفصاح عن العمليات. .3

 املصاحل وفقا للقانون أو االتفاقات؛ .1
 ابل انتهاك احلقوق؛التعويض مق .2
 تطوير اآلليات للمشاركة؛ .3
 املعلومات يف الوقت املناسب؛ .4
 االهتمام باملمارسات؛ .5
 إطار لإلعسار وآخر للدائنني. .6

 

 اإلفصاح عن السياسات؛ .1
 املستويات النوعية للمحاسبة؛ .2
 التدقيق الخارجي؛ .3
 التدقيق للمساءلة؛ قابلية .4
 الفرصة والتوقيت للمستخدمني؛ .5
 املنهج الفعال إلطار احلوكمة. .6

 العمل وفقا للمعلومات الكاملة؛ .1
 املعاملة العادلة للمسامهني؛ .2
 تطبيق املعايري األخالقية؛ .3
 عرض السياسات؛ .4
 احلكم املوضوعي املستقل؛ .5
 سب إلتاحة املعلومات.الوقت املنا .6

يندرج ضمف ىذا 
 المبدأ

مف ىذا يندرج ض
 المبدأ

 يندرج ضمف ىذا المبدأ

 يندرج ضمف ىذا المبدأ
 

 يندرج ضمف ىذا المبدأ
 

 يندرج ضمف ىذا المبدأ
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 مبادئ لتنفيذ استخداميا يتـ التي اآلليات مف مجموعة تضمنت أنيا يتضح السابقة لممبادئ وبالنظر
 :1فيناؾ،  العممي التطبيؽ في الشركات  حوكمة

 لتحقيؽ المالئـ القانوني اإلطار توفير يضمف بما القانوني النظاـ ويربتط تختص وىي :القانونية اآلليات .أ
 ؛الشركات حوكمة أىداؼ

 عف المسؤولية المختمفة ييآتال لمسؤوليات الدقيؽ التحديد مثؿ الشركات: حوكمة ؽلتطبي الرقابية اآلليات .ب
 ؛والرقابة اإلشراؼ

 حوكمة أىداؼ يحقؽ الذي بالشكؿ لمشركات ظيميالتن الييكؿ بتطوير تختص والتي :التنظيمية اآلليات .ج
 ؛المختمفة والمجاف اإلدارة مجمس الختصاصات الواضح التحديد مثؿ الشركات

 ويوفر بالشفافية يتسـ المالية التقارير إلدارة فعاؿ نظاـ بوجود تختص والتي :المحاسبية اآلليات .د
 القرارات اتخاذ في المستخدميف جميع مف تكافئةم بصورة عمييا االعتماد يمكف والتي المالئمة المعمومات
 .المختمفة

 الحصر، ال المثاؿ سبيؿ فعمى تأثيرية، عالقات الشركات حوكمةل المختمفة اآللياتكما  نجد أنو بيف 
 يجب التي المالية والقوائـ إمساكيا يجب التي المحاسبية السجالت يحدد لمشركات فعاؿ قانوف وجود أف نجد

 اإلفصاح يحقؽ وبما المالية التقارير بإعداد المتعمقة المحاسبية اآلليات تفعيؿ إلى يؤدي أف كفالمم مف نشرىا
 .القانوف ىذا بمتطمبات الوفاء جؿأ مف والشفافية

  :IIF)( مبادئ معيد التمويؿ الدولي .2.1
 :2أصدر معيد التمويؿ الدولي مجموعة مف مبادئ حوكمة الشركات في المجاالت اآلتية

 صغار المساىميف؛ حماية حقوؽ -
 مسؤوليات مجمس اإلدارة؛ -
 المحاسبة والتدقيؽ؛ -
 الشفافية في ىيكؿ الممكية والرقابة؛ -
 البيئة التنظيمية. -

 صورة في المبادئ ليذه العممي التطبيؽ لتحقيؽ اإلرشادية الخطوط بوضع الدولي التمويؿ معيد واىتـ
 ىذه تصنيؼ أمكف وقد .دولة بكؿ الخاصة بيئيةال الظروؼ مع يتناسب بما تطبيقيا يتـ اآلليات مف مجموعة

                                                           
 .46-45ش، مرجع سابؽ، صعدناف بف حيدر بف دروي 1

2 Institute of International Finance (IIF), Equity advisory group : polices for Corporate Governance and 
Transparency in Emerging Markets, February 2002  , p 11. 
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 تختص رقابية آليات مجموعة، الشركات وسياسات بممارسات تختص تنظيمية آليات مجموعة :1إلى اآلليات
 .والتأميف الشركات بقوانيف تختص قانونية آليات مجموعة، المالية بالبورصات القيد بقواعد
  :(IIA)مبادئ معيد المدققيف الداخمييف .3.1

نى معيد المراجعيف الداخمييف مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عف مركز حوكمة الشركات بجامعة تب
 :2ويرى أنيا ُتمثِّؿ إطارا جيدا لمبادئ حوكمة الشركات في القرف الحادي والعشريف، وىي بجورجيا "كناسو"

 :دقؽ الداخمي والمدقؽ فالحوكمة الرشيدة تتطمب تفاعال بيف المجمس واإلدارة التنفيذية والم التفاعؿ
 الخارجي؛

 :يجب أف يدرؾ مجمس اإلدارة أف غرضو ىو حماية مصالح حممة األوراؽ المالية  غرض المجمس
وي المصمحة اآلخريف في االعتبار )مثؿ: الدائنوف مصالح ذلمشركة وفي نفس الوقت أف ُتؤخذ 

 والعامموف...الخ(؛
  ة ىي مراقبة إستراتيجية الشركة ورصد يلرئيسولية المجمس ايجب أف تكوف مسؤ  وليات المجمس:مسؤ

 ومتابعة المخاطر ونظـ رقابة الشركة؛
 :نو ضو مجمس اإلدارة  "المستقؿ" عمى أة أف ُتعرٍّؼ عيعمى بورصات األوراؽ المالية الرئيس االستقالؿ

ذلؾ العضو الذي ليس لو روابط مينية أو شخصية مع الشركة أو إدارتيا غير عممو كعضو بالمجمس 
ألعضاء المجالس مستقميف في الحقيقة والمظير حتى يمكنيا أف ترتقي  تكوف الغالبية العظمى ويجب أف

 بالنظرة الرقابية؛
 :يجب أف يكوف ألعضاء المجالس خبرة مالئمة بنشاط الشركة والوظائؼ  الخبرة واالطالع الواسع

 ة مجمعة(؛وحوكمة الشركات، وأف ُيمثِّموا خميطا مف الخمفيات والمدركات )خبر 
 :عمى المجمس أف يجتمع بشكؿ مستمر ولفترات طويمة مف الوقت وأف يكوف لو  االجتماعات والمعمومات

 حؽ الحصوؿ عمى المعمومات التي يحتاجيا ألداء واجباتو؛
 :يجب أف يتـ الفصؿ بيف وظيفة رئيس مجمس اإلدارة ووظيفة العضو المنتدب؛ القيادة 
 :الدورية ووسائؿ االتصاؿ أنشطة وتعامالت المجمس بطريقة شفافة وفي يجب أف تعكس القوائـ  اإلفصاح

 الوقت المناسب؛
 :يجب أف يكوف تكويف لجاف مجمس اإلدارة وىي لجنة التدقيؽ ولجنة التعيينات مف أعضاء  المجاف

 مجمس اإلدارة المستقميف؛
 :قاريره لمجنة التدقيؽ.عمى جميع الشركات االحتفاظ بتدقيؽ داخمي فعاؿ وتُقدـ ت التدقيؽ الداخمي 

                                                           
 .48عدناف بف حيدر بف درويش، مرجع سابؽ، ص  1

2 Institute of Internal Auditors UK and Ireland (IIA), Recommendations for Improving corporate governance, 
Aposition paper presented by the US Congress, April, 2002, p 1-8. 
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ومنو نستنتج أف المبادئ التي يتبناىا معيد المدققيف الداخمييف ركزت عمى دور اآلليات الداخمية 
 لحوكمة الشركات دوف اآلليات الخارجية ليا )كالمدقؽ الخارجي والجيات الرقابية...الخ(.

 مبادئ صادرة عف ىيآت أسواؽ الماؿ والبورصات:  .4.1
الماؿ والبورصات مف أكثر الجيات قدرة عمى إلزاـ الشركات بتطبيؽ آليات ُتعتبر ىيآت أسواؽ 
أسواؽ الماؿ الجيات المنظمة والمراقبة عمى السوؽ بصفة عامة وكذلؾ  ىيآتحوكمة الشركات، حيث ُتعتبر 

رت عمػى البورصات التي تعتبػر الجيات المشرفة عمى عمميات التداوؿ أثناء عممية التداوؿ ذاتيػا، وقد أصد
أسواؽ الماؿ والبورصات بمختمؼ دوؿ العالـ مبادئ لحوكمة الشركات بناًء عمى توصيات مف ىيآت أسواؽ 

 الماؿ.
 المعايير مجموعة بتطوير(New York Stock Exchange) المالية" لألوراؽ نيويورؾ"  بورصة قامت

تضمنت  وقد، رصةالبو  في المسجمة لمشركات العممي لتطبيؽا موضع الشركات حوكمة مبادئ لوضع
 1:التالية المجاالت

 ؛ليـ االستقالؿ لتحقيؽ الالزمة واآلليات المديروف -
 تدقيؽ(ال لجنة والتعويضات، المكافآت لجنة والحوكمة، األعضاء تعييف لجنة) اإلدارة مجمس لجاف تشكيؿ -

 ومسؤوليات ألىداؼ الواضح التحديد فيو يتـ المختمفة المجاف مف لجنة لكؿ مكتوب عمؿ ميثاؽ وضع ويجب
 ؛المجنة ألعماؿ السنوي التقييـ آليات إلى باإلضافة المجنة

 ؛بالشركة الجوىرية القرارات جميع في مشاركتيـ خالؿ مف لممساىميف الرقابي الدور تفعيؿ -
 لكافة متكافئة فرص توفير مع الحوكمة مبادئ لتطبيؽ إتباعيا تـ التي اإلرشادية الخطوط عف اإلفصاح -

 ؛المعمومات ىذه عمى لمحصوؿ ىميفالمسا
 عدـ تؤكد الشركة عف تصدر سنوية شيادة خالؿ مف الشركات حوكمة معايير بإتباع االلتزاـ توثيؽ -

 حاؿ في الشركات إلنذار البورصة مف خطاب إلصدار إمكانية وىناؾ السابقة المعايير مف بأي اإلخالؿ
 .الحوكمة معايير مخالفة

 لجنة خالؿ مف المعمومات إنتاج عمى الرقابة آليات تفعيؿ عمى ركزت ئىذه المباد أف  الحظيُ و 
 عدـ تؤكد الشركة عف تصدر سنوية شيادة خالؿ مف المعايير بإتباع االلتزاـ توثيؽ ضرورة مع تدقيؽ،ال

، األمر الذي ُيساعد مستخدمي القوائـ والمعمومات المالية عمى حوكمة الشركات معايير مف بأي اإلخالؿ
 ية الوثوؽ بيذه المعمومات.إمكان

 
                                                           

1 NYSE, Corporate Governance Rule Proposals Reflecting Recommendations from the NYSE Corporate 
Accountability and Listing Standards Committee, Approved by NYSE Board of Directors, August 2002. 
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 مبادئ حوكمة الشركات، يتضح ما يمي: خالؿ عرضمف 

دور المحاسبة والتدقيؽ ا يؤكد عمى أىمية مموالرقابية ىذه المبادئ تتضمف العديد مف الجوانب المحاسبية  -
 ؛العالقة الوطيدة التي تربط بينيـفي حوكمة الشركات، و 

كإحدى اآلليات األساسية في حوكمة  ومعايير التدقيؽ معايير المحاسبيةىذه المبادئ تؤكد عمى أىمية ال  -
  والشفافية. اإلفصاحالشركات وخاصة فيما يتعمؽ بمبدأ 

 األطراؼ المعنية بتطبيؽ حوكمة الشركات. 2
ىناؾ أطراؼ رئيسية تتأثر وُتؤثِّر في التطبيؽ السميـ لحوكمة الشركات، وُتحدِّد إلى درجة كبيرة مدى 

 ح أو الفشؿ في تطبيقيا، وىي كاآلتي:النجا
 :وىـ مف 1ةؿ عمى األرباح وزيادة قيمة الشركيقدموف رأس الماؿ مقابؿ الحؽ في الحصو  المساىميف ،

 .2ليـ الحؽ في اختيار أعضاء مجمس اإلدارة المناسبيف لحماية حقوقيـ
  :ألعماؿ  اليومية اإلدارة سمطة ليـ يوكؿ والذيف التنفيذييف المديريف باختيار يقـو مف بصفتيـمجمس اإلدارة

 الرقابة عمى إلى باإلضافة المساىميف، حقوؽ عمى المحافظة وكيفية العامة السياسات وبرسـ الشركة،

  : 3وىما بعمميـ قياميـ عند الواجبات مف بنوعيف اإلدارة  مجمس أعضاء يضطمع و أدائيـ. 
 والعناية والحرص الجيد يبذؿ وأف وحذرا يقظا دارةاإل مجمس يكوف أف ويتطمب الالزمة:  العناية واجب -  

ممتزمة  الشركة تكوف وأف  ،وسميمة كافية وأنظمة إجراءات الشركة في يتوفر وأف القرار، في اتخاذ الالزمة
 ؛الموضوعة والتعميمات واألنظمة بالقوانيف

 ذات األطراؼ مع مالتوالمعا لممساىميف المتساوية المعاممة ذلؾ ويشمؿ : العمؿ في اإلخالص واجب -

 .ذلؾ وغير والمكافآت لمرواتب مالئمة ووضع سياسات المصالح
  :إلى مجمس الفعاؿ باألداء الخاصة التقارير تقديـ عف الشركة في ولةالمسؤ  الجية ىي اإلدارة ُتعتبراإلدارة 

 تجاها وليتيامسؤ  إلى باإلضافة قيمتيا وزيادة الشركة أرباح تعظيـ عف ولةمسؤ  تكوف اإلدارة أف كما اإلدارة،

 اإلدارة مجمس بيف الوصؿ ىي حمقة واإلدارة لممساىميف، تنشرىا التي المعمومات في والشفافية اإلفصاح

                                                           
الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية: مدخؿ لموقاية مف األزمات المالية والمصرفية باإلشارة لحالة وعبد الرزاؽ حبار،  بمعزوز بف عمي  1

مة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية: السياسات واالستراتيجيات البديمة لعالج األزمة المالية األز ، بحث مقدـ في الممتقى الدولي حوؿ الجزائر
، منشورات مخبر الشراكة 2009أكتوبر21-20ية، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، واالقتصاد

 .647مغاربي، ص-والمتوسطة في الفضاء األورو واالستثمار في المؤسسات الصغيرة
 ،مصر ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية، 2ط ،دراسة مقارنة :دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداريمحمد مصطفى سميماف،   2

 .20، ص2009
 بالممتقى الدولي األوؿ حوؿ  مداخمة لمشركات، المالية قاريرالت وجودة المحاسبي اإلفصاح عمى الشركات حوكمة قواعد تطبيؽ أثر العياشي زرزار،  3

البواقي،  أـ كمية العمـو االقتصادية، العمـو التجارية وعمـو التسيير، جامعة العربي بف مييدي، ،ورىانات وآفاؽ  واقع لممؤسسة:  المحاسبية الحوكمة
 .9، ص2010ديسمبر  07-08
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 بتنفيذ يقـو مف ألنيـ بعناية اإلدارة أفراد عمى اختيار الحرص يجب لذا الشركة، مع المتعاممة األطراؼ وبقية

 .1ومجمس المساىميف رغبات
 األحياف. بعض في ومختمفة متعارضة األطراؼ ىذه مصالح تكوف قدي الشركة: ف الحأصحاب المص 

 في الشركة. الحأىـ أىداؼ بعض أصحاب المص والجدوؿ الموالي يمخص
 في الشركة وأىدافيـ (: أصحاب المصالح2جدوؿ رقـ )

 أمثمة عف أىدافيـ ومنافعيـ أصحاب المصمحة
 ة، االستراتيجيات، المسؤولية المحمية، الكفاءة واألداء، األجور.حوكمة الشركة، ثقافة الشرك اإلدارة العميا

 الربح، قيمة السيـ في البورصة، المعمومات، االستراتيجيات. المالؾ أو المساىموف
 خصائص المنتج، نوعية الخدمة المقدمة، احتراـ ثقافة الزبوف. الزبائف

 انيف، دفع الضرائب.السيادة، أمف المجتمع، احتراـ القو  الدولة )الحكومة(
 اآلثار البيئية واالجتماعية )التوظيؼ(، دفع الرسـو والمساىمة المالية. المجتمع )المحمي خاصة(

 التفاوض، األجور، ظروؼ العمؿ، األمف مف حوادث العمؿ. النقابات
 سعر وحجـ الشراء، االستمرارية. الموردوف أو المتعاقدوف

 مكانية اإلقراض.أنظمة الدفع ومرونتيا، إ البنوؾ
 معمومات حوؿ السيولة. المستثمروف

 مستوى التعاوف مع الشركة في مجاؿ التأمينات. شركات التأميف
، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ المؤتمر الثالث لمعموـ دور المسؤولية االجتماعية في تفعيؿ حوكمة المؤسسات، جميمة العمريو محمد زرقوف  المصدر:

، كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية، جامعة اليرموؾ، أربد، األردف، تجربة األسواؽ الناشئة: حاكمية الشركات والمسؤولية االجتماعية وؿالمالية والمصرفية ح
 .82، ص3142أفريؿ 49-41يومي: 

 معادلة في ميمة وىذه األطراؼ ،األطراؼ ىذه بيف بالعالقات كبير بشكؿ الشركات حوكمة مفيـو يتأثرو 

 والخدمات، السمع وتقديـ اإلنتاج عمى تساعد الشركة التي المياـ بأداء يقوموف الذيف فيـ الشركة، في العالقة

 لمشركة، الموضوعة االستراتيجيات تحقيؽ اإلدارة والمساىموف مجمس حتى وال اإلدارة تستطيع ال ودونيـ

 والخدمات والسمع الخاـ المواد ركةلمش يبيع مف والمورد الخدمة، أو بشراء المنتج يقـو الذي الطرؼ ىـ فالعمالء

 يكوف أف فينبغي لمشركة، ائتمانية تسييالت تمنح التي ىي الممولة طراؼاأل المموليف وجميع أما األخرى،

مما  متمويؿل خططاً  تقطع قد لممموليف المضممة فالمعمومات والدقة، الحرص بمنتيي األطراؼ ىذه مع التعامؿ
 .لمشركة بميالمستق التخطيط عمى سمباً  يؤثر
 
 
 

                                                           
 .9مرجع سابؽ، ص العياشي زرزار،  1
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 انًطهة انثاًَ: انًُارج انذٔنٍح نسٕكًح انششكاخ

تختمؼ نماذج تطبيؽ حوكمة الشركات تبعًا الختالؼ االحتياجات، حيث تبيف ىذه النماذج األىداؼ 
التي يسعى إلى تحقيقيا ولكف بطرؽ مختمفة. ويتحدد نوع النموذج المناسب لحوكمة الشركات ألية دولة تبعًا 

صر بيئة الدولة التي يتـ فييا التطبيؽ  والتي يتمثؿ أىميا في: اإلطار القانوني، اإلطار لطبيعة عنا
التنظيمي، تعميمات أسواؽ الماؿ، حقوؽ المساىميف، معايير التدقيؽ والمحاسبة المطبقة، آليات العمؿ الذاتية 

 .1الموضوعة مف قبؿ المؤسسات ومجالس اإلدارة
ُيحدِّد مالمح نظاـ حوكمة الشركات المطبؽ، حيث أنو وفقًا ليذا  ويعتبر ىيكؿ الممكية أىـ معيار

النموذج الداخمي )الييكؿ  المعيار يوجد أىـ نموذجيف أساسييف لحوكمة الشركات عمى مستوى العالـ وىما
 المركز( والنموذج الخارجي )الييكؿ المشتت(، وسوؼ نعرض بشيء مف التفصيؿ لكؿ منيما فيما يمي.

 :لحوكمة الشركات ميالنموذج الداخ .1
 . النموذج المغمؽ أو النموذج الُموجو بكبار المالؾ ىياكؿ الممكية المركزة أوكذلؾ ىذا النموذج  ُيسمى

 خصائص النموذج الداخمي لحوكمة الشركات: .1.1
أو السيطرة المركزة في عدد صغير مف األفراد أو العائالت، والمديريف تكوف الممكية في ىذا النموذج 

يف والشركات القابضة والبنوؾ وغيرىا مف المؤسسات غير المالية. ألف ىذه الفئة مف األفراد أو والتنفيذي
المجموعات في الغالب  تُدِير الشركة أو ُتسيِطر عمييا أو ُتؤثِّر فييا بقوة. وُنطمؽ عمييا اسـ "الداخموف" 

 وُيشار إلى ىياكؿ الممكية المركزة عمى أنيا أنظمة سيطرة الداخمييف. 
ُيمارس "الداخميوف" سيطرتيـ عمى الشركات مف خالؿ عدة طرؽ، لكف الطريقة األكثر شيوعا أنيـ 
يمتمكوف معظـ أسيـ الشركة ومعظـ حقوؽ التصويت )وفي كثير مف الحاالت يقـو أصحاب معظـ األسيـ 

األحياف  ومعظـ حقوؽ التصويت بإدارة الشركة مف خالؿ التمثيؿ المباشر في مجمس إدارتيا(، وفي بعض
يمتمؾ الداخميوف بعض األسيـ إال أنيـ يتمتعوف بأغمبية حقوؽ التصويت )ويحدث ذلؾ عند وجود درجات 
متعددة مف السيـ تكوف لبعض األسيـ حقوقا أكثر مف غيرىا في التصويت(، وفي بعض الحاالت توجد أسيـ 

ؾ أصوات  بالوكالة وأصوات معينة ليس ليا حؽ التصويت عمى اإلطالؽ، كما يحدث أيضا إذا كانت ىنا
ذا كاف ىناؾ قميؿ مف المالكيف ليـ أسيـ ذات حقوؽ تصويت كبيرة سيكوف بمقدورىـ السيطرة  بالوصاية، وا 

 .2عمى الشركة بقوة حتى ولو لـ يكونوا قد قدموا غالبية رأسمالية
 

                                                           
تطوير مفيـو الحوكمة في مؤسسات القطاع العاـ بالجميورية اليمنية لتعزيز اإلفصاح والشفافية في عبد السالـ عبد اهلل سعيد أبو سرعة،    1

العمـو دكتوراه في العمـو التجارية )غير منشورة(، تخصص محاسبة وتدقيؽ، قسـ العموـ التجارية، كمية العموـ االقتصادية و ، أطروحة تقاريرىا المالية
 .12، ص2015/2016، الجزائر، 3التجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر

 .147-146ص ،2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأميف السيد أحمد لطفي،   2
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 مزايا وعيوب النموذج الداخمي لحوكمة الشركات: .2.1
ه وعيوبو، ومف ثمة لو تحديات لنظاـ حوكمة الشركات الخاص بو. لكؿ نظاـ مف ىياكؿ الممكية مزايا

حيث تتمتع الشركة التي يتحكـ فييا الداخميوف بمزايا عديدة منيا أف الداخمييف لدييـ السمطة والحافز لمراقبة 
ز أداء الشركة في األجؿ ا لطويؿ. ومف اإلدارة باإلضافة إلى أف الداخمييف يميموف إلى اتخاذ القرارات التي ُتعزِّ

ناحية أخرى نجد أف نظاـ الداخمييف ُيعرِّض الشركة إلى الفشؿ في بعض النواحي المعينة لحوكمة الشركات 
حداىا ىو أف أصحاب الشركة أو أصحاب حقوؽ التصويت مف ذوي النسب المسيطرة، يمكف أف ُيرِغموا أو  وا 

اب مساىمي األقمية، وُيمثِّؿ ذلؾ مخاطرة يتواطؤوا مع إدارة الشركة لالستيالء عمى أصوؿ الشركة عمى حس
كبيرة عندما ال يتمتع مساىمو األقمية بحقوقيـ القانونية ويحدث نفس الشيء عندما يكوف مديرو الشركة مف 
كبار المساىميف أو مف كبار أصحاب القوة التصويتية أو كمييما ويستخدموف ىذه السمطة في التأثير عمى 

د يستفيدوف منيا بشكؿ مباشر عمى حساب الشركة. ومثاؿ ذلؾ الموافقة عمى قرارات مجمس اإلدارة التي ق
مرتبات ومزايا باىظة ليـ وكذلؾ شراء مستمزمات إنتاجية تزيد أسعارىا عف المعتاد وكذلؾ شراء منشآت 
منافسة بغرض وحيد ىو زيادة الحصة السوقية لمشركة والقضاء عمى المنافسة والطريقة األخرى ىو إقناع 

س اإلدارة لرفض عروض االستحواذ )بيع أصوؿ الشركة ألفراد يقوموف بتقميؿ قيمتيا ألغراض خاصة بيـ مجم
 .1تحت ستار الخصخصة( أو التعرض لقيود السوؽ لعدـ قيدىا في سوؽ األوراؽ المالية

ولة يعمموف عمى ضياع يستخدموف سمطاتيـ بطريقة غير مسؤ  يتضح مما سبؽ أف الداخمييف الذيف
الشركة وتخفيض مستويات اإلنتاجية فييا. وىنا تظير أىمية تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات في موارد 

 الشركات التي ُيسيِطر عمييا الداخميوف وذلؾ بغرض حماية أصوؿ الشركة وحقوؽ األقمية.
  :لحوكمة الشركات تطبيقات النموذج الداخميأىـ . 3.1

ـ الدوؿ خاصة تمؾ التي يحكميا القانوف المدني. ُيوجد النموذج الداخمي لحوكمة الشركات في معظ
 وُيطبَّؽ بشكؿ أساسي في كؿ مف فرنسا وألمانيا.

  :. حوكمة الشركات في فرنسا1.3.1
دارة البرزت عدة عوامؿ جعمت أطراؼ السوؽ أكثر اىتماما بقواعد ا ومف  ،ت في فرنساشركلحوكمة وا 

فيوـ صناديؽ المعاشات في فرنسا والرغبة في تحديث بيف تمؾ العوامؿ وجود المساىميف األجانب وظيور م
 حوكمةمفيوـ  لتبني واضحة جيودا تقدمةمال دوؿ ال مف كواحدة فرنسا بذلتوقد  سوؽ الماؿ بباريس.

 ذايل شركاتيا تبني لتوسع أدى ما ، 2003-1995بيف ماخالؿ الفترة  الصادرةخالؿ تقاريرىا  مف شركاتال
ظير وقد   .ستدامةمال وتنميتيا اىاقتصاد عمى إيجابا انعكس مما  واإلداري، اليمال أدائيا سيفتحو  ،المفيوـ

 تقرير مف إلى حد كبير  ستوحىمُ الو   (1Viénot) تقرير بصدور فرنسا في شركاتال بحوكمة ىتماـاال
                                                           

 .28-27محمد مصطفى سميماف، مرجع سابؽ، ص  1
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 الخاص القطاع ؤسساتمل الفرنسية الجمعيةتحت إشراؼ   1995 سنة التقرير ذاى صدر وقد ،1"كادبوري"
(AFEP) الفرنسييفاألعماؿ  ألصحاب الوطني والمجمس (CNPF)،  لمشركات دارةاإل مجمسُسمي بِػػػػػػػ: "و 

 ظيور، ساىميفمال عدد زيادة ة،مالعول : أىميا العوامؿ مف موعةمج بفعؿ وذلؾ، 2"بالبورصة المدرجة
 مف الكثير التقرير ذاى جذب قدو  . 3بباريستحديث سوؽ الماؿ  في والرغبة فرنسا في عاشاتمال صناديؽ

 وإلي توصؿ ما تنفيذ تأخر ولذلؾآنذاؾ  مارساتمال عمى ريةىجو  تعديالتيقترح إدخاؿ  ـل وأن إال ،ـتماىاال
 ذلؾ ومع التوصيات، بتمؾ ـااللتزا مدى يبيف تقييـ شكؿ عمى رسمية متابعةىناؾ  تكفـ ول توصيات، مف

 يكف ـولتماما  الشركات الختيارف متروكا كا اـااللتز  فأ يى التقرير بيذا تعمقةمال الرئيسية شكمةمال كانت
 ذاى مبادئ تطبؽ الشركة كانت إذا عما لإلفصاح متطمبات أو شروطا أخرى تنظيمية جية ألي أو لمبورصة
 حدوث مف حذر التقرير فأ ورغـ بادئ،مال ذهى بتطبيؽ التزاميا فببيا مطالبة ةشركال تكفـ ول ال، أـ التقرير

 بالتحقيؽ ـ قا " ماريني" الشيوخ مسمج عضو إصرارتحت  وخاصة شيوخال مسف مجأ إال نية،قانو  اوزاتتج
  فعنواتحت  ،  1996يوليو في (Marini) "ماريني" تقرير صدور ذلؾ عف وترتب الشركات، إدارة قواعد في
 :التالية النقاطحوؿ " ماريني" تقرير حورتم وقد، "الشركات قانوف تحديث"
 لموظيفة بالنسبة التنفيذي، ديرمالو  اإلدارة مسمج رئيس وظيفتي بيف الفصؿ )جبارياإ وليس (إمكانية 

 بالرقابة وييتـ التنفيذية، دارةاإل يقود ساىميف،مال عفممثال  دارةاإل مجمس رئيس فيكو  فأ فيفضؿولى األ
 ؛الشركة في صالحمال تضارب عمى
 جاؿالم بفتح يسمح مما الوكاالت، لتعدد دح لوضح وذلؾ ديريفمال لدى الوكالة ديدتج لفرص حدود وضع 

 ؛ديريفمال مف الصاعد الجيؿأماـ 
 اإلدارة؛ مسمج فلجا وتمعب الذي لمدور ىتماـاال مف زيدمال إعطاء 
 يجعؿ مما تصويتيـ اإلدالء بحقوؽ في الحؽ منحيـو  ساىميفمالقبؿ  مف الرقابة تطبيؽمجاؿ  فتح 

 .حيوية كثرأ لممساىميف العامة الجمعيات
 الفردية كافآتمال عف اإلفصاح ضرورة إلى ونصوص في يتعرض ـل وبأن "ماريني" تقرير عمى عابيُ و 
 فلجا حدأ عضو وـ أالعا ديرمال غير الرئيس عاتؽ عمى تقع التي سؤوليةمال أىمؿإلى أنو  إضافة لممديريف

 .الشركة في بالغة ىميةأ ذو بينيا التفريؽأف  حيف في اإلدارة مسمج

                                                           
1 Benoît de courcelles, L’application des recommandations des principes de bonne Gouvernance 
d’entreprise en France en 2003, Mémoire de recherche, HEC, Paris, France, 2004, p5. 
2
 Marc Vienot, Le conseil d’administration des sociétés cotées, Rapport du groupe de travail: l’association 

Française des Entreprises Privées et le Conseil National du Patronat Français, juillet 1995. 
 .99 ص سابؽ، مرجع ،سميماف مصطفى مدمح 3 
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 ؤسساتمل الفرنسية الجمعية إشراؼ  تحت (Viénot II)" الثاني فيينو "تقرير صدر   1999عاـ فيو 
ما ورد  اىأبرز  ومعمقة جديدة أفكارا طرح وقد، (MEDF) الفرنسية ؤسساتمال وحركة (AFEP)الخاص القطاع

 : 1في أقسامو
؛العاـ والمدير الرئيس وظائؼ بيف الفصؿ ف"بعنوا ألوؿا القسـ 
بالشركات المديريف مكافآت عف اإلفصاحىما:  أساسييف عنصريف تضمف التقرير فم الثاني القسـ 

 ؛المدرجة الشركات في سيـاأل وشراء االكتتاب خطط عف اإلفصاحو  المدرجة
ىي: المديروف؛ نشاطات مجمس اإلدارة؛ نشاطات لجاف  عناصر ستة تضمف التقرير مف الثالث القسـ

 ".والثاني و األوؿفيين "تقريرة العامة؛ التزاـ الشركات المدرجة بتوصيات المجمس؛ المعمومة المالية؛ الجمعي
 الجمعية ،(MEDF) الفرنسية ؤسساتمال حركةإشراؼ  تتح وذلؾ (Bouton) ف"بوتو" تقرير صدرثـ 
 تـ وقد ،(AGREF) الكبيرة الفرنسية ؤسساتمال وجمعية (AFEP) الخاص لمقطاع التابعة لممؤسسات الفرنسية
 فيما الحوكمة ساتممار  سيفتح معايير األوؿ القسـ تضمفة، حيث رئيسي ـأقسا ةثالث إلى التقرير ذاى تقسيـ
 فظيمحا استقاللية فتناوؿ  الثاني القسـ أما .ستقميفمال دارييفاإل وأىمية دارةاإل مسمج بدور يتعمؽ

 أما ،واستقالليت فلضما وذلؾ سنوات ست إلى الحسابات فظمحا وكالة مدة العمؿ فريؽ حدد قدو   الحسابات
 تضمف فقد الثالث بالقسـ يتعمؽوفيما   ت.الحسابا لجنة وعمي ف ُتشرؼأ فالبد العيدة بتجديد يتعمؽ فيما
 كؿ لمشركات السنوي التقرير يتضمف أف  ضرورة عمى كدوأ  المحاسبية عاييرمالو   اليةمال عموماتمال

 ىميةاأل ذات خاطرمال تقييـ وكذا يزانيةمال خارج االلتزامات  عمى والرقابة بتحديد تعمقةمال الداخمية اإلجراءات
 خارج بالعناصر يتعمؽ فيما ستثمريفمالو  ساىميفمال تيـ التي عموماتمال وتوضيح تطويرو   لمشركة بالنسبة

 :2التالية النقاط في التقرير توصيات ـىأ تمخيص كفميُ و  ة.الشرك اطرومخ  يزانيةمال
  ؛تدقيؽال لجنة أداء وخاصة تالشركا دارةإ أداءتحسيف 
 ؛المحاسبية مارساتموال عاييرمال مةمالء 
 ي؛المالواالتصاؿ   ليةماال عموماتمال جودة 
 ؛(الخارجيو  الداخميتدقيؽ ال( والخارجية الداخمية الرقابة فعالية 
 ؛ساىميفمال فئات تمؼمخ مع الشركة عالقات 
 ف(.اليو مالف المحممو نوؾ، البك (العمؿ سوؽ في الفاعمةمختمؼ األطراؼ  واستقاللية دور 

                                                           
1Marc Vienot, Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise, Rapport du groupe de travail, l’association 
Française des Entreprises Privées et le Mouvement des entreprises de France, juillet 1999. 
2 Daniel Bouton, Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, Conférence de presse, rapport du 
groupe de travail: MEDEF et AFEP, 23 /09/ 2002, p3. 
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 الجريدة) 2003 أوت 1 ـيو  ((Financial Security Law يالمال األمف فقانووبعدىا صدر 
 األمريكي" أوكسمي ساربنزف "قانو  مف ستوحىمُ ف وكا (02/08/2003ـ: يو  الصادرة الفرنسية الرسمية

 (Sarbanes-Oxley Act) ، ساربنزف "قانو  عمييا نص التي لتشريعاتا بنفس تقريبا فالقانو  ذاى جاء وقد 
 : 1اآلتية النقاط في ونصوص ـىأ تمخيص كفميو  ،األمريكي" أوكسمي
 ديرموالـ العا ديرمال الرئيس قبؿ مف وعمي التأشير يتـ الداخمية، الرقابة ـنظا تقييـ تقرير إعداد ضرورة 

 ي؛المال
 البورصة في مدرجة شركة ألي السنوي تقريرال في الداخمية الرقابة ـنظا تقييـ تقرير تضميف يتـ فأ 

جراءات مراحؿ كافةحوؿ  الداخمي دقؽمال برأي مرفوقا فويكو   ييأةل وعن اإلفصاح ويتـ الداخمية، الرقابة وا 
 السوؽ المالي؛ عمى الرقابة

 تعمقةمال ومالحظات وكافة ورأي يتضمف مفصال تقريرا بتقريره يرفؽ فأ الخارجيدقؽ مال عمى يجب 
عداد عالجةمب تعمقةمال تمؾ خاصة لمشركة، الداخمية الرقابة اتبإجراء  ؛اليةموال المحاسبية عمومةمال وا 

 ؛الوكالة تكاليؼ لتخفيض اإلدارة مسمج واستقاللية مسؤولية 
 التالعب لحاالت تفاديا اليةمال البيانات في واإلفصاح والشفافية اليةمال عمومةمبال ـتماىاال ضرورة 

 .فييا المحاسبي
 المحاسبية عمومةمال وشفافية موثوقية إشكاليةحوؿ  أساسا حورتم يالمال األمفف قانو ف أقوؿ ال كفمي

 كفيمة اىوحد الداخمية الرقابة جودة فأ وأكد رتقب،مالو  ي الحال ستثمرمال أغراض لخدمة وجيةمال ليةماالو  
 تقييـطرؽ و  إجراءات اختيار ةحري لمشركةترؾ  وأن إال الية،مالو  المحاسبية عمومةمالصدؽ و  جودة فلضما
 . الداخمية رقابتيا جودة

 عمى اتشركال حوكمة ـمفيو  تطبيؽ تعميـ تـ عرضيا السابؽ التقارير لجممة فرنسا تبني إثر وعمى
 شركة، لكؿالشركات   حوكمة قواعد كافةحوؿ  مفصؿ تقرير إعداد فرض تـ كما الفرنسية، الشركات كافة
 الجمعية ـ،ىحوافز و  ـىأجور  ومكافآتيـ، المجمس أعضاء ،اإلدارة جمسمب خاصةال عموماتمال كؿ يحتوى بحيث
 وكذا السنوية، التقارير ضمف خاص فصؿ فيو عرض ويتـ الخ،.…عنيا الصادرة والقرارات لممساىميف العامة
 . مالية سنة كؿ نياية عند عنيا الصادرة رجعيةمال التقارير

                                                           
1 Laurent Cappelletti, La normalisation du contrôle interne: esquisse des conséquences organisationnelles 
de la loi de sécurité financière, Institut d'Administration des Entreprises (IAE), Université Jean Moulin, Lyon III, 
2004, p4. Site web: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00592976/document  consulté le : 21/12/2014. 

 
 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00592976/document


 
 

 

 
41 

 

 ................اإلطاس انعاو  نسٕكًح انششكاخ...........انفظم األٔل......................................

مف  الشركات مفيوـ حوكمة لتبني واضحة اجيودً بذلت  افرنس مف التجربة الفرنسية، نستنتج أف  
 وتحسيف المفيوـ، ليذا شركاتيا تبني لتوسع أدى مام تقارير ذات العالقة بحوكمة الشركات،ل ىاإصدار خالؿ 
 .واإلداري المالي أدائيا

 : . حوكمة الشركات في ألمانيا2.3.1
النموذج يسعى إلى شموؿ أىداؼ ومصالح النموذج األلماني لحوكمة الشركات ذو نظرة شاممة، فيذا 

قد اكتسب موضوع و  .إلى أىداؼ ومصالح حممة األسيـ  باإلضافةالفئات المختمفة ألصحاب المصمحة، 
حوكمة الشركات في ألمانيا أىمية خاصة بعد تعرض عدد مف الشركات األلمانية الكبيرة لالنييار مثؿ شركة 

(Daimler)حكومة األلمانية عمى اقتراح يسمػػػػػػػػى ، وتبعا ليذه الظروؼ وافقت ال(Kan trag)   يتناوؿ القضايا
  1الشركات، ومما جاء فيو نذكر: حوكمةب المتعمقة
 ؛بإعادة شراء األسيـ بشروط صارمة يسمح 
  ؛قوؽ التصويت ال يسمح بيا بعد ذلؾاألسيـ متعددة ح 
  ما يمكف مشاركة األعضاء في عشرة بين ،مي في عدد أعضاء المجمس اإلشرافييكوف ىناؾ نقص إلزاال

 ؛مجالس
 ؛الخارجي وليس مجمس اإلدارة دقؽيعيف المجمس اإلشرافي الم 
  تأثير البنوؾ مكبوح في التصويت وال يجوز لمبنوؾ التصويت كمفوض عف أصحاب األسيـ إذا تجاوزت

 % مف عدد األسيـ الكمية.5نسبة ىؤالء 
اإلجراءات  -ىي مجموعة تضـ أكاديمييف )ميندسيف(و - "برليف"أصدرت مبادرة  2000يونيو  6وفي 

ات بالنسبة لمختمؼ شركموعة معايير حوكمة الاأللمانية لقواعد إدارة الشركات،  وقد ناقشت ىذه المج
األطراؼ بما فييـ مجمس اإلدارة والمجمس الرقابي والمساىميف والمستخدميف كما ناقشت موضوعات أخرى 

 كات الخاصة، وعالوة عمى ذلؾ فإف منظمةالشفافية التدقيؽ والشر  :مثؿ
 (Deutsche Schutzvereningung fur Wertpapierbesitz)  وىي أكبر منظمة ألمانية لممساىميف وضعت

  :2المقترحات التالية وطالبت الشركات بتطبيقيا كحد أدنى لمقواعد الجيدة إلدارة الشركات
 نفسو؛ الوقت مجمس منافس في منع أعضاء المجالس الرقابية مف الحصوؿ عمى عضوية 
 ؛صالح بيف أعضاء المجالس الرقابيةمنع تضارب الم 
 ؛الشركة دقؽضماف استقالؿ م 

                                                           
ر مجمة الفكأثر تطبيؽ حوكمة الشركات عمى أداء الشركات المسجمة ببورصة األوراؽ المالية المصرية، فريد محـر فريد إبراىيـ الجارحي،   1

 .113-112، ص2010نوفمبر 25، جامعة عيف شمس، عدد خاص، المحاسبي كمية التجارة
، بورصة سمسمة أوراؽ عمؿ إدارة البحوث وتنمية األسواؽ  قواعد إدارة الشركات تصبح سعيا دوليا: ماذا يمكف عممو في مصر؟،شييرة عبد الشييد،  2

 .32-31، ص 2001دولية، سبتمبرالقاىرة واإلسكندرية بالتعامؿ مع مركز المشروعات ال
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 ؛إرساؿ الدعوة لحضور االجتماع السنوي لحممة األسيـ في وقت مبكر 
 ؛يجب أف تطبؽ الشركات األلمانية الييكؿ الرأسمالي القائـ عمى نظاـ صوت واحد لمسيـ الواحد 
 زيد مف الشفافية والقابمية لممحاسبة مف البنوؾ التي تصوت عف الحصة التي تستفيد منيا طالبت بالم

وذلؾ بأف تفصح البنوؾ األلمانية المزيد عف توكيالت التصويت بما في ذلؾ تقديـ إشعار عاـ عند 
 التصويت ضد اإلدارة.

لمانية، فالبورصة ومما سبؽ نجد بأف ىناؾ دعـ كبير لتطبيؽ قواعد أفضؿ الممارسات لمسوؽ األ
بدأت وقد  ،األلمانية لـ تنتظر حتى تصبح قواعد إدارة الشركات ممارسات تطوعية عامة لمشركات األلمانية

   تطالب الشركات المسجمة في البورصة األلمانية بمسؾ حساباتيا إما حسب المعايير المحاسبية األمريكية
(US-GAAP)  أو حسب المعايير المحاسبية الدولية(IAS) .مع إصدار تقارير مالية ربع سنوية 

 النموذج الخارجي لحوكمة الشركات:  .2
 ُيسمى كذلؾ نظاـ ىياكؿ الممكية المشتتة أو النموذج المفتوح.و

 خصائص النموذج الخارجي لحوكمة الشركات:  .1.2
يتميز ىذا النموذج بوجود عدد كبير مف المالكيف، الذيف يمتمؾ كؿ منيـ عددا صغيرا مف أسيـ 

ركة. وال يوجد لدى صغار المساىميف ما ُيحفِّزىـ عمى مراقبة أنشطة الشركة عف قرب، ويميموف إلى عدـ الش
 .1االشتراؾ في قرارات أو سياسات اإلدارة، ومف ثـ ُيسمَّوف الخارجيوف

 : مزايا وعيوب النموذج الخارجي لحوكمة الشركات .2.2
يف في مجمس اإلدارة لمراقبة السموؾ الشركات في نظاـ الخارجييف تعتمد عمى األعضاء المستقم

اإلداري لألعضاء التنفيذييف، ويميؿ أعضاء المجمس إلى اإلفصاح بشكؿ واضح وبدرجة متساوية عف 
المعمومات وتقييـ األداء اإلداري بشكؿ موضوعي وحماية مصالح وحقوؽ المساىميف بقوة ونتيجة ليذا ُيعتبر 

ؿ فسادًا. وبالرغـ مف تمؾ المزايا فإف اليياكؿ ذات الممكية المشتتة نظـ الخارجييف أكثر قابمية لممحاسبة وأق
 ليا نقاط ضعؼ منيا:

يميؿ المالؾ المشتتوف إلى االىتماـ بتعظيـ األرباح في األجؿ القصير. وليس في األجؿ الطويؿ وُيؤدي  -
 ذلؾ إلى الخالفات بيف أعضاء مجمس اإلدارة وأصحاب الشركات؛

الممكية نظرا ألف المساىميف قد ال يرغبوف في التخمي عف استثماراتيـ عمى أمؿ  تواتر التغيرات في ىيكؿ -
 .2تحقيؽ أرباح أكثر ارتفاعا في مكاف آخر وكال األمريف ُيؤدي إلى إضعاؼ استقرار الشركة

 

                                                           
 .147أميف السيد أحمد لطفي، مرجع سابؽ، ص 1
 .29محمد مصطفى سميماف، مرجع سابؽ، ص  2
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  :لحوكمة الشركات تطبيقات النوذج الخارجيأىـ . 3.2
ف القائمة عمى العرؼ مثؿ: المممكة المتحدة ُيطّبؽ ىذا النموذج في العديد مف الدوؿ ذات القواني

 والواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى أستراليا نيوزلندا،  كندا، جنوب إفريقيا، وبعض بمداف الكومنولث. 
 حوكمة الشركات في المممكة المتحدة البريطانية:  .1.3.2

حوكمة الشركات نتيجة األحداث الدوؿ الرائدة في تطبيؽ نظـ  أوؿ المتحدة البريطانية المممكة تعتبر
إصالحية في  شركاتيا، األمر الذي جعميا تقود حممة مف العديد تعثر مف الثمانينات عقد التي جدت خالؿ

 التطبيؽ إلى تشجيع ييدؼ تشريعا ُتصِدر األوربي اإلتحاد دوؿ بيف مف دولة أوؿ ىذا المجاؿ،  كما تعتبر
 ركات. الش إلدارة الرشيدة لمممارسات االختياري

وقد أدت المشاكؿ المالية المترتبة عمى قياـ بعض الشركات بإخفاء معمومات وبيانات مالية 
بالحسابات والقوائـ المالية المقدمة لممساىميف والتي انتشرت في بداية التسعينات، إلى قياـ كؿ مف بورصة 

سة كيفية توافر الثقة مرة أخرى في األوراؽ المالية وكذلؾ مجمس التقارير المالية وجيات محاسبية أخرى بدرا
التقارير المالية التي ُتصدرىا. وكانت ىذه البداية ألوؿ فرصة لمجتمع األعماؿ بالمممكة المتحدة لالىتماـ 

"كادبيري" بإجراء حوار جدي ومفتوح عف موضوع حوكمة الشركات، وقد أسفر عف ىذا صدور تقرير 
(Cadbury Report) تقارير التي تناولت مفيـو حوكمة الشركات في المممكة المتحدة والذي ُيعتبر مف أىـ ال

 حوكمة السميمة لمفيـو الممارسات توجييات عف عبارة بند، وىي 19 التقرير ىذا بؿ والعالـ، ويضـ
. أوصت لجنة "كادبيري" بأف يتـ تضميف التقرير السنوي ببياف رسمي يبيف البنود التي تـ االلتزاـ 1الشركات
د التي لـ يتـ االلتزاـ بيا مع تفسير أسباب عدـ االلتزاـ، أيضا أوصت المجنة بأف تتـ مراجعة بيانات بيا والبنو 

 .2االلتزاـ مف قبؿ المدققيف قبؿ إعالف التقرير السنوي
بحجة أنو يمثؿ إعاقة لعمميات  ىذا التقرير عند إصداره العديد مف االعتراضات مف قبؿ الشركات قد القىو 

تطبيقو مف أجؿ الصالح العاـ ومف أجؿ زيادة ثقة  ر عميو وينادي بضرورةصِّ أنو وجد مف يُ الشركات، إال 
المستثمريف في القوائـ المالية التي تصدرىا الشركات. وبالرغـ مف أف التوصيات التي تبناىا ىذا التقرير تعتبر 

شركات عمى أف تحدد في غير ممزمة لمشركات المسجمة أسيميا في بورصة لندف، إال أف البورصة ترغـ ال
 .3تقريرىا السنوي مدى التزاميا بتمؾ التوصيات

                                                           
 .87، صمحمد مصطفى سميماف، مرجع سابؽ  1

2Adrian  Cadbury, Op. Cit., p2.   
 الحوكمة الممتقى الدولي األوؿ حوؿمقدمة ضمف أعماؿ  مةمداخ  ،المبادئ األساسية لتطبيؽ الحوكمة المحاسبية في المؤسسةغالـ عبد اهلل،   3

 08-07البواقي،  أـ العموـ التجارية وعمـو التسيير،و كمية العمـو االقتصادية  جامعة العربي بف مييدي، ،واقع، رىانات وآفاؽ: لممؤسسة المحاسبية
 .15ص ، 2010ديسمبر 
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الذي أوصى بأنو يجب عمى الشركات   (RUTTEMAN)ظير تقرير "روتماف"  1993في أكتوبر 
المقيدة في البورصة أف ُتَضمِّف تقريرىا تقرير عف نظـ الرقابة الداخمية التي تقوـ الشركة بتطبيقيا لممحافظة 

 لشركة، ولكف اقتصرت تمؾ المسؤولية عمى الرقابة المالية الداخمية. عمى أصوؿ ا
والذي اىتـ بموضوع المكافآت والمزايا التي يحصؿ  (GREENBURY)ظير تقرير  1995في سنة 

 مف وتكوف المكافآت، لجنة إنشاء بضرورة التقرير وأوصىعمييا أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف، 
 تتناسب أف عمى المكافآت حجـ تحديد اأساسي عمى يتـ التي واألسس الموائح وتقييـ ةمراجعمسؤولياتيا  ضمف
 .1باألعضاء الخاص األداء مع قيمتيا

وتـ نشر التقرير في ، (Cadbury)لمراجعة توصيات (، Hampel)أسس "ىامبؿ"  1995وفي سنة 
الوكالة بخصوص حوكمة إلى المنظور الضيؽ لمعالقة الموضحة في عالقة  "ىامبؿ". وقد نظر 1998

الشركات، وذلؾ لتحسيف قيمة حممة األسيـ في المدى البعيد الذي يعتبر كيدؼ أساسي لمشركة، ىذا األمر 
قدـ تطورا معتبرا بالنسبة لتقريري "كادبوري" و "قرينبوري" والتي ركزت عمى منع استخداـ السمطة االختيارية 

ؿ التقرير  تدخال أكبر لحممة األسيـ في شؤوف الشركة وتمكيف حممة المخولة لإلدارة، بشكؿ خاص َفضَّ
 .2األسيـ المؤسساتييف مف التصويت عمى القرارات الميمة

 جميع عمى اشتمؿ والذي (Combined Code)ػػػػػػػػػػػػِ"الدليؿ الموحد" ب يعرؼ ماظير  1998 سنة وفي
 لندف بورصة في القيد متطمبات ضمف مف الوثيقةْزِ  وأصبحت ،لو السابقة التقارير تضمنتيا التي التوصيات
 :3، وتضمف الدليؿ قسميف، ىما2000سنة   الوثيقةْزِ  تعديؿ تـ وقد ْزا المالية، لألوراؽ

القسـ األوؿ: يضـ مواضيع حوؿ تركيبة وعمميات مجمس اإلدارة، مكافأة المديريف، العالقات مع حممة  -
 األسيـ، تجييز المعمومات، المسؤوليات والتدقيؽ؛

القسـ الثاني: يغطي تصويت حممة األسيـ، الحوار مع الشركات وتقييـ إدارة الشركات، العالقة بيف  -
 الشركات والمستثمريف المؤسساتييف.

، وقد أوصى ىذا التقرير بعدد مف التعديالت في الدليؿ (Higgs)ُنشر تقرير "ىيغز"  2003وفي سنة 
أغمب التوصيات التي جاء بيا ىذا  2003لموحد سنة الموحد، وقد تضمنت النسخة المعدلة مف الدليؿ ا

                                                           
 .51ص عبد السالـ زايدي، مرجع سابؽ،و  بوعظـ كماؿ  1

2 Ronnie Hampel, The Committee on Corporate Governance  : Final Report, Gee, London, Great Britain, 
January1998, p3.   
3  The Committee on Corporate  Governance, The Combined Code on Corporate Governance: Principles of 
Good Governance and Code of Best Practice, Financial Reporting Council, UK, may2000.   
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التقرير. وتطرؽ التقرير إلى دور واستقالؿ واستخداـ المديريف غير التنفيذييف، حيث قدـ "ىيغز" نظرة خاصة 
 :1حوؿ دور المدير غير التنفيذي كما يمي

 تقديـ مساىمات إلى إستراتيجية الشركة؛ 
 ية؛يراقب نجاعة أداء اإلدارة التنفيذ 
 إرضاء أنفسيـ بخصوص فعالية الرقابة الداخمية؛ 
 وضع مكافآت المديريف التنفيذييف؛ 
 .يشارؾ في ترشيح المديريف، تخطيط تعاقبيـ وحتى تنحية اإلدارة العميا 

في جويمية  (، وُنِشر الدليؿ الموحد الُمراَجع2000كما تـ تعديؿ الدليؿ الموحد )المعدؿ في سنة 
 :2ما يمي  ، وقد تضمف2003
 الفصؿ بيف رئيس مجمس اإلدارة والرئيس المدير التنفيذي؛ 
 يخضع مجمس اإلدارة ولجانو وأعضاؤه لمراجعة أداء سنوية؛ 
  مف األعضاء المستقميف، كما جاء في تقرير "ىيغز"؛ %5يضـ مجمس اإلدارة عمى األقؿ 
 مع واسع؛يجب أف ُيسحب المرشحوف لالنتخاب كأعضاء في المجمس مف مجت 
 .يجب أف تتضمف لجنة التدقيؽ عمى األقؿ عضو يتمتع بالخبرة والتجربة في الميداف المالي 

ليشمؿ عمى مواضيع تخص  2009وسنة  2008وسنة  2006كما قد تـ تعديؿ الدليؿ الموحد سنة 
 .3المديريف، المكافآت، المساءلة والتدقيؽ، العالقات مع المساىميف، المساىميف المؤسسيف

لمممكة المتحدة في مجاؿ حوكمة الشركات بأف االمممكة المتحدة البريطانية تستنتج الطالبة مف تجربة 
نية قادت حممة مف اإلصالحات في مجاؿ حوكمة الشركات، وسبقت دوؿ االتحاد األوربي في إصدار البريطا

ونممس تطور حوكمة  . تشريع ييدؼ إلى تشجيع التطبيؽ االختياري لمممارسات المفضمة إلدارة الشركات
 .أبرزىا (Combined Code)والتي كاف  خالؿ إصدارىا العديد مف التقاريرالشركات فييا مف 

 
 
 

                                                           
1 Higgs, Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors, The Department of trade and 
Industry, London, 2003, p14.   
2The Committee on Corporate  Governance, The Combined Code on Corporate Governance: Principles of 
Good Governance and Code of Best Practice, Financial Reporting Council,  UK , july2003, p5.  
3
 The Committee on Corporate  Governance, The Combined Code on Corporate Governance: Principles of 

Good Governance and Code of Best Practice, Financial Reporting Council,  UK , 3118. 
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 الواليات المتحدة األمريكية:في  حوكمة الشركات  .2.3.2
 مراقبة عمى تعمؿ فعالة رقابية تآىي ووجود المالية األوراؽ سوؽ في حصؿ الذي التطور إف

 الذي التطور إلى باإلضافة اتشركال تصدرىا التي والمعمومات البيانات يةشفاف عمى وتشرؼ ات،شركال
 بتطبيؽ اتشركال والتزاـ اتشركال حوكمة بمفيـو االىتماـ زيادة إلى أدى والمحاسبة، تدقيؽال مينة لو وصمت
 .البورصة في المقيدة وخاصة لو السميـ التطبيؽ تضمف التي الممارسات أفضؿ

 حوكمة لمفيـو البريطانية  المتحدة المممكة مع األمريكية المتحدة الواليات في تاالىتماما تماثمتوقد 
 اتشركال مف العديد وارتباط البعض بعضيما مع قوية اقتصادية عالقات ليما الدولتيف وأف خاصة اتشركال

 كال في المالية األوراؽ بورصة ولجنة اتشركال في المسؤولية ىياكؿ أف مف بالرغـ وذلؾ ،بينيـ فيما بالبمديف
 .الجوانب بعض في تختمؼ البمديف

 (Water Gate)تعود جذور مفيوـ حوكمة الشركات في الواليات المتحدة األمريكية إلى فضيحة 
ونتيجة العديد مف التحريات المتعاقبة تمكنت الييآت التشريعية والقانونية األمريكية مف تحديد أسباب الفشؿ 

العديد مف الشركات األمريكية، وقد أدى ذلؾ إلى إصدار "قانوف مكافحة الفساد"  في أنواع الرقابة المالية في
 .1الذي تضمف قواعد محددة بخصوص مراجعة نظاـ الرقابة الداخمية لمشركات 1977في عاـ 
 العامة المعاشات صندوؽ قياـ عند واضحة بصورة ظير المفيـو بيذا االىتماـ أف المالحظ ومف 

 (The California Public Employees, Retirement System) الواليات في معاشات صندوؽ أكبر وىو 
لقاء اتشركال حوكمة بتعريؼ األمريكية، المتحدة  المساىميف، حقوؽ حماية في ودورىا أىميتيا عمى الضوء وا 
 جوىرية مبادئ إلى قسمت وقد اتشركال حوكمة لتطبيؽ المبادئ مف مجموعة بإصدار الصندوؽ قاـ ولقد

 والمكافآت المجمس عف المنبثقة والمجاف اإلدارة مجمس تشكيمة عمى المبادئ ىذه ركزت. إرشادية وخطوات
 أداء تعميـ عمى المستقبمية اإلدارة مجمس أعضاء وقدرة األداء لتقييـ ومعايير المجمس، بأعضاء الخاصة
 تعريؼ عمى والمساىميف المجمس بيف االتفاؽ ضرورة إلى اإلرشادية الخطوط وأوضحت والتنفيذييف، المدراء
 مف العديد ليا وجيت إصدارىا مف فترة بعد نوأ المبادئ ىذه عمى ويعاب االستقالؿ، لمفيـو وواضح محدد

 .جدوى ذي غير أصبحت حتى بعضيا بحذؼ الصندوؽ خذأو  االنتقادات
 "ةالمالي القوائـ إعداد في باالنحرافات الخاصة الوطنية المجنة" قامت 1987 عاـ وفي

Commission on Fraudulent Financial Reporting) (National  ػػػِ ل والتابعة(SEC) المسمى تقريرىا بإصدار 
(Treadway Commission) اتشركال حوكمة قواعد بتطبيؽ الخاصة التوصيات مف مجموعة تضمف والذي 

                                                           
دور مراقب الحسابات في تعزيز اإلفصاح بالتقارير المالية في ظؿ حوكمة الشركات: دراسة صالح صاحب شاكر، و ناظـ شعالف جبار التميمي    1

 .5ص ، 2009، جامعة بغداد، العراؽ، 9، العدد3د ، مجممجمة دراسات محاسبية ومالية، تحميمية لمقوائـ المالية لمشركة العامة لمصناعات المطاطية



 
 

 

 
46 

 

 ................اإلطاس انعاو  نسٕكًح انششكاخ...........انفظم األٔل......................................

 بمفيـو االىتماـ طريؽ عف لؾوذ المالية القوائـ إعداد في والتالعب الغش حدوث منع مف بيا يرتبط  وما
 .اتلشركا إدارة مجالس أماـ الخارجي تدقيؽال مينة وتقوية الداخمية الرقابة نظاـ

 National Association of Securities)و (New-York Stock Exchange)أصدر كؿ مف  1999وفي سنة 

Dealers)  تقريرىما المعروؼ باسـ(Blue Ribbon Report) بو تقـو أف يمكف الذي الدور عميةبفا اىتـ والذي 
 مف مجموعة التقرير ىذا تضمف حيث اتشركال حوكمة بمبادئ االلتزاـ بشأف بالشركات  تدقيؽال لجاف

 اإلشارة تمت كمالتدقيؽ، وا المحاسبة في وخبرة استقالؿ مفتدقيؽ ال لجنة أعضاء بصفات تتعمؽ التوصيات
 .1الداخمي تدقيؽوال الخارجي تدقيؽال ووظيفة المالية التقارير ادإعد تجاهتدقيؽ ال لجنة مسؤوليات تحديد إلى

أكسمي" -صادؽ الكونغرس األمريكي عمى قانوف يسمى "قانوف ساربينز 2002جويمية لعاـ  31في 
نسبة إلى األشخاص الذيف ُأنيطت بيـ ميمة إعداد ىذا القانوف وىما عضواف في السمطة التشريعية األمريكية 

الذيف  المدققيف القانونييفرس(. وينص القانوف عمى تشكيؿ ىيأة لمرقابة ميمتيا مراقبة أداء )أعضاء الكونغ
ُيدققوف القوائـ المالية لمشركات العامة، كما أنو يقضي بوجوب إنشاء لجنة لمتدقيؽ في كؿ شركة عامة، وأف 

ُيؤكِّد مجمس  تقرير الرقابة الداخميةُتصِدر إدارة الشركة ضمف التقارير المالية السنوية المنشورة تقريرًا يسمى 
اإلدارة بموجبو مسؤوليتو عف احتفاظ الشركة بنظاـ رقابة داخمي وأف ينفذ ىذا النظاـ بفاعمية. كما يقضي 

لمشركة تقريرًا يسمى بتقرير فحص تأكيدات يتـ استخدامو إليضاح رأي المدقؽ  المدقؽ القانوني بتقديـالقانوف 
المتقدـ مف مجمس اإلدارة حوؿ الرقابة الداخمية لمشركة. كما يطمب القانوف مف ىيأة حياؿ ما تضمنو التأكيد 

سوؽ الماؿ األمريكية أف ُتطالب الشركات المساىمة اإلفصاح عما إذا كانت الشركة قد تبنت قواعد السموؾ 
. وينظر 2اىا الشركةالميني وآداب مزاولة عمؿ المدراء التنفيذييف في الشركة واإلفصاح عف القواعد التي تتبن

 :3المجتمع األكاديمي إلى القانوف وفؽ اآلتي
o  في ضوء نشوء إخفاقات  1934و 1933ُيعد أىـ قانوف لتنظيـ األعماؿ منذ قانوف األوراؽ المالية لسنة

 محاسبية وفضائح مالية لعدة شركات أمريكية؛
o  وحة قبؿ صدوره؛أنو عالمة فارقة ُتميِّزه عف جميع األبحاث واآلراء التي كانت مطر 
o  أنو عنصر ميـ إلزالة المخاطر الخارجية وحاالت عدـ التأكد التي ُتواجو المحاسبيف الممارسيف لممينة

 لألىداؼ المرجوة منيا. وتدقيؽ الحساباتفي إيفاء المحاسبة 

                                                           
 .96-95محمد مصطفى سميماف، مرجع سابؽ، ص 1
، مجمة اإلدارة واالقتصاد، أكسمي( في رفع كفاءة مينة التدقيؽ الخارجي-دور قانوف )ساربينز عمي حسيف الدوغجي وأسامة عبد المنعـ سيد عمي،  2

 .9-8، ص2011، 86العدد
 .9المرجع نفسو، ص  3
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أصدرت بورصة نيويورؾ العديد مف المتطمبات التي تمثؿ مبادئ أو قواعد لمحوكمة  2003وفي سنة 
 :1ات المسجمة بيا ومف ىذه المبادئشركت بيا الوألزم
 ؛أف يكوف غالبية أعضاء مجالس اإلدارة مف المستقميف 
 ؛ة بأي عالقة ىامةشركعمى مجمس اإلدارة تحديد بدقة المدير المستقؿ وىو الذي ال يرتبط مع ال 
 حتفاظ بوظيفة التدقيؽ الداخمي؛ات االشركعمى جميع ال 
 رشادات وميثاؽ الحوكمة، والنظاـ  تدقيؽجػاف الػات تبني تشكيؿ لشركعمػى ال والتعيينات، والمكافآت، وا 

 األساسي لمحوكمة، واإلفصاح عف مياميا.
مف تجربة الواليات المتحدة األمريكية في مجاؿ حوكمة الشركات، نخمص إلى أنيا شبيية إلى حد 

مف أوائؿ دوؿ العالـ يات المتحدة األمريكية الوالبعيد بنظاـ الحوكمة في المممكة المتحدة البريطانية. كما ُتعد 
، وقد ساعدىا عمى ذلؾ تطور طار القانوني والمؤسسيتوفير اإل تطبيؽ حوكمة الشركات عبرفيما يخص 

سوؽ الماؿ بيا ووجود ىيأة فاعمة تراقب سوؽ الماؿ وُتشرؼ عمى تنظيـ تداوؿ األوراؽ المالية، عالوة عمى 
 (Sarbanes-Oxley)صدور قانوف   لمحاسبة والتدقيؽ. كما نخمص  إلى أف التطور الذي وصمت إليو مينة ا

مف أىـ محطات تطور حوكمة الشركات في الواليات المتحدة األمريكية والذي أعطى مفيوما جديدا  ُيعتبر 
 .ليا

ويؤدي اإلخفاؽ  ،مما سبؽ يتضح لنا أف كال مف نظـ الداخمييف والخارجييف تحمؿ مخاطر في طياتيا
الغرض مف وبما أف  ،نشاء اآلليات المالئمة لتخفيض ىذه المخاطر إلي تيديد رفاىة اقتصادات بأكمميافي إ

وكمة الشركات النظاـ الفعاؿ لح، لذا فإف قميؿ إلى أدنى حد مف ىذه المخاطرنظـ حوكمة الشركات ىو الت
 تطبيؽ فعالية لضماف ضوابط، التي تمثؿ الداخمية والخارجية محدداتعمى مزيج مف اليجب أف يعتمد 

 ، وىذا ما سيتـ دراستو في المطمب الموالي.2الشركات حوكمة
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 New York stock Exchange (NYSE), Final NYSE Corporate Governance Rules, Nov 2003.  

 القيمة عف التوقعات فجوة وخفض األداء عمي الحوكمة وأثره لنظـ المحاسبية وغير المحاسبية اآلليات بيف التكامؿحسانيف،  قطب سعيد أحمد  2
، 46، المجمد 1 رقـ العدد اإلسكندرية،  جامعة ، العممية لمبحوث التجارة كمية مجمة، السعودي سيـاأل سوؽ عمى ميدانية العادلة لممنشأة: دراسة

 .18،  ص2009يناير   مصر،
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 انًطهة انثانث: انًسذداخ األعاعٍح نرطثٍك زٕكًح انششكاخ

 مف مجموعتيف ومستوى جودة توافر مدى عمى عدمو مف الشركات لحوكمة الجيد يتوقؼ التطبيؽ

الداخمية ىي عبارة عف ترتيبات داخؿ الشركة  محدداتالو مية. الداخ وتمؾ الخارجية المحددات المحددات، ىي
تيدؼ إلي تقميؿ المخاطر عف طريؽ تحديد العالقات بيف المديريف، والمساىميف، ومجالس اإلدارة وأصحاب 
المصالح. وحتى يكوف ليذه اإلجراءات أثر لو مغزى فإنيا يجب أف تدعـ بعدة أنواع مف المؤسسات 

ىذه اإلجراءات  ىعم مع بيئة الدولة المعنية )ويطمؽ ة موضوعة بشكؿ يتوافؽشركالمف خارج والتشريعات 
 .1الخارجية( محدداتال
 محددات خارجية: .1

ُتشير إلى المناخ العاـ لالستثمار في الدولة، والذي يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ: القوانيف المنظمة  
لمنافسة ومنع الممارسات االحتكارية لمنشاط االقتصادي )مثؿ قوانيف سوؽ الماؿ والشركات وتنظيـ ا

واإلفالس(، وكفاءة القطاع المالي )البنوؾ وسوؽ الماؿ( في توفير التمويؿ الالـز لممشروعات، ودرجة تنافسية 
الرقابية )ىيأة سوؽ الماؿ والبورصة( في إحكاـ  ييآتأسواؽ السمع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجيزة وال

فضال عف بعض المؤسسات ذاتية التنظيـ التي تضمف عمؿ األسواؽ بكفاءة الرقابة عمى الشركات، وذلؾ 
)ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ الجمعيات المينية التي تضع ميثاؽ شرؼ لمعامميف في السوؽ، مثؿ المدققيف 
والمحاسبيف والمحاميف والشركات العاممة في سوؽ األوراؽ المالية وغيرىا(، باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة 

 ميف الحرة مثؿ مكاتب المحاماة والتدقيؽ والتصنيؼ االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية. لم
وترجع أىمية المحددات الخارجية إلى أف وجودىا يضمف تنفيذ القوانيف والقواعد التي تضمف حسف 

 .2إدارة الشركة، والتي تقمؿ مف التعارض بيف العائد االجتماعي والعائد الخاص
  ات داخمية:محدد .2

ُتشير إلى القواعد واألسس التي ُتحدِّد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السمطات داخؿ الشركة بيف 
، والتي يؤدي توافرىا مف ناحية وتطبيقيا مف ناحية أخرى فالجمعية العامة ومجمس اإلدارة والمديريف التنفيذيي

الشكؿ التالي الذي أصدره "البنؾ الدولي"  مثِّؿويُ  إلى تقميؿ التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ الثالثة.
 المحددات الداخمية والخارجية التي يتكوف منيا اإلطار الفعاؿ لحوكمة الشركات.

 
 

                                                           
مركز المشروعات  تأسيس حوكمة الشركات في االقتصادات النامية والصاعدة واالنتقالية، إصدار دليؿكاتريف ؿ.كوشتا ىمبمينج وجوف د.سوليفاف،   1

 .17، ص2002مارس الخاصة، الدولية 
2Samiha FAWZY, Assessment of Corporate Governance in Egypt, Working Paper N°82, The Egyptian Center 
for Economic Studies, Egypt,  April 2003,  p4.  
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 الشركات حوكمة محددات(:  5) رقـ شكؿ
  المحددات الداخمية  المحددات الخارجية

     خاصة  تنظيمية

       
       
       
  ر إلى ػػػػب   يرفع تقريػػػػػراقوػي يعيف       
       
       

  وـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتق                 
       
       

مػف الخاصة تشػير إلػى عناصػر القطػاع الخػاص، وكيانػات االدارة الذاتيػة، ووسػائؿ االعػالـ، والمجتمػع المػدني. وتمػؾ الجيػات التػي تقمػؿ المؤسسات * 
 عدـ توافر المعمومات، وترفع مف درجة مراقبة الشركات، وتمقي الضوء عمى السموؾ االنتيازي لإلدارة.

، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى العممي الدولي حوؿ: محددات الحوكمة ومعاييرىامحمد ياسيف غادر،  المصدر:
 .17، ص2012 ديسمبر 17-15جناف، لبناف، ، كمية إدارة األعماؿ، جامعة العولمة اإلدارة في عصر المعرفة

ح الجانب األيسر مف الشكؿ البنية التقميدية لحوكمة الشركات، والتي تتعامؿ مع المسائؿ التقميدية  ُيوضِّ
جراءات تشكيؿ  مثؿ: العالقة بيف المساىميف وبينيـ وبيف مجمس اإلدارة، والعالقة بيف المجمس والمديريف، وا 

 ة،...الخ. وُكٌؿ مف تمؾ األجزاء ميـ في حد ذاتو. المجمس، وعمميات اإلدار 
األدوات التي يحتاجونيا  -سواء كانت ممكيتيا عامة أـ ال–وُتوفِّر حوكمة الشركات لممديريف داخؿ الشركة 

لضماف الفعالية والمساءلة واتخاذ قرارات صائبة. فمتطمبات تعزيز اإلبالغ توجب وجود إجراءات محاسبية 
طرة داخمية أقوى، وىذا بدوره، ُيوفِّر لممديريف األدوات التي يحتاجونيا لمسيطرة عمى النفقات مطورة وأنظمة سي

وحساب العوائد. وبزيادة الشفافية وانتظاـ التقارير المالية ُيصِبح المديروف أكثر قابمية لممساءلة عف القرارات 
ُيمكف بسيولة تحديد مواطف ضعؼ األداء التي يتخذونيا، وعف مستوى األداء الذي ينتج عنيا. فبيذا السبيؿ 

واألنشطة التي تُبدِّد موارد الشركة في أنشطة غير مربحة، وبالتالي معالجتيا. وُتصبح مجالس اإلدارات نفسيا 
أكثر رصانة في سيطرتيا عمى معامالت المخاطر في ظؿ وجود مراجعة محاسبية مستقمة ولجاف مقاصة، 

ارة بشكؿ متزايد اتجاه تعييف مديريف مستقميف لضماف الشفافية واتخاذ وكذلؾ مع تحوؿ تركيبة مجمس اإلد

 المساىموف
 أصحاب المصالح

 مؤسسات خاصة*:

  وفدققممحاسبوف و 
 محاموف 
 تصنيؼ ائتماني 
 استثمار بنوؾ 
 استشارات 
 تحميؿ مالي 

 

 معايير:

 المحاسبة 
 تدقيؽال 
 أخرى 

 دالقوانيف والقواع

 القطاع المالي:

 قروض 
 مساىمة في رأس الماؿ 

 األسواؽ:

 تنافسية األسواؽ 
 استثمار أجنبي مباشر 
 الشركاتى الرقابة عم 

 مجمس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائؼ الرئيسية
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في العديد مف األسواؽ الصاعدة محؿ –تزاؿ  قرارات قابمة لممساءلة. عمى أف استقامة المديريف المستقميف ال
دة الفعالة تزاؿ متأثرة بالمساىميف المييمنيف. ومع ذلؾ، فقد دفعت ىذه المجالس الجدي تساؤؿ، ألف قراراتيـ ال

إلى إحداث إصالحات داخمية، حسنت مف الكفاءة والسيطرة عمى المخاطر، وصارت أكثر عدال في تمثيميا 
 لمصالح المساىميف.

ىي األمر األكثر أىمية  -الموضحة  عمى الجانب األيمف مف الشكؿ السابؽ–لكف اآلليات الخارجية 
االعتراؼ بأىميتيا لفترة طويمة والتي يكتمؿ بيا إطار  عمى الرغـ مف عدـ كالجزائر، بالنسبة لمدوؿ النامية

حوكمة الشركات في األسواؽ الصاعدة، غير أف التعامؿ مع أوجو القصور المؤسسية ىذه بالتوازي مع 
 .1ممارسات الشركة الداخمية أمر ال مفر منو لنجاح إصالحات حوكمة الشركات

 تتأثر إنياف خارجية محددات أو داخمية تمحددا كانت سواء المحددات أف نجد سبؽ ما ضوء يوف
نيا أ كما المجتمع، أفراد عند وبالوعي ،يواالجتماع االقتصادي بالنظاـ مرتبطة أخرى عوامؿ بمجموعة
 في الثقة زيادة عمى تعمؿ جميعا فيي  الشركة، داخؿ والتنظيمية والقانونية التنافسية بالبيئة أيضا ةمرتبط

 عمى والحفاظ االستثمار، معدالت ورفع المدخرات تعبئة عمى توقدر  وزيادة ماؿ،ال سوؽ دور وتعميؽ االقتصاد
 تو قدرا ودعـ الخاص القطاع نمو عمى تشجع الشركات حوكمة أف كما ،المستثمريف صغار أو األقمية حقوؽ

 .عمؿ فرص وخمؽ األرباح وتوليد التمويؿ عمى الحصوؿ في المشروعات وتساعد ،التنافسية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. متوفر 12-10، دوف تاريخ، صكات كأداة تنمويةمف شركات مستدامة إلى اقتصاديات مستدامة: حوكمة الشر مركز المشروعات الدولية الخاصة،   1

  arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corp-www.cipeعمى الموقع:
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 انًثسث انثانث: زٕكًح انششكاخ فً اندضائش

 اآلونة فيالجزائر  اىتماـ استقطبت التي اليامة الموضوعات مف الشركات حوكمة موضوع يعتبر
ستراتيجية  أولوية أصبحت حيث األخيرة،  وتحديات برىانات الفوز أجؿ مف الراىف الوضع ظؿ في وطنيةوا 
 مف خالؿ الشركات في الجزائر واقع حوكمةنتطرؽ إلى وؼ مف خالؿ ىذا المبحث س. و ومتطور مفتوح سوؽ

 المطالب التالية:
 
 
 

 
 انًطهة األٔل: ًَٕرج زٕكًح انششكاخ فً اندضائش

 النسيج إلى وبالنظر الشركة، عمى والرقابة اإلدارة في كبير أثر لو وتشتتيا الممكية تركز فإ
 ما أف حيث والمتوسطة،الصغيرة  شركاتال مف األولى بالدرجة يتكوفالجزائر نجده  في المؤسساتي

 المسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات ومؤسسات المحدودة المسؤولية ذات شركات ىي %85.1يعادؿ
 ىيمنة جعار ت عنو نتج الذي" السوؽ اقتصاد" رزائالج اتبعتو الذي االقتصادي لمنظاـ نتيجة وىذا  المحدودة،
 الصادرة التشريعات ناحية مف سواء الخاص لمقطاع كبيرة أىمية ءبإعطا االقتصادية اتمشركل الدولة واحتكار

 ما ىو الشركات ماؿرأس  في المالؾ فإف الدولة تمتمكيا التي الشركات أما. *الداعمة تآاليي ناحية مف أو
 القيمة لمقابؿ نًا وضام عمومية مساىمة شركة تعد التي ،"المساىمة صناديؽ"ػػػػػػػػِ ب تسميتو عمى اصطمح

 بوصفيا المحمية والجماعات الدولة، تقدميا التي األخرى والقيـ والسندات، والحصص، األسيـ في تمثمةالم
 سمي بماوُعوِّضت  تمَّ حُ  أف لبثت ما ثـ 1988 أوت 23 يـو الفعمي نشاطيا بدأت وقد ،ليامتعاماًل ائتمانيًا 

 رقـ القانوف الشركات بتوجيو المتعمؽ فالقانو  ينظميا التي الدولة ممكية أف حيث "القابضة الشركات" آنذاؾ
 اإلدارة وصالحية الشركات قبؿ مف الماؿ رأس  ممكية حؽ بيف واضحة بصورة يفصؿ ٔانزي 88-01

 عف متميزة معنوية شخصية االقتصادية العامة الشركات أصبحت القانوف ىذا بموجب إذ فييا، والتسيير
 وتسييرىا، إدارتيا في تتدخؿ ال لكف الشركات ماؿ سأر  في ةمساىم مالكة تعد (الدولة)  األخيرة ىذه الدولة
 أو عينية حصص إلى األخيرة ىذه تحويؿ مقابؿ لمدولة الشركات تصدرىا التي األسيـ في تترجـ الممكية وىذه

                                                           

، القانوف 14/04/1990رخ في المؤ  10-90رقـ  والقرض النقد قانوف: منيا نذكر وقوانيف مراسيـ الجزائر عدة أصدرت التشريعات ناحية مف  *
وزارة الشركات  إنشاء تـ التنظيمية الييآت ناحية مف .  أما12/12/2001 في المؤرخ 18-01والمتوسطة رقـ  الصغيرة الشركات التوجييي لترقية

 بموجب والمتوسطة الصغيرة كاتالشر  لتطوير الوطنية ، والوكالة18/11/1994المؤرخ في  211-94 رقـ التنفيذي المرسوـ بموجب والمتوسطة الصغيرة
 .03/05/2005المؤرخ في 165-05 رقـ التنفيذي المرسوـ

  :؛ًَٕرج زٕكًح انششكاخ فً اندضائشانًطهة األٔل 

 ،يشازم ذطثٍك زٕكًح انششكاخ فً اندضائش؛ انًطهة انثاًَ: تٕادس، يٍثاق 

 اخ ذطثٍك زٕكًح انششكاخ فً اندضائش.انًطهة انثانث: يعٕل 
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 ىيكؿ أف القوؿ يمكف وليذا. 1الشركات ىذه في الممثمة المعنوية الشخصية تصرؼ تحت وجعميا نقدية 
 الشركات، ىذه لطبيعة العائمية بالممكية يعرؼ أومركزة  ممكية والمتوسطة الصغيرة الشركات ـمعظ في الممكية

  %.51 بقاعدة بالعمؿ لمدولة مركزة ممكية فيي الكبيرة الشركات في أما
 القانوف فإفالشركات المتبع في الجزائر  حوكمة نموذج بو يتميز الذي الممكية ىيكؿ نوع يخص وفيما

 فإف الماؿ سأر  مف المتبادلة الحصص أو الممكية أما اليرمية، بالممكية يسمح الشركات اؿأعم ينظـ الذي
 ال"أنو  عمىمف القانوف التجاري الجزائري   730المادة تنص حيث الممكية، مف النوع بيذا يسمح ال القانوف
 مف اجزءً  باشرةم تمتمؾ األخيرة ىذه كانت إذا أخرى شركة في أسيما تمتمؾ أف المساىمة لشركة يمكف

يمكف تحديد خصائص الشركات الجزائرية مف منظور ىيكؿ ممكية الشركات، و %10.2 عف يزيد رأسماليا
 في الجدوؿ التالي.ىو ممخص كما 

 هيكم يهكية انشركاتات انجزائرية ين ينظىر شركخصائص ان (:3جذول رقى )

 ات العموميةشركال ات الخاصةشركال معيار التفرقة
ة كشر طبيعة ال

 االقتصادية
شركة اقتصادية اجتماعية ذات دافع رفاىية أصحاب  .ة اقتصادية عقالنية ذات دافع ربحيشرك

 .المصالح والمجتمع
وجود نسبة تركز كبيرة لمممكية تعود  درجة تركز الممكية

لممستثمريف المؤسسيف )عادة أقارب، أو 
 .أفراد لدييـ اىتمامات مشتركة(

د يكوف لمدولة مع المستثمر )في الممكية تعود لمدولة، وق
حالة الشراكة مع القطاع الخاص المحمي أو األجنبي( 
مع سيطرة الدولة مف خالؿ امتالكيا ألكبر نسبة مف 

 رأسماؿ الشركة.
تحقيؽ أكبر قدر مف المنافع بالشكؿ الذي  ىدؼ الشركة

يساعد عمى تعظيـ ثروة المالؾ )األرباح، 
 .ة...الخ(النمو، البقاء، تعزيز المنافس

تحقيؽ مصالح الفئات المختمفة ألصحاب المصالح: 
المحمية، المجتمع المدني،  ييآتمثؿ: العماؿ، ال
 .المقرضيف...الخ

الفئة ذات التأثير 
 ةشركعمى إدارة ال

العمومية،  ييآتأصحاب المصالح )الممثميف مف ال .حممة األسيـ أوالمالؾ، الشركاء 
 .العماؿ، البنوؾ...الخ(

، نحو إطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب الدولية: دراسة نظرية تطبيقيةعمر عمي عبد الصمد،  ر:المصد
، تخصص مالية ومحاسبة، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة (غير منشورة) أطروحة دكتوراه في العمـو التجارية

 .214-213ص ،2013، الجزائر، 3الجزائر
وسيطرة الشركات في الجزائر ممكية ىيكؿ  عدـ وجود تشتت فيمف الجدوؿ السابؽ، يتضح لنا 

إضافة إلى وجود قمة الشركات المدرجة في  ة.شركالبنوؾ، ...الخ عمى إدارة ال العمومية، ييآتالممثميف مف ال
مية عمى ىيكؿ القطاع الخاص سواء البورصة وغياب الدور الفاعؿ لسوؽ رأس الماؿ، وسيطرة الممكية العائ

                                                           
 .210-209مرجع سابؽ، ص ي،ضويف حمزة 1
 .284، ص730، المادة 2007طبعة دار بمقيس لمنشر، الدار البيضاء، الجزائر،  ،القانوف التجاري  2
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مف ناحية الممكية أو مف ناحية اإلدارة، وضعؼ الثقافة المالية خاصة "البورصة" لدى الجميور، والدور 
أف الجزائر تقترب مف حيث الخصائص إلى الفاعؿ لمبنوؾ في تمويؿ االقتصاد كميا مؤشرات تدؿ عمى 

 .نموذج الداخمييف
 اق، يشازم ذطثٍك زٕكًح انششكاخ فً اندضائشانًطهة انثاًَ:  تٕادس، يٍث

يؽ مبادئ الجزائر إلى تحسيف بيئة األعماؿ في البالد قصد الشروع في مسعى ييدؼ إلى تطبسعت 
بعدة إصالحات ىيكمية مست الجوانب التنظيمية والتشريعية لذا فقد قامت ، عمى أرض الواقع الشركات حوكمة

وىذا ما سنتطرؽ لو في  .ت لتفعيؿ إطار حوكمة الشركات في الجزائركما قامت بعدة مبادرا ، ياالتي تحكم
مف بينيا ميثاؽ الحكـ الراشد التي و ىذا المطمب، مف خالؿ عرض أىـ بوادر حوكمة الشركات في الجزائر 

، حيث سنقوـ بعرض لمحة عنو 2009والذي تبنتو وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  لممؤسسات
 مراحؿ تطبيؽ حوكمة الشركات  في الجزائر. بإيجاز، ثـ عرض

 بوادر حوكمة الشركات في الجزائر  .1
لقد كاف مف الضروري أف ُتواكب الجزائر التغيرات الحاصمة في المجاؿ االقتصادي عمى مستوى 

وتطبيقاتيا. غير أنو  الشركات حوكمةإلصالحات االقتصادية بعيًدا عف المحيط الدولي، وعميو ُشرع في ا
ظيور بعض مؤشرات األداء السمبي لمشركات الجزائرية ولالقتصاد الجزائري عمومًا، كتصنيؼ وبسبب 

في المرتبة  "منظمة الشفافية الدولية"الجزائر ضمف الدوؿ التي يستفحؿ بيا الفساد، حيث ُصنِّفت مف قبؿ 
وقصد تفعيؿ  تخذة.ممة اإلجراءات والتدابير الم، بالرغـ مف ج2011مف مجموع دوؿ العالـ وذلؾ سنة  112

، وىي فرع لمنظمة الشفافية الدولية، "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد"ىذه اإلجراءات والتدابير تـ إنشاء 
غير أف دعـ ىذه  والتي أعدت تقارير عف الظاىرة ُتؤكِّد االنتشار الواسع لكافة أنواع الفساد اإلداري والمالي.

تكوف  الشركات حوكمةولي والبنؾ العالمي، جعؿ مبادئ النقد الدالتدابير واإلصالحات مف قبؿ صندوؽ 
وأف  خاصة ،1"لجنة الحكـ الراشد"ضمف التوجييات المقدمة لمسمطات العمومية، مما دفع بالدولة إلى تكويف 

عضاء لتقييـ دوري فيما يتعمؽ الذي يقضي بخضوع الدوؿ األ "النيباد"رت مف المبادريف بمشروع بِ الجزائر اعتُ 
حو إقرار العمؿ بمبادئ . ومف المؤشرات الدالة عمى توجو السمطات العمومية في الجزائر نالشركات حوكمةب

 نذكر:الشركات حوكمة ومقومات 
 تتمحور التي ، 2006سنة ييأةال ذهى تأسستومقاومتو:  الفساد مف لموقاية الوطنية ييأةال تشكيؿ 

عداد الفساد، مف قايةلمو  تدابيرو  وتوجييات سياسات احر اقت حوؿ مياميا  اطرمخ مف لمتوعية برامج وا 
 ومن والوقاية الفساد أعماؿ عف الكشؼ في ـىساتُ  أف كفمي التي عموماتمال جمع إلي باإلضافة الفساد،

                                                           
داري والمالي الناتج عف المحاسبة اإلبداعية حالة الشركة األمريكية لتسويؽ الكيرباء الحوكمة وقاية مف الفساد اإل، بديسي فييمةو سميرة عطيوي  1

 .32، ص2012، نوفمبر 27دورية دولية عممية محكمة، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  مجمة العمـو االنسانية، ،Enronوالغاز الطبيعي 
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 الشبكة إلي ييأةال ذهى انضمت حيث الصمة، ذات اإلدارية واإلجراءات القانونية لألدوات الدوري والتقييـ
 أخرى ىيأةو  وزارة 42 بذلؾ لتضاؼ ، 2008سنة تأسست التي الفساد ومكافحة ةىالنزا لتعزيز العربية

 عموماتمال تبادؿو   القدرات لتنمية نوعيا مف فريدة تشاركية إقميمية آلية تشكؿ التي العربية، نطقةمال في
 ؛1اختصاصيا في تدخؿ التي السياسات ومناقشة

 مواتية فرصة متقىمال ذاى شكؿ حيث ، 2007جانفي في لممؤسسات الراشد الحكـ حوؿ مؤتمر أوؿ انعقاد 
 ميثاؽ إعداد فكرة تبمورت متقىمال ذاى فعميات وخالؿ ؤسسة،مال عالـ في الفاعمة األطراؼ جميع لتالقي
 ؛2تخذتُ  عممية وخطوة توصية كأوؿ لممؤسسة الراشد لمحكـ جزائري

 الكتشاؼ بادرةمب الجزائرية ماؿاألع اداتتحاو   جمعيات قامت ات:الشرك لحوكمة عمؿ مجموعة إنشاء 
 ولقيادةر، باشمال األجنبي االستثمار جذب بغاية األعماؿ تمعمج في الحوكمة تشجيع تييئ التي الطرؽ

 عمؿ موعةمج  بإنشاء 2007 سنة والخاص العاـ القطاعيف في صالحمال أصحاب قاـ العممية ذهى
 ومؤسسة (GCGF*) تشركاال لحوكمة يمالعال نتدىمال مع جنب إلي جنبا تعمؿ اتشركال لحوكمة
 ؛الجزائري شركاتال حوكمة دليؿ لوضع( IFC) الدولية التمويؿ

 جمعية مف كؿ قبؿ مف 2009 سنة الدليؿ ذاى إصدار تـ: الجزائري الشركات حوكمة دليؿ إصدار 
(CARE )؛الجزائر فيشركات ال لحوكمة الوطنية جنةموال 
 موعةمج قامت الشركات، حوكمة دليؿ خمقيا التي الدفع قوة عمى بناءً  : الجزائر حوكمة مركز إطالؽ 

 العاصمة، بالجزائر 2010 أكتوبر في الجزائر حوكمة مركز بإطالؽ الجزائرية الشركات حوكمة عمؿ
 الدليؿ، وادمب االلتزاـ عمى الجزائرية الشركات ساعدةمل منبر ثابةمب فو ليك الجزائر حوكمة مركز تأسس
 عتبرويُ  الشركات، بحوكمة يريىالجما الوعي ورفع الدولية، الشركات حوكمة ارساتمم أفضؿ واعتماد
 البالد، في االقتصادية البيئة بتحسيف والتزام إلظيار األعماؿ لمجتمع جديدة فرصة ركزمال إطالؽ

 ؛3سؤوليةموال ساءلةموال الشفافية فييا امب قراطية،مالدي الحوكمة قيـ سيفتحو 

                                                           
، تـ aciac.org/arabic/resources/ac/news.aspx?nid=1128-http://www.undpالفساد:  ومحاربة  العربية لتعزيز النزاىة الشبكة موقع 1

 .19/04/2015االطالع يـو 
 .13، الجزائر، ص2009، الجزائري ةلممؤسس الراشد الحكـ ميثاؽالتقميدية،  والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة  2
ودعـ ونشر المنتدى العالمي لحوكمة الشركات ىو منتدى قاـ بتأسيسو البنؾ الدولي ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، ويقـو ىذا المنتدى بتأييد  *

ؿ المنتدى تحت رعاية حكومات اليند ولوكسمبورغ معايير حوكمة الشركات في أنحاء العالـ خاصة في الدوؿ النامية واالقتصادات االنتقالية، ويعم
 وىولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمممكة المتحدة والواليات المتحدة ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ومجموعة البنؾ الدولي.

، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ لمستجدات الحاليةواقع الحوكمة في بيئة األعماؿ الجزائرية في ظؿ ا، بف الشيخ سارةو ناريماف بف عبد الرحماف   3
نوفمبر  26-25، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، آليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة الممتقى العممي الدولي حوؿ

   .5، ص2013
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 بمغمب مجا برنا األوروبي ادتحاال  ىتبن  الجزائر: في الحوكمة لتعزيز األوروبي االتحاد برنامج  
 الشامؿ والنمو واإلصالح الشراكة دعـ برنامج إطار في الجزائر في الحوكمة لدعـ" يورو مالييف10"
 ذاى وييدؼ والسياسي، االقتصادي المجاليف في الحكـ مؤسسات تعزيز إلي البرنامج ويرمي ،)الربيع(

 وتشجيع الفساد، مكافحة وتعزيز العدالة، إلي الوصوؿ ذلؾ في امب القانوف سيادة تعزيز ىلإ البرنامج
 ؛1العامة اليةمال إدارة متابعة سيفتحو  التنمية، في واطنيفمال جميع مشاركة

  إقداـ السمطات العمومية عمى تطيير مناخ األعماؿ وتوسيع مجاؿ الحريات االقتصادية وىذا بمراجعة
صالحيا، تبسيط النظاـ الضريبي وتنشيط عمؿ السوؽ المالي بتشجيع دخوؿ المنظومة الم صرفية وا 

 ؛2الشركات إليو وىذا بإرساء الثقافة المالية لدى مسيري الشركات وبياف أىمية السوؽ المالي
  االنتقاؿ نحو اقتصاد السوؽ ما جعؿ الشركات الجزائرية تخضع لاللتزامات الدولية التي تقوـ عمى

المحاسبي واعتماد  ية. وىذا ما استدعى مراجعة المخططواإلفصاح في إعداد ونشر القوائـ المال الشفافية
 ؛2010ع في العمؿ بو ابتداًء مف سنة رِ نظاـ محاسبي ومالي جديد وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية شُ 

   ونة لمسموؾ يعمؿ وفؽ مد مدقؽ حسابات خارجيإلزاـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة اعتماد
لزاميا بنشر النتائج المحاسبية، مف ما كاف ىذا اإللزاـ يخص الشركات ذات واألخالقيات، بعد األسيـ. وا 

 خالؿ نشر القوائـ المالية المعبرة عف المركز المالي؛
  فتح النقاش حوؿ ضرورة تنظيـ مينة المحاسبة بشكؿ يمنحيا حرية واستقاللية أكبر بتمكيف المينييف مف

 بعيدًا عف محاوالت التدخؿ الحكومي؛ميني لممينة تنظيـ ب القياـ
  ح كيفية إسناد وتوزيع المسؤوليات داخؿ الشركات. فعادة ما مراجعة القانوف التجاري بالشكؿ الذي ُيوضِّ

تقع إدارة مجموعة كبيرة مف الشركات عمى عاتؽ رئيس مدير عاـ. وىذا األسموب قميؿ الفعالية فيما 
والمساءلة، ألف النصوص القانونية تقضي بأف ُيراقب مجمس اإلدارة المدير العاـ. ويفقد يتعمؽ بالمراقبة 

 .3مجمس اإلدارة ىذا الدور عندما يكوف رئيسو ىو المدير العاـ
، خطوات التي قامت بيا الجزائر  بيدؼ تفعيؿ آليات حوكمة الشركاتأىـ الاإلصالحات ُتمثِّؿ ىذه 

حد مف الفساد اإلداري والمالي المنتشر بشكؿ كبير. وىي كذلؾ بمثابة محاولة والتي ُيتوخى مف العمؿ بيا ال
خطار المحاسبيف والممارسيف، مف  ، بخطورة الوضع وبضرورة التقيد مدققيف داخمييف وخارجييفلمتحسيس وا 

 بالمواثيؽ المينية خاصة المتعمقة بالجانب األخالقي.

                                                           
1 Disponible sur le site internet: www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=34108.. consulté le: 29/04/2015. 

، أطروحة في إرساء مبادئ حوكمة الشركات: دراسة ميدانية لحالة الجزائر IAS/IFRSأىمية اعتماد معايير المحاسبة الدولية محمد سفير،   2
، الجزائر، 3الية ومحاسبة، كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائردكتوراه في عمـو التسيير)غير منشورة(، تخصص م

 .255ص، 2014-2015
 .33-32بديسي، مرجع سابؽ، صفييمة عطيوي و سميرة   3
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 ................اإلطاس انعاو  نسٕكًح انششكاخ...........انفظم األٔل......................................

 في فسادا األكثر الدوؿ قائمة في متدنية رتب تؿتح الجزائر الزالتورغـ كؿ ىذه الجيود المبذولة 
 في صدر الذي الدولية الشفافية منظمة عف الصادر التقرير حسب 105 الرتبة احتمت حيث العالـ،
 مف العالـ دوؿ كافة مف واطنيفمال راءآ مف موعةمج تضمف الذي ، 2013سنة تقرير وحسب. 2012ديسمبر
 في القطاعات كؿ أفى إل -عمييا اعتمد التي العينة إلي استنادا- راشأ فقد ،حوؿ الفساد الجزائر بينيا

 اؿمال قطاع أف يعتقدوف الجزائرييف مف %74 أف ىإل التقرير يمفت كما متفاوتة، بنسب الفساد يشمميا الجزائر
 مازاؿ الشركات في الجزائر  حوكمة آليات تفعيؿ أف عمى يدؿ ما ذاىو  ا،فسادً  األكثر القطاعات مف واألعماؿ
 .1بذولةمال الجيود رغـ ضعيفا

 ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة الجزائرية  .2
الشركات بشكؿ عاـ لـ تكف مطروحة لمنقاش في الجزائر، ولكف بعد إلحاح الييآت حوكمة إف  قضية 

المالية الدولية وعمى رأسيا صندوؽ النقد الدولي والبنؾ العالمي بضرورة تبني حوكمة الشركات، سواء عمى 
المستوى الكمي في إدارة االقتصاد،أو عمى المستوى الجزئي في إدارة الشركات، ونظرا لتصنيؼ الجزائر في 
مراتب جد متقدمة في قضية المشاكؿ البيروقراطية وضعؼ مناخ االستثمار، أصبح تطبيؽ الحوكمة في 

 الراشد الحكـحوؿ "دولي  ممتقى أوؿ 2007ة سن مف جويمية شير فيانعقد . ليذا فقد 2الجزائر يطرح بإلحاح
 الراشد جزائري لمحكـ ميثاؽ" فكرة إعداد تبمورت الممتقى ىذا فعاليات وخالؿ، الجزائرفي  "لممؤسسات
 حوؿ والتفكير العمؿ حمقة جمعية مف كؿ تفاعمت وقد تتخذ، عممية وخطوة توصية كأوؿ "لممؤسسة
 إنشاء بواسطة تنفيذه ضماف ثـ ومف مشروع إلى بترجمتيا الفكرة، مع المؤسسات رؤساء منتدىو المؤسسة

الصغيرة  المؤسسات وزارة في ممثمة العمومية، السمطات تفاعمت وقد .التمثيؿ ومتعدد متجانس عمؿ فريؽ
 السامية إطاراتيا أحد وتكميؼ الممؼ قبوؿ رعاية بواسطة لممشروع بدعميا ،التقميدية والصناعة والمتوسطة
 الدعـ وكذا تسخير الجزائر في لممؤسسة الراشد الحكـ ميثاؽ بتحرير المكمؼ ؿفوج العم في الفعمية لممشاركة
 مؤسسة مثؿ بالجزائر الدولية المقيمة والمؤسسات ييآتال مف مجموعة المبادرة في شاركت كما .المادي
 راشدال لمحكـ الدولي المنتدى وكذا والمتوسطة الصغيرة لتطوير المؤسسات" ميدا" وبرنامج الدولية التمويؿ

 .3لممؤسسة

                                                           
 .7مرجع سابؽ، ص، بف الشيخسارة بف عبد الرحماف و  ناريماف  1
، مداخمة مقدمة إلى المؤسسات المصرفية: محدداتيا، معاييرىا، وتطبيقاتيا مع اإلشارة لحالة الجزائر الحوكمة فيحكيـ بف جروة وعبمة مخرمش،    2

، المنظـ مف قبؿ كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو آليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامةالمؤتمر العممي الدولي حوؿ 
 .10 -9ص، 2013نوفمبر 26 -25ر، يومي جزائالتسيير، جامعة ورقمة، ال

 .13التقميدية، مرجع سابؽ، ص والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة 3
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 الوطنية والمجنة (CARE) جمعية مف كؿ فيو أعمنت 2009 مارس 11 في وطني مؤتمر عقدوقد 
"الحكـ الراشد  1بأنو ُعرِّؼقد و  ،ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة إصدار عف جزائرال في الشركات لحوكمة

مة في آف واحد لضماف استدامة لممؤسسة ىو عبارة عف فمسفة تسييرية ومجموعة مف التدابير العممية الكفي
الفاعمة في المؤسسة، تقاسـ الصالحيات  األطراؼوتنافسية المؤسسة بواسطة تعريؼ حقوؽ وواجبات 

 والتنمية التعاوف منظمة قبؿ  مف المعتمدة الراشد الحكـ شكمت مبادئ. وقد والمسؤوليات المترتبة عمى ذلؾ"
 بعيف أخذه تحريو مع العمؿ فريؽ منيا استميـ التي جعالمرا أىـ 2004 لعاـ إصدارىا ضمف االقتصادية
 .2الجزائرية المؤسسة خصوصيات االعتبار
 القطاعيف في الوعي وزيادة نشر في ذلؾ باستثمار تقـو أف المحمية الجماعات مف األمر يتطمبو 

 نجاح ويعتمد . الي الالـز المؤسسي واإلطار شركاتال حوكمةومزايا  بفوائد اإلعالـ، وأجيزة والخاص العاـ
 يتطمب وىذا ،األعماؿ مجتمع في قبوليا نطاؽ اتساع مدى عمىالجزائر  في الشركات حوكمة ممارسات إتباع

 في المصالح أصحاب بدعـ الدولية المشروعات مركز يقـو العممية ىذه ولمساندة ثقافي، تحوؿ إحداث
 الشركات حوكمةل الترويج بيدؼ وعاتبالمشر  الخاصة والتفكير العمؿ دائرة مثؿ والخاص العاـ القطاع
تباع الوعي وزيادة  .3بيا الخاص جزائريال الدليؿ وا 

 المؤسسات يدمج ال الميثاؽ أف غير الراشد، الحكـ بمبادئ مبدئيا معنية الجزائرية المؤسسات كؿ إف
 خاصة مقاربةب ترتبط ألنيا الميثاؽ نطاؽ عف فييا الراشد الحكـ إشكالية تخرج والتي عمومي، رأسماؿ ذات

 4: إلى خاصة بصفة موجو، الميثاؽ ىذا إف .العمومية لألمواؿ الجيد االستعماؿ عمى تتوقؼ
 تطمح كما نشاطيا واستمرارية ديمومة إلي تصبو والتي الخاصة، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجموع 

 ية؛الوطن لمتنمية المحرؾ دور فيو تمعب وتنافسي، عصري اقتصاد ضمف نفسيا فرض إلى
 لذلؾ تتييأ التي تمؾ أو البورصة، في المساىمة المؤسسات. 

 يأتي فيو وبذلؾ، المفعوؿ السارية التنظيمية والنصوص القوانيف سياؽ ضمف الميثاؽ ىذا ويندرج
 مجموعة يمثؿ ال فيو وفيرة، المجاؿ ىذا في النصوص وأف خاصة الكماؿ، عييدّ  ال أنو غير ليا، موافقا
نما والتنظيمية القانونية صالنصو  لمدونة شاممة  .اتمؤسسال متناوؿ يىاـ ف ومصدر مرجعية وثيقة وى وا 

 بضرورة الوعي بدرجة مرتبط وىو وتطوعي، حر مسعى لممؤسسة الراشد الحكـ ميثاؽ إلي االنضماـ يعتبرو 

                                                           
 .16التقميدية، مرجع سابؽ، ص والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة  1
 .13، صالمرجع نفسو 2
 صيؼ ، 13العدد الدولية الخاصة، المشروعات مركز يصدرىا دورية نشرة ،جاىاتوات قضايا الشركات حوكمة الخاصة، الدولية المشروعات مركز 3

 .2ص القاىرة، ،2008
 .19التقميدية، مرجع سابؽ، ص والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة 4
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 الحكـ مبادئ لبعث الراسخ وعزميـ األولى بالدرجة المالكيف طرؼ مف المسعى ىذا مثؿ فرصة استغالؿ
1واستدامتيا ودعميا لممؤسسة الداخمي المستوى عمى الراشد

. 

 2:ىي عمى أربعة مبادئ أساسية في الجزائر يقـو الحكـ الراشد لممؤسسةو   

الحقوؽ والواجبات الخاصة باألطراؼ الشريكة، وكذا االمتيازات وااللتزامات المرتبطة بيـ، اإلنصاؼ:  -أ
  يجب أف توزع بصورة منصفة؛

الحقوؽ والواجبات، وكذا الصالحيات والمسؤوليات المترتبة عف ذلؾ، يجب أف تكوف واضحة  ة:الشفافي -ب
 لمجميع؛ وصريحة

 بواسطة أىداؼ محددة وغير متقاسمة؛ ةمسؤولية كؿ طرؼ محددة عمى حد المساءلة: -جػ
 .كؿ طرؼ شريؾ يكوف محاسبا أماـ طرؼ آخر عف الشيء الذي ىو مسؤوؿ عنو المحاسبة: -د

 وشفافية، عالوة بإنصاؼ تتـ أف يجب )المحاسبة(والرقابة  )المسؤولية(المسؤوليات  توزيع مميةع إف
 .واإلشراؼ المسؤوليات لتوزيع تخضع والشفافية اإلنصاؼ فإف قواعد ذلؾ، عمى

إف مبدأ الشفافية يعتبر مبدأ ميـ في كيفية توزيع المسؤوليات خاصة في مجاؿ رصد ومراقبة النتائج، 
يتو، كمما تعمؽ األمر بتنظيـ العالقات بيف األطراؼ الشريكة الداخمية، و ف مبدأ المساواة يسترجع أولكذلؾ فإ

 .بواسطة توزيع المسؤوليات، فيما بينيـ
 :ما يمي أبرزىامف الجزائري عدة انتقادات، لممؤسسة الحكـ الراشد  ميثاؽيت لجِّ قد وُ و 

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات  قبؿـ الراشد لممؤسسة الجزائري مف صدور ميثاؽ الحك -
، وىو بذلؾ موجو إلى ىذه الفئة مف المؤسسات بالدرجة األولى، وىي في غالبيتيا مؤسسات التقميدية

عائمية تعتمد عمى التمويؿ الذاتي والبنكي،  وىي بذلؾ ذات طابع وتركيبة خاصة. وبالتالي فمف 
وعة مف الراشد مف حيث المحتوى وجعمو موجيا إلى مجمالضروري إعادة صياغة ميثاؽ الحكـ 

 ؛المؤسسات باختالؼ أنواعيا
 مدرجة بشكؿ سطحي في ميثاؽ الحكـ الراشدالشركات حوكمة وجود العديد مف متطمبات مبادئ  -

لمواصفات ومؤىالت عضو  عدـ تضمينو وصفا وافياومثاؿ ذلؾ لممؤسسة الجزائري كإشارات فقط، 
 ؛اكتفى باإلشارة إلى أعضاء ذوي خبرة ومياراتمجمس اإلدارة، حيث 

 ،تركيبتيا ،كيفية إعدادىا ،عددىا مف حيث عدـ وجود شرح دقيؽ ومفصؿ لمجاف مجمس اإلدارة،  -
 .3ومياميا

 
                                                           

 .16التقميدية، مرجع سابؽ، ص والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة  1
 .66ص ، المرجع نفسو 2

 .43، ورقمة، الجزائر، ص2013، 12عدد  ،مجمة الباحث، إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر: دراسة مقارنة مع مصر، عمي عبد الصمدعمر   3
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 في الجزائر مراحؿ  تطبيؽ حوكمة الشركات  .3
مف إف مضاىاة الدوؿ النامية لممارسات حوكمة الشركات في البمداف المتقدمة يحدث الكثير 

االضطرابات االقتصادية واالجتماعية وحتى التشريعية، فحقيقة مشاكؿ حوكمة الشركات ال تنتيي بمحاكاة 
أفضؿ الممارسات لبعض الدوؿ المتقدمة، وعميو فإف لكؿ منطقة إطار خاص بيا لحوكمة شركاتيا يتناسب 

رسات حوكمة الشركات بما مع ظروفيا وأوضاعيا المحمية، لذا فإنو يتعيف تكييؼ وتعديؿ إجراءات ومما
. وقد أكدت الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ومركز 1يتناسب مع الحاجات المحمية لالقتصاديات االنتقالية

أنو يتعيف عمى اقتصاديات بمداف العالـ النامي ومنيا الجزائر أف تمر  المشروعات الدولية الخاصة عمى أف 
رساء القو   :يمي فيما نذكرىااعد واإلجراءات الالزمة لتطبيؽ حوكمة الشركات، بخمس مراحؿ ضرورية لتبني وا 

  :الوعي مستوى رفعالمرحمة األولى 
 مفيـو أف ىو النامية، لدوؿوغيرىا مف ا الجزائر في الشركات حوكمة نجاح تواجو التي التحديات أىـ أحد إف

 معنى تحديد عمى األولى الفترة في اتالمناقش تتركز ولذا المحمية، المغة في موجودا يكف لـ الشركات حوكمة
حوكمة اىيـ األساسية  المتعمقة بنظاـ ، حيث يتـ في ىذه المرحمة رفع مستوى الوعي وتوضيح المف2التعبير

الشركات حوكمة يف، وسائر الموظفيف( وتبييف أف لمختمؼ األطراؼ داخؿ الشركة )مالؾ، مسير الشركات 
ىداؼ تخدـ أصحاب المصمحة، ويكوف ذلؾ عف طريؽ عقد عبارة عف وسيمة لتحقيؽ مجموعة مف األ

، الشركات حوكمةري ليا )أسباب االىتماـ بتطبيؽ اجتماعات، دورات تكوينية، متضمنة إبراز اإلطار الفك
 الشركات حوكمةتبييف المعالـ الرئيسية لنظاـ  مفيوميا، مبادئيا، أىميتيا، أىدافيا...إلخ(، باإلضافة إلى

كثقافة وسموؾ والتزاـ الشركات حوكمة ر األطراؼ داخؿ الشركة فيو، ومحاولة ترسيخ مفيوـ براز مكانة ودو وا  
 ؛3ينعكس في تعامالت الشركة

  :القوانيف وضعالمرحمة الثانية 
 السموؾ مبادئ تحديد عممية بدء باإلمكاف يصبح حتى ما، بمد في التجارية األوساط في الوعي يبرز فإ ما 

 مبادئ عمى باالعتماد القومية القوانيف وضع يبدأ ما وغالبا باالمتثاؿ، يتعمؽ ما في قضية تشكؿ التي المحمية
 مف االنطالؽ خالؿ ومف منيا، االنطالؽ يتـ كقاعدة الشركات لحوكمة االقتصادية والتنمية التعاوف منظمة

                                                           
 .48مرجع سابؽ، ص، كرميةنسريف   1
مقدمة في المؤتمر الوطني الثاني مداخمة  التأصيؿ النظري لماىية حوكمة الشركات والعوائد المحققة مف جراء تبنييا،، موريسمية صديقي و خضرة   2

أكتوبر  31و30المنعقد بجامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، يومي  ،متطمبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة لمدولةحوؿ 
 .11، ص2012

، مرجع سابؽ، ب الدولية: دراسة نظرية تطبيقيةنحو اطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجار عمر عمي عبد الصمد،   3
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 ما في المحمي الواقع تعالج التي الخاصة وقوانينيا مبادئيا مجموعات تطوير الدوؿ تستطيع القاعدة، ىذه مثؿ
 ؛1الدولية بالمعايير وااللتزاـ التجاري بالتعامؿ يتعمؽ
  :التطبيؽ مراقبةالمرحمة الثالثة 

 ؛بو الشركات تقيد مدى توضيح يجب لمحوكمة، ما قومي قانوف تبني رسميا يتـ عندما
  :الجديدة المسؤوليات عمى التدريبالمرحمة الرابعة 
 في التنفيذييف المديريف عاتؽ عمى جديدة مسؤوليات تقع الشركات، لحوكمة  العاـ طاراإل وضع يتـ أف بعد 

ميـ كيفية يقوـ بتعمي أف التجارية الشركات قطاع عمى يتعيفلذا  اإلدارة،  مجالس وأعضاء التجارية، الشركات
 ؛2القياـ بواجباتيـ

  :إضفاء الطابع المؤسساتي عمى حوكمة الشركاتالمرحمة الخامسة 
حوكمة حدث عندما يتقبؿ الوسط التجاري حوكمة الشركات، وىذا ي خيرة في تطبيؽالمرحمة األ وىي تعتبر 

 .3كجزء مف أعمالوالشركات 
مما سبؽ، نجد أف الجزائر قد بمغت المرحمة الثانية مف مراحؿ تطبيؽ حوكمة الشركات والتي تمثؿ 

الراشد لممؤسسة، كما نجد أنو بعد   مرحمة وضع القوانيف، حيث نجد أف الجزائر قامت بوضع ميثاؽ الحكـ
صدور ميثاؽ الحكـ الراشد لـ يتـ إنشاء أي ىيأة متخصصة لغرض رقابة تطبيؽ ميثاؽ الحكـ الراشد بحسب 

 اطالع الطالبة )حتى  تاريخ إنجاز ىذه األطروحة(.
 اإلاطلب الثالث: معىكاث جطبُم خىهمت الشسواث في الجصائس

ر مف بيف الرىانات الكبرى التي يجب عمييا أف تسعى إلى تحقيقيا، في الجزائ الشركات حوكمةتعتبر 
حوكمة التي تحوؿ دوف تحقيؽ سير آليات إال أف ىذا ليس باألمر الييف نظرا لممشاكؿ التي تعاني منيا و 

، وبالتالي الوصوؿ إلى التنمية. ولعؿ أىـ األسباب التي كانت بمثابة حجر العثرة أماـ الجزائر نذكر شركاتيا
 ما يمي:

 ؛انعداـ الشفافية وغياب المساءلة 
  االقتصاد الجزائري يفتقر إلى سوؽ مالي بالمفيوـ المتعارؼ عميو، مما عرقؿ المضي في تجسيد

 ؛ر النظاـ المصرفي بالشكؿ المطموبالخوصصة وكذا في تطوي
 ؛1نقص المعمومات الكافية والضرورية، مما قد يعطي صورة غير صادقة عف الشركات 

                                                           
 .11، مرجع سابؽ، صموريسمية صديقي و خضرة  1
مدى إمكانية تطبيؽ نظاـ حوكمة الشركات االقتصادية والمالية وحاجتيا لألنظمة والقوانيف: دراسة حالة الشركات المدرجة في دياال جميؿ الرزي،    2

دكتوراه في المحاسبة )غير منشورة(، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية، جامعة أبي بكر روحة أط، سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية
 .47،  ص2012/2013بمقايد، تممساف، الجزائر، 

 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.  3
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 مف العديد عنو وينتج الحوكمة، بغياب الفساد ظيور يرتبط ما عادة  :ر الفساد المالي واإلداريانتشا 
 االستثمارات ىروب عمى يعمؿ الحوكمة غياب عف الفساد الناتج فانتشار والخطيرة، السمبية اآلثار

 عمى لحكوميا اإلنفاؽ انخفاضا منيا أخرى، اقتصاديةا تكاليؼ لمفساد إفف ذلؾ جانب إلى األجنبية،
 مطبؽ يواجو الذي والتحدي األكبر الموارد، تخصيص سوء فزيادة االجتماعية، التوجيات ذات المشاريع
 الفساد، ألف محاربة عف أساسا ولةؤ لمسا الحكومية األجيزة ليشمؿ الفساد نطاؽ اتساع ىو الحوكمة

 المناخ استمرار عمى رصيـلح وذلؾ التشريعية، اإلصالحات وجو في تقؼ ما دائما الفاسدة الحكومات
 كبيرة؛  مكاسب الذي يمنحيـ الفاسد

 الحوكمة تطبؽ أف تحاوؿ والصاعدة النامية االقتصاديات كانت إذا  والديمقراطية: العممية الممارسة 
 قواعد إرساء عمى تعمؿ أف عمييا الواجب مف أصبح السعي ىذا إطار في فإنيا سميـ وفعاؿ، بشكؿ

 الديمقراطية؛
 الحوكمة، حاؿ ىو وىكذا بالقانوف تقيد إذا إال فعاال يكوف أف شيء ألي يمكف ال  القانوف: مطةس احتراـ 

 سمطة أىمية وتأتي وتحمييا، تدعميا قوانيف ىناؾ كاف إذا إال ورشيدة فعالة حوكمة ىناؾ تكوف فمف
 ىناؾ يكوف وقد األجنبية، االستثمارات جذب عمى تساعد التي الميمة إحدى األدوات كونيا القانوف
 فصؿ يحدث ال حتى الميمة، العناصر بعض عمى يجب التركيز لذا القانونية، النصوص بيف تناقض

 الثواب بالتطبيؽ، االلتزاـ التحديد، العناصر الوضوح، ىذه ومف العممية الناحية مف وتطبيقو القانوف بيف
 الخ؛....والعقاب

 اإلدارة مجالس بيف تتـ التي والفساد التواطؤ عمميات إف :المصالح أصحاب بيف سميمة عالقة إنشاء 
 ومستقبميا بالشركة أيضا تضر ولكنيا المصالح، أصحاب بحقوؽ فقط تضر ال المديريف التنفيذييف وكبار
 أصحاب حقوؽ بحماية ىعنتُ  التي والسياسات اإلجراءات مف ىناؾ حزمة يكوف أف الضروري مف لذا

 .2بالشركة المصمحة
 
 

                                                                                                                                                                                           
مجمة األكاديمية ، ساد وأثرىا عمى كفاءة السوؽ الماليحوكمة الشركات أداة لرفع مستوى اإلفصاح ومكافحة الفشريؼ غياط وفيروز رجاؿ،    1

 .216، ص 2012، 12و 11مزدوج رقـ ، عدد الدنمارؾ في العربية
دور ، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الدولي الثمف حوؿ: واقع الحوكمة في دوؿ مختارة مع التركيز عمى التجربة الجزائرية، صبايحينواؿ   2

 20-19، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، الجزائر، اء المؤسسات واالقتصادياتالحوكمة في تفعيؿ أد
 .667-668، ص2013نوفمبر 
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 التي الجزائرية ؤسساتمال مشاكؿ الحكـ الراشد لممؤسسات في الجزائر بعض  وقد ورد في ميثاؽ
 :  1التالية النقاط في الشركات، نذكرىا حوكمةإلى   تسعى
 ؟البنؾ مع العالقة تحسيف كيفية 
 عمى ؤسساتمال ذهى حصوؿ صعوبة في تتمثؿ الجزائرية العمؿ بيئة في االنتشار واسعة مشكمة ناؾى 

 توقعةمال أو السابقة حساباتيا أو ؤسساتمال ذهى رأسماؿ نقص مف البنؾ شكاوى ظؿ في ؾوذل بنكية، قروض
 وارتباطيا الحسابات بصحة مبادئيا خالؿ مف أساسا تيتـ الحوكمةو  االقتصادية، الحقيقة تعكس ال والتي

 ؛والتوقعي التاريخي الجانب في ؤسسةمال شفافية وزيادة االقتصادية بالحقيقة
 ؟عائمية تكوف ما غالبا التي لممؤسسة األولية النواة إلى خارجيف مستثمريف جذب يمكف كيؼ 
 راقبةمال في حقيـ فقداف خشية األقمية أصحاب خاصة الطرفيف مف تبادؿمال الحذر مشكمة حيطر  ابغال ذاىو  

 كمةالحو  بادئمل الصاـر التطبيؽ في شكمةمال ذهى وحؿ األغمبية، إلى بالنظر ؤسسةمال لتسيير الالزمة
 ؛بينيـ ساويةمتال عاممةموال ساىميفمال حقوؽ بحماية تعمقةمال
 ؟الجبائية اإلدارة مع ثقة عالقة إقامة لممؤسسة يمكف كيؼ 
 والحؿ الجبائية، اإلدارة مع منيا الخاصة حتى الجزائرية ؤسساتمال لدى ذرحال عالقة توسعت الوقت رورمب 

 بطريقة مستقبميا بناء في أساسيا عنصرا عديُ  ما وىو  ت،حساباال عف اإلفصاح في ةىوالنزا الشفافية إتباع في
 ؛صفاء أكثر
 ؟المساىميف مع العالقة توضيح يمكف كيؼ 
 اعتماد وى والحؿ سمبيا مفيوما الجمعية لفكرة تعطي والتي ساىميفمال بيف داخمية نزاعات ؤسساتمال تعرؼ 

 ؛وواجباتيـ ـحقوقي ديدتحو  ساواةمال مف قدر عمى ساىميفمال معاممة مبدأ
 ؟المساىميف غير والمسيريف المساىميف بيف العالقات توضيح يمكف كيؼ 
 واالمتياز الثقة منيا شاكؿمال مف العديد يطرح لمعائمة نتمييفمال غير أو ساىميفمال غير سيريفمال وجود إف 

 اإلدارة مسمج تآيى ديدتحو  سيريفموال ساىميفمال بيف العالقات توضيح إلى الحاجة يظير ذاىو  ،رواألج
 ؛هوغير  ديريفمال لمجنة راقبةموال
 ؟التنفيذي الفريؽ داخؿ المسؤوليات توضيح يمكف كيؼ 
 مف أو تمييعيا مف إما تعاني التي التنفيذية لممسؤوليات أفضؿ بتحديد يسمح الراشد الحكـ قواعد تبني إف 

 وبيف وبين أو التنفيذي الفريؽ ىلد سواء الداخمية األزمات ظيور إلى يؤدي ذاىو  ،وفي بالغمال اىتركيز 
 .ساىميفمال

                                                           
 .24 ص التقميدية، مرجع سابؽ، والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة  1
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كما يمكف توضيح عدة معوقات تحد مف تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر عمى أرض 
 :1الواقع تنشأ مف داخؿ الشركة أو مف خارجيا، تتمثؿ فيما يمي

 :لمية التي يتمثؿ في عدـ الفصؿ بيف الممكية واإلدارة فأغمب االقتصاديات العا المصدر الداخمي
يكوف فييا تطبيؽ حوكمة الشركات فعاال تحاوؿ أف تبتعد قدر اإلمكاف في تأسيس شركاتيا عف الشركات 
العائمية، فميس بالضرورة أف يكوف رئيس مجمس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي مف يمتمؾ النسبة األكبر مف أسيـ 

مف الضروري أف يتمتع ىذا الرئيس بقدرة  الشركة ممف يتمتعوف بعالقات واسعة مع مساىمي الشركة، ولكف
 ؛وكفاءة وفاعمية عالية في إدارة الشركة

 :وىو المناخ االستثماري العاـ في الدولة ومدى توافر القوانيف والتعميمات المنظمة  المصدر الخارجي
عطائيا صفة اإللزاـ وعدـ تعارضيا مع ىذ ه لمنشاط االقتصادي، التي تضمف تطبيؽ حوكمة الشركات وا 

 القوانيف.
 مف الجزائر، في الشركات حوكمة تطبيؽل ساعيمال بعض نالؾى أف الحظ، نُ سبؽ ما خالؿ مف

،مال ذاى تطبيؽ ى إل تسعى ناشطة وجمعيات تآيى ظيور خالؿ  مف موعةمج الجزائر  تبنت قدكما  فيـو
 فيزتح وكذلؾ ، زائريةالج األعماؿ بيئة في تشركاال حوكمة طارإ لتفعيؿ بادراتموال يكميةيال اإلصالحات

 حوكمة مركز تأسيس تـ كما ، الجزائرية الشركات حوكمة دليؿ الجزائر وضعت كما  الخاص، القطاع نمو
 ذلؾ وكؿ . الجزائرية األعماؿ بيئة في الحوكمة تعزيز إلى تيدؼ التي االيجابية بادراتمال مف اىوغير  الجزائر

 في تأخرةالم الدوؿ مف الجزائر تعتبر ذلؾ كؿ ورغـ. المجاؿ ذاى في الحالية ستجداتمال مع التكيؼ جؿأ مف
 األعماؿ بيئة في الحوكمة لتفعيؿ الدولة جيود زيادة يـمال فمف لذا بطيئة بخطى تسير والزلت المجاؿ ذاى

 .الجزائرية
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 خالطح انفظم األٔل

 مف خالؿ دراستنا لإلطار العاـ لحوكمة الشركات، خمصنا إلى ما يمي:
نما تـ تعريفيا مف وجية نظر المنظمات   ال يوجد تعريؼ واحد متفؽ عميو لحوكمة الشركات، وا 

 الدولية والباحثيف والكتاب بحسب اىتمامات وتخصصات كؿ منيـ؛

حوكمة الشركات تستمد أىميتيا مف خالؿ العديد مف المزايا والمنافع التي يمكف لمشركات بؿ ولمدوؿ   
مف جراء التطبيؽ الجيد والسميـ لقواعد ومبادئ الحوكمة التي تنوعت أيضا مف أف تجني ثمارىا 

جيات إصداراتيا مف منظمات دولية وىيآت أسواؽ الماؿ والبورصات وكذلؾ المجامع المينية وكميا 
 تيدؼ إلى التطبيؽ الفعاؿ لحوكمة الشركات؛

 والخارجية؛يتطمب تطبيؽ حوكمة الشركات توافر وجودة مجموعة مف المحددات الداخمية  

ال يوجد نموذج أمثؿ لحوكمة الشركات، ولذا نجد قواعد أو أطر لحوكمة الشركات لكؿ دولة، والذي  
 يختمؼ باختالؼ ظروؼ كؿ بمد؛ 

إصالحات بغية تحسيف بيئة األعماؿ وتييئة األطر القانونية والمؤسسية لمشركات  ةقامت الجزائر بعد 
 سعيا منيا إلرساء مبادئ حوكمة الشركات؛

اإلطار العاـ لحوكمة الشركات ضرورة تعييف المساىميف لمدقؽ خارجي مؤىؿ وذو كفاءة يتطمب  
مينية إلجراء تدقيؽ لكافة عمميات وأنشطة الشركة بغرض إبداء الرأي الفني المحايد والموضوعي في 

الشركة  مدى صدؽ وعدالة القوائـ المالية لمشركة في التعبير في كؿ جوانبيا اليامة عف نتيجة نشاط
ومركزىا المالي وغيرىا مف األمور المالية. وىذا ما سيتـ دراستو في الفصؿ الموالي المعنوف بػػِ: 

 أساسيات التدقيؽ الخارجي في ظؿ حوكمة الشركات.
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 انفصم انثاني:

في ظم أساسيات انتذقيق انخارجي 

 حىكًة انشركات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذًٍٓذ

 تعدد بعد وذلؾ الخارجي، التدقيؽ ينةمب ـ تماىاال تضاعؼالقرف الحادي والعشريف  مطمع شيد  لقد
 الفساد أسبابيا أحد مفكاف  التيو  العالـ عبر الشركات كبريات مست التي اليةمال الفضائحو  األزمات تواليو 

 حيث كات،الشر  لحوكمة كآلية التدقيؽ مينة عمى صارمة ضوابط فرض فشؿ بسبب، اليمالو  المحاسبي
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 الحسابات صحة عمى ـىتأكيد خمفية عمى ذلؾالمدققيف و  إلى المحاسبي الفساد في ـاالتيا أصابع يتجِّ وُ 
 مف أصبح لذا الوضع، حقيقة منيا عدة جوانب في تعكس ال معموماتو  بيانات مف تحويو ماو  اليةمال القوائـو 
ؿ ميمة المدقؽ الخارجي  ويخدـ حوكمة لميـ إعادة النظر في أساسيات التدقيؽ الخارجي وذلؾ بما ُيسيِّ ا

 الشركات. وىذا ما سيتـ دراستو في ىذا الفصؿ مف خالؿ المباحث التالية:
 سنتطرؽ  في ىذا المبحث إلى مفيـو التدقيؽ الخارجي، ثـ  انخاسخً، انًثسث األٔل: ياٍْح انرذلٍك

 بيؽ حوكمة الشركات؛اإلطار العاـ لنظرية التدقيؽ، ثـ توضيح أىمية التدقيؽ الخارجي في تط
 ،في ىذا المبحث سنتطرؽ  انًثسث انثاًَ: يعاٌٍش انرذلٍك انخاسخً فً ظم زٕكًح انششكاخ

في  دور معايير التدقيؽ الخارجي، ثـ إبراز الخارجي مينة التدقيؽتنظيـ عمى المشرفة المنظمات إلى 
دقيؽ الخارجي وما يقابميا في معايير الدولية لمت، باإلضافة إلى التعرؼ عمى التطبيؽ حوكمة الشركات

 ؛الجزائر
  :مف خالؿ ىذا المبحث  ك انخاسخً فً ظم زٕكًح انششكاخ،ًذلذمشٌش انانًثسث انثانث

اتجاه الدور الحوكمي لتقرير المدقؽ الخارجي توضيح ، ثـ ماىية تقرير المدقؽ الخارجيسنتطرؽ إلى 
 لتقرير المدقؽ الخارجي.الحوكمية األبعاد ،  باإلضافة إلى إبراز في الشركة أصحاب المصالح
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 انخاسخً انًثسث األٔل: ياٍْح انرذلٍك

لقد تطورت مينة التدقيؽ  بتطور حياة اإلنساف وخصوصا الجانب االقتصادي، ولذلؾ فقد تطورت 
جراءاتيا لتحقيؽ أىدافيا التي تطورت مع الزمف، كما تغيرت النظرة إلييا نتيجة لزي ادة الحاجة إلييا أساليبيا وا 

 مف خالؿ المطالب التالية:في ىذا المبحث  وزيادة أىميتيا. وىذا ما سيتـ دراستو
 
 
 

 
 انخاسخً انًطهة األٔل: يفٕٓو انرذلٍك

، حيث كاف الموظفوف العموميوف فييا يحتفظوف بسجالت يعود ظيور المحاسبة والتدقيؽ إلى مصر
ف بخدمات المحاسبيف ناحكومتي مصر القديمة واليوناف تستعي انت قد كلمراقبة اإليرادات وتدبير األمواؿ، و 

والمدققيف لمتأكد مف صحة الحسابات العامة، فكاف المدقؽ في اليوناف يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر 
 .1تعني يستمعو  "Audiure"والسجالت لموقوؼ عمى صحتيا وسالمتيا فكممة تدقيؽ مشتقة مف كممة التينية 

التدقيؽ بفعؿ ظيور نظرية الوكالة التي ترتب عمييا انفصاؿ سمطة المالؾ عف سمطة المسيريف، وتطور 
بعدما أصبح رب العمؿ يشؾ في وجود تالعب وغش وعدـ دقة في الحسابات، فيقوـ بتعييف شخص مستقؿ 

 .  2لمتحقيؽ في الحسابات مف خالؿ اإلصغاء واالستماع إلى المحاسب
 تعريؼ التدقيؽ الخارجي .1

 يمي:  فيما سرد بعضيا نقوـ بتدقيؽ لم ظيرت عدة تعاريؼ
 " المعمومات، إنتاج لمسار نتائج باعتبارىا البيانات في التحقيؽ لقد تـ تعريؼ التدقيؽ الخارجي عمى أنو 

  ؛3الحسابات" ىذه تحضير وطريقة حسابات الشركة عمى كرقابة يعمؿ حيث
 نما أيضا وضع ليس  خارجيتدقيؽ الالأنو "وتـ تعريفو أيضا ب عممية فحص البيانات المالية فقط وا 

اختبارات لمدى صحة السجالت المحاسبية في المؤسسة، حيث يقوـ بيا مدقؽ مستقؿ ُيعبِّر برأي 
 ؛4موضوعي عمى مدى عدالة تقديـ البيانات المالية"

                                                           
 .17، ص2010، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، (1تدقيؽ الحسابات)ولؤي محمد ودياف،  محمد الوقادسامي   1
، أطروحة دكتوراه عموـ في دور التدقيؽ االجتماعي في بناء إستراتيجية المؤسسة: دراسة ميدانية لبعض مؤسسات والية سطيؼمراد سكاؾ،   2

 .106، ص2010/2011، الجزائر، 1ر منشورة(، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ العمـو االقتصادية )غي
3 Olivier HERRBACH, Le comportement au travail des collaborateurs de cabinets d’audit financier: une 
approche par le contrat psychologique, Thèse de doctorat en Sciences de gestion, Université Des Sciences 
Sociales, Toulouse I, France, 2000, p22. 
4 Louis BRAIOTTA et al, The Audit Committee Handbook, Fifth Edition, Published by John Wiley & Sons, Inc, 
Hoboken, New Jersey, 2010, p82. 

 انًطهة األٔل: يفٕٓو انرذلٍك انخاسخً؛ 

 انًطهة انثاًَ: اإلطاس انعاو نُظشٌح انرذلٍك؛ 

 .انًطهة انثانث: أًٍْح انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ 
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  المؤسسة  نتقادي المحايد لدفاتر وسجالتاإلوفي تعريؼ آخر نجد أف التدقيؽ الخارجي ىو "الفحص
ومستنداتيا بواسطة شخص خارجي بموجب عقد يتقاضى عنو أتعاب تبعا لنوعية الفحص المطموب منو، 

 ؛1وذلؾ بيدؼ إبداء الرأي الفني المحايد عف صدؽ وعدالة التقارير المالية لممؤسسة خالؿ فترة معينة"
  بيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر ىناؾ مف عّرفو بأنو: "فحص انتقادي منّظـ ألنظمة الرقابة الداخمية والو

والسجالت والقوائـ المالية لممنشأة التي يتـ مراجعة حساباتيا بقصد إبداء رأي فني محايد في مدى صحة 
أو دقة ىذه البيانات ودرجة االعتماد عمييا ومدة داللة القوائـ المالية أو الحسابات الختامية التي أعدتيا 

 .2ة أعماليا مف ربح أو خسارة"المنشأة في التعبير عف نتيج
وُيالحظ مف ىذه التعاريؼ أف ىناؾ نقاط مشتركة تـ اإلشارة إلييا في كؿ التعاريؼ، يمكف ذكرىا فيما 

 يمي:
 :ط المسبؽ لما سوؼ يقوـ بو أي أف عممية التدقيؽ تعتمد عمى التخطي التدقيؽ الخارجي عممية منظمة

 المدقؽ؛
 :و يعمؿ عمى تحقيؽ عدة أىداؼ، أبرزىا إبداء الرأي فيما يخص في التدقيؽ الخارجي عممية ىادفة

 صدؽ القوائـ المالية وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة؛
 حيث يقوـ بو شخص أو مكتب ميني مستقؿ، يتمتع بقدر مف الخبرة التدقيؽ الخارجي عممية مستقمة :

 والكفاية المينية المطموبة؛
 حيث يعمؿ المدقؽ الخارجي عند إتمامو لميامو عمى تبميغ النتائج التي : التدقيؽ الخارجي وسيمة اتصاؿ

 توصؿ إلييا إلى األطراؼ المعنية.
 الفرؽ بيف التدقيؽ والمراجعة .2

ؿ لمعمؿ المالي والمحاسبي بشكؿ مِّ كَ مثؿ المراجعة الوجو المُ تُ ، حيث جعةالمراعف التدقيؽ يختمؼ 
 د الفرؽ بيفدَّ حَ ج ىذا العمؿ في نياية الفترة المالية، ويُ عاـ، وىي تعكس مدى صدؽ وصحة وموضوعية نتائ

مف العامميف في الوحدة  االستفساراتف المراجعة تتمثؿ في "مجموعة مف أساس أالمراجعة والتدقيؽ عمى 
ص وتحميؿ المعمومات، التي تحتوييا القوائـ والتقارير المالية في حلى فإضافة إموضوع المراجعة والتدقيؽ، 

وال تتضمف المراجعة دراسة وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، وال  ."طار التدقيؽإؿ في مضمونو عف طار يقإ
عتبر عمييا، في حيف تُ  االطالعيضا فحص وتحميؿ السجالت والدفاتر المحاسبية ولكف تتضمف أتتضمف 

لمحاسبية في الدفاتر كثر عمقا وتحميال مف المراجعة. فعممية فحص البيانات اأشمؿ و أوسع و أعممية التدقيؽ 

                                                           
 .16، ص2005، 2، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، طى التدقيؽ الحديثالمدخؿ إلأحمد حممي جمعة،   1
 .63، ص2014، دار الكتاب الجامعي، العيف، االمارات العربية المتحدة، المراجعة وحوكمة الشركاتجيياف عبد المعز الجّماؿ،  2
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ما القياـ بدراسة وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية وتحميمو، أعد مراجعة، والسجالت لمتأكد مف صحتيا وسالمتيا تُ 
 .1اعد تدقيقً و تقييـ عناصر الكفاءة والفاعمية فتُ أ
 التدقيؽ الخارجي في الجزائرمفيـو  .3

بصفة افظ الحسابات والخبير المحاسبي َماَرس مينة التدقيؽ الخارجي في الجزائر مف قبؿ محتُ  
عمى شركات األشخاص بعد موافقة  وبصفة اختياريةعمى شركات األمواؿ عند توفر شروط معينة،  إلزامية

والتي نصت  2011المتضمف قانوف المالية لسنة  10/13مف قانوف رقـ  66الجمعية العامة، فحسب المادة 
خص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقؿ رقـ عمى أّنو ال يتعيف عمى المؤسسات ذات الش

( التصديؽ عمى حساباتيا مف قبؿ محافظ الحسابات. ويتـ 10.000.000أعماليا عف عشرة مالييف دينار )
التطرؽ فيما يمي إلى مفيوـ محافظ الحسابات والخبير المحاسب باإلضافة إلى شركات التدقيؽ، نظرًا 

 .01-10لتقديـ خدمات التدقيؽ الخارجي كما جاء في مضموف القانوف رقـ  العتبارىـ المخولوف
  . مفيـو محافظ الحسابات1.3

 لقد تـ تعريؼ محافظ الحسابات كما يمي:
 ( مف المرسـو التشريعي رقـ  715عرؼ القانوف التجاري محافظ الحسابات في مادتو رقـ )93/08مكرر 

يف الجمعية العامة العادية لممساىميف مندوبا لمحسابات أو ، كما يمي: "تع1993أبريؿ  25المؤرخ في 
أكثر، لمدة ثالث سنوات تختارىـ مف بيف المينييف المسجميف عمى جدوؿ المصؼ الوطني، وتتمثؿ 
ميمتيـ الدائمة، باستثناء أي تدخؿ في التسيير، في التحقيؽ في الدفاتر واألوراؽ المالية لمشركة وفي 

 الشركة وصحتيا"؛بة انتظاـ حسابات مراق
 كما يمي:  2010يونيو  29المؤرخ في  01-10 القانوف مف 22 المادة حسب محافظ الحسابات وُيعرَّؼ

 وتحت الخاص باسمو عادية بصفة يمارس شخص كؿ القانوف، ىذا مفيـو في الحسابات "ُيعد محافظ
 التشريع ألحكاـ ابقتياومط وانتظاميا توالييآ الشركات حسابات صحة عمى المصادقة مسؤوليتو، ميمة

 ."2المعموؿ بو
( منو، وتتمثؿ 25، 24، 23مياـ محافظي الحسابات السيما في المواد ) 01-10وقد بيف القانوف 

 :3ىذه المياـ في النقاط التالية
  يشيد بأف الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمميات السنة المنصرمة وكذا

 وضعية المالية وممتمكات الشركات والييآت؛األمر بالنسبة لم
                                                           

، كمية الواقع واآلفاؽ–مينة التدقيؽ في الجزائر طني حوؿ: ، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الو التدقيؽ بيف الماضي والحاضرحوري، زينب   1
 .8، ص2010أكتوبر  12-11، سكيكدة، الجزائر، يومي: 1955أوت 20العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة 

الرسمية لمجميورية ب المعتمد، الجريدة ، المتعمؽ بميف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاس29/06/2010، المؤرخ في 01-10لقانوف رقـ ا 2
 .7ص ، 42، العدد 11/07/2010الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخة في 

 نفسو،  الصفحة نفسيا.صدر الم 3
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  يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتيا لممعمومات المبينة في تقرير التسيير الذي ُيقدِّمو المسيروف
 لممساىميف أو الشركاء أو حاممي الحصص؛

 إلدارة ُيبِدي رأيو في شكؿ تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخمية المصادؽ عمييا مف قبؿ مجمس ا
 ومجمس المديريف أو المسير؛

  ُيقدِّر شروط إبراـ االتفاقيات بيف الشركة التي ُيراِقبيا والمؤسسات أو الييآت التابعة ليا أو بيف المؤسسات
 أو الييآت التي تكوف فييا لمقائميف باإلدارة أو المسيريف لمشركة المعنية، مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

 معية العامة أو ىيأة المداولة المؤىمة بكؿ نقص قد يكتشفو أو اطمع عميو ومف طبيعتو ُيعِمـ المسيريف والج
 أف ُيعرقؿ استمرار استغالؿ الشركة أو الييأة؛

  باإلضافة إلى ما سبؽ، فعندما ُتِعد الشركة أو الييأة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة ُيصاِدؽ محافظ
جة والمدعمة، وصورتيا الصحيحة، وذلؾ عمى أساس الحسابات عمى صحة وانتظاـ الحسابات المدم

 الوثائؽ المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لمركز القرار نفسو؛
 .يترتب عمى محافظ الحسابات إعداد مجموعة مف التقارير 
 .  مفيـو الخبير المحاسب 32.

المؤىؿ الوحيد لمقياـ بالتدقيؽ المالي والمحاسبي  01-10ُيعتبر الخبير المحاسب وفؽ القانوف   
نفسو القانوف  وُيعرِّفو لمشركات والييآت وتقديـ االستشارات ليا في الميداف المالي واالجتماعي واالقتصادي. 

مسؤوليتو  وتحت الخاص باسمو عادية، بصفة ُيمارس شخص ( عمى أنو كؿ18) (  في مادتو10-01)
تحميؿ المحاسبة، ومختمؼ أنواع الحسابات لمشركات والييآت في الحاالت التي ميمة تنظيـ وفحص وتقويـ و 

نص عمييا القانوف، والتي ُتكمِّفو بيذه الميمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات. وُيَؤّىؿ كذلؾ لممارسة وظيفة 
( 20ادة ). وُتعتَبر ميمة الخبير المحاسب حسب الم011-10محافظة الحسابات مع مراعاة أحكاـ القانوف 

 :2ما يمي -حسب القانوف نفسو-مف القانوف نفسو ظرفية أو مؤقتة. ومف مياـ الخبير المحاسب أيضا 
 ؛(18المادة تنظيـ وفحص وتقويـ وتحميؿ المحاسبة ومختمؼ أنواع الحسابات لمشركات والييآت ) -
المادة ) عقد عمؿات التي ال يربطو بيا أي شركالقياـ بمسؾ وفتح وضبط ومراقبة وتجميع محاسبة ال -

 (؛18
 (؛19التدقيؽ المالي والمحاسبي لمشركات والييآت )المادة -
 (؛19تقديـ استشارات لمشركات والييآت في الميداف المالي واالجتماعي واالقتصادي )المادة  -
  إعالـ المتعاقديف معو بمدى تأثير التزاماتيـ والتصرفات اإلدارية والتسيير التي ليا عالقة بميمتو  -

 (.20مادة )ال
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( الشروط التي يجب توافرىا لممارسة مينة الخبير 01-10( مف القانوف )08قد حددت المادة )و 
 :1المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وىي كالتالي

 أف يكوف جزائري الجنسية؛ -
نسبة لمحافظ أف يكوف حائزًا عمى الشيادة الجزائرية لمحافظة الحسابات أو شيادة معترؼ بمعادلتيا بال -

الحسابات، وبالنسبة لمخبير المحاسب فيجب أف يكوف حائزًا عمى الشيادة الجزائرية لمخبرة المحاسبية أو 
 شيادة معترؼ بمعادلتيا؛

 أف يتمتع بجميع الحقوؽ المدنية والسياسية؛ -
 أف ال يكوف قد صدر في حقو حكـ بارتكاب جناية أو جنحة مخمة بشرؼ المينة؛ -
 وأف يكوف مسجال في المصؼ الوطني لمخبراء المحاسبيف أو مف الوزير المكمؼ بالماليةأف يكوف معتمدا  -

 في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛
 .( مف القانوف نفسو06المنصوص عمييا في المادة ) أف ُيؤدِّي اليميف -

   في الجزائر شركات التدقيؽمفيـو  .3.3
، التدقيؽ مينةكف لألشخاص المعنوييف ممارسة يم أنو 01-10المادة الثانية مف القانوف جاء في 

منو،  حيث يمكف تأسيس شركات مساىمة أو ذات مسؤولية محدودة  46و 12كما أكدت عمى ذلؾ المادتيف 
أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة باستثناء األشكاؿ األخرى لمشركات ويكوف جميع أعضائيا 

 :2مف جنسية جزائرية، حيث
  شركات التدقيؽ حسب صنؼ المينة إلى "شركات الخبرة المحاسبية" أو "شركات محافظة ُتؤسَّس

 الحسابات" أو "شركات محاسبة"؛
 ( أعضائيا عمى األقؿ مسجميف بصفة فردية في الجدوؿ المحدد ألعضاء 3/2يجب أف يكوف ثمثي )

( رأس 3/2قؿ ثمثي )المينة المعتمديف مف المجمس الوطني لممحاسبة حسب كؿ صنؼ ويمتمكوف عمى األ
 الماؿ؛

 ( الشريؾ غير المعتمد وغير المسجؿ في الجدوؿ أف يكوف جزائري الجنسية 3/1يشترط عمى الثمث )
 وحامؿ لشيادة جامعية؛

 :يشترط في شركات التدقيؽ لمحصوؿ عمى االعتماد ما يمي 
 أف تحتـر قواعد القانوف التجاري؛ -
 حافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد؛أف تيدؼ لممارسة مينة الخبير المحاسب أو م -
 أف ُيسيِّرىا أو ُيِديرىا الشركاء المسجموف في الجدوؿ فقط؛ -
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 أف تتـ الموافقة القبمية عمى األعضاء غير المعتمديف؛ -
تمتمؾ مساىمات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية أو البنكية أو الشركات المدنية التي  أف ال -

 ة.ليس ليا عالقة بالمين
 ال يمكف ألعضاء ىذه الشركات القياـ بمياـ أو التعاقد باسميـ الخاص؛ 
 .تُنَجز أعماؿ األعضاء في الشركات تحت مسؤوليتيـ الشخصية وال تُقَبؿ أية أسماء مستعارة 

 انًطهة انثاًَ: اإلطاس انعاو نُظشٌح انرذلٍك 

ىذا مف تصرفات، وُتساعد نظرية  تُقدِّـ النظرية أساسًا لتنظيـ أفكار الفرد وتحقيؽ وضبط ما تبع
 .1التدقيؽ عمى وصؼ وشرح وتحديد أو تشخيص قرارات المدقؽ الواجب اتخاذىا عند أداء التدقيؽ

وتتكوف النظرية مف سمسمة مف الفروض والمفاىيـ والمعايير واألىداؼ واإلجراءات، والشكؿ التالي 
ح ذلؾ:  ُيوضِّ

 ؽ(: اإلطار العاـ لنظرية التدقي6شكؿ رقـ )
 

 
، دار دراسات في المراجعة الخارجية لمقوائـ المالية ،رجب السيد راشدو سمير كامؿ عيسى و كماؿ خميفة أبوزيد  :المصدر

 .29، ص2008المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
مف الشكؿ السابؽ نالحظ ترتيب عناصر نظرية التدقيؽ عمى أساس اتجاه األسيـ نحو اليسار، وىذا 

 يعني أف كؿ عنصر يتحدد كنتيجة منطقية لمعنصر السابؽ لو.
ُتعرَّؼ الفروض بأنيا متطمبات أو معتقدات تستند عمييا المقترحات والقواعد : فروض التدقيؽ .1

. كما ُتعرَّؼ بأنيا قاعدة تحظى بقبوؿ عاـ وُتعبِّر عف التطبيؽ العممي وُتستخدـ في حؿ نوع معيف 2واألفكار
. ويجب أف تتوفر مجموعة مف الفروض لكي يكوف التدقيؽ مقبوؿ وممكف، 3شيد السموؾمف المشاكؿ أو تر 

مكانيتيا وفعاليتيا. وتتمثؿ الفروض األساسية التي  ر ىذه الفروض عممية التدقيؽ مف حيث ضرورتيا وا  وتُبرِّ
 تعتمد عمييا نظرية التدقيؽ في اآلتي:

 :الرأي في القوائـ المالية وأنيا ُتمثِّؿ بصورة صادقة  مدقؽ ىو إبداءمالواجب األساسي لاستقالؿ المدقؽ
لممنشأة وتقديـ تقريره لمستخدمي تمؾ القوائـ. وبما أف عمؿ المدقؽ ىو القياـ  يوعادلة الوضع المالي الحقيق

بداء الرأي دوف تحيز يعني ذلؾ   عدـ وجود تعارض بيف عمؿ المدقؽبعممية التدقيؽ بحيادية واستقاللية وا 
المعمومات المالية(، ولكف ال يعني عدـ وجود التعارض دائـ أو حتمي ألنو ربما  إعداد)القائميف ب واإلدارة

                                                           
 .15، ص2009، دار الراية، عماف األردف، مراجعة الحسابات والتدقيؽاىرة توفيؽ سواد، ز   1
 .20، ص2006، دار المسيرة، عماف، األردف، تدقيؽ الحسابات المعاصر: الناحية النظريةغساف فالح المطارنة،   2
 .16زاىرة توفيؽ سواد، مرجع سابؽ، ص  3

 جراءاتاإل ىداؼاأل لمعاييرا المفاىيـ الفروض



 

 
73 

 

 ..........أعاعٍاخ انرذلٍك انخاسخً فً ظم زٕكًح انششكاخ....انفظم انثاًَ.......................................

يكوف ىناؾ تعارض بيف مصمحة كؿ طرؼ كأف ُتخفي اإلدارة بعض المعمومات ذات األىمية لممدقؽ. في 
 ؛1النياية يجب أف يكوف المدقؽ طرفًا محايدًا بالنسبة ألصحاب المنشأة واإلدارة

يعني أنو يجب أف يكوف ىناؾ إمكانية لفحص البيانات  مكانية فحص المعمومات المالية والقوائـ:إ
والمعمومات المالية الُمعّدة مف قبؿ اإلدارة، ألنو في حالة عدـ إمكانية فحصيا فإنو ال يكوف ىناؾ ضرورة 

وافر في ىذه القوائـ لوجود التدقيؽ. وحتى يتمكف المدقؽ مف فحص القوائـ المالية فإنو يجب أف يت
 :2)المعمومات( مجموعة مف المعايير مثؿ

يجب أف تكوف المعمومات المحاسبية المعدة والمقدمة لممدقؽ مالئمة لمستخدمييا وتفي  مة:المالء -
 باحتياجاتيـ، ومرتبطة بالفترة المالية الخاصة بيا؛

تحيز ألي طرؼ، بمعنى أف تعكس أف يتـ إعداد المعمومات والبيانات المالية دوف  البعد عف التحيز: -
 الحقائؽ الموجودة؛

أف تكوف المعمومات المالية قابمة لمقياس الكمي والتعبير عنيا رقميًا حتى تكوف مفيدة  القياس الكمي: -
 لألطراؼ ذوي العالقة؛

قياـ أف تكوف المعمومات المالية قابمة لمفحص وأف يتـ الوصوؿ لنفس النتائج إذا ما تـ ال القابمية لمفحص: -
 بالفحص مف قبؿ أكثر مف شخص.

:مكانية االعتماد عمى ىذا  وجود نظاـ رقابة داخمي سميـ توجد عالقة بيف جودة نظاـ الرقابة الداخمي وا 
النظاـ، وُيعتبر ىذا في مجاؿ تحديد حجـ عمؿ المدقؽ وتقييمو المبدئي لممعمومات التي ينتجيا النظاـ 

 ؛3المحاسبي في المنشأة
 لمدقؽ ثبات اإلدارة وىو أف يفترض ا الماضي في المستقبؿ ما لـ يظير تغيير في الظروؼ:ثبات حقائؽ

ا ما ثبت مف خالؿ خبراتو السابقة في المنشأة أف اإلدارة رشيدة في تصرفاتيا. أما إذا اتضح في مبادئيا إذ
ض أف يكوف حريص في لممدقؽ أف اإلدارة تميؿ إلى عممية التالعب أو إضعاؼ نظاـ الرقابة فإنو مف المفتر 

 ؛4الفترات المستقبمية
:ُيثير ىذا الفرض مسؤولية المدقؽ في اكتشاؼ  خمو المعمومات التي ُتقدَّـ لمفحص مف أي أخطاء تواطئية

األخطاء الواضحة عف طريؽ بذؿ العناية المينية الكافية، وعدـ مسؤوليتو عمى اكتشاؼ األخطاء والتالعبات 
 ؛5ة عند تقيده بمعايير التدقيؽ المتعارؼ عميياالتي تـ التواطؤ فييا خاص

                                                           
 .21-20غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص  1
 .21المرجع نفسو، ص  2
 .26كماؿ خميفة أبوزيد وسمير كامؿ عيسى ورجب السيد راشد، مرجع سابؽ، ص  3
 .22غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص  4
العموـ  ، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كميةالتنظيـ الميني لممراجعة: دراسة مقارنة بيف الجزائر وتونس والمممكة المغربيةشريقي، عمر   5

 .16، ص2012، الجزائر، 1االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ
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:مدقؽ بعد الوىو أىمية وجود الصدؽ في محتويات التقرير الذي ُيعده  الصدؽ في محتويات التقرير
 :1االنتياء مف عممية التدقيؽ وُيَقدَّـ لمجية التي قامت بتعيينو. ويتطمب ذلؾ مف المدقؽ أف يتحقؽ مف

 لممبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا؛تطبيؽ المنشأة محؿ التدقيؽ  -
 أف المعمومات الموجودة في التقارير المالية ىي معمومات مالئمة؛ -
 أف المبادئ المحاسبية المطبقة في المنشأة ُتالئـ طبيعة نشاط المنشأة محؿ الفحص؛ -
 أنو تـ تطبيؽ المبادئ المحاسبية مف قبؿ المنشأة بثبات. -
مفاىيـ عمى آراء أساسية أو أسس لمتفكير أو ما ُيمكف تعميمو بصورة تنطوي الالتدقيؽ:  مفاىيـ .2

يقبميا العقؿ. وفي مجاؿ التدقيؽ، ُتعبِّر المفاىيـ عف آراء عريضة ُيمكف تعميميا وقد تـ اشتقاؽ ىذه المفاىيـ 
وفقًا لو  مف الفروض الخاصة بنظرية التدقيؽ، كما ُتعتبر ىذه المفاىيـ أساسًا تقوـ عميو المعايير وُتحدد

. 2اإلجراءات. وبذلؾ ُينظر إلى مفاىيـ التدقيؽ عمى أنيا أحد المستويات في البنياف الييكمي لنظرية التدقيؽ
 ومف ىذه المفاىيـ نذكر ما يمي:

 االستقالؿ؛ 
 العناية المينية الواجبة؛ 
 السموؾ األخالقي؛ 
 أدلة اإلثبات؛ 
 .العرض الصادؽ والعادؿ 
ير التدقيؽ المبادئ التي تحكـ أية عممية تدقيؽ وبالتالي فيي اإلطار تعتبر معايالتدقيؽ:  معايير .3

 .3العاـ الذي مف خاللو يقـو المدقؽ باستخداـ اإلجراءات لموصوؿ إلى األىداؼ الواجب تحقيقيا
صاحب التطور في أىداؼ التدقيؽ التطور في الشركات نفسيا وفي أعماليا. فعندما التدقيؽ:  أىداؼ .4

اؿ صغيرة الحجـ ونشاطيا التجاري كاف بسيطًا كاف اليدؼ في ذلؾ الوقت مف إجراء كانت شركات األعم
عممية التدقيؽ ىو اكتشاؼ الغش والسرقة التي تتـ مف قبؿ الموظفيف وكاف المدقؽ يقوـ بعممو فقط لمصمحة 

ية في القرف بعد الثورة الصناعو المالؾ وليس لمصمحة األطراؼ األخرى حتى تتعرؼ عمى كيفية أداء اإلدارة.
الثامف عشر تطورت الشركات واتسعت أعماليا وزادت الحاجة إلى رؤوس األمواؿ مما أدى إلى نشوء 
الشركات ذات األسيـ. ىذا التطور أدى إلى زيادة الحاجة إلى شخص يقوـ بعممية التحقؽ مف حسف أداء 

طريؽ مدقؽ الحسابات والذي يجب أف اإلدارة لألمواؿ التي تقوـ باستثمارىا في تمؾ الشركات، والذي يتـ عف 
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. والجدوؿ الموالي ُيمخِّص مراحؿ تطور أىداؼ 1يكوف شخص ميني محايد ُيقدِّـ تقريره باستقالؿ وحياد
 التدقيؽ.

 (: مراحؿ تطور أىداؼ التدقيؽ4جدوؿ رقـ )
 اليدؼ مف التدقيؽ الفترة

 اكتشاؼ الغش واالختالس ـ1850ما قبؿ عاـ 
 اكتشاؼ الغش والخطأ واالختالس ـ1905-1850ما بيف 
 تحديد عدالة المركز المالي واكتشاؼ الغش واألخطاء ـ1960-1905ما بيف 

 مراقبة الخطط، تقييـ نتائج األعماؿ، تحقيؽ الرفاىية االجتماعية وغيرىا. *حتى اآلف 1960مف
 .18ص، 2006المسيرة، عماف، األردف،  ، دارتدقيؽ الحسابات المعاصر: الناحية النظريةغساف فالح المطارنة،  المصدر:

مف خالؿ الجدوؿ يتضح بأف اليدؼ مف التدقيؽ تطور مف اكتشاؼ األخطاء والغش  ليشمؿ تحديد 
مدى سالمة التقارير المالية التي تعبر عف المركز المالي لمشركات ليتحوؿ بعدىا نحو التدقيؽ االختباري 

 ـ التخطيط لو.ومراقبة النتائج المحققة ومقارنتيا مع ما ت
إجراء عمى أف اليدؼ مف  (200)في المعيار رقـ ( IFAC) االتحاد الدولي لممحاسبيفبيف وقد 

تعزيز ثقة المستخدميف المستيدفيف في البيانات المالية، ويتـ ذلؾ مف خالؿ تعبير المدقؽ تدقيؽ ىو عممية ال
تقارير إعداد الوفقًا إلطار  النواحي اليامة ُأِعّدت مف كافة ا كانت البيانات المالية قدعف رأيو حوؿ ما إذ

  .2المعموؿ بو ماليةال
ىي عبارة عف الخطوات التي يجب القياـ بيا عند القياـ بعممية التدقيؽ، فيي  التدقيؽ: إجراءات .5

ف  معًا مجموعة متتابعة مف األعماؿ التي يقوـ بيا المدقؽ وفقًا لما تتطمبو معايير العمؿ الميداني لممدقؽ وُتَكوِّ
 . 3برنامج التدقيؽ

 .العالقة بيف الفروض والمفاىيـ والمعايير واألىداؼ مخِّصوفيما يمي جدوؿ يُ 
 
 
 
 
 

                                                           
 .17صغساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ،   1
 .151-147اكتشاؼ األخطاء والغش، ص عف لمزيد مف التفصيؿ انظر  تطور مسؤولية المدقؽ الخارجي  *

، نيويورؾ، دليؿ إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيؽ والمراجعة وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة ،االتحاد الدولي لممحاسبيف2
 .72، صاألردفعماف، ، ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف، 2010أفريؿ ألمريكية، طبعة الواليات المتحدة ا

 .29كماؿ خميفة أبوزيد وسمير كامؿ عيسى ورجب السيد راشد، مرجع سابؽ، ص 3
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 (: العالقة بيف عناصر نظرية التدقيؽ5جدوؿ رقـ )
 أىداؼ التدقيؽ معايير التدقيؽ مفاىيـ التدقيؽ فروض التدقيؽ

السموؾ  ال تعارض محتمؿ في المصالح
 األخالقي

 - كافي المناسبالتدريب ال

 - االستقالؿ االستقالؿ تصرؼ المدقؽ كمدقؽ فقط
العناية المينية  التزامات المينة

 الواجبة.
 - العناية المينية الواجبة.

 ؛اإلشراؼ والتخطيط - أدلة اإلثبات. القابمية لمتحقؽ والتدقيؽ
 .دراسة وتقييـ الرقابة الداخمية -

- 

ثقة نظاـ رقابة داخمية جيد ُيوفِّر درجة 
 أكبر في المعمومات المالية.

 ؛صحة العمميات - كفاية وصالحية ومالءمة أدلة اإلثبات -
شرعية  -

 ؛العمميات
 ؛الممكية -
 ؛التقييـ -
 الوجود. -

ما حدث في الماضي سيحدث في 
 المستقبؿ.

 - التأكد مف إتباع السياسات والخطط اإلدارية -

صدؽ وعدالة عرض القوائـ المالية 
القواعد المحاسبية يعني ضمنيًا إتباع 

 المتعارؼ عمييا والمعايير المقررة.

صدؽ وعدالة 
عرض القوائـ 

 المالية.

 القوائـ المالية تتميز بػػػػػػػػِ:
  االلتزاـ بالقواعد والمبادئ المحاسبية

 ؛المتعارؼ عمييا
 ؛االلتزاـ بالمعايير المحاسبية األخرى 
 ؛االتساؽ والترابط 
 ؛اإلفصاح المناسب عف المعمومات 
 إبداء الرأي أو االمتناع. 

عرض القوائـ 
 والتقارير المالية.

، اإلطار النظري، المعايير والقواعد، مشاكؿ التطبيؽ العمميأصوؿ وقواعد المراجعة والتدقيؽ:  ،محمد السيد سرايا المصدر:
 .36، ص2002دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

متكاممة بيف كؿ مف فروض ومفاىيـ ومعايير وأىداؼ  مف الجدوؿ أعاله يتبيف لنا وجود عالقة
، فكؿ فرض ينجـ عنو مفيوـ خاص بو ومعيار يناسبو لتحقيؽ ىدؼ معيف، في حيف تبقى إجراءات التدقيؽ

 التدقيؽ متروكة لتقدير المدقؽ وحكمو الشخصي.
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 انًطهة انثانث: أًٍْح انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ

األساسية لمتدقيؽ الخارجي في تقديـ المعمومات المالئمة التي تفي باحتياجات تكمف الوظيفة 
ضفاء الثقة عمى المعمومات التي تحتوي عمييا التقارير المالية، وىو يمعب دورًا حيويًا وىامًا في  المستفيديف وا 

اؼ حوكمة الشركات، حوكمة الشركات كونو أحد أىـ األجيزة الرقابية في الشركة وُينظر لو عمى أنو أحد أطر 
 بمبادئ تأثًرا أو في تأثيًرا والمينية العممية المجاالت أكثر مفُيعتبر  حيثوتحديدًا ىو الطرؼ الخارجي، 

جراءات جراءات لمبادئ يمكف فال الشركات، حوكمة وا   ثمارىا وتؤتي بفاعمية ؽطبَّ تُ  أف الشركات  حوكمة وا 
جراء مبادئ أف كما ،1التدقيؽ مينة دعـ دوف  مينة تطوير مجاؿ في كبيًرا دوًرا ؤدِّيتُ  الشركات حوكمة اتوا 

 تنفيذ خالؿ فمف ،تدقيؽ الخارجيال إستراتيجية تطوير عمى تؤثر الشركات حوكمة قوة فالتدقيؽ، حيث أ
 الرقابة، خطر ينخفض وبالتالي الرقابة فعالية تتأكد قوي استراتيجي منظور وتبني فعاؿ بشكؿ اإلشراؼ وظيفة
 ونطاؽ وتوقيت طبيعة في التأثير يمكف وبالتالي  ،تدقيؽ الخارجيال وكفاءة فعالية زيادة إلى يؤدي ذيال األمر

 وبيف دقؽ الخارجيبالم المرتبطة الشركات حوكمة آليات قوة بيف وثيؽ ارتباط يوجدكما أنو  .تدقيؽ الخارجيال
يؽ الخارجي في تفعيؿ آليات حوكمة الشركات، ُيؤثِّر التدق، حيث تدقيؽال عممية وفعالية المالية التقارير جودة

أف  كما باعتبار التدقيؽ الخارجي أداة لمرقابة مف جانب أصحاب المصمحة في الشركات عمى إدارتيا، 
 .2الشركات  حوكمةلى تدقيؽ الرقابة ثـ إلى تدقيؽ التدقيؽ الخارجي تحوؿ مف تدقيؽ المعامالت إ

 االنحرافات ببياف تـكونو يي لمشركات، المبكر اإلنذار رسج بمثابة الخارجي التدقيؽ عتبركما يُ  
 حسابات وتدقيؽ وموضوعية إتقاف بكؿ المينية العناية قواعد تطبيؽ خالؿ مف وذلؾ اإلدارية، أو المالية
 كشؼ إلى محالة ال يؤدي سوؼ فيذا اتياموجود مف والتحقؽ واإلدارية المالية أنظمتيا وتدقيؽ الشركة،
 قبؿ لمعالجتو المثمى الطرؽ بوضع والقياـ المناسب الوقت في الشركة إدارة في لخمؿوا الضعؼ مواطف
 مف الحد مف ومزيدا الرقابة مف مزيدا ىناؾ يكوف فسوؼ الخارجي تدقيؽال بتطبيؽ أنو يبيف وىذا انتشاره،
 .الشركات حوكمةتطبيؽ  في البالغة المساىمة أي ،والتزوير الغش

 األسباب بتقديـ لكف ذلؾ عف يمتنع أف لو يمكف كما الميزانية عمى مصادقةبال الخارجيويقوـ المدقؽ 
 عف استقاللية مف بو يتمتع لما نظرا -المساىميف عف الوكيؿ دور كتسابوالو  المصادقة، عدـ إلى الداعية
 رآخ أمر وىذا االختالسات، أوجو جميع وسد واإلسراؼ التبذير مف المساىميف حقوؽ بحماية فيقـو -الشركة
 .الشركات لحوكمة الجيد التطبيؽ إلى يؤدي متيف باب عتبري الخارجي التدقيؽ أف يؤكد

                                                           
1
، كمية التجارة مجمة آفاؽ لمدراسات التجارية دية،دور المراجعة الخارجية وأثرىا عمى حوكمة الشركات بالمممكة العربية السعو الشمري،  حامد بف عيد  

 .2، ص19/10/2010بجامعة المنوفية، 
 .773-772عبد الوىاب نصر عمي،  مرجع سابؽ، ص  2
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عداد التقرير عنيا في ظؿ القوائـ المالكما ترجع أىمية قياـ المدقؽ الخارجي  بتدقيؽ  حوكمة ية وا 
 :1يمي الشركات إلى ما

 ث ُيؤكد عمى التزاـ تحقيقيا ألىدافيا، حي القوائـ المالية ُيؤدي إلى دعـ الثقة في ىذه القوائـ في إف تدقيؽ
 ت في ىذه الحالة بمتطمبات القياس واإلفصاح المحاسبي السميـ؛إدارات الشركا

  ىذه القوائـ زيادة منفعة المعمومات الواردة في تمؾ القوائـ المالية  تدقيؽبالمدقؽ الخارجي يترتب عمى قياـ
ة وتساعدىـ عمى التنبؤ باستمرار األرباح األوراؽ المالي بالنسبة لمستخدمي تمؾ القوائـ، خاصة في سوؽ

 عوائد األسيـ؛و 
  نظرًا ألىمية اإلفصاح والشفافية في  القوائـ المالية بالنسبة لممتعامميف في سوؽ األوراؽ المالية، ورغبة

عداد تقرير عف ذلؾ الفي إعطاء المزيد مف الثقة لتمؾ ا تدقيؽ، وال يمكف إجراء لقوائـ المالية فإنو يتـ تدقيقيا وا 
لتمؾ القوائـ، ألنيا عممية مكمفة  وتتطمب الكثير مف الوقت. وحيث أف تمؾ القوائـ يترتب عمييا  تدقيؽ شامؿ

اتخاذ الكثير مف القرارات والتي تكوف غاية في األىمية، فإنو يجب مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ وبورصة األوراؽ 
 ؛ية بالفرؽ بيف التدقيؽ الشامؿ والتدقيؽ االختباريوائـ المالالمالية توعية مستخدمي الق

 لرأي فني محايد بشأف مدى صدؽ المدقؽ الخارجي القوائـ المالية ىو إبداء  إف اليدؼ الرئيسي مف تدقيؽ
 وعدالة القوائـ المالية وفقًا لمعايير الدولية أو وفقًا لممعايير المقبولة عمومًا.

يتمكف مف القياـ بأعماؿ  القوائـ المالية حتى ط أعماؿ تدقيؽويجب عمى المدقؽ الخارجي  أف يخط
، األمر الذي ينعكس إيجابا عمى مف جودة التدقيؽ بكفاءة وفعالية، أو حتى يحقؽ المستوى المرغوب التدقيؽ

 :2الدور الحوكمي لمتدقيؽ ويراعي ىنا عدة اعتبارات مينية أىميا
 اإليضاحات المتممة لمقوائـ المالحؽ والتي تتضمف فة إلى باإلضا يشمؿ مجاؿ التدقيؽ القوائـ المالية

السياسات والمعايير المحاسبية المطبقة وسياسة تحقؽ اإليراد والمحاسبة عف المعامالت بعمالت كالمالية 
أجنبية والمحاسبة عف األدوات المالية وتكاليؼ االقتراض واالىتالكات وغيرىا، باإلضافة لتحميؿ األصوؿ 

 والعمالء وغيرىا؛ طويمة األجؿ
  القوائـ المالية تتضمف تحديد خطوات ومراحؿ  المدقؽ الخارجي بوضع خطة ألعماؿ تدقيؽيجب أف يقوـ

جراءات كؿ خطوة، وىنا يجب أف يحصؿ  المدقؽ الخارجي عمى   العمؿ وتوقيت تنفيذ تمؾ الخطوات وا 
محاسبي وخصائص النشاط وطبيعة عف نشاط الشركة متضمنًا الييكؿ التنظيمي والنظاـ ال المعمومات

 األصوؿ وااللتزامات واإليرادات والمصروفات؛

                                                           
، أطروحة  دكتوراه )غير دور المراجعة في حوكمة الشركات لمحد مف التالعب في التقارير المالية المنشورة : دراسة في سوريةشادي كراز،    1
 .116، ص2012شورة(، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، من
 .117-116المرجع نفسو، ص 2
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 ات مختمفة كالمعرفة بإنتاج أف يحصؿ عمى معموم يحتاج المدقؽ الخارجي عند تخطيط أعماؿ التدقيؽ
ى أف ة وأساليب التوزيع وخطوط اإلنتاج ومواقع النشاط واألطراؼ ذات العالقة، حتى يكوف قادرًا عمالشرك

 ف يتـ تقييـ الردود التي يتمقاىا عمى استفساراتو المختمفة؛ُيصمـ اإلجراءات المناسبة وأ
 ثبت أنو قد وكذلؾ األدلة التي تُ  وفر دليال لتأييد تقرير التدقيؽأف يوثؽ األمور الميمة التي تُ  عمى المدقؽ

 ية.الدولية أو المحم تـ القياـ بأعماؿ التدقيؽ بما يتفؽ مع معايير التدقيؽ
حوكمة الشركات ىي الحقوؽ التي  تطبيؽ  الخارجي في تدقيؽإف أىـ العناصر التي تبرز أىمية ال

، وفيما تجاه عدـ قيامو بواجباتو بشكؿ مناسباالخارجي والواجبات المنوطة بو والمسؤولية  دقؽيتمتع بيا الم
 يمي عرض لحقوؽ وواجبات ومسؤوليات محافظ الحسابات في الجزائر.

  :افظ الحساباتمح حقوؽ .1
ؿ المشرع الجزائري  محافظ أىميا  وجو، مف أكمؿ عمى ميمتو يؤدي حتى الحسابات عدة حقوؽ خوَّ

 ما يمي:
 دفاتر جميع عمى االطالع حؽ الحسابات لمحافظ الجزائري  القانوف أتاح لقد االطالع: في الحؽ .1.1

الذي  الوقت وفي مالئمة يراىا التي ةوبالصور  عممو ألداء مفيدة يراىاالتي  سجالتيا، مستنداتيا الشركة،
      مف القانوف 31 المادة في جاء حيث بذلؾ، مسبقا الشركة إخطار عمى امجبرً  يكوف أف دوف يختاره،
عمى   أي وقت وفي عيف المكاف في الحسابات االطالع  لمحافظ أنو: "يمكف سابقا إليو المشار 10-01

الكتابات  وكؿ الوثائؽ كؿ عمى عامة وبصفة والمحاضر، توالمراسال والموازنات السجالت المحاسبية 
 ىذا ممارسة مف الحسابات محافظ تمكيف عمى اإلدارة مجمس القانوف ويجبر . 1"ييأةال أو لمشركة التابعة
 دج ألؼ 20 مف وبغرامة سنوات 5 إلى سنة مف السجف لعقوبة تعرض ذلؾ فعؿ عف مف أحجـ وكؿ الحؽ،
 فإنو يمكف 01-10القانوف  مف 32 المادة وحسب .2العقوبتيف فقط ىاتيف دىبإح أو دج، ألؼ 500إلى 

بمؤسسات  تتعمؽ معموماتعمى  الشركة مقر األجيزة المؤىمة، الحصوؿ في أف يطمب مف الحسابات لمحافظ
عمى  مف القانوف نفسو 33قد جاء في المادة كما  .مساىمة معيا ليا عالقة مرتبطة بيا أو مؤسسات أخرى

كشفا   الحسابات  لمحافظ األقؿ  عمى أشير (6) كؿ ستة الشركات في باإلدارة القائموف ـقدِّ "يُ   ي:ما يم
 "؛القانوف  عمييا ينص  التي  والوثائؽ المحاسبية  الحصيمة  مخطط  حسب  عدّ يُ   محاسبيا
 تإيضاحا أو بيانات أي طمب في الحؽ الحسابات لمحافظ :واإليضاحات البيانات عف التقصي حؽ .2.1
 إذا السيما األمثؿ، الوجو عمى ميمتو ألداء ضرورية يراىا التي الشركة وأعوانيا، وليمسؤ  مف تفسيرات أو
 01-10 قانوفال مف 31 المادة عميو نصت ما وىو كافية، غير عمييا والمستندات المطمع الدفاتر أف رأى

 أو لمشركة واألعواف والتابعيف  باإلدارة القائميف مف يطمب "ويمكنو أف ، حيث جاء فييا ما يمي:سابقا المذكورة
                                                           

 .8، ص31مادة السابؽ،   صدر، م01-10 رقـ انوفقال  1
 .317، ص831، المادة ، مصدر سابؽالقانوف التجاري  2
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 عمى ينطبؽ ىذا التقصي وحؽ الزمة". يراىا التي التفتيشات يقوـ بكؿ وأف والمعمومات كؿ التوضيحات ييأةال
 عمى أو المراقبة الشركة ماؿ مف نصؼ رأس أكثر تمتمؾ التي الشركات عمى وأيضا المراقبة، الشركة

 محدودة غير التقصي سمطات أف يعني وىذا نصؼ رأسماليا.  مف أكثر راقبةالم الشركة تمتمؾ التي الشركات
 ؛المكاف في وال الزماف في ال

 عدـ في حالة العامة الجمعية استدعاءفي  حؽلمحافظ الحسابات ال :العامة الجمعية استدعاء حؽ .3.1
 ؿوِّ خُ  كما. تجاريال القانوف مف 644 المادة، وذلؾ وفؽ ما نصت عميو القانونية اآلجاؿ في استدعائيا
رأس  أرباع ثالثة مف أكثر خسارة عند خاصة االستثنائية العامة الجمعية استدعاء صالحية الحسابات لمحافظ
 ؛االجتماعيالماؿ 
 مف 35 المادة ألزمت لقد المساىميف: إلى المرسمة والبيانات اإلخطارات صور عمى الحصوؿ حؽ .4.1

 التي والبيانات اإلخطارات مف بصورة محافظ الحسابات موافاة المراقبة الشركة إدارة مجمس 08-91القانوف
 ؛1الجمعية العامة لحضور المدعويف المساىميف إلى يرسميا
 اإلدارة، مجمس اجتماع حضور الحسابات لمحافظ يحؽ اإلدارة: مجمس اجتماعات في المشاركة حؽ .5.1
 بالتحقؽ لو تسمح مقبولة آجاؿ في ةاإلدار  مجمس تقرير إليو يرسؿ ينبغي أف إذ وواجب، حؽ الواقع في وىو
 يمي: عمى ما 08-91 قانوف مف 40 المادة نصت وقد ىذا تقريره، المعمومات ووضع صحة مدى مف
 السنة النتائج وموازنة حساب يضبط الذي المراقبة أو اإلدارة مجمس اجتماع إلى الحسابات محافظ يستدعى"

 جمعية كؿ إلى يستدعى أيضا كما . انعقاده بؿق األكثر عمى يوما (45) وأربعوف خمسة المنصرمة
 عمييا المنصوص العقوبات تحت طائمة وذلؾ ىؤالء استدعاء تاريخ أقصاه أجؿ في الشركاء أو لممساىميف

 .2التجاري" القانوف في
  ميمتو  ارسةمم عرقمة حالة  في التسيير  تىيآ  كتابيا ـعمِ يُ  الحسابات  محافظ وُنشير إلى أف 

 3. التجاري  القانوف  أحكاـ تطبيؽ  قصد
مف فرص الغش والتزوير والفساد بصوره المختمفة التقميؿ  تساىـ في الحقوؽ السابقة الذكر  إف

 . إلى تحقيقو حوكمة الشركاتوىو ما تسعى   ،ا مف الرقابة عمى أعماؿ وأمواؿ الشركةوتفرض مزيدً 
 
 
 

                                                           
والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية لمجميورية ، يتعمؽ بمينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 27/04/1991، المؤرخ في 08-91قانوف رقـ ال  1

 .565، ص20الجزائرية، عدد
 .555نفسو، ص صدرالم  2
 .8، ص34مادة السابؽ،  صدرم ،01-10القانوف رقـ   3
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 : محافظ الحسابات واجبات  .2
 ت محافظ الحسابات بدقة، وصنفيا كما يمي: حدد المشرع الجزائري واجبا

 :1يمكف أف نوجزىا في اآلتيواجبات محافظ الحسابات اتجاه زبونو:  .1.2
أف يتحمى بدرجة عالية مف الرزانة في أداء ميامو وأف يحرص في حياتو  يجب عمى محافظ الحسابات -

 ؛الخاصة والمينية عمى تجنب كؿ تصرؼ مف شأنو المساس بكرامة المينة وشرفيا
ُيؤّدي ميامو وفؽ المقاييس التي تنشرىا النقابة أو القواعد المتعارؼ  يجب عمى محافظ الحسابات أف -

 عمييا عموما؛
لى واجب القياـ بمياميـ  - تستند عالقة محافظ الحسابات بزبائنو أو موكميو إلى األمانة واالستقالؿ وا 

 بشرؼ وضمير ميني؛
ة، طبقا لممعايير المينية، كؿ األعماؿ الضرورية مع مراعاة يجب عمى محافظ الحسابات أف ُينفِّذ بعناي -

 مبدأ الحياد واإلخالص والشرعية المطموبة وكذا القواعد األخالقية المينية؛
يجب عمى محافظ الحسابات االلتزاـ بالسر الميني أثناء القياـ بمينتو، غير أنو ال يتقيد بسر المينة في  -

 ف والتنظيمات المعموؿ بيا؛الحاالت المنصوص عمييا في القواني
 يجب عمى محافظ الحسابات أف ُيبمِّغ قبوؿ تعيينو كما يمي: -
o  إما بالتوقيع عمى محضر الجمعية العامة التي عينتو، الذي ُيرفؽ بعبارة "مطابؽ لقبوؿ وظيفة محافظ

 ريخ ذلؾ؛حسابات" وتا
o  .ما بواسطة رسالة قبوؿ  وا 
 يقـو كؿ واحد منيـ بميمتو ويتحمؿ المسؤولية كاممة.في حالة تعييف أكثر مف محافظ لمحسابات،  -

 :2نمخصيا في اآلتيواجبات محافظ الحسابات اتجاه النقابة:   .2.2
يجب عمى محافظ الحسابات أف ُيعِمـ مجمس النقابة الوطنية في أجؿ شير واحد برسالة موصى عمييا مع  -

 يأتي: وصؿ استالـ بأي حدث ىاـ طرأ عمى حياتو المينية وال ِسيَّما بما
o ،المتابعات اإلدارية أو القضائية 
o النزاعات الخطيرة مع زمالئو أو موكميو؛ 
o  التعميؽ اإلداري لنشاطاتو مع تقديـ دليؿ عمى قفؿ ممفاتو أو الترتيبات المتخذة باالتفاؽ مع موكميو عند

 االقتضاء؛
o توقيؼ نشاطاتو نيائيا؛ 

                                                           
أفريؿ  15يتضمف قانوف أخالقيات مينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المؤرخ في  136-96رقـ المرسـو التنفيذي   1

 .5، ص24،  الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 1996
 .6نفسو، ص صدرالم  2
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o تغيير محؿ ممارسة المينة؛ 
ف ُيبمغ النقابة تعيينو بواسطة رسالة موصى عمييا مع وصؿ استالـ في يجب عمى محافظ الحسابات أ -

 أجؿ عشرة أياـ ابتداًء مف تاريخ قبوؿ كؿ تكميؼ.
 :1يمكف أف نوجزىا كما يميواجبات محافظ الحسابات اتجاه زمالئو:   .3.2

ة يجب عمى محافظ الحسابات الذي يطمب منو زبوف أو موكؿ أف يحؿ محؿ زميؿ لو، أال يقبؿ الميم -
 التي اقترحت عميو إال بشروط ىي كما يمي:

o  ره رغبة في التممص مف التطبيؽ الصحيح لمقانوف أو التنظيـ المعموؿ أف يتأكد مف أف ىذا الطمب ال تُبرِّ
 بيما؛

o  أف ُيعِمـ زميمو برسالة موصى عمييا مع وصؿ استالـ بالطمب الذي اقترح عميو وُتوجو نسخة مف الرسالة
 إلى مجمس النقابة؛

o  يجب عميو أف يمتنع عمى توجيو أي نقد لزميمو السابؽ ويتأكد مف أف ىذا الزميؿ قد تقاضى مقابؿ
 األتعاب التي يستحقيا، أو يستطمع رأي مجمس النقابة في حالة حدوث نزاع؛

يجب عمى محافظي الحسابات أف ُيساعد بعضيـ بعضا ويتأدبوا فيما بينيـ، كما يجب عمييـ أف يمتنعوا  -
 ـ بقصد اإليذاء، وبصفة عامة عف أي عمؿ مف شأنو أف ُيسيء إلى الزميؿ أو إلى المينة.عف أي كال

 الحسابات  ومحافظ  المحاسب  الخبير  يمـز واجبات محافظ الحسابات الخاصة بتأطير المتدربيف: .4.2
يف المحاسب  لمخبراء  ينيلما التربص  وتنظيـيف تربصالم باستقباؿ  ياميـلم مارسوفلما  عتمدلما  والمحاسب
  الوطني  لسلمجا  قبؿ  مف  المحددة  الكيفيات حسب يف، تربصلمايف والمحاسب  الحسابات  ومحافظي
 المحاسبوف  الخبراء  ويمـز. الوطنية  نظمةلموا الوطنية  والغرفة  الوطني  صؼالم  مع  بالتعاوف، لممحاسبة

  حسب  بيـ  يتكفموف الذيفيف لممتربص  أجرة  نحبم لمعتمدوف  ا  والمحاسبوف الحسابات  ومحافظو 
  تأديبية عقوبة  بررالم  غير  التأطير رفض  عمى  يترتبو . التنظيـ طريؽ  عف  المحددة  الكيفيات
 .2والتحكيـ  االنضباط  لجنة  تصدرىا

لضعؼ في أجيزة السالفة الذكر ىي بدورىا تعمؿ عمى كشؼ مواطف امحافظ الحسابات واجبات إف 
 لمساىميفة وضماف حقوؽ اشركستئصاؿ كؿ ما ىو فيو فساد بالة ومف ثـ العمؿ عمى اشركالالرقابة لدى 

 .حوكمة الشركاتتطبيؽ في لمحافظ الحسابات يؤكد الدور الحيوي  هوىذا بدور 
 
 
 

                                                           
 .7-6، صسابؽ صدرميتضمف قانوف أخالقيات مينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  136-96رقـ المرسوـ التنفيذي   1
 .12، ص78سابؽ، مادة  صدر، م01-10قانوف   2
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 : ات محافظ الحساباتمسؤولي .3
  ،مسؤولية جزائية وىي: مسؤولية مدنية، ،أنواع مف المسؤوليات ةيتحمؿ محافظ الحسابات في الجزائر ثالث 

 أو تأديبية. انضباطيةومسؤولية 
 :1يمي ما في وتتمثؿ ئر:محافظ الحسابات في الجزا. المسؤولية المدنية ل1.3
 ويعد تأدية ميامو أثناء يرتكبيا التي األخطاء عف المراقب الكياف تجاها مسؤوؿ الحسابات محافظ ُيعد -

 مخالفة؛ عنو ينتج رضر  كؿ عف الغير تجاها أو الكياف تجاها متضامنا
 العادية قاـ بالمتطمبات أنو أثبت إذا إال فييا يشترؾ لـ التي المخالفات يخص فيما مسؤوليتو مف ال يتبرأ -

 جمعية أقرب خالؿ بصفة مالئمة معالجتيا تتـ لـ بالمخالفات، وأنو اإلدارة مجمس بمغأ وأنو لوظيفتو،
 المحكمة لدى الجميورية أطمع وكيؿ أنو يثبت لفةالمخا معاينة حالة وفي عمييا،  إطالعو بعد عامة

 ؛المختصة
تأميف لضماف   عقد  اكتتاب  المعتمد  والمحاسب  ومحافظ الحسابات  المحاسب  الخبير  يتعيف عمى -

 مينتيـ.   أثناء ممارسة  يتحمموىا  أف  الممكف  مف  التي  المدنية  مسؤوليتيـ
 :2يمكف أف نوجزىا في ما يمي ئر:ت في الجزامحافظ الحسابالجزائية . المسؤولية ال2.3
   تجاه كؿ تقصير في القياـ امحافظ الحسابات المسؤولية الجزائية طبقا لقانوف اإلجراءات الجزائية يتحمؿ

 ؛بالتزاـ قانوني
    ُشرعية غير المعتمد بطريقة والمحاسب الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب مينة مارس مف كؿ عاقبي 

الفة لمخا ىذه مرتكب  يعاقب العود  حالة  وفي. دج 2.000.000 إلى  دج 500.000 مف بغرامة 
 شرعي ا غيريعد ممارسً و  .الغرامة  وبضعؼ  سنة واحدة إلى أشير (6) ستة مف مدتو  تتراوح  بالحبس

 الجدوؿ في مسجؿ غير المعتمد كؿ شخص المحاسب أو الحسابات  محافظ أو لمينة الخبير المحاسب
  العمميات  أداء يواصؿ في أو والذي ُيمارس الجدوؿ مف شطبو أو مؤقت لتسجيموال يؼتوقالتـ  أو

 . ىذا القانوف  أحكاـ  في  عمييا المنصوص
مف  المعتمد كؿ والمحاسب  الحسابات  ومحافظ  لمينة الخبير المحاسب شرعي  غير كذلؾ ممارسا   ويعد
 شركة أو الحسابات محافظة  شركة أو المحاسبةفي   خبرة شركة  تسميات أو الصفات ىذه إحدى ينتحؿ

 .والتسميات الصفات ىذه مع  خمط أو تشابو  خمؽ  إلى  ترمي  أخرى  صفة  أية محاسبة أو
 بيةيالتأد المسؤولية الحسابات محافظ يتحمؿ :محافظ الحسابات في الجزائراالنضباطية لمسؤولية ال. 3.3
 ممارسة عند المينية القواعد في وأخالقي تقني تقصير أو فةكؿ مخال عف مياميـ مف لتيـاستقا بعد حتى

 :فيما يمي خطورتيا حسب تصاعدي ترتيب وفؽ تُتخذ أف يمكف التي بيةيالتأد العقوبات تتمثؿو  .وظائفو
                                                           

 .12، ص75، والمادة 10، ص61سابؽ، المادة  صدر، م01-10ف قانو   1
 .12، ص74والمادة  12، ص 73والمادة  10، ص 62نفسو، المادة  صدرالم  2
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 ؛اإلنذار -
 ؛التوبيخ -
 ؛أشير 6 أقصاىا لمدة المؤقت التوقيؼ -
 .الجدوؿ مف الشطب -
 درجات  دحدَّ القانونية، وتُ  لإلجراءات طبقا المختصة القضائية الجية أماـ العقوبات ىذه ضد طعف قدـويُ 

 .1التنظيـ  عف طريؽ  تقابميا  التي  والعقوبات األخطاء
القياـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو محافظ الحسابات عمى بدورىا فرض تسإف المسؤوليات سالفة الذكر 

وىذا دليؿ آخر عمى أىمية مينة  ، شيء ممكف قؿأميؿ مف فرص األخطاء والفساد إلى ممكف ومف ثـ التق
 محافظة الحسابات في  مجاؿ حوكمة الشركات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .10، ص63سابؽ، المادة  صدر، م01-10قانوف   1
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 انًثسث انثاًَ: يعاٌٍش انرذلٍك انخاسخً فً ظم زٕكًح انششكاخ

 التقارير ويصادؽ لمستخدمي يشيد فيو– وتنظيمي قانوني – حوكمي دور ؤدِّييُ  الخارجي مدقؽال إف
وأف  .المحاسبية المعايير حسب المالي ومركزىا الشركة أعماؿ نتائج عادؿ بشكؿ عرضت التقارير أف المالية
 حيث مف العمؿ يقاس بيا التي المقاييس ىي التدقيؽ معايير تعتبر لذا .التدقيؽ معايير إلى استناًدا تـ التدقيؽ
طرؽ إلى معايير التدقيؽ الخارجي . وفي ىذا المبحث نتإلييا الوصوؿ يبتغى التي األىداؼ حيث ومف الجودة

 في ظؿ حوكمة الشركات، وذلؾ مف خالؿ المطالب التالية:
 
 
 

 
 انخاسخً انرذلٍك يُٓح انًششفح عهى ذُظٍى انًُظًاخ األٔل:  انًطهة

 ادورً  والتدقيؽ المحاسبة مجاؿ في العاممة والنقابات والجمعيات والمعاىد المينية المؤسسات ؤديت
 لتعميؽ وتأىيؿ، تدريب مف المؤسسات ىذه بو تقـو لما وذلؾ والتطبيؽ، النظرية بيف الفجوة تضييؽ في اىامً 

 المؤسسات ىذه أىمية وتأتي والمحاسبة، التدقيؽ مينة في لمعامميف المينية الميارات وتطوير والمعرفة الوعي
 والميتميف المختصيف امعاتالج أساتذة ومف والتدقيؽ المحاسبة في العامميف مف بمبادرات ستسِّ أُ  انيكو في 

  :ما يمي نجد الخارجي التدقيؽ مينة عمى تؤثر التي المنظمات بيف ومف .بالمينة
 الدولية التنسيؽ لجنة مف لممحاسبيف الدولي االتحاد انبثؽ:  (IFAC)لممحاسبيف الدولي االتحاد  .1

 االتفاؽ وقع حيث الدولية يؽالتنس لجنة محؿ حؿ االتحاد ـ 1977أكتوبر وفي ـ، 1972عاـ المحاسبة لمينة
 وفي لو مقرا "نيويورؾ" االتحاد واتخذ دوؿ العالـ، مف دولة 49 مف مينية منظمة 63 قبؿ مف تأسيسو عمى
 :1التالي في تتمثؿ أىداؼ أساسية مف  مؤلفا برنامجا بوضع قاـ أنو األساسية نجد األىداؼ تحقيؽ نحو سعيو
 لي؛الدو  التدقيؽ لممارسة اإلرشادات وضع 
 األعضاء؛ منظمات بو لتتقيد الميني لمسموؾ دليؿ وضع 
 الميني؛ والتدريب المستمر لمتعمـ برامج تطوير 
 عنيا؛ والتقرير األخرى ريةاإلدا واإلجراءات والتقنيات المالية اإلدارة تقويـ 
 تيا؛فعالي رفع دؼبي الحسابات تدقيؽ مينة بممارسة المتعمقة المعمومات ونشر وتحميؿ جمع 
 المحاسبيف؛ ـتي التي األخرى االتلمجا في مةالقيِّ  الدراسات تقديـ 
 التجارية واالتحادات المالية القوائـ معدي فييـ بما المالية القوائـ مستخدمي مع العالقات تعزيز 

 وغيرىا؛ والحكومات والصناعية المالية والمؤسسات
                                                           

 .41-40، ص2000  األردف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار الدولية، المحاسبة القاضي، وحسيف حمداف  مأموف  1

  ؛انخاسخً يُٓح انرذلٍكذُظٍى عهى شفح انًشانًطهة األٔل: انًُظًاخ 

 فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ؛ خاسخًان انًطهة انثاًَ: دٔس يعاٌٍش انرذلٍك 

  :رذلٍك انخاسخً ٔيا ٌماتهٓا فً اندضائش.نهًعاٌٍش انذٔنٍح انانًطهة انثانث 
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 جديدة؛ منظمات تأسيس إمكانية عف والتحري اإلقميمية المنظمات مع جيدة عالقات عمى الحفاظ 
 األخرى؛ المينية والمنظمات االتحاد أعضاء بيف دائـ اتصاالت نظاـ وضع 
 المينية؛ والمنشورات التعميمية والمواد الفنية المعمومات تبادؿ وتعزيز تنظيـ 
 التحادا عضوية لتوسيع والسعي سنوات، خمس كؿ لممحاسبيف الدولي المؤتمر عقد تنظيـ (IFAC.) 

 :1االتحاد عمؿ برنامج تنفيذ عمى تعمؿ والتي التالية المجاف لممحاسبيف الدولي االتحاد عف ينبثؽو 
 التعميـ؛ لجنة 
 الميني؛ السموؾ لجنة 
 واإلدارية؛ المالية المحاسبة لجنة 
 العاـ؛ القطاع لجنة 
 الدولي التدقيؽ ممارسة لجنة. 

 والخدمات التدقيؽ معايير مسودات إلصدار صالحيات الدولي لتدقيؽا ممارسة لمجنة ُأعطيت وقد
 البيانات أو المعايير لتمؾ الطوعي القبوؿ لتحقيؽ تسعى أف عمى( IFAC) االتحاد مجمس عف بالنيابة التابعة

  وتعزيزىا.
 عمى اتأثيرً  التنظيمات أكثر المجمع ىذا ُيعتبر: (AICPAالقانونييف ) لممحاسبيف األمريكي المجمع .2

حيث أف  ا،عضوً  350000 مف رأكثعضويتو  في يضـ وىو 1887 عاـ في تأسيسو تـ وقد التدقيؽ، مينة
 لألفراد يمكف كاف 1977 عاـ وقبؿ العامة. المحاسبة مينة بمزاولة يقوموف األعضاء ىؤالء مف %35 حوالي

 العضوية، حيث مف جديدة عةمجمو  المجمع فكوّ  ذلؾ بعد مف ااعتبارً  أنو إال بالمجمع، أعضاء يكونوا أف
 المينة لممارسة قسـ ىما:  فرعييف قسميف مف القسـ ذلؾ ويتكوف المحاسبة، لمكاتب خاص قسـ خصص

 بتدقيؽ المرتبطة لممكاتب مخصص فيو اآلخر أما المالية، األوراؽ تداوؿ تنظيـ ييأةب المقيدة عمى المؤسسات
 : 2التالية لوظائؼبا القياـ المجمع ىذا ويتولى المؤسسات الخاصة. 

 مع؛لمجبا العضوية قواعد إصدار 
 والتدقيؽ؛ المحاسبة مينة لممارسة الميني السموؾ قواعد إصدار 
 زميؿ بواسطة والفحص التدقيؽ جودة رقابة ومعايير المالية، القوائـ فحص عممية أداء معايير إصدار 

 إلى ييدؼ الذي التدقيؽ جودة لرقابة ظامان والتدقيؽ المحاسبة مكتب لدى يتوافر أف يجب حيث المينة،
 ثالث كؿ المينة زمالء أحد بواسطة النظاـ ليذا تدقيؽ إجراء ويتـ المينية، المعايير تطبيؽ مف التحقؽ
 سنوات؛

                                                           
 .42-41، صمرجع سابؽ القاضي، وحسيف حمداف  مأموف  1
 .73-72، ص2007، المكتبة العصرية، مصر، أساسيات المراجعة مدخؿ معاصرحاتـ محمد الشينيشي،   2
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 وضع مسلمجا يتولى حيث البورصة، في أسيميا متداوؿال غير لممؤسسات التدقيؽ معايير إصدار 
صدار عمييا، المتعارؼ التدقيؽ معايير  معايير تفسيرات أو إصدارات تسمى المدقؽ بأمور تتعمؽ نشرات وا 
 التدقيؽ؛
 الضريبية؛ االستشارية الخدمات أداء معايير إصدار 
 نشر يتولى كما والتدقيؽ، المحاسبة مجاؿ في لمباحثيف الالـز التمويؿ منح معلمجا ىذا كذلؾ ويتولى 

 .معلمجبا صةالخا العممية التلمجا في ونتائجيا األبحاث
 الممارسيف إلى عضويتو وتمتد المحاسبي، لمتعميـ تنظيـ ىو: (AAAاألمريكي ) المحاسبة معيد .3

 المحاسبة مجاالت في البحوث إجراء األمريكي معيد المحاسبة ويشجع األكاديمييف، المحاسبيف إلى باإلضافة
 .1الرائد لنظرية التدقيؽاألساسية المصدر  التدقيؽ مفاىيـ قائمة عف نشرتو وتعتبر والتدقيؽ،

 في الجزائر:الخارجي مينة التدقيؽ لمشرفة عمى تنظيـ االمينية الييآت  .4
سنتطرؽ في ىذا الجزء إلى الييآت المشرفة عمى تنظيـ مينة التدقيؽ الخارجي في الجزائر وعمى 

المحاسبيف  (، ثـ المنظمة الوطنية لمخبراء1991-1971رأسيا المجمس األعمى لممحاسبة خالؿ الفترة )
(، كما نتطرؽ لمييآت الجديدة 2011-1991ومحافظي الحسابات والمحاسبيف المعتمديف خالؿ الفترة )

 . 2011والنصوص التطبيقية لو التي صدرت سنة  01-10المنصوص عميو في إطار القانوف 
 المجمس األعمى لممحاسبة:.1.4

المتعمؽ بتنظيـ مينة  82-71ـ بموجب المرسوـ رق 1971نشأ المجمس األعمى لممحاسبة سنة 
عداد  المحاسب والخبير المحاسب، وتتمثؿ الميمة الرئيسية ليذا المجمس في إصدار المعايير المحاسبية وا 
المخططات المحاسبية القطاعية، باإلضافة إلى االىتماـ بحؿ المشاكؿ والصعوبات التي يواجييا المحاسبوف 

 والخبراء المحاسبوف. 
ـ التي يقوـ بيا المجمس األعمى لممحاسبة فإف مينة التدقيؽ وبالخصوص محافظة وفي ظؿ ىذه الميا

الحسابات لـ يعط ليا اىتماـ مف قبؿ المجمس، فمـ تكف مستقمة في أداء مياميا إال بالنسبة لممؤسسات 
الخاصة التي كانت ميمة تدقيؽ حساباتيا موكمة لمخبراء المحاسبيف المرخصيف مف قبؿ المجمس األعمى 

ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى،  (1991-1971لممحاسبة، والتي كاف عددىا محدودا جدا خالؿ الفترة )
شراؼ وزارة المالية  فإف محافظة الحسابات في المؤسسات العمومية االقتصادية كانت تمارس تحت وصاية وا 

 .2حيث كانت ىي المكمفة بالتعييف والعزؿ
 
 

                                                           
 .86، ص2006مصر،  الدار الجامعية،المراجعة بيف النظرية والتطبيؽ، أميف السيد أحمد لطفي،   1
2
 .149عًش ششٌمً، يشخع عاتك، ص  
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 حاسبيف ومحافظي الحسابات والمحاسبيف المعتمديف:المنظمة الوطنية لمخبراء الم.2.4
 05نصت المادة ، حيث 1991أفريؿ  27المؤرخ في  08-91أنشئت ىذه المنظمة بموجب القانوف

و عمى أنو: "تنشأ المنظمة الوطنية لمخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات والمحاسبيف المعتمديف، تتمتع من
طبيعييف أو المعنوييف المؤىميف لممارسة مينة خبير محاسب ومحافظ بالشخصية المدنية وتضـ األشخاص ال

حسابات ومحاسب معتمد حسب الشروط التي ُيحددىا ىذا القانوف، وُيدير المنظمة الوطنية مجمس يكوف مقره 
. وفضال عف أحكاـ 1في الجزائر، وُيحدد تشكيؿ المنظمة وصالحياتيا وقواعد سيرىا عف طريؽ التنظيـ"

أعاله تقوـ المنظمة الوطنية باعتبارىا جياز ميني يعمؿ في إطار القانوف حسب ما نصت عميو  05المادة 
 :2مف نفس القانوف بما يمي 11، 10، 09المواد 

 السير عمى تنظيـ المينة وحسف ممارستيا؛ 
 الدفاع عف كرامة أعضائيا واستقالليتيـ؛ 
 روط التسجيؿ واإليقاؼ والشطب مف قائمة إعداد النظاـ الداخمي لممنظمة الذي ُيحدد عمى الخصوص ش

 جدوؿ المنظمة؛
 التأكد مف النوعية المينية والتقنية لألشغاؿ التي ُينجزىا أعضاؤىا؛ 
  تقدير في حدود التشريع المعموؿ بو الصالحيات المينية لإلنجازات والشيادات التي ُيقدِّميا كؿ مترشح

 بطمب تسجيمو في أحد أصناؼ ىذه المنظمة؛
 ييس تقدير اإلجازات والشيادات التي ُتخّوؿ الحؽ في ممارسة المينة وكيفيات تطبيقيا عف طريؽ نشر مقا

 التنظيـ.
المصؼ الوطني  ، وظيرت ثالث ىيآت أخرى وىي:01-10وقد تـ حؿ ىذه الييأة بموجب القانوف 

 لمعتمديف.لمخبراء المحاسبيف، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، المنظمة الوطنية لممحاسبيف ا
 الييآت الجديدة المنظمة لمينة التدقيؽ الخارجي في الجزائر.3.4

والنصوص  2010الصادر سنة  01-10ونقصد بيا الييآت التي نشأت بموجب القانوف رقـ 
، والتي حمت محؿ المنظمة الوطنية لمخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات 2011التطبيقية لو الصادرة سنة 

 تمديف.والمحاسبيف المع
 المجمس الوطني لممحاسبة:  -

المؤرخ  381-96لقد تـ اإلعالف عف إنشاء المجمس الوطني لممحاسبة بفعؿ المرسـو التنفيذي رقـ  
مف ىذا المرسوـ ُيعتبر ىذا المجمس جيازا استشاريا ذو طابع وزاري  02وطبقا لممادة  ،25/09/1996في 

ي مجاؿ البحث وضبط مقاييس المحاسبة والتطبيقات وميني مشترؾ، ويقوـ بميمة التنسيؽ والتمخيص ف
                                                           

 .652سابؽ، ص صدر، م08-91 رقـ القانوف  1
 .نفسيا نفسو، الصفحة صدرالم  2
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المرتبطة بيا، وبيذه الصفة يكوف لممجمس أف يطمع عمى كؿ المسائؿ المتعمقة بمجاؿ اختصاصو، بمبادرة 
حيث جاء في   01-10القانوف بموجب منو أو بطمب مف الوزير المكمؼ بالمالية. وقد تـ إعادة ىيكمتو 

 مياـ  ويتولى  بالمالية  المكمؼ الوزير  تحت سمطة  لممحاسبة  وطني  مجمس  أنو ينشأمنو  4المادة 
 .ومتابعة الميف المحاسبية  وتنظيـ  المحاسبي االعتماد والتقييس
  تشكيمة  باقي  وتحدد . األقؿ عمى كؿ تنظيـ ميني  منتخبيف عف أعضاء ثالثة لسلمجا  ويضـ

 لدى  مف القانوف نفسو بأنو  تنشأ 5كما جاءت المادة 1. التنظيـ طريؽ  عف وتنظيمو وسيره لسلمجا أعضاء
  2: اآلتية األعضاء المتساوية لممحاسبة المجاف  الوطني  لسلمجا

 المينية؛ والواجبات  المحاسبية لممارساتا  تقييس  لجنة - 
 االعتماد؛  لجنة - 
 التكويف؛  لجنة - 
 والتحكيـ؛  االنضباط  لجنة - 
 . عيةالنو   مراقبة  لجنة  - 

تـ تحديد تشكيمة المجمس الوطني لممحاسبة  27/1/2011المؤرخ في  24-11مرسوـ التنفيذي بموجب الو 
وتنظيمو وقواعد سيره، حيث ُتحدد المادة الثانية مف ىذا المرسوـ سمطة الوزير المكمؼ بالمالية عمى المجمس، 

 .3نوط بيا ىذا المجمسكما ُتحدد األعضاء الذيف ُيشكمونو، إضافة إلى تحديد المياـ الم
يتمتع بالشخصية المعنوية، ويضـ األشخاص الطبيعييف  : وىو تنظيـالمصؼ الوطني لمخبراء المحاسبيف -

 يف لممارسة مينة  الخبير المحاسب؛أو المعنوييف، والمؤىم
 وىو الييأة التي تقـو بإدارة المصؼ الوطنيالمحاسبيف:  لمخبراء الوطني مصؼمل المجمس الوطني  -

 وصالحياتو  المحاسبيف خبراءلم الوطني  مصؼمل الوطني تشكيمة المجمس تتحددو .لمخبراء المحاسبيف
 أعضاء تسعة انتخاب يتـ حيث ، 27/1/2011المؤرخ  25-11رقـ التنفيذي المرسـو بموجب تسييره وقواعد

 يمثموف منيـ ثالثة لمخبراء المحاسبيف، الوطني المصؼ جدوؿ في والمسجميف المعتمديف األعضاء بيف مف
  4:اآلتية باألعماؿ القياـ في ميامو وتتمثؿ، لممحاسبة الوطني المجمس المجمس في ىذا

 ؛وتسييرىا المحاسبة لخبراء الوطني مصؼمل التابعة المنقولة وغير المنقولة األمالؾ إدارة -
 ؛مصؼمل العامة الجمعية قبؿ مف المقررة المينية االشتراكات تحصيؿ -

                                                           
 .4سابؽ، ص  صدر، م01-10قانوف رقـ ال  1
 .نفسيا نفسو، الصفحةصدر الم 2
ة الرسمية ، يحدد تشكيمة المجمس الوطني لممحاسبة وتنظيمو وقواعد سيره، الجريد2011يناير  27مؤرخ في  24-11تنفيذي رقـ ال المرسـو  3

 .4، ص2/2/2011، الصادرة بتاريخ  7لمجميورية الجزائرية، العدد 
 وصالحياتو  المحاسبيف لمخبراء لممصؼ الوطني  الوطني تشكيمة المجمس حددي، 2011يناير  27مؤرخ في ، 25-11تنفيذي رقـ ال لمرسـو ا  4

 .8ص، 4المادة، 2/2/2011لصادرة بتاريخ  ، ا7، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد تسييره وقواعد



 

 
91 

 

 ..........أعاعٍاخ انرذلٍك انخاسخً فً ظم زٕكًح انششكاخ....انفظم انثاًَ.......................................

 ؛وتوزيعيا نشرىا عمى والعمؿ المينة، تغطيو الذيبالمجاؿ  المتعمقة األشغاؿ تعميـ ضماف -
 ؛المينة بمصالح عالقة ليا تكويف ممتقيات تنظيـ -
 ؛الدولية المنظمات تجاهاو  العمومية والسمطات تآاليي لدى لمصؼا تمثيؿ -
 .مصؼمل الداخمي النظاـ إعداد -

وىي تنظيـ يتمتع بالشخصية المعنوية، وتضـ األشخاص الطبيعييف  الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات: -
 أو المعنوييف، والمؤىميف لممارسة مينة محافظ حسابات؛

الغرفة الوطنية وىو الييأة التي تقوـ بإدارة : الحسابات لمحافظي الوطنية لمغرفة المجمس الوطني -
 مف األولى المادة بموجب الحسابات لمحافظي الوطنية لمغرفة المجمس الوطني تشكؿلمحافظي الحسابات، وت

 لدى والتمثيؿ األعضاء انتخاب قواعد نفس ،  ولو27/1/2011المؤرخ في  26-11 التنفيذي المرسـو
 :1اآلتية باألعماؿ القياـ في ميامو وتتمثؿ .لممحاسبة المجمس الوطني

 ؛وتسييرىا الحسابات حافظيلم الوطنية لمغرفة التابعة المنقولة وغير المنقولة األمالؾ إدارة -
 ؛مصؼمل العامة الجمعية قبؿ مف المقررة المينية االشتراكات تحصيؿ -
 ؛وتوزيعيا نشرىا عمى والعمؿ المينة، تغطيو الذيبالمجاؿ  المتعمقة األشغاؿ تعميـ ضماف -
 ؛المينة بمصالح عالقة ليا تكويف ممتقيات تنظيـ -
 ؛الدولية المنظمات تجاهاو  العمومية والسمطات تآاليي لدى الحسابات لمحافظي الوطنية تمثيؿ -
 .الحسابات لمحافظي الوطنية لمغرفة الداخمي النظاـ إعداد -

 الصالحيات، كؿ السابقة المينية المنظمات مف أخذت قد اإلصالحات ىذه  أف إلى اإلشارة وتجدر
 يمكف والذي الكاممة، باالستقاللية تتمتع ال يجعميا الذي األمر المالية، لوزارة المباشرة الوصاية تحت وجعمتيا
 .لمتدقيؽ الدولية المعايير بو تنادي وما يتناقض أنو القوؿ

 انششكاخانًطهة انثاًَ: دٔس يعاٌٍش انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح 

( أف يتضمف تقرير المدقؽ SECاشترطت ىيأة تنظيـ تداوؿ األوراؽ المالية ) 1941في عاـ 
ا كانت عممية التدقيؽ قد تمت وفقًا  "لمعايير األداء الميني المتعارؼ عمييا لمتدقيؽ"، وىي الخارجي ما إذ

ىيأة حكومية صدر قانوف بتأسيسيا مف أجؿ تنظيـ تداوؿ األوراؽ المالية بعد الكارثة التي حمت بسوؽ 
ف عمى جميع فإ 1934و 1932، فحسب القانونيف الصادريف عامي 1929األوراؽ المالية األمريكي عاـ 

الشركات التي تطرح أوراقًا مالية لمتداوؿ أف يتـ تسجيميا لدى ىذه الييأة، وتفرض ىذه الييأة رقابة عمى تداوؿ 
األوراؽ المالية وليا سمطات واسعة في ىذا الصدد تشمؿ جوانب تشريعية وتنفيذية رقابية مف بينيا سمطات 

                                                           
1
 وقواعد وصالحياتو  غرفة الوطنية لمحافظي الحساباتلم الوطني تشكيمة المجمس حددي، 2011يناير  27مؤرخ في ، 26-11تنفيذي رقـ ال لمرسـو ا  

 .11ص، 4المادة ، 2/2/2011، الصادرة بتاريخ  7، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد تسييره
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. وقد ألـز القانوف ىذه الشركات بأف تُقدـ 1القضائيةإجراء تحقيؽ في المخالفات وكذلؾ تحريؾ الدعاوى 
قوائميا المالية سنويا إلى ىذه الييأة مرفقة بتقرير المدقؽ الخارجي عف ىذه القوائـ، واشترطت ىذه الييأة 

لتي تنفيذًا لقانوف إنشائيا أف ُتعد القوائـ المالية ليذه الشركات وفقًا لمجموعة مف القواعد والمعايير المحاسبية ا
تضمف ليا اإلفصاح الكامؿ، ويشمؿ ذلؾ أيضًا تقرير المدقؽ الخارجي، بحيث كانت ىذه الييأة تتولى عممية 
إصدار ىذه القواعد والمعايير، ثـ أصبحت فيما بعد تَُفوِّض عممية إصدار ىذه المعايير لبعض المنظمات 

ما إذا كانت رير المدقؽ الخارجي عبارة "العممية والمينية. لذلؾ فقد كاف اشتراط ىذه الييأة بأف يتضمف تق
" مثيرًا لمناقشات طويمة وجداؿ عممي وميني، عممية التدقيؽ قد تمت وفقًا لمعايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا

فقد دفعت ىذه العبارة أعضاء المينة إلى التساؤؿ عما ىي معايير األداء المتعارؼ عمييا ليذه المينة؟ وبدأت 
 ُمحيِّرًا، ىؿ مف الممكف تحديد وتعريؼ معايير األداء الميني واالتفاؽ عمييا بيف أعضاء المينة ُتواجو سؤاالً 

 المينة؟.
وقد ترتب عف األسئمة السابقة العديد مف الدراسات والمناقشات حوؿ ىذا الموضوع، ورأى الكثيروف 

مؤلفات عممائيا وتطبيقات أف المينة كاف لدييا قدر معيف مف معايير األداء منذ سنوات طويمة متمثمة في 
المدققيف ليا، إال أنو لـ تكف ىناؾ وثيقة مكتوبة لتحديدىا أو تعريفيا، كما أف المحاوالت التي تمت خالؿ ىذه 
المرحمة لـ ينتج عنيا معايير متكاممة بالمفيوـ العممي والميني، حيث ُيمكف اعتبارىا مجرد محاوالت تميزت 

معايير لممحاسبة ومحاوالت وضع معايير لمتدقيؽ، كما أف ىذه المحاوالت أحيانا بالخمط بيف محاوالت وضع 
لوضع معايير لمتدقيؽ قد أضعفيا االعتماد عمى التفاصيؿ ومحاولة وضع إجراءات تفصيمية تصمح لجميع 
أنواع الشركات، ومف ىنا بدأت مجموعة مف األبحاث والدراسات المختمفة القتراح وتحديد معايير متفؽ عمييا 

بو لجنة إجراءات التدقيؽ بمجمع المحاسبيف القانونييف . وكاف أبرز ىذه المحاوالت ما قامت 2ألداء المينيل
وأصدرت مقترحاتيا في كتيب  1947األمريكي، حيث قامت بدراسة خاصة لمعايير األداء انتيت منيا عاـ 

، وفي سنة 1948المقترحات سنو بعنواف "توصية مقترحة لمعايير أداء التدقيؽ الخارجي"، وتـ اعتماد ىذه 
. وقد أصبحت 3تـ إصدار كتيب آخر بعنواف "معايير األداء المتعارؼ عمييا لمينة التدقيؽ الخارجي" 1954

 وقد ىذه المعايير ممزمة لممدققيف في الواليات المتحدة األمريكية بعد أف كانت قبؿ ذلؾ مجرد توصية مقترحة،
معايير  إلى الممارسيف ينظر أف ويجب عمييا، متعارفاً  أو عاماً  قبوالً  لةمقبو  أو المعايير عامة ىذه اعتبرت
 القصوى المعايير وليست لألداء الدنيا المعايير أنيا عمى التدقيؽ معايير ونشرات عاماً  قبوالً  المقبولة التدقيؽ

 المعايير عمى تمادباالع التدقيؽ مجاؿ تخفيض عمى ويعمؿ المينة ُيمارس الذي والمدقؽ لألداء، المثالية أو

                                                           
، سبتمبر 7، العددمجمة المحاسبوف، معايير أداء المراجعة الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية ودورىا في تطوير الفكر المينيإبراىيـ شاىيف،   1

 .35، الكويت، ص1996
 .36المرجع نفسو، ص  2
 .138لؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، صو سامي محمد الوقاد   3
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 ىذه مقتضيات تنفيذ في يفشؿ سوؼ فإنو معو، يتعامؿ الموقؼ الذي وطبيعة جوىر تقييـ مف بدالً  فقط
 تصرفات إتباع فعميو بيا، القياـ أو مستحيؿ عممية غير ما معيار متطمبات أف المدقؽ رأى المعايير. فإذا

 فإف ىذا ومع إتباع المعيار، الضروري مف يكوف لف فإنو قميمة النسبية قيمتو أمراً  وجود مع وبالمقابؿ بديمة،
 .المدقؽ عاتؽ عمى يقع إنما المعايير عف االنحراؼ تفسير عبء

 حتى الميني سموكو في المدقؽ بيا سترشدي عامة قاعدة أنيا عمى التدقيؽ معايير تعريؼ ويمكف
المعايير في ثالث مجموعات رئيسية، كما ولقد تـ تبويب ىذه  1.المالئمة بالجودة التدقيؽ عممية إنجاز يمكنو
 في الشكؿ التالي: مثؿىو م

 (: معايير التدقيؽ المقبولة قبوال عاما7شكؿ رقـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .82ص ،2007، المكتبة العصرية، مصر، أساسيات المراجعة مدخؿ معاصرحاتـ محمد الشينيشي،  المصدر:
ير التدقيؽ إلى ثالث مجموعات رئيسية، تيتـ المجموعة يالحظ مف الشكؿ أعاله، أنو تـ تقسيـ معاي

األولى بشخص المدقؽ وصفاتو، بينما تيتـ المجموعة الثانية بتنفيذ إجراءات التدقيؽ، في حيف تيتـ 
 المجموعة الثالثة بتقرير المدقؽ.

اد صدرت معايير التدقيؽ الدولية في إصدارات زمنية متتابعة حسب األىمية النسبية، ثـ أعوقد 
االتحاد تبويب ىذه المعايير طبقا الرتباطاتيا بمراحؿ عممية التدقيؽ. فانطالقا مف معايير التدقيؽ المقبولة 
قبوال عاما حاولت "لجنة المعايير الدولية لمتدقيؽ" التي أصبحت فيما بعد "مجمس المعايير الدولية لمتدقيؽ 

                                                           
مجمة أداء ، إطار مقترح: تدقيؽ التحكـ المؤسسي )حوكمة الشركات( في ظؿ معايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا ،فيؽ المشيدانيعمر إقباؿ تو   1

 .228، ص2012،الجزائر، 2، العددالمؤسسات الجزائرية

 معايير التدقيؽ المقبولة قبواًل عاماً 

 معايير إعداد التقارير:
ما إذا كانت القوائـ المالية تـ إعدادىا طبقا  -

 لممبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما؛
 حاالت عدـ ثبات تطبيؽ المبادئ المحاسبية؛ -
 ؛االفصاح الكافي -
 عف القوائـ المالية كوحدة واحدة. دقؽرأي الم -

 معايير أداء العمؿ الميداني:
تدقيؽ تخطيط عممية ال -

 عمى المساعديف؛واإلشراؼ 
فحص وتقويـ أنظمة الرقابة  -

 الداخمية؛
جمع قدر واؼ مف أدلة  -

 االثبات.
 

 معايير عامة:
التأىيؿ العممي  -

 والعممي؛
االستقالؿ  -

 الذىني؛
 العناية المينية. -
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يف تطوير ىذه القواعد وتصنيفيا في شكؿ مجموعات ( المنبثقة مف االتحاد الدولي لممحاسبIAASBوالتأكد" )
 . 1متجانسة

وقد الزمت معايير التدقيؽ الدولية جممة مف اإلصدارات والتعديالت إلى أف وصمت إلى ما ىي 
 عميو، وقد تـ تبويبيا كما ىو ممخص في الجدوؿ الموالي.

 يات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة (: المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيؽ والفحص وعمم6جدوؿ رقـ)
 عنواف المعيار رقـ المعيار

 المعايير الدولية لرقابة الجودة  أوال
المعيار الدولي لرقابة 

 1الجودة 
رقابة الجودة لممؤسسات التي تؤدي عمميات تدقيؽ وفحص لمقوائـ المالية، وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات 

 العالقة.
 المعايير الدولية لتدقيؽ القوائـ المالية التاريخية ثانيا

ISA 200-299   :المبادئ العامة والمسؤولياتالمجموعة األولى 
ISA 200  جراء عممية  تدقيؽ وفقا لمعايير التدقيؽ الدوليةالاألىداؼ العامة لممدقؽ المستقؿ وا 
ISA 210 الموافقة عمى شروط التكميؼ بالتدقيؽ 
ISA 220  المالية قوائـالجودة لتدقيؽ الرقابة 
ISA 230 وثائؽ التدقيؽ 
ISA 240  المالية قوائـعممية تدقيؽ الغش عند وليات المدقؽ المتعمقة بالمسؤ 
ISA 250 المالية قوائـمراعاة القوانيف واألنظمة عند تدقيؽ ال 
ISA 260 االتصاؿ مع أولئؾ المكمفيف بالحوكمة 
ISA 265 لقصور في الرقابة الداخمية لممكمفيف بالحوكمة واإلدارةعف نواحي ا اإلبالغ 

ISA 300-499  :طر واالستجابة في تقدير األخطاءاخمتقييـ الالمجموعة الثانية 
ISA 300 المالية قوائـالتخطيط لتدقيؽ ال 
ISA 315 تحديد وتقييـ مخاطر الخطأ الجوىري مف خالؿ فيـ المنشأة وبيئتيا 
ISA 320 سبية في تخطيط وأداء عممية التدقيؽالن األىمية 
ISA 330 استجابة المدقؽ لممخاطر المقيمة 
ISA 402 اعتبارات التدقيؽ المتعمقة بالمنشآت التي تستعمؿ مؤسسات خدمية 
ISA 450 تقييـ البيانات الخاطئة المحددة خالؿ عممية التدقيؽ 

ISA 500-599  :تدقيؽالأدلة المجموعة الثالثة 
ISA 500 تدقيؽالدلة أ 
ISA 501  اعتبارات محددة لبنود مختارة–أدلة التدقيؽ 
ISA 505 المصادقات الخارجية 
ISA 510  األرصدة االفتتاحية–عمميات التدقيؽ األولية 
ISA 520 التحميمية اإلجراءات 
ISA 530 أخذ عينات التدقيؽ 
ISA 540  المحاسبية لمقيمة العادلة واالفصاحات ذات العالقةتدقيؽ التقديرات المحاسبية، بما في ذلؾ التقديرات 
ISA 550 األطراؼ ذات العالقة 

                                                           
طارتحميؿ  :دراسات في المعايير الدولية لممراجعة ،محمود السيد ناغي  1 ، 2000نشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ، المكتبة العصرية لملمتطبيؽ وا 
 .41ص
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ISA 560 األحداث الالحقة 
ISA 570 االستمرارية 
ISA 580 اإلقرارات الخطية 

ISA 600-699  :خريفاآلاالستفادة مف عمؿ المجموعة الرابعة 
ISA 600  (فروع)بما في ذلؾ عمؿ مدققي ال عاتمالية لممجمال قوائـعمميات تدقيؽ ال–االعتبارات الخاصة 
ISA 610 استخداـ عمؿ المدققيف الداخمييف 
ISA620 استخداـ عمؿ مدقؽ خبير 

ISA 700-799  :نتائج وتقارير التدقيؽالمجموعة الخامسة 
ISA 700 عداد التقارير حوؿ ال  المالية قوائـتكويف رأي وا 
ISA 705 رد في تقرير المدقؽ المستقؿالتعديالت عمى الرأي الوا 
ISA 706 فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقؽ المستقؿ 
ISA 710  المالية المقارنة لقوائـاألرقاـ المقابمة وا–المعمومات المقارنة 
ISA 720  ققةمالية مد قوائـمسؤوليات المدقؽ المتعمقة بالمعمومات األخرى في المستندات التي تحتوي عمى 

ISA 800-899  :المجاالت المتخصصةالمجموعة السادسة 
ISA 800  المالية المعدة وفقا ألطر األىداؼ الخاصة قوائـعمميات تدقيؽ ال–االعتبارات الخاصة- 
ISA 805  مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بياف مالي قوائـعمميات تدقيؽ –االعتبارات الخاصة-  
ISA 810  المالية الممخصةلقوائـ التقارير حوؿ ا إعدادعمميات 

 اإلطار الدولي لعمميات التأكيد ثالثا
 فحص القوائـ المالية التاريخية رابعا

 عمميات التأكيد ماعدا عمميات تدقيؽ القوائـ المالية التاريخية خامسا
 الخدمات ذات العالقة سادسا
 دقيؽمالحظات الممارسات الدولية لمت سابعا

Source: http://www.ifac.org, consulté le: 14/04/2017. 

 المعيار غةصيا بإعادة الدولي االتحاد يقـو ما وعادة نيائيا، ليس لممعيار األوؿ اإلصدارإف 
 .األعضاء الدوؿ في التطبيؽ متابعة خالؿ مف ذلؾ، األمر تطمب كمما التعديؿ أو الحذؼ أو ضافةباإل

حيث أف ىذه  إف تدقيؽ القوائـ المالية وفقًا لمعايير التدقيؽ الدولية لو آثار حوكمية غاية في األىمية،
ب المصمحة بالشركة، فالتدقيؽ العممية ىي خدمة ثالثية األبعاد تشمؿ إدارة الشركة والمدقؽ الخارجي وأصحا

ينتيي بإبداء الرأي الفني المحايد حوؿ القوائـ المالية بناًء عمى األدلة والقرائف التي يجمعيا المدقؽ الخارجي 
ويقوـ بتقييميا لمحكـ عمى مدى كفايتيا ومالءمتيا. وقد بينت المعايير الدولية لمتدقيؽ أف عممية تدقيؽ القوائـ 

وفر درجة عالية مف التأكد، ولكف ليس تأكيدا مطمقا )تأكيد معقوؿ أو مناسب( بأف القوائـ المالية السنوية تُ 
المالية محؿ التدقيؽ خالية مف التحريفات الجوىرية، ويتـ التعبير عف ىذا إيجاًبا في فقرة الرأي في تقرير 

عف نتيجة النشاط عف السنة المنتيية المدقؽ الخارجي بأف القوائـ المالية ُتعّبر بعدالة في كافة جوانبيا اليامة 
مف العاـ حسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما أو المتعارؼ عمييا أوحسب  31/12والمركز المالي في 

القوانيف واألنظمة ذات الصمة، حيث ال يمكف لممدقؽ أف ُيعطي تأكيد مطمؽ بأف القوائـ المالية خالية مف 
جة إلى الحكـ الشخصي أحيانا، أو استخداـ األساليب االختبارية، التحريفات الجوىرية وذلؾ بسبب الحا

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1.pdf
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وكذلؾ محددات ىيكؿ الرقابة الداخمية والنظاـ المحاسبي، كما أف أغمب األدلة المتاحة لمدقؽ الخارجي أدلة 
مقنعة وليست حاسمة. فممتدقيؽ دور حوكمي فعاؿ مف خالؿ الحكـ عمى مدى مصداقية المعمومات المحاسبية 

يضاحاتيا المتممة ليا التي  .1يتـ توصيميا مف خالؿ القوائـ المالية السنوية وا 
كما تخدـ معايير التدقيؽ الدولية المينييف واألطراؼ ذات الصمة بحوكمة الشركات مف عدة أوجو 

 :2أىميا ما يمي
 ة؛ُتعد معايير التدقيؽ نموذجا يقتدي بو المدقؽ عند أداء واجباتو المينية وممارساتو العممي -
 ُتحدِّد المواصفات والمتطمبات الشخصية المفروض توافرىا فيمف يقوـ بعممية التدقيؽ؛ -
 تزيد الثقة في التدقيؽ وتقضي عمى أي منفذ يتسرب منو الشؾ في االعتماد عمييا كمينة معترؼ بيا؛ -
ة وظيفة ُتساعد المعايير في جعؿ مينة التدقيؽ ذات كياف مستقؿ، التي مف دونيا ُتصبح مزاولة المين -

 آلية؛
 ُتحدِّد المعايير المواصفات الفنية إلعداد تقرير التدقيؽ وبياف طبيعة ومحتويات ىذا التقرير؛ -
ُتعطي المعايير لمييآت التشريعية والمحاكـ تصورًا واضحا عف درجة األداء الميني المتوقع مف المدقؽ  -

 وُتساعد ىذه الجيات عمى تفيـ المحتوى الفني لتقريره؛
 عايير بمثابة المقاييس التي ُتوضح مدى التزاـ المدقؽ بمبادئ التدقيؽ واألىداؼ العامة ليا؛ُتعد الم -
ُتوفِّر معايير التدقيؽ لمستخدمي القوائـ والتقارير المالية الثقة في رأي المدقؽ، حيث أف ىذه المعايير  -

ح ليـ الكيفية التي تـ بيا الفحص الذي قاـ بو المدقؽ،  تتسـ بالموضوعية، والقبوؿ العاـ، وُتوضِّ
 والمسؤولية التي يتحمميا، ودرجة االعتماد عمى ما ورد في القوائـ المالية مف بيانات ومعمومات؛

ُتخفِّؼ دولية ىذه المعايير مف احتماالت حدوث المشاكؿ المتوقعة عند إعداد القوائـ المالية الموحدة  -
 لمشركات الدولية متعددة الجنسيات؛

التدقيؽ الدولية عمى مجموعة مف معايير التقرير غير الخاضعة إلى أي مؤثِّرات إف اشتماؿ معايير  -
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لبمد بمفرده يجعؿ تقرير المدقؽ يصدر في شكؿ ومحتوى متفؽ عميو 

 ومقبوؿ في دوؿ العالـ المختمفة؛
واإلبالغ المالي واعتماد المدقؽ عند إف إعداد القوائـ المالية استنادًا عمى معايير المحاسبة الدولية  -

مراجعتيا عمى معايير التدقيؽ الدولية يجعؿ مف السيؿ إجراء المقارنات بيف  القوائـ المالية في أكثر مف 
 دولة والحصوؿ عمى نتائج دقيقة وفعالة مادامت المعايير المستخدمة موحدة في ىذه الدوؿ؛

                                                           
 .114ص،  مرجع سابؽشادي كراز،   1
دور النظـ والمعايير المحاسبية في تحقيؽ شروط ومتطمبات الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية المساىمة العامة أنس محمود الطرماف،   2

 .49-48، ص2009ة األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسـ المحاسبة، كمي األردنية،
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ى الدوؿ النامية الجيد والتكمفة إلنشاء معاييرىا المحمية إف وجود معايير التدقيؽ الدولية ُيوفِّر عم -
خصوصًا في ضوء نقص مواردىا االقتصادية مف جية وضعؼ منظماتيا المينية مف جية أخرى وما 

بشكؿ كامؿ أو –عمى المنظمات المينية في الدوؿ النامية سوى االلتزاـ بالمعايير الدولية وتطبيقاتيا 
 ؤدي إلى عالمية مينة التدقيؽ؛وبالتالي فإف ذلؾ يُ  -جزئي

تُفيد معايير التدقيؽ الدولية جنبًا إلى جنب مع معايير المحاسبة الدولية واإلبالغ المالي المستثمريف  -
ومستخدمي القوائـ المالية، الذيف يعتمدوف عند اتخاذ قراراتيـ عمى االعتبارات الدولية أكثر مف اعتمادىـ 

 عمى ظروؼ البيئة المحمية؛
ر معايير التدقيؽ الدولية القواعد الالزمة لممحافظة عمى استقاللية المدقؽ الخارجي الذي يقوـ بفحص ُتوفِّ  -

 البيانات المالية الصادرة عف الشركات.
يتضح مما سبؽ أف معايير التدقيؽ الدولية ىي التي تحكـ بالشكؿ الكامؿ والمناسب شروط 

ع األطراؼ في الشركة عمى حماية حقوقيـ واستثماراتيـ التي ُتساعد جمي ،ومتطمبات تطبيؽ حوكمة الشركات
 ويكفؿ استمرارية الشركة.

 :1كما ُتوفِّر معايير التدقيؽ  العوامؿ التالية التي ىي عمى صمة وثيقة بحوكمة الشركات 
 ُتوفِّر القواعد والضوابط لممحافظة عمى حقوؽ مساىمي الشركة؛ 
 ية المنشورة؛ُتوفِّر سمة المصداقية لمبيانات المال 
 ُتوفِّر الضوابط الالزمة لمحد مف ممارسات إدارة الشركة لمغش والتحريؼ؛ 
 ُتحدِّد مسؤولية المدقؽ الخارجي اتجاه تقييـ استمرارية الشركة؛ 
 ُتوفِّر اإلجراءات واالختبارات الالزمة لتقييـ المخاطر المحيطة بالشركة؛ 
 ستقاللية المدقؽ الخارجي.ُتوفِّر الضوابط الالزمة لمحفاظ عمى ا 

 رذلٍك انخاسخً ٔيا ٌماتهٓا فً اندضائشنهًعاٌٍش انذٔنٍح انانًطهة انثانث: 

بة إلى ثالث مجموعات وفؽ ما  مطمبال ىذايتضمف  دراسة المعايير الدولية لمتدقيؽ الخارجي ُمبوَّ
ذلؾ  إسقاطمع  بذلؾ التبويب.جاءت بو معايير التدقيؽ المقبولة قبوال عاما، وذلؾ لسيولة دراستيا وفيميا 

والمعايير المنظمة لمينة  القانونية والنصوص وتحميؿ األحكاـ مف خالؿ دراسةوذلؾ الجزائر، حالة عمى 
    .التدقيؽ الخارجي في الجزائر

 والتدقيؽ، حاسبةمال مينة لمزاولي الشخصي بالتكويف العامة المعايير تتعمؽ: العامة المعايير .1
 أشخاص بواسطة والميارة الكفاءة مف درجة عمى ـتُقدَّ  أف يجب المينية الخدمات أف عاييرالمبيذه  والمقصود

إلييا  تحتاج أساسية مطالب ُتمثؿ عامة ألنيا بأنيا المعايير ىذه مينيا. وتوصؼ ومدربيف مؤىميف عمميا

                                                           
 .50، صسابؽمرجع أنس محمود الطرماف،   1
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عداد الميداني العمؿ معايير لمقابمة  عمى الصفات تنص نياأل " شخصية " وُتعتبر مالئمة، بصورة التقرير وا 
 .  1والمدقؽ المحاسب بيا يتحمى أف يجب التي الشخصية

أف تتـ عممية التدقيؽ بواسطة فرد يمتمؾ المؤىالت العممية المناسبة  ويعني: والعممي العممي التأىيؿ .1.1
لخبرات والتدريب المالئـ كمدقؽ. ويتـ ذلؾ مف خالؿ برامج التعميـ في الجامعات، وبرامج التعميـ المستمر وا

.  وال يوجد معيار خاص لمتأىيؿ العممي والعممي لممدقؽ ضمف معايير التدقيؽ الدولية، لكنيا أوردت 2المالئمة
 في فقرات متعددة القواعد التي تنظمو ومف ىذه القواعد ما يمي:

ينية ( عمى أنو "يجب أف يتـ التدقيؽ بعناية م200احتوت الفقرة الرابعة عشر مف المعيار الدولي رقـ ) -
وبواسطة أشخاص لدييـ تدريب وخبرة وكفاءة في التدقيؽ"، كما احتوت الفقرة الخامسة عشر مف المعيار 
نفسو عمى أنو "يجب أف يتوفر لدى المدقؽ ميارات متخصصة، وكفاءة يمكف اكتسابيا مف خالؿ التعميـ، 

ولية المتعمقة بالمحاسبة والمعرفة الفنية، ويجب أف يكوف عمى اطالع مستمر بالتطورات والقدرات الد
 والتدقيؽ"؛

( عمى أنو "يجب أف يكوف شريؾ العممية مقتنعا 220احتوت الفقرة التاسعة عشر مف المعيار الدولي رقـ ) -
بأف فريؽ العممية الذي سيعمؿ معو يتمتع بالقدرات والكفاءة والوقت المناسب ألداء التدقيؽ حسب 

والقانونية، ليتمكف مف إصدار تقرير تدقيؽ مناسب في ظؿ المعايير المينية والمتطمبات التنظيمية 
 الظروؼ التي تحيط بالعممية"؛

( عمى أنو "في حالة قياـ مدقؽ آخر بمراجعة القوائـ 510نصت الفقرة السادسة مف المعيار الدولي رقـ ) -
الئمة لألرصدة المالية لمفترة السابقة، فإف المدقؽ الحالي قد يستطيع الحصوؿ عمى أدلة إثبات كافية وم

االفتتاحية، وذلؾ بفحص أوراؽ عمؿ المدقؽ السابؽ، وفي مثؿ ىذه الحاالت عمى المدقؽ أف يراعي 
 أيضا كفاءة واستقاللية المدقؽ السابؽ"؛

( في فقرتو السادسة عمى ما يمي: "يحتاج المدقؽ لمستوى مف المعرفة 550ورد في المعيار الدولي رقـ ) -
شركة والقطاع االقتصادي، وذلؾ لتمكينو مف تشخيص األحداث والمعامالت المتعمقة بطبيعة أعماؿ ال

 والممارسات والتي قد يكوف ليا تأثيرا ماديا عمى القوائـ المالية"؛
( أنو عند قياـ المدقؽ الرئيسي بتخطيط عممية التدقيؽ 600ورد في الفقرة األولى مف المعيار الدولي رقـ ) -

نو ينبغي عميو مراعاة واالستعالـ عف الكفاءة المينية لممدقؽ في إطار لالستفادة مف عمؿ مدقؽ آخر، فإ
 األجزاء التي يقـو بتدقيقيا.

                                                           
، ترشيد أداء المراجعيف والمحاسبيف الجزائرييف لمتقميؿ مف مخاطر االنحراؼ في إنتاج وتوصيؿ المعمومات المحاسبيةأحمد لعماري وحكيمة مناعي،   1

 .6، ص2010، شتاء 45السنة السابعة، العددالجزائر، ، باتنة عةجام ،إنسانيةمجمة عموـ 
 .78حاتـ محمد الشينيشي، مرجع سابؽ، ص  2
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أما في الجزائر، فقد نص المشرع الجزائري عمى التأىيؿ العممي والعممي لممدقؽ مف خالؿ القرار رقـ 
مى اإلجازات والشيادات الصادر عف وزارة المالية، الذي يتضمف الموافقة ع 24/03/1999المؤرخ في  51

ؿ الحؽ في ممارسة مينة الخبير المحاسبي  ومحافظ الحسابات  وكذا شروط الخبرة المينية التي ُتخوِّ
عمى أنو ُيمكف أف ُيسجَّؿ كمحافظ حسابات األشخاص الذيف  3والمحاسب المعتمد، حيث جاء في المادة رقـ 

 :1تتوفر فييـ المقاييس التالية
شيادات التعميـ العالي اآلتية: الحائزوف عمى إحدى 

 ليسانس في عموـ المالية؛ 
 ليسانس في فرع المالية والمحاسبة لممدرسة العميا لمتجارة؛ 
 .الجزء األوؿ والثاني مف االمتحاف األولي في الخبرة المحاسبية 
:الحائزوف عمى إحدى شيادات التعميـ العالي المذكورة أدناه 

 تخصصات أخرى غير المالية والمحاسبة(؛ شيادة المدرسة العميا لمتجارة( 
 شيادة المدرسة الوطنية لإلدارة )فرع المراجعة والمراقبة وفرع االقتصاد والمالية(؛ 
 ليسانس في العمـو االقتصادية )نظاـ قديـ(؛ 
 ليسانس في التسيير؛ 
 شيادة المدرسة الوطنية العميا لإلدارة والتسيير )فرع مراجعة الحسابات(؛ 
 يد الوطني لممالية )فرع الخزينة أو الضرائب(؛شيادة المع 
 شيادة معيد االقتصاد الجمركي والمالي بالجزائر؛ 
 شيادة معيد التمويؿ والتنمية لممغرب العربي بتونس؛ 
 شيادة جامعة التكويف المتواصؿ فرع المالية والمحاسبة؛ 

لى جانب ذلؾ وجب الحصوؿ عمى إحدى الشيادات المينية التالية:  وا 
 كفاءة تقني سامي في المحاسبة؛ شيادة 
 شيادة تأىيؿ عميا لمدراسات المحاسبية؛ 
 شيادة تأىيؿ مينية محاسبية؛ 
 .شيادة تأىيؿ التحكـ في المحاسبة 
 
 

                                                           
الموافقة عمى اإلجازات والشيادات وكذا شروط الخبرة المينية التي ُتخّوؿ الحؽ في ممارسة مينة الخبير  يتضمف 24/03/1999مقرر مؤرخ في   1

 .5، ص32سب المعتمد، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد المحاسب ومحافظ الحسابات والمحا
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 :1وقد اشترط المقرر السابؽ لممجموعتيف إحدى الشرطيف التالييف
  ب القانوني؛متابعة تدريب ميني كخبير محاسب مدتو سنتيف ُيتوج بشيادة نياية التدري 
 .إثبات خبرة قدرىا عشر سنوات في ميداف المحاسبة والمالية ومتابعة تدريب ميني مدتو ستة أشير 

بالنسبة لمحاصميف عمى شيادة تربص نياية التدريب لخبراء المحاسبة ُينضـ امتحاف ميني في مدة أقصاىا 
أف وزارة المالية ستتكفؿ بتكويف  01-10مف  القانوف  8سنتيف لمحصوؿ عمى االعتماد، وقد ورد  في المادة 

الخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات مف قبؿ معيد تعميـ متخصص تابع ليا، والتكفؿ بتكويف المحاسبيف 
المعتمديف مف قبؿ مؤسسات تابعة لوزارة التكويف الميني، وىذا ما سينعكس باإليجاب عمى التأىيؿ الميني 

 الحسابات والمحاسب المعتمد. لكؿ مف الخبير المحاسبي ومحافظ
يمكف القوؿ أف معيار التأىيؿ العممي والعممي في الجزائر يتمثؿ في توفر قدر معيف مف المعمومات  

التسجيؿ في  إلزاميةوالمعارؼ المحاسبية، وبعض المعارؼ األخرى ذات الصمة بمينة المحاسبة والتدقيؽ، مع 
امتحاف كتابي بعد إجراء التربص التطبيقي والعمؿ  إجراءضافة إلى المشرفة عمى التدقيؽ الخارجي، باإل ييأةال

 لفترة محددة.
 :2يتطمبيمكف أف   ذلؾ فاف الشركات حوكمة مجاؿ وفي

 بمبادئ المدقؽ لماـإ إلى باإلضافة المحاسبة )ليسانس( تخصص في أولية جامعة شيادة عمى الحصوؿ 
 خاصة تدريبية في دورات االشتراؾ خالؿ مف أو يميةاألكاد الدراسة خالؿ مف ،الشركات حوكمة وأىداؼ
 مثؿ التأكد محاسبية غير عمميات تدقيؽ تتطمب الحوكمة مبادئ مف الكثير وأف خاصة الشركات، بحوكمة

 اإلشارة وىنا يجب .القانونية اإلجراءات مف العديد يتضمف والذي الحوكمة دليؿ بتطبيؽ الشركات التزاـ مف
 المنياج ضمف الشركات حوكمة مادة إدخاؿ يتـ بحيث المحاسبة لطمبة األكاديمي ميـالتع تطوير ضرورة إلى

 ؛الشركات حوكمة بمتطمبات معرفة عمى الخريج يكوف لكي المحاسبة، الدراسي لطمبة
 التدقيؽ أعماؿ تنظـ التي المينية المنظمات مف مينية شيادة عمى الحصوؿ يتطمب والذي الميني التأىيؿ 
إلى  3لمدة تتراوح مف  تتراوح المينة ممارسة إلى باإلضافة، عالمية مينية شيادة الحصوؿ عمى وأ البمد، في
 التدقيؽ؛ مكاتب أحد في سنوات 5
 يمثؿ المستمر التعميـ أف باعتبار والتدقيؽ المحاسبة مجاؿ في المستمر والتعميـ التدريب مواصمة ضرورة 

 مف يستجد ما كؿ ومعرفة الشركات حوكمة تحديات لمواجية دقؽلمم والعممي التأىيؿ العممي في ميما جانبا
جراءات الشركات حوكمة حوؿ معايير  معايير أف )خاصة  الشركات حوكمة في المينة دور تدقيقيا، لتفعيؿ وا 
 اآلف(. مرة لحد أوؿ صدورىا تاريخ مف كثيرة تعديالت عمييا حدثت الحوكمة

                                                           
الموافقة عمى اإلجازات والشيادات وكذا شروط الخبرة المينية التي ُتخّوؿ الحؽ في ممارسة مينة الخبير  يتضمف 24/03/1999مقرر مؤرخ في  1

 .5ص،  سابؽ صدرم المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 
 .230إقباؿ توفيؽ المشيداني، مرجع سابؽ، ص عمر  2
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 باإلضافة،  دوليةيتوافؽ مع معايير التدقيؽ الفي الجزائر  مما سبؽ، نجد أف التأىيؿ العممي والعممي
تخصص حوكمة الشركات   ماجستيرحوكمة الشركات كمقياس لطمبة التسيير، كما تـ فتح  إدراجإلى أنو تـ 

في العديد مف الجامعات الجزائرية، وىذا يدؿ عمى حرص الجزائر عمى تكويف الطمبة، حيث أصبح مف 
 الشركات. إدارةحوكمة الشركات مع المستجدات التي تفرضيا التغيرات في الضروري تكييؼ تعميـ 

 باختبارات التدقيؽ قيامو عند محايدة نظر لوجية المدقؽ تبنيو استقالليةتعني  :المدقؽ . استقاللية2.1
عداد التقرير، النتائج وتقييـ  مف عديدال أف بسبب الخارجييف لممدققيف ىامة االستقاللية خاصية فإف ثـ ومف وا 

 القوائـ عدالة عمى لالطمئناف المدقؽ تقرير عمى يعتمدوف ةشركبال المرتبطة المستخدميف ذوي المصالح
 . 1ذلؾ عمى قراراتيـ بناء اتخاذ ومف ثـ المالية،

 المتعمقة األمور جميع في ومظيري ذىني باستقالؿ المدقؽ يحتفظ أف تحقيؽ االستقاللية ويتطمب
 ليس المظيري باالستقالؿ المدقؽ فاحتفاظ .التدقيؽ مينة ألداء أساسي مطمب قالؿالتدقيؽ، فاالست بعممية
جود مصمحة مادية لممدقؽ االستقالؿ، وىذا يتطمب عدـ و  بيذا القوائـ المالية مستخدمو يثؽ أف يجب بؿ كافيا
  ة محؿ التدقيؽ.شركفي ال

خالؿ مجموعة مف القواعد نذكر  وقد تناولت معايير التدقيؽ الدولية موضوع استقاللية المدقؽ مف
منيا ما ورد في الفقرة الخامسة مف المعيار الثالث عمى أنو يجب عمى المدقؽ أف يكوف مستقيما وأمينا 
ومخمصا في عممو الميني وعميو أف يتوخى العدالة، وأف يكوف استقاللو حقيقة ومظير غير مرتبط بأية 

ىذه المصمحة. كما نصت الفقرة الرابعة مف المعيار السابع  مصمحة تناؿ مف أمانتو أو تجرده ميما كاف أثر
عمى أنو يجب أف يتـ تفويض أي عمؿ لممساعديف بطريقة توفر ضمانا معقوال بأف مثؿ ذلؾ العمؿ سيتـ أداؤه 

 مف قبؿ أشخاص لدييـ استقاللية ودرجة مف الميارة والكفاءة المطموبة في مثؿ ىذه الظروؼ.
ود مصالح مادية لممدقؽ د أصدر مجموعة مف القوانيف التي تضـ عدـ وجأما المشرع الجزائري فق

باإلضافة إلى ضرورة تحرر المدقؽ مف أية ضغوط أو مؤثرات  -بخالؼ األتعاب–ة محؿ التدقيؽ شركلدى ال
ذكر  خارجية ُتؤثِّر عمى عممية التدقيؽ وعمى التقرير النيائي الذي ُيبدي فيو رأيو حوؿ القوائـ المالية، وُيمكف

 أىـ مظاىر استقالؿ المدقؽ في التشريع الجزائري فيما يمي:
 :كما أضاؼ القانوف  .والشرعية، اإلخالص ،لحيادوتشمؿ ضرورة تحمي المدقؽ با جوانب أخالقية
عدـ الجمع بيف ممارسة مينة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات  :مثؿ ،بعض الشروط األخالقية 10-01

 ؛2ييأةالشركة نفسيا أو الوالمحاسب المعتمد لدى 

                                                           
دكتوراه )غير منشورة(،  ، أطروحةمعايير مراجعة الحسابات في المجنة الشعبية العامة لجياز المراجعة المالية في ليبياعمي عمر أحمد سويسي،   1

 .91-90، ص2011عة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، فرع عموـ التسيير، تخصص محاسبة، جام
 .64سابؽ، المادة  صدر، م01-10القانوف   2
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 ت المنصوص عمييا قانونا يتـ عف طريؽ آتعييف المدقؽ لدى الشركات واليي: إف تعييف المدقؽ
الجمعية العامة لممساىميف أو الجياز المؤىؿ المكمؼ بالمداوالت بعد موافقتيا كتابيًا، وعمى أساس دفتر 

تمديف والمسجميف في جدوؿ الغرفة الوطنية. تدـو الشروط، يتـ تعييف محافظ حسابات مف بيف المينييف المع
وكالة المدقؽ ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة،  بحيث ال ُيمكف تعييف نفس المدقؽ بعد وكالتيف متتاليتيف 

ذا لـ ُتعيِّف الجمعية العامة المدقؽ أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو  .1إال بعد مرور ثالث سنوات وا 
المدققيف المعينيف يتـ المجوء إلى تعيينيـ أو استبداليـ بموجب أمر مف رئيس المحكمة التابعة لمقر أكثر مف 

عمى طمب مف مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف وفي الشركات التي تمجأ عمنيا لالدخار بواسطة  الشركة بناءً 
 .2السمطة المكمفة بتنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا

ت آجاري ومراكز البحث والتنمية وىيلدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتأما تعييف المدقؽ 
الضماف االجتماعي والدواويف العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقمة فيتـ 

غياب أحكاـ  ت، وفي حالةآسية الخاصة بيذه المؤسسات والييبموجب األحكاـ المقررة  في القوانيف األسا
قانونية أساسية فإف التعييف يتـ بموجب قرار مشترؾ بيف وزير المالية والوزير الوصي، وسواء كاف التعييف 

عف طريؽ القرار المشترؾ فإنو يتـ اختيار المدقؽ عمى أساس قدراتو ومراجعو  أوبموجب القانوف األساسي 
 ؛3المينية ومخطط التكاليؼ

  :المشرع الجزائري مجموعة مف الحاالت التي يمنع فييا المدقؽ مف مزاولة وضع موانع تعييف المدقؽ
ميمة التدقيؽ تحت حالة التنافي، وذلؾ مف أجؿ إقصاء كؿ عالقة تربط المدقؽ بالمؤسسة محؿ التدقيؽ، 

 :4ومف شأنيا المساس بمبدأ االستقالؿ، وىي كالتالي
 القائميف باإلدارة وأعضاء مجمس المديريف ومجمس  األقرباء واألصيار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلؾ

 مراقبة الشركة؛
  القائموف باإلدارة وأعضاء مجمس المديريف أو مجمس المراقبة وأزواج القائميف باإلدارة وأعضاء مجمس

 مجمس المراقبة لمشركات التي تممؾ عشر ) أوالمديريف 

  
( رأس ماؿ الشركة أو إذا كانت ىذه الشركة 

 ممؾ عشر)نفسيا ت

  
 ( رأسماؿ ىذه الشركات؛

  أزواج األشخاص الذيف يتحصموف بحكـ نشاط دائـ غير نشاط المدقؽ عمى أجرة أو مرتب، إما مف
 القائميف باإلدارة أو أعضاء مجمس المديريف أو مجمس المراقبة؛

                                                           
 .7، ص27والمادة  26المادة  سابؽ، صدر، م01-10القانوف   1
 .247،  ص4مكرر  715المادة  ، مصدر سابؽ، القانوف التجاري  2
تعييف محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  ، يتعمؽ بكيفيات30/11/1996المؤرخ في ، 431-96رقـ  المرسـو  3

الجريدة  ،مةوالتجاري ومراكز البحث والتنمية وىيآت الضماف االجتماعي والدواويف العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستق
 .13، ص74الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 

 .248-247، ص6مكرر  715المادة مصدر سابؽ،  ،لتجاريالقانوف ا  4
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 ابتداء  األشخاص الذيف منحتيـ الشركة أجرة بحكـ وظائؼ غير وظائؼ المدقؽ في أجؿ خمس سنوات
 مف تاريخ إنياء وظائفيـ؛

  األشخاص الذيف كانوا قائميف باإلدارة أو أعضاء في مجمس المراقبة أو مجمس المديريف، في أجؿ
 مف تاريخ إنياء وظائفيـ. خمس سنوات ابتداءً 
 : 1المدقؽ مما يمي 01-10كما منع القانوف 

 ت التجارية والمينية؛كؿ نشاط تجاري، السيما في شكؿ وسيط أو وكيؿ مكمؼ بالمعامال -
 كؿ عمؿ مأجور يقتضي قياـ صمة خضوع قانوني؛ -
 ؛46كؿ عيدة إدارية أو العضوية في مجمس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص عمييا في المادة  -
 ؛ييأةالجمع بيف ممارسة مينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو ال -
 لمانية؛كؿ عيدة بر  -
يتعيف عمى الميني المنتخب لعضوية  ، حيثنفيذية لممجالس المحمية المنتخبةالت ييأةكؿ عيدة انتخابية في ال -

التنظيـ الذي ينتمي إليو في أجؿ أقصاه  إبالغ ييأة التنفيذية لمجمس محمي منتخبالبرلماف أو لعضوية ال
الفو يتولى تصريؼ األمور الجارية لمينتو، طبقا يتـ تعييف ميني الستخو  شير واحد مف تاريخ مباشرة عيدتو.

 ؛76ألحكاـ المادة 
ال تتنافى مع ممارسة مينة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد مياـ التعميـ والبحث  -

في مجاؿ المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميمية، طبقًا لمتشريع الساري المفعوؿ وكذا الحاالت المذكورة في 
 ؛52و 46المادتيف 

 أف يقوـ بمراقبة شركة يممؾ فييا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساىمات؛ -
 ُيراقب حساباتيا؛ ىيأةأف ُيمارس وظيفة مستشار جبائي أو ميمة خبير قضائي لدى شركة أو  -
 أقؿ مف ثالث سنوات بعد وكالتو؛ ورًا في شركة أو ىيأة راقبيا بعديشغؿ منصبًا مأج أف -
 عف المسيريف؛ اإلنابةاؿ تسيير سواًء بصفة مباشرة أو بالمساىمة أو القياـ بأعم -
 قبوؿ ولو بصفة مؤقتة مياـ المراقبة القبمية عمى أعماؿ التسيير؛ -
ال ُيمكف تعييف األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف الذيف تحصموا عمى أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى،  -

خالؿ الثالث سنوات األخيرة  ييأةنات مف الشركة أو الالسيما في شكؿ قروض أو تسبيقات أو ضما
 ؛ييأةكمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو ال

ُيمنع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، القياـ بأية ميمة في المؤسسات التي تكوف ليـ  -
 فييا مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

                                                           
 .11-10، ص70-64سابؽ، المواد:  صدر، م01-10قانوف  1
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محسابات أو أكثر، فإف ىؤالء يجب أال يكونوا تابعيف لنفس السمطة محافظيف ل ىيأةإذا استقدمت شركة أو  -
 وأال تربطيـ أية مصمحة وأال يكونوا منتميف إلى نفس شركة محافظة الحسابات؛

إذا أراد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد أف ُيمارس نشاطا منافيا بصفة مؤقتة يتعيف  -
دى لجنة االعتماد في أجؿ أقصاه شير واحد مف تاريخ بداية نشاطو. وتمنح مف الجدوؿ ل إغفالوعميو طمب 

 لجنة االعتماد الموافقة إذا كانت الميمة الجديدة لمميني ال تمس بطبيعتيا بالمصالح األخالقية لممينة؛
ُيمنع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد السعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى  -

زبوف لطمب ميمة أو وظيفة تدخؿ ضمف اختصاصاتيـ القانونية. كما ُيمنعوف مف البحث عف الزبائف ال
لدى  اإلشيارامتيازات أخرى وكذا استعماؿ أي شكؿ مف أشكاؿ  أوبتخفيض األتعاب أو منح تعويضات 

 الجميور.
 ُتطبؽ ىذه الموانع  أيضا عمى الشركات والتجمعات الممارسة لممينة.و 
  الحسابات أتعاب محافظ بالمداوالت المكمفة المؤىمة ييأةال أو العامة الجمعية ُتحدد أتعاب المدقؽ:تحديد 
 مضبوط لسمـ وفقا تحدد األتعاب كانت حيث السابؽ، في بو معموال كاف لما خالفا ، وذلؾ1ميمتو بداية في

 ؛2قانونا
 :الحسابات. لقد تـ التطرؽ ليذا العنصر ضمف حقوؽ محافظ الحؽ في االطالع 

 المدقؽ تعييف أف عمى التأكيد خالؿ مف كبير، بشكؿ المدقؽ استقالؿ الشركات حوكمة معايير ـدعِّ وتُ 
 بعد صدرت التي القوانيف مف العديد ودعمت الشركة، في التدقيؽ لجنة مف اختصاص يكوف وتغيره

 الشركات حوكمة مبادئ عمى تأكيدال مع المالية معيار االستقالؿ والفضائح فالساتواإل المالية االنييارات
 استقالؿ ودعـ وتقوية  الحوكمة مبادئ دعـ إلى  القانوف ىدؼ حيث "Sarbanes Oxely"قانوف ذلؾ  ؿامثو 

 الميني السموؾ قواعد مخالفة حالة في المدققيف عمى صارمة عقوبات فرض خالؿ مف الخارجي المدقؽ
 3.الشركات ومبادئ حوكمة

 لممينة، ممارستو عند معيف أداء بمستوى خارجيمدقؽ الالبيا التزاـ  قصديُ و  :يةالمين العناية . بذؿ3.1
 لممدقؽ، القانونية المسؤولية تحديد خالؿ مف المختمفة عميو التشريعات تنص لما وفقا المستوى ىذا ويتحدد
 تصدرىا التي والمعايير القواعد عميو تنص ما إلى المينية، باإلضافة لمعناية األدنى الحد ُيمثؿ والذي

مراحؿ عممية  جميع في المينة مميز لمزاولي  أداء مستوى عمى  المحافظة لغرض المينية المنظمات
 إلى الوصوؿ سبيؿ في وجو أكمؿ عمى بواجباتو المدقؽ يقـو أف بذؿ العناية المينية  . ويتطمب4التدقيؽ

                                                           
 .8، ص37سابؽ، المادة  صدر، م01-10القانوف   1
2
 25المؤرخ في والقرار  2006ديسمبر  6المتعمؽ بسمـ أتعاب محافظي الحسابات، معدؿ ومتمـ بالقرار المؤرخ في 7/11/1994القرار المؤرخ في  

 .2، المادة 2008يونيو 
 .230عمر إقباؿ توفيؽ المشيداني، مرجع سابؽ، ص  3
 .244عمي عمر أحمد سويسي، مرجع سابؽ، ص 4
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 وقواعد التدقيؽ بمعايير المدقؽ التزاـ فإف عامة تقريره. وبصفة في عنيا يعبر التدقيؽ والتي عممية أىداؼ
  .بأي تقصير اتيامو حالة في لو وقاية يمثؿ الميني السموؾ

وقد عالجت المعايير الدولية لمتدقيؽ جانب العناية المينية الالزمة في كؿ مراحؿ عممية التدقيؽ،                    
ذر، والحرص عمى جمع أدلة اإلثبات مف خالؿ تحمي المدقؽ بالشؾ الميني بما يقتضيو مف حكمة وح

الالزمة والكافية في كؿ خطوة وعممية فحص يقوـ بيا، ومف أبرز المعايير التي تناولت موضوع العناية 
في فقرتو العاشرة عمى اآلتي: "يجب أف يتـ أي تفويض حيث نص  ،(220المعيار الدولي رقـ )المينية نجد 

أنيا ضماف توفير تأكيد معقوؿ بأف مثؿ ذلؾ العمؿ سيؤدى بعناية لمعمؿ إلى المساعديف بطريقة معينة مف ش
كما نجد  ؛واجبة مف قبؿ الشخص الذي لديو درجة التأىيؿ الميني المطموب في ظؿ الظروؼ المحيطة"

في فقرتو السابعة عشر عمى أنو "ينبغي أف يحصؿ المدقؽ عمى أدلة حيث نص  ،(200المعيار الدولي رقـ )
 .سبة لمحد مف مخاطر التدقيؽ إلى مستوى متدف مقبوؿ"تدقيؽ كافية ومنا

ببذؿ العناية المينية الالزمة أثناء تأدية ميامو، حيث الخارجي ألـز المدقؽ  بدوره المشرع الجزائريو 
عمى أف المدقؽ يتحمؿ المسؤولية العامة عف العناية بميمتو  08-91مف القانوف  49جاء في نص المادة 
مف القانوف نفسو فقد ألزمت المنظمة الوطنية بالتأكد مف  11ؿ دوف النتائج، أما المادة ويمتـز بتوفير الوسائ

النوعية المينية والتقنية لألشغاؿ التي ُينجزىا أعضاؤىا ضمف احتراـ أخالقيات المينة والقوانيف والتنظيمات 
فقد جاء  1996ريؿ سنة أف 15المؤرخ في  136-96مف المرسوـ التنفيذي رقـ  4المعموؿ بيا، أما المادة 

كؿ األعماؿ الضرورية مع مراعاة مبدأ الحياد  فذ بعناية طبقا لممقاييس المينيةفييا أف المدقؽ ممـز بأف ين
 عمى 104 مكرر 715 المادة نصتكما  والشرعية المطموبة وكذا القواعد األخالقية المينية. واإلخالص
 في التحقيؽ لو أوكمت إذ لممدقؽ، المينية المسؤوليات رحابة مف انطالقاالمطموبة  المينية العناية مستويات
صحة  في التدقيؽ عمى حثتيـ كما وصحتيا، الشركة حسابات انتظاـ وفي لمشركة واألوراؽ المالية الدفاتر

 الوضعية المالية حوؿ المساىميف إلى المرسمة الوثائؽ وفي اإلدارة مجمس تقرير في المقدمة المعمومات
 .1والموازنة الشركة وحسابات الجرد انتظاـ عمى والمصادقة اتياوحساب لمشركة

القواعد والنصوص القانونية المنظمة ضمف منصوص عمييا مما سبؽ، نالحظ أف العناية المينية 
 في التدقيؽ الخارجي في الجزائر. واالىتماـ مطموباف، فالعناية في الجزائر التدقيؽلمينة 

 اختيار التدقيؽ لعممية التخطيط عند المدقؽ مفيتطمب األمر  قد وفان الشركات، حوكمة ظؿ وفي
 الخبراء إلى المجوء باإلضافة ،الشركات حوكمة في مجاؿ والمعرفة الكافية الخبرة لدييـ الذيف المساعديف

 االعتماد يتـ ال واف أي مشكمة.  مواجية عند الشركات حوكمة مجاؿ في العالية الكفاءة فييـ تتوفر الذيف
نما التدقيؽ عممية في المدققيف مىع فقط بالموضوع،  عالقة ليا العمؿ فريؽ في أخرى تخصصات إدخاؿ وا 

                                                           
 .247، ص4مكرر 715، المادة ، مصدر سابؽالقانوف التجاري  1
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 بالقوانيف التدقيؽ موضع الشركة االلتزاـ مدى مف لمتأكد قانوني خبير العمؿ فريؽ يتضمف أف يجب حيث
 الحسابات مدقؽ يضع البمداف أغمب في الحوكمة قواعد دليؿ وأف خاصة .الشركات بحوكمة الخاصة
 إلى الشركة أوضاع عمى سمبي أثر ذات أي أمور عف يبمغ لـ إذا التقصيرية المسؤولية طائمة تحت الخارجي
 1.المختصة الجيات

وفي ىذا  ،المعايير المطبقة والمعتمدة ميدانيا في التدقيؽوىي التي تخص : الميداني العمؿ معايير  .2
 اإلطار نجد ما يمي:

مف التخطيط لمعمؿ واإلشراؼ عمى المساعديف  يتطمب: المساعديف عمى راؼواإلش لمعمؿ . التخطيط1.2
ص المياـ عمى المساعديف، في سبيؿ تنفيذ عممية التدقيؽ ط لمعمؿ الذي سيقوـ بو وأف ُيخصِّ المدقؽ أف ُيخطِّ 

ة حتى بطريقة فاعمة، األمر الذي يتطمب منو الفيـ الكافي لمنظاـ المحاسبي المعتمد في الوحدة االقتصادي
ىي السجالت التي  يتمكف مف تقدير المخاطر وحتى يفيـ المدقؽ مف أيف بدأت المعامالت وكيؼ انتيت وما

أثبتت فييا والمستندات المعززة وأف يفيـ طبيعة القوانيف والسياسات اإلدارية المتعمقة بالشؤوف البيئية لكي 
. وينص المعيار 2لة الكافية التي ُتدعِّـ رأيوب اإلجراءات بالشكؿ الذي ُيمكنو مف الحصوؿ عمى األدُيرتِّ 

( عمى أنو "يجب أف يقـو المدقؽ بتخطيط وتنفيذ عممية التدقيؽ بيدؼ تدنية مخاطر 200الدولي لمتدقيؽ رقـ )
التدقيؽ إلى مستوى متدف مقبوؿ". ونظرا ألىمية التخطيط في التدقيؽ، وباعتباره دعامة أساسية لوصوؿ 

محايد حوؿ مدى صحة القوائـ المالية في التعبير عف المركز المالي ونتائج أعماؿ المدقؽ لمرأي الفني ال
الشركة خالؿ فترة معينة، فقد صدر  ضمف المعايير الدولية لمتدقيؽ معيار خاص بالتخطيط ىو المعيار 

ة (، الذي تضمف أف تخطيط عممية التدقيؽ يشمؿ وضع إستراتيجية تدقيؽ شاممة لمعممي300الدولي رقـ )
وتطوير خطة التدقيؽ بيدؼ تقميؿ مخاطر التدقيؽ إلى مستوى منخفض بشكؿ مقبوؿ، ويشمؿ التخطيط 
شريؾ العممية واألعضاء الرئيسييف اآلخريف ذوي الكفاءة ضمف فريؽ العممية لالستفادة مف خبرتيـ ومعرفتيـ 

التدقيؽ الدولية جانب اإلشراؼ  المتعمقة مف أجؿ زيادة كفاءة وفاعمية عممية التدقيؽ. كما قد تضمنت معايير
(، ومما جاء ضمف فقراتو أف المدقؽ 220عمى أعماؿ المساعديف مف خالؿ معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

يعتبر مسؤوال عف تقسيـ العمؿ واإلشراؼ عمى المساعديف وتوجيو جيودىـ لتحقيؽ أىداؼ الفحص، وتقييـ 
 أدائيـ بناًء عمى مدى تحقيؽ ىذه األىداؼ. 

( بعنواف "تخطيط تدقيؽ الكشوؼ المالية"، الذي 300في الجزائر فنجد معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) أما
يدرس التزامات المدقؽ فيما يخص التخطيط لتدقيؽ الكشوؼ المالية". ومما جاء ضمف فقراتو أف تخطيط 

                                                           
 .231-230عمر إقباؿ توفيؽ المشيداني، مرجع سابؽ، ص 1
كمية اإلدارة ، واإلداريةمجمة األنبار لمعموـ االقتصادية ، تدقيؽ البيئي في ضوء معايير التدقيؽ المقبولة قبوال عامامتطمبات الزياد ىاشـ السقا،   2

 .304، ص2011، 7، العدد4المجمدواالقتصاد، جامعة األنبار، العراؽ، 
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ُيفيد التخطيط المالئـ التدقيؽ يستوجب إعداد إستراتيجية عامة لمتدقيؽ مكيفة لمميمة، وعرض برنامج عمؿ 
 :1لمكشوؼ المالية، حيث ُيساِعد المدقؽ في ىذا النحو عمى ما يمي

 االىتماـ المناسب بالمجاالت الميمة في التدقيؽ؛ 
 التعرؼ عمى المشاكؿ المحتممة وحميا في الوقت المناسب؛ 
 التنظيـ والتسيير الصحيحيف لميمة التدقيؽ بيدؼ جعميا فعالة وذات كفاءة؛ 
 أعضاء الفريؽ المكمؼ بالميمة، ذوي المستوى المناسب مف القدرات والكفاءات لمواجية المخاطر  اختيار

 المتوقعة، مع التوجيو الصحيح لممياـ؛
 التسيير واإلشراؼ عمى أعضاء الفريؽ المكمؼ بالميمة ومراجعة أعماليـ؛ 
  إف أمكف ذلؾ.تنسيؽ األعماؿ المنجزة مف قبؿ مدققي العناصر المشكمة لممجمع والخبراء 
 :2اآلتي يتطمب، فإف التخطيط لمعمؿ واإلشراؼ عمى المساعديف الشركات حوكمة مجاؿ وفي 
 التدقيؽ؛ لجنة مف صدرالمدقؽ الخارجي  تعيف قرار أف مف التأكد 
 ومتابعتيـفي مجاؿ حوكمة الشركات  والكفاءة رةبالخ فييـ تتوفر الذيف مساعديفملالمدقؽ  اختيار 

 ييـ؛عم واإلشراؼ
 تنفيذييف؛ غير مدراء ثالثة مف التدقيؽ لجنة شكؿ دارةاإل مجمس أف التأكد 
 بالغيـ الشركات  حوكمة عف بالمسؤوليف باالتصاؿ المدقؽ قياـ  الحوكمة. في الجديدة بالتطورات وا 

ة الداخمية مف تناولت المعايير الدولية لمتدقيؽ موضوع تقييـ نظاـ الرقاب: الداخمية الرقابة نظاـ . تقييـ2.2
( بعنواف "فيـ المنشأة وبيئتيا وتقييـ مخاطر األخطاء الجوىرية"، ومما  تطرؽ إليو 315خالؿ المعيار رقـ )

ىذا المعيار نجد إجراءات تقييـ المخاطر ومصادر المعمومات الخاصة بالشركة وبيئتيا بما في ذلؾ رقابتيا 
 الداخمية.

المدقؽ مطالب بجمع أدلة إثبات كافية ُتمثِّؿ : إف العمؿ المينيوتوثيؽ  اإلثبات أدلة عمى . الحصوؿ3.2
أساسا معقوال إلبداء رأيو فيما يتعمؽ بالقوائـ المالية، كما ُيساند دليؿ اإلثبات وُيدعِّـ كافة معايير العمؿ 

الئـ، أي الميداني، فكافة القرارات التي يصؿ إلييا المدقؽ تكوف مبررة فقط إذا دعميا دليؿ إثبات معقوؿ وم
أف أدلة اإلثبات ُتوفِّر األساس المنطقي والرشيد ألحكاـ وتقديرات المدقؽ حوؿ عدالة وصدؽ عرض 
المعمومات المالية، كما أف المدقؽ يستخدـ نتائج دراستو لنظاـ الرقابة الداخمية في تحديد مقدار أدلة اإلثبات 

 .3ـ الماليةالواجب الحصوؿ عمييا لتدعيـ وتأكيد مدى صحة أرصدة القوائ
                                                           

، المتضمف 2016أكتوبر  11، المؤرخ في 150ري رقـ ، المقرر الوزاتخطيط تدقيؽ الكشوؼ المالية""(: 300المعيار الجزائري لمتدقيؽ رقـ )   1
، تـ http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdfمتوفر عمى الموقع:  .3(، صNAA300-500-510-700المعايير الجزائرية لمتدقيؽ )

 :  .12/12/2016االطالع يـو
 .231توفيؽ المشيداني، مرجع سابؽ، صعمر إقباؿ  2
 .166، ص2005، الدار الجامعية، مصر، األسس العممية والعممية لمراجعة الحسابات محمد الصباف،  3

http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf
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( "أدلة اإلثبات" والذي يتضمف مسؤوليات 500وقد خصصت معايير التدقيؽ الدولية المعيار رقـ ) 
المدقؽ بشأف تصميـ وأداء إجراءات تدقيؽ لمحصوؿ عمى أدلة إثبات كافية ومناسبة يستطيع مف خالليا 

يؽ أخرى أدلة اإلثبات المتعمقة التوصؿ إلى استنتاجات معقولة يبني عمييا رأيو. كما تناولت معايير تدق
( والذي تضمف أدلة اإلثبات 315بجوانب تدقيؽ معينة، عمى سبيؿ المثاؿ معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

الخاصة بنظاـ الرقابة الداخمية. وأدلة اإلثبات التي يجب عمى المدقؽ الحصوؿ عمييا فيما يتعمؽ بموضوع 
( والذي تضمف 520(. والمعيار الدولي رقـ )570ولي رقـ )معيف، عمى سبيؿ المثاؿ معيار التدقيؽ الد

اإلجراءات المحددة لمحصوؿ عمى أدلة اإلثبات. كما تضمنت معايير التدقيؽ الدولية معياًرا خاًصا بوثائؽ 
(، والذي يوفر إرشادات  توثيؽ أداء ميمة التدقيؽ، ووفقا ليذا المعيار 230التدقيؽ ىو المعيار الدولي رقـ )

 نبغي عمى المدقؽ أف ُيوثِّؽ كافة األمور الميمة التي ُتدعِّـ رأيو وخالصاتو.فإنو ي
 وفي الجزائر فإنو يجب عمى المدقؽ تكويف ممفيف، ىما:

الممؼ الدائـ: ويتضمف الوثائؽ األساسية في المؤسسة صالحة االستعماؿ في الدورات الالحقة، تتعمؽ  -
 ؛يا ونظميابحياة المؤسسة وعمميا ومراحؿ تطورىا وىياكم

 لية مع أدلة اإلثبات التي جمعيا.يتعمؽ بالسنة الحالية ويتضمف وثائؽ الدورة الحا :ممؼ جاري  -
باإلضافة إلى ىذيف لممفيف، فإف المدقؽ يدوف كؿ مالحظاتو وكؿ التساؤالت واالستفسارات وما يجب عممو 

 في سجؿ.
الكاممة في تحديد كيفيات ونطاؽ   ممدقؽ الحريةأنو ل 08-91القانوف مف  39جاء في المادة كما 

ضرورة االحتفاظ مف  01-10مف القانوف  40المادة عميو  . باإلضافة إلى ما نصتميمتو في التدقيؽ
مف آخر سنة النتياء العيدة وىو ما يتوافؽ مع المعيار الدولي رقـ  سنوات ابتداءً  10بممفات الزبائف لمدة 

( بعنواف "العناصر المقنعة"، الذي 500ر الجزائري لمتدقيؽ رقـ )باإلضافة إلى صدور المعيا التوثيؽ. 230
تضمف أف المدقؽ ييدؼ إلى تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيؽ التي مف شأنيا تمكينو مف الحصوؿ 
عمى العناصر المقنعة الكافية والمناسبة قصد استخالص النتائج المعقولة والتي يستند عمييا المدقؽ في 

 . 1يوتأسيس رأ
 
 

                                                           
ية ، المتضمف المعايير الجزائر 2016أكتوبر  11، المؤرخ في 150، المقرر الوزاري رقـ (: "العناصر المقنعة"500المعيار الجزائري لمتدقيؽ رقـ )  1

، تـ االطالع يوـ: http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdfمتوفر عمى الموقع:  .3(، صNAA300-500-510-700لمتدقيؽ )
12/12/2016. 

http://www.cnc.dz/fichier_regle/1211.pdf
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 مف الحصوؿ عمى أدلة اإلثبات وتوثيؽ العمؿ الميداني يتطمبيمكف أف   الشركات حوكمة ظؿ وفي
 :1اآلتية القياـ باإلجراءات المدقؽ
 العامة ييأةال قبؿ مف تـ االنتخاب فأ مف والتأكد اإلدارة، مجمس أعضاء انتخاب محضر تدقيؽ 

 المستقميف؛ مف المجمس ضمف ءأعضا ف ىنالؾأو  السري، وباالقتراع لممساىميف
 وغيرىا؛ ت،آالمكاف التدقيؽ، لجاف بتشكيؿ والخاصة اإلدارة مجمس اجتماع محاضر فحص 
 التدقيؽ؛ لجاف اجتماع حضور 
 ممتزمة الشركة وأف الشركاتحوكمة ل وأسس قواعد وجود ؤيدي اإلدارة، مف تمثيؿ كتاب عمى الحصوؿ 

 .واألسس القواعد ىذه بتطبيؽ
يتضمف تقرير المدقؽ الخارجي في ظؿ حوكمة  المبحث الموالييخص معايير إعداد التقرير، ف وفيما

 الشركات.
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 انًثسث انثانث: ذمشٌش انًذلك انخاسخً فً ظم زٕكًح انششكاخ

إف دور المدقؽ الخارجي يتمثؿ في التقرير لممساىميف والمستخدميف اآلخريف عما إذا كانت القوائـ 
لمالية لمشركة ُتعطي صورة صادقة وعادلة أـ ال عف المركز المالي لمشركة ونتائج أعماليا وتدفقاتيا النقدية، ا

كما أف عممية التدقيؽ الخارجي يتـ تصميميا لتوفير تأكيد معقوؿ بأف تمؾ القوائـ المالية تخمو مف التحريفات 
وليات المديريف والمدققيف عف القوائـ المالية، المادية. وعمى الرغـ مف وجود خمط وتشويش وسوء فيـ بمسؤ 

فإف كفاءة ىيكؿ حوكمة الشركة تعتمد لمدى كبير عمى النجاح في عممية االتصاؿ التي يكوف فييا لممدقؽ 
 الخارجي دورًا ىامًا. 

ويعتبر تقرير المدقؽ الخارجي عنصرًا جوىريًا في النظاـ المالي لمشركة، وبالتالي  فإنو ُيعتبر أحد 
المطالب عناصر حجر الزاوية لحوكمة الشركة. وىذا ما سيتـ دراستو في ىذا المبحث، وذلؾ مف خالؿ 

 التالية:
 
 
 

 
 

 ذمشٌش انًذلك انخاسخً اٍْحانًطهة األٔل: ي

يتضمف ىذا المطمب ماىية تقرير المدقؽ الخارجي، وذلؾ مف خالؿ عرض بعض التعاريؼ المقدمة 
يح الفرؽ بيف التقرير والشيادة والرأي، ثـ إيضاح خصائص جودة التقرير، لتقرير المدقؽ الخارجي، ثـ توض

 وبعدىا دراسة أنواعو.
 :تعريؼ تقرير المدقؽ الخارجي -1

بأنو عبارة عف: "رأي معطى بشكؿ ميني مالئـ ؼ عديدة لتقرير المدقؽ، حيث ُعرِّؼ ُقدِّمت تعاري
نية يمكف االعتماد عمييا، ويجب صياغة ىذا الرأي يمكف االعتماد عميو، ىذا الرأي يشيد بأف الحسابات المع

 .1باستخداـ المصطمحات الشائعة في محيط المينة"
كما تـ تعريؼ التقرير الذي ُيعدُّه المدقؽ الخارجي عمى أنو: "المنتج النيائي لعممية مراجعة القوائـ 

عمى القوائـ المالية مجاؿ التدقيؽ المالية لممؤسسة. وىو وسيمة أو أداة لتوصيؿ الرأي الفني المحايد لممدقؽ 

                                                           
 .114سابؽ، ص غساف فالح المطارنة، مرجع  1

 :ياٍْح ذمشٌش انًذلك انخاسخً؛  انًطهة األٔل 
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الخارجي. وبيذا المعنى، يعمؿ التقرير كوسيمة لتوصيؿ رسالة مكتوبة أرسميا المدقؽ إلى مستخدمي القوائـ 
 ".1المالية

وذلؾ مف خالؿ مراجعتو  تحتوي عمى ما اىتدى إليو المدقؽ، عمى أنو وثيقة مكتوبةُعرِّؼ أيضا كما 
فحص األدلة والمستندات االستفسارات والمالحظات وكذلؾ األدلة األخرى وفيـ أنشطة مؤسسة العميؿ و 

 .2المؤيدة والتي يراىا ضرورية وتُدعِّـ رأيو
كما يعتبر تقرير المدقؽ المنتج النيائي لعممية التدقيؽ والخطوة األخيرة، فيو ال ُيعد إال بعد استكماؿ 

عادة التبويب المدقؽ الختباراتو األساسية وموافقة العميؿ عمى تضمي ف القوائـ المالية التعديالت الضرورية وا 
 .3والمالحظات الالزمة لتوفير اإلفصاح الكافي

مما سبؽ، نستنتج أف تقرير المدقؽ الخارجي ىو عبارة عف خالصة ما توصؿ إليو المدقؽ الخارجي، 
 بناء عمى تحميمو االنتقادي لممعمومات المالية المكونة لمقوائـ المالية. 

 ؽ بيف التقرير والشيادة والرأي:الفر -2
مستعممة لمداللة عمى تقرير المدقؽ إلى أف بدأ التحوؿ إلى لفظ  "Certificate"لقد كانت كممة شيادة 

أما سبب ىذا التحوؿ فيرجع إلى أف الشيادة ُتعتبر إعالنا كتابيا عف حقيقة واقعة، فال ُتعطى  ".Report"تقرير
يقيف. لذلؾ فإف لفظ تقرير أقرب لوصؼ ما ُيعطيو المدقؽ، ألنو عاجز عف إال إذا تـ التوصؿ إلى منزلة ال

إعطاء شيادة حيث أف البيانات المحتواة في القوائـ المالية عبارة عف بيانات تقريبية بسبب وجود عنصر 
فميست بديال عف لفظ "تقرير" أو  "Opinion"التقدير فييا مثؿ المخصصات وما شابو ذلؾ. أما كممة رأي 

يادة" بؿ جزء منيما، حيث أف التقرير أو الشيادة يحتوياف عمى بنود أخرى عالوة عمى رأي المدقؽ حوؿ "ش
 .4صحة البيانات وعدالة تصوير القوائـ المالية لنتائج أعماؿ المشروع ومركزه المالي

 :المدقؽ الخارجي تقريرخصائص جودة  -3
طراؼ التي يتـ التدقيؽ ألجميا، ومف ُيعتبر تقرير المدقؽ الخارجي حمقة الوصؿ بينو وبيف األ

الطبيعي أف يفترض المدقؽ وىو بصدد إعداده تقريره أف قارئ التقرير عمى دراية بالمنشأة وبالقوائـ المالية 
العادية وبالعمميات التجارية األساسية، ومف الطبيعي أف تكوف جميع العبارات الواردة في التقرير حقيقية 

لتي يحتفظ بيا، ومعروضة بطريقة تمنع أي تأويؿ أو تحريؼ غير مقصود. وفيما ومدعمة بأوراؽ التدقيؽ ا
 :5المدقؽ الخارجي تقريرمي بعض الخصائص الرئيسية لجودة ي

                                                           
المراجعة الخارجية: المفاىيـ األساسية وآليات التطبيؽ وفقا لممعايير المتعارؼ عمييا والمعايير محمد سمير الصباف وعبد الوىاب نصر عمي،   1

 .381، ص2002الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  الدولية،
 .161، ص2006، دار وائؿ، عماف، األردف، 3، طمميةمدخؿ إلى التدقيؽ مف الناحية النظرية والعىادي التميمي،   2
 .391، ص2000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، أصوؿ المراجعةعبد الفتاح الصحف وآخروف،   3
 .90، ص2010، 5، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، طالناحية النظرية والعممية: عمـ تدقيؽ الحساباتخالد أميف عبد اهلل،  4

 .123الح المطارنة، مرجع سابؽ، صغساف ف  5
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 :يجب أف ال يكوف التقرير مطوال أكثر مف الالـز وأف ال يكوف ىناؾ جمؿ أو كممات غير  اإليجاز
 التي تُفِقُده التركيز؛ مترابطة، وكذلؾ أف ال يتضمف التفاصيؿ الكثيرة

 :يجب أف ال يكوف ىناؾ أي غموض في محتويات التقرير حتى يتـ توصيؿ البيانات بشكؿ  الوضوح
 واضح؛
 :يجب أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير ذات أىمية لمطرؼ المستفيد وأف يتـ االبتعاد عف  األىمية

 الجمؿ التي مف الممكف أف ال تكوف ذات أىمية؛
 :يجب أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير دقيقة حتى يتسنى لألطراؼ المعنية  الصحة والدقة

 االستفادة مف تمؾ المعمومات؛
 :يجب أف تكوف الجمؿ في التقرير مترابطة وأف تشجع الشخص القارئ لمتقرير عمى إكماؿ التقرير  الترابط

 دوف تشتت في األفكار الواردة فيو؛
 ح النتائج  مانة:الصدؽ واأل يجب أف ال يكوف المدقؽ متحيزًا في تقريره ألي طرؼ مف األطراؼ، وأف ُيوضِّ

 في التقرير بكؿ صدؽ وأمانة.
  أنواع تقارير المدقؽ الخارجي: -4

تتعدد أنواع التقارير التي ُيعدىا المدقؽ الخارجي بتعدد المياـ التي توكؿ إليو، ويمكف تقسيـ ىذه 
 رئيسييف ىما:التقارير إلى نوعيف 

ُيِعد المدقؽ ىذا التقرير ليشيد مف خاللو عمى صحة  التقرير العاـ لمشيادة عمى الحسابات السنوية: -
وانتظامية القوائـ المالية في مجمميا حسب ما جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي )الميزانية، جدوؿ حسابات 

ة، وممحؽ يبيف القواعد والطرؽ المحاسبية النتائج،  جدوؿ سيولة الخزينة، جدوؿ تغير األمواؿ الخاص
المستعممة وُيوفِّر معمومات مكممة لمميزانية وحساب النتائج(، أو يرفض مف خاللو الشيادة عمييا. وعمى 

 :1العموـ يجب أف يحتوي التقرير العاـ عمى ما يمي
 ؛التذكير بطريقة تعيينو وتاريخ ذلؾ 
 شركة والسنة المالية محؿ التدقيؽ؛تحديد ال 
  ممحقة بالتقرير مع تأشيرة المدقؽ؛جميع الوثائؽ المالية محؿ المراقبة، ويجب أف تكوف 
  إلى طبيعة ونطاؽ األعماؿ المنجزة؛اإلشارة إلى احتراـ االجتيادات المعموؿ بيا واإلشارة 
  مع تأثيرىا باألرقاـ عمى النتيجة؛اإلشارة إلى المخالفات واألخطاء بوضوح 
 جمس اإلدارة أو مجمس المديريف؛ت المقدمة مف قبؿ مالشيادة عمى المعموما 
 ات وتأثيرىا عمى القوائـ المالية؛مبررات التعديالت الممكنة ألشكاؿ وطرؽ التقييـ وتقديـ الحساب 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العمـو االقتصادية )غير التدقيؽ المحاسبي في المؤسسات العمومية: دراسة مقارنةيعقوب ولد الشيخ محمد ولد أحمد يورة،   1

 .246، ص2015-2014تممساف، الجزائر، ص  منشورة(، تخصص التسيير، كمية العموـ االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية، جامعة بوبكر بمقايد،
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 عف الشيادة مع تقديـ مبررات ذلؾ؛ الشيادة عمى الحسابات السنوية أو االمتناع 
 نة؛ى خمسة أجور المدفوعة خالؿ السالشيادة عمى أعم 
 .اإلشارة إلى كؿ وضعية محتممة أو نقص قد يعرقؿ استمرار االستغالؿ 
ُيقصد بو ذلؾ التقرير المرتبط بمياـ محددة نص عمييا القانوف، فيو ال يتعمؽ بنشاط  التقرير الخاص: -

ىذا النوع مف التقارير نصت عميو أحكاـ القانوف التجاري، ومف أىـ ىذه التقارير الخاصة ىو . 1المؤسسة
 59-75المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ  08-93( مف المرسوـ التشريعي رقـ 672لذي نصت عميو المادة )ا

المتضمف القانوف التجاري، حيث أف محافظ الحسابات ُيقدِّـ تقريرًا خاًصا عف االتفاقيات المرخصة التي 
 تعقدىا الشركة مع أحد القائميف باإلدارة خالؿ السنة.

تقرير لمجمعية العامة رفقة التقرير العاـ، حيث أنو في حالة اكتشافو التفاقيات غير ويجب أف ُيقدَّـ ىذا ال
مرخص بيا فإنو ُيشير إلى ىذه المخالفة في التقرير العاـ، وفي حالة عدـ وجود اتفاقيات فإف محافظ 

 الحسابات كذلؾ يجب أف ُيقدِّـ تقريرا خاصا ُيشير فيو إلى غياب اتفاقيات. 
ضافة إلى الت قرير الخاص عف االتفاقيات بيف الشركة وأحد القائميف باإلدارة فييا، فإف محافظ الحسابات وا 

 يقوـ بإعداد تقارير خاصة في بعض الحاالت نذكر منيا:
 زيادة أو تخفيض رأس الماؿ؛ 
 التنازؿ عف حؽ االمتياز في التصويت؛ 
 تغيير النظاـ القانوني لمشركة؛ 
 االندماج أو االنفصاؿ؛ 
 الت الخاصة لمحافظ الحسابات مثؿ كشؼ الوقائع اإلجرامية.بعض التدخ 

 فً انششكح انرانًطهة انثاًَ: انذٔس انسٕكًً نرمشٌش انًذلك انخاسخً اذداِ أطساب انًظ

 خارجيمدقؽ الالاىتماما واسعا باعتباره وسيمة االتصاؿ األساسية بيف  المدقؽ الخارجيلقد ناؿ تقرير 
عد المنتج األساسي لعممية التدقيؽ، إذ أنو يعمؿ عمى إخبار المستخدميف بما قاـ ومستخدمي القوائـ المالية ويُ 
ة وخارجيا، ذات المصمحة في الشرك األطراؼ وسيمة تخدـ العديد مف فيو . 2ابو والنتائج التي توصؿ إليي

 ورغـ كثرة ىذه األطراؼ ذات المصمحة إال أف أىميـ ما يمي:
  :يانات المحاسبية في وضع الخطط ومراقبة تنفيذىا واتخاذ القرارات المالئمة، تعتمد اإلدارة عمى الباإلدارة

وتعتبر اإلدارة  .وؿ المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الشركةوتقييـ ذلؾ وتحديد االنحرافات وأسبابيا ووضع الحم
شرافيا لممياـ الموكمة إلييا، ودلي ؿ لمستخدمي تقرير المدقؽ بمثابة شيادة معتمدة بكفاءة وفعالية أدائيا وا 

                                                           
، حالة تقرير المراجع حوؿ سونمغاز: التقارير المالية لممراجع وآثارىا عمى اتخاذ القرارات في ظؿ األزمات المالية العالميةشدري معمر،  سعاد   1

قتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، شعبة عمـو التسيير، تخصص مالية المؤسسة، كمية العموـ اال
 .42، ص2015-2014بومرداس، الجزائر، 

 .16-15، صمرجع سابؽ ف جبار التميمي وصالح صاحب شاكر،ناظـ شعال  2
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القوائـ المالية بأف اإلدارة مارست مسؤولياتيا بطريقة سميمة ودقيقة بإعداد القوائـ المالية وفقًا لمبادئ 
 ؛1المحاسبة المتعارؼ عمييا

  :ُيعتبر المساىموف المستخدـ األوؿ لمقوائـ المالية ولتقرير المدقؽ باعتبارىـ الماّلؾ الذيف المساىموف
ساعدىـ في الرقابة عمى إدارة الشركة كوكيؿ عنيـ.  ويحتاج المساىموف إلى المعمومات ُيعيِّنوف المدقؽ ليُ 

التي تمدىـ بيا القوائـ المالية، التخاذ القرارات. ومف أىـ ىذه المعمومات: عائد السيـ، األداء المالي 
دقؽ باعتباره . ويعتمد المساىموف عمى تقرير الم2لمشركة ومف ثـ القيمة السوقية لمشركة في البورصة

شخص متخصص ومستقؿ، ألنو يمدىـ بمعمومات إضافية عف مدى إمكانية اعتمادىـ عمى ما تُقدِّمو 
 ؛3القوائـ المالية مف معمومات، وبالتالي ُيمكف االعتماد عمى رأيو في اتخاذ القرارات

  :ة عف درجة يحتاج المستثمر المحتمؿ في أسيـ الشركة معمومات كثيرة خاصالمستثمروف المحتمموف
المخاطرة المتعمقة باالستثمار في األسيـ، العائد الحالي والمتوقع لمسيـ، األداء المالي لمشركة ومركزىا 
المالي ونتائج أعماليا. وُتعتبر القوائـ المالية المصدر الرئيس إلمداد ىؤالء المستثمريف بيذه المعمومات، 

ُيدعِّـ ثقتيـ فيما تقدـ ليـ مف معمومات، ومف ثـ  لذلؾ فإف تقرير المدقؽ عف تدقيؽ ىذه القوائـ سوؼ
 ؛4زيادة اعتمادىـ عمييا في اتخاذ قرار االستثمار في أسيـ الشركة مستقباًل مف عدمو

  :يعتمدوف عمى تقرير المدقؽ بسالمة وصحة القوائـ المالية، ويقوموف بتحميميا الدائنوف والموردوف
ء بااللتزاـ قبؿ الشروع في منح االئتماف التجاري والتوسع فيو، لمعرفة المركز المالي والقدرة عمى الوفا

 ؛5وتفاوت نسب الخصومات التي يمنحونيا وفقًا لقوة المركز المالي
  :يعتمد الزبوف عمى تقرير المدقؽ في اتخاذ قراراتو، مثؿ معرفة ما إذا كانت الشروط التي يحصؿ الزبائف

ح لغيرة، فمف مصمحة الزبوف متابعة مراكز مورديو لمتأكد مف عمييا خاصة فترة االئتماف مماثمة لما يمن
 ؛6ضماف االستمرارية وانتظاـ التوريد بالمواد األولية ومدى إمكانية تخفيض تكمفتيا

  :تمعب دورًا ىاماِّ في التمويؿ قصير األجؿ لممشروعات لمقابمة البنوؾ ومؤسسات اإلقراض األخرى
عتمد تقرير المدقؽ لدراسة وتحميؿ القوائـ المالية قبؿ الشروع في نيج احتياجاتيا وتوسعاتيا ليذا فإنيا ت

                                                           
 .25سامي محمد الوقاد ولؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، ص  1
، الدار الجامعية، مصر، 1، جثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكيةموسوعة المراجعة الخارجية الحديعبد الوىاب نصر عمي،    2

 .25، ص2009
 .13، مرجع سابؽ، صشريقيعمر   3
 .25، مرجع سابؽ، ص1عبد الوىاب نصر عمي، ج  4
 .26سامي محمد الوقاد ولؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، ص  5
 .92، مرجع سابؽ، ص شدري معمر سعاد  6
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االئتماف المصرفي )القروض( وتعتمد كأساس لمتوسع فيو أو اإلحجاـ عنو عف طريؽ تقييـ درجة الخطر 
 ؛1في منح االئتماف المصرفي

  :عمى حقوؽ العماؿ في  تؤدي اتحادات ونقابات العماؿ دورًا ىاماِّ في الحفاظاتحادات ونقابات العماؿ
ظؿ اقتصاد السوؽ، وذلؾ مف خالؿ آلية التفاوض مع إدارة الشركة أو الجيات الحكومية بشأف عوائد 
العمؿ مف أجور وحوافز مادية واجتماعية.  وعادة ما يكوف لدى اتحادات ونقابات العماؿ مستشارًا ماليًا 

ـ المعمومات التي يعتمد عمييا المستشار المالي ُيساعد إدارتيا في إتماـ عممية التفاوض بنجاح، ومف أى
في دوره ىذا تمؾ الخاصة بقدرة الشركة عمى الدفع والتي ترتبط بدورىا بالمركز المالي لمشركة، مؤشرات 
الربحية والسيولة، حصة الشركة مف السوؽ والعوائد الحالية لمعمؿ والمتوقعة في المستقبؿ.  وتمثؿ القوائـ 

رئيس لمثؿ ىذه المعمومات، لذلؾ فإف تقرير المدقؽ ُيدعِّـ مدى اعتماد اتحادات ونقابات المالية المصدر ال
 ؛2العماؿ عمييا وثقتيـ فييا

  :تعتمد ىذه القوائـ المالية وتقرير المدقؽ لمتخطيط والمتابعة واإلشراؼ والرقابة عمى المؤسسات الحكومية
لموائح والتعميمات واإلجراءات والتوجييات وعدـ االلتزاـ الوحدات االقتصادية، وتأكيد التزاميا بالقوانيف وا
 ؛3بالخطط الموضوعة وتحديد االنحرافات وأسبابيا

  :في ظؿ زيادة االىتماـ بالبعد االجتماعي لممحاسبة، سوؼ يزداد بالضرورة البعد االجتماعي المجتمع
لموارد االقتصادية الالزمة لمتدقيؽ. وحسب نظرية العقد الجماعي، فالمجتمع ىو الذي أمد الشركة با

لتحقيؽ أىدافيا. ويكوف عمى الشركة في مقابؿ ذلؾ أف ُتسِيـ في رفاىية المجتمع مف ناحية، وال تتسبب 
في أدنى ضرر اجتماعي وبيئي مف ناحية أخرى. ولوفاء إدارة الشركات بيذه المسؤولية االجتماعية 

يًا لممجتمع. وحتى يثؽ المجتمع في ىذه المعمومات يمزميا أف تُفِصح إفصاحًا محاسبيًا اجتماعًيا وبيئ
المحاسبية االجتماعية والبيئية ويعتمد عمييا، يجب أف ُيقدَّـ لو تقرير بنتائج تدقيؽ الحسابات ليذا 

 ؛4اإلفصاح
  :يخدـ التدقيؽ االقتصاد القومي بصفة عامة كنتيجة لخدماتيا وأىميتيا لمفئات السابقة االقتصاد القومي

مينة التدقيؽ مف الميف العريقة في الدوؿ المتقدمة وقد ساىمت مساىمة كبيرة وفعالة في تنمية الذكر، ف
المجتمعات لما ُتؤديو مف خدمات في مجاؿ حماية االستثمارات وتوضيح حاالت اإلفالس والتالعب 

قتصادية والمالية وتوجيو استثمار المدخرات والموارد المتاحة القادرة وُيعتبر التدقيؽ مف عوامؿ النيضة اال
وخير عوف لمدولة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا القومية وخاصة ما يتصؿ بتنمية اقتصادىا ورفع مستوى 

                                                           
 .26مي محمد الوقاد ولؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، صسا 1
 .26، مرجع سابؽ، ص1عبد الوىاب نصر عمي، ج  2
 .26سامي محمد الوقاد ولؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، ص 3
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معيشة مواطنييا وتوفير الرفاىية االقتصادية واالجتماعية ليـ. والمدقؽ خير عوف لمدولة لمتابعة تنفيذ 
لجتو وتقويمو بالسرعة الممكنة لتحقيؽ خططيا في مراحميا المختمفة والكشؼ عف أي انحراؼ مالي ومعا

أىدافيا والوصوؿ إلى أقصى مستوى مف الكفاية اإلنتاجية مف استخداـ إمكانياتيا المتاحة المادية 
والطبيعية واالقتصادية والمالية والبشرية لتحقيؽ أىداؼ الخطة العامة اليادفة إلى مضاعفة الدخؿ القومي 

 .1رفاىية لممواطنيفوتنمية االقتصاد القومي وتحقيؽ ال
خالؿ ما مف ، وخارجياالشركة  ؽ الخارجي مصالح مختمؼ األطراؼ داخؿمدقالتقرير  خدـكما ي
وىذا ما يؤدي إلى بيف ىذه األطراؼ، قدرة عمى التخفيض مف درجة عدـ تماثؿ المعمومات يتمتع بو مف 

ىو أنو غالبا ما تتوفر المعمومات  المقصود بعدـ تماثؿ المعموماتو التقميؿ مف الخطر الذي قد تتعرض لو. 
لدى الوكالء )المسيريف( عف الموارد التي يديرونيا بمستوى أكبر بكثير مف توفرىا لدى الموكميف )المالؾ(، 
وبالتالي فقد يمارس الوكالء سياسات أو استراتيجيات ال تحقؽ أفضؿ ما يرجوه المالؾ، والتي قد تضر 

كؿ. إف عدـ تماثؿ المعمومات ال يحدث نتيجة لطبيعة ومواصفات كؿ بمصالح المساىميف ومصالح الشركة ك
نما يحدث كذلؾ كنتيجة لكثرة التعارضات الموجودة في ال ة بيف مختمؼ األطراؼ شركطرؼ فحسب، وا 

ثالثة مستويات لعدـ تماثؿ المعمومات المرتبطة بحوكمة   (Benoît PIGE)وفي ىذا اإلطار ناقش   المؤثرة.
 :2مخيصيا فيما يميالشركات يمكف ت

 )أعضاء مجمس اإلدارة( المستوى األوؿ: بيف المسيريف وممثمي المساىميف -
يكوف عدـ تماثؿ المعمومات في ىذا المستوى بيف المسيريف وأعضاء مجمس اإلدارة، وىنا يقع عمى  

بطريقة تسيير  عاتؽ المدقؽ الخارجي تزويد مجمس اإلدارة بكافة المعمومات التي يحتاجيا سواء كانت متعمقة
 ؛ؤسسة أو مدى صدؽ قوائميا الماليةالم
 )أعضاء مجمس اإلدارة(ـالمستوى الثاني: بيف المساىميف وممثميي -

ء )أعضاء مجمس اإلدارة( بإمكانية االطالع عمى المعمومات الداخمية لمتسيير عمى عكس يتمتع المدرا
مومات المالية المنشورة التي يستعممونيا في المساىميف الذيف يقتصر اطالعيـ عمى الحسابات السنوية والمع

تقييـ مالئمة االستراتيجيات وفعالية الرقابة المطبقة مف قبؿ مجمس اإلدارة، وىو ما يوجب ضرورة أف تكوف 
ىذه المعمومات المقدمة إلييـ )كأدنى حد( موثوقة ويمكف االعتماد عمييا، وكؿ ىذا ال يتحقؽ إال إذا قاـ مدقؽ 

 ة وبكؿ موضوعية عمى الحسابات السنوية لممؤسسة والرقابة عمييا؛خارجي بالمصادق
 المستوى الثالث: بيف المستثمريف المحتمميف والمؤسسة -

عند طرح المؤسسة ألسيـ جديدة أو إقداـ المساىميف عمى بيع أسيميـ في األسواؽ المالية تظير  
تثمريف المحتمميف وبيف المؤسسة، وىنا حالة أخرى مف حاالت عدـ تماثؿ المعمومات، والتي تكوف بيف المس

                                                           
 .28-27سامي محمد الوقاد ولؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، ص   1

2 Benoît PIGE, Audit et contrôle interne, Edition EMS, 2ème édition, Paris, France, 2001, p 96-97. 
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يظير دور المدقؽ الخارجي في تقديـ المعمومات التي يحتاجيا المستثمروف الجدد وطمأنتيـ حوؿ مصداقية 
 القوائـ المالية لممؤسسة.

 انًطهة انثانث: األتعاد انسٕكًٍح نرمشٌش انًذلك انخاسخً

مساىماتو في تفعيؿ رقابة أصحاب مف خالؿ لؾ وذ لو عدة أبعاد حوكمية، المدقؽ الخارجي ف تقريرإ
عرض  يميوفيما  ،1في الشركات عمى إدارة ىذه األخيرة، وتعظيـ دور التدقيؽ في حوكمة الشركات الحالمص

 :موجز لمحتوى بعض معايير التدقيؽ الدولية المتعمقة بتقرير المدقؽ الخارجي
 ( بعنواف: "700لقد تناوؿ معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) "عداد تقارير حوؿ البيانات المالية تكويف رأي وا 

يتـ إصداره  مسؤولية المدقؽ المتعمقة بتكويف رأي حوؿ البيانات المالية" شكؿ ومحتوى تقرير المدقؽ الذي
لبيانات المالية، حيث نص صراحًة بأنو عمى المدقؽ أف ُيعبِّر عف رأي غير ُمعدَّؿ عندما انتيجة لعممية تدقيؽ 

 ؛2البيانات المالية ُمعدَّة مف كافة النواحي اليامة وفقًا إلطار إعداد البيانات المالية المعموؿ بويستنتج أف 
 ( بعنواف: "التعديالت عمى الرأي الوارد في تقرير المدقؽ 705كما نص معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

إلى أف البيانات المالية ككؿ المستقؿ"،  أنو مف الضروري أف ُيعدِّؿ المدقؽ رأيو في تقريره عندما يخمص 
ليست خالية مف األخطاء الجوىرية بناًء عؿ أدلة التدقيؽ التي تـ الحصوؿ عمييا، أو إذا كاف غير قادر عمى 
، 3الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة ليخُمص إلى أف البيانات المالية ككؿ خالية مف األخطاء الجوىرية

 حينما: رأي متحفظفُيعبِّر عف 
 خمص المدقؽ، بعد أف يحصؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة، أف األخطاء سواًء أخذت عمى حدة ي

 أو ككؿ واحد جوىرية، ولكنيا ليست واسعة النطاؽ، بالنسبة لمبيانات المالية؛ 
  عندما يكوف المدقؽ غير قادر عمى الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة لتكويف رأي، ولكف

يمكف أف  -إف ُوجدت-اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكتشفة عمى البيانات المالية  أف المدقؽ يخمص إلى
 تكوف جوىرية ولكف ليست واسعة النطاؽ.

بعد أف يحصؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية –يخمص حينما  رأي سمبيقؽ أف ُيعبِّر عف وعمى المد
ة وواسعة النطاؽ أيضًا في البيانات إلى أف األخطاء سواًء أخذت عمى حدة أو ككؿ واحد جوىري -ومناسبة
 المالية.

حينما يكوف غير قادر عمى جمع أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة لبناء رأي  يحجب الرأيوعمى المدقؽ أف 
عمييا ويخمص إلى أف اآلثار الممكنة لألخطاء الجوىرية عمى البيانات المالية، إف ُوجدت ُيمكف أف تكوف 

ميو أف يحجب الرأي في ظروؼ نادرة الحدوث لمغاية تنطوي عمى شكوؾ كما ع جوىرية وواسعة النطاؽ. 
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عديدة، يخمص المدقؽ إلى أنو عمى الرغـ مف عدـ الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة، ليس مف 
الممكف تكويف رأي حوؿ البيانات المالية نظرًا لمتفاعؿ المحتمؿ بيف الشكوؾ وأثرىا التراكمي الممكف عمى 

 .1الماليةالبيانات 
  ( 706( تناوؿ معيار التدقيؽ الدولي رقـ )705، ورقـ 700باإلضافة إلى المعياريف السابقيف )رقـ

بعنواف "فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقؽ المستقؿ" التوضيح اإلضافي في تقرير المدقؽ عندما 
و مفصح عنو في البيانات المالية التي تجعميا يعتبره المدقؽ ضروريًا لشد انتباه المستخدميف ألمر معروض أ

أو لشد انتباه المستخدميف ألي أمر آخر غير معروض أو  فيـ المستخدميف لمبيانات المالية،أىميتيا أساسية ل
. والشكؿ الموالي ُيوضِّح 2مفصح عنو في البيانات المالية المتعمقة بفيـ المستخدميف لعممية التدقيؽ أو تقريره

 .ي في تقرير التدقيؽأنواع الرأ
 (: أنواع الرأي في تقرير التدقيؽ8شكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،2014، دار الكتاب الجامعي، العيف، االمارات العربية المتحدة، المراجعة وحوكمة الشركاتجيياف عبد المعز الجّماؿ،  المصدر:

 .358ص
وما يقابميا مف  ر المدقؽ الخارجي كما جاءت في المعايير الدوليةيتقر لمكونات وفيما يمي عرض 

قواعد قانونية منظمة لمينة التدقيؽ الخارجي في الجزائر، مع إبراز أىـ الجوانب الحوكمية في تقرير المدقؽ 
 . الخارجي
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اقتناع  عند
المدقؽ بأف القوائـ 
المالية تعبر 
بعدالة عف 
المركز المالي 
ونتائج األعماؿ 
والتدفقات النقدية 
طبقا لمعايير 

 التدقيؽ

 رأي معدؿ رأي غير متحفظ

 يأأنواع الر 

 تؤثر عمى رأي المدقؽ أمور ال
 

 االمتناع عف إبداء الرأي رأي عكسي رأي متحفظ

توجيو انتباه القارئ ألمر معيف 
المتممة  اإليضاحاتبالتفصيؿ في 

 لمقوائـ المالية

اختالؼ ىاـ مع اإلدارة حوؿ اختيار السياسات المحاسبية 
 اإلفصاحية وطرؽ تطبيقيا وكفا

قيد ىاـ عمى نطاؽ عممية 
 التدقيؽ

إذا كاف ىناؾ خالؼ 
 جوىري مع اإلدارة

إذا كاف ىناؾ قيد جوىري 
 عمى نطاؽ عممية التدقيؽ
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 العنواف: -1
يدؿ بوضوح  ينبغي أف يحمؿ تقرير المدقؽ عنواناً ( بأنو 700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

 .1عمى أنو تقرير مدقؽ مستقؿ
المحدِّد لمحتوى  24/06/2013المؤرخ في 30وفي الجزائر، فقد جاء في القرار الوزاري رقـ   

معايير تقارير محافظ الحسابات أنو يجب أف يتضمف التقرير العاـ لمتعبير عف رأي محافظ الحسابات حوؿ 
 .2بات ورقـ اعتماده ورقـ التسجيؿ في الجدوؿالحسابات الفردية اسـ وعنواف محافظ الحسا

 المخاطب: -2
ينبغي أف يكوف تقرير المدقؽ موجيًا إلى الجية  ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

 .3المعنية حسبما تقتضي ظروؼ العممية
حتوى المحدِّد لم 24/06/2013المؤرخ في 30وفي الجزائر أيضًا، فقد جاء في القرار الوزاري رقـ 

معايير تقارير محافظ الحسابات أنو يجب أف يتضمف التقرير العاـ لمتعبير عف رأي محافظ الحسابات حوؿ 
الحسابات الفردية عنواف ُيشير إلى أف األمر يتعمؽ بتقرير محافظة الحسابات لكياف محدد بوضوح وأنو 

 .4يخص سنة مالية مقفمة بتاريخ إقفاؿ دقيؽ
 الفقرة التمييدية: -3

أف  ينبغي عمى الفقرة التمييدية في تقرير المدقؽ ( بأنو700معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) جاء في
 :5تتضمف ما يمي

أف تحدد المنشأة التي يتـ تدقيؽ بياناتيا المالية؛ 
أف تذكر أف البيانات المالية قد تـ تدقيقيا؛ 
أف تحدد عنواف كؿ بياف تتألؼ منو البيانات المالية؛ 
 ومات التوضيحية األخرى؛ ممخص السياسات المحاسبية اليامة والمعمأف تشير إلى 
.أف تحدد التاريخ أو الفترة التي ُيغطييا كؿ بياف مالي تتألؼ منو البيانات المالية 

المحدِّد لمحتوى  24/06/2013المؤرخ في 30وفي الجزائر أيضا، جاء في القرار الوزاري رقـ 
و يجب أف ُيحدِّد محافظ الحسابات ما إذا كانت الحسابات السنوية قد تـ معايير تقارير محافظ الحسابات أن

نوفمبر  25المؤرخ في  11-07إعدادىا طبقا لمقواعد والمبادئ المحاسبية المنصوص عمييا في القانوف رقـ 
                                                           

 .658ص مرجع سابؽ،، االتحاد الدولي لممحاسبيف 1
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المحدِّد لمحتوى معايير تقارير محافظ الحسابات 24/06/2013المؤرخ في 30القرار الوزاري رقـ   2

 .14-13، ص 2014، 24العدد
 .658، صاالتحاد الدولي لممحاسبيف، مرجع سابؽ 3
 .14سابؽ، ص صدرمالمحدِّد لمحتوى معايير تقارير محافظ الحسابات،  24/06/2013المؤرخ في 30القرار الوزاري رقـ   4
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. كما جاء في المعيار الجزائري 1والمتضمف النظاـ المحاسبي المالي، والنصوص المتعمقة بو 2007سنة 
،  أنو يجب أف يتضمف "تأسيس الرأي وتقرير التدقيؽ لمكشوؼ المالية( المعنوف بِػػػ:"700تدقيؽ )رقـ لم

 :2تقرير المدقؽ فقرة تمييدية، والتي يذكر فييا ما يمي
 تعريؼ الكياف الذي تمت مراجعة كشوفو المالية؛ -
 الكشوؼ المالية التي تمت مراجعتيا؛ -
مة مف قبؿ الكياف الذي تمت مراجعتو وكذلؾ معمومات توضيحية ممخص ألىـ الطرؽ المحاسبية المستعم -

 أخرى؛
 تاريخ اإلقفاؿ أو الفترات التي تغطييا كؿ مف الكشوؼ المالية التي تمت مراجعتيا. -

ح الفقرة التمييدية، عمى تدقيؽ ممخص بأىـ السياسات المحاسبية  إف اشتماؿ مجاؿ التدقيؽ، كما ُتوضِّ
 .3ة إلى مسؤولية اإلدارة كوكيؿ وكآلية حوكمية عف سالمة القوائـ المالية لمشركةالمختارة، فيو إشارة واضح

 مسؤولية اإلدارة المتعمقة بالبيانات المالية: -4
يصؼ ىذا الجزء مف تقرير المدقؽ مسؤوليات أولئؾ ( بأف 700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

مالية. وال تتعيف اإلشارة بشكؿ خاص في تقرير وليف عف إعداد البيانات الالمسؤ األشخاص في المؤسسة 
المدقؽ إلى "اإلدارة" بؿ ينبغي أف ُيستخدـ فيو المصطمح المناسب في سياؽ اإلطار القانوني المعموؿ بو في 

وأىـ   المنطقة المعنية. وفي بعض المناطؽ، قد تكوف اإلشارة المناسبة ىي اإلشارة إلى المكمفيف بالحوكمة.
 (  حوؿ فقرة مسؤولية اإلدارة المتعمقة بالبيانات المالية ما يمي:700التدقيؽ الدولي رقـ ) ما جاء في معيار

 :مسؤولية اإلدارة )أو المصطمح اآلخر المناسب( ينبغي أف يحتوي تقرير المدقؽ عمى قسـ تحت عنواف"
 ؛المتعمقة بالبيانات المالية"

داد البيانات المالية. وينبغي أف يشتمؿ الوصؼ ينبغي أف يصؼ تقرير المدقؽ مسؤولية اإلدارة عف إع
عمى توضيح بأف اإلدارة مسؤولة عف إعداد البيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المعموؿ بو 
اًء وعف الرقابة الداخمية حسبما تراه ضروريًا لمتمكيف مف إعداد بيانات مالية خالية مف األخطاء الجوىرية، سو 

 ة عف احتياؿ أـ خطأ؛كانت ناجم
 عندما يتـ إعداد البيانات المالية وفقًا إلطار عرض عادؿ، ينبغي أف ُيشير توضيح مسؤولية اإلدارة

المتعمقة بالبيانات المالية الوارد في تقرير المدقؽ إلى "إعداد تمؾ البيانات المالية وعرضيا العادؿ" أو "إعداد 
 .1وعادلة"، حسبما يكوف مناسبا في الظروؼ القائمة بيانات مالية ُتعبر عف وجية نظر صحيحة
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إف اشتماؿ التقرير عمى فقرة مستقمة بعنواف مسؤولية اإلدارة عف القوائـ المالية مف ناحية وتحميؿ 
ح حدود دور اإلدارة في إعداد وعرض قوائـ مالية مف ناحية أخرى، مف شأ محتوى ىذه الفقرة نو أف ُيوضِّ

نو ُيحدِّد بوضوح مسؤولية اإلدارة عف سالمة وصدؽ اإلفصاح المحاسبي وىرية. كما ألية مف التحريفات الجخا
 .2ألصحاب المصمحة في الشركة

وفي الجزائر، نجد  أنو يجب عمى محافظ الحسابات  التذكير بمسؤولية المسيريف في الشركة عند 
( أنو يجب أف يتضمف تقرير المدقؽ 700إعداد القوائـ المالية، حيث جاء في المعيار الجزائري لمتدقيؽ )رقـ 

شرح لمسؤولية المسيريف االجتماعييف المتعمقة بإعداد الكشوؼ المالية وفؽ المرجع المحاسبي المطبؽ، كذلؾ 
المراقبة الداخمية التي تعتبر ضرورية إلعداد كشوؼ مالية خالية مف االختالالت المعتبرة، سواء صدرت عف 

 .3غش أو نتجت عف أخطاء
 ة المدقؽ:مسؤولي  -5

 يجب أف تتضمف ىذه الفقرة ما يمي: ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )
  ؛"مسؤولية المدقؽ"ينبغي أف يحتوي تقرير المدقؽ عمى قسـ تحت عنواف 
 المالية مبني  ينبغي أف يورد تقرير المدقؽ أف مسؤولية المدقؽ تكمف في التعبير عف رأي حوؿ البيانات

 التدقيؽ؛ عمى عممية
  ينبغي أف يورد تقرير المدقؽ أف عممية التدقيؽ قد تـ إجراؤىا وفقًا لمعايير التدقيؽ الدولية. كما ينبغي أف

لعممية التدقيؽ  ت السموؾ األخالقي وتخطيطو وأدائويوضح تمؾ المعايير التي تقتضي امتثاؿ المدقؽ لمتطمبا
 خالية مف األخطاء الجوىرية أـ ال؛ت البيانات المالية ذا كانالحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ حوؿ ما إ مف أجؿ
 يمي: ينبغي أف يصؼ تقرير المدقؽ عممية تدقيؽ ما بأف يورد ما 

تنطوي عممية التدقيؽ عمى أداء إجراءات معينة مف أجؿ الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ حوؿ المبالغ  -
 واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية؛

تارة عمى حكـ المدقؽ، بما في ذلؾ تقييـ مخاطر األخطاء الجوىرية في البيانات تعتمد اإلجراءات المخ -
المالية، سواًء كانت ناجمة عف احتياؿ أـ خطأ. ولدى إجراء ىذه التقييمات، يأخذ المدقؽ بعيف االعتبار 

ؽ مناسبة في جؿ تصميـ إجراءات تدقياد المنشأة لمبيانات المالية مف أنظاـ الرقابة الداخمية المرتبط بإعد
في الظروؼ و الظروؼ القائمة، وليس بيدؼ التعبير عف رأي حوؿ فعالية الرقابة الداخمية في المنشأة. 

التي تقع فييا عمى عاتؽ المدقؽ مسؤولية التعبير عف رأي حوؿ فعالية الرقابة الداخمية فيما يخص تدقيؽ 
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عمى أف اعتبار المدقؽ لمرقابة الداخمية ليس البيانات المالية، ينبغي أف يحذؼ المدقؽ العبارة التي تنص 
 ؼ التعبير عف رأي حوؿ فعاليتيا؛ ليد

تتضمف عممية تدقيؽ ما أيضًا تقييـ مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية  -
 التقديرات المحاسبية التي وضعتيا اإلدارة، إلى جانب العرض الكمي لمبيانات المالية.

 عداد البيانات المالية وفقا إلطار عرض عادؿ، ينبغي أف ُيشير وصؼ عممية التدقيؽ الوارد عندما يتـ إ
في تقرير المدقؽ إلى "إعداد البيانات المالية وعرضيا العادؿ" أو "إعداد المنشأة لبيانات مالية ُتعبِّر عف وجية 

 يكوف مناسبًا في الظروؼ القائمة؛ نظر صحيحة وعادلة"، حسبما
 ف يذكر تقرير المدقؽ ما إذا كاف المدقؽ يعتقد بأف أدلة التدقيؽ التي حصؿ عمييا كافية ومناسبة ينبغي أ

 .1لتوفير أساس لرأي المدقؽ
 ( ما يمي:705كما جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

  يعتقد أف حينما ُيعبِّر المدقؽ عف رأي متحفظ أو سمبي فعميو أف ُيعدِّؿ وصؼ مسؤوليتو بحيث ُيفيد بأنو
 و رأي المدقؽ المعدؿ حوؿ التدقيؽ؛أدلة التدقيؽ التي حصؿ عمييا كافية ومناسبة لتشكؿ أساس يقوـ عمي

  حينما يحجب المدقؽ رأيًا نظرًا لعدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة فعمى المدقؽ أف
التدقيؽ ُنفِّذت لتدقيؽ البيانات المالية، وعمى المدقؽ أيضًا  ُيعدِّؿ الفقرة االفتتاحية لتقريره بحيث تُفيد بأف عممية

يمي:  "فقط تكمف مسؤوليتنا في التعبير عف  أف ُيعدِّؿ وصؼ مسؤولية ووصؼ نطاؽ التدقيؽ بحيث ُيفيد ما
ؿ( رأي حوؿ البيانات المالية بناًء عمى إجراء التدقيؽ وفقًا لمعايير التدقيؽ الدولية. نظرًا لممسألة )المسائ

المبينة في فقرة أساس حجب الرأي، فإننا لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة إلعطاء 
 2أساس يقـو عميو رأي التدقيؽ".

مدقؽ ليا دالالت حوكمية كثيرة أىميا اإلشارة إلى أف معايير التدقيؽ الإف محتوى فقرة مسؤولية 
د عمى خالقية في تخطيط وأداء أعماؿ التدقيؽ، األمر الذي ُيؤكّ الدولية تتطمب منو االلتزاـ بالمتطمبات األ

استقاللو والتزامو بآداب وسموؾ المينة. أضؼ إلى ذلؾ اإلشارة صراحة إلى أنو مسؤوؿ عف تقديـ تأكيد 
معقوؿ بأف القوائـ المالية خالية مف التحريفات الجوىرية، سواء كانت أخطاء أـ تالعب. وفي ذلؾ تدعيـ 

القوائـ المالية لدى مستخدمييا كما أف مسؤوليتو تشمؿ تقييـ الرقابة الداخمية عمى إعداد التقارير لمصداقية 
 .3المالية ألغراض تخطيط أعماؿ التدقيؽ. مما ُيدعِّـ أيضًا مصداقية تمؾ التقارير المالية لمستخدمييا

قؽ المتعمقة بالتعبير عف وفي الجزائر، نجد  أنو يجب أف  يتضمف تقرير التدقيؽ شرح لمسؤولية المد
الرأي حوؿ الكشوؼ المالية عمى أساس تدقيقو وأف ىذا األخير قد تـ وفؽ المعايير الجزائرية لمتدقيؽ. كما 
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يجب أف يشير إلى أف ىذه المعايير تستوجب عمى المدقؽ احتراـ القواعد األخالقية، تخطيط وأداء التدقيؽ 
 .1ؼ المالية ال تتضمف اختالالت معتبرةقصد الحصوؿ عمى الضماف المعقوؿ أف الكشو 

 فقرة أساس الرأي: -6
عمى المدقؽ حينما ُيعدِّؿ الرأي حوؿ البيانات المالية  ( بأنو705جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

أف ُيَضمِّف فقرة في تقريره ُتعطي وصفًا حوؿ المسألة التي دعت إلى التعديؿ، وعميو أف يضع ىذه الفقرة 
أساس أو " "أساس الرأي السمبي"أو  "أساس الرأي المتحفظ" فقرة الرأي ويستخدـ العنواف التالي مباشرة قبؿ
 :2يمي حسب ما ىو مناسب، وُيشترط فييا ما حجب الرأي"

 إذا كاف ىناؾ خطأ جوىري في البيانات المالية يتعمؽ باإلفصاحات السردية فعمى المدقؽ أف يضمف في
 ؿ الكيفية التي ترد بيا األخطاء في البيانات المالية؛فقرة أساس التعديؿ شرحًا حو 

 إذا كاف ىناؾ خطأ في البيانات المالية يتعمؽ بعدـ اإلفصاح عف المعمومات المطموب اإلفصاح عنيا فعمى
 المدقؽ أف:

 اإلفصاح مع المكمفيف بالحوكمة؛  ُيناقش مسألة عدـ -
 ذوفة؛ عديؿ طبيعة المعمومات المحُيبيِّف في فقرة أساس الت -
اإلفصاحات المحذوفة شريطة أف يكوف ذلؾ  -محظورًا بموجب القانوف أو النظاـلـ يكف ذلؾ  ما- ُيضمِّف -

 قاباًل لمتطبيؽ وأف يكوف المدقؽ  قد حصؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة حوؿ المعمومات المحذوفة.
 ف في ضمِّ مناسبة فعمى المدقؽ أف يُ إذا نتج التعديؿ عف عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية و

 ؛وؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبةعمى الحص فقرة أساس التعديؿ أسباب عدـ القدرة
 حتى لو عبر المدقؽ عف رأي سمبي أو حجب الرأي حوؿ البيانات المالية فعمى المدقؽ أف ُيبيِّف في فقرة

ـ بيا والتي تكوف قد تطمبت تعدياًل في الرأي أساس التغيير أسباب أي مسائؿ أخرى يكوف المدقؽ عمى عم
 وآثار األسباب.

وفي الجزائر أيًضا، فإنو يجب أف يتضمف التقرير العاـ لمتعبير عف رأي محافظ الحسابات حوؿ 
 :3الحسابات الفردية ما يمي

، يجب عمى محافظ الحسابات أف يبيف بوضوح في فقرة تسبؽ التعبير عف الرأي التحفظات المعبر عنيا -
 النتيجة والوضعية المالية لمكياف؛مع تقدير حجميا إذا أمكف قصد إبراز تأثيرىا في 

التحفظات التي دفعتو إلى رفضو  وح في فقرة قبؿ التعبير عف الرأيف محافظ الحسابات بوضبيِّ يجب أف يُ  -
 ياف.لممصادقة مع تقدير إذا أمكف ذلؾ، قصد إبراز تأثيرىا حوؿ النتيجة والوضعية المالية لمك
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إف تحديد عنواف لمفقرة اإليضاحية بأنيا فقرة أساس الرأي ُيقدِّـ مزيدًا مف الشفافية والمصداقية 
 .1لمستخدمي القوائـ المالية، وتمؾ مف أىـ متطمبات حوكمة الشركات

 رأي المدقؽ:  -7
 :2يجب أف تتضمف ىذه الفقرة ما يمي ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) 

 ؛"الرأي"أف يتضمف تقرير المدقؽ قسمًا تحت عنواف ينبغي 
 عند التعبير عف رأي غير معدَّؿ حوؿ بيانات مالية ُمعدة وفقًا إلطار عرض عادؿ، ينبغي أف يستخدـ رأي

 القانوف أو النظاـ غير ذلؾ: نصلـ ي ما ئة مف حيث المعنىالمدقؽ إحدى العبارات التالية التي ُتعتبر مكافِ 
طار إعداد التقارير المالية المعموؿ النواحي اليامة... وفقًا إل ت المالية بشكؿ عادؿ، مف كافةتعرض البيانا"
طار إعداد التقارير المالية إلتعبر البيانات المالية عف وجية نظر صحيحة وعادلة حوؿ... وفقًا " أو "بو

 "؛المعموؿ بو
ًا إلطار امتثاؿ، ينبغي أف يكوف رأي المدقؽ عند التعبير عف رأي غير معدَّؿ حوؿ بيانات مالية معدة وفق

 التقارير المالية المعموؿ بو؛طار إعداد إلحوؿ إعداد البيانات المالية، مف كافة النواحي اليامة، وفقًا 
 في حاؿ كانت اإلشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المعموؿ بو في تقرير المدقؽ ال تعود إلى المعايير

التقارير المالية الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة الدولية في  الدولية إلعداد
القطاع العاـ الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاـ، فينبغي أف ُيَحدِّد رأي المدقؽ بمد 

 المنشأ لذلؾ اإلطار.
 :3يمي ( ما705كما جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

   حينما ُيعدِّؿ المدقؽ الرأي حوؿ التدقيؽ فعميو أف يستخدـ العنواف التالي "رأي متحفظ" أو "رأي سمبي" أو
 "حجب الرأي" حسب المناسب لفقرة الرأي؛

   حينما ُيعبِّر المدقؽ عف رأي متحفظ نظرًا لوجود خطأ جوىري في البيانات المالية، فعميو أف ُيفصح في
 نو في رأيو باستثناء آثار المسألة )المسائؿ( المبينة في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإف:فقرة الرأي أ

البيانات المالية تعرض بشكؿ عادؿ مف حيث جميع الجوانب الجوىرية )أو ُتعطي عرضًا صحيحًا  -
 ادؿ؛ وعاداًل( وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبؽ لدى إعداد تقارير وفقًا إلطار العرض الع

البيانات المالية قد ُأِعدَّت مف حيث جميع الجوانب الجوىرية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية أو أف  -
 المطبؽ لدى إعداد تقارير وفقًا إلطار االمتثاؿ.
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 حينما يكوف التعديؿ ناِشئًا مف عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة فعمى المدقؽ أف
 سألة )المسائؿ(..." لمرأي المعدؿ؛لعبارة المناسبة لذلؾ وىي "باستثناء اآلثار الممكنة لمميستخدـ ا

 حينما ُيعبِّر المدقؽ عف رأي سمبي، فعميو أف ُيفصح في فقرة الرأي أنو في رأيو نظرًا ألىمية المسألة
 )المسائؿ( المبينة في فقرة أساس الرأي السمبي فإف:

ُتعطي عرضًا صحيحًا وعاداًل( وفقًا إلطار إعداد التقارير  بشكؿ عادؿ )أو ال تعرض البيانات المالية ال -
 المالية المطبؽ لدى إعداد تقارير وفقا إلطار العرض العادؿ؛ 

البيانات المالية لـ يتـ إعدادىا مف حيث جميع الجوانب الجوىرية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية أو أف  -
 وفقًا إلطار االمتثاؿ. المطبؽ لدى إعداد تقارير

 أف حينما يحجب المدقؽ الرأي نظرًا لعدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة فعمى المدقؽ
ـ يتمكف لمبينة في فقرة أساس حجب الرأي، لنظرًا ألىمية المسألة )المسائؿ( اُيفصح في فقرة الرأي أنو 

وبالتالي لـ ُيعبِّر المدقؽ عف  مناسبة لتوفير أساس لرأي التدقيؽالمدقؽ مف الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ كافية و 
 رأي حوؿ البيانات المالية.

كما أنو يجب أف يتضمف التقرير العاـ لمتعبير عف رأي محافظ الحسابات حوؿ الحسابات الفردية في 
 :1حسابات بما يميالجزائر قسـ يحتوي عمى رأي محافظ الحسابات حوؿ القوائـ المالية، يقـو فيو محافظ ال

ُيِشير إلى أىداؼ وطبيعة ميمة المراقبة، مع توضيح أف األشغاؿ التي أنجزىا قد تمت طبقا لمعايير  -
 المينة وأنيا ُتشكِّؿ قاعدة منطقية لمتعبير عف رأيو حوؿ الحسابات السنوية؛

 ُيعبٍّر عف رأيو حوؿ الحسابات السنوية، الذي يمكف أف يكوف حسب الحالة: -
 يتـ التعبير عف الرأي بالقبوؿ مف خالؿ مصادقة محافظ الحسابات عمى القوائـ المالية بأنيا  بوؿ:رأي بالق

منتظمة وصادقة في جميع جوانبيا المعتبرة، وفقا لمقواعد والمبادئ المحاسبية المعموؿ بيا، كما تقدـ 
تتطابؽ ة السنة المالية. و صورة مطابقة لموضعية المالية ووضعية الذمة والنجاعة وخزينة الكياف عند نياي

يمكف أف ُيرفؽ ىذا و المعمومات الواردة في ممحؽ القوائـ المالية مع القوائـ المالية المعدة التي تفسرىا. 
 موجية إلى تنوير قارئ الحسابات السنوية؛ الرأي بمالحظات ومعاينات ذات طابع حيادي،

 :)أو تحفظات( مف خالؿ مصادقة محافظ يتـ التعبير عف الرأي بتحفظ  الرأي بتحفظ )أو تحفظات(
الحسابات بتحفظ عمى القوائـ المالية بأنيا منتظمة وصادقة في جميع جوانبيا المعتبرة وفقا لمقواعد 
والمبادئ المحاسبية سارية المفعوؿ، كما تقدـ صورة مطابقة لنتيجة عمميات السنة المنصرمة وكذا 

 ىذه السنة المالية؛الوضعية المالية وممتمكات الكياف في نياية 
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 :يتـ التعبير عف الرأي بالرفض مف خالؿ رفض مبرر بوضوح مف قبؿ محافظ الحسابات،  رأي بالرفض
المصادقة عمى القوائـ المالية وأنو لـ يتـ إعدادىا في جميع جوانبيا المعتبرة وفقا لمقواعد والمبادئ 

 المحاسبية سارية المفعوؿ. 
 فقرات التأكيد -8

قبؿ أف يقوـ المدقؽ بإدراج فقرة تأكيد في تقريره  ( بأنو706تدقيؽ الدولي رقـ )جاء في معيار ال
ُيشترط عميو الحصوؿ عمى أدلة تدقيؽ مالئمة وكافية بأف األمر غير خاطئ بشكؿ جوىري في البيانات 

ات المالية، وينبغي أف ُتشير مثؿ ىذه الفقرة فقط إلى المعمومات المعروضة أو المفصح عنيا في البيان
 المالية. وعندما يقـو المدقؽ بإدراج فقرة تأكيد في تقريره، ينبغي عميو:

إدراجيا مباشرًة بعد فقرة الرأي في التقرير؛ 
استخداـ العنواف "تأكيد أمر" أو عنواف مناسب آخر؛ 
إلفصاحات إدراج مرجع واضح لألمر الذي يتـ تأكيده ولممكاف، في البيانات المالية، الذي ُيمكف فيو إيجاد ا

 عالقة التي تصؼ األمر بالكامؿ؛ ذات ال
1ينطوي عمى األمر الذي تـ تأكيده اإلشارة إلى أف رأي المدقؽ ال.  

وفي الجزائر أيضا يتضمف التقرير العاـ لمتعبير عف الرأي فقرة منفصمة يتـ إدراجيا بعد التعبير عف 
أو لعدة نقاط تتعمؽ بالحسابات السنوية دوف  الرأي، تتضمف مالحظات تيدؼ إلى لفت انتباه القارئ لنقطة

التشكيؾ في الرأي المعبر عنو وفي حالة وجود شكوؾ معتبرة مبينة بشكؿ وجيو في الممحؽ، بحيث يرتبط 
حميا بأحداث مستقبمية مف شأنيا التأثير في الحسابات السنوية. وُيمَزـ محافظ الحسابات بإبداء المالحظات 

 .2الضرورية
ة لمتأكيد عمى أمر ما، واالتساؽ في وضعيا بعد فقرة الرأي ُيساِعد عمى سالمة إف تخصيص فقر 

تفسير مستخدمي القوائـ المالية لرأي مدقؽ الحسابات عف القوائـ المالية مف ناحية، وُيدعِّـ ثقتيـ في الرسائؿ 
 .3بيالتي ُيوصميا التقرير عندئذ ليـ مف ناحية أخرى، وذلؾ أمر لو مردوده الحوكمي اإليجا

 األخرى األمور فقرة -9
 رو أم إلى اإلشارة الضروري مف أنو المدقؽ رأى إذا ( بأنو706جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

 بفيـ المدقؽ بنظر عمؽتت يوالت المالية البيانات في عنيا المفصح أو المعروضة األمور تمؾ غير ىخر أ
 ينبغي فعندىا ذلؾ، ُيجيز النظاـ أو القانوف فوكا يرهوتقر  المدقؽ مسؤوليات أو التدقيؽ لعممية المستخدميف

 عمى وينبغي. آخر مناسب عنواف أو" آخر أمر" عنواف تحت الفقرات إحدى في بذلؾ القياـ المدقؽ عمى
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 المدقؽ تقرير في آخر مكاف أي في أو أخرى تأكيد فقرة أيو أو الرأي فقرة بعد مباشرة الفقرة ىذه إدراج المدقؽ
 .1التقارير إلعداد األخرى المسؤوليات بفصؿ عالقة ذا األخرى الفقرة ىمحتو  كاف إذا
 فقرة التقرير عف المتطمبات القانونية والتنظيمية األخرى: -10

في حاؿ تناوؿ المدقؽ مسؤوليات أخرى تتعمؽ بإعداد  ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )
باإلضافة إلى مسؤولية المدقؽ التي تقتضييا معايير التدقيؽ  التقارير في تقرير المدقؽ حوؿ البيانات المالية

الدولية والمتمثمة في إعداد تقارير حوؿ البيانات المالية، ينبغي تناوؿ ىذه المسؤوليات األخرى في قسـ 
"إعداد تقارير حوؿ المتطمبات القانونية والتنظيمية منفصؿ في تقرير المدقؽ مع وضع عنواف فرعي ليا 

 .2أو غير ذلؾ حسبما يكوف مناسبًا وفقًا لمحتوى القسـ، األخرى"
"تقرير حوؿ التزامات وفي الجزائر أيضا، نجد أف تقرير المدقؽ يتضمف عمى فقرة تحت عنواف: 

، أما بالنسبة لمحتوى وشكؿ ىذا الجزء مف تقرير المدقؽ فيتغير حسب طبيعة قانونية وتنظيمية أخرى"
 .3االلتزامات الخاصة بو

 لمدقؽ:توقيع ا -11
وىو ما نجده  .4ينبغي التوقيع عمى تقرير المدقؽ ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

، حيث ينبغي التوقيع عمى تقرير 24/06/2013المؤرخ في 30القرار الوزاري رقـ  يتوافؽ مع ما جاء في
ذا تعمؽ األمر بشركة محافظي الحسابات، فيجب أف يتـ الت وقيع عمى التقرير مف قبؿ محافظ الحسابات. وا 

ممثؿ الشركة ومف قبؿ ممثؿ أو ممثمي محافظي الحسابات أو الشركاء أو المساىميف أو المسيريف ليذه 
الشركة الذيف شاركوا في إعداد ىذا التقرير. ويتـ إعداد وتوقيع تقرير مشترؾ لمتعبير عف الرأي في حالة تعدد 

ختالؼ في الرأي بيف محافظي الحسابات المتضامنيف، يدلي محافظي الحسابات الممارسيف. وفي حالة اال
 .5كؿ محافظ حسابات برأيو ضمف التقرير المشترؾ

 تاريخ تقرير المدقؽ: -12
يسبؽ التاريخ  ينبغي وضع تاريخ لتقرير المدقؽ ال ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

ستند إلييا رأي المدقؽ حوؿ البيانات المالية، بما في الذي حصؿ فيو المدقؽ عمى أدلة تدقيؽ كافية ومناسبة لي
 :6ما يمي ذلؾ األدلة عمى
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 في ذلؾ اإليضاحات ذات العالقة؛ إعداد كافة البيانات التي تتألؼ منيا البيانات المالية، بما 
  بيا عمى تحمميـ مسؤولية تمؾ البيانات المالية. ؼتأكيد األشخاص الذيف يتمتعوف بسمطة معتر 

عداد تقريره العاـ وفي الجز  ائر، يؤدي محافظ الحسابات ميمتو المتعمقة بفحص الحسابات السنوية وا 
( ابتداًء مف تاريخ استالـ الحسابات 45المتعمؽ بالتعبير عف الرأي، في أجؿ قدره خمسة وأربعوف يوما )

ريخ االنتياء الفعمي السنوية المضبوطة مف قبؿ جياز التسيير المؤىؿ. ويجب أف يتطابؽ تاريخ التقرير مع تا
 . 1مف ميمة الرقابة

المتعمؽ بكيفيات تسميـ تقارير محافظ الحسابات بأنو يجب  2014جانفي  12وقد جاء في القرار المؤرخ في 
يوما مف انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو  15عمى ىذا األخير أف ُيسمِّـ تقريره قبؿ 

. وقد أكد نفس القرار أنو يجب أف توضع مختمؼ الوثائؽ الضرورية إلعداد تقارير 2ةىيأة التداوؿ المؤىم
( خمسة وأربعيف يوـ عمى األقؿ مف انعقاد الجمعية العامة العادية 45محافظ الحسابات تحت تصرفو قبؿ )

 .3أو ىيأة التداوؿ المؤىمة
 عنواف المدقؽ: -13

المدقؽ عمى اسـ الَمْوِقع غي أف يحتوي تقرير ينب ( بأنو700جاء في معيار التدقيؽ الدولي رقـ )
  . 4مارس فييا المدقؽ عمموالمنطقة التي يُ  الكاِئف في

وىو ما نجده يتوافؽ مع ما ىو منصوص عميو في الجزائر، حيث يجب أف يتضمف تقرير محافظ 
 .5الحسابات اسـ وعنواف محافظ الحسابات ورقـ اعتماده ورقـ التسجيؿ في الجدوؿ
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 خالطح انفظم انثاًَ

 مف خالؿ دراستنا ألساسيات التدقيؽ الخارجي في ظؿ حوكمة الشركات خمصنا  إلى ما يمي:
حجر الزاوية يمثؿ ىو و  غنى لحوكمة الشركات عنيا، التي ال تدقيؽ الخارجي أحد أىـ اآللياتُيمثِّؿ ال 

يقة التي تـ بموجبيا إعداد تحقؽ خارجي وموضوعي لمطر ألنو  ُيعبِّر عف  وذلؾ ،في حوكمة الشركات
 ؛البيانات المالية وعرضيا

حيث في دعـ تطبيؽ حوكمة الشركات،  ليا بالغ األىمية آليات مينية الخارجي معايير التدقيؽتمثؿ  
 يتحدد في ضوئيا مياـ المدقؽ الخارجي ومسؤولياتو؛

 ره مف مزايا ألصحابوفي، وىذا لما إف التقرير الجيد لممدقؽ الخارجي لو أبعاد حوكمية إيجابية 
 .ـلقوائـ المالية في اتخاذ قراراتيعمى ا وفعتمدي وخارجيا، والذيفداخؿ الشركة  الحالمص

وفيما يخص األعماؿ أو المياـ التي يقوـ بيا المدقؽ الخارجي والتي تساىـ في تطبيؽ حوكمة 
 الشركات، فالفصؿ الموالي يتضمف أىميا.
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 انفصم انثانث:

يات انتذقيق انخارجي في تطبيق إسها

 حىكًة انشركات
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 ذًٍٓذ

لقد شيد مطمع القرف الحادي والعشريف تطورات تنظيمية وقانونية )تشريعية( ميمة مست سياؽ 
حيث أثبتت االنييارات والفضائح المالية التي طالت كبريات الشركات سواء في العالـ  ،التدقيؽ الخارجي

النامي فشؿ اآلليات التقميدية في منع مسببات تمؾ الظاىرة، والتي كاف لظيورىا أثار ونتائج المتقدـ أو 
وتداعيات مدمرة األمر الذي دفع الجيات المينية واألدبيات والدراسات الفكرية المختمفة إلى اقتراح إجراء 

ـ حوكمة الشركات وتعزيز استيدفت في المقاـ األوؿ تفعيؿ مفيو  المزيد مف اإلصالحات والتشريعات، التي
 .اإلسيامات الحوكمية لممدققيف الخارجييف وتوسيع مسؤولياتيـ

قمنا حوكمة الشركات، تطبيؽ في إطار السعي إلى  الخارجي تدقيؽال بإسيامات ومف أجؿ اإللماـ 
 كما يمي: باحثم ثالثةتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ب
 ذمٍٍى لذسج انششكح عهى االعرًشاس فً انُشاط، انًثسث األٔل: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذدا ِ

أىمية  إبراز، ثـ يامسؤولية المدقؽ الخارجي اتجاى وتطوراستمرارية الشركة ىذا المبحث مفيوـ يتضمف 
ثـ نتطرؽ إلى ،  في النشاط ستمرارتقييـ قدرة الشركة عمى االاتجاه وفاء المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي 

 .في النشاط ستمرارتقييـ قدرة الشركة عمى االلخارجي بدوره الحوكمي اتجاه وفاء المدقؽ امتطمبات 
 ،في  انًثسث انثاًَ: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ اكرشاف األخطاء ٔانغش فً انرماسٌش انًانٍح

، ثـ نعرض تطور مسؤولية المدقؽ في التقارير المالية نتطرؽ إلى ماىية الخطأ والغشىذا المبحث 
وفاء لمتطمبات ، باإلضافة إلى التطرؽ في التقارير المالية الغشاكتشاؼ األخطاء و خارجي اتجاه ال

 .في التقارير المالية الغشاكتشاؼ األخطاء و المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي اتجاه 
 :مف انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ اَنٍاخ انشلاتٍح انذاخهٍح نسٕكًح انششكاخ انًثسث انثانث ،

الدور اإلفصاح المحاسبي، وكذا خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه 
الدور الحوكمي لمتدقيؽ باإلضافة إلى لجنة التدقيؽ، مجمس اإلدارة و  الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه

 .التدقيؽ الداخميو الرقابة الداخمية نظاـ   الخارجي اتجاه
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سث األٔل: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ ذمٍٍى لذسج انششكح عهى االعرًشاس فً انًث

 انُشاط

المدقؽ الخارجي عف تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط نوعا مف المسؤولية  مسؤوليةُتمثِّؿ 
الحوكمي لمتدقيؽ  توضيح الدوروسيتـ في ىذا المبحث  المستحدثة لتضييؽ فجوة التوقعات في التدقيؽ.

 ،  وذلؾ مف خالؿ المطالب التالية:الخارجي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط
 
 
 
 
 

 
 ٔذطٕس يغؤٔنٍح انًذلك انخاسخً اذدآْا  انًطهة األٔل: يفٕٓو اعرًشاسٌح انششكح

الخارجي  المدقؽ مسؤوليةثـ نعرض تطور  سنتطرؽ  في ىذا المطمب إلى مفيوـ استمرارية الشركة
 عمى االستمرار في النشاط. الشركةقدرة  تقييـ عف
 مفيـو استمرارية الشركة .1

ة عمى أنيا مستمرة في األعماؿ إلى لشركأنو ُينظر إلى ا (570معيار التدقيؽ الدولي رقـ )ورد في 
ة، ما لـ تنِو اإلدارة ساس الشركة المستمر المدى المنظور. ويتـ إعداد البيانات المالية لألغراض العامة عمى أ

مف المالئـ ة أو إيقاؼ العمميات أو لـ يكف لدييا بديؿ واقعي غير القياـ بذلؾ. وعندما يكوف تصفية الشرك
ة ستكوف قادرة عمى ؿ وااللتزامات عمى أساس أف الشركة المستمرة، يتـ تسجيؿ األصو استخداـ افتراض الشرك

 .1األعماؿ الطبيعي تحقيؽ أصوليا والوفاء بالتزاماتيا في سياؽ
؟ ومف والسؤاؿ الذي ُيثار دائما ىو إلى متى يتـ افتراض االستمرار. ىؿ االستمرار إلى ما النياية

ما النياية، وأف كثيرًا مف الشركات تختفي ويأتي محميا شركات مستمرة إلى  الواضح أنو ليس ىناؾ شركات
نما يتعمؽ بالحاضر والتفسير المنطقي وىنا ُيالحظ أف فرض االستمرار ليس فرضا يتعمؽ ب أخرى، المستقبؿ وا 

ة في أعماليا بصورة تسمح ليا بالوفاء الزمف مف المتوقع أف تستمر الشركلو ىو أنو في أي نقطة معينة مف 
ة لؾ أنو كحد أدنى ُيفترض أف الشركبالتزاماتيا القائمة واالستفادة مف أصوليا الحاضرة. ويترتب عمى ذ

لتنفيذ العقود مف عمر أي أصؿ تمتمكو وبما يكفي لموفاء بأي التزاـ مف التزاماتيا و ستستمر لفترة أطوؿ 

                                                           
 .557ص  مرجع سابؽ،، االتحاد الدولي لممحاسبيف  1

 انًطهة األٔل: يفٕٓو اعرًشاسٌح انششكح ٔذطٕس يغؤٔنٍح انًذلك انخاسخً اذدآْا؛ 

  اذداِ ذمٍٍى لذسج انششكح ٔفاء انًذلك انخاسخً تذٔسِ انسٕكًً انًطهة انثاًَ: أًٍْح

 عهى االعرًشاس فً انُشاط؛

 :ك انخاسخً تذٔسِ انسٕكًً اذداِ ذمٍٍى لذسج انششكح عهى يرطهثاخ ٔفاء انًذل انًطهة انثانث

 .االعرًشاس فً انُشاط
 



 

 
132 

 

 ....إعٓاياخ انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ..........................انفظم انثانث................           

يتعمؽ بالنشاط الذي تـ في الماضي والحاضر وال يتعرض لمنشاط االستمرار فرض والتعيدات القائمة، ف
 .1المتعمؽ بالفترات المقبمة

كانت الشركة قادرة عمى  عما إذا ف يبدي رأيوأ ، فيتوجب عميوالحسابات الخارجي دقؽمل ا بالنسبةأم
أو لمدة سنة  تدقيؽالبيانات المالية موضع ال عدادإبعد االنتياء مف  لمدة سنة االستمرار في نشاطيا أـ ال

  .مناقشة البيانات المالية والمصادقة عمييا ة العامة الذي تـ فيوأبعد اجتماع اليي
 شركة عمى االستمرار في النشاطاتجاه تقييـ قدرة ال الخارجي مسؤولية المدقؽتطور  .2

 معايير نشرة (AICPA) القانونييف محاسبيفمل األمريكي مجمعمل (ASB) التدقيؽ معايير سممج صدرأ
 حوؿ التساؤؿ ارثيُ  عندما الحسابات مدقؽ نظر ةيوج" :بعنواف 1981 آذار في (SAS 34) رقـ التدقيؽ

 يبدأ أف ىمع 1988 نيساف في  (SAS 59) رقـ نشرةال اصدر اىوبعد ". المحاسبية الوحدة وجود ستمراريةا
 المحاسبية الوحدة مقدرة بشأف مدقؽال نظر ةيوج" : بعنواف 1989 عاـ مف األوؿ ريالش بداية في ايتطبيق
 وأوضحت لمدقؽا مسؤولية ازدادت حيث (، 34) السابقة النشرة محؿ لتحؿ " مستمرة كوحدةاالستمرار  ىمع
 أف مدقؽ ال ىمع أوجبت إذاالستمرارية،  عف يـ مسؤوليت يخص فيما الحساباتمدققي  مف وتوقع يمكف ما

 يةمعم كؿ في معقولة زمنية فترةل المحاسبية الوحدةاستمرارية  بشاف أساسي تأكد عدـ ناؾى كاف إذا ما يدرس
 إلى بيةمس مسؤولية (34) السابقة النشرة في كانت حيف في. ايجابية مسؤولية اعتباره يمكف ما وىو ، تدقيؽ
 دقيؽ تحديد دوف ولكف النشرتيفي كم في  ((Substantial Doubt جوىري شؾ تعبير استخدـ وقد .ما حد

 ضوء في الحسابات مدقؽل الشخصي تقديرمل متروؾ األساسي الشؾ مستوى تحديد أمر فاف ويموع ، لمعناه
 لةأمس تعوؽ التي المشكالت ؿلح اإلدارة خطط االعتبار في األخذ وبعد التدقيؽ مةيبم المحيطة الظروؼ

مكانية  إضافة مدقؽال مف بميتط (59) النشرة في ورد ما فإف ذلؾ ىموع. الخطط ؾمت تنفيذ االستمرارية وا 
حسب و . مستمرة كوحدة المحاسبية الوحدةاستمرارية  إمكانية حوؿ تقريره في يأالر  فقرة عدب توضيحية فقرة
 تستخدـ أف يمكف العاديةإجراءات التدقيؽ  ففإ القانونييف محاسبيفمل األمريكي مجمعمل التدقيؽ معايير سممج

 مالية سنة لفترة ستمراراال ىمع التدقيؽ محؿ الشركة قدرة مدى تقييـ ايومن ،دؼى مف أكثر لتحقيؽ اينتائج
 مدقؽال فأل، الحالية األوضاع دراسة  مجرد مف أكثر وعناية تأمؿ إلى يحتاج والذيالميزانية  تاريخ بعد أخرى
 وفي ويمكن التالية المالية السنة ايةين في المالية القوائـ عف التالي التقرير في أخرى فرصة ولدي يكوف سوؼ
 .أكثر اىأمور  وساءت الشركة تعثرت إذااالستمرارية  عف والتنبي

 عاـ (SAS 130) التدقيؽ معيار (APB)  التدقيؽ ممارسات سممج اصدر فقد بريطانيا في أما
 باتمالمتط فيِّ بَ يُ  حؽمم المعيار ذاى ايةين وفي" المالية القوائـ في االستمرارية  فرض": افبعنو  1994

                                                           
 .262، ص1990دار السالسؿ، الكويت،  نظرية المحاسبة،عباس ميدي الشيرازي،   1
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 جاء حيث، المحاسبية والمعايير 1985 لعاـ الشركات قانوف ايبميتط كما باالستمرارية  ؽميتع فيما المحاسبية
 .كبير حد إلى ومع وويتشاب (SAS 59) رقـ األمريكي التدقيؽ بمعيارمتأثرا 

 معيار أصدرت فقد (IAPCIFA)  محاسبيفمل الدولي لالتحاد التدقيؽ لممارسات الدولية جنةمال أما
 رقـال تحت 1994 عاـ في ووتبويبو صياغت عيدأُ  والذي: "االستمرارية" بعنواف (23) رقـ الدولي التدقيؽ

 في مدقؽال مسؤوليات وؿح إرشادات توفير وى األولى وفقرت في المعيار ذايل المحدد دؼيالكاف و  ،(570)
 18 الفقرة حتى المالية القوائـ إلعداد كأساساالستمرارية  فرض مالئمة مدى بتقييـ ؽميتع فيما التدقيؽ مةيم
 كاف فاف المالية القوائـ فياالستمرارية  ةممشك عف اإلفصاح مدى يدرس أف مدقؽال ىموع. المعيار مف

 إبداء عف االمتناع أو بيامس رأياً  أو امتحفظً  رأياً  تقريره في مدقؽ ال دي يب أف فيجب  كاؼ غير اإلفصاح
. وجاء في التعديالت التي أجراىا االتحاد الدولي 1االستمرارية فرض مةءمال مف تأكده عدـ حالة في الرأي

( ِلُيشير إلى أنو 315في معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) "خطر األعماؿ"تعديؿ تعريؼ  2009لممحاسبيف عاـ 
ة في ف أف ُتؤثِّر سمبا عمى قدرة الشركالناتج عف الظروؼ أو الشروط أو األحداث الوىمية التي ُيمكِ الخطر 

تحقيؽ أىدافيا أو الناتج عف وضع أىداؼ وخطط غير مالئمة. وىذا التعديؿ جاء نتيجة الضغوط مف األزمة 
ىذا أيضا ما أكده التعديؿ الذي شمؿ د أيضا أىمية تقييـ استمرارية الشركات مف قبؿ المدقؽ، و المالية ولُيؤكِّ 

( الذي يفرض عمى المدقؽ التأكد مف خالؿ تقييـ مزاعـ اإلدارة حوؿ قدرة 570معيار التدقيؽ الدولي رقـ )
وتوجد  .2الشركة عمى االستمرار بأدلة إثبات تتعمؽ بأسباب أو أحداث قد تُثير الشكوؾ حوؿ استمرارية الشركة

ارة بعمؿ تقييـ مؿ إطار إعداد التقارير المالية عمى متطمب صريح لقياـ اإلدىذه المسؤولية حتى لو لـ يش
 رقـ ة مستمرة. لكف، وكما ىو وارد في معيار التدقيؽ الدوليكشرك محدد لقدرة الشركة عمى االستمرار

ة ، فإف اآلثار المحتممة لمضوابط المتأصمة عمى قدرة المدقؽ عمى كشؼ البيانات الخاطئة الجوىري*(200)
ة تي يمكف أف تؤدي إلى توقؼ الشركة عف كونيا شركتكوف أكبر بالنسبة لألحداث أو الظروؼ المستقبمية ال

ر عدـ مستمرة. وال يستطيع المدقؽ بأف يتنبأ بيذه األحداث أو الظروؼ المستقبمية. وعميو، ال يمكف اعتبا
قدرة الشركة عمى االستمرار انة حوؿ المدقؽ عمى أنو ضمرة في تقرير ة المستموجود إشارة إلى شكوؾ الشرك

( المعدؿ 570مف المعيار الدولي رقـ ) 7والفقرة رقـ  6وىذا ما أكدت عميو الفقرة رقـ  .3ة مستمرةكشرك
 .20164 ديسمبر 15والساري المفعوؿ ابتداء مف 

                                                           
، 2، المجمد، مجمة دراسات محاسبية وماليةمدى مسؤولية مراقب الحسابات عف فرض االستمرارية والفشؿ المالي لمشركاتمي حسيف الدوغجي، ع  1

 .11-9،  ص2008،  قسـ المحاسبة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ،6اصدار
، كمية اإلدارة مجمة تنمية الرافديف، مينة تدقيؽ الحسابات في ظؿ األزمة المالية العالميةتفعيؿ دور سعاد سعيد غزاؿ وفيحاء عبد الخالؽ يحيى،   2

 .337، ص2013، 112، اصدار 35واالقتصاد، جامعة الموصؿ، العراؽ،  المجمد 
جراء عممية تدقيؽ وفقًا لمعايير التدقيؽ ال200معيار التدقيؽ الدولي   *  دولية".، "األىداؼ العامة لممدقؽ المستقؿ وا 
 .560االتحاد الدولي لممحاسبيف، مرجع سابؽ، ص 3

4Disponible sur le site internet:  http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2016-2017-IAASB-Handbook-

Volume-1.pdf, consulté le: 14/04/2017. 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1.pdf
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 في االستمرارية  فأبش ايجابية أكثر عتبرتُ مدقؽ ال مسؤولية فأب الحظيُ ، سبؽ ما ىمع وتأسيسا
 بتقييـ حدة ىمع تدقيؽ مةيم كؿ في لزامو إ بسبب وذلؾ  ،واألمريكية البريطانية المعايير مف الدولي المعيار
 توقعات بيةملت جاءت قد ايإلي اإلشارة السابؽ المعايير فأ ويتبيف كما االستمرارية،  فرض مالئمة مدى

 . ـيبين التوقعات فجوة سد اولةلمح ايعن المدققيف وتقارير المالية وماتمالمع مف المستفيديف
اذداِ ذمٍٍى لذسج انششكح عهى االعرًشاس ٔفاء انًذلك انخاسخً تذٔسِ انسٕكًً : أًٍْح انًطهة انثاًَ

  فً انُشاط

 عفمسؤوليتو  دحدِّ وي ،ةلمشرك المالي باالنييار التنبؤ في دُيساعِ  الخارجي ؽلممدق الحوكمي الدور إف
 وفيما .استمرارية الشركةفي  الشؾ حالة في لممدقؽ المالئـ الميني التصرؼ ـقيِّ ويُ  استمرار الشركة مدى تقييـ
 :1الدور ىذا مالمح أىـ يمي
 تتمثؿ :في النشاط االستمرارعمى  لشركةتقييـ قدرة ا بشأف لممدقؽ الخارجي  الحوكمي الدور 

 المستحدثة المسؤولية مف نوعا الشركة استمرار  فرض مالئمة مدى تقييـ عف المدقؽ الخارجي مسؤولية
أخرى. ومينيا  ناحية مف التوقعات فجوة لتضييؽ ودليؿ ناحية، مف عمى مسؤولياتو الطمب لمواجية فائض

 واستجابة المينة عمييا بالطمب الوفاء عمى المقدرة تعكس المسؤولية ليذه ومحددة واضحة حدود ىناؾ
 خاصة؛ المالية األوراؽ وسوؽ عامة السوؽ ظؿ في خاصة العممية الممارسة لتحديات

 أصبح مينيا قدرة الشركة عمى  االستمرار في النشاط: تقييـ المدقؽ الخارجي عف مسؤولية حدود 
قدرة الشركة عمى  مدى تقييـ عف -نتائجو وتقييـ التدقيؽ أعماؿ تخطيط عند- المدقؽ الخارجي مسؤوالً 
 مف أىميا أمور، عدة مالحظة يمكف المسؤولية ىذه لجوىر ووفقا معقولة. زمنية لمدة االستمرار في النشاط 

 :يمي ما
 ومعنى تدقيؽ القوائـ المالية، بخدمة المرتبطة خارجيال مدقؽالمسؤوليات  مف نوع المسؤولية ىذه أف  -

 قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط؛  مدى لتقييـ خصيصا ال ُيَكمَّؼ أنو ذلؾ
، لمشركةالمالية  القوائـ افتراضات إعداد أحد بمثابة ىو االستمرار فرض وىو وليةالمسؤ  ىذه مجاؿ أف -

 التدقيؽ الخارجي؛ مجاؿ ىي والتي
 نتائج قيامو بتقييـ عند االستمرار، فرض مالئمة لمدى االعتبار بعيف أخذي سوؼخارجي مدقؽ الال أف -

 التدقيؽ. عممية
 في  االستمرار  قدرة الشركة عمى تقييـ عف خارجيدقؽ الالم مسؤولية عمى الماؿ سوؽ طمب

 عف المدقؽ الخارجي مسؤولية عمى خاصة الماؿ بسوؽ والميتميف عامة الثالث إف طمب الطرؼ: النشاط
 مجاؿ في التوقعات فجوة بوجود أساسية بصفة تقييـ قدرة الشركة عمى  االستمرار في النشاط مرتبطة

                                                                                                                                                                                           
 

، إصدار مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، أثر االنييار المالي المعاصر لمشركات العالمية في المحاسبة والتدقيؽإبراىيـ خميؿ حيدر السعدي،   1
 .12-11، كمية بغداد لمعموـ االقتصادية، جامعة بغداد، العراؽ، ص2009، 20
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 الماؿ بسوؽ لمميتميف تحديدا ثرأك وبنظرة الشركة، في المصمحة نحو أصحاب المدقؽ الخارجي مسؤوليات
تقييـ قدرة الشركة عمى  عف المدقؽ الخارجي مساءلة إلى وحاجتيـ خاصة األوراؽ المالية وسوؽ عامة

 :1يمي فيما الطمب ىذا وأشكاؿ بواعث في النشاط، ويمكف إيجاز االستمرار
 لمشركات المالية ستقرار الحالةا مىع يطمئنيا ما لىإ التجارية البنوؾ وخاصة التمويمية المؤسسات تحتاج 

 مدقؽالوفاء  عمىو  السداد. ميعاد فيا القروض وفوائدى سداد عمى ومقدرتيا النشاط واستمرارىا في المقترضة
 في رشِ يُ  لـ طالما الطمب ىذا حقؽويت -الشركات ىذه تدقيؽ حسابات سياؽ في- المسؤولية بيذه الخارجي
 في النشاط؛ ستمراراالفي قدرة الشركة عمى  الشؾ إلى تقريره
 المستثمروف األفراد  وكذا االستثمار وصناديؽ وشركات البنوؾ، مثؿ: االستثمارية المؤسسات تحتاج

 ،النشاط عمى االستمرار في أوراقيا المالية في المستثمرة الشركات بمقدرة االطمئناف لىإ والمحتمموف، الحاليوف
 قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط؛ تقييـب المدقؽ الخارجي وفاء خالؿ مف ذلؾ ويتحقؽ
 تقرير ومحتوى ولغة شكؿ عمى تنعكس سوؼ في النشاط االستمرار قدرة الشركة عمى تقييـ نتيجة ألف 
 ليذه لمشركات المصدرة األوراؽ المالية تبادؿ وأحجاـ سعارأ فإف المالية، تدقيؽ القوائـ عف خارجيمدقؽ الال

 الشؾ عف خارجيمدقؽ الال في تقرير اإلفصاح فإف ذلؾلو  االستمرار. في الشؾ حالة في سمبا األوراؽ ستتأثر
 ؛االستثمار اتخاذ قرار في توخي الحذر عمى األوراؽ المالية في المستثمريف ُيساعد سوؼ
في  -األوراؽ المالية في الحالييف المستثمريف خاصة -المالية  القوائـ مستخدمي حؽمف  أف الثابت مف

المسؤولية، أو  مدقؽ بيذهال وفاء عدـ نتيجة ضرر مف يصيبيـ ما مقابؿ بتعويضات المدقؽ الخارجي مطالبة
 ؛بيا وفائو عند الكافية المينية ايةالعن بذؿ عدـ
  ُي عطِ ويُ  لمتدقيؽ الحوكمي الدور مف في النشاط االستمرار قدرة الشركة  بتقييـ خارجيال مدقؽالقياـ  ـدعِّ ي

 لمشركة االنييار المالي عممية تسبؽ المؤشرات التي عف الشركة في المصمحة ابألصح ىامة معمومات
 .والمساىميف االدارة بيف المعمومات تماثؿ عدـ مشكمة عمى ولمقضاء ليـ حماية

ُيعتبر وفاء المدقؽ الخارجي بمسؤوليتو عف تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط عامال ىاما 
ة فجوة التوقعات. كما أف نجاحو في الوفاء بيذه المسؤولية بكفاءة مينية، مف خالؿ بالنسبة لو في مواجي

عممية مراجعة القوائـ المالية لمشركات المقيدة بالبورصة، وكذا الشركات العاممة في مجاؿ األوراؽ المالية 
 باألخص دليؿ عمى حيوية دوره في خدمة سوؽ الماؿ.

 
لخارجي بيذه المسؤولية بالنسبة لو ولممينة ولدور التدقيؽ في وُيمكف إيجاز أىمية وفاء المدقؽ ا

 :1حوكمة الشركات عمى النحو التالي

                                                           
1
 .13-12يشخع عاتك، صإبراىيـ خميؿ حيدر السعدي،    
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  أف الوفاء بيذه المسؤولية بكفاءة ُيثِبت لممستفيديف مف خدماتو المينية قدرتو عمى مواجية فجوة التوقعات
 عمميًا؛
 ،وبالتالي مؤشر عمى جودة عممية التدقيؽ؛أف الوفاء بمسؤولياتو دليؿ عمى التزامو بمعايير التدقيؽ 
  أنو سوؼ يتفادى القضايا التي يمكف أف ترفعيا ضده اإلدارة إذا شؾ في استمرار الشركة ومع ذلؾ لـ

 إذا لـ يشؾ في استمرارية الشركة ولكنيا أفمست فعال؛ الطرؼ الثالثتفشؿ أو 
 اإلدارة والطرؼ الثالث خاصة –ير أنو سوؼ يجد ما يدافع بو عف نفسو في مواجية مطالبة الغ

لو بتعويض عما أصابو مف ضرر، بسبب عدـ الوفاء بيذه المسؤولية، أو  -المستثمريف في األوراؽ المالية
 الوفاء بيا بال عناية مينية كافية؛

  أنو سيحقؽ قيمة مضافة مف المعمومات، لما يوصمو تقريره فعال لممتعامميف في سوؽ الماؿ، وباقي
في حالة الشؾ في استمرارية –لمصمحة في الشركة مف معمومات ألف تعديؿ شكؿ ولغة تقريره أصحاب ا

سيكوف لو مردوده عمى كفاءة سوؽ األوراؽ المالية خاصة في حالة الشؾ شبو القوي لمسوؽ.  -الشركة
ماديًا ومعنويًا  ومؤّدى ذلؾ كمو زيادة الثقة في خدماتو المينية وزيادة الطمب عمييا، وبالتالي سُيحقؽ عائداً 

 أكبر نتيجة قياـ التدقيؽ بدور فعاؿ في تحقيؽ مفيوـ حوكمة الشركات.
انًطهة انثانث: يرطهثاخ ٔفاء انًذلك انخاسخً تذٔسِ انسٕكًً اذداِ ذمٍٍى لذسج انششكح عهى 

 االعرًشاس فً انُشاط 

الخارجي مجموعة مف  لتقييـ مدى قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط، يجب أف يستوفي المدقؽ
 المتطمبات المينية، ومف أىـ ىذه المتطمبات ما يمي: 

  التخطيط لمتدقيؽ والقياـ بإجراءات تقييـ المخاطر: .1
 عند التخطيط لمتدقيؽ والقياـ بإجراءات تقييـ المخاطر، عمى المدقؽ القياـ بما يأتي:

وما يتعمؽ بيا مف مؤشرات أو  إذا كانت ىنالؾ أحداث ة أف ينظر ماشركيجب عمى المدقؽ لفيـ ال .1.1
، وُيمكف تقسيـ ىذه األحداث 2ة عمى االستمرارشركمف الشؾ عمى قدرة ال مخاطر العمؿ التي قد تمقي بالكثير

 أو المؤشرات إلى ثالث مجموعات حسب مصدرىا عمى النحو التالي:
 
 

  المؤشرات المالية: -

                                                                                                                                                                                           
، الدار الجامعية، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعماؿ العربية والدولية المعاصرة، ةسيد شحاتال ةشحاتعبد الوىاب نصر عمي و  1

 .114-113، ص2007االسكندرية، مصر، 
 .561ص، االتحاد الدولي لممحاسبيف، مرجع سابؽ 2 
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وفيما يمي  غير مالئـ،ِبح فرض االستمرار خطرًا ألف ُيص تتعدد المؤشرات المالية التي تحمؿ معيا
فَّ وجود واحد أو أكثر مف ىذه المؤشرات ال أشرات كافًة، كما ال تشمؿ المؤ وىي أمثمة حوؿ ىذه المؤشرات 

 غير مالئـ.  ومف أىـ ىذه المؤشرات ما يمي: يعني دائمًا بأفَّ فرض االستمراريَّة
 أي مشاكؿ في ، أو التجديد انية متوقعة لمسداددوف وجود إمك قرب استحقاؽ قروض ذات أجؿ محدود

 ؛االقتراض
 ؛ظيور النسب الماليَّة األساسيَّة بشكؿ سمبي 
 ؛خسائر تشغيميَّة متكررة 
 ؛أو توقُّفيا تأخُّر توزيعات األرباح 
 ؛يد استحقاقات الدائنيف في موعدىاعدـ القدرة عمى تسد 
 ؛صعوبة االلتزاـ بشروط اتفاقيات القروض 
  ؛ديف ودائني البضاعة عمى التعامُّؿ نقداً إصرار المور 
 عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لتطوير منتج جديد، أو استثمار آخر ضروري. 
 مف أىميا ما يمي: :مؤشرات تشغيميَّة -
 ؛مديريف ميميف دوف إيجاد مف يحؿُّ محميـ اففقد 
 ي؛، أو امتياز، أو مورد رئيسيفقداف سوؽ رئيس 
 القة بالقوى العاممة، أو نقص في المستمزمات اليامةصعوبات ليا ع. 
 مف أىميا ما يمي:: مؤشرات أخرى -
 ؛المتطمَّبات القانونيَّة األخرى عدـ االلتزاـ بمتطمَّبات رأس الماؿ، أو 
 ؛قضايا قانونية قائمة ضد الشركة يمكف أف تنشأ عنيا أحكاـ ال تستطيع الوفاء بيا 
 لحكوميَّةتغيير في السياسات، والقوانيف ا. 

نَّو إإفَّ أىميَّة ىذه المؤشرات باإلمكاف التخفيؼ منيا بوساطة عوامؿ أخرى، وعمى سبيؿ المثاؿ: ف 
يمكف التقميؿ مف أىميَّو مؤشرات عدـ قدرة الشركة عمى تسديد ديونيا بوساطة خطة اإلدارة في الحفاظ عمى 

دولة القروض، أو الحصوؿ عمى رأسماؿ بيع موجودات، أو إعادة ج :مثؿ ،تدفقات نقدية بوسائؿ بديمة
فإفَّ فقداف مورد رئيس يمكف التقميؿ مف أىميتو بالحصوؿ عمى بديؿ مناسب لمصادر  ،إضافي. وأيضاً 

 .التجييز
ة عمى االستمرار شركال التي قد تمقي بالكثير مف الشؾ عمى قدرة األحواؿ إذا تـ مالحظة األحداث أو .2.1

ر عمى تقدير المدقؽ ؤثِّ ف ينظر فيما إذا كانت تُ أمف إجراءات التدقيؽ و  ـو بالمزيدفيجب عمى المدقؽ أف يق
 ؛الخاطئة لمخاطر البيانات الجوىرية
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عند القياـ بإجراءات تقدير  شركةبافتراضات استمرارية ال النظر في األحداث واألحواؿ المتعمقة .3.1
االدارة وقرارىا بخصوص أي  ومراجعة خطط  اإلدارة في األوقات المناسبة المخاطر، فذلؾ يتيح مناقشة

 ة الشركة؛قضية مف قضايا استمراري
عند قياـ المدقؽ بإجراءات تقدير المخاطر. وفي تمؾ  قد تكوف اإلدارة انتيت مف إجراء تقدير أولي. 4.1

التقدير لبياف ما إذا كانت اإلدارة قد حددت األحداث أو األحواؿ كما ىو مبيف  الحالة يقـو المدقؽ بمراجعة
 ؛وخطة اإلدارة لمتعامؿ معيا هأعال
ساس الذي تعتمده االدارة فإف المدقؽ يناقش مع اإلدارة األ إذا لـ تكف اإلدارة قد أعدت تقديرا أوليا، .5.1

تخص  أحداثلممدقؽ الطمب مف االدارة تقييـ مبدأ االستمرارية في حاؿ وجد المدقؽ  لمبدأ االستمرارية، ويمكف
 ؛المبدأ ىذا
تحديدىا عند تقدير مخاطر البيانات الجوىرية الخاطئة  حداث أو األحواؿ التي تـالنظر في تأثير األ .6.1

طبيعة اإلجراءات اإلضافية التي يقـو بيا المدقؽ ردا عمى المخاطر التي يتـ  وبالتالي تأثير وجودىا عمى
 .1اوتوقيت ىذه اإلجراءات ومداى تقديرىا

  :في النشاط راالستمرا عمى شركةلقدرة ال اإلدارةقييـ تقدير ت .2
 :2، عمى المدقؽ القياـ بما يميفي النشاط راالستمرا عمى شركةلقدرة ال اإلدارةقييـ تقدير تعند 
 التقارير  في نفس الفترة التي استخدمتيا اإلدارة في تقديرىا بموجب اإلطار المعموؿ بو إلعداد النظر

ذا كاف تقدير اإلدارة لقدرة  مف اثني عشر شيرًا اعتبارًا مف تاريخ  يغطي أقؿ عمى االستمرارالشركة المالية. وا 
اإلدارة تمديد فترة التقدير إلى اثني عشر شيرًا اعتبارًا مف  الميزانية العمومية، فعمى المدقؽ أف يطمب مف

 ؛العمومية تاريخ الميزانية
 استمرارية  المدقؽ الفتراضاالستمرار جزءا رئيسيا مف دراسة  عمى لشركةيشكؿ تقدير اإلدارة لقدرة ا
 ةشركيحدد الفترة التي يجب عمى ال أطر إعداد التقارير المالية تقديرا إداريا صريحا . وتتطمب معظـشركةال

 ؛أف تراعي جميع المعمومات المتوفرة عنيا
 واالفتراضات التي ، التقدير العممية التي اتبعتيا اإلدارة إلجراء اإلدارة ينظر المدقؽ إلى عند تقييـ تقدير
في الحسباف  وينظر المدقؽ فيما إذا كاف التقدير قد أخذ، العمؿ المستقبمية لإلدارة ـ عمييا التقدير وخطةيقو 

 .جميع المعمومات ذات الصمة التي يعرفيا المدقؽ نتيجة إلجراءات التدقيؽ
 
 
 

                                                           
 .561االتحاد الدولي لممحاسبيف، مرجع سابؽ، ص 1
 .562-561المرجع نفسو، ص  2
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 الفترة التي ال ُيغطييا تقدير اإلدارة: .3
 :1يتوجب عمى المدقؽ القياـ بما يميالنسبة لمفترة التي ال ُيغطييا تقييـ اإلدارة، فب 
نما إلى عممو مف األحداث واألحواؿ وما يتعمؽ بيا مف  يجب عمى المدقؽ أف يستفسر مف اإلدارة عما -

 فترة التقدير التي استخدمتيا اإلدارة والتي قد تمقي بالكثير مف الشؾ عمى قدرة مخاطر العمؿ التي ال تغطييا
 ؛في النشاط ة عمى االستمرارشركال
معروفة، سواء كانت مخططا ليا أـ ال، أو أحواؿ ستقع  يكوف المدقؽ متنبيا إلى إمكانية وجود أحداث -

 اإلدارة في التقدير والتي قد تثير التساؤؿ حوؿ صحة استخداـ اإلدارة الفتراض بعد الفترة التي استخدمتيا
 ؛المالية في إعداد التقاريرشركة رية الاستمرا

الحالة كمما تأخر وقوع الحدث أو الحالة في  وأالحدث  لشؾ المرتبط بنتيجةنظرًا الزدياد درجة ا -
مؤشرات قضية االستمرارية كبيرة كي  يجب أف تكوف تو الحاالأىذه األحداث  المستقبؿ، فعند النظر في مثؿ

ة درجة األىمي مف اإلدارة أف تحدد المدقؽ إلى أف يطمب يقرر المدقؽ اتخاذ إجراء بشأنيا. وقد يحتاج
 شركة في نشاطيا؛لة في تقديرىا الستمرارية الالمحتممة لمحدث أو الحا

التدقيؽ باستثناء االستفسار مف اإلدارة لمبحث عف المؤشرات  عف إعداد إجراءات المدقؽ ليس مسؤوالً  -
 عمى االستمرار بعد الفترة المغطاة شركةلشؾ عمى قدرة الالتي تمقي بالكثير مف ا عمى األحداث أو الحاالت

 .الميزانية العمومية بتقدير اإلدارة والتي تمثؿ ما ال يقؿ عف اثني عشر شيرًا اعتبارًا مف تاريخ
حوؿ قدرة الشركة  إجراءات التدقيؽ اإلضافية عند تحديد األحداث التي قد ُتمقي الكثير مف الشؾ .4

عمى  شركةال ى قدرةالحاالت التي قد تمقي بالكثير مف الشؾ عم أو األحداثعند تحديد عمى االستمرار: 
 :2االستمرار، يجب عمى المدقؽ القياـ بما يأتي

؛ةشركعمى تقديرىا الستمرارية ال اءً التي ستقـو بيا بن مراجعة خطط اإلدارة المتعمقة باإلجراءات 
 لتأكيد أو نفي ما إذا كاف ىنالؾ شؾ جوىري عف طريؽ القياـ  جمع ما يكفي مف أدلة التدقيؽ المناسبة

 ؛عوامؿ مخففة أوالضرورية بما في ذلؾ النظر في تأثير أي خطط لإلدارة  التدقيؽ بإجراءات
 ؛اإلجراءات المستقبمية التي تنوي القياـ بيا طمب بيانات مكتوبة مف اإلدارة بخصوص 
 عمى االستمرار بالقياـ  شركةالكثير مف الشؾ عمى قدرة التمقي ب يمكف تحديد األحداث أو الحاالت التي قد
و أاألحداث  المخاطر أو أثناء القياـ بإجراءات التدقيؽ اإلضافية. وتستمر عممية النظر في جراءات تقديربإ

 ؛الحاالت مع تقدـ التدقيؽ
  ة عمى شركقدرة الالحاالت قد تمقي بالكثير مف الشؾ عمى  وأف مثؿ تمؾ األحداث أوحيف يعتقد المدقؽ

ات تدقيؽ معينة. ويقوـ المدقؽ باالستفسار مف اإلدارة عف القياـ بإجراء االستمرار قد يصبح مف الميـ
                                                           

 .569االتحاد الدولي لممحاسبيف، مرجع سابؽ، ص  1
 .570-569المرجع نفسو، ص  2
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 األمواؿ أو إعادة و اقتراضأبما في ذلؾ خططيا لتصفية األصوؿ المستقبمية التي تنوي القياـ بيا  اإلجراءات
 ؛و زيادة رأس الماؿأو تأجيميا أىيكمة الديوف أو تخفيض النفقات 

 ير. ويحصؿ ر لمتق و معمومات أخرى بعد تاريخ إعداد اإلدارةأؽ لمدقؽ فيما إذا توفرت أية حقائينظر ا كما
ف نتيجة ىذه الخطط أخطط اإلدارة و  المدقؽ عمى ما يكفي مف أدلة التدقيؽ المناسبة التي تدؿ عمى جدوى

 .ستؤدي إلى تحسف الوضع
العديد  (  المتعمؽ باالستمرارية قد تضمف570مما سبؽ يمكف القوؿ بأف معيار التدقيؽ الدولي رقـ )

و المدقؽ أثناء قيامو بميمة التدقيؽ لجمع أدلة إثبات كافية ومالئمة ُتدعِّـ رأيو الميني  مف اإلجراءات التي ُتَوجِّ
خصوصًا في حالة وجود أحداث أو ظروؼ قد ُتمقي بالشؾ حوؿ قدرة الشركة محؿ التدقيؽ عمى االستمرار 

 في نشاطيا في المستقبؿ المنظور.
بعض المياـ التي يؤدييا محافظ الحسابات المشرع الجزائري قد تطرؽ إلى فنجد أف أما في الجزائر، 

 وىي عمى النحو اآلتي: تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط، بصدد 
 ميمة إعالـ المساىميف:  .1

التي ليا تأثير عمى ألـز المشرع الجزائري محافظ الحسابات بإحاطة المساىميف ببعض الوقائع 
فيما يتعمؽ بالتعديالت  مسيرييا، أوة وأحد مر بالتعاقدات المبرمة بيف الشركة سواء تعمؽ األبؿ الشركمستق
حافظ الحسابات أف ُيطِمع مجمس ميجب عمى حيث يـ، قيؽ التطرأ عمى تقديـ الحسابات أو في طر التي ت

 .1اإلدارة أو مجمس المديريف أو مجمس المراقبة حسب الحالة
 : ديالت التي تطرأ عمى القوانيف األساسيةميمة مراقبة التع .2

أشار المشرع الجزائري أنو يجب عمى محافظ الحسابات أثناء تأدية ميامو التأكد مف أف التعديالت 
ف لـ يكف ليذا التعديؿ أثر مالي أو محاسبي، دثت عمى القوانيف األساسية لمشركالتي ح ة قانونية، حتى وا 

المتعمؽ بالميف الثالث أنو تقتصر ميمة محافظ  01-10نوف رقـ حيث نص المشرع الجزائري ضمف القا
 :2الحسابات عمى مراجعة نظامية التعديالت، وعميو إعداد تقرير بذلؾ في الحاالت اآلتية

 مف القانوف التجاري(؛ 700، 699، 697، 689، 687زيادة رأسماؿ الشركة )تؤكد ذلؾ المواد  -
 مف القانوف التجاري(؛ 713، 712تحفيض رأس ماؿ الشركة )المادة  -
 مف القانوف التجاري(؛ 16/1مكرر  715تحويؿ الشركة )حسب نص المادة  -
 مف القانوف التجاري(؛ 762، 749اندماج الشركة أو انفصاليا )مف المواد  -

                                                           
مؤرخة في  27مية عدد جريدة رس ،1993أفريؿ  25المؤرخ في  08-93المرسوـ التشريعي رقـ ، الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  1
 .129، المتضمف القانوف التجاري، ص26/09/1975المؤرخ في  59-75، المعدؿ والمتمـ لألمر 27/04/1993
: مدى كفاية المؤشرات المالية والفنية المستخدمة مف قبؿ مراجعي الحسابات لتقييـ قدرة المؤسسات عمى االستمراريةمحمد محمود دائؿ الياشمي،   2

دكتوراه في العموـ التجارية )غير منشورة(، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أطروحة  نة تطبيقية في اليمف والجزائر،دراسة مقار 
 .203، ص2013/2014 الجزائر،  ،3الجزائر
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 مف القانوف التجاري(. 781، 780، 770تصفية الشركة )المواد  -
( الخاص باالستمرارية، والذي جاء 570رقـ ) وىو ما يتوافؽ مع ما جاء في معيار التدقيؽ الدولي

ضمنو أف التغيرات التي تطرأ عمى القوانيف والتشريعات في البيئة التي تعمؿ في ظميا الشركة ُتعتبر مف 
 المؤشرات التي يجب أخذىا في االعتبار أثناء تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط.

 : ميمة استدعاء الجمعية العامة .3
مف القانوف التجاري الجزائري بأف  11مكرر 715المشرع الجزائري صراحة في المادة رقـ  أشار

لممدقؽ الخارجي أف يطمب توضيحات مف مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف عف الوقائع والتصرفات التي 
المدقؽ مف  ة، وفي حالة عدـ الرد أو كاف الرد ناقصًا يطمبارية االستغالؿ أثناء نشاط الشركتعرقؿ استمر 

الحظو مف وقائع بحضوره الرئيس أو مجمس المديريف استدعاء مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة لممداولة فيما 
بقيت عممية ىذه القرارات رغـ اتخاذ  ، أو إذا الحظ المدقؽ أنووفي حالة عدـ مراعاة ىذه األحكاـ في الجمسة.

في حالة وجود تيديد محتمؿ عمى استمرار االستغالؿ،  االستغالؿ معرقمة، يقوـ المدقؽ بإعداد تقرير خاص
ذا كانت الحالة مستعجمة، فإف لممدقؽ الحؽ  ُيقدِّمو ألقرب جمعية عامة مقبمة أو لجمعية عامة غير عادية، وا 

 بأف يقـو بنفسو باستدعائيا لتقديـ خالصاتو.
 : ميمة اإلنذار .4

طبيعتيا نتج وجود وقائع أو تصرفات مف لممدقؽ الخارجي الشروع في إجراءات اإلنذار عندما يست
 01-10مف القانوف  23المادة مف  5ة، وذلؾ حسب ما تنص عميو الفقرة تيديد مواصمة نشاط الشرك

المداولة المؤىمة بكؿ نقص  ىيأةالمتعمؽ بالميف الثالث، التي جاء فييا "يعمـ المسيروف والجمعية العامة أو 
مف  25". وجاء في المادة 1ييأةة أو الف ُيعرِقؿ استمرار استغالؿ الشركأقد يكشفو أو اطمع عميو ومف طبيعتو 

"يجب عمى محافظ الحسابات إعداد تقرير خاص في حالة مالحظة تيديد محتمؿ عمى  نفسو أنو القانوف
 استمرار االستغالؿ".

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .7سابؽ، ص صدرالمتعمؽ بالميف الثالث، م 01-10القانوف رقـ   1
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فً انرماسٌش انًثسث انثاًَ: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ اكرشاف األخطاء ٔانغش 

 انًانٍح

ُيعد التدقيؽ الخارجي آلية ميمة مف آليات المراقبة ضمف إطار ىيكؿ حوكمة الشركات، وبشكؿ 
وسيتـ في ىذا  خاص فيما يتصؿ بضماف دقة ونزاىة التقارير المالية ومنع واكتشاؼ حاالت الغش والتزوير.

،  وذلؾ ألخطاء والغش في التقارير الماليةقيؽ الخارجي اتجاه اكتشاؼ االمبحث توضيح الدور الحوكمي لمتد
 مف خالؿ المطالب التالية:

 
 
 
 

 
 

 انًطهة األٔل: ياٍْح انخطأ ٔانغش فً انرماسٌش انًانٍح

إف أية قوائـ مالية يقوـ المدقؽ بفحصيا ُيمكف أف تحتوي عمى عناصر غير صحيحة قد تنتج عف 
 اكتشاؼ ىذه األمور والتقرير عنيا. األخطاء أو الغش. والمدقؽ يتحمؿ بعض المسؤولية عف 

 تعريؼ الخطأ في التقارير المالية:  .1
يعني  الخطأ ( أف240معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) ضمف (القانونييف لممحاسبيف الدولي االتحادأشار)

 يةكما أشار أنو باإلمكاف  أف تنشأ  األخطاء في البيانات المال تحريفات غير مقصودة في التقارير المالية.
ف العامؿ الذي ُيميِّز بيف االحتياؿ والخطأ ىو ما إذا كاف اإلجراء األساسي إما بسبب االحتياؿ أو الخطأ، وبأ

 .1مقصود أو غير مقصودالناجـ عف الخطأ في البيانات المالية 
 أنواع الخطأ في التقارير المالية: .2

تَُقسَّـ كما  مقصودة،إلى أخطاء مقصودة وأخرى غير  مف حيث قصد االرتكابتقسـ األخطاء 
 األخطاء مف الناحية المحاسبية إلى األنواع التالية:

 :)ُيمكف أف ُترتكب إما عف قصد أو عف غير قصد، وىي تنتج عف عدـ قيد  أخطاء الحذؼ )السيو
 عممية بالكامؿ أو أحد طرفييا في دفتر اليومية، أو عدـ ترحيميا إلى دفتر األستاذ كميًا أو جزئيًا، أو حذؼ
العممية بالكامؿ وفي ىذه الحالة فإف ىذا الحذؼ ال ُيؤثِّر عمى توازف ميزاف المراجعة أو دفتر األستاذ، بسبب 

                                                           
 .175القانونييف، مرجع سابؽ، صاالتحاد الدولي لممحاسبيف   1

 انًطهة األٔل: ياٍْح انخطأ ٔانغش فً انرماسٌش انًانٍح؛ 

  ًانًطهة انثاًَ: ذطٕس يغؤٔنٍح انًذلك انخاسخً اذداِ اكرشاف األخطاء ٔانغش ف

 انرماسٌش انًانٍح؛

 خاسخً تذٔسِ انسٕكًً اذداِ اكرشاف األخطاء انًطهة انثانث: يرطهثاخ ٔفاء انًذلك ان

 ٔانغش فً انرماسٌش انًانٍح.
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حذؼ الطرفيف المديف والدائف. أما الحذؼ أو السيو الجزئي ُيمكف اكتشافو بسيولة ألنو ُيؤدِّي إلى عدـ توازف 
 ؛1ميزاف المراجعة مما يسيؿ معو اكتشاؼ الخطأ

  ؛2ظير أثناء عممية النقؿ مف المستندات أو تجميع القيود في الصفحات المختمفةت ء ارتكابية:أخطا 
 :)ىي تمؾ األخطاء التي تحدث نتيجة عدـ فيـ المبادئ المحاسبية  أخطاء فنية )أخطاء تطبيؽ المبادئ

ادئ المحاسبية كالخمط وطرؽ تطبيقيا، مثؿ ىذه األخطاء تنتج عند التسجيؿ في دفتر اليومية دوف إتباع المب
بيف المصروؼ اإليرادي والمصروؼ الرأسمالي، عدـ احتساب اىتالؾ األصوؿ الثابتة، عدـ تكويف 

وىذه األخطاء ال ُتؤثِّر عمى توازف ميزاف المراجعة لذلؾ يجب عمى المدقؽ بذؿ عناية حتى  احتياطات.
اـ ومقارنتيا مع أرقاـ السنوات السابقة وكذلؾ يستطيع اكتشافيا عف طريؽ الرجوع إلى المستندات وتحميؿ األرق

 ؛3عف طريؽ االستفسار مف الموظفيف
 :)تطمب ىذا النوع مف األخطاء عناية كبيرة مف المدقؽ وذلؾ لعدـ تأثيرىا في ي أخطاء متكافئة )معوضة

يؤدي وقد يكوف الخطأ المتكافئ في حساب واحد أو في حسابيف مختمفيف، مما  توازف ميزاف المراجعة.
 ؛4الختالؼ أو خطأ في صحة أرصدة الحسابيف وبالتالي في الحسابات الختامية

 :ترحيؿ مثؿ ،آخر لحساب ولكف الجانب بنفس لمبمغ الترحيؿ نتيجة األخطاء ىذه تنشأ أخطاء كتابية 
 ال أالخط ىذا مثؿ أف نجد الحالة ىذه فيو  آخر، مورد بحساب ولكف الدائف بالجانب مورد مف آجمة مشتريات

 بدالً  المديف بالجانب ولكف الحساب نفس إلى المبمغ نفس ترحيؿ أخرى حالة وفي. المراجعة ميزاف عمى يؤثر
 تتساوى لف المراجعة ميزاف أف حيث الخطأ ىذا مثؿ اكتشاؼ يمكف الحالة ىذه فيو  الدائف، الجانب مف

 .5أطرافو
 تعريؼ الغش )االحتياؿ( في التقارير المالية: .3

 إلى يؤدِّ يُ  مقصود فعؿ: "بأنو ( الغش أو االحتياؿ القانونييف لممحاسبيف األمريكي يدالمع) عّرؼ 
 لممحاسبيف الدولي االتحاد) عّرؼكما  .6"الحسابات لتدقيؽ تخضع التي المالية البيانات في  مادية أخطاء

حد أو أكثر مف أفراد بأنو: "فعؿ مقصود مف قبؿ وا غشال (240ضمف معيار التدقيؽ الدولي رقـ ) (القانونييف
اإلدارة أو أولئؾ المكمفيف بالحوكمة أو الموظفيف أو أطراؼ ثالثة، ينطوي عمى المجوء إلى الخداع لمحصوؿ 

                                                           
 .148غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص 1
 .178زاىرة توفيؽ سواد، مرجع سابؽ، ص  2
 .149غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص  3
 .179-178زاىرة توفيؽ سواد، مرجع سابؽ، ص 4
 .150غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص 5
دراسة –دقؽ الخارجي في اكتشاؼ عمميات االحتياؿ/الغش في البيانات المالية لمشركات المساىمة العامة أساليب المأسامة عمر جعارة،   6

، 2، العدد39كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، المجمد  مجمة دراسات العموـ اإلدارية،، استطالعية في مكاتب التدقيؽ الخارجي في األردف
 .186، ص 2012
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 ميتـ دقؽالم فإف واسع، قانوني مفيـو الغش أف مف الرغـ عمىو  ".1عمى منفعة غير عادلة أو غير قانونية
 الغش إلى ينظر أف ويمكف المالية، التقارير في ميمة ريفاتتح تسبب والتي االحتيالية والتصرفات باألفعاؿ

 جانب مف المقصود التدخؿ عف رافعبِّ يُ  مترادفاف مصطمحافكما أف التالعب والغش  .2تالعب أنو عمى
عامًا  قبوالً  المقبولة المحاسبية المبادئ حدود خارج المالية عف األحداث واإلفصاح القياس عمميات في اإلدارة
  .3تضميؿ القوائـ المالية إلى دييؤ  والذي

 أنواع الغش في التقارير المالية: .4
يتمثالف في التقرير المالي االحتيالي واختالس  ،المالية تقاريرفي المغش نوعيف ليمكف تمييز 

 ؽ عند اكتشاؼ التحريفات الجوىرية.يرتبطاف بمسؤوليات المدقوالذيف ، األصوؿ
  ُيعرؼ بأنو عبارة عف التحريؼ العمدي أو حذؼ قيـ أو إفصاحات  :ضمِّؿأو المُ التقرير المالي االحتيالي

بنية خداع أو تضميؿ المستخدميف المعنييف، وتتضمف معظـ حاالت التقرير المالي االحتيالي عادة التحريؼ 
بالواليات المتحدة مف رسممة  "World Com". مثاؿ ذلؾ ما قامت بو شركة 4العمدي لمقيـ وليس اإلفصاحات

الغ ضخمة تُقدَّر بالمميارات واعتبرتيا أصوؿ ثابتة بدال مف تسجيميا كمصروؼ وىو نوع مف التحايؿ أدى مب
 ؛5اكتشافو إلى سقوط الشركة وافالسيا وضياع حقوؽ مساىمييا

 :ُيمثِّؿ اختالس األصوؿ الغش الذي يتضمف سرقة أصوؿ الشركة، وفي كثير مف  اختالس األصوؿ
تضمنة ال تكوف جوىرية أو ذات أىمية لمقوائـ المالية، ومع ذلؾ فإف خسارة أصوؿ الحاالت فإف القيـ الم

الشركة ُتمثِّؿ مجاؿ اىتماـ رئيسي لإلدارة، والشؾ أنو مف األرجح أف حد األىمية النسبية المستخدـ عف طريؽ 
ض التقرير اإلدارة لمغش سيكوف أقؿ تمامًا مف حد األىمية النسبية المستخدـ عف طريؽ المدقؽ ألغرا

وىذا النوع مف الغش يسمى أحيانا بغش العامميف وموظفي التنظيـ ألنو عادة ما يتـ في المستويات  . 6المالي
السفمى مف الييكؿ التنظيمي عمى الرغـ مف تورط اإلدارة العميا في بعض الحاالت في مثؿ ىذا النوع مف 

 .7الغش

                                                           
 .159ولي لممحاسبيف القانونييف، مرجع سابؽ، صاالتحاد الد 1
مجمة ، مسؤولية مراجع الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية لمشركات الصناعية والعوامؿ المؤثرة في اكتشافوحسيف أحمد دحدوح،   2

 .179، ص2006، العدد األوؿ، 22، المجمد جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية
3  Rebecca. L. RONCER, Earnings Manipulation in failing firms, Contemporary Accounting Research, vol 20, 
N°2, Summer2003, Long Island University, School of Professional Accountancy, United States,  p380. 

 .271، مرجع سابؽ، صت التأكددراسات متقدمة في المراجعة وخدماأميف السيد أحمد لطفي،   4
 .66، ص2013، مصر، المراجعة المتقدمة في بيئة األعماؿ الحديثة، دار التعميـ الجامعيعبد الوىاب نصر عمي وشحاتة السيد شحاتة،   5
 .273مرجع سابؽ، صدراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد، ، أميف السيد أحمد لطفي 6
، 2007الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات، ، ةالسيد شحات ةشحاتد عبيد و أحمد محمد نور وحسيف أحم 7
 .310ص



 

 
145 

 

 ....إعٓاياخ انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ..........................انفظم انثانث................           

 معافٍ  عدة عمى يدؿتدقيؽ وال المحاسبة حقؿ يف الغش مصطمح استخداـ أف ةالطالب ستنتجتما سبؽ م
 مف عناصر عدة يشمؿ أنو مغشل ات المقدمة تعريفال عميوركزت  ومما. واالحتياؿ والتالعب االختالسا: مني
 وليس وتعمد نية وسوء إصرار بسابؽ يرتكب الغش أف أي المسبؽ، التدبير أو والقصد النية وىي ارتكابو أجؿ
 ىذا يترافؽ كما المالية، لمتقارير المستخدميف أنظار عف واإلخفاء لمتضميؿ سعًيا ؾوذل المصادفة، طريؽ عف

  .الخطأ مصطمح مع تدقيؽوال المحاسبة مراجع في دائًما المصطمح
ويعتبر غش اإلدارة مف أعقد أنواع الغش وأخطرىا وذلؾ لعدة أمور مف أىميا: طبيعة مرتكب ىذا 

نة التي تشغميا وقدرتيا عمى تجاوز نظـ الرقابة الداخمية، مما يجعميا الغش أال وىو اإلدارة مف حيث المكا
أكثر قدرة عمى إخفاء ىذا الغش. وأيضا تكمف خطورة ىذا النوع مف الغش في الخسائر الناجمة عنو مقارنة 

 :1وُيرتكب غش اإلدارة بصفة خاصة مف خالؿ ما يمي باألنواع األخرى مف الغش.
 ر السجالت المحاسبية أو البيانات التي تحتوييا المستندات المؤيدة لممعمومات التالعب أو تزييؼ أو تغيي

 التي تعرضيا البيانات المالية؛
 سوء عرض أحداث أو عمميات أو معمومات ىامة أخرى أو تعمد إغفاؿ االفصاح عنيا؛ 
  ّية عمى د استخداـ  التقدير الشخصي الخاطئ لبعض األرقاـ المحاسبية التي تعتمد بصفة أساستعم

 التقدير الشخصي لإلدارة؛
  ّد التطبيؽ الخاطئ لممبادئ المحاسبية المتعمقة بتحديد القيـ أو التصنيؼ أو طرؽ العرض واإلفصاح.تعم 
 الغش: مثمث .5

 :2وتوجد ثالث حاالت يجب توافرىا في حاؿ وجود غش، وىي
الس بسبب االختف ىو كأف يكوف الحافز في حالة الغش مف قبؿ الموظفي :وجود الضغط والحافز لمغش -

 لممحافظة عمىمثال تضخيـ أرباح الشركة  الغش مف قبؿ اإلدارةالسعي نحو الكسب السريع، أو في حالة 
 الوضع التنافسي لمشركة في السوؽ؛

كوجود ضعؼ في نظاـ الرقابة الداخمية ُيعطي الفرصة لضعاؼ  :الفرصة المتاحة الرتكاب الغش وجود -
 ؛النفوس مف الموظفيف لمسرقة

 وىي امكانية تبرير وتسويغ الغش. وجود السموؾ الُمسوِّغ الرتكاب الغش: -
 
 

                                                           
، أطروحة مسؤولية مدققي الحسابات ودورىـ في تقييـ مخاطر احتياؿ اإلدارة في ضوء معايير التدقيؽ الدولية: دراسة تحميميةعمر أحمد محمد،   1

 .24، ص2013لحسابات )غير منشورة(، قسـ المحاسبة كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، دكتوراه  في تدقيؽ ا
تطوير نموذج لمتحميؿ المالي يستخدمو مدقؽ الحسابات في مرحمة التخطيط مف عممية التدقيؽ لمكشؼ عف أسماء شافع عبد العفو عساؼ،   2

سبة )غير منشورة(، كمية الدراسات المالية واإلدارية العميا، جامعة عماف العربية أطروحة دكتوراه في المحا احتماؿ وجود تضميؿ في القوائـ المالية،
 .27، ص2006حزيراف 4لمدراسات العميا، 
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 محددات الغش: .6
يمكف تجميع محددات الغش في التقارير المالية في مجموعتيف رئيسيتيف وىما: الييكؿ المالي لمشركة 

 ونظاـ حوكمة الشركات، والشكؿ الموالي يمخص ذلؾ.
 غش في التقارير الماليةركات واحتماؿ وجود يف حوكمة الش(: العالقة ب9شكؿ رقـ )

 
  
  
 
 
 
 
 
 

Source: SMAILI Nadia, La gouvernance comme moyen de prévention et de détection des irrégularités 
comptables pouvant mener à la fraude, Thèse présentée en vue d’obtention du grade de philosophiae Doctor 
(PH. D) en administration, l’Université de Montréal, Décembre 2006, p34. 
مف خالؿ الشكؿ أعاله نالحظ عمى الجانب األيسر أف احتياجات التمويؿ، نمو الشركة، مستويات 

ت وقوعو. الديوف،  وخطر اإلفالس خاصة كميا أمور تشجع المسيريف عمى ارتكاب الغش وتزيد مف احتماال
وتبيف آليات حوكمة الشركات عمى الجانب األيمف مف الشكؿ أعاله أف ىذه األخيرة ُتؤثِّر عمى احتماؿ وقوع 
الغش، وذلؾ أف تكويف لجنة تدقيؽ، واستقالؿ المدقؽ الخارجي ووجود المساىميف المراقبيف يمكف ليـ التقميؿ 

 مف احتماالت الغش.
لماـ دراية إف  ذلؾ يصاحب لـ ما لو كافية غير والغش األخطاء وأنواع أسبابب خارجيال مدقؽال وا 

لماـ دراية  . بعممو لمقياـ كبير حد إلى تساعده لكي والغش األخطاء ومجاالت بمواطف وا 
 بثالث المحاسبية والمعمومات البيانات تمرفي التقارير المالية:  والغش خطاءاأل ارتكاب مواطف .7

 مجاالت تقع وفييا والغش، األخطاء  ارتكاب مواطف المراحؿ ىذه ، وتعتبرالمحاسبية الدورة في ةيرئيس مراحؿ
 : 1ىي المراحؿىذه و  ،الرتكابيا متعددة
 العمميات تحميؿ أثناء المرحمة ىذه في الغش أو الخطأ يرتكب القيد: مرحمة أي العمميات اثبات مرحمة 

 عمميات قيد أي المحاسبي التوجيو في إما الغش أو الخطأ ويتـ ،(والدائف المديف) طرفييا إلى المحاسبية

                                                           
 .99-98سامي محمد الوقاد ولؤي محمد ودياف، مرجع سابؽ، ص  1

 حجـ الشركة 

 نمو الشركة

 مستوى المديونية

 احتياجات التمويؿ

 تيديد اإلفالس

 
 مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيؽ

 خصائص المسيريف

 ىيكؿ الممكية

 دقيؽ الخارجيالت

 وجود غش في التقارير المالية 

 إجراءات تنفيذية
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 قيد أو المحاسبية، الفترة وتخص قيدىا يجب كاف عمميات حذؼ أو العكس أو إيراديو أنيا عمى رأسمالية
أي  عمد عف يكوف قد أو نية، بحسف عمد غير عف سيواً  الخطأ يكوف وقد. الفترة ىذه تخص ال عمميات
 ؛نية بسوء وتالعب غش
 مف األرقاـ ونقؿاليومية  دفاتر تجميع في المرحمة ىذه في األخطاء ترتكب والتجميع: الترحيؿ مرحمة 

 مف األرصدة استخراج في أو العاـ أو المساعد لألستاذ اليومية مف الترحيؿ عممية في أوألخرى  صفحة
 ىذه في اءاألخط تكوفو  .النيائي حساباتال تدقيؽ ميزاف وفي الجرد قوائـ إعداد عند أو الحسابات مراكز
 الخطأ ونوع طبيعة عمى يتوقؼ وىذا نية، بسوء أي والتالعب الغش بقصد أو نية بحسف ارتكبت إما المرحمة
 ؛المرتكب
 عدادالتمخيص و   مرحمة في  بعض قيـ إظيار يتـ فقد المرحمة، ىذه في األخطاء تتنوع المالية:  القوائـ ا 

 الحقيقي الرقـ إخفاء أو ،محققةال غير يراداتاإل بنود بعض إظيار أو ،الحقيقية قيمتيا مف بأكبر األصوؿ
ظياره الدائنيف لبند  أو النتيجة، حسابات في العادية وغير العادية اإليرادات بيف التفرقة وعدـ قيمتو مف بأقؿ وا 
 بيدؼ المتداولة األصوؿ ضمف ثابتة أصوؿ كإدراج والمتداولة الثابتة األصوؿ أنواع بيف التمييز عدـ

 الميزانية في تظير والتي العرضية لاللتزامات الالـز التفصيؿ وعدـ عادية غير سيولة نسبة إلظيار ؿالتضمي
 .نظامية حسابات شكؿ في مستقؿ كبند العمومية

انًطهة انثاًَ: ذطٕس يغؤٔنٍح انًذلك انخاسخً اذداِ اكرشاف األخطاء ٔانغش فً انرماسٌش 

 انًانٍح

لمدقؽ الخارجي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير طرأت تحوالت عديدة عمى مسؤولية ا
المالية، حيث أف اكتشاؼ األخطاء والغش كاف أحد األىداؼ األساسية، وبعد ذلؾ حدث تغير حيث أنو 
أصبح اكتشاؼ األخطاء والغش ال ُيعتبر ىدؼ أساسي لمتدقيؽ، وأف المدقؽ يتحمؿ مسؤولية محدودة 

لنشرات وتعرضت مينة التدقيؽ النتقاد شديد في أواخر الخمسينات فيما بخصوص ذلؾ. وتعددت بعد ذلؾ ا
 30نشرة  إجراءات التدقيؽ رقـ  (AICPA)يخص مسؤولية المدقؽ عف اكتشاؼ األخطاء والغش، وقد أصدرت 

 ىذه أوضحتبعنواف: "مسؤوليات ووظائؼ المدقؽ المستقؿ عف فحص القوائـ المالية"، وقد  1960عاـ 
 إال المالية، التقارير في والغش الخطأ وجود إلمكانية ومدرًكا حذًرا يكوف أف دقؽالم عمى نبغيي بأنو النشرة
 وىذه بذلؾ، يتعمؽ فيما مسؤوليتو توسع ولـ والغش، الخطأ اكتشاؼ مسؤولية الحسابات دقؽم تحمؿ لـ أنيا

دققيف الم ضد قاضيالت حاالت تزايد ذلؾ عمى يدؿ وما إصدارىا مف اليدؼ تحقيؽ في تنجح لـ النشرة
. وفي 1النشرة لتمؾ وفًقا دققيفالم مسؤوليات لمحدودية المحاكـ  وتجاىؿ والغش الخطأ اكتشاؼ في إلخفاقيـ
بعنواف: "مسؤوليات المدقؽ المستقؿ عف  16نشرة معايير التدقيؽ رقـ  (AICPA)أصدرت  1977عاـ 

                                                           
 .183حسيف أحمد دحدوح، مرجع سابؽ، ص   1
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ضيح مسؤولية المدقؽ بشأف اكتشاؼ األخطاء اكتشاؼ األخطاء والمخالفات"، وىو ُيعد نقطة البداية في تو 
 :1والغش، وفيما يمي عرض موجز ألىـ ما جاء فييا

  أف الغرض مف ىذا المعيار تقديـ ارشادات لممدققيف بشأف اكتشاؼ األخطاء أو المخالفات عند قياميـ
جب عمى المدقؽ بفحص القوائـ المالية وفقا لمعايير التدقيؽ المقبولة، وكذلؾ مناقشة اإلجراءات التي ي

 القياـ بيا عندما يشير فحصو إلى أخطاء أو مخالفات؛
   اليدؼ مف فحص القوائـ المالية وفؽ معايير التدقيؽ المقبولة عموما ىو تكويف رأي عما إذا كانت

القوائـ المالية تمثؿ بعدالة المركز المالي ونتيجة النشاط والتغيرات في المركز المالي وفقا لممبادئ 
 ية المقبولة عموما؛المحاسب

  ُيعد مدقؽ الحسابات مسؤوال عف اكتشاؼ األخطاء والمخالفات التي ليا تأثير مادي في القوائـ المالية
وذلؾ في نطاؽ المحددات المالزمة لعممية التدقيؽ مثؿ قصور ومحدودية الرقابة الداخمية، واستخداـ 

 وأطراؼ ثالثة أو بيف العامميف واإلدارة؛ العينات في التدقيؽ، وامكانية حدوث تواطؤ بيف العامميف
  وفقا لمحددات التدقيؽ فإف االكتشاؼ الالحؽ لألخطاء أو المخالفات الموجودة خالؿ الفترة المشمولة

بالتدقيؽ ال تشير إلى عدـ كفاية أداء المدقؽ طالما أف فحصو قد تـ وفقا لمعايير التدقيؽ المقبولة، 
 لمقوائـ المالية طالما أنو أوفى بالتزاماتو المينية؛يعد ضامنا أو كفيال  فالمدقؽ ال

 التوصؿ إلى  يجب عمى المدقؽ تخطيط وتنفيذ فحصو باتخاذ موقؼ الشؾ الميني الذي قد ينتج عنو
أمور ُتشير إلى امكانية وجود األخطاء أو المخالفات، كما أف نطاؽ فحصو سيتأثر بأخذه في االعتبار 

 ئج االختبارات األساسية ومف خالؿ األسئمة ذات الصمة باستقامة اإلدارة.الرقابة الداخمية مف خالؿ نتا
إال أف التعبيرات المستخدمة في ىذه النشرة كانت غامضة ولـ تُقدِّـ لممدقؽ االرشاد الكافي، مما يعني 

طابع الدفاعي كما انتُِقد ىذا المعيار ألنو تضمف ال  .2أنيا لـ ُتمبِّ احتياجات مينة المحاسبة ومجتمع األعماؿ
( الذي سمح لممدققيف بتبرير عدـ اكتشاؼ األخطاء والمخالفات اليامة، حيث 30عمى غرار المعيار رقـ )

استخدـ بعض التعبيرات مثؿ: ُيعّد المدقؽ مسؤوال في نطاؽ الحدود المالزمة لعممية التدقيؽ. باإلضافة إلى 
نما استخدـ مصطمح )لمتعبير عف الغش، و   (Fraud)ذلؾ فيو لـ يستخدـ مصطمح  ( والتي Irregularitiesا 

تعني المخالفات أو عدـ االنتظاـ، كما لوِحظ عميو أنو لـ ينص صراحة عمى مسؤولية المدقؽ عف اكتشاؼ 
  .3الغش، بؿ جعميا محصورة في نطاؽ الحدود المالزمة لعممية التدقيؽ

                                                           
1 AICPA , SAS N°16 : The Independent Auditor's Responsibility for the Detection of Errors and 
Irregularities, The Journal of Accountancy, April 1977, Vol 143, Issue 4, P102-105. 
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، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في ليةمسؤولية مراجع الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في القوائـ الماعبد القادر أحمد محسف بابقي،   3

 .91، ص2007المحاسبة )غير منشورة(، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، 
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ؤوليات المدقؽ عف اكتشاؼ األخطاء ( بعنواف: "مس53صدرت نشرة معايير التدقيؽ رقـ ) 1988وفي عاـ 
والمخالفات والتقرير عنيا"، وقد تبنت ىذه النشرة مدخال ايجابيا بدال مف الطابع الدفاعي الذي كاف في 
النشرات السابقة، حيث أوضحت ىذه النشرة مجموعة مف النقاط ينبغي عمى المدقؽ أخذىا بعيف االعتبار عند 

 :1قاط ما يميتنفيذ عممية التدقيؽ وأىـ ىذه الن
  أف ُيخطِّط لعممية التدقيؽ بشكؿ ُيمّكنو مف توفير تأكيد بدرجة معقولة عمى اكتشاؼ األخطاء والمخالفات

 اليامة؛
 أف ُيمارس درجة مالئمة مف الشؾ الميني الكتشاؼ األخطاء والمخالفات؛ 
  أخذه في االعتبار دراسة إقامة احتماؿ وجود تقارير مالية مضممة ومحرفة بمعرفة اإلدارة ففي ضوء

 األمور التالية:
 عدـ اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما؛ -
 عدـ اإلجابة عف استفسارات المدقؽ؛ -
إخفاؽ اإلدارة في وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتوفير التأكيد المعقوؿ عمى سالمة التقديرات  -

 المحاسبية.
 المتعمقة بالتأكيدات المرتبطة بأرصدة الحسابات العوامؿ التالية: أف ُيراعي عند تقويمو لمخاطر التدقيؽ 
 مدى قابمية تعرض األصوؿ لالختالس؛ -
 مدى كفاءة األشخاص القائميف عمى تشغيؿ البيانات المؤثِّرة في أرصدة الحسابات ومعالجتيا؛ -
 مدى تأثير الحكـ الشخصي في تحديد أرصدة الحسابات؛ -
ساعدة في تقويـ مخاطر التدقيؽ عمى مستوى التقارير المالية عمى أرصدة مدى تأثير عوامؿ المخاطر الم -

 الحسابات؛
 مقدار العناصر المكونة ألرصدة الحسابات وحجميا ومفرداتيا. -

بالرغـ مف أف ىذه النشرة قد وسعت مف نطاؽ مسؤولية المدقؽ بخصوص اكتشاؼ األخطاء 
حا لممعنى المقصود بالتأكيد المعقوؿ، والدرجة المالئمة مف والمخالفات اليامة، إال أنيا لـ ُتعِط تفسيرًا واض

الشؾ، وكذلؾ لـ ُتوفِّر إرشادًا عف األىمية النسبية لمعوامؿ التي ينبغي عمى المدقؽ أف يأخذىا بعيف االعتبار 
 عند تقويـ مخاطر حدوث التحريفات أو عف كيفية استخداميا.

(، وبعد التشاور أصدر مجمس معايير 53معيار رقـ )ثـ ُشكِّمت لجنة ُكمِّفت بإعادة النظر في ال
مسودة معيار بعنواف "األخذ في االعتبار الغش عند مراجعة القوائـ المالية"، وفي  1996التدقيؽ في مايو 

( الموسوـ "األخذ في االعتبار الغش عند 82صدر بشكؿ نيائي بياف معيار التدقيؽ رقـ ) 1997أبريؿ 
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 (Fraud( ُيعد أوؿ معيار يستخدـ مصطمح )82. وتجدر اإلشارة إلى أف المعيار رقـ )مراجعة القوائـ المالية"
التي تعني عدـ  (Irregularities)لمتعبير صراحة عف الغش إذ دأبت المعايير السابقة عمى استخداـ كممة 

لممعايير السابقة  االنتظاـ أو المخالفات، كما ُيالحظ عميو التركيز عمى الغش دوف اإلشارة إلى األخطاء خالفا
 :2. وفيما يمي أبرز ما تضمنو المعيار1لو والتي كانت تقرف بيف الخطأ والغش

 مّيز المعيار بيف نوعيف مف الغش ىما: التقرير المالي المضمؿ واختالس األصوؿ؛ -
لي تضمف المعيار قائمة بالعوامؿ التي ينبغي عمى المدقؽ أخذىا بالحسباف عند تقييـ مخاطر التقرير الما -

المضمؿ، وصنفيا ضمف ثالث مجموعات تتعمؽ بػػػ: خصائص اإلدارة وتأثيرىا في بيئة الرقابة وظروؼ 
 الصناعة والخصائص التشغيمية واالستقرار المالي؛

تضمف المعيار قائمة بالعوامؿ التي ينبغي عمى المدقؽ أخذىا بالحسباف عند تقييـ مخاطر اختالس  -
 عمؽ بػػػ: قابمية األصوؿ لالختالس والرقابة الداخمية.األصوؿ، وصنفيا ضمف مجموعتيف تت

َيت إلى معيار التدقيؽ رقـ ) ( أنو لـ ُيحدِّد األىمية النسبية لعوامؿ 82ومف أىـ المالحظات التي ُوجِّ
المخاطر وترؾ ذلؾ لممدقؽ بحسب تقديره الميني، كما أنو لـ ُيؤدِّ إلى توسيع مسؤوليات مدقؽ الحسابات 

نما اكتفى بتوضيح حدود تمؾ المسؤولية وجعميا في اطار المفاىيـ األساسية لممادية حوؿ اكتشاؼ ا لغش، وا 
 والتأكيد المعقوؿ.
( بعنواف "اعتبارات الغش عند 99تـ اصدار نشرة معايير التدقيؽ األمريكية رقـ ) 2002وفي عاـ 

 :3(99ا بياف معايير التدقيؽ رقـ )تدقيؽ البيانات المالية"، وفيما يمي عرض موجز ألبرز النقاط التي تضمني
 تعريؼ الغش وخصائصو؛ 
  أىمية حاجة المدقؽ لممارسة الشؾ الميني عند دراسة إمكانية وجود التحريفات المادية الناتجة عف

 الغش؛
  التأكيد عمى المناقشة وتبادؿ األفكار بيف أعضاء فريؽ التدقيؽ قبؿ وأثناء الحصوؿ عمى المعمومات

 ض القوائـ المالية لتحريفات ناتجة عف الغش؛بشأف إمكانية تعر 
 جمع المعمومات الالزمة لتحديد مخاطر التحريفات المادية؛ 
 استخداـ المعمومات التي تـ جمعيا في تحديد مخاطر التحريفات المادية؛ 
 تحديد المخاطر بناًء عمى تقييـ برامج المنشأة ورقابتيا الداخمية؛ 
 االستجابة لنتائج تقدير المخاطر؛ 

                                                           
 .96ع سابؽ، صعبد القادر أحمد محسف بابقي، مرج   1

2 AICPA, AICPA Professional Standards, Volume1, New York, 1997,  P285-290. 
3 AICPA, SAS N°99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, Journal of  Accountancy, 
Vol195, Issue 1,  Jan 2003,  P105-120. 
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 االتصاؿ باإلدارة ولجاف التدقيؽ وغيرىـ بشأف الغش الذي تـ اكتشافو؛ 
 .التوسع في عممية توثيؽ اإلجراءات التي تـ أداءىا 

مما سبؽ، نالحظ أنو بالرغـ مف أف مسؤولية مدقؽ الخارجي اتجاه اكتشاؼ األخطاء المقصودة وغير 
ُموّجيا تحديدًا إلى االىتماـ بالغش في القوائـ  كاف (SAS N°99)المقصودة واحدة، إال أف المنشور األمريكي 

المالية عند تقديـ خدمة تدقيؽ الحسابات بسبب تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد مدققي الحسابات نتيجة 
 القوائـ المالية المضممة.

بعنواف "الغش والخطأ"، والذي حمؿ  1997( عاـ 240كما قد صدر معيار التدقيؽ الدولي رقـ )
تـ إجراء بعض التعديالت عميو ليصبح معيار  2001مسؤولية منع واكتشاؼ الغش والخطأ. وفي عاـ  اإلدارة

( بعنواف "مسؤولية مدقؽ الحسابات في اعتبار الغش والخطأ خالؿ تدقيؽ البيانات 240التدقيؽ الدولي رقـ )
ية لمفترات التي تنتيي في لمالالمالية"، حيث يكوف ىذا المعيار ساري المفعوؿ لعمميات تدقيؽ البيانات ا

أو بعد ىذا التاريخ، وقد حمؿ ىذا المعيار مسؤولية منع واكتشاؼ الخطأ والغش إلدارة  2002حزيراف 29
محصورة  1997الشركة واألشخاص المكمفيف بالحوكمة بينما كانت ىذه المسؤولية في المعيار الصادر عاـ 

نواف ىذا المعيار ليصبح "مسؤولية المدقؽ في اعتبار تـ تعديؿ ع 2004فقط عمى عاتؽ اإلدارة. وفي عاـ 
الغش عند تدقيؽ البيانات المالية"، أي تـ حذؼ كممة "الخطأ"، ولـ يتـ توسيع مسؤولية مدقؽ الحسابات في 
ىذا المعيار، وكانت أف أغمب التعديالت بسيطة تتمثؿ في إضافة إرشادات وبعض المفاىيـ لتحسيف األساس 

تـ إصدار ىذا المعيار المعاد  2007مدققو الحسابات عند أدائيـ لعمميـ. وفي عاـ الذي يعتمد عميو 
 .1أو بعد ذلؾ 2009كانوف األوؿ  15والذي تـ إرجاء تاريخ نفاذه لمفترات التي تبدأ في  2004صياغتو عاـ

انًطهة انثانث: يرطهثاخ ٔفاء انًذلك انخاسخً تذٔسِ انسٕكًً اذداِ اكرشاف األخطاء ٔانغش 

 ً انرماسٌش انًانٍحف

 الكشؼ عدـ مخاطرة مف أكبر ىي غشال عف ناتج جوىري خاطئ بياف عف الكشؼ عدـ مخاطرة إف
 دقيؽ بشكؿ ومنظمة متقدمة خطط عمى ينطوي قدغش ال ألف الخطأ، عف ناتج جوىري خاطئ بياف عف

 المقصودة الخاطئة اناتالبي أو المعامالت، تسجيؿ في المتعمد اإلخفاؽ أو التزوير، مثؿ إلخفائو مصممة
 عندما اكتشافيا حيث مف صعوبة أكثر اإلخفاء عند المحاوالت ىذه وتكوف. المدقؽ إلى تقديميا يتـ التي

 أنو حيف في مقنع التدقيؽ دليؿ بأف المدقؽ يعتقد أف إلى التواطؤ يؤدي أف ويمكف . تواطؤ عممية تصاحبيا
 صحيح.  غير الحقيقة في

 ومدى ،الغش مرتكببراعة  مثؿ معينة عوامؿ عمى يعتمد االحتياؿ شؼك عمى المدقؽ قدرة إف 
 والمناصب بيا، المتالعب المختمفة لممبالغ النسبي والحجـ المعنية، التواطؤ ودرجة التالعب، ونطاؽتكرار 
 تممةالمح الفرص تحديد عمىقادرًا  يكوف قد المدقؽ أف حيف وفياألفراد المتورطوف.  أولئؾ يشغميا التي العميا
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 التقدير مثؿ الحكـ مجاالت في الخاطئة البيانات كانت إذا ما تحديد عميو يصعب أنو إال ،الغش الرتكاب
 الحفاظ عف مسؤوالً  المدقؽ يكوف معقوؿ، تأكيد عمى الحصوؿ وعند .الخطأ أـ الغش بيا تسبب المحاسبي

 الرقابة، ألنظمة اإلدارة تجاوز احتماؿ االعتبار بعيف آخذاً  التدقيؽ، عممية أثناء فيو مشكوؾ ميني سموؾ عمى
 .1غشال عف الكشؼ سياؽ في فّعالة تكوف ال قد الخطأ الكتشاؼ الفّعالة التدقيؽإجراءات  أف حقيقة وُمدركاً 

أما عف مصادر المعمومات التي ُتساعد مدققي الحسابات الخارجييف في الحكـ عمى مخاطر الغش 
 :2فيمكف تمخيصيا في اآلتي

 ـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ التواصؿ بيف أعضاء فريؽ التدقيؽ فيما يتعمؽ بمعرفتيـ عف معمومات يت
 الشركة وعف ظروؼ الصناعة التي تعمؿ فييا الشركة، والحاالت محؿ الشبيات في التحريؼ الجوىري؛

 االستفسار مف اإلدارة حوؿ وجيات النظر المختمفة حوؿ احتماالت الغش والتالعب ومدى توفير األدوات 
 الرقابية الالزمة لمحد مف مخاطر غش محددة؛

  إجراءات الفحص التحميمي التي ُيجرييا مدقؽ الحسابات الخارجي خالؿ مرحمة التخطيط لعممية التدقيؽ
 لتحديد ما إذا كاف ىناؾ عالقات أو نسب مالية غير عادية أو مثيرة لمشكوؾ؛

 ات في اتخاذ قرار قبولو لمتدقيؽ مع العميؿ أي معمومات أخرى مثؿ تمؾ التي اعتمد عمييا مدقؽ الحساب
 أو التجديد معو، ومعمومات الفحص المحدودة لمقوائـ المالية.

 والشكؿ الموالي يمخص مصادر المعمومات التي ُتستخدـ في تقييـ خطر الغش.
 غش(: مصادر المعمومات التي تستخدـ في تقييـ خطر ال10شكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 

Source: ALVIN Arens et al, Auditing and Assurance Services  : an integrated approach,14th ed, Upper 
Saddle River, New Jersey, Pearson Education, p343. 
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 تؤدي أف يمكف التدقيؽ عممية بداية في – صغيرة كانت ميما – لألخطاء المدقؽ تجاىؿ خطر إف
 محكـو المدقؽ أف وبما متقدمة،مراحؿ  في المالية تقاريرال في الغش ممياتع عف الكشؼ عدـ إلى بالمدقؽ
 وبناءً . غشال ارتكاب عمى تدؿ والتي المادية غيرأو  المادية األخطاء تجاىؿ يستطيع فال ،التدقيؽ بمعايير
  :1لألخطاء اكتشافيـ عند التالية المفاىيـ عمى التركيز التدقيؽ فريؽ فعمى عميو،
 عمى لمحصوؿ التدقيؽ لمعايير وفقاً  العميا( في اإلدارة )المسؤوليف لمعميؿ المكتشؼ الخطأ إيصاؿ طريقة 

 ؛قبمو مف استجابة فّعالة
 اآلثار عمى والتعرؼ العناصر جميع تحديد الحقائؽ لغايات كؿ جمع في مالءمة األكثر النيج اختيار 

 تأكيدات عمى لمحصوؿ المالية، أوالتقارير  في الغش دالئؿ عمى أو المكتشؼ الخطأ المترتبة عمى
 ؛الخطأ ىذا مادي نتيجة أثر أي وجود بعدـ معقولة

 لمسنوات الحسابات وتدقيؽ الحالية لتدقيؽ الحسابات األخرى الجوانب عمى -وجدت إف - المترتبة اآلثار 
 ؛السابقة

 مستشاريف استشارة إلى والحاجة المالية، عف البيانات باإلفصاح والتزامات تنظيمية أو قانونية قضايا أي 
 .ثالثة أطراؼ مع المكتشؼ الخطأ مناقشة ؿقب قانونييف
تمتد مسؤولية المدقؽ عف الغش ذات األثر الياـ إلى الرأي الذي ُيبديو في تقرير التدقيؽ، ويجب و

قؽ أف تعديؿ القوائـ المالية إذا كاف ضروريًا أو إبداء رأي متحفظ أو معاكس )سمبي(. فمثال، إذا اكتشؼ المد
كميات كبيرة مف البضاعة التي سجمت كمبيعات تـ سرقتيا بدال مف شحنيا لممشتريف، يترتب عمى ذلؾ أف 
جزًءا كبيًرا مف حسابات المدينيف المسجمة غير موجودة )وىمية(، وفي ىذه الحالة يجب أف ُيِصّر المدقؽ عمى 

ذا رفض العميؿ إصدار ضرورة إصدار قوائـ مالية معدلة تظير قيما أقؿ لممبيعات وحساب ات المدينيف، وا 
قوائـ مالية معدلة فيجب عميو عدـ إبداء رأي نظيؼ في ىذه القوائـ. وأحيانا قد ال ُيسمح لممدقؽ أو قد ال 
يكوف قاِدرًا عمى تنفيذ إجراءات التدقيؽ الضرورية الستنتاج ما إذا كاف الغش المحتمؿ ُيؤثِّر تأثيرًا جوىريًا 

 لية. في مثؿ ىذه الحاالت يجب عمى المدقؽ:عمى التقارير الما
 االمتناع عف إبداء الرأي في التقارير المالية أو إبداء رأي متحفظ بشأنيا؛ -
 تقرير نتائج الغش المحتمؿ إلى لجنة التدقيؽ التابعة لمجمس اإلدارة. -

ذا رفض العميؿ االمتناع عف إبداء الرأي أو الرأي المتحفظ، بسبب الظروؼ المبينة أع اله، فيجب عمى وا 
 .2المدقؽ االنسحاب مف عممية التدقيؽ

                                                           
 .178أسامة عمر جعارة، مرجع سابؽ، ص  1
ئوليات المراجع، مخاطر المراجعة، تخطيط المراجعة وتوثيؽ أصوؿ المراجعة الخارجية: مسعوض لبيب فتح اهلل الديب وشحاتة السيد شحاتة،   2

 .133-132، ص2013، دار التعميـ الجامعي، االسكندرية، مصر، أعماليا، مراجعة النفقات والمدفوعات،  تقرير مراقب الحسابات
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 غير أعماؿ عمى إذا عثر محافظ الحساباتنجد أف الُمشرِّع الجزائري  نص عمى أنو وفي الجزائر، 
 مصالح عمى اودفاعً  حماية، فوالمراقبة المراجعة أثناءأعماؿ الغش والتزوير واالختالس،  وىي تضـ شرعية

محافظ  فعمى  لمعدالة، امساعدً  كذلؾ  باعتبارهو  المعنية، ةالشرك مع المتعامميفو  المستخدميف المساىميف،
 تقريره في نشرىاويجب عميو  ممكف، وقت أقرب في الجميورية وكيؿ ويخبر القضية في ؽحقِّ يُ  أف الحسابات 
 المادة ؿ. وقد عالج المشرع الجزائري ىذا مف خاللممساىميف العامة لجمعيةيعرضو عمى ا الذي النيائي 

المتضمف القانوف  93/08المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التشريعي رقـ  59-75( مف األمر 13 مكرر 715)
( مف نفس القانوف أف محافظو الحسابات  ال يكونوف مسؤوليف 14مكرر  715التجاري. كما جاء في المادة )

لمديريف، إال إذا لـ يكشفوا عنيا في مدنيا عف المخالفات التي يرتكبيا القائموف باإلدارة أو أعضاء مجمس ا
 تقريرىـ لمجمعية العامة و/أو لوكيؿ الجميورية رغـ اطالعيـ عمييا.

ولمتفريؽ بيف األخطاء البسيطة واألعماؿ غير الشرعية، فإنو يجب أف يتوفر في ىذه األخيرة 
لشرعية لمعمؿ المنجز، عنصريف )مادي ومعنوي(، أي قياـ الفرد بالعمؿ مع اإلرادة والشعور بالصفة غير ا

 :1وعمى المدقؽ التأكد مما يمي
 أف الفعؿ معتبر وأنو ليس خطأ أو سيوا مف قبؿ مرتكبيو؛ -
 آثار الفعؿ واليدؼ منو؛ -
 التعرؼ عمى المسؤوليف عف ارتكاب ىذا الفعؿ. -

بعد ذلؾ، يقوـ المدقؽ الخارجي بإبالغ وكيؿ الجميورية بذلؾ الفعؿ كتابيا بواسطة رسالة مؤرخة 
ممضاة موصى عمييا مع وصؿ استالـ. وفي حالة عدـ قيامو باإلبالغ باألعماؿ غير الشرعية التي و 

 بيف تتراوح مالية وغرامة ، سنواتسنة وخمس  بيف  تتراوح لمدة السجف لعقوبة يكتشفيا، فإنو سوؼ يتعرض
 2.دج أو إحداىما500.000 ودج   20.000

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .178شريقي عمر، مرجع سابؽ، ص  1
المتضمف القانوف التجاري، الجريدة الرسمية لمجميورية  59-75والمتمـ لألمر المعدؿ  25/04/1993المؤرخ في  08-93المرسوـ التشريعي رقـ   2

 .830، المادة 1993، 27الجزائرية، عدد 
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لٍك انخاسخً اذداِ اَنٍاخ انشلاتٍح انذاخهٍح نسٕكًح انًثسث انثانث: انذٔس انسٕكًً نهرذ

 انششكاخ

الشركة ومحاولة إيجاد  أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ رقابية آليات عدة الشركات حوكمة مفيـو يتضمف
حموؿ لتضارب المصالح فييا الناتج عف عدـ تماثؿ المعمومات بيف المسير وباقي األطراؼ ذات العالقة 

كاإلفصاح  داخميىو  ما إلى الرقابية اآلليات ىذهوالييآت الحكومية...إلخ، وتنقسـ كالمساىميف والعمالء 
 خارجيىو ما  ومنيا ،التدقيؽ الداخميو الداخمية  الرقابة ونظـ التدقيؽ لجافالمحاسبي ومجمس اإلدارة و 

 واتخاذ ركة،الش وفعاليات أنشطة عمى الداخمية الرقابية الشركات حوكمة آليات تنصبو  .الخارجي كالتدقيؽ
 الرقابة في تتمثؿف الشركات لحوكمة الخارجية الرقابية اآلليات، أما الشركة أىداؼ لتحقيؽ الالزمة اإلجراءات

 والمنظمات توالييآ المكاتب إلى خالؿ المجوء مف الشركة، عمى الخارجييف المصالح أصحاب سياُيمارِ  التي
 في ىذا المبحث تطرؽن الذي ىذا األخير الخارجي، دقيؽالت بينيا مف والتي الرقابة في المختصة الخارجية

 مف خالؿ المطالب التالية: ، وذلؾالشركاتإلى دوره اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة 
 
 
 

 
 

 انًساعثً انًطهة األٔل: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ اإلفظاذ

لزاميا بنشر قوائميا المالية دوريا حتى ارتبط اإلفصاح المحاسبي بظيور الشركات ذات األسي ـ وا 
تستفيد األطراؼ المعنية مف المعمومات التي تـ اإلفصاح عنيا عند اتخاذ القرارات االقتصادية. ويتطرؽ ىذا 

باعتبار ىذا األخير آلية رقابية  المطمب إلى الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه آلية اإلفصاح المحاسبي
 كمة الشركات.داخمية ىامة لحو 

 :المحاسبي تعريؼ اإلفصاح .1
يعرؼ اإلفصاح بشكؿ عاـ بأنو بث المعارؼ أو نقؿ المعمومات مف مصدر إنتاجيا إلى مستقر 
  .1االستفادة منيا أو استخداميا، فاإلفصاح ىو نقؿ ىادؼ لممعمومات ممف يعمميا إلى الذي ال يعمميا

ومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائـ ويعرؼ اإلفصاح المحاسبي بأنو عممية إظيار المعم
المالية أو في اليوامش والمالحظات والجداوؿ المكممة في الوقت المناسب، مما يجعؿ القوائـ المالية غير 

                                                           
الحوكمة ، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدولي األوؿ حوؿ: دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية واإلفصاحعمار بمعادي ورضا جاوحدو،  1

 8-7كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة العربي بف مييدي، أـ بواقي، الجزائر، يومي  واقع، رىانات وآفاؽ، المحاسبية لممؤسسة:
 .6، ص 2010ديسمبر 

 ؛انًساعثً انًطهة األٔل: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ اإلفظاذ 

 رذلٍك انخاسخً اذداِ يدهظ اإلداسج ٔندُح انرذلٍك؛انًطهة انثاًَ: انذٔس انسٕكًً نه 

 انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ َظاو انشلاتح انذاخهٍح ٔانرذلٍك  :انًطهة انثانث

 انذاخهً
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مضممو ومالئمة لمستخدمي القوائـ المالية مف األطراؼ الخارجية والتي ليس ليا سمطة اإلطالع عمى الدفاتر 
 . 1والسجالت

 :ما يميتوجد عدة أنواع لإلفصاح  المحاسبي نذكر منيا  :المحاسبي  . أنواع اإلفصاح2
؛مضممةيفترض أدني مقدار مف اإلفصاح حتى يتوافؽ مع ىدؼ جعؿ القوائـ المالية غير  :اإلفصاح الكافي 
:؛2مقوائـلجميع القراء المحتمميف ل يحتوي عمي ىدؼ أخالقي بتطبيؽ معاممة متساوية اإلفصاح العادؿ 
 :ىو شموؿ التقارير المالية عمى جميع المعمومات الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدمي  اإلفصاح الشامؿ

 ؛3ىذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عف الشركة
:)ىو اإلفصاح عف المعمومات المناسبة ألغراض اتخاذ القرارات مثؿ:  اإلفصاح التثقيفي )اإلعالمي

المالية والفصؿ بيف العناصر العادية وغير العادية في القوائـ المالية والتقارير  اإلفصاح عف التنبؤات
القطاعية عمى أساس خطوط اإلنتاج وعمى أساس المناطؽ الجغرافية، ويالحظ أف ىذا النوع مف اإلفصاح مف 

ة يترتب شأنو الحد مف المجوء إلى المصادر الداخمية لمحصوؿ عمى المعمومات اإلضافية بطرؽ غير رسمي
 ؛4عمييا مكاسب لبعض الفئات عمى حساب الفئات األخرى

يقوـ ىذا النوع مف اإلفصاح عمى ضرورة اإلفصاح عف التقارير المالية  :)التقميدي( اإلفصاح الوقائي
بحيث تكوف غير مضممو ألصحاب الشأف واليدؼ األساسي لذلؾ حماية المجتمع المالي )المستثمر العادي( 

دودة عمى استخداـ المعمومات لذا يجب أف تكوف المعمومات عمى درجة عالية مف ذو القدرة المح
 .5الموضوعية

داد مستخدمي القوائـ المالية ميتمثؿ في إلإلفصاح اليدؼ الحقيقي مما سبؽ نخمص إلى أف 
 .مساعدتيـ في اتخاذ قراراتيـ بأفضؿ طريقة ممكنةلمة بالمعمومات الجوىرية المالئ

 صاح والشفافية:التمييز بيف اإلف .3
يشير مصطمح الشفافية إلى خمؽ بيئة يتـ مف خالليا جعؿ المعمومات عف الظروؼ والتصرفات 
القائمة يمكف الوصوؿ إلييا بسيولة وتكوف مرئية وقابمة لمفيـ، أما اإلفصاح فيو يشير إلى العممية المنيجية 

ظاىرة وتتوفر فييا الخصائص النوعية المرتبطة بتوفير المعمومات في التوقيت المناسب وجعميا واضحة و 

                                                           
 .116نبيؿ حمادي، مرجع سابؽ، ص  1
مداخمة مقدمة إلى الممتقى ، د قرار االستثماردور حوكمة الشركات في تحقيؽ شفافية المعمومات المحاسبية لترشيمسعود صديقي وخالد دريس،   2

كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة العربي بف مييدي، أـ  الحوكمة المحاسبية لممؤسسة: واقع، رىانات وآفاؽ،الدولي األوؿ حوؿ: 
 .11ص، 2010ديسمبر  8-7بواقي، الجزائر، يومي ال

 .322ابؽ، صعباس ميدي الشيرازي، مرجع س  3
 .330المرجع نفسو، ص  4
 .324المرجع نفسو، ص  5
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. وتتمثؿ أوجو التشابو بيف اإلفصاح 1لممعمومات التي تشمؿ المالءمة والمصداقية والقابمية لممقارنة والفيـ
 والشفافية فيما يمي:

  كؿ مف اإلفصاح والشفافية يعتمد عمى المعمومة وبالمواصفات التي تؤىميا ألف تكوف وسيمة ناجحة
 المناسب؛التخاذ القرار 

 كؿ مف اإلفصاح والشفافية أداة لتقميؿ حالة عدـ التأكد والقضاء عمى الفساد اإلداري؛ 
 حماية المستخدميف والمالكيف يعد اليدؼ المشترؾ لكؿ مف اإلفصاح والشفافية؛ 
 .الشمولية والحيادية والموضوعية والوضوح تعد قواسـ مشتركة لمفيومي اإلفصاح والشفافية 

 :2الختالؼ بيف اإلفصاح والشفافية فنذكرىا فيما يميأما أىـ أوجو ا
مفيوـ الشفافية مف حيث النطاؽ أوسع مف مفيوـ اإلفصاح، إذ تمارس الشفافية في المجاالت السياسية  -

واالجتماعية فضال عف المجاالت المحاسبية واالقتصادية بينما يكاد ينحصر مجاؿ اإلفصاح في 
 المجاالت االقتصادية والمحاسبية؛

ظير مفيوـ الشفافية نتيجة أزمات أو أحداث مالية أو سياسية، أما مفيوـ اإلفصاح فظير نتيجة أحداث  -
 متطورة كالتوسع في الشركات ذات األسيـ؛

مفيوـ الشفافية يعتمد عمى المعمومة المحاسبية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، أما اإلفصاح فيعتمد  -
 .عمى المعمومة المحاسبية غالبا

 في تطبيؽ حوكمة الشركات:المحاسبي اإلفصاح دور  .4
منػذ أف بػدأ االىتمػاـ بالحوكمػة والتوجػو نحػو يعد اإلفصاح مطمبا أساسيا أفرزتو ضروريات الحوكمة، ف

وضع مبادئ وآليات لحوكمة األسواؽ والشركات مف قبؿ الجيات المختصة الدولية، كاف "اإلفصاح والشػفافية" 
وكمػػة، فمنظمػػة التنميػػة والتعػػاوف االقتصػػادي فػػي إعالنيػػا لمبػػادئ الحوكمػػة الصػػادر واحػػدا مػػف أىػػـ مبػػادئ الح

الشػركات، وقػد  حوكمػةلشفافية" أحد المبادئ األساسية لاعتبرت "اإلفصاح وا 2004والمعدؿ سنو  1999سنة 
بػػػأف  منظمػػػة التنميػػػة والتعػػػاوف االقتصػػػاديتحديػػػدا دقيقػػػا لموثػػػائؽ والمعمومػػػات التػػػي تػػػرى تضػػػمف ىػػػذا المبػػػدأ 

 : 3في ما يمي تتمثؿ ىذه المعموماتو  ،اإلفصاح عنيا يعد أمرا ضروريا لتحقؽ ىذا المبدأ
 النتائج المالية ونتائج عمميات الشركة؛ 
 أىداؼ الشركة؛ 
 الممكيات الكبرى لألسيـ وحقوؽ التصويت؛ 

                                                           
1
، كمية اإلدارة ، مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية واالقتصاديةدور اإلفصاح المحاسبي في حوكمة الشركاتعوض خمؼ دلؼ العيساوي وآخروف،   

 .138، ص2008، 11، العدد4واالقتصاد، جامعة تكريت، المجمد 
 .12ميمي وصالح صاحب شاكر، مرجع سابؽ، صناظـ شعالف جبار الت  2
 .24-23ص ،2012، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانوف الشركاتأحمد عمى خضر،  3
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 ء مجمػس اإلدارة بأعضػا سياسػة مكافػأة أعضػاء مجمػس اإلدارة والتنفيػذييف الرئيسػييف، والمعمومػات المتعمقػة
 ؛بما في ذلؾ مؤىالتيـ وطرؽ اختيارىـ

  العمميات المتعمقة بأطراؼ مف الشركة، حيػث أنػو مػف األمػور األساسػية التػي ييػتـ السػوؽ بمعرفتيػا مػا إذا
 كانت إدارة الشركات تيتـ بتحقيؽ مصالح جميع المستثمريف بيا؛

 عوامؿ المخاطرة المتوقعة؛ 
  أصػػحاب المصػػالح اآلخػػريف مثػػؿ الػػدائنيف والمػػورديف التػػي تػػؤثر بشػػكؿ الموضػػوعات الخاصػػة بالعػػامميف و

 مادي عمى أداء الشركة؛
  ىياكؿ وسياسات الحوكمة، وبصفة خاصة ما يحتويو أي نظاـ أو سياسة لحوكمة الشركة والعمميػات التػي

ـ السػمطة يتـ تنفيذىا بموجبيا، حيث يعتبر اإلفصاح عف ىذه اليياكؿ والسياسات وخاصة ما يتعمػؽ بتقسػي
 بيف المساىميف واإلدارة وأعضاء مجمس اإلدارة مف األمور اليامة لتقييـ حوكمة الشركات.

أيضػا نجػد أف المشػرع الجزائػري نػص عمػى ضػرورة اإلفصػاح عمػى بعػض المعمومػات نوردىػا  الجزائروفػي 
 فيما يمي:

  أو تضػع تحػت تصػرفيـ الشػركة تبمػغ المسػاىميف أنو يجب عمػى  1مف القانوف التجاري 678المادة نصت
 كؿ المعمومات التالية والمضمنة في وثيقة أو أكثر:

أسماء القائميف باإلدارة والمديريف العاميف وألقابيـ ومواطنيـ، أو عند االقتضاء بياف الشركات األخرى  -
 ؛دارةإمديرية أو تسيير أو أعماؿ التي يمارس فييا ىؤالء األشخاص 

 ؛جمس اإلدارة أو مجمس المديريفنص مشاريع القرارات التي قدميا م -
 ؛المساىموف وبياف أسبابيانص مشروع القرارات التي قدميا عند االقتضاء  -
 .تقرير مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف الذي يقدـ إلى الجمعية -
  عمى حؽ كؿ مساىـ في االطالع خػالؿ الخمسػة عشػر يومػا  2مف القانوف التجاري 680تنص المادة

 يمي: لجمعية العامة العادية عمى ماالسابقة النعقاد ا
جػػػػدوؿ حسػػػػابات النتػػػػائج والوثػػػػائؽ التمخيصػػػػية والحصػػػػيمة وقائمػػػػة القػػػػائميف بػػػػاإلدارة ومجمػػػػس اإلدارة جػػػػرد  -

 ؛مجمس المراقبة ومجمس المديريف أو
 ؛تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع لمجمعية -
جػور المدفوعػة لألشػخاص المتحصػميف المبمغ اإلجمالي المصادؽ عمى صحتو مف منػدوبي الحسػابات واأل -

 عمى أعمى أجر.

                                                           
1
 .234، ص678انمإٌَ انرداسي، يظذس عاتك، انًادج   

2
 .235، ص681انًظذس َفغّ، انًادج   
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إف تحقيؽ اليدؼ األساسي مف أنظمة حوكمة الشركات ىو الحفاظ عمى مصالح المساىميف وباقي  
األطراؼ أصحاب المصالح، وكؿ شركة ممزمة قانونيا بإعطاء معمومات ضرورية صادقة وكافية لكؿ 

عمومات يعد إجياضا لمتطمبات حوكمة الشركات، في حيف المتعامميف، وعمى العكس مف ذلؾ فإف إخفاء الم
تعمد بعض الشركات إلى انتياج أساليب وطرؽ مختمفة إلخفاء الحقائؽ أو طمسيا بيدؼ التأثير عمى اتجاه 

 1:والطرؽ ما يمي األساليبقرارات المستثمريف، ومف ىذه  
 أف المالية األسواؽ في الشركات قييدت وقواعد قوانيف تتطمب :اإلدارة مجمس بتقرير اإلفصاح كفاية عدـ -

 لمشركة المالي الموقؼ فيو تستعرض تقريرا المالية، القوائـ في المعمومات عف عالوة الشركة تقدـ
 ؛بأنشطتيا المحيطة والمخاطر المستقبمية وسياستيا

 مالتالمعا بعض عف اإلفصاح كفاية عدـ إف :العالقة ذوى األطراؼ مع المعامالت عف اإلفصاح إغفاؿ -
جراءات الداخمية الرقابة نظاـ في ضعؼ وجود عمى مؤشر يكوف قد  الشركات، حوكمة بقواعد االلتزاـ وا 
 تفصح أف ضرورة عمى تنص المالية لألسواؽ المنظمة والقواعد القوانيف وكذلؾ المحاسبة معايير فاف لذا

 اإلدارة مجمس أعضاء مع المعامالت عف فضال العالقة، ذوى األطراؼ مع تيامعامال عف الشركات
 ؛الماؿ لرأس المكونة األسيـ مف فأكثر %5 يممؾ مستفيد مساىـ وكؿ ـبيوأقار  والمديريف

 الشركات األحياف بعض في تقـو: المالية القوائـ عف اإلفصاح قبؿ األعماؿ نتائج إعالف في التالعب -
 في عنيا اإلفصاح قبؿ وذلؾ ،أعماليا نتائج إلعالف محاسبية فترة كؿ نياية  في صحفية بيانات بإصدار
 المسميات عف تختمؼ لمربح مسميات عف اإلعالف يتـ الصحفية البيانات ىذه وفي ة،المالي القوائـ

 تيامصروفا مف كبير جزء تبويب بإعادة الشركة تقـو كأف المحاسبة معايير وفؽ عمييا المتعارؼ
 خصـ قبؿ الربح صافي عف باإلعالف تقـو ثـ اىتالؾ، مخصصات نياأ عمى بتسجيميا وذلؾ التسويقية
 أعماؿ نتائج بتحسف العالقة ذوى األطراؼ لمختمؼ يوحي مما ليا، صحفي بياف في االىتالؾ مصروؼ

 .الحقيقة غير عمى الشركة ىذه
 :المحاسبي عالقة التدقيؽ الخارجي باإلفصاح .5

 المالية التقاريريؽ تدق خالؿ مف وذلؾ المحاسبي اإلفصاح جود تحسيف في ميماالمدقؽ دورا  يؤدي
ضفاء المنشورة  وفقا تـ المحاسبية المعمومات عف اإلفصاح أف مف والتحقؽ بيا الواردة المعمومات عف الثقة وا 
 مف وغيرىا العرض وأسموب التفاصيؿ حجـ حيث مف العرض سالمة وكذا المعتمدة، اسبةحالم لمعايير
 المعمومات عف اإلفصاح عف مدقؽال مسؤولية وتأتي ،المالية لمقوائـتدقيقو  عند بتنفيذىا المكمؼ األمور
 .القوانيف متطمبات وكذاالتدقيؽ  لمعايير تطبيقا المنشورة

                                                           
، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ: تجميات حوكمة الشركات في االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاحمحمد سفير، أحمد جميؿ و   1

والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المنعقد  االقتصادية، كمية العمـو حوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي واإلداري
 .9، ص2012ماي  7- 6مي يو 
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إف عممية التدقيؽ الخارجي تمعب دورا كبيرا في سػبيؿ ضػماف االلتػزاـ باإلفصػاح الكػافي، السػميـ والشػفاؼ عػف 
ممـز حسب معايير التػدقيؽ الدوليػة بإبػداء رأيػو  المعمومات والبيانات التي تصدرىا الشركات، فالمدقؽ الخارجي

وتقييميا، واإلشارة في تقريره إلى جميػع جوانػب القصػور التػي  قبؿ الشركةاإلفصاح المنتيجة مف  حوؿ سياسة
 :   بما يمي وقؼ عمييا وفي ىذا اإلطار فيو مطالب

 ؛ال أـ المحاسبة معايير مع تتفؽ ةالمالي القوائـ في الواردة المعمومات كانت إذا عما تقريره في اإلفصاح  -
 في ذلؾ عف واإلفصاحفترة ألخرى  مف المحاسبية المبادئ تطبيؽ في الشركة ثبات مف مدقؽال تحقؽ -

 ؛تقريره
    ؛1كافية تعد المالية القوائـ في عنيا اإلفصاح يتـ التي المعمومات أف مف التحقؽ -
 مف الدقة والوضوح وسيولة الفيـ؛  التأكد مف أف المعمومات المفصح عنيا عمى درجة كبيرة -
 لمواقع؛ ةومطابق ئمةالمعمومات المفصح عنيا مالأف التأكد مف  -
تقييـ مدى توفر قنوات لنشر المعمومات بطريقة تمكف المساىميف مف الحصوؿ عمى المعمومات في  -

 الوقت المناسب، وبشكؿ عادؿ.
بدائػو لػرأي سػمبي حػوؿ طريقػة إف إقرار المدقؽ الخارجي بعدـ شفافية التقارير          المالية المفصػح عنيػا وا 
وكفايتيا مف شأنو أف يػؤدي مػف دوف شػؾ بالجيػات المختصػة إلػى اتخػاذ قبؿ الشركة المنتيجة مف   اإلفصاح

اإلجػػراءات التصػػحيحية الالزمػػة قصػػد تحسػػينيا، األمػػر الػػذي يػػنعكس إيجابيػػا عمػػى جػػودة التقػػارير والمعمومػػات 
 ا. المحاسبية المفصح عني

 انًطهة انثاًَ: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ يدهظ اإلداسج ٔندُح انرذلٍك

ُيعتبر كؿ مف مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ مف أىـ اآلليات الرقابية  الداخمية لحوكمة الشركات، 
لخارجي اتجاه وليما عالقة مع التدقيؽ الخارجي، لذا سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى الدور الحوكمي لمتدقيؽ ا

 مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ كّؿ عمى حدة. 
 أوال: الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه مجمس اإلدارة 

الممكية وتوزيعيا عمى عدد  فتتأدى انفصاؿ الممكية عف التسيير  في الشركات ذات األسيـ إلى ت
ددا قميال مف األسيـ وقمة منيـ يممكوف ، بعضيـ أو الغالبية العظمى منيـ يممكوف عكبير مف حممة األسيـ

عددا كبيرا مف أسيـ الشركة، مما ترتب عميو ضعؼ قدرة المالؾ عمى التحكـ في تصرفات اإلدارة، باإلضافة 
إلى وجود قمة مف حممة األسيـ ليـ اليد في توجيو سير ىذه الشركات، ومف ىذا المنطمؽ ظير مجمس اإلدارة 

 ف الداخؿ.بيدؼ فرض رقابة عمى الشركة م
ُيعد مجمس اإلدارة الييأة العميا التي ُتسيِّر الشركة وُتراِقبيا، ويتـ اختياره مف  تعريؼ مجمس اإلدارة: .1

مجموعات مختمفة مف المساىميف، وىو مسؤوؿ عف مراقبة وتنفيذ أىداؼ الشركة كما حددتيا الجمعية 
                                                           

1
 .154-153َغشٌٍ كشيٍح، يشخع عاتك،  ص  
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يخضعوف لممساءلة مف جانب  ***ذييفوأعضاء غير تنفي **السنوية، ويتكوف مف أعضاء تنفيذييف*العامة
المساىميف عف إدارتيـ، كما يعتبر المجمس مسؤواًل أماـ المساىميف وكوكيؿ عنيـ، وبالتالي كؿ أحكاـ الوكالة 
في القانوف المدني تسري عمى مجمس اإلدارة، كما أنو مسؤوؿ مسؤولية جنائية عف أي تحريؼ أو تزوير في 

ولى المجمس تعييف رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب )المدير العاـ(، المعمومات الخاصة بالشركة. ويت
 .1كما يتولى مياـ إدارة الشركة لممدة التي ينص عمييا نظاميا األساسي

نجد أف المشرع الجزائري أتاح نمطيف لتسيير الشركات ذات األسيـ، وىما: النمط  وفي الجزائر،
و النمط الثنائي والذي يتمثؿ في  مجمس المديريف ومجمس األحادي والذي يتمثؿ في مجمس اإلدارة، أ

 المراقبة. 
 إذا ما اختارت الجمع بيف وظيفتي التسيير تتبع الشركة ذات األسيـ ىذا النمط : مجمس اإلدارة

( مف القانوف التجاري الجزائري، وذلؾ ضمف 641إلى  610تنظـ أحكاـ مجمس اإلدارة المواد )مف و  والرقابة،
مجمس إدارة يتكوف مف  الشركة ذات األسيـيتولى إدارة و  .إدارة شركات المساىمة وتسييرىالث القسـ الثا

ثالثة أعضاء عمى األقؿ ومف اثني عشر عضوا عمى األكثر. وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامؿ 
ر دوف تجاوز أربعة لمقائميف باإلدارة إلى العدد الكامؿ لمقائميف باإلدارة الممارسيف منذ أكثر مف ستة أشي

د مدة حدِّ تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائميف باإلدارة، وتُ و  .2وعشريف عضوا
. كما أنو ال يمكف  لشخص طبيعي 3عضويتيـ في القانوف األساسي دوف أف يتجاوز ذلؾ ست سنوات

توجد مقراتيا في الجزائر. كما  لشركات ذات أسيـاالنتماء في نفس الوقت إلى أكثر مف خمس مجالس إدارة 
. كما حدد القانوف التجاري الجزائري تركيبة مجمس 4يجوز تعييف شخص معنوي قائما باإلدارة في عدة شركات

اإلدارة، مدة عضوية أعضائو، إعادة انتخابيـ وعزليـ، شروط استقالليتيـ، التعيينات الدائمة والمؤقتة، 
 ( مف القانوف التجاري الجزائري.641إلى  611و في المواد )مف مكافآتيـ، واختصاصات

 :تتبع الشركة ذات األسيـ ىذا النمط إذا ما اختارت الفصؿ بيف  مجمس المديريف ومجمس المراقبة
 تسيير الشركة والرقابة عمييا، وفيما يأتي عرض موجز ليذيف المجمسيف:

                                                           
 تتكوف الجمعية العامة مف كؿ مساىمي الشركة، كؿ بحسب نسبة ما يمتمكو مف أسيميا، يعطى لكؿ مساىـ حؽ حضور الجمعية العامة.  *

 با منيا.عضو مجمس اإلدارة التنفيذي ىو العضو الذي يكوف موظفا في الشركة أو يتقاضى رات  **
 عضو مجمس اإلدارة غير التنفيذي ىو العضو الذي ال يكوف موظفا في الشركة أو يتقاضى راتبا منيا.  ***

، مرجع سابؽ، نحو إطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب الدولية: دراسة نظرية تطبيقيةعمر عمي عبد الصمد،   1
 .120ص

 .216، ص610المادة  سابؽ،القانوف التجاري، مصدر  2
 .216، ص611المادة  المصدر نفسو،  3
 .216، ص612المادة المصدر نفسو،   4
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أعضاء عمى األكثر،  5يريف يتكوف مف مجمس مد الشركة ذات األسيـيدير مجمس المديريف:   -
  مف القانوف التجاري الجزائري(. 643ويمارس ىذا المجمس وظائفو تحت رقابة مجمس المراقبة )حسب المادة 

( األحكاـ المتعمقة بمجمس المديريف، فنجد أف أعضاء مجمس المديريف 653إلى  643كما حددت المواد )مف 
ويسند الرئاسة إلى أحدىـ شرط أف يكوف أعضاء مجمس المديريف  يتـ تعيينيـ مف قبؿ مجمس المراقبة

أشخاصا طبيعييف، ويجوز لمجمعية عزليـ بناًءا عمى اقتراح مف مجمس المراقبة. ويحدد القانوف األساسي مدة 
سنوات، وعند عدـ وجود أحكاـ قانونية أساسية  6ميمة مجمس المديريف ضمف حدود تتراوح مف عاميف إلى 

سنوات. كما أف مجمس المديريف يتمتع بسمطات واسعة لمتصرؼ باسـ الشركة مع  4العضوية بػِ تقدر مدة 
مراعاة السمطات المخولة قانونا لمجمس المراقبة وجمعية المساىميف. وأعماؿ ىذا المجمس تكوف ممزمة لمشركة 

 في عالقاتيا مع الغير حتى ولو تجاوز ىذا العمؿ موضوع الشركة.
ينتخب أعضاء مجمس المراقبة والمتراوح عددىـ مف سبعة أعضاء عمى األقؿ إلى : مجمس المراقبة  -

عضو عمى األكثر في حالة الدمج مف قبؿ الجمعية العامة  24اثني عشر عضوا عمى األكثر، وصوال إلى 
غير  ، وتحدد واجباتيـ بموجب القانوف األساسي، ويمكف تعيينيـ مف قبؿ الجمعية العامة1التأسيسية أو العادية

العادية في حالة الدمج أو االنفصاؿ، دوف أف تتجاوز مدة تعيينيـ ست سنوات في حالة التعييف مف قبؿ 
الجمعية العامة وثالث سنوات في حالة التعييف بموجب القانوف األساسي، ويمكف أف تعزليـ الجمعية العامة 

كما يقوـ في أي وقت مف  3ة عمى الشركة،س مجمس المراقبة ميمة الرقابة الدائممارِ . يُ 2العادية في أي وقت
 .4السنة بإجراء الرقابة التي يراىا ضرورية ويمكنو أف يطمع عمى كؿ الوثائؽ التي يراىا مفيدة لمقياـ بميمتو

تعني ببساطة وبصفة محددة الشركات حوكمة إف  دور مجمس اإلدارة في تطبيؽ حوكمة الشركات: .2
يـ لتحقيؽ أىداؼ الشركة، ساءلة المديريف ومحاسبتيـ عف أدائثمريف بمأف يقوـ مجمس اإلدارة نيابة عف المست

وىذا ىو السبب األساسي في وجوب إعطاء درجة كافية مف االستقالؿ لمجمس اإلدارة ُتمكِّنو مف تقنيف قدرتو 
مف بيف يات مجمس اإلدارة ولمياـ ومسؤ وتعتبر  .5في رقابة المديريف وفصميـ إذا لـ ُيحقِّقوا األداء المطموب

، وىذا ما أكدتو معظـ بحوث حوكمة الشركات، فنظرية الوكالة التي تـ دراستيا مف الشركات حوكمةمبادئ 
الرئيسية لتوجيو المسير نحو  لياتتعتبر مجمس اإلدارة مف اآل (Jensen, Meckling,1976)قبؿ كؿ مف 

قرار إلى المسّير، وفي إطار تحقيؽ مصالح المساىميف، حيث نجد المساىميف ُيفوِّضوف سمطة اتخاذ ال
تضارب المصالح بيف الطرفيف، يتخذ المسير قرارات دوف المستوى األمثؿ، والتي تضر بمصمحة المساىميف، 
ولتقميؿ مخاطر مثؿ ىذا السموؾ مف جانب المسيريف يظير مجمس اإلدارة كآلية مراقبة داخؿ الشركة تيتـ 

                                                           
 .228، ص658و 657المادتاف  القانوف التجاري، مصدر سابؽ،  1
 .228، ص662المادة المصدر نفسو،   2
 .227، ص654المادة المصدر نفسو،   3
 .226، ص655المادة المصدر نفسو،   4
 .86اف بف حيدر بف درويش، مرجع سابؽ، صعدن  5
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ويمكف تفعيؿ دور مجمس اإلدارة في تطبيؽ حوكمة  .1بتمثيؿ مصالح المساىميف والدفاع عف حقوقيـ
 الشركات مف خالؿ ما يمي:

  ضرورة أف يتضمف مجمس اإلدارة أغمبية مف األعضاء غير التنفيذييف ممف لدييـ خبرات وميارات فنية
 ومالية ورقابية، وذلؾ لتحقيؽ مصمحة الشركة ككؿ؛

 ب لمشركة، إذ أف الكثير مف الشركات ذات يتولى المجمس تعييف رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتد
األسيـ ال يوجد بيا فصؿ بيف دور رئيس مجمس اإلدارة وبيف المدير التنفيذي الرئيسي )عضو منتدب(، 
ف كاف  حيث يقوـ رئيس مجمس اإلدارة بأداء ميامو باإلضافة إلى أداء مياـ المدير التنفيذي الرئيسي وا 

 يح أسباب ذلؾ في التقرير السنوي لمشركة؛الجمع بيف الدوريف ضروريا فيجب توض
  ،قياـ المجمس بتكويف لجاف مف أعضائو ومف غيرىـ، وذلؾ لمقياـ بمجموعة مف المياـ المحددة

ولالستفادة مف ىذه المجاف فيجب أال يتمثؿ اليدؼ مف تكوينيا أف يتـ اعتبارىا وسيمة إلبعاد المسؤولية 
نما يجب اعتبار ىذه المجاف وسيمة لمساعدة مجمس اإلدارة في عف مجمس اإلدارة ونقميا ليذه المجاف، و  ا 

 أداء عممو؛
  عمى المجمس وضع اآلليات والنظـ التي تضمف احتراـ الشركة لمقوانيف والموائح السارية والتزاميا

باإلفصاح عف المعمومات الجوىرية لممساىميف والدائنيف وأصحاب المصمحة اآلخريف، ويجب أف يكوف 
وانيف والموائح وكذلؾ اإلفصاح عف المعمومات الجوىرية مستندا إلى معايير موضوعية ال شكمية احتراـ الق

 فقط؛
  مجمس إدارة الشركة مسؤوؿ بشكؿ عاـ عف إدارة المخاطر بيا عمى النحو الذي يتفؽ وطبيعة نشاطيا

التي ُتواجو وحجميا ولمسوؽ التي تعمؿ بيا، وتقع عميو مسؤولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر 
الشركة، وكيفية التعامؿ معيا، ومستوى المخاطرة التي تتعامؿ بيا الشركة وعرض ذلؾ كمو عمى 

 .2المساىميف بشكؿ واضح
ة ووثيقة بمجمس اإلدارة لمتدقيؽ الخارجي عالقة تقميدي: بمجمس اإلدارةعالقة المدقؽ الخارجي  .3

ف إما استثنائية بطمب مف المدقؽ الخارجي أو مجمس وتتمثؿ أساسًا في االجتماعات المتكررة معو والتي تكو 
اإلدارة وقد تكوف عادية تتمحور حوؿ مناقشة األمور المتعمقة بعممية التدقيؽ والعناصر المحتواة في تقرير 

 :3المدقؽ، وُيقدِّـ التدقيؽ الخارجي لمجمس اإلدارة ما يمي
                                                           

 .89-88حمادي، مرجع سابؽ، ص نبيؿ  1
، أىمية وجود لجاف المراجعة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظؿ االتجاه الدولي نحو تعزيز حوكمة المؤسسات ،حسياني عبد الحميد  2

،  3كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، ة وتدقيؽأطروحة دكتوراه في العمـو التجارية)غير منشورة(،  تخصص محاسب
 .123-122، ص2014/2015

مرجع سابؽ، نحو إطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب الدولية: دراسة نظرية تطبيقية، عمر عمي عبد الصمد،   3
 .165-164ص
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 رفع تقارير إلى مجمس اإلدارة؛ -
 عضاء مجمس اإلدارة ومناقشة العناصر المحتواة فيو؛قراءة تقرير التدقيؽ عمى أ -
 تقديـ التوصيات واالقتراحات لمجمس اإلدارة؛ -
 تبييف جوانب القصور في نظاـ الرقابة الداخمية؛ -
 اإلبالغ عف األخطاء وحاالت الغش والتصرفات غير القانونية. -

العالقة مجموعة مف وتحكـ ىذه ، عمى عالقة دائمة مع مجمس اإلدارةكما أف المدقؽ الخارجي 
 :1الضوابط أىميا

 تمثيمو لمجيات الحكومية ضد مجمس اإلدارة في حالة اكتشاؼ مخالفة قانونية؛ 
 .متابعة كؿ ما يخص المساىميف بصفتيـ الفردية أو الجماعية والدفاع عنيـ ضد مجمس اإلدارة 

التجاري الجزائري عمى أف  ( مف القانوف10مكرر  715، نجد أف المشرع نص في المادة )وفي الجزائر
 :2ُيطِمع محافظو الحسابات مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف أو مجمس المراقبة، حسب الحالة، بما يمي

 عمميات المراقبة والتحقيؽ التي قاموا بيا ومختمؼ عمميات السير التي أدوىا؛ -
إدخاؿ تغييرات عمييا بتقديـ كؿ مناصب الموازنة والوثائؽ األخرى المتعمقة بالحسابات التي يروف ضرورة  -

 المالحظات الضرورية حوؿ الطرؽ التقييمية المستعممة في إعداد ىذه الوثائؽ؛
 المخالفات واألخطاء التي قد يكتشفونيا؛ -
النتائج التي تسفر عنيا المالحظات والتصحيحات أعاله والخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج  -

 السنة المالية السابقة.
 انيا: الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه لجنة التدقيؽث

 عمى لإلشراؼ جديدة آليات عف البحث إلى العالمية الشركات كبرى في المالية االنييارات تزايد أدى
 التدقيؽ مف لجنة وتعد منيا، والتأكد الرقابة تحسيف قصد الخارجية مع اآلليات والعمؿ الشركات، في الرقابة
 .التدقيؽ الخارجي مع في تطبيؽ حوكمة الشركات ولياعالقة وثيقة اميمً  ادورً  تمعب التي تاآلليا بيف
  لجنة التدقيؽ:تعريؼ  .1

 إلى شركة مف يختمؼ قد ودورىا ومسؤولياتيا مياميا ألف نظرا لمجنة التدقيؽ موحد تعريؼ يوجد ال
 :اآلتي نحوال عمى تعاريؼال بعض عرض  يمكننا أنو إال أخرى، إلى ومف دولة أخرى

  القانونييف" "المجمع األمريكي لممحاسبيفعرَّؼ (AICPA)  لجنة التدقيؽ عمى أنيا: "لجنة تتكوف مف
أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف وذلؾ الختيار المدققيف الخارجييف ومناقشة عمميـ وعالقتيـ مع 

 ؛1اإلدارة لفحص القوائـ المالية ونظـ الرقابة الداخمية"
                                                           

 .85ابؽ، صمحسف أحمد الخضيري، مرجع س  1
2
 .249، ص 11يكشس  715انمإٌَ انرداسي، يظذس عاتك، انًادج   
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  القانونييف"  لممحاسبيف الكندية ييأة"ال تفعرّ كما(CICA)  مكونة لجنة بأنيا: " التدقيؽ لجنة 1992عاـ 
 مجمس إلى تسميميا قبؿ السنوية المالية القوائـ مراجعة في تتركز مسؤولياتيـ الذيف الشركة مدراء مف

 تدقيؽ في شاطاتيان وتتمخص اإلدارة، ومجمس بيف المدققيف وصؿ كحمقة التدقيؽ لجنة وتعد اإلدارة،
 المعمومات وجميع لمشركة، الداخمية وكذلؾ الرقابة التدقيؽ، ونتائج ونطاؽ الخارجي، المدقؽ ترشيح
 ؛2"لمنشر المعدة المالية

  عضويتيا تقتصر الشركة إدارة مجمس عف منبثقة لجنة ىي التدقيؽ بأنيا: "لجنةتـ تعريفيا أيضا كما 
 عمى مسؤولياتيا وتشتمؿ والتدقيؽ، المحاسبة بمجاؿ خبرة ييـلد ممف التنفيذييف غير األعضاء عمى
 التقارير في اإلفصاح ومراجعة المالية، التقارير إعداد في المعتمدة المحاسبية والسياسات المبادئ تدقيؽ
 ومناقشتو الخارجي المدقؽ استقالؿ ودعـ لمستخدمييا، ومالءمتيا كفايتيا مف والتأكد المنشورة المالية
 الحوكمة، قواعد بتطبيؽ االلتزاـ وتدقيؽ استقاللو، ودعـ المدقؽ الداخمي كفاءة وتقييـ التدقيؽ، بنتائج
 .3بالشركة" وكفايتو الداخمية الرقابة نظاـ مالءمة مف والتأكد
  :منيا نذكر الخصائص، مف بمجموعة تتميزالتدقيؽ  لجنة نستنتج أف يمكف السابقة التعاريؼ مف

  التنفيذييف؛ غير اإلدارة مجمس أعضاء مف عدد مف مكونة لجنة  
 والتدقيؽ؛ والمالية المحاسبة مجاؿ في جيدة وخبرة معارؼ أعضائيا لدى يتوافر 
الخارجيو الداخمي  تدقيؽال عمميات فحصو   المالية التقارير إعداد عمميات تدقيؽب مياميا تتجمى، 

 لشركات؛حوكمة ا ترتيباتو   األخالقية بالقواعد االلتزاـ ومراجعة
نشاطيا؛ وتسيير الشركة أداء مراقبة في مفيدة داةأ ىي  
اإلدارة عمى المساىميف بيد رقابية داةأ ىي. 
يجب أف تتوافر مجموعة مف الضوابط : ضوابط تشكيؿ لجاف التدقيؽ مف منظور حوكمة الشركات .2

بفاعمية وُتساىـ إيجابيا في تفعيؿ  ي ىذه المجنة أعماليا بكفاءة أولتشكيؿ لجنة التدقيؽ في أي شركة حتى ُتؤدِّ 
 :، ومف ىذه الضوابط نذكر ما يميآليات حوكمة الشركات

 حيث ينبغي تحديد سمطات ومسؤوليات لجنة التدقيؽ التحديد الواضح لسمطات ومسؤوليات المجنة :
 بصورة تفصيمية وواضحة وكتابية، حتى يمكف ليذه المجنة أف تقوـ بأعماليا بكفاءة؛

                                                                                                                                                                                           
، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى العممي الدولي لجاف التدقيؽ كأحد متطمبات إرساء نظاـ الحوكمة  ومحاربة الفساد في الشركاتشريقي، عمر   1

 .10، ص2013نوفمبر  26-25ورقمة، الجزائر،  ة،آليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامحوؿ 
، العزيز لالقتصاد واإلدارة عبد بف الممؾ جامعة مجمة ،السعودية الشركات: حالة حوكمة دعائـ كأحد المراجعة لجاف ، الرحيمي سالمة بف عوض2 

 .193 ص ، 2008 جدة، ، 1، عدد22مجمد 
، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية سات المحاسبة اإلبداعية: دراسة ميدانية،دور لجاف المراجعة في الحد مف ممار رشا حمادة،    3

 .102، ص2010، العدد الثاني، 26دمشؽ، سوريا، المجمد 
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  يجب أف يكوف مف بيف أعضاء لجنة التدقيؽ  تكامؿ الخبرة والميارة في أعضاء لجنة التدقيؽ:توافر و
ممف يتوفر لدييـ قدر كبير مف الدراية والمعرفة باألمور المحاسبية والمالية، بحيث ال يقؿ مؤىؿ عضو لجنة 

والمحاسبة ُتمكُِّنو مف مناقشة التدقيؽ عف الشيادة الجامعية، وُيفضَّؿ مف يحمؿ درجات عممية عميا في المالية 
، حيث 1القوانيف والموائح أو معايير المحاسبة والتدقيؽ ومتابعة التطور الميني لمزاولة مينة المحاسبة والتدقيؽ

أنو كمما توفرت الخبرة المالية والمحاسبية لدى أعضاء لجنة التدقيؽ فإف ذلؾ سيساعد عمى اكتشاؼ التقارير 
 ؛2المالية االحتيالية

 لجنة التدقيؽ باختالؼ  يختمؼ عدد أعضاء :ومدة العضوية تحديد العدد المالئـ ألعضاء لجنة التدقيؽ
الدوؿ والتوجيات واألغراض الخاصة لكؿ دولة باإلضافة إلى طبيعة وحجـ نشاط كؿ شركة، حيث ُيعيِّف 

وقد يزيد حسب –ء مجمس اإلدارة أعضاء لجنة التدقيؽ والتي يتراوح عددىا مف عضويف إلى خمسة أعضا
ويجب أف يكونوا مستقميف أي ال يقوموا بأي عمؿ تنفيذي، ويتـ تعييف لجنة التدقيؽ  -طبيعة وحجـ الشركة

 :3لمدة ال تزيد عف ثالث سنوات وال تقؿ عف سنة، وُيراعى عند اختيار عضو لجنة التدقيؽ القواعد التالية
 سيـ ال يقؿ عف عدد معيف ُتحدِّده الشركة؛المالكيف لعدد مف األ ةشركأف ال يكوف مف مساىمي ال -
أف ال يكوف مف أعضاء مجمس اإلدارة التنفيذييف أو مّمف يقوـ بعمؿ فني أو إداري في الشركة، ولو عمى  -

 سبيؿ االستشارة؛
 ليس لديو مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في األعماؿ والعقود التي تتـ لحساب الشركة؛ -
 لمالية والمحاسبية.يكوف مف بينيـ مختص بالشؤوف ا -
 ت العممية وشروط آي العديد مف الدراسات والتقارير التي تصدرىا اليينادِ تُ : تدقيؽاإلفصاح عف لجنة ال

 تدقيؽ، بضرورة اإلفصاح عف تكويف وعضوية ومياـ لجاف البورصات العالميةالقيد في العديد مف ال
المستثمريف وأصحاب المصالح في التقارير المالية ات، وذلؾ لما ليا مف تأثير مباشر عمى زيادة ثقة شركبال

الذي ُيوضِّح ات، واإلفصاح في ىذه الحالة سوؼ يشتمؿ عمى اإلفصاح عف عقد المجنة شركالتي تصدرىا ال
مسؤوليات المجنة وواجباتيا، وطبيعة العالقة بينيا وبيف كؿ مف إدارة الشركة والمدقؽ الداخمي والخارجي، 

قا بو مف مجمس اإلدارة، واإلفصاح عف نتائج أعماليا مف خالؿ إصدار تقرير سنوي وينبغي أف يكوف موثو 
يتـ نشره ضمف التقارير السنوية، بحيث يتضمف األنشطة التي قامت بيا لجنة التدقيؽ خالؿ السنة. وأف نشر 

                                                           
قتصادية مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ اال، دور لجنة المراجعة في تحسيف كفاية نظـ الرقابة الداخمية وفعاليتيا في الشركاتحسيف أحمد دحدوح،   1

 .260، سوريا،  ص2008، 1، العدد24المجمد  والقانونية،
2 Shawver Todd  and Shawver Tara, Predicting Management Fraud in IPO Companies, Management 
accounting quarterly, Vol 11, N°1, 2009, p 23. 

،  مرجع سابؽ، لجزائر عمى ضوء التجارب الدولية: دراسة نظرية تطبيقيةنحو إطار متكامؿ لحوكمة المؤسسات في اعمر عمي عبد الصمد،   3
 .110ص
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وفِّر تأكيدًا عف مدى تقرير لجنة التدقيؽ مع التقارير السنوية يمكف أف ُيسِيـ في تحسيف نزاىة التقارير، ألنو يُ 
 . 1تنفيذ كؿ مف المدققيف الداخمييف والخارجييف لمسؤولياتيما المتعمقة بعممية التقرير المالي

فال يوجد تحديد واضح لعمؿ لجاف التدقيؽ في الجزائر مف حيث تشكيميا ومياميا،  أما في الجزائر،
 بالرغـرغبت أي شركة في تشكيؿ لجنة تدقيؽ. حيث ال توجد خمفية تنظيمية يمكف أف االستناد إلييا في حاؿ 

 والمؤسسات البنوؾ في الداخمية بالرقابة ةوالمتعمق 2002نوفمبر  14في  03-2002صدور األمرية رقـ  مف
 خمؽ إمكانية الثانية امادتي في جاء يتوال بنؾ، الخميفة فضيحة بعد مباشرةالجزائر  بنؾ عفة والصادر  المالية

 عمى القتصاره كافيا يعتبر ال ىذا ولكف ،اإلدارة مجمس قبؿ  مف المالية والمؤسسات نوؾالب فيلجاف التدقيؽ 
 ىذه إنشاء كيفية حوؿ إرشادات تحوي ال األمرية ىذه أف إلى باإلضافة. 2طفق المالية والمؤسسات البنوؾ
 شركات ىي ىالكبر الجزائرية  الشركات معظـ كوف مف بالرغـ عمميا، وكيفية تكوينيا وشروط أو المجاف
 في شخصية باجتياداتيقوموف  الشركات ىذه مسيري ترؾ وعدـ اإلرشادات ىذه أىمية مف يزيد ما عمومية

 ىذه تكويف في بيا دالتقي يجب صارمة إرشادات وضعت التي العالـ دوؿ معظـغرار  عمى المجاؿ، ىذا
 .المجاف

التدقيؽ عمى مستوى الشركات إف تشكيؿ لجنة   حوكمة الشركات:دور  لجنة التدقيؽ في تطبيؽ  .3
محالة في زيادة الرقابة عمى الشركة والقضاء عمى جميع التالعبات ومختمؼ أوجو الغش والفساد،  سُيسِيـ ال

وذلؾ نظرًا لألدوار المنوطة بيا، والتي ُتعتبر كآليات ُتماِرُسيا ىذه المجنة. ويظير جميا دور لجنة التدقيؽ في 
  ؿ ما يمي: تطبيؽ حوكمة الشركات  مف خال

ُتعد القوائـ المالية المنتج النيائي لمنظاـ المحاسبي،  اإلشراؼ والرقابة عمى التقارير المالية وفحصيا:  -
فالمعمومات المحاسبية تستخدـ في اتخاذ القرارات مف قبؿ مستخدمييا، ومف أجؿ زيادة االعتمادية والشفافية 

معمنة، وزيادة ثقة المستثمريف واألطراؼ ذات العالقة في الشركة، في المعمومات المحتواة  في القوائـ المالية ال
 :3وجدت العديد مف المياـ لمجنة التدقيؽ اتجاه القوائـ المالية ومف أبرزىا

  والتأسيس إلجراءات محاسبية فعالة؛مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وتقديرات اإلدارة 
 مبادئ المحاسبية التي تـ إتباعيا في إعداد التقارير المالية؛التأكد مف أنو تـ اإلفصاح عف السياسات وال 
 التأكد مف أنو تـ اإلفصاح عف التغيرات في السياسات المحاسبية لتعرؼ آثارىا في التقارير المالية؛ 

                                                           
 .147، مرجع سابؽ، صحسيانيعبد الحميد   1

2 La Banque d’Algérie, Contrôle interne des banques et établissements financiers, Règlement de la Banque 
d’Algérie n°2002-03 du 14 novembre 2002. disponible sur le site internet. http://www.droit-

afrique.com/images/textes/Algerie/Banque/Algerie%20-%20R.2002-03%20controle%20interne%20banques.pdf, 
consulté le: 02/05/2014. 

المحاسبة ، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الدولي األوؿ حوؿ دور لجاف المراجعة في تفعيؿ حوكمة الشركاتوحكيمة بوسممة،  نعيمة يحياوي  3
، 2012ديسمبر  5-4مـو التسيير، جامعة لمسيمة، الجزائر، يومي: ، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعوالمراجعة في ظؿ بيئة األعماؿ الدولية

 .18-17ص

http://www.droit-afrique.com/images/textes/Algerie/Banque/Algerie%20-%20R.2002-03%20controle%20interne%20banques.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Algerie/Banque/Algerie%20-%20R.2002-03%20controle%20interne%20banques.pdf
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 تقييـ سياسات اإلفصاح المطبقة في ضوء أىداؼ التقارير المالية وغاياتيا؛ 
 قيؽ مستوى مرٍض مف المنفعة لمتقارير المالية؛التأكد مف كفاية ومالءمة اإلفصاح لتح 
 دراسة التقارير الدورية قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدارة وتقديـ التوصيات بشأنيا؛ 
 استعراض القوائـ المالية السنوية قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدارة؛ 
 فيـ وتقييـ نوعية اإليرادات التي تظير في قائمة الدخؿ؛ 
  أثارىا مدققو الحسابات الداخميوف والخارجيوف لضماف معالجتيا بشكؿ سميـ؛متابعة جميع القضايا التي 
 الحد مف خطر التقارير المالية االحتيالية عف طريؽ تحديد العوامؿ التي تقود إلييا وتعريفيا؛ 
 .متابعة مدى تقيد الشركة بقانوف األوراؽ المالية واألنظمة والتعميمات والقرارات الصادرة بموجبو 

تختص لجنة التدقيؽ بدراسة أنظمة الرقابة الداخمية لتحقؽ فاعميتيا  تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية:دراسة و  -
والعمؿ عمى تحسينيا وتطويرىا باستمرار وتقديـ االقتراحات المالئمة في ىذا الشأف بصورة ُتؤدي إلى زيادة 

ه المياـ إلى جعؿ عممية تطوير النظـ فاعمية وجودة عممية الرقابة الداخمية، وُيؤدي قياـ لجنة التدقيؽ بيذ
عممية مستمرة بحيث ُيحقِّؽ ىذا التطوير إلغاء أي تعقيدات في دورة اإلجراءات ُتؤدِّي إلى بطء تنفيذ المياـ 
المختمفة، وفي الوقت نفسو ُيؤدِّي إلى زيادة كفاءة وفعالية نظاـ الرقابة الداخمية، وُيساِعد عمى زيادة القدرة 

 ؛1ركة في ظؿ اقتصاديات السوؽ والمنافسةالتنافسية لمش
توجد عالقة متبادلة بيف لجنة التدقيؽ ووظيفة  دور لجنة التدقيؽ في دعـ وظيفة التدقيؽ الداخمي: -

إدارة التدقيؽ الداخمي التدقيؽ الداخمي، وكؿ منيما ُيؤثِّر ويتأثر باآلخر، ألف أنشطة لجنة التدقيؽ ُتؤثِّر في 
قيؽ الداخمي ُتعد مف أىـ مصادر المعمومات التي تحصؿ عمييا لجنة التدقيؽ والتي ف إدارة التدمف جية وأل

ُتساعده في تنفيذ مياميا بفاعمية مف جية أخرى. كما ُتعد لجنة التدقيؽ بالنسبة إلدارة التدقيؽ الداخمي حارسًا 
ية التقرير المباشر ليا عف ي إلى زيادة استقالليا عف طريؽ إمكانليا مف تدخؿ اإلدارة في شؤونيا، بما ُيؤدِّ 

 :2مياـ لجنة التدقيؽ اتجاه التدقيؽ الداخميل عرض وفيما يمي األخطاء التي تكتشفيا أثناء عممية التدقيؽ. 
  تقييـ فاعمية إدارة التدقيؽ الداخمي وجودتيا كجزء مف نظاـ الرقابة الداخمية، وأنيا تتـ وفقًا لمعايير األداء

 الميني؛
 الداخمي والموافقة عمييا؛ فحص الئحة التدقيؽ 
 فحص إستراتيجية التدقيؽ الداخمي وخطتو السنوية والموافقة عمييا؛ 

                                                           
دكتوراه في العمـو االقتصادية أطروحة  مينة المراجعة القانونية في الجزائر بيف االستجابة لمتطمبات المينة وضغوط المحيط،محمد بشير غوالي،   1

 .95-94، ص2010/2011، 3معة الجزائر)غير منشورة(، كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير، جا
-269مرجع سابؽ،  ص دور لجنة المراجعة في تحسيف كفاية نظـ الرقابة الداخمية وفعاليتيا في الشركات: دراسة ميدانية،حسيف أحمد دحدوح،   2

270. 
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  التنسيؽ بيف عمؿ المدققيف الداخمييف والخارجييف، مما ُيؤدي إلى تحسيف االتصاؿ بينيـ، وزيادة جودة
 التدقيؽ الداخمي والخارجي، وتحقيؽ التكامؿ بينيما؛

 لداخمي، وذلؾ مف خالؿ تعييف رئيس قسـ التدقيؽ الداخمي والتأكيد عمى أف تدعيـ استقاللية التدقيؽ ا
التدقيؽ الداخمي لديو الموارد الكافية لكي ُيباِشر عممياتو، باإلضافة إلى حرية االتصاؿ المباشر لمدير 

عمى قسـ التدقيؽ الداخمي بمجنة التدقيؽ لمناقشة أية أمور ميمة، وكذا التأكد مف عدـ وجود أية قيود 
 المدققيف الداخمييف عند تنفيذ مياميـ والتي قد ُتؤدي إلى عدـ تحقيؽ أىداؼ التدقيؽ الداخمي؛

  فحص نتائج التدقيؽ الداخمي وخاصة تمؾ التي ليا تأثير ميـ في الشركة، مثؿ: التصرفات غير القانونية
 كة؛ونقاط الضعؼ في الرقابة الداخمية وااللتزاـ بالقوانيف التي تطبؽ عمى الشر 

  فحص المستوى الميني لممدققيف الداخمييف ومدى كفاءتيـ في تنفيذ مسؤولياتيـ وفحص ممارسات الشركة
 المتعمقة بالتعييف والتدريب واإلشراؼ عمى المدققيف الداخمييف.

مما سبؽ، نستنتج أف المياـ والمسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ لجنة التدقيؽ ُتشير إلى وجود عالقة 
عالقة لجنة التدقيؽ يمخص  الشكؿ الموالية التدقيؽ وباقي اآلليات الرقابية لحوكمة الشركات، و قوية بيف لجن

 باألجيزة الرقابية عمى الشركة.                 
 ةباألجيزة الرقابية عمى الشرك(: عالقة لجنة التدقيؽ 11شكؿ رقـ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مجمة الممؾ عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، لجاف المراجعة كأحد دعائـ حوكمة الشركات ،عوض بف سالمة الرحيمي المصدر:
 .197ص ،2008، السعودية، 1، العدد 22المجمد 

ختمؼ األجيزة الرقابية عمى مع موثيقة أف لمجنة التدقيؽ عالقة  أعاله،يتبيف لنا مف خالؿ الشكؿ 
دارات ال مع مختمؼ أقساـوالمتمثمة في عالقتيا  ،ةالشرك كما نجد عالقة  ،ة مف خالؿ مجمس إدارتياشركوا 

 اإلدارة مجلس

 العمومٌة الجمعٌة

 الشركة

 لجنة التدقيؽ (واألقسام اإلدارات) 
 الداخلً دقق الم

 لمدقق الخارجيا
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ارجي والذي ُتعد عالقتو الخ خالؿ المدقؽ الداخمي وتدخالت المدقؽبمجمس اإلدارة وذلؾ مف لجنة التدقيؽ 
 بمجنة التدقيؽ ذات أىمية بالغة في تعزيز الرقابة عمى الشركة مما ينعكس باإليجاب عمى حوكمة الشركات. 

 :التدقيؽ بمجنة الخارجي يؽالتدق عالقة .4
تجاه اإلشراؼ والرقابة عمى عمؿ المدقؽ امنذ ظيور لجاف التدقيؽ وىي معنية باالىتماـ بدورىا 

ي بضرورة الخارجي وتحقيؽ نظاـ سميـ لحوكمة الشركات، كما بدأت العديد مف الدراسات واالتجاىات تُنادِ 
ر عند إعداد القوائـ المالية النيائية وذلؾ مف خالؿ توسيع نطاؽ عمؿ ومياـ لجاف التدقيؽ لُيصِبح ليا دو 

 في وحاسماً  ميماً  دوراً  التدقيؽ جافكما تمعب ل .1متابعة عممية التدقيؽ الخارجي أثناء عمؿ المدقؽ الخارجي
 تقديـ ثـ ومف التدقيؽ تقرير إصدار فترة تخفيض في الشركات مساعدة خالؿ مف وذلؾ المالي، التقرير عممية
 التقاريرسالمة  حوؿ المالية القوائـ مستخدمي لدى الثقة وخمؽ المناسب، التوقيت في المدققة المالية القوائـ
الخارجي بالشكؿ الذي  المدقؽ استقاللية في دعـ ميـ دور التدقيؽ لجنة باإلضافة إلى ذلؾ، ُتؤدي .2المالية

التدقيؽ ىي التأكد مف استقاللية  لجنة ميمة أف ذإ .الوحدة إدارة مف تدخؿ يستطيع أف يؤدي ميامو دوف 
خاصة وأنو عمى درجة عالية مف الحياد، بحيث أف لجنة التدقيؽ تقوـ بتوفير ضماف عدـ  يالخارج مدقؽال

 قانوف ودعموىذا ما  .3مدقؽ الخارجي بأي ضغوط مف جانب مجمس اإلدارة أو إدارة الوحدةالتأثر 
(Sarbanes-Oxley)  منو 301في القسـ حيث نص  وأكد عميو، 2002 عاـ كيةاألمري المتحدة الواليات في 

 : 4عمى ضرورة تكويف لجاف التدقيؽ بيدؼ القياـ بما يمي
 ؛عممو عمى واإلشراؼ وتحديدىا الخارجي المدقؽ أتعاب تعييف -
 الداخمية الرقابة ونظاـ التطبيؽ، محؿ والتدقيؽ المحاسبة بمعايير االلتزاـ مدى مف لمتأكد بإجراءات القياـ -

 ؛المطبؽ
 .فييا المشكوؾ والتدقيؽ المحاسبة قضايا بعض منطقية مف لمتأكد بإجراءات القياـ -

( المتعمؽ باالتصاؿ مع المكمفيف 260باإلضافة إلى ىذا، فقد جاء ضمف معيار التدقيؽ الدولي رقـ )
يا ضمف  بالحوكمة بشأف أمور التدقيؽ، أف اتصاؿ المدقؽ الخارجي مع لجنة التدقيؽ أصبح عنصرا أساس

 :5اتصاؿ المدقؽ الخارجي مع المكمفيف بالحوكمة، وبأف مبادئ الحوكمة الجيدة تقترح ما يمي
                                                           

1 Philmore Alleyne and Michael Howard and Dion Greenidge, The role of audit committees in Barbados, 
Managerial Auditing Journal, Vol 6, N°5, 2006, P567. 

 الشركات عمى تطبيقية دراسة المدقؽ: تقرير إصدار فترة عمى وأثرىا التدقيؽ لجاف خصائصوأحمد فيصؿ خالد الحايؾ،  محمد فوزي أبو الييجاء  2
 .444، ص2012 يونيو الثاني، العدد العشروف، المجمد ، واإلدارية صاديةاالقت لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمةاألردنية،  العامة المساىمة

يماف مؤيد الخيرو،   3 ، المجمد مجمة العمـو االقتصادية واالدارية، COSOتحسيف فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية وفؽ نموذجعمي حسيف الدوغجي وا 
 .417ص، 2013، 70، العدد19

4 Steven A. Harrast and Lori Mason-Olsen, Can Audit Committees Prevent Management Fraud?, The CPA 
Journal, Jan 2007,vol  77, n° 1, p 24-27. 

 .221االتحاد الدولي لممحاسبيف القانونييف، مرجع سابؽ، ص   5
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 أف تتـ دعوة المدقؽ إلى حضور اجتماعات لجنة التدقيؽ بشكؿ منتظـ؛ 
  أف يتواصؿ رئيس لجنة التدقيؽ، عندما تكوف المسألة ذات عالقة، واألعضاء اآلخريف في لجنة التدقيؽ

 بشكؿ دوري؛مع المدقؽ 
 .أف تجتمع لجنة التدقيؽ مع المدقؽ دوف حضور اإلدارة مرة واحدة في السنة عمى األقؿ 

حوؿ عمؿ المدقؽ الخارجي مباشرة مع لجنة التدقيؽ، أف  (Jeffrey Cohen)وُتشير دراسة قامت بيا 
ات واضحة لضماف لجنة التدقيؽ كمجنة فرعية منبثقة مف مجمس اإلدارة، ليا مف الناحية النظرية مسؤولي

التدقيؽ السميـ، ومع ذلؾ فيي ال تَِفي بيذه المسؤوليات، بسبب عدـ وجود التزاـ بينيما، حيث أف المقاء بينيما 
نادر مع محدودية االتصاؿ بينيما في االتجاىيف، ليذا فإف لجنة التدقيؽ في معظـ األحياف  ال ُتمثِّؿ آلية 

 .1فعالة لحوكمة الشركات
 :2لخارجي بمساندة لجنة التدقيؽ وتقديـ الدعـ ليا، وىذا فيما يخص األمور التاليةويقـو المدقؽ ا

 مناقشة وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية وتقديـ نقاط الضعؼ فيو مف أجؿ تفعيؿ مراقبة لجنة التدقيؽ لو؛ -
 الدراسة المشتركة لمقوائـ المالية لمشركة؛ -
ة التدقيؽ في تفعيؿ نظاـ الرقابة الداخمية وتحسيف جودة تقديـ االقتراحات والتوصيات فيما يخص دور لجن -

 التقارير المالية؛
 تقديـ اقتراحات فيما يخص وظيفة التدقيؽ الداخمي وأساليب تطويرىا. -

 خالؿ مف ذلؾ يتضح حيث تكاممية، الخارجي ىي عالقة تدقيؽوالتدقيؽ ال لجنة بيف العالقة أف كما
 استخداـ عمى قادرة تكوف حينما وذلؾ الخارجي، دقؽالم مف دقيؽتال لجنة عمييا تحصؿ التي االستفادة
 وأداء ةشركالداخمية لم الرقابة ضوابط تقييـ في المستقميف فدققيالم طريؽ عف جمعيا تـ التي المعمومات

 إلى إضافة. 3المالية القوائـ عمى االعتماد إمكانية وجود عمى ذلؾ كؿ وأثر الداخمي دقؽالم وفعالية اإلدارة
 في الخارجي دقؽالم دور مف الحد يعني مما الداخمية، لمرقابة قوي نظاـ وجود يعني التكامؿ بينيما ففإ لؾذ

 ضوء في ةشركلم يقدميا التي األخرى المينية دماتالخ واعتماد أعمالو متابعة وكذلؾ الرقابة، مخاطر تحديد

                                                           
1 Jeffrey Cohen, Corporate Governance and Audit: An Empirical Study, International Journal of Governance, 
Volume1, Issue N°2, September 2011, p3. 
2 Hoitash Rani and Hoitash Udi, The Role of Audit Committees in Managing Relationships with External 
Auditors after SOX : Evidence from the US , December5, 2008, p32-34,  Available at :  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/SSRN-id1312024.pdf 

consulté le: 03/03/2014. 
، مداخمة مقدمة الشركات في التنسيؽ بيف اآلليات الرقابية الداخمية والخارجية لمحد مف الفساد المالي واإلداريدور حوكمة  قماف،عمر براؽ و محمد   3

، كمية العموـ االقتصادية 2012ماي  07-06، يوميحوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي واإلداري ضمف أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ
 .8عة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، صوالتجارية وعمـو التسيير، جام

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/SSRN-id1312024.pdf
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 يوتاستقالليتو وموضوع وتدعيـ يوعم الضغط في اإلدارة تأثير مف الحد وكذلؾ لو، المحدد المتطمبات
 .1وكفاءتو

 انًطهة انثانث: انذٔس انسٕكًً نهرذلٍك انخاسخً اذداِ َظاو انشلاتح انذاخهٍح ٔانرذلٍك انذاخهً

يودي كؿ مف نظاـ الرقابة الداخمية والتدقيؽ الداخمي دور ىاـ في مجاؿ تطبيؽ حوكمة الشركات، 
تطرؽ في ىذا المطمب إلى الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه وليما عالقة مع التدقيؽ الخارجي، لذا سن

 نظاـ الرقابة الداخمية والتدقيؽ الداخمي  كّؿ عمى حدة. 
 أوال: الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه نظاـ الرقابة الداخمية

داري سميـ في يعتبر نظاـ الرقابة الداخمية مف المقومات األساسية التي ينبغي توافرىا ألي تنظيـ إ
الشركات، وكمما اتسع مجاؿ نشاط الشركة كمما ازدادت الحاجة إلى وجود نظاـ متكامؿ لمرقابة الداخمية 

 بعد أكثر الداخمية الرقابة أىمية نظاـ  ازدادتوقد  ُيساِعد اإلدارة عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفعالية.
 بالغة أىمية لو وتعطي عميو تركز التشريعات فتئت ما حيث العالـ، في الشركات لكبريات المالية االنييارات 

 الذي االرتباط عمى التشريعات ىذه ركزت كما الشركات، حوكمة أىداؼ تحقيؽ في كبير دور مفلو  لما
 ومتطمبات يتناسب بما الداخمية الرقابة تفعيؿ في دور مف لو لما ،لخارجياالتدقيؽ  وبيفبينو  يكوف أف ينبغي
 .الشركات حوكمة

  الرقابة الداخمية:نظاـ تعريؼ  .1
 عمييا ظحافِ يُ و  قياطبِّ يُ و  مياصمِّ يُ  ةعممي بأنو الداخمية الرقابة نظاـ الدولية التدقيؽ معايير فتعرّ 
 فيماشركة ال أىداؼ إنجاز حوؿ معقوؿ ضماف لتوفير اآلخروف والموظفوف واإلدارة الحوكمة عف المسؤولوف

 أما .2المطبقة والموائح بالقوانيف وااللتزاـ العمميات، وكفاءة وفاعمية لية،الما التقارير إعداد بموثوقية يتعمؽ
 ـقدّ  والذي ،1992عاـ (Treadway) األمريكية المتحدة الوالياتفي  (COSO)*المنظمات دعـ لجنة تقرير
 تحديد ةكشر ال مف يتطمب والذي باألىداؼ الرقابة مفيـو أساس عمى ينِ بُ الذي  الداخمية لرقابةا لعمؿإطارًا 

                                                           

 تطوير لسبؿ عشر الثانية الندوة ،السعودية العربية بالمممكة المساىمة الشركات حوكمة تفعيؿ في المراجعة لجاف دورالشمري،  حامد بف عيد 1 
 .12ص ،  2010السعودية، العربية المممكة سعود، الممؾ جامعة ،السعودية العربية المممكة في المحاسبة

 .22، صلممحاسبيف، مرجع سابؽ الدولي االتحاد  2
 المالية، في التقارير الغش لحاالت المسببة العوامؿ معرفة وىدفيا الخاص القطاع بمبادرة مف 1985 عاـ المنظمات مساندة أو دعـ تأسست لجنة  * 

التقارير  جودة تحسيف إلى وتسعى األخرى، ( والمنظماتSECلية )األوراؽ الما تبادؿ وىيأة والمدققيف العامة المؤسسات إلى ميمة توجييات قدمت وقد
 ىي: منظمات خمس مف المجنة ىذه وتتكوف الشركات، وحوكمة الداخمية الرقابة وفعالية األخالقية القيـ عمى التأكيد خالؿ مف المالية

  (AAA) األمريكية المحاسبة جمعية -
  (AICPAالقانونييف) لممحاسبيف األمريكي المعيد -
 (FEI) الدوليوف المدراء الماليوف معيد -
 (IIA) المدققيف الداخميف  معيد -
   (IMAاإلدارييف ) المحاسبيف معيد -

 .وغيرىا األوراؽ المالية وسوؽ االستثمار ومؤسسات المحاسبة مكاتب مف ممثميف وتضـ مستقمة بكونيا المجنة ىذه وتمتاز
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 المخاطر االعتبار بعيف األخذ بعد األىداؼ تمؾ تحقيؽ في تسيـ التي الداخمية الرقابة تصميـ ثـ أوال أىدافيا
 المجنة عرفت حيث ليا، معنى ال أىداؼ دوف الداخمية الرقابة فإف وبذلؾ األىداؼ لتمؾالمرافقة  **المحتممة

 وذلؾ اآلخريف والعامميف واإلدارة اإلدارة مجمس قبؿ مف مةمَّ صمُ  عممية أو طريقة" بأنو الداخمية الرقابة نظاـ
 العمميات فاعمية: 1، وىيةشركلم اآلتية الثالثة األىداؼ بتحقيؽ يتعمؽ فيما معقوؿ تأكيد توفير بيدؼ

عمى  ركِّز ىذا التعريؼيُ و  ."بيا المعموؿ والموائح بالقوانيفااللتزاـ  المالية؛ التقارير إعداد مصداقية؛ وكفاءتيا
  :2التالي النحو عمىىي  الداخمية لرقابةلنظاـ ا مفاىيـ عدة
  ؛ذاتيا حد في نياية وليست النياية لبموغ وسيمة أي عممية، الداخمية الرقابةنظاـ 
 ؛سياسية ونماذج كتيبات مجردليس  وىو أشخاص، قبؿ مف زنجَ يُ  الداخمية الرقابةنظاـ 
  ؛اإلدارة ومجمس لإلدارة مطمقاً  تأكيداً  وليس فقط، معقوالً  داً تأكي ـقدِّ يُ  الداخمية الرقابةنظاـ 
  عمى يتوقؼ وىذا مجاالت، عدة في بفعالية األىداؼ لتحقيؽ وتشغيمو تصميمو يتـ الداخمية الرقابةنظاـ 
 .األىداؼ تمؾ تتحقؽ عنده الذي لممدى ومجمسيا اإلدارة فيـ

 الذيو  ،(Turnbull Report) "ترنوبؿ تقرير"ضمف  المتحدة المممكة في القانونيف المحاسبيف معيدكما أورد 
 يجمع نظاـ بأنو الداخمية لرقابةتعريفًا لنظاـ ا (SEC) األمريكية الماليةاألوراؽ  تداوؿ ىيأة لمتطمبات يستجيب
 :3عمى عمؿي يذوال ،ةشركلم أخرى وجوانب والسموكيات والمياـ والعمميات السياسات

 التجارية، لممخاطر المناسبة بالطريقة لالستجابة ةشركال يساعد بما اءتياوكف العمميات فعالية تسيؿ -
 حماية يتضمف وىذا ألىدافيا الوصوؿ ليا يسمح بما أخرى مخاطر وأية ،االلتزاـ ومخاطر التشغيمية،
دارتيا تحديدىا تـااللتزامات  أف والتأكيد واالحتياؿ الضياع، السيئ، االستعماؿ مف األصوؿ  ؛وا 

 واتخاذ بالسجالت االحتفاظ يتطمب ما والداخمية، الخارجية التقارير جودة ضماف عمى المساعدة -
 أو ةشركال داخؿ مف مصدرىا والتي والموثوقة، المالئمة المعمومات تدفؽ بتعميـ تسمح التياإلجراءات 

 ؛خارجيا
 بإنجاز المتعمقة الداخمية السياسات إلى إضافة والتنظيمات، بالقوانيف االلتزاـ ضماف عمى المساعدة -

 .األعماؿ
 مف التعاريؼ السابقة، يتبيف أف األىداؼ األساسية لنظاـ الرقابة الداخمية ىي:

                                                           
 ىداؼ المؤسسة.نقصد بالمخاطر كؿ ما ُيعيؽ تحقيؽ أ  **

1 Committee Of Sponsoring Organization (COSO), Report Internal Control : An Integrated Framework,  USA, 
1992, p3. 

معة، المجمة الجا، ، أثر تقييـ مكونات الرقابة الداخمية عمى تقدير خطرىا في الشركات المدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ الماليةرشا بشير الجرد  2
 .225، ص2013المجمد الثالث، جامعة بزاوية، ليبيا،  العدد الخامس عشر،

3 Turnbull Report, Internal Control: Guidance for Directors of listed Companies Incorporated in the United 
Kingdom, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London, 1999, p 16. 
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 السمطات والصالحيات والمسؤوليات؛ لتوضيح شركة تنظيـ ال -
 لمحافظة عمى حقوؽ الغير بالشركة؛مف االختالس والتالعب وا حماية أصوؿ الشركة -
رسـ السياسات المحاسبية حتى يمكف االعتماد عمييا في عمومات والمالبيانات  ضماف صحة ومصداقية -

 والقرارات اإلدارية؛
 رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية؛ -
 تشجيع االلتزاـ بالسياسات والقرارات اإلدارية. -
 الرقابة الداخمية إلى األقساـ التالية:نظاـ نقسـ ي الرقابة الداخمية:نظاـ  أقساـ .2

شمؿ الخطة التنظيمية وما يرتبط بيا مف اإلجراءات والسجالت يو : ةالرقابة المحاسبينظاـ   .1.2
المختصة بحماية األصوؿ وضماف صحة ومصداقية السجالت المحاسبية والمالية. وتيدؼ ضوابط الرقابة 

 :1المحاسبية بصفة خاصة إلى ما يمي
 أف العمميات المالية قد تـ تنفيذىا بناًء عمى اعتماد مف اإلدارة العميا؛ 
 يات المالية قد تـ تسجيميا تسجياًل سميمًا بما يسمح بإعداد القوائـ المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة أف العمم

 المتعارؼ عمييا؛
  ،أف ىناؾ شخص أو أشخاص مسؤولوف عف االحتفاظ بكؿ أصؿ، وأف ىذه المسؤولية مسجمة بالسجالت

 وأف ىناؾ مقارنة دورية بيف األصوؿ الموجودة فعاًل وتمؾ المسجمة؛
 .توافر درجة كافية مف الحماية لألصوؿ بحيث ال يمكف تداوليا أو التصرؼ فييا إال باعتماد مف اإلدارة 

يشمؿ الخطة التنظيمية وما يرتبط بيا مف اإلجراءات والسجالت المختصة : والرقابة اإلداريةنظاـ  .2.2
تحقيؽ أكبر كفاءة لمراحؿ العمؿ  بعممية اتخاذ القرارات التي ُتؤدي إلى اعتماد العمميات المالية، وييدؼ إلى

واألداء بالشركة مف خالؿ االستعانة بأساليب متعددة كالميزانيات التقديرية ودراسات الوقت والحركة والبرامج 
 .2التدريبية لرفع كفاءة أداء العامميف بالشركة

تحقؽ مف حماية الرقابة المحاسبية بالجوانب المالية والمحاسبية المتعمقة بالنظاـ ونظرًا الرتباط 
 لية، فإف المدقؽ الخارجي ييتـ بواألصوؿ، والتحقؽ مف دقة المعمومات المالية الواردة في التقارير والقوائـ الما

قابة نظاـ الر  خضعفي حيف ال ي تمييدًا لتحديد نطاؽ فحصو. بتقييمو لتحديد درجة اعتماده عميو ويقوـ
د التي يرى فييا أف نظاـ الرقابة اإلدارية لو تأثير ىاـ عمى لتقييـ المدقؽ الخارجي إال في الحدو  اإلدارية

سالمة السجالت والرقابة المالية، كما في حالة ما إذا وجد المدقؽ الخارجي أف السجالت اإلحصائية في أحد 

                                                           
 .189-188جيياف عبد المعز الجماؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .189المرجع نفسو، ص  2
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. أي أف المدقؽ الخارجي ُيعتبر مسؤوال عف فحص 1أقساـ اإلنتاج أو البيع قد ُتؤثِّر عمى المعمومات المالية
 وتقييـ أنظمة الرقابة المحاسبية، في حيف ال ُيعتبر مسؤوال عف فحص وتقييـ نظاـ الرقابة اإلدارية.

ويشمؿ الخطة التنظيمية وجميع وسائؿ التنسيؽ واإلجراءات اليادفة إلى حماية أصوؿ  الضبط الداخمي:.3.2
سبيؿ تحقيؽ أىدافو عمى  الشركة مف االختالس والضياع أو سوء االستعماؿ، ويعتمد الضبط الداخمي في

تقسيـ العمؿ مع المراقبة الذاتية، حيث يخضع عمؿ كؿ موظؼ لمراجعة موظؼ آخر يشاركو تنفيذ العممية، 
 .2كما يعتمد عمى تحديد االختصاصات والسمطات والمسؤوليات

بقة وال عف دراسة وفحص وتقييـ الضبط الداخمي  ووسائمو وأساليبو المطويعتبر المدقؽ الخارجي مسؤ 
، ويعود ذلؾ ألف الضبط الداخمي ييدؼ إلى حماية األصوؿ والموارد والموجودات ضد التالعب فعال

 .3واالختالس وسوء االستعماؿ
مف رقابة الداخمية عمى توافر مجموعة يعتمد النظاـ السميـ لم لرقابة الداخمية:نظاـ االمقومات األساسية ل .3

 :4اآلتيالمقومات األساسية يمكف تمخيصيا في 
 التي األساسية الرقابة وسائؿ مف وسيمة الوظائؼ أو المسؤولياتالمياـ أو  فصؿ ؿشكِّ يُ  :المياـ فصؿ 

 وتشمؿ قصد، عف الصادر والخطأ التالعب خطر مف تقمص بحيث مجمميا، في العممية انجاز عمى تساعد
 وكذلؾ التسجيؿ حماية،ال التنفيذ، الصرؼ، أوامر بإصدار المتعمقة تمؾ فصميا تستوجب التي الوظائؼ
 ؛اليومية والعمميات األنظمة تطوير عمميات
 المسؤوليات دحدِّ يُ  لمتنظيـ تصميـ فييا تتوفر أفلمتدقيؽ  الخاضعة الوحدات عمى يجب :التنظيـ 

 وبوضوح تحديد يجب كما اليومي، لمعمؿ المعمومات قنوات تشخيص عمؿ إجراءات وكذلؾ والصالحيات،
 ؛المسؤولية محاسبة لتفعيؿ نوعيا كاف ماكيف الصالحية تفويض
 أف لمتأكد أمنيةإجراءات  عدة خالؿ مف األصوؿ مكونات حماية عمى أساسا ترتكز :الرقابة عمميات  

 كوف حالة في ميمة الرقابة عمميات عدوتُ  ليـ، المرخص المستخدميف عمى فقط مقتصر إلييا الوصوؿ
 التي العمميات أف مف التأكد إلى الرقابة أعماؿ تطاؿ وقد. لمحمؿ قابمة أو فييا مرغوب األصوؿ مكونات
 ىذه وتشمؿ صحيح، وجو عمى ومعالجتيا وتسجيميا كميا، إدراجيا  تـ قد والمعالجة لمتسجيؿ ستخضع
 خالؿ مف ةشركال ممتمكاتو  أصوؿ عمى المادية ورقابة والمقارنات الحسابية التسجيالت دقة تحري العمميات

 ؛لمحساب ودليؿ المحاسبية والسجالت المستندات مف مالئمة مجموعة عمى يقـو محاسبي نظاـ

                                                           
دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخمية وفقًا ألحدث المعايير الدولية واألمريكية: مدخؿ عبد الوىاب نصر عمي وشحاتة السيد شحاتة،   1

دارة المخاطر وتكنولوجيا المعمومات،  .23-22، ص2014ار التعميـ الجامعي، االسكندرية، مصر، د الحوكمة وا 
 .16، ص2010، دار البداية ناشروف وموزعوف، عماف، األردف،  مفاىيـ حديثة في الرقابة الداخمية والماليةمصطفى صالح سالمة،   2
 .28المرجع نفسو، ص  3
 .138، ص2006وراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ، الالتدقيؽ الداخمي بيف النظرية والتطبيؽالواردات خمؼ عبد اهلل،   4
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 وؿؤ مس قبؿ مف تأشيرة أو ترخيصا العمميات وكذلؾ التنفيذقرارات  جميع تتطمب :والتأشيرة الترخيص 
 ؛دقيقةالتراخيص  ىذه حدود تكوف أف ويجب متخصص،

التيبالقدرات  ويتمتعوف مؤىميف الموظفيف أف مف لمتأكد الالزمة الترتيبات بعض وضع يجب :الموظفوف 
 ؿشكِّ تُ  لذا الموظفيف، استقامة وكذاونزاىة  بالكفاءة يرتبط نظاـ ألي الجيد السير ألف ولياتيـؤ مس تناسب

 ؛رقابة نظاـ أي وضع عند االعتبار بعيف أخذىا يجب ىامة عناصر الفردية المميزاتو  والكفاءةالميارات 
 العادي، اليومي العمؿ سير أوقات خارج اإلداريوف بيا يقـو التي الرقابة عممياتب األمر يتعمؽ :التسيير 

 ومقارنتيا التسيير معمومات فحص كذلؾ اإلداريوف، ىؤالء مارسويُ  الذي العاـمراقبة اإلشراؼ  وتضـ
 ؛حصاالف ييـ إجراء وكؿ األداء ومقاييسبالميزانيات 

 العمؿ سير عمىلإلشراؼ  وسيمة عمى الداخمية رقابةال نظاـ يحتوي أف يجب :العمؿ عمى اإلشراؼ 
قبؿ  مفاإلشراؼ  كاف سواء أي المعتمد، التنظيمي الييكؿ خالؿ مف وىذا تسجيميا وعمى لمعمميات اليومي

 .لمرقابة مؤىؿ شخص تعييف خالؿ مف أو ةيالرقاب ييأةال عمى المباشر المسؤوؿ
  الرقابة الداخمية: نظاـ  مكونات .4

وىو أحد أىـ  ، (COSO)نموذج ا العنصر إلى مكونات نظاـ الرقابة الداخمية وفقا لسنتطرؽ في ىذ
النماذج الدولية التي أشارت إلى مكونات نظاـ الرقابة الداخمية، حيث أصدرت "لجنة المنظمات الراعية لمجنة 

ذج خمسة مكونات إطار متكامؿ"، وقد حدد النمو -نموذجًا بعنواف "الرقابة الداخمية 1992تريدواي" في عاـ 
 مترابطة لنظاـ الرقابة الداخمية الفعالة ُتطّبؽ عمى كؿ نوع مف ضوابط الرقابة الداخمية تتمثؿ فيما يمي:

ى عمية باقي أىمية كبيرة لبيئة الرقابة العتبارىا األساس الذي تُبن (COSO)أعطى نموذج  . بيئة الرقابة:1.4
لتصرفات والسياسات واإلجراءات التي تعكس االتجاه العاـ لإلدارة وتشمؿ بيئة الرقابة ا مكونات ىيكؿ الرقابة،

وىناؾ العديد مف العناصر التي يمكنيا التأثير . 1العميا والمديريف ألية وحدة بخصوص الرقابة وأىميتيا لموحدة
 : أخالقيات وكفاءة المستخدميف، فمسفة وأسموب تسيير المسيريف،2نذكر منيا ما يمي عمى محيط الرقابة

 سياسة تفويض المسؤوليات، تنظيـ وتطوير قدرات ومؤىالت المستخدميف.
ية ة لممخاطر عف دراسة المدقؽ لمخاطر التدقيؽ عند أداء عمميختمؼ تقييـ الشرك. تقييـ المخاطر: 2.4

دارة المخاطر مراجعة القوائـ المالية، حيث أ التي ف ىدؼ تقييـ اإلدارة لممخاطر يتمثؿ في تحديد وتحميؿ وا 
ة، وىناؾ العديد مف الظروؼ التي تنشأ أو تتغير المخاطر بسببيا منيا عمى تؤثر عمى تحقيؽ أىداؼ الشرك

 :3سبيؿ المثاؿ
 التغيرات في البيئة التنظيمية أو التشغيمية التي ُتؤدي إلى ضغوط تنافسية أو مخاطر أخرى؛ -

                                                           
يماف مؤيد الخيرو،   1  .409،  صمرجع سابؽعمي حسيف الدوغجي وا 
 .8صمرجع سابؽ، ، حسيانيعبد الحميد   2
 .194جيياف عبد المعز الجماؿ، مرجع سابؽ، ص  3
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 تغيرات جوىرية أو سريعة تحدث في نظاـ المعمومات؛ -
 لألعماؿ؛ نمو جوىري وسريع -
 إدخاؿ تكنولوجيا جديدة في عممية اإلنتاج؛ -
 إدخاؿ خطوط جديدة في الصناعة أو العمميات التي ليس لمشركة خبرة كبيرة بيا؛ -
 الحصوؿ عمى أعماؿ في بيئة أجنبية؛ -
 التغير في المبادئ المحاسبية. -

أوامر اإلدارة وتسمح ىذه  ىي المعايير واإلجراءات التي ُتساِىـ في ضماف تنفيذ: . األنشطة الرقابية3.4
العمميات بالتأكد مف أف اإلجراءات الضرورية اُتِخذت مف أجؿ التحكـ في المخاطر التي بإمكانيا التأثير عمى 
تحقيؽ أىداؼ الشركة، كما أف أنشطة الرقابة تنفذ في جميع المستويات اإلدارية والعممية لمشركة، وىي 

يا تتمخص في: المصادقة والتحقؽ، المقاربة وتقييـ أداء العمؿ تختمؼ حسب الظروؼ والتغيرات، لكف معظم
 .1والفصؿ بيف الوظائؼ

تعني تحديد نظـ المعمومات المحاسبية واالتصاالت بأنيا مجموع الطرؽ  المعمومات واالتصاالت:. 4.4
ميا وتحديد المستخدمة لتحديد وتجميع وتبويب وتحميؿ العمميات المالية لموحدة، وتجميعيا وتدوينيا وتحمي

ولكي تكوف اإلدارة فاعمة يجب أف تكوف كافة المعمومات مالئمة  المسؤولية عف األصوؿ المرتبطة بيا.
ومحددة ومقدمة في الوقت المناسب وتتسـ بالدقة ومعدة بشكؿ يجعميا قابمة لالستخداـ والمقارنة، فضال عف 

بعمميات سواء داخمية أو  و غير مالية ومتعمقةإمكانية الوصوؿ إلييا ويمكف أف تكوف ىذه المعمومات مالية أ
 .2و مرتبطة بظرؼ معيفخارجية أ

وضع األنظمة الرقابية وتطويرىا ىو أحد مسؤوليات اإلدارة ذات األىمية البالغة، . المتابعة والرصد: 5.4
يتـ تعديميا حيث تقوـ اإلدارة بمراقبة أداء األنشطة الرقابية لمتأكد مف أنيا تعمؿ وفؽ الغرض منيا وأنو 

بطريقة مالئمة لمقابمة التغير في الظروؼ. ويتـ ذلؾ عف طريؽ أنشطة مستمرة، أو إجراء تقويمات مستقمة أو 
عف طريؽ الجمع بيف األسموبيف. وفي كثير مف المؤسسات يقوـ المدقؽ الداخمي لممؤسسة أو أفراد يقوموف 

، وقد تشمؿ مراقبة األنشطة الرقابية استخداـ بنفس الوظيفة بالمساىمة في مراقبة األداء داخؿ المؤسسة
معمومات مف مصادر خارجية مثؿ شكاوى العمالء، وتعميمات الجيات الرقابية التي ُتوضِّح وجود مشاكؿ أو 

 .3تمقي الضوء عمى نواح تحتاج إلى تحسيف

                                                           
 .9-8، مرجع سابؽ، صحسيانيعبد الحميد   1
يماف مؤي  2  .409د الخيرو، مرجع سابؽ، صعمي حسيف الدوغجي وا 
 .261، ص2007الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  التطورات الحديثة في المراجعة،أميف السيد أحمد لطفي،   3
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اعدت عمى ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي س: الرقابة الداخمية المدقؽ الخارجي لنظاـتقييـ أىمية  .5
قبؿ القياـ بعممية التدقيؽ،  مف قبؿ المدقؽ الخارجيزيادة أىمية دراسة وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركات 

 :1وتتمثؿ ىذه العوامؿ فيما يمي
الشركات وتعقد عممياتيا لدرجة أف اإلدارة يجب أف تعتمد عمى تقارير كثيرة وتحميالت شاممة  كبر حجـ -

 عمى عممياتيا بفعالية؛ حتى ُيمِكنيا الرقابة
حماية أصوؿ الشركة مف السرقة أو االختالس واإلقالؿ مف فرص الغش واألخطاء، وُيمثِّؿ ىذا العامؿ  -

 أحد المسؤوليات األساسية لإلدارة؛
تزايد إشراؼ الدولة وأجيزة الرقابة بيا عمى الشركات العامة والخاصة، وحتى تتأكد أجيزة الدولة مف أف  -

نما تعمؿ لخدمة ىذا االقتصاد كاف البد مف ىذه الشركات ال  تعمؿ بشكؿ يضر االقتصاد الوطني وا 
 تدخؿ الدولة وفرض نظاـ الرقابة الداخمية عمى الشركات العامة مف حيث نظـ ولوائح العمؿ؛

تحوؿ عممية التدقيؽ الخارجي مف تدقيؽ تفصيمي إلى تدقيؽ اختباري يستند إلى نسبة مف االختبارات،  -
حتى تكوف نتائج التدقيؽ سميمة استناًدا إلى نسبة االختبارات الممكنة كاف البد مف التأكد مف ومف ثـ و 

 وجود نظاـ سميـ لمرقابة الداخمية مع تحديد دقتو؛
مف غير العممي أف يقـو المدققوف بإجراء عمميات التدقيؽ ألغمب الشركات ضمف قيود اقتصادية لألتعاب  -

بة الداخمية لمعميؿ، حيث أف القيود االقتصادية لألتعاب جعمت مف غير ودوف االعتماد عمى نظاـ الرقا
الممكف أف يقوـ المدققوف بإجراء عمميات التدقيؽ ألغمب الشركات دوف االعتماد عمى نظاـ الرقابة 

 الداخمية لمعميؿ.
اتجاه تتمخص أىـ خطوات المدقؽ الخارجي  تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية:في خطوات المدقؽ الخارجي  .6

 :والشكؿ الموالي يمثؿ ذلؾ،  أساسية دراسة وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية في أربع خطوات
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .186جيياف عبد المعز الجّماؿ، مرجع سابؽ، ص  1
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 الرقابة الداخميةنظاـ (: خطوات التدقيؽ في تقييـ 12شكؿ رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ديواف المطبوعات الجامعية، مراجعة وتدقيؽ الحسابات االطار النظري والممارسة التطبيقيةال ،مسعود صديقيو محمد التيامي طواىر المصدر: 
 . 51، ص2003الجزائر، 

يتضح بأف ىناؾ خطوات أساسية يقوـ بيا المدقؽ الخارجي عند تقييـ نظاـ الرقابة  مف الشكؿ السابؽ
مدقؽ الخارجي القياـ بالخطوات األساسية الداخمية، فإجراءات التدقيؽ تختمؼ مف ميمة ألخرى إال أنو عمى ال

 وىي واحدة في جميع ميمات التدقيؽ، وىي:
عداد ممخص لو؛ -  فحص نظاـ الرقابة الداخمية وا 
ف؛ -  فحص واختبار طريقة عمؿ نظاـ الرقابة الداخمية ومدى توافقو مع ما ىو ُمدوَّ
 تقييـ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية؛ -
 الداخمية وتقديمو لإلدارة، مع تقديـ توصيات لتحسينو.إعداد تقرير عف نظاـ الرقابة  -

 

 المبدئي ألساليب نظاـ الرقابة الداخمية التي سيعتمد عمييا المدقؽ االختبار 

 ختبارات األساسية عمى نطاؽ محدودعمؿ اال

 عمؿ اختبار االلتزاـ باإلجراءات والسياسات

هل ٌتضمن نظام 
الرقابة على 
 أسالٌب سلٌمة

هل  تشٌر اختبارات 
االلتزام باإلجراءات 

 إلى وجود رقابة جٌدة

 إصدار تقرير التدقيؽ

هل تؤدي مواطن 
ضعف النظام إلى 
تحرٌف جوهري 

 فً القوائم

هل النظام ضعٌف 
إلى درجة تجاهله 

 كلٌة

 عمؿ االختبارات األساسية عمى نطاؽ مكثؼ

 إبالغ الجيات المعنية بمواطف الضعؼ

نظاـ الرقابة 
الداخمية ليس 
لو األثر عمى 
االختبارات 
 األساسية

 إبالغ الجيات المعنية بمواطف الضعؼ

 الخطوة 

 األولى

وة الخط

 الثانٌة

الخطوة 

 الثالثة

الخطوة 

 الرابعة

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم



 

 
181 

 

 ....إعٓاياخ انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ..........................انفظم انثانث................           

 :اتجاه نظاـ الرقابة الداخميةالمدقؽ الخارجي  مسؤولية .7
الشركات العامة المقيدة  بالبورصة أف تقوـ بإعداد تقرير عف (  (Sarbanes-Oxleyطالب قانوف

مى بعض الخدمات غير التقميدية مدى فعالية نظاـ الرقابة الداخمية، وقد ترتب عمى ذلؾ زيادة في الطمب ع
بداء الرأي في تمؾ  نظاـالخارجييف والمتعمقة بفحص تقارير اإلدارة عف مدى فعالية  فمدققيمل الرقابة الداخمية وا 

. عمى أف يتـ إصدار ىذا التقرير إما بشكؿ منفصؿ أو مدمج مع 1مدقؽ الخارجيمالتقارير في تقرير مستقؿ ل
ية، حيث أف مراجعة القوائـ المالية وتأكيد اإلدارة عف الرقابة الداخمية يعتبراف تقرير مراجعة القوائـ المال

نشاطيف متكامميف، كما أف تاريخ تقرير المدقؽ عف القوائـ المالية وتاريخ تقرير المدقؽ عف الرقابة الداخمية 
 .2نفسويجب أف يكوف 

عمى المدقؽ الخارجي بالتصديؽ  ىناؾ العديد مف المنافع التي ُيمكف الحصوؿ عمييا نتيجة قياـو 
 :3ما يمي منيانذكر الرقابة الداخمية بالشركة محؿ التدقيؽ،  تقرير اإلدارة عف فعالية نظاـ

  الرقابة الداخمية لمشركة في نظاـ تستغؿ اإلدارة في كثير مف الحاالت لنواحي الضعؼ الموجودة في
لكشؼ عف أو منع الرقابة الداخمية قد يؤدي إلى انظاـ  التالعب بالقوائـ المالية، وبالتالي فإف تقييـ فاعمية

 حدوث ىذا التالعب؛
 الرقابة الداخمية عمى نظاـ ىـ الجوانب التي ييتـ المدقؽ الخارجي بتقييميا ىي مدى اشتماؿ مف أ

ضي الذي يمكف إجراءات فعالة لتخفيض حاالت الغش والتالعب وذلؾ حتى يمكف تخفيض خطر التقا
 دقؽ؛أف يتعرض لو الم

  الرقابة الداخمية بالشركة قد يكشؼ عف وجود بعض إجراءات نظاـ تقييـ المدقؽ الخارجي لمدى فاعمية
الرقابة الداخمية وبالتالي فإنو يجب استبعاد تمؾ نظاـ ي إلى زيادة فاعمية الرقابة الداخمية التي ال ُتؤدِّ 

 ة؛ة الداخمية وتخفيض تكمفة الرقابالرقابنظاـ اإلجراءات لتبسيط 
  الرقابة الداخمية بالشركة إلى توفير درجة عالية نظاـ ُتؤدي ثقة المتعامميف في سوؽ األوراؽ المالية في

 مف الثقة في القوائـ المالية وزيادة القابمية في االعتماد عمى القوائـ المالية  التي ُتِعّدىا إدارة الشركة.
وذلؾ لوجود -بالتدقيؽ الخارجي  اخمية مرتبطنظاـ الرقابة الدإطار حوكمة الشركات عادة ما نجد في 

ويظير ذلؾ مف خالؿ اىتماـ التشريعات والقوانيف خاصة منيا القانوف األمريكي  -التكامؿ بينيما
(Sarbans-Oxley)، الرقابة الداخمية إضافة إلى التدقيؽ الخارجي لما نظاـ ىذا األخير حفز عمى االىتماـ ب

                                                           
، 2014، مصر، اإلسكندريةدار التعميـ الجامعي،  المراجعة المتكاممة: مدخؿ المراجع العربي لمقرف الواحد والعشريف،شحاتة السيد شحاتة،   1
 .134ص

 .223جيياف عبد المعز الجماؿ، مرجع سابؽ، ص  2
دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخمية وفقًا ألحدث المعايير الدولية واألمريكية: مدخؿ عبد الوىاب نصر عمي وشحاتة السيد شحاتة،    3

دارة المخاطر وتكنو   .59مرجع سابؽ، صلوجيا المعمومات، الحوكمة وا 
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اخمية وتوسيع الرقابة الدنظاـ وقد استيدؼ ىذا القانوف تفعيؿ ضوابط  .1ؿليما مف منافع عمى المدى الطوي
قياـ المدقؽ بتوفير تأكيد عف التقرير عف تمؾ الضوابط و  الشركات مف خالؿحوكمة دور المسؤوليف عف 

 .2تفعيؿ تمؾ الضوابط وااللتزاـ بيا في الشركات محؿ التدقيؽ في تقرير التدقيؽ
تدقيؽ الخارجي اتجاه نظاـ الرقابة الداخمية، مف خالؿ الضماف الذي ويتضح الدور الحوكمي لم 

ُيمكف أف ُيقدِّمو المدقؽ الخارجي حوؿ نظاـ الرقابة الداخمية، حيث أف القيمة المضافة التي ُيقدِّميا المدققوف 
دقيؽ الرقابة . كما أف ت3الخارجيوف لممساىميف تتمثؿ في ضماف فعالية وقوة أنظمة الرقابة الداخمية لمشركات

حيا  الداخمية ُيحقِّؽ مساىمة إضافية لمتأثير اإليجابي المفترض لمرقابة الداخمية عمى حوكمة الشركات  ُنوضِّ
 :4فيما يمي
  يستيدؼ تدقيؽ الرقابة الداخمية توفير آلية لمراقبة الرقابة، أو بمعنى آخر إيجاد وسائؿ لمرقابة عمى

فإذا تـ  ـ المالية مف التحريفات الجوىرية،يمة لضماف سالمة القوائالرقابة الداخمية وسالرقابة، حيث أف 
ة سوؽ الماؿ مثاًل رًا غير معدؿ عنيا لممساىميف وىيأـ المدقؽ الخارجي تقريالرقابة الداخمية وقدّ  تدقيؽ

 ة الداخمية في تحقيؽ المرجو منيا؛فإنو يكوف قدَّـ أداة ألصحاب المصمحة ُتطمئنيـ عمى فعالية الرقاب
  ُيوفِّر تدقيؽ الرقابة الداخمية وسيمة الطمئناف أصحاب المصمحة بشأف تحقيؽ الرقابة الداخمية ألىدافيا

 خاصة منيا ما يمي:
  ضماف خمو القوائـ المالية مف التحريفات الجوىرية؛ 
  ضماف التزاـ الشركة بالقوانيف والموائح؛ 
  .ضماف كفاءة وفعالية العمميات واألنشطة 
 الخارجي النظيؼ حوؿ نظاـ الرقابة الداخمية يعني تمقائيا استيفاء نظاـ الرقابة الداخمية  إف رأي المدقؽ

( والتي تعني بالتالي أداء مجمس اإلدارة لدوره اإلداري، وىو COSOلمعايير الفعالية الخمس )معايير 
 األمر الذي ُيؤثِّر إيجابا في حوكمة الشركة.

 الشركات، حوكمة إطار في الداخمية الرقابة نظـ حوؿ اكبيرً  ااىتمامً  ىناؾ أف سبؽ مما الحظيُ  وعميو
 فعالية حوؿ المالي التقرير مع مدمجا تقريرا الخارجي المدقؽ تقرير يتضمف أف الضروري مف أصبح إذ

 وتقويمو تقييمو دوف الخارجيالمدقؽ  لعمؿ إضافية قيمة ىناؾ تكوف ال حيث الداخمية، الرقابة إجراءات

                                                           
1 John C. Coates IV, The Goals and Promise of the Sarbanes-Oxley Act, The Journal of Economic 
Perspectives, Vol 21, N°1, Winter 2007, p92. 

 .25، ص2014، مصر، اإلسكندريةمعية، الدار الجا، تفعيؿ آليات المراجعة في محاربة االحتياؿ والفسادأميف السيد أحمد لطفي،   2
3 Tariq HASSAN, Corporate Governance and Role of Auditors, Speech made at the ACCA Centenary 
Conference on corporate responsability, in Lahore University of Management Sciences, 10 May 2004, p2 

دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخمية وفقًا ألحدث المعايير الدولية واألمريكية: مدخؿ السيد شحاتة، وشحاتة  عبد الوىاب نصر عمي 4
دارة المخاطر وتكنولوجيا المعمومات،   .501-500مرجع سابؽ، صالحوكمة وا 
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لو  كما تكاممي، بشكؿ الداخمية بالرقابةالخارجي مرتبط  التدقيؽ أف استنتاج إلى يؤدي مما مية،الداخ لمرقابة
 .الشركات حوكمة أىداؼ يحقؽ بما األخيرة ىذه تفعيؿ في كبير دور

، بحيث جاء ابة الداخمية مف قبؿ المدقؽ، فقد نص  عمى فحص وتقييـ نظاـ الرقأما المشرع الجزائري
 إمكانيةيمي: "يقدر محافظ الحسابات  ما 17في الفقرة  SPM/103/94مف المقرر  5 في نص التوصية رقـ

جراءات الشركة المراقبة التي يتولد منيا أحواؿ مالية والتي تقدـ مستوى عالي مف المصداقية". كما  األنظمة وا 
  شكؿ  في  رأيو  أنو عمى محافظ الحسابات أف يبدي  01-10مف قانوف رقـ  23جاء في نص المادة 

 أو  المديريف  اإلدارة ومجمس  مجمس  مف  عمييا  المصادؽ  الداخمية  إجراءات الرقابة  حوؿ خاص  تقرير
 المسيريف. 

 ثانيا: الدور الحوكمي لمتدقيؽ الخارجي اتجاه التدقيؽ الداخمي
ييـ يعتبر التدقيؽ الداخمي مف أىـ الفاعميف الداخمييف في حوكمة الشركات، بحيث يسير عمى تق

ووضع نظـ الرقابة الداخمية لمشركة، ويعتبر ضامنا نوعا ما لسالمة القوائـ المالية التي تعدىا اإلدارة، وىو 
 .الخارجي دقؽمصدر ثقة واطمئناف لدى الم عتبربذلؾ يُ 

 تعريؼ التدقيؽ الداخمي: -1
 مف موظفوف يايؤديوظيفة الداخمي  التدقيؽ فإف، الداخمييف لممراجعيف األمريكي المجمع تعريؼ حسب

 اإلدارية والسياسات لمخطط المستمر والتقييـ والسياسات، لإلجراءات انتقادي فحص تتناوؿ ،الشركة داخؿ
جراءات  الداخمية الرقابة مقومات أف مف والتحقؽ اإلدارية السياسات ىذه تنفيذ دؼبي وذلؾ الداخمية، الرقابة وا 
لداخمي مف قبؿ المجمع األمريكي لممدققيف الداخمييف بأنو: . كما تـ تعريؼ التدقيؽ ا1"وكافية ودقيقة سميمة

 لياُيقّدـ  كما ا،تيعمميا في التحكـ درجة حوؿ لمشركة ضماف تقديـ إلى ييدؼ وموضوعي مستقؿ نشاط"
 نظامية مقاربة تحقيؽ عمى ويساعدىا ليا. مضافة قيمة إنشاء إلى يؤدييا،  مما تحسين أجؿ مف نصائحال

 .2"فعاليتيا تقوية أجؿ مف قتراحاتالا تقديـذلؾ بو  حوكمةالو  والمراقبة المخاطر إدارة في اتيلمسارا ومنيجية
 االستغناء يمكف ال كنشاطبيا  االعتراؼ حديثةو  االستعماؿ حديثة الوظيفة يذهف الجزائر، فيأما 

  :ما يمي خالؿ مف الثمانيناتبداية  في إال الجزائري المشرع عمييا ينص فمـ عنو. 
 ىياكؿ وتدعيـ تنظيـ العمومية االقتصادية المؤسسات مىع يتعيف : "88/01مف القانوف 40ة الماد 

  "؛3وتسييرىا سيرىا أنماط مستمرة بصفة وتحسيف المؤسسة، في بالمراقبة خاصة داخمية

                                                           
 .126ص ،مرجع سابؽسرايا،  السيد محمد  1
ممتقى وطني حوؿ مينة التدقيؽ في الجزائر بيف الواقع  ،لواقع الجزائري والممارسات الدوليةنشاط التدقيؽ الداخمي بيف اعبد الرحماف العايب،   2

 12و 11سكيكدة، الجزائر، يومي  1955أوت  20واآلفاؽ في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة 
 .3ص ، 2010أكتوبر 

 .109، ص40، المادة 1988 يناير 12 بتاريخ الصادرة ،2العدد الجزائرية، ريةلمجميو  الرسمية الجريدة 3
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  دوري اقتصادي لتقييـ االقتصادية العمومية المؤسسات تخضع: "88/01مف القانوف  41المادة  
 ؛"التنظيـ طريؽ عف الغرض ليذا مؤىؿ جياز بو يقـو
  إقامة إلى مدعوه العمومية االقتصادية المؤسساتعمى أف " نص: ت91/01مف القانوف 40المادة 

 .1ممحوظ" بشكؿ أدائيا طرؽ وتحسيف المؤسسات لمراجعة داخمية نظـ وتدعيـ
ص الفادح في ىذا ومف أجؿ تطوير مفيـو التدقيؽ الداخمي في المؤسسات الجزائرية ومعالجة النق

اتفاقية شراكة جزائرية فرنسية لتكويف المدققيف  1993المجاؿ وتكويف مدققيف داخمييف، أبرمت الجزائر سنة 
والتي كاف  (AACIA)الداخمييف الجزائرييف وتـ إنشاء أوؿ جمعية لممدققيف االستشارييف الداخمييف الجزائرييف 

لداخمي في الجزائر، حيث أصبحت ىذه الجمعية فيما بعد ىدفيا الرئيسي تطوير وتعزيز مينة التدقيؽ ا
رفقة العديد مف الدوؿ )كالواليات المتحدة  (IIA)عضوًا في معيد المدققيف الداخمييف  1995وبالتحديد في سنة 

األمريكية، كندا، فرنسا، لكسمبورغ، بمجيكا، سويسرا، تونس، المغرب...الخ(، وفي السنة نفسيا أصبحت 
سبتمبر مف سنة  25. وفي (UFAI)عضو منتسب في االتحاد الفرنكوفوني لمتدقيؽ الداخمي  الجمعية أيضا

في حيف ترؾ المبادرة  88/01مف قانوف  40والذي أزاؿ اإللزاـ القانوني لممادة  95/25صدر األمر  1995
 ضبفر  المتعمؽ 03/2002 رقـ التنظيمي صدر النص 2002نوفمبر 11وفي  لممؤسسات في ىذا المجاؿ.

 والبنوؾ المالية المؤسسات عمى يتعيف" ّأنو عمى نص الذي، المالية والمؤسسات البنوؾ عمى داخمية رقابة
 وتسيرىا. سيرىا أنماط مستمرة بصفة وتحسيف المؤسسة في بالمراقبة خاصة داخمية ىياكؿ وتدعيـ تنظيـ

رقية االستثمار تحت رقـ صدر األمر الوزاري مف وزارة الصناعة وت 2007جانفي مف سنة  30بتاريخ و 
079/07/SG  ثـ نجد 2والذي أوجب وضع ىيكؿ لمتدقيؽ الداخمي في كؿ المؤسسات العمومية االقتصادية .

الذي يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيؽ  2009فيفري  22المؤرخ في  96-09أف المرسوـ التنفيذي 
ية أكد في المادة الثانية منو أف: "المفتشية ممزمة المفتشية العامة لممالية لتسيير المؤسسة العمومية االقتصاد

 .3برقابة حسف سير التدقيؽ الداخمي"
 نذكر أىميا فيما يمي: : التدقيؽ الخارجي والتدقيؽ الداخمي بيف التشابو أوجو  -2
 ييدؼ كؿ مف المدقؽ الخارجي والداخمي لوجود نظاـ رقابة داخمية فعاؿ لمنع وتقميؿ حدوث األخطاء

 والتالعب؛
  كؿ مف المدقؽ الداخمي والخارجي يقوـ بتوفير المعمومات الالزمة والتي ُتساِعد في إعداد القوائـ المالية

 ؛4التي يمكف االعتماد عمييا مف قبؿ األطراؼ المعنية
                                                           

 .112، ص40، المادة 27/04/1991، المؤرخة في 20الجزائرية، العدد لمجميورية الرسمية الجريدة  1
 .190-189، مرجع سابؽ، صحسيانيعبد الحميد   2
المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيؽ المفتشية العامة لممالية لسير المؤسسة العمومية  ،2009فيفري  22المؤرخ في  96-09المرسـو التنفيذي رقـ   3

 .2المادة ،  2009، لسنة 14االقتصادية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 
 .26غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص  4



 

 
184 

 

 ....إعٓاياخ انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ..........................انفظم انثانث................           

 بأىمية جيؿ ىناؾ فأ وأ ضعيفة جراءاتاإل تكوف عندما قمؽ في يكوف والداخمي الخارجي دقؽالم مف كؿ 
 عمى يعمؽ قد نوأ مف رغـالب المالية، القوائـ تماماً  تمس التي األمور في الخارجي المدقؽ ويشارؾ ا،بي االلتزاـ

 في كذلؾ المفيوـ، ىذا اتخاذ إلى الداخمي التدقيؽ ميؿيو  والتوجييات، المعايير لوضعة العام الترتيبات
 ة؛المناسبالرقابة  مستوى لرفع محاولو
 في التدقيؽ لمعايير يرجع الخارجي فالمدقؽ الوظيفتيف، بيف جابياإلي التعاوف إلى يسعى كالىما 
 ويصمـ المساواة قدـ عمى يكوف التعاوف وىذا الداخمي،دقؽ الم عمؿ عمى عتمادمدى اال في لمنظر رشاداتاإل

 .الوقت نفس في الموقع نفس في يعمالف الفريقيف كال يكوف حينما يقةعِ المُ  المواقؼ لتجنب جزئياً 
 1تدقيؽال عف الرسمي تقريره ـقدِّ يُ  كالىما. 
يختمؼ التدقيؽ الخارجي عف التدقيؽ الداخمي : الداخميالتدقيؽ أوجو االختالؼ بيف التدقيؽ الخارجي و  -3

 مف أوجو عديدة،  نتعرض ألىـ جوانب ىذا االختالؼ في الجدوؿ الموالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21-20أشرؼ حنا ميخائيؿ، مرجع سابؽ، ص 1
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 داخمي والتدقيؽ الخارجي.(: بعض أوجو االختالؼ بيف التدقيؽ ال7جدوؿ رقـ )
 التدقيؽ الخارجي التدقيؽ الداخمي معيار المقارنة

تحقيؽ كفاية إدارية وانتاجية مف خالؿ القضاء عمى  - اليدؼ مف التدقيؽ
 اإلسراؼ واكتشاؼ األخطاء والتالعب في الحسابات؛

التأكد مف صحة المعمومات المقدمة لإلدارة لالسترشاد  -
 القرارات وتنفيذىا.بيا في رسـ الخطط واتخاذ 

إبداء الرأي الفني المحايد عف مدى صدؽ وعدالة التقارير 
المالية عف فترة محاسبية معينة وتوصيؿ النتائج إلى الفئات 

 المستفيدة منيا.

عالقة القائـ بعممية 
 التدقيؽ بالمنشأة

 (شخص طبيعي أو معنوي ميني مف خارج المنشأة )مستقؿ موظؼ مف داخؿ المنشأة )تابع(

ما أف طبيعة عمؿ ُتحدِّد اإلدارة نطاؽ عمؿ المدقؽ، ك نطاؽ وحدود التدقيؽ
سمح لو بتوسيع عمميات الفصؿ تالمدقؽ الداخمي 

مكاناتواالختبارات لما لديو مف وقت  تساعده عمى تدقيؽ  وا 
 جميع عمميات المنشأة.

ع بيف المنشأة يتحدد نطاؽ وحدود العمؿ وفقًا لمعقد الُمَوقَّ 
معايير التدقيؽ المتعارؼ و  الخارجي والعرؼ السائدوالمدقؽ 

وما تنص عميو القوانيف المنظمة لمينة التدقيؽ وغالبا  عمييا
ما يكوف التدقيؽ الخارجي تفصيمي أو اختياري تفصيمي أو 

 اختياري وفقًا لطبيعة وحجـ عمميات المنشأة محؿ التدقيؽ.
التوقيت المناسب 

 لألداء
 طواؿ السنة المالية؛ يتـ الفحص بصورة مستمرة -
 اختيارية وفقًا لحجـ المنشأة. -

يتـ الفحص مرة واحدة )نيائية( أو خالؿ فترة  -
 دورية أو غير دورية طواؿ السنة المالية )مستمرة(؛

 قد يكوف كامؿ أو جزئي؛ -
 إلزامية وفقًا لمقانوف السائد. -

 قراء التقارير المالية؛ - إدارة المنشأة. المستفيديف
 أصحاب المصالح؛ -
 إدارة المنشأة. -

يوجد لديو استقالؿ جزئي حيث أنو يخدـ اإلدارة وُيعيَّف مف  االستقاللية
 قبؿ اإلدارة.

يتمتع المدقؽ باستقاللية تامة، ألنو شخص محايد ومف خارج 
 المنشأة.

ُيعيَّف مف قبؿ إدارة المنشأة وُيقدِّـ تقريره بعد عممية التدقيؽ  مف يقـو بتعيينو
 لإلدارة.

ف مف قبؿ المالؾ لذلؾ فيو مسؤوؿ أماميـ وُيقّدـ تقريره ُيَعيَّ 
 النيائي ليـ.

طريقة تحديد قيمة 
 العمؿ المنجز

 تكوف في صورة أتعاب تدفع المنشأة مبالغ في صورة مرتبات

يمكف أف يتناوؿ جميع إجراءات الرقابة التي يقـو عمييا  الرقابة الداخمية
 المشروع كيدؼ

ية كوسيمة لتحديد مدى االختبارات ونوعيا ُيقيِّـ الرقابة الداخم
 وينصب اىتمامو عمى الرقابة المالية والمحاسبية.

طبيعة المعمومات 
 التي ُيقدِّميا التدقيؽ

 المعمومات التي تكفي لتدعيـ وتأييد القوائـ المالية. المعمومات التي تسمح لإلدارة باتخاذ قرارات إدارية جيدة.

 يتـ فحصو في وحدات القطاع العاـ. وعًا لمفحص.يكوف موض األداء التنظيمي
مصادر توجييات 

 العمؿ
 معايير التدقيؽ والقوانيف والتشريعات السارية. معايير التدقيؽ الداخمي ولوائح المنشأة.

 موجية نحو تقييـ القوائـ المالية. موجية نحو تقييـ اإلدارة. األساليب المستخدمة
 مادًا عمى:مف إعداد الطالبة اعت المصدر:

 .215، ص2009، دار الراية، عماف األردف، مراجعة الحسابات والتدقيؽزاىرة توفيؽ سواد،  -
 .26، ص2006، دار المسيرة، عماف، األردف، تدقيؽ الحسابات المعاصر: الناحية النظريةغساف فالح المطارنة،  -
، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، اجعة الخارجية لمقوائـ الماليةدراسات في المر  ،رجب السيد راشدو سمير كامؿ عيسى و كماؿ خميفة أبوزيد  -

 .53-52،  ص2008مصر، 
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ُيعتبر التدقيؽ الداخمي أحد آليات الرقابة  دور التدقيؽ الداخمي في تطبيؽ حوكمة الشركات: -4
ا، مف خالؿ ، لذا كاف مف الضروري تطوير دوره والوظائؼ التي يؤدييالمساعدة عمى تطبيؽ حوكمة الشركات

أصدر معيد المدققيف الداخمييف معيار فقد في ظؿ متطمبات حوكمة الشركات، وليذا  تطوير معاييره
( الُمَعْنَوف بِػػػ: "طبيعة العمؿ" ضمف معايير األداء، حيث 2100( التابع لممعيار رقـ )2110"الحوكمة" رقـ )

ييـ وعمؿ توصيات مالئمة لتحسيف عممية نص معيار الحوكمة بأنو "يجب عمى نشاط التدقيؽ الداخمي تق
 :1الحوكمة بالمؤسسة"، وذلؾ مف خالؿ القياـ باآلتي

 يندرج ضمنو ما يمي:الدور التأكيدي : 
يجب عمى نشاط التدقيؽ الداخمي تقييـ تصميـ وتنفيذ فاعمية األخالقيات بالمؤسسة والمرتبطة باألىداؼ  -

 والبرامج واألنشطة؛
اخمي تقييـ ما إذا كانت المعمومات المتوفرة عف حوكمة الشركات ُتساِند يجب عمى نشاط التدقيؽ الد -

 وتُدعِّـ استراتيجيات وأىداؼ الشركة.
 :يتضمف وجوب أف تكوف أىداؼ المياـ االستشارية لمتدقيؽ الداخمي متوافقة ومتسقة  الدور االستشاري

 مع القيـ واألىداؼ العامة لمشركة.
 بزيادة ذلؾو  خيرةاأل ذهى زعزِّ تُ  نياأ إذ الشركات حوكمة في اميمّ  ارً و د الداخمي التدقيؽ ظيفةي و ؤدتُ و 

 بزيادة نياو ينفذ التي األنشطةالمدققوف الداخميوف مف خالؿ  ـيقو  حيث ات، الشرك مساءلة عمى قدرةال
 ادالفس اطرمخ كتقميؿ لةو لمد مموكةمال الشركات فيوتحسيف سموؾ الموظفيف العامميف  العدالةو   صداقيةمال

عمى أىمية مسؤولية المدقؽ الداخمي في منع  " Cadbury committee" لجنة أكدت قدي. و المالي و اإلدار 
واكتشاؼ الغش والتزوير. ولتحقيؽ ىذه الوظيفة ألىدافيا، يجب أف تكوف مستقمة وتنظـ بشكؿ جيد وتستند 

 . 2إلى تشريع خاص بيا
ه أحد األطراؼ الرئيسية المسؤولة عف دعـ حوكمة الشركات كما أف التدقيؽ الداخمي يقوـ بأداء دوره باعتبار 

 :3مف خالؿ اتجاىيف، ىما

                                                           
1 Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing, 
2012, p11.  

 ،التكامؿ بيف مينة التدقيؽ وآليات الحوكمة لمواجية الفساد المالي واإلداري في ظؿ معايير المراجعة الدوليةليمى ريمة ىيدوب وباىية زعيـ،   2
نوفمبر  26-25، ورقمة، الجزائر، آليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى العممي الدولي حوؿ

 .10، ص2013
ر الدولي الثامف حوؿ: ، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمالتدقيؽ الداخمي ودوره في ضبط الجودة في إطار حوكمة الشركاتمحمد فالؽ ورضواف أنساعد،  3

، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، الجزائر، دور الحوكمة في تفعيؿ أداء المؤسسات واالقتصاديات
 .167، ص2013نوفمبر  20و19يومي: 
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  وىي مف األطراؼ المسؤولة عف -االتجاه األوؿ: مساعدة مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ واإلدارة التنفيذية
ي في أداء دورىا بفاعمية مف خالؿ تقديـ خدمات االستشارات ف -وقواعدىا الشركات حوكمةتطبيؽ 

 القضايا المختمفة لمتشغيؿ؛
  االتجاه الثاني: القياـ بدوره الذي يتفؽ مع مضموف وظيفتو في متابعة وتحميؿ وتقييـ المخاطر المرتبطة

بالتنظيـ والرقابة المالئمة لمواجيتيا، والتقرير عف ذلؾ مف خالؿ تقديـ خدمات التأكيد والضماف في 
 المجاالت المختمفة.

 التي والتوصيات التقارير خالؿ مفالشركات  حوكمة دعـ في تساىـ الداخمي التدقيؽ وظيفة أفكما 
 : 1التالية باألمور العميا اإلدارة إلى المقدمة التوصيات تتعمؽ حيث ،التدقيؽ ولجنة العميا اإلدارة إلى اميقدِّ تُ 
؛بالخصوص المناسبة التقارير وتقديـ الداخمية الرقابة لنظاـ المستقؿ التقييـ 
؛الداخمية الرقابة نظاـ تصميـ في اىمةالمس 
؛اإلدارية واإلجراءات العمميات كفاءة تقييـ 
؛تالفييا بخصوص التأكيدات وتقديـ المخاطر تحميؿ 
الرقابة ونظـ لممخاطر الذاتي بالتقييـ المختمفة األطراؼ قياـ تسييؿ. 
 :ليةالتا باألمور تتعمؽ فإنيا التدقيؽ لجنة إلى المقدمة التوصيات أما
الشركة؛ في الداخمية الرقابة نظاـ سير بخصوص تأكيدات 
؛المالية التقارير إعداد وطرؽ المحاسبية الممارسات بخصوص والمستقؿ الموضوعي التقييـ 
؛والرقابية المحاسبية بالعمميات المتعمقة لممخاطر الموضوعي التحميؿ 
أخرى تحقيقات وأية تياؿواالح بالتالعب الخاصة التحقيؽ بعمميات تتعمؽ توصيات. 

وقد اىتمت المجامع العممية والمنظمات المينية بتطوير التدقيؽ الداخمي، بغرض تقديـ صورة جديدة 
 :2لممينة، وبياف أثرىا عمى تفعيؿ ودعـ حوكمة الشركات مف خالؿ ما يمي

 و إلى مجمس اإلدارة، اعتبار التدقيؽ الداخمي نشاطا مستقال عف اإلدارة التنفيذية لمشركة، نتيجة تبعيت
لى المساىميف عند  ضمف دائرة لجنة التدقيؽ المنبثقة عنو، كما أنو يقوـ بعرض تقارير إلى ىذا المجمس وا 

 الضرورة؛
  أنو نشاط موضوعي يقوـ بتنفيذ أعماؿ التدقيؽ الداخمي، مف خالؿ أشخاص مينييف ذوي خبرة وميارة

 عالية؛

                                                           
1Hermanson Dana and Rittenberg Larry, INTERNAL AUDIT AND ORGANIZATIONAL GOVERNANCE, The 
Institute of Internal Auditors, Florida, USA, 2003, p 32. 

المؤتمر العربي ، ورقة بحثية ضمف أعماؿ نموذج مقترح لتفعيؿ قواعد حوكمة الشركات في اطار المعايير الدولية لممراجعة الداخمية، عشماويمحمد   2
 .11، مصر، صاإلدارية، المنظمة العربية لمتنمية 2005سبتمبر  16-14، كاتاألوؿ حوؿ التدقيؽ الداخمي في اطار حوكمة الشر 



 

 
188 

 

 ....إعٓاياخ انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ..........................انفظم انثانث................           

 ى الخدمات االستشارية، إلى جانب خدمات التأكيد والفحص توسيع نطاؽ التدقيؽ الداخمي ليشتمؿ عم
والتقييـ وفي ىذا تأكيد صريح وموجو لخدمة العمالء، حيث يتخطى المياـ التقميدية، مما ُيدعِّـ دوره في 

 مجاؿ تقييـ المخاطر ودعـ نظاـ حوكمة الشركات؛
 ركة، وتحسيف عممياتيا، وبذلؾ تطور استراتيجية التدقيؽ الداخمي، بحيث تستيدؼ إضافة قيمة إلى الش

 فإف التوجو الجديد ُيؤكِّد عمى اإلسياـ الجوىري لمتدقيؽ الداخمي في تحقيؽ أىداؼ الشركة الكمية؛
  التأكيد عمى اعتبار عناصر نظاـ الرقابة الداخمية ىي المدخؿ الالـز لمساعدة المؤسسة عمى توفير نظاـ

امًا عمى المدقؽ الداخمي مباشرة مياـ ومسؤوليات جديدة جديد ومقبوؿ لحوكمة الشركات، ولذلؾ أصبح لز 
 في مجاالت عديدة كإدارة المخاطر؛

  التزاـ المدقؽ الداخمي بتأدية خدمات التأكيد التي ُتركِّز عمى التقييـ الموضوعي لألدلة مف أجؿ الخروج
 برأي فني مستقؿ حوؿ األعماؿ المينية؛

  ُتعبِّر عف الصورة التي ينبغي أف تكوف عمييا ممارسة مينة ارساء مجموعة مف المبادئ األساسية التي
 التدقيؽ الداخمي، ووضع إطار عاـ لتحسيف أداء أنشطتيا بغرض تحسيف جودتيا وتعزيز عممياتيا.

 كما أف نشاط التدقيؽ الداخمي يجب أف ُيساىـ في حوكمة الشركات مف خالؿ ما يمي:
 وضع القيـ واألىداؼ؛ 
 رصد تحقيؽ األىداؼ؛ 
 ماف القياـ بالمسؤوليات؛ض 
 الحفاظ عمى القيـ؛ 
 العمؿ مع مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ مف أجؿ إدارة المخاطر؛ 
 في المحافظة عمى الداخمي تدقيؽ الد ساعِ يُ ، حيث 1تحقيؽ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة ككؿ

وبالتالي يكمف دور  ،ينو المستمروبالحث عمى تحس نظاـ رقابة مالئـ وذلؾ بتقييـ مدى فاعميتو وفعاليتو
 : 2التدقيؽ الداخمي في تقوية أنظمة الرقابة الداخمية مف خالؿ كونو أحد الوسائؿ الفعالة لمرقابة الداخمية بحيث

التوصيات الالزمة و ف نقاط القوة والضعؼ يبية و شركيبيف نتائج فحص وتقييـ أنظمة الرقابة المطبقة في ال -
قائمة، إذ يعني الفحص تدقيؽ األحداث والوقائع ويعني التقييـ التأكد مف أف كؿ لمعالجة نواحي القصور ال

 ؛المراقبةجزء مف نشاط المنشأة موضع 
ظائؼ تشغيؿ تشمؿ عممية مراجعة العمميات وجود تنفيذ المسؤوليات المرتبطة بو و  ،مراجعة العمميات -

 ؛التنظيـ
 ؛يعني ىؿ األداء كؼء وفعاؿو  ،مراجعة األداء -

                                                           
 .24أشرؼ حنا ميخائيؿ، مرجع سابؽ،  ص  1
 .5، صمرجع سابؽ، نشاط التدقيؽ الداخمي بيف الواقع الجزائري والممارسات الدولية، العايب عبد الرحماف  2
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 ؛االلتزاـ بالسياسات واإلجراءات والقوانيف والتعميماتمراجعة  -
 مراجعة الرقابة المالية؛ -
 .الداخمي تدقيؽعميؿ الرئيسي لمأي مراجعة أداء اإلدارة باعتباره ال ،مراجعة إدارية -
 قديـ التدقيؽ الداخمي والخارجي تقميد بيف العالقة تعتبر الداخمي: بالتدقيؽ الخارجي التدقيؽ عالقة -5

 بيئة ففي الشركات، حوكمة متطمبات زيادة مع العالقةىذه  أنو زادت أىمية إال النوعيف، ظيورب ُعِرؼ
بينيما. والتكامؿ ىو تحقيؽ  العالقة تعميؽ أىميةمف زاد  امم تكامال، دورىـ أكثر أصبح الحديثة األعماؿ

بادلة في مجاؿ األىداؼ التعاوف والتنسيؽ بيف المدقؽ الداخمي والمدقؽ الخارجي عمى أساس المنافع المت
. 1وفي مجاؿ خدمة اإلدارة مف ناحية أخرى بغرض زيادة فعالية وكفاءة أداء التدقيؽ ،المتشابية مف ناحية

وتكمف أىمية التعاوف والتنسيؽ بيف المدقؽ الداخمي والخارجي في أف ذلؾ ُيعد الغاية األساسية والميمة 
وذلؾ عف طريؽ إمدادىا بالمعمومات الصحيحة والصادقة لغرض  لتحقيؽ الكفاءة في األداء التدقيقي لإلدارة،

اتخاذ القرارات الرشيدة مف قبميا ومف قبؿ األطراؼ األخرى مستخدمي المعمومات المصادؽ عمييا مف قبؿ 
وجد العديد مف لداخمي والمدقؽ الخارجي إال أنو ت. وعمى الرغـ مف اختالؼ المياـ األساسية لممدقؽ ا2المدقؽ
، حيث أف القيمة التي ُيضيفيا المدقؽ عتبر أساسًا لبناء التعاوف بينيماوالتي تُ بينيما مات المشتركة االىتما

الداخمي لمشركة التي يعمؿ بيا تنعكس عمى مستوى التعاوف والتنسيؽ بيف المدقؽ الداخمي والمدقؽ 
 ؽ الداخمي.. والشكؿ الموالي ُيمخص مجاالت التعاوف بيف المدقؽ الخارجي والمدق3الخارجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مجمة ، الداخمي والمدقؽ الخارجي لمحد مف الفساد المالي: دراسة تطبيقية في جامعة الموصؿالتكامؿ بيف عمؿ المدقؽ شيماء محمد سمير إبراىيـ،   1

 .135، ص2013، 41، كمية الحدباء الجامعة، مركز الدراسات المستقبمية، بحوث مستقبمية
 .136المرجع نفسو، ص  2
مجمة جامعة  دراسة حالة قطاع غزة،: ظر المدققيف الخارجييفالعالقة بيف المدقؽ الداخمي والمدقؽ الخارجي مف وجية نصبري ماىر مشتيى،   3

 .410، ص2013، 2، العدد15، غزة، المجمد األزىر
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 (: مجاالت التعاوف بيف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي13شكؿ رقـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، 2014، دار الكتاب الجامعي، العيف، االمارات العربية المتحدة، المراجعة وحوكمة الشركاتجيياف عبد المعز الجّماؿ،  المصدر:
 .453ص

لسابؽ، نستنتج أف ىناؾ مجاالت عمؿ لممدقؽ الداخمي تدخؿ في دائرة اىتماـ ومجاؿ مف الشكؿ ا
عمؿ المدقؽ الخارجي، لذلؾ فإف الوضع األمثؿ ىو التعاوف بيف كؿ مف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي 

ألدنى، لتجنب التكرار غير الضروري في العمؿ وتخفيض الوقت الالـز ألداء التدقيؽ الخارجي إلى الحد ا
ويستمـز ذلؾ قياـ المدقؽ الخارجي بتقييـ عمؿ المدقؽ الداخمي لتحديد مدى االعتماد عمى ذلؾ العمؿ عند 

 التخطيط لعممية التدقيؽ الخارجي التي سيقوـ بتنفيذىا.
التي يجب أف تكوف موجودة بيف التدقيؽ الداخمي والخارجي ُتعتبر ممارسة جيدة  كما أف حسف العالقة

قدِّـ مساىمة ىامة في تحقيؽ أىداؼ حوكمة الشركة. وقد قاـ "المعيد الرئيسي لممدققيف الداخمييف ُيمكف أف تُ 
بدراسة حاوال مف خالليا التأكيد عمى  2010في ىولندا" و"المعيد اليولندي الممكي لممحاسبيف القانونييف" عاـ 

ف ُتحسِّف فعالية  حوكمة الشركات. حيث  الممارسات الجيدة لكال مف التدقيؽ الداخمي والخارجي والتي ُيمكف أ
تأتي مالئمة ىذه الدراسة مف كونيا قامت بتجميع عدد كبير مف الممارسات الجيدة التي تـ تحديدىا لمتدقيؽ 
الداخمي والخارجي في سياؽ حوكمة الشركات، وبالتالي تُقدِّـ ىذه الدراسة تجميع أفضؿ الممارسات كما ىو 

 ممثؿ في الشكؿ الموالي:
 
 

 

 نظاـ الرقابة الداخمية

 القوائـ المالية الختامية

 المحاسبة والسجالت األخرى

 نوعية اإلدارة

 كفاءة المستخدميف

 كفاءة المستشاريف الخارجييف

 المدقؽ الخارجي

 رػػػػػػػػػػتقري

 شركةالمساىموف وأصحاب ال
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 حوكمة عمى ايجابي انعكاس التدقيؽ الداخمي والخارجي لو بيفالتكامؿ  أف سبؽ مما يتضح
 إدراجيا يمكف والتي، خارجيا أوالشركة  ؿداخ سواءالمصمحة  ألصحاب مف مزايالما يوفره  وىذا ت،شركاال

  :يمي فيما

 1 ٌجب أن ٌبذل المدقق الخارجً كل جهده لتحسٌن تعاونه مع المدقق الداخلً تحت إشراف لجنة التدقٌق.

 

 

 2 والتقارٌر بٌنهما إلى أقصى قدر ممكن.  ق الداخلً الملفاتٌجب أن ٌتبادل المدقق الخارجً والمدق

 

 

 3 التأكٌد على االتصال المباشر بٌن المدقق الداخلً والمدقق الخارجً عن طرٌق اتفاق واضح بٌنهما.

 

 

4 

 

 

دقٌق، التخطٌط لعملٌة ٌنبغً أن ٌتم تنظٌم االجتماعات بٌن المدقق الداخلً والمدقق الخارجً لتبادل المعلومات حول منهج الت
 التدقٌق، وتوضٌح المهام وتوزٌع المسؤولٌة.

5 

 

 

ٌجب أن ٌبلغ كل من المدقق الداخلً والمدقق الخارجً بعضهم بعضا بشأن المخاطر، وعملٌات الغش، وأوجه القصور 
 المهمة فً نظام الرقابة الداخلٌة التً لُوِحظت.

 7 ختٌار الرئٌس التنفٌذي لقسم التدقٌق الداخلً.ٌمكن أن ٌشارك المدقق الخارجً فً عملٌات ا

 

 

 9 ٌجب أن تكون هناك وثٌقة تتضمن تقسٌم المهام بٌن المدقق الخارجً والمدقق الداخلً، وهٌكلة وكثافة التعاون بٌنهما.

 

 

 11 ٌجب أن ٌناقش المدقق الخارجً مع المدقق الداخلً ترجٌح المخاطر كأساس لخطة التدقٌق.

 

 

ٌجب أن ٌبلغ المدقق الخارجً والمدقق الداخلً بعضهما البعض فً مرحلة مبكرة، وأن ٌتشاورا بٌنهما من أجل التحدٌد 

 وبشكل صحٌح تأثٌر عملٌات التدقٌق المخطط لها.
11 

 

 
وصول إلٌها ٌمكن للمدقق الداخلً أن ٌضع الملفات التً تلبً متطلبات المدقق الخارجً بشكل ٌسهل على المدقق الخارجً ال

 مباشرة
12 

 
 13 ٌجب أن ٌسمح المدقق الخارجً للمدقق الداخلً بالوصول المباشر إلى األجزاء ذات الصلة من الملفات الخاصة بهما.

 

 

ٌجب أن ٌضع المدقق الخارجً والمدقق الداخلً خطة لتحسٌن كفاءة وفعالٌة التعاون بٌنهما، استنادا إلى تقٌٌم دوري 
 لتعاونهما.

14 

 

 

ب أن ٌبلغ المدقق الخارجً والمدقق الداخلً بعضهم البعض عما ٌالحظ بشأن استالم شكاوى أو عن أي اقتراحات ٌج
 للتحسٌن.

15 

 

 
م كل من المدقق الخارجً والمدقق الداخلً للجنة التدقٌق منهج متكامل وخطة للتدقٌق. ٌُقدِّ  16 ٌجب أن 
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 1:الخارجي في اآلتي دقؽتبرز أىمية التكامؿ لمم: الخارجي دقؽمف زاوية المأوال: 
 الداخمي  تدقيؽة، العتبار أف الشركرقابة الداخمية المعتمد في الالخارجي في نظاـ ال دقؽثقة واطمئناف الم

 ؛ؼ عمى فاعميتوـ ىذا النظاـ لموقو سعى إلى تقييي
 الداخمي قد  تدقيؽالخارجي عمى دقة البيانات المحاسبية المسجمة في الدفاتر، ألف ال دقؽالم اطمئناف

فحص المستندات وراجع النظاـ المحاسبي ووقؼ عمى مدى االلتزاـ بالطرؽ والمبادئ المحاسبة، وكذا 
 ؛لداخمية المعتمد في قسـ المحاسبةمدى صالبة نظاـ الرقابة ا

 تدقيؽسيـ بشكؿ كبير في إنقاص كمفة اليُ كوف شامؿ لجميع البنود يي عادة ما ذال الداخمي تدقيؽال إف 
 دقؽح لممتيِ يُ  ولخارجي مف فحص بنود أخرى، كما أنا دقؽ، وكذا توفير الوقت لمسماح لممالخارجي

 تدقيؽ؛الخارجي توجيو عممية ال
 تدقيؽ؛الداخمي بما يخدـ األىداؼ المتوخاة مف ال دقؽالخارجي كفاءة أداء الم دقؽخذ في حسباف الماأل 
  ت العمؿ بما الخارجي مف زيادة ساعادقؽ ات وتوزيعيا جغرافيا يحتـ عمى المشركإف كبر حجـ ال

فيي تراقب مختمؼ أجزاء داخمي كوظيفة لدى اإلدارة تدقيؽ ة، لذا وفي ظؿ وجود شركيتناسب وطبيعة ال
الخارجي مف توجيو  دقؽىذا يسمح لممو  .ة أو في المناطؽ األخرىدة سواء في المنطقة الواحشركىذه ال

 .الداخمي تدقيؽفي المناطؽ أو األجزاء التي لـ يشمميا برنامج ال تدقيؽعممية ال
 :2في العناصر اآلتية الزاويةىذه  مفتبرز أىمية التكامؿ : الداخمي دقؽمف زاوية المثانيا: 

قابة الداخمية ويستطيع أف ُيقدِّـ توصيات مف شأنيا االسياـ في تطوير يقوـ المدقؽ الخارجي بتقييـ نظاـ الر  -
 الرقابة الداخمية، وُيساعد عمى تطوير مناىج تدريب المدققيف الداخمييف وتحسيف برامجيـ المختمفة؛

يتجو المدقؽ الخارجي إلى استخداـ أساليب مختمفة في الفحص والتدقيؽ منيا استخداـ العينات االحصائية  -
الحاسبة االلكترونية األمر الذي يتطمب مف إدارة التدقيؽ الداخمي مجاراة التطور واستخداـ تمؾ األساليب في و 

 تدقيؽ البيانات المحاسبية وعمميات الوحدة؛
ُيؤكِّد التكامؿ إمكانية انطالؽ التدقيؽ الداخمي اتجاه المينية أي التخصص في التدقيؽ، فيتجو إلى مجاالت  -

 ات واألنشطة بعد إلماـ المدقؽ الداخمي بالنواحي المالية والمحاسبية. تدقيؽ العممي
 :3بالنسبة لإلدارة فُيحقؽ التكامؿ بيف التدقيؽ الخارجي والداخمي ما يمي: ثالثا: مف زاوية اإلدارة

 ؛وعدالة القوائـ المالية اد ثقتيا بنظاـ الرقابة الداخميةتزد 
                                                           

 التخطيط تخصص ،(منشورة غير) ، أطروحة دكتوراهالدولية التجارب ضوء عمى: الجزائر في المالية لممراجعة متكامؿ إطار نحومسعود صديقي،   1
 .67،  ص2004جامعة الجزائر،  االقتصادي،

 .137شيماء محمد سمير إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  2
تقويـ مدقؽ الحسابات الخارجي لوظيفة التدقيؽ الداخمي في ظؿ تطبيؽ معيار التدقيؽ الدولي ذي الرقـ وباسؿ خالد شناؽ،  عمي عبد القادر ذنيبات  3

، 2، العدد2، المجمدالمجمة األردنية في إدارة األعماؿ، في األردف: دراسة تحميمية مف وجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف والداخمييف 610
 .190، ص2006
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  ؛تخفيض تكمفة التدقيؽ الخارجي 
  حكاـ الرقابة عمييا. توجيو  موارد الشركة وا 

رأي مف يستعمؿ أىـ يعتبر أصحاب المصمحة في الشركة في الشركة:  رابعا: مف زاوية أصحاب المصمحة
يجعؿ مصداقية ىذا  الداخمي والخارجي تدقيؽالخارجي، فإدراؾ ىؤالء األطراؼ بأىمية التكامؿ بيف الدقؽ الم

بيف التدقيؽ الخارجي أىـ الفوائد المترتبة عف التكامؿ  ومف. فالنوعيالرأي يتوقؼ عمى درجة التكامؿ بيف 
 :1والداخمي بالنسبة ألصحاب المصمحة في الشركة ما يمي

 النوعيف؛ بيف التكامؿ باعتماد الختامية المالية القوائـ في الواردة العناصر لكؿ الرأي شمولية 
أمواليـ؛ عمى ةالشرك أصحاب اطمئناف 
المالية، القوائـ في المحتواة لمعناصر الفعمي الواقع عف رعبِّ تُ  والتي المفحوصة لممعمومات يالمتواز  الضخ 
 المناسبة. القرارات اتخاذ مف العالقة ذات يسمح لألطراؼ مما

 إطار وفي الشركات، حوكمةل الرقابية اآلليات التدقيؽ الخارجي أحد أىـ فإف ،سابًقا إليو ُأشير كما
لحوكمة  الداخميةاآلليات الرقابية الخارجي و  التدقيؽ بيف بيف ىناؾ تكامؿ يكوف أف دالب الشركات حوكمة

 التدقيؽ الخارجي يعمؿ لذلؾ ،)الداخمي التدقيؽ ،الداخمية الرقابة التدقيؽ، لجافمجمس اإلدارة، ) الشركات
 نواحيعديدة مف بأدوار  الخارجي التدقيؽ قياـ مف خالؿوذلؾ  الرقابية،  اآلليات ىذه عجز إخفاء عمى

 :2يمي فيما أىميا ذكر يمكف مختمفة 
أخطاء  ىناؾ كاف إذا ما حالة في وذلؾ ميما دوًرا الخارجي التدقيؽ يمعب المالية التقارير يخص فيما  -

 فييا؛ الثقة ومنحو الخارجي المدقؽ قبؿ مف المصادقة خالؿ مف فييا،وغش 
 اإلدارة قدرة حوؿ المساىميفقبؿ   مف المعمومات عمى الحصوؿ إجراءات يخص فيما جوىري أخر دور  -
 مف ميـ، الحسابات تحضير نوعية حوؿ الخارجي المدقؽ رأي حيث أف فعاؿ، وأداء بطريقة التسيير عمى
 لممساىميف وبالتالي يسمح وواضحة، ومنظمة عادلة والمحاسبية المالية المعمومات بأف يضمف خاللو

 ؛مضموف بشكؿ اإلدارييف تسيير وقبوؿ بالموافقة بالتصويت
 المقدـ التقرير حوؿ رأيو إبداء خالؿ مف حيوًيا دوًرا الخارجي المدقؽ يمعب الداخمية لرقابةنظاـ ال بالنسبة  -
 الرقابة إجراءات يخص فيما لمواقع مطابؽ المسيريف ِقَبؿ مف ىو موصوؼ ما أف بضمانو اإلدارة، قبؿ مف

 ؛الداخمية

                                                           
 .69صديقي، مرجع سابؽ، صمسعود   1

2 David CARASSUS et Nathalie GARDES, Audit légal et gouvernance d’entreprise: une lecture théorique de 
leurs relations, Conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en comptabilité, Bordeaux, 29-30 
septembre 2005, p11-17. 
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 الصمة ذات المختمفة األطراؼ مصمحة يوافؽ بما المسيريف سمطة تحديد ؿخال مف آخر دور لمتدقيؽ  -
 .المصالح أصحاب األطراؼ خدـي بما في التسيير لممسير ممزمة آلية باعتبارىا بالشركة،

لحوكمة  الداخميةاآلليات الرقابية الخارجي و  التدقيؽ بيف مما سبؽ، نخمص إلى أف التنسيؽ والتفاعؿ 
 يعمؿ (الداخمي التدقيؽ ،الداخمية الرقابةنظاـ  التدقيؽ، لجافلمحاسبي، مجمس اإلدارة، اإلفصاح ا) الشركات
 ففإ كبير بشكؿ بينيـتنسيؽ وتفاعؿ   ىناؾ يكوف ما كؿ فإنو ولذلؾ الشركات، حوكمةتعزيز تطبيؽ  باتجاه

 تعمؿ أف فضؿاأل مف اآلليات ىذه أف كما الشركة، عمى المصمحة ذات األطراؼ رقابة بتجسيد ذلؾ يسمح
 .الشركات حوكمة إليو تسعى ما وىو ،إحداىا عف تنجر أف يمكف التي النقائص بينيا لتغطية فيما
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 خالطح انفظم انثانث

التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ حوكمة  إسياماتليذا الفصؿ الذي ىو تحت عنواف مف خالؿ دراستنا 
 لية:توصمنا إلى النتائج التا ،الشركات

في  ستمراراالعمى بتقييـ قدرة الشركة ة لتطبيؽ حوكمة الشركات آليكيقـو المدقؽ الخارجي في إطار دوره  
، ومركزىا المالي بوضوح الحقيقية لمشركة صورةالظِير الفني المحايد الذي يُ  وء رأيإبدامف خالؿ ، النشاط

الشركة التخاذ القرارات التي تمكنيـ طراؼ ذات المصمحة باألالوقت الكافي لمختمؼ األمر الذي يمنح 
 ؛ظيـ إيراداتيـ ومف تدنية خسائرىـمف تع

ُيعد التدقيؽ الخارجي آلية ميمة مف آليات المراقبة ضمف إطار ىيكؿ حوكمة الشركات، وبشكؿ خاص  
 فيما يتصؿ بضماف دقة ونزاىة التقارير المالية واكتشاؼ حاالت األخطاء والغش في التقارير المالية؛

تبر كؿ مف اإلفصاح المحاسبي ومجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ ونظاـ الرقابة الداخمية والتدقيؽ الداخمي يع 
مف أىـ اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات، ويسمح التفاعؿ الجيد لممدقؽ الخارجي مع ىذه 

اؼ عمى األنشطة اآلليات بتغطية العجز الناجـ عف عمؿ ىذه اآلليات بمفردىا، مما يعزز اإلشر 
والمعامالت المالية واإلدارية ومراقبة مدى مطابقتيا لمتطمبات الممارسات اإلدارية والمالية، وُيسِيـ في 

 تعزيز تطبيؽ حوكمة الشركات. 
عينػػة مػػف المػػدققيف الخػػارجييف فػػي عمػػى اإلسػػيامات الحوكميػػة ىػػذه فػػي الفصػػؿ المػػوالي إسػػقاط سػػنقـو و       

 .  ى مساىمتيـ  في تطبيؽ حوكمة الشركاتمدقصد معرفة الجزائر  
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 انفصم انرابغ:

دراسة تطبيقية ػهى ػينة ين انًذققين 

 انخارجيين في انجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
197 

 

 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

  ذًٍٓذ 

تطبيؽ في  في الجزائر التدقيؽ الخارجيمساىمة   مدىتعتمد الدراسة بشكؿ أساسي عمى تحديد 
قياس مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة ، مف خالؿ حوكمة الشركات

الشركة محؿ التدقيؽ عمى االستمرار في النشاط، وكذا قياس مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره 
المدقؽ الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية، باإلضافة إلى قياس  مدى التزاـ 

 الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات.
وليذا الغرض فقد قامت الطالبة بتصميـ استبانو تـ توزيعيا عمى عينة مف المدققيف الخارجييف في 

ج الرزمة اإلحصائية الجزائر، وتـ تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف عينة الدراسة باستخداـ برنام
والذي يسمى اختصارا  (Statistical Package for Social Sciences, version19)لمعموـ االجتماعية 

، لذا ُخصِّص ىذا الفصؿ لعرض المنيجية التي اتبعتيا الطالبة لمحصوؿ عمى البيانات "spss"ػػػػببرنامج ال
 ت الدراسة، وذلؾ مف خالؿ المباحث التالية:الالزمة لمدراسة، ثـ تحميميا واختبار مدى صحة فرضيا

بيانات إلى منيج و ىذا المبحث نتطرؽ مف خالؿ حيث انرطثٍمٍح،  انًثسث األٔل: طثٍعح انذساعح
، باإلضافة إلى حدود الدراسة مجتمع وعينة الدراسةبالتعريؼ وكذا الدراسة بشقييا الثانوية واألولية، 

 ومتغيراتيا؛
 بدًءا تصميـ قائمة االستبياف في ىذا المبحث نتطرؽ إلى طريقة ٔاإلخشاءاخ،انًثسث انثاًَ: انطشٌمح 

 ؛بمرحمة إعداد االستبياف إلى ىيكؿ االستبياف، ثـ نتطرؽ إلى اختبار قائمة االستبياف
ىذا المبحث  يتضمف ،انرسهٍم ٔانًعاندح اإلزظائٍح نثٍاَاخ انذساعح انرطثٍمٍحانًثسث انثانث: 

وغرافية ألفراد عينة الدراسة، وكذا عرض نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة عمى أسئمة تحميؿ الخصائص الديم
 .اإلحصائيةساليب وذلؾ باستخداـ بعض األ االستبياف، باإلضافة إلى اختبار فرضيات الدراسة
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 انرطثٍمٍح انًثسث األٔل: طثٍعح انذساعح

 التالية: سنتناوؿ بالدراسة ىذا المبحث مف خالؿ المطالب
 
 
 
 

 انًطهة األٔل: يُٓح ٔتٍاَاخ انذساعح 

 .وكذا بياناتياالمتبع إلعداد الدراسة ىذا المطمب المنيج نتناوؿ مف خالؿ س
   :المنيج المتبع .1

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، والذي يعرؼ بأنو أسموب 
وظواىر وممارسات موجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي دوف تدخؿ  في البحث العممي يتناوؿ أحداثا

الباحث في مجرياتيا، حيث يصفيا ويحمميا عف طريؽ تحويؿ متغيرات الدراسة إلى متغيرات كمية قابمة 
التدقيؽ مدى مساىمة  وصؼ وتحميؿ  لمقياس بيدؼ اختبار صحة فرضيات الدراسة. وذلؾ مف أجؿ

طالبة إلى جانب الدراسة النظرية الفقد قامت ذلؾ ل، و في تطبيؽ حوكمة الشركات الجزائر  الخارجي في
الدراسة وقد تـ الحصوؿ عمى بيانات  .بدراسة تطبيقية عمى عينة مف المدققيف الخارجييف في الجزائر

يانات بجمع البطالبة ال تتـ إعدادىا ليذا الغرض، وبعد ذلؾ قام استبانوالالزمة مف خالؿ توزيع التطبيقية 
بعد  ت، ثـ قامةجتماعيزمة اإلحصائية لمعموـ اإلر وتحميميا باستخداـ األدوات اإلحصائية، بمساعدة برنامج ال

 الدراسة واستخالص النتائج. فرضيات ىذه اختبارذلؾ ب
 بيانات الدراسة .2

 :اعتمدت الطالبة في جمع البيانات الالزمة ليذه الدراسة عمى نوعيف مف البيانات، وىي كما يمي
 البيانات الثانوية أوال:

حسب استطاعتيا وما توفرت -وىي تمثؿ بيانات الجانب النظري مف الدراسة، حيث قامت الطالبة 
بمراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المنشورة في مجاؿ التدقيؽ الخارجي وحوكمة الشركات.  -ليا مف وسائؿ

عربية واألجنبية والدراسات المنشورة، وأطروحات وتمثمت ىذه البيانات في مجموعة الكتب والدوريات ال
الدكتوراه، كما تـ االستعانة بالشبكة العنكبوتية )االنترنت(، باإلضافة إلى اإلصدارات والمنشورات لممنظمات 

الجانب ُتغطِّي وىي المينية والييآت الميتمة بتنظيـ وتطوير مينة التدقيؽ الخارجي  وكذا حوكمة الشركات، 
 دراسة.الالنظري مف 
 

 انًطهة األٔل: يُٓح ٔتٍاَاخ انذساعح؛ 

 انثاًَ: يدرًع ٔعٍُح انذساعح؛ انًطهة 

 يرغٍشاذٓا.ٔ انًطهة انثانث: زذٔد انذساعح 
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إسيامات التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ حوكمة ة انطالقا مف الجانب النظري أف أىـ وخمصت الطالب
 ما يمي:تتمثؿ فيالشركات 

  ؛في النشاط عمى االستمرار ة الشركةتقييـ قدر  
 ؛في التقارير المالية الغشاألخطاء و  اكتشاؼ  
 ترقية اإلفصاح المحاسبي؛ 
 جنة التدقيؽ؛التنسيؽ مع مجمس اإلدارة ول 
 تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية؛ 
 .التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي 

 موضح ىو كما وذلؾ النظري، الجانب مف انطالقا ةالتطبيقي الدراسة نموذج تصميـ يمكفمما سبؽ  
 :التالي الشكؿ في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مف تصور الطالبة انطالقا مف الجانب النظري لمدراسة المصدر:
 البيانات األولية ثانيا:

، والتي تـ تجميعيا الختبار فرضيات الدراسة، لذلؾ فقد ىي بيانات الجانب التطبيقي مف الدراسة
بعد تصميـ وتطوير أداة الدراسة، ثـ  قامت الطالبة بجمع البيانات األولية عف طريؽ أسموب االستقصاء وذلؾ

 تـ توزيع االستبيانات عمى عينة الدراسة، لمعرفة إجاباتيـ حوؿ مدى مساىمتيـ في تطبيؽ حوكمة الشركات.
 
 
 
 

   في النشاط؛ عمى االستمرار ة الشركةتقييـ قدر 
   لية؛في التقارير الما الغشاألخطاء و اكتشاؼ 
  ؛المحاسبي ترقية اإلفصاح 
  التنسيؽ مع مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ؛ 
  تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية؛ 
  .التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي 
 

 إطهاماث

الخدقيق 

 الخازجي

 ُتساىـ في

 جعبيق

 خىكمت

 الؼسكاث

لخدقيق الخازجي في جعبيق خىكمت ادوز (: 15ػكل زقم )

 الؼسكاث

 تتمثؿ  في
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 انثاًَ: يدرًع ٔعٍُح انذساعح انًطهة

 سنتطرؽ في ىذا المطمب لمجتمع الدراسة ثـ تحديد عينة الدراسة.
 مجتمع الدراسة: .1

ة في يتكوف مجتمع الدراسة مف الخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات المرخص ليـ بمزاولة المين
، 2014مارسة المينة لعاـ ىو مسجؿ في الجداوؿ الرسمية لم ( حسب ما1942، والبالغ عددىـ )الجزائر

(، أما محافظي الحسابات المرخص ليـ 234حيث بمغ عدد الخبراء المحاسبيف المرخص ليـ بمزاولة المينة )
 (، ويمكف توضيح ذلؾ في الجدوؿ الموالي:1708بمزاولة المينة فبمغ عددىـ )

 16/06/2014ائر فيعدد المينييف )الخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات( بالجز  (:8جدوؿ رقـ )
 المجموع المدقؽ الخارجي

 233 األشخاص الطبيعيوف خبير محاسب
 1 األشخاص المعنويوف

 1706 األشخاص الطبيعيوف محافظ حسابات 
 2 األشخاص المعنويوف

 1942 المجموع
، تم االطالع ٌوم:  http://www.cnc.dz. متوفر عمى الموقع:2014جواف 16المؤرخ في  85وزارة المالية رقـ  قرار المصدر:

13/11/2114. 
ممارس لمينة التدقيؽ الخارجي في  1942أف مجتمع الدراسة يتكوف مف  ،يالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله

 الجزائر، ونظرا لكبر حجـ المجتمع وصعوبة حصره اعتمدت الطالبة عمى أسموب المعاينة.
 عينة الدراسة: .2

، فالبد مف تحديد حجـ عينة الدراسة، لذا فقد قامت الطالبة بحساب بم ا أف مجتمع الدراسة معمـو
 :1حجـ عينة الدراسة وفؽ معادلة "ستيفف ثامبسوف"،  والتي صيغتيا كما يمي

 
 

 :حيث
n.حجـ العينة : 
N: .حجـ المجتمع 
z 1.96وتساوي  0.95: الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة. 
d 0.05: نسبة الخطأ وتساوي. 
P 0.05: نسبة توفر الخاصية والمحايدة  وتساوي. 

                                                           
1 Steven K. Thompson, sampling, John Wiley & Sons, third édition, New Jersey, USA, 2012, p59. 
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 بالتعويض في المعادلة:
 
 

 نجد حجـ العينة:
321≈n=320.85 

مف مجتمع الدراسة  %16.735استمارة، وىي تمثؿ نسبة  325وقد بمغت عدد االستمارات الموزعة 
انات والقياـ بالفرز، تـ اعتماد االستبيانات الصالحة كعينة وبعد عممية التجميع الكمي لالستبي  .1942البالغ 

الخبراء المحاسبيف  استبانو مف مجموع االستبيانات التي تـ توزيعيا عمى 103لمدراسة والبالغ عددىا 
ومحافظي الحسابات، وىذا بعد ما قمنا بإقصاء باقي االستمارات والتي استبعدت لمنقص أو لمتضارب 

ح ذلؾ:الموجود في اإلجاب  ات. والجدوؿ التالي ُيوضِّ
 (: اإلحصائية الخاصة بتوزيع االستبياف9الجدوؿ رقـ )

 البياف العدد النسبة
 عدد االستمارات الموزعة 325 %100

 عدد االستمارات الصالحة 103 2%31.69
 عدد االستمارات غير الصالحة 25 %7.692
 عدد االستمارات غير المسترجعة 197 %60.616

 : مف إعداد الطالبة اعتماًدا عمى نتائج فرز البيانات.درالمص
، وىي تمثؿ مدقؽ خارجي (103في )تمثمت  عينة الدراسةمف خالؿ الجدوؿ أعاله، يتضح لنا أف 

جاء  عدد االستمارات التي تـ إدخاؿ بياناتيا إلى البرنامج اإلحصائي بيدؼ معالجتيا، وتحميؿ ومناقشة ما
 مثؿ ذلؾ.فييا، والشكؿ الموالي ي

 
 (.9مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ ): المصدر

32% 

8% 
60% 

 اإلحصائية الخاصة بتوزيع االستبيان(: 16)شكل رقم  

 عدد االستمارات الصالحة 

 عدد االستمارات غٌر الصالحة

 عدد االستمارات غٌر المسترجعة

 
     5.015.096.105.011942

5.015.01942
22 


n
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 وقد توزعت عينة دراستنا جغرافيا عبر بعض واليات الجزائر كما ىو ممخص في الجدوؿ الموالي:
 فئة الدراسة عبر بعض واليات الجزائر(: توزيع 10جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار الوالية 
 %8.74 9 ورقمة

 %5.83 6 سكرةب
 %4.85 5 الجمفة
 %6.8 7 عنابة

 %3.88 4 سوؽ أىراس
 %15.53 16 الجزائر

 %7.77 8 بومرداس
 %21.36 22 سطيؼ
 %4.85 5 البويرة
 %2.91 3 تممساف
 %5.83 6 قسنطينة
 %3.88 4 مستغانـ

 %7.77 8 برج بوعريريج
 %100 103 المجموع

 .توزيع االستبيافمف إعداد الطالبة بناء عمى  المصدر:
 13مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف عينة الدراسة توزعت بيف الشماؿ والجنوب والشرؽ والغرب عمى

وذلؾ ألنيا مكاف إقامة الطالبة، تمييا والية  %21.36بنسبة والية، حيث سجمت أعمى نسبة ليا بوالية سطيؼ 
 والشكؿ الموالي يمثؿ ذلؾ. .%2.91ة ، كما سجمت أدنى نسبة بوالية  تممساف بنسب%15.53الجزائر بنسبة 
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 (.10مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ ): المصدر

 
 ٔيرغٍشاذٓا انًطهة انثانث: زذٔد انذساعح

 يتناوؿ ىذا المطمب  حدود الدراسة ومتغيراتيا، كما يمي:
 حدود الدراسة .1

 تتمثؿ حدود ىذه الدراسة فيما يمي:
 الحدود المكانية: .1.1

الدراسة في الجزائر لقياس مدى مساىمة التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة  تمت ىذه 
 الشركات. 

 الحدود الزمنية:  .2.1
ثـ معالجة البيانات المجمعة االستبياف وتحكيمو وتوزيعو الدراسة التطبيقية بدًءا بإعداد استغرؽ إعداد 

 . (2015إلى غاية ديسمبر 2014مدة عاـ )مف شير ديسمبر مف خاللو 
 متغيرات الدراسة . 2

"دور التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ حوكمة الشركات الجزائرية"، وبالتالي ىذه الدراسة تحت عنواف 
نحاوؿ مف خالليا دراسة واقع دور التدقيؽ الخارجي في الجزائر كمتغير مستقؿ في تطبيؽ حوكمة الشركات 

 ية عمى عينة مف المدققيف الخارجييف في الجزائر. الجزائرية كمتغير تابع، وتـ إجراء الدراسة التطبيق

 ورقلة
9% 

 بسكرة
6% 

 الجلفة
5% 

 عنابة
7% 

 سوق أهراس
4% 

 الجزائر
16% 

 بومرداس
8% 

 سطٌف
21% 

 البوٌرة
5% 

 تلمسان
3% 

 قسنطٌنة
6% 

 مستغانم
برج  4%

 بوعرٌرٌج
8% 

 توزيع فئة الدراسة عبر بعض واليات الجزائر(: 17)شكل رقم  
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 المتغير المستقؿ:  .  1.2
 "، والذي سيتـ قياس إسياماتو مف الزوايا التالية:التدقيؽ الخارجيالمتغير المستقؿ في ىذه الدراسة ىو "

 لنشاط؛في ا المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي اتجاه  تقييـ قدرة الشركة  عمى االستمرار مدى التزاـ   .1.1.2
المػػػدقؽ الخػػػارجي فػػػي الجزائػػػر بػػػدوره الحػػػوكمي اتجػػػاه  اكتشػػػاؼ األخطػػػاء  والغػػػش فػػػي  مػػػدى التػػػزاـ   .2.1.2

 التقارير المالية؛
 المػػدقؽ الخػػارجي بػػدوره الحػػوكمي اتجػػاه اآلليػػات الرقابيػػة الداخميػػة لحوكمػػة الشػػركات. مػػدى التػػزاـ .  3.1.2

 ة:التالي مؤشراتولدراسة ىذه النقطة ارتأينا اختبار ال
 ترقية اإلفصاح المحاسبي؛  تجاهالمدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي ا مدى التزاـ  -
 تجاه التنسيؽ مع مجمس اإلدارة؛المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي ا مدى التزاـ  -
 تجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية؛ المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي ا مدى التزاـ  -
 تجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي.جي بدوره الحوكمي االمدقؽ الخار  مدى التزاـ  -

وتجدر اإلشارة إلى أنو لـ تقـ الطالبة بقياس مدى التزاـ المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي اتجاه لجنة 
التدقيؽ لغياب ىذه األخيرة في معظـ الشركات الجزائرية، ويرجع ذلؾ أف تشكيميا ال يزاؿ يعتبر غير إلزامي، 

 ىا جزًءا مف مسؤوليات مجمس اإلدارة. ويمكف أف نستنبط ذلؾ مما يمي:وذلؾ العتبار 
لـ يتضمف القانوف التجاري بشكؿ صريح تشكيؿ لجاف التدقيؽ، ولكف يمكف  القانوف التجاري: -

منو والتي جاء فييا ما يمي: "يخوؿ لمجمس اإلدارة كؿ السمطات  622استخالصيا ضمنيا في المادة 
مارس ىذه السمطات في نطاؽ موضوع الشركة ومع مراعاة السمطات المسندة لمتصرؼ باسـ الشركة، وي

مجمس اإلدارة عمى تشكيؿ لجاف تدقيؽ  وال يمـزصراحة في القانوف لجمعيات المساىميف"، ومنو فيمكف  
 ُتساعده في أداء ميامو والوفاء بالتزاماتو؛

وىو ميثاؽ غير إلزامي وليس قانوف  ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: -
واجب التطبيؽ، ولـ ُيمـز الميثاؽ المؤسسات بتشكيؿ لجاف التدقيؽ ولـ ُيَسمِّيا لكف اعتبر ذلؾ مف مسؤوليات 

تشكيؿ لجاف متخصصة عمى مستواه لمساعدتو  بإمكانومجمس اإلدارة حيث اكتفى باإلشارة إلى أف المجمس 
ه المجاف المتخصصة تأخذ صفة اإلشراؼ عمى التدقيؽ الخارجي والرقابة لمقياـ بميامو عمى أكمؿ وجو، ىذ

 المالية لمشركة وتحديد مرتبات اإلطارات المسيرة )لجنة المكافآت ولجنة التعيينات(.
 المتغير التابع: .2.2

باعتبػار أف كػؿ العناصػر التػي تطرقنػا إلييػا فػي  "الشركات حوكمة"المتغير التابع في ىذه الدراسة ىو 
 التقسيمات المكونة لممتغير المستقؿ سواء كانت: 

 في النشاط؛ قييـ قدرة الشركة  عمى االستمرارمدقؽ الخارجي اتجاه  تلمدوره الحوكمي ال 
 اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية؛اتجاه  مدقؽ الخارجي لمدوره الحوكمي ال 
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 ية الداخمية لحوكمة الشركات.اآلليات الرقاب اتجاهمدقؽ الخارجي لمدوره الحوكمي ال 
 حوكمة الشركات.المساىمة في تطبيؽ مف شأنو أف يؤدي مف دوف شؾ إلى 
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 انًثسث انثاًَ: انطشٌمح ٔاإلخشاءاخ

يتناوؿ ىذا المبحث وصفا لطريقة تصميـ قائمة االستبياف انطالقا مف مرحمة إعدادىا إلى اختبار 
 ىذا مف خالؿ المطمبيف التالييف:صدقيا وثباتيا، و 

 
 

 
  ذٕصٌعّانًطهة األٔل: إعذاد االعرثٍاٌ ٔطشق  

 تـ إعداد وتجييز ىذا االستبياف ليكوف قابال لمتوزيع عمى عدة مراحؿ وذلؾ عمى النحو التالي:
 االستبياف: إعداد .1

( وىذا Format A4لغرض إجراء ىذه الدراسة فقد تـ بناء استبياف، تـ تحميمو عمى ورؽ عادي )
وىذا فيما يخص التسميـ عف طريؽ  (Wordفيما يخص التسميـ المباشر، أو عمى حامؿ الكتروني عبر )

" باالعتماد عمى formulaire en ligneالبريد االلكتروني، كما قامت الطالبة بإعداد استمارة الكترونية "
ت مجاني لالستبياف كما يتيح استقباؿ " والذي يتيح إمكانية الحصوؿ عمى موقع انترنGoogle drive" موقع

. وقد قامت الطالبة بصياغة االستبياف بالمغتيف العربية والفرنسية، *"Excelاإلجابة منظمة في ورقة اكسؿ "
مراعاة لبيئة عمؿ المدققيف الخارجييف في الجزائر، التي تعتمد غالبا عمى المغة الفرنسية كأداة لمتواصؿ 

 . وممارسة األعماؿ التجارية
وقد تضمف االستبياف توضيحًا لموضوع الدراسة وأىميتيا وأىدافيا، كما تضمف االستبياف أيضًا عمى 

ة ألفراد العينة البيانات الشخصيعمى ف، األوؿ يشتمؿ ( سؤااًل )بعد التحكيـ(، توزعت عمى قسميف رئيسيي46)
ر تتعمؽ بموضوع الدراسة تشتمؿ عمى (، أما القسـ الثاني فيضـ ثالثة محاو 4) ة أسئمةالمدروسة وتضمف أربع
(. كما اعتمدت الطالبة نوع األسئمة المفتوحة في آخر كؿ محور مف محاور 42اثناف وأربعوف سؤاال )

االستبياف الثالثة، وذلؾ لموقوؼ عمى وجيات نظر أفراد العينة حوؿ القضايا المرتبطة بالموضوع، وفيما يمي 
 تفاصيؿ االستبياف:

وف ىذا القسـ مف البيانات الشخصية )البيانات المتعمقة بالخصائص الديموغرافية( لعينة يتك القسـ األوؿ: . أ
الدراسة والتي تضمنت المؤىؿ األكاديمي، التخصص العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة 

 العممية في مينة التدقيؽ.

                                                           
 :االستمارة اإللكترونية متوفرة عبر الموقع االلكتروني  *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUjK4p0T4TjndpN-
IRvOdsM2AKxfRMA7DT6EkoIduIt_JmqA/viewform 

 

  ؛ذٕصٌعّل: إعذاد االعرثٍاٌ ٔطشق األٔانًطهة 

 .ٌانًطهة انثاًَ: اخرثاس طذق ٔثثاخ االعرثٍا 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUjK4p0T4TjndpN-IRvOdsM2AKxfRMA7DT6EkoIduIt_JmqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUjK4p0T4TjndpN-IRvOdsM2AKxfRMA7DT6EkoIduIt_JmqA/viewform
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 يتضمف ىذا القسـ محاور الدراسة الثالثة، وىي: القسـ الثاني:  . ب
 الجزائر في الخارجي المدقؽ يختص بالفرضية األولى، والتي تتعمؽ بمعرفة مدى التزاـ حور األوؿ:الم -

 موضوعة في شكؿ عبارات، مف في النشاط، االستمرار عمى  الشركة قدرة تقييـ  اتجاه الحوكمي بدوره
 (.19( إلى العبارة رقـ )1العبارة رقـ )

 الجزائر في الخارجي المدقؽ التي تتعمؽ بمعرفة مدى التزاـو  ة الثانية،يختص بالفرضي: الثاني المحور -
في التقارير المالية، ويضـ العبارات الممتدة مف العبارة  الغشاألخطاء و  اكتشاؼ  اتجاه الحوكمي بدوره
 (.25( إلى العبارة رقـ )20رقـ )

 الجزائر في الخارجي المدقؽ يختص بالفرضية الثالثة، والتي تتعمؽ بمعرفة مدى التزاـالمحور الثالث:  -
فرضيات أربع اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات، وقد تـ تجزئتيا إلى   الحوكمي اتجاه بدوره

 فرعية  كما يمي:
  ترقية اإلفصاح اتجاه الحوكمي الفرضية الفرعية األولى: "يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره

 ؛(28)إلى العبارة رقـ  (26)عبارات مف العبارة رقـ  (3)"، جاءت ىذه الفرضية في المحاسبي
  مجمس التنسيؽ مع اتجاه الحوكمي الفرضية الفرعية الثانية: "يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره

 ؛(32)إلى العبارة رقـ  (29)عبارات مف العبارة رقـ ( 4)اإلدارة"، جاءت ىذه الفرضية في 
 اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الحوكمي ـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره : "يمتز لثةالفرضية الفرعية الثا

 ؛(37)إلى العبارة رقـ  (33)عبارات مف العبارة رقـ  (5)الداخمية لمشركة"، جاءت ىذه الفرضية في 
 اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الحوكمي : "يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره رابعةالفرضية الفرعية ال

 .(42) إلى العبارة رقـ (38)عبارات مف العبارة رقـ  (5)داخمي"، جاءت ىذه الفرضية في ال
 االلتزاـ باإلجراءات المتضمنة في عبارات مدى لمعرفة "الثالثي ليكرت" سمـ عمى االعتماد تـوقد 

 كما الثالث جاباتاإل مف إجابة لكؿترميز  إعطاء تـ ولقد ،نادراً  أـ اأحيانً  أـ دائمة بصفة ىؿ أي ،االستبياف
 :التالي الجدوؿ في موضح ىو

 الثالثي"  ليكرتسمـ " مقياس درجات (:11جدوؿ رقـ )
 ادائمً  اأحيانً  ا نادرً  التصنيؼ

 3 2 1 ترميزال
 مف إعداد الطالبة اعتماًدا عمى سمـ ليكرت الثالثي.المصدر:  

ؾ لالستفادة منو عند تحميؿ النتائج، ولتفسير ىذه األرقاـ يعطى لممتوسط الحسابي النظري مدلوال، وذل
ويتـ حساب المدى مف خالؿ حساب الفرؽ بيف الحد األدنى والحد األعمى لمفئات )خيارات اإلجابة( كما يمي 

 (  0.66=2/3(، ويتـ حساب طوؿ الفئة مف خالؿ تقسيـ طوؿ المدى عمى عدد الفئات كما يمي )2=3-1)
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 موز الفئات بالتدرج ابتداًء مف أصغر فئة كما يمي:( إلى ر 0.66ثـ يتـ إضافة طوؿ المدى )
 1+0.66=1.66  تمثؿ اإلجابة نادرًا؛ 1.66إلى  1أي مف 
 1.67+0.66=2.33  تمثؿ اإلجابة أحيانًا؛ 2.33إلى  1.67أي مف 
 2.34+0.66=2.34  تمثؿ اإلجابة دائمًا. 3إلى  2.34أي مف 

 توزيع االستبيافطرؽ  .2
، فرضيا تواجد أفراد عينة الدراسة في مناطؽ طرؽعمى عدة ستبياف اعتمدت الطالبة في توزيع اال 

 :ا. وىذه الطرؽ ىيمشتتة جغرافي
 ؛طريقة التسميـ المباشر مف اليد إلى اليد في غالب األحياف -
 االستعانة ببعض األقارب واألصدقاء؛ -
 إيداع االستمارات عمى مستوى مكاتب التدقيؽ؛ -
 ينة الدراسة.استعماؿ البريد االلكتروني ألفراد ع -

 انًطهة انثاًَ: اخرثاس طذق ٔثثاخ االعرثٍاٌ

بيدؼ التأكد مف سالمة قائمة االستبياف المستخدمة في جمع بيانات الدراسة التطبيقية، ومدى 
مساىمتيا في تحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار فرضياتيا ونجاح األداة المستخدمة في قياس الشيء المراد 

ؽ مف صالحية قائمة االستبياف وموضوعيتيا قبؿ توزيعيا عمى عينة الدراسة مف قياسو، فإنو ينبغي التحق
 ثبات كما يمي:الصدؽ و ال خالؿ إجراء اختبارات

 اختبار صدؽ االستبياف .1
قبؿ توزيع االستبياف  فقد تـ عرضو عمى عدد مف األساتذة األكاديمييف المتخصصيف في مجاؿ  

 كما تـ عرضو عمى مدققيف خارجييف،  ،1في جامعة سطيؼ التدقيؽ ومنيجية البحث العممي واإلحصاء
 مف مختمؼ الجوانب، خاصة مف حيث: اياالستبياف والتأكد مف سالمة بنائ وذلؾ بغرض تحكيـ قائمة

 ؛وتحديد مدى السالمة في صياغة العبارات ووضوحيا دقة صياغة األسئمة  -
 مدى شمولية االستمارة؛ -
 تيا ليدؼ الدراسة؛توزيع خيارات اإلجابة لضماف مالءم -
 الوقوؼ عمى مشكمة التصميـ والمنيجية. -

 وقد تمحورت معظـ المالحظات في ما يمي:
عادة صياغة أخرى لعدـ وضوحيا؛ -  حذؼ بعض األسئمة وا 
 إضافة بعض األسئمة التي ىي عمى صمة وثيقة بموضوع الدراسة؛ -
 اختيار سمـ ليكارت الثالثي؛ -
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بعض المالحظات واإلضافات، وذلؾ بترؾ بعض األسطر فارغة  تمكيف المشاركيف في الدراسة مف إبداء -
 في آخر كؿ محور؛

اعتماد صيغة المخاطب عند طرح األسئمة، وذلؾ لموقوؼ عمى مدى التزاـ كؿ مدقؽ بالعبارات الواردة في  -
 االستبياف مف واقع ممارستو المينية.

راء التعديالت التي اتفؽ عمييا وفي ضوء المالحظات التي أبداىا الُمحكِّموف، قامت الطالبة بإج
عادة صياغة بعض العبارات حتى تزداد أداة الدراسة وضوحا ومالءمة لقياس ما  المحكموف بحذؼ وتعديؿ وا 

ح أسماء األساتذة 4ُوِضعت مف أجمو، وتمت صياغة االستبياف بشكمو النيائي، والممحؽ رقـ ) ( ُيوضِّ
 والمدققيف المشاركيف في تحكيـ االستبياف.

 ريب االستبياف تج .2
مدققًا خارجيًا، لمتعرؼ عمى درجة وضوح األسئمة  12تـ تجريب االستبياف عمى عينة مكونة مف 

وفيميا مف قبؿ المدققيف، وىذا لتفادي تأويالت خاطئة حوؿ األسئمة المطروحة، ليذا تـ إعادة صياغة بعض 
ـّ اعتماد االستبياف وتوزيعو   عمى العينة النيائية.العبارات لتكوف أكثر وضوحًا، ثـ ت

 اختبار ثبات االستبياف .3
أكثر مف مرة تحت  تـ توزيعو إذا فس النتائج في حالة مان يافستبعطي االيأف  يافبثبات االستب يقصد

عمى نفس  متقاربة إذا تـ تكرار توزيعو يافعطييا االستبيلظروؼ، أي أف تكوف النتائج التي نفس الشروط وا
ؿ الثبات قيما تتراوح بيف الصفر والواحد الصحيح، فإذا لـ يوجد ثبات في البيانات ويأخذ معامعينة الدراسة. 

نة لالستمارة، فإف قيمة المعامؿ تكوف مساوية لمصفر وعمى العكس إذا كاف ىناؾ ثبات تاـ في البيانات  المكوِّ
باخ" تعني زيادة في فإف قيمة المعامؿ تساوي الواحد الصحيح، بالتالي أي زيادة في قيمة معامؿ "ألفا كرن

االستبياف ومف أجؿ اختبار ثبات مصداقية البيانات، وبالتالي إمكانية تعميـ النتائج عمى مجتمع الدراسة. 
مف  (Alpha Cranbach)ة باختبار أداة القياس باستخداـ اختبار ألفا كرنباخ قامت الطالب ليذه الدراسة المعد

  :ف ذلؾ، والجدوؿ الموالي يبي(spss)خالؿ برنامج 
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 رات االستبيافعبامعامالت الثبات ل (:12جدوؿ رقـ )
عدد  المتغيرات

 العبارات
معامؿ قيمة 

 كرنباخ" ألفا"
 0.899 19  في النشاط ستمرارتقييـ قدرة الشركة عمى االمدى التزاـ المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي اتجاه 
 0.694 6 الغش في التقارير الماليةاكتشاؼ األخطاء و ه مدى التزاـ المدقؽ الخارجي بدوره الحوكمي اتجا

 0.834 17 اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركاتالحوكمي اتجاه مدى التزاـ المدقؽ الخارجي بدوره 
 0.886 42 المتغيرات ككؿ

 .spssا عمى االستبياف وبرنامج مف إعداد الطالبة اعتمادً  المصدر:
(، ويمكػف اعتبارىػا نسػبة 0.886ظ أف قيمتو معامؿ "ألفا كرنباخ"  قد بمغػت )مف الجدوؿ أعاله، نالح

إلجػراء  مقبػوؿ يافدؿ عمػى أف االسػتبيػ (، ممػا0.60عالية ألنيا تزيد عف النسبة المقبولػة إحصػائيا والبالغػة )
 .تطبيقيةالدراسة ال

 يافرات االستبعبالصدؽ االتساؽ الداخمي  .4
ف في الحكـ عمى دقة القياس، وتحديد مدى ثبات االستبياف وصدقو ُيساىـ االتساؽ الداخمي لالستبيا

في قياس العالقة المراد إثباتيا. وُيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ عبارة مف عبارات االستبياف 
مع المجاؿ الذي تنتمي إليو ىذه العبارة. وسنقوـ في ىذا الجزء بقياس االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات 

لفرضية والدرجة الكمية لمفرضية التابعة ليا مف أجؿ تحديد العبارات التي إذا تـ حذفيا ال تؤثر عمى االتجاه ا
 العاـ لمفرضية التي تنتمي إلييا ىذه العبارة، كما يمي:

 فرضية األولىصدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات ال. 1.4
والفرضية ككؿ،  الفرضية األولىرات عبا رة مفعبامعامالت االرتباط بيف كؿ ( 13الجدوؿ رقـ )يبيف 
المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار  يمتـز"والمتمثمة في: 

 .في النشاط"
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 الفرضية األولى(: صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 13جدوؿ رقـ )
معامؿ  اتار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع

 باطاالرت
مستوى 
  الداللة

 0.001 0.543 أىمية لمعرفة قدرة الشركة عمى سداد الذمـ الدائنة بتاريخ االستحقاؽىؿ تعطوف  1

في أسباب عدـ قدرة الشركة عمى توزيع أرباح خالؿ عدة فترات مالية متالحقة مع ىؿ تدققوف  2
 استحقاقيا

0.595 0.00 

مف صعوبة في الحصوؿ عمى تمويؿ لمتطور  معرفة إذا كانت الشركة تعانيىؿ تحاولوف  3
 واالستثمار

0.700 0.00 

 0.001 0.560 قدرة الشركة عمى الوفاء بشروط اتفاقيات القروضىؿ تتحققوف مف  4

 0.001 0.547 أىمية لمؤشر ارتفاع الخسائر التشغيمية وتكرارىاىؿ تعطوف  5

 0.000 0.589 جؿ إلى التعامؿ النقدي مع المورديف بمعرفة أسباب تحوؿ الشركة مف التعامؿ باألىؿ تيتموف  6

 0.000 0.626 غيرىـ إحالؿدوف وأكفاء إذا  فقدت الشركة  مدراء أساسييف  وا أف تعرفىؿ تحاولوف  7

 0.000 0.795 إذا فقدت الشركة سوؽ رئيسي  واأف تعرفىؿ تحاولوف  8

 0.000 0.786 مواد األولية والتجييزات معرفة إذا كانت الشركة تعاني مف نقص في الىؿ تحاولوف  9

 0.000 0.744 محؿ التدقيؽعف وجود صعوبات مع العماؿ ونقص في العمالة لدى الشركة ىؿ تستفسروف  10

 0.000 0.602  بمتطمبات رأس الماؿتمتـز حساباتيا  وفإذا كانت الشركة التي تدققوا أف تعرفىؿ تحاولوف  11

ا كانت الشركة تعتمد بشكؿ كبير عمى قروض قصيرة األجؿ لتمويؿ إذ واأف تعرفىؿ تحاولوف  12
 موجودات ثابتة

0.595 0.000 

 0.001 0.563 تؤثر عمى سير عمميايمكف أف عف وجود قضايا قانونية قائمة ضد الشركة ىؿ تستفسروف  13

والذي  ،خص الشركةيتغيير في التشريعات السياسية والحكومية ىؿ أنتـ عمى اطالع حوؿ كؿ  14
 عرقؿ سير عممياييمكف أف 

0.371 0.000 

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد الميزانية، التي تؤثر عمى مقدرة الشركة عمى االستمرارتدرسوف  ىؿ  15
 في النشاط

0.719 0.000 

مف وجود أي ترتيبات قانونية مع األطراؼ األخرى لممحافظة عمى التمويؿ وعدـ  تأكدوف تىؿ  16
 كة في عجز ماليوقوع الشر 

0.633 0.000 

 0.001 0.556   في أسباب التراجع المستمر في الوضع المالي لمشركةتدققوف  ىؿ  17

 0.013 0.433 بوجود ما ييدد استمرارية الشركة ـنطاؽ الفحص في حاؿ شعرتىؿ توسعوف  18

 0.000 0.644 محؿ التدقيؽ استمرارية الشركةالتي .تؤثر عمى مشاكؿ محموؿ لالح و ائنصىؿ تقدِّموف ال 19

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 فرضية األولىة بيف كؿ عبارة مف عبارات اليتبيف أنو توجد عالقة ارتباط طرديالسابؽ مف الجدوؿ 

كما أف  صفر،في كامؿ الحاالت ىو أكبر مف ال "بيرسف"رتباط ا، ذلؾ أف معامؿ ككؿ ىاألول فرضيةوبيف ال



 
 

 
212 

 

 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

ومنو فإف  ،        أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية  في جميع الحاالت مستوى الداللة المحسوبة
 عبارات الفرضية األولى صادقة لما وضعت لقياسو.

 االتساؽ الداخمي لعبارات الفرضية الثانية صدؽ. 2.4
فرضية ككؿ، واللفرضية الثانية ارات عبارة مف عبامعامالت االرتباط بيف كؿ ( 14الجدوؿ رقـ )يبيف 
اكتشاؼ األخطاء والغش في المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه  يمتـز" والمتمثمة في:
 ."التقارير المالية

 الفرضية الثانية(: صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 14جدوؿ رقـ )

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 ثانيةال فرضيةة بيف كؿ عبارة مف عبارات التباط طرديمف الجدوؿ أعاله يتبيف أنو توجد عالقة ار 

في كامؿ الحاالت ىو أكبر مف الصفر، كما أف  "بيرسف"رتباط ا، ذلؾ أف معامؿ ككؿالفرضية الثانية وبيف 
ومنو فإف ،         مستوى الداللة المحسوبة  في جميع الحاالت أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية 

 صادقة لما وضعت لقياسو. عبارات الفرضية الثانية
 الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثةصدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات   .3.4

 لمفرضية الثالثة ولىالفرعية األرات عبارة مف عبامعامالت االرتباط بيف كؿ ( 15الجدوؿ رقـ )يبيف 
ترقية ي الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه المدقؽ الخارجي ف "يمتـز  المعدؿ الكمي لعباراتيا، والمتمثمة في:وبيف 

 ."اإلفصاح المحاسبي
 
 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط العبارات
  

 0.018 0.414 عمميات التسوية الجردية  والتي ليا تأثير ىاـ عمى األرباح ىؿ  تتأكدوف مف 20

 0.000 0.720 ىؿ ترسموف مصادقات لطرؼ ثالث حوؿ أرصدة السجالت المحاسبية 21

غش،   وجود أخطاء أو  عمى دالئؿ ظيور حالة في التدقيؽ ىؿ تعدِّلوف خطة 22
 الغش ألخطاء أوىذه ا تأثير لتحديد إضافية تتضمف إجراءات بحيث

0.632 0.000 

 إجمالي كاف إذا فيؿ تقّدروف فيما معينة تدقيؽ إلجراءات بالتخطيط بعد قيامكـ 23
 نسبية أىمية ذا يتـ تصحيحيا لـ والتي المشخصة الخاطئة المعمومات

0.709 0.000 

 0.007 0.470 اكتشافو تـ غشميـ أو خطأ  أي عف اإلدارة مف وفستفسر ىؿ ت 24

تقريركـ،  فيؿ تقوموف  بعد صدور أو غش أخطاء وجود مف تأكدكـ الةح في 25
 الظروؼ حسب المالية القوائـ تعديؿ منيا اإلدارة وتطمبوف مع األمر ببحث
 المكتشؼ الجديدة

0.745 0.000 
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 لمفرضية الثالثة ألولىالفرضية الفرعية ا(: صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 15جدوؿ رقـ )
 مستوى الداللة  معامؿ االرتباط العبارات

ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح عف كافة البيانات المتعمقة بأمورىا، بما في  26
 الموقؼ المالي، األداء، الممكية، والرقابة عمى الشركة ذلؾ

0.521 0.000 

ىؿ تتحققوف مف كفاية المعمومات المفصح عنيا في التقارير المالية لمشركة  27
 محؿ التدقيؽ

0.539 0.000 

ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح عف المعمومات في التوقيت المناسب وبشكؿ  28
 جميع األطراؼ المعنية وبطريقة تتسـ بالعدالة يضمف وصوؿ المعمومات إلى

0.738 0.000 

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
الفرضية الفرعية  مف الجدوؿ أعاله يتبيف أنو توجد عالقة ارتباط طردية بيف كؿ عبارة مف عبارات

في كامؿ الحاالت ىو  "بيرسف"رتباط اذلؾ أف معامؿ  ،المعدؿ الكمي لعباراتياوبيف األولى لمفرضية الثالثة 
أكبر مف الصفر، كما أف مستوى الداللة المحسوبة  في جميع الحاالت أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية 

 صادقة لما وضعت لقياسو. الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثةعبارات ومنو فإف ،         
 الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الثالثةارات صدؽ االتساؽ الداخمي لعب. 4.4

 لمفرضية الثالثة ثانيةالفرعية الرات عبارة مف عبامعامالت االرتباط بيف كؿ ( 16الجدوؿ رقـ )يبيف 
المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه  "يمتـز  المعدؿ الكمي لعباراتيا، والمتمثمة في:وبيف 

 ."رةالتنسيؽ مع مجمس اإلدا
 لمفرضية الثالثة ثانيةالفرضية الفرعية ال(: صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 16جدوؿ رقـ )

 مستوى الداللة  معامؿ االرتباط العبارات

 0.001 0.543 ىؿ تجتمعوف مع مجمس اإلدارة بشكؿ دوري 29

 0.000 0.830 تناقشوف األمور المتعمقة بعممية التدقيؽ مع مجمس اإلدارة ىؿ 30

 0.003 0.504 تقوموف بقراءة تقريركـ عمى مجمس اإلدارة   ىؿ 31

 0.000 0.706 ىؿ تقوموف بتقديـ النصائح التي تساعد مجمس اإلدارة في أداء ميامو 32

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
الفرضية الفرعية  ارة مف عباراتمف الجدوؿ أعاله يتبيف أنو توجد عالقة ارتباط طردية بيف كؿ عب

في كامؿ الحاالت ىو  "بيرسف"رتباط ا، ذلؾ أف معامؿ المعدؿ الكمي لعباراتياوبيف الثانية لمفرضية الثالثة 
أكبر مف الصفر، كما أف مستوى الداللة المحسوبة  في جميع الحاالت أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية 

 صادقة لما وضعت لقياسو. لمفرضية الثالثة ثانيةالفرعية الالفرضية عبارات ومنو فإف ،         
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 ة لمفرضية الثالثةلث. صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات الفرضية الفرعية الثا45.
الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية رات عبارة مف عبامعامالت االرتباط بيف كؿ ( 17الجدوؿ رقـ )يبيف 

"مدى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي  والمتمثمة في: ،ياالمعدؿ الكمي لعباراتوبيف  الثالثة
 ."تقييـ نظاـ الرقابة الداخميةاتجاه 

 لمفرضية الثالثة لثةالفرضية الفرعية الثا(: صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 17جدوؿ رقـ )
معامؿ  العبارات

 االرتباط
مستوى 
   الداللة

 0.001 0.556 بة الداخمية قبؿ كؿ عممية تدقيؽُتقيِّموف نظاـ الرقا ىؿ 33

ىؿ تقوموف بتقييـ األقساـ الثالثة لنظاـ الرقابة الداخمية )نظاـ الرقابة الداخمية  34
 اإلدارية، المحاسبية، الضبط الداخمي( 

0.547 0.001 

 0.000 0.589 ىؿ تذكروف اإلدارة بمسؤولياتيا حوؿ نظاـ الرقابة الداخمية  35

 0.000 0.759 بمغوف عف نقاط الضعؼ الجوىرية في نظاـ الرقابة الداخمية في الوقت المناسبىؿ ت 36

 0.000 0.585 ىؿ تقدموف توصيات لتحسيف نظاـ الرقابة الداخمية 37

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
الفرضية الفرعية عبارات بيف كؿ عبارة مف يتبيف أنو توجد عالقة ارتباط طردية ، أعاله مف الجدوؿ

في كامؿ الحاالت ىو  "بيرسف"رتباط ا، ذلؾ أف معامؿ المعدؿ الكمي لعباراتياوبيف ة لمفرضية الثالثة الثالث
أكبر مف الصفر، كما أف مستوى الداللة المحسوبة في جميع الحاالت أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية 

 صادقة لما وضعت لقياسو. ة لمفرضية الثالثةلثالفرضية الفرعية الثا عبارات ومنو فإف ،         
 لمفرضية الثالثة رابعةالفرضية الفرعية ال.  صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 46.

 رابعةالفرضية الفرعية ال راتعبارة مف عبامعامالت االرتباط بيف كؿ ( 18الجدوؿ رقـ )يبيف 
المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره  يمتـز"لعباراتيا، والمتمثمة في:  المعدؿ الكميوبيف لمفرضية الثالثة 
 ."التنسيؽ مع المدقؽ الداخميالحوكمي اتجاه 
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 لمفرضية الثالثة رابعةالفرضية الفرعية ال(: صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات 18جدوؿ رقـ )
معامؿ  العبارات

 االرتباط
مستوى 
  الداللة

 0.001 0.568 المتبادؿ االىتماـ ذات المسائؿ بشأف  الداخمي المدقؽكـ وبيف ينب اتصاؿ يوجدىؿ  38

 0.000 0.816 عممو عمى وتؤثر انتباىكـ ميمة لفتت أمور بأي الداخمي ىؿ تبمغوف المدقؽ 39

كـ مصالح يخدـ الذي العمؿ توقيت عمى الداخميىؿ تتفقوف وتتشاوروف مع المدقؽ  40
 المتبادلة

0.713 0.000 

 0.000 0.750 ىؿ تفحصوف عينة مف أوراؽ العمؿ والتقارير التي يقـو المدقؽ الداخمي بإعدادىا 41

 0.000 0.728 ولعممكـ تقييمات نتائجىؿ تتناقشوف مع المدقؽ الداخمي حوؿ  42

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
الفرضية الفرعية ة ارتباط طردية بيف كؿ عبارة مف عبارات مف الجدوؿ أعاله يتبيف أنو توجد عالق

في كامؿ الحاالت ىو  "بيرسف"رتباط اذلؾ أف معامؿ  ،المعدؿ الكمي لعباراتياوبيف  لمفرضية الثالثة رابعةال
أكبر مف الصفر، كما أف مستوى الداللة المحسوبة  في جميع الحاالت أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية 

 .صادقة لما وضعت لقياسو لمفرضية الثالثة رابعةالفرضية الفرعية العبارات  ومنو فإف،         
 لالستبيافصدؽ االتساؽ البنائي . 7.4

فرضية مف فرضيات الدراسة مع المعدؿ كؿ معدؿ معامالت االرتباط بيف ( 19الجدوؿ رقـ )يبيف 
 الكمي لعبارات االستبياف. 

 واإلاعدل الىلي لعبازاث الاطخبُانفسضُاث الدزاطت مً فسضُت ول ن معدل (: معامل الازجباط بي11جدول زكم )

 مستوى الداللة  معامؿ االرتباط الفرضية
 0.000 0.848 الفرضية األولى
 0.000 0.574 الفرضية الثانية
 0.000 0.708 الفرضية الثالثة

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
وبيف فرضية مف فرضيات الدراسة دوؿ أعاله يتبيف أنو توجد عالقة ارتباط طردية بيف كؿ مف الج

في كامؿ الحاالت ىو أكبر مف الصفر،  "بيرسف"رتباط ا، ذلؾ أف معامؿ الكمي لعبارات االستبياف معدؿ ال
      ة الجدوليةوىو أقؿ مف مستوى الدالل ،في جميع الحاالت( sig=0.00)كما أف مستوى الداللة المحسوبة 

 االستبياف صادقة لما وضعت لقياسو.عبارات وبذلؾ تعتبر كؿ ،         
 

 
 

 انرسهٍم ٔانًعاندح اإلزظائٍح نثٍاَاخ انذساعح انرطثٍمٍحانًثسث انثانث: 
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معالجة البيانات التي تحصمنا بتحميؿ و ، نقوـ في ىذا المبحث قمنا بإعداد االستبياف واختباره بعدما
مف خالؿ المطالب وذلؾ خداـ األدوات اإلحصائية المناسبة لإلجابة عمى فرضيات الدراسة، عمييا باست

 التالية:
 
 
 

 
 
 

 انذساعح انذًٌٕغشافٍح نعٍُح خظائضانانًطهة األٔل: األعانٍة اإلزظائٍح انًغرخذيح ٔذسهٍم 

ات التي تـ يتضمف ىذا المطمب عرضا لألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ ومعالجة البيان
تجميعيا مف خالؿ االستبيانات الموزعة عمى عينة الدراسة، باإلضافة إلى تحميؿ الخصائص الديموغرافية 

 ألفراد عينة الدراسة.
  األساليب اإلحصائية المستخدمةأوال: 

زمػػػػػة ر تػػػػػـ تفريغيػػػػا ببرنػػػػامج ال والمعمومػػػػات المتعمقػػػػػة بمتغيػػػػرات الدراسػػػػة، بعػػػػد عمميػػػػة جمػػػػػع البيانػػػػات
 سػػاليبذي تػػـ باسػػتخداـ العديػػد مػػف األقصػػد معالجتيػػا إحصػػائيا، والػػ (spss)االجتماعيػػة ية لمعمػػـو اإلحصػػائ

 :ىي والمقاييس اإلحصائية
 :إجابات وىذا مف أجؿ التعرؼ عمى البيانات األولية لمفردات الدراسة، ولتحديد  التكرارات والنسب المئوية

 ؛أفرادىا اتجاه المحاور التي تضمنتيا أداة الدراسة
 :نيدؼ مف استخدامو معرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسط الحسابي

عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة، كما نيدؼ مف استخدامو ترتيب العبارات حسب أعمى 
 متوسط حسابي؛

   :لدراسة لكؿ عبارة مف وىذا مف أجؿ معرفة مدى انحراؼ إجابات أفراد عينة ااالنحراؼ المعياري
ح االنحراؼ  عبارات محاور الدراسة، ولكؿ محور مف محاور الدراسة عف متوسطيا الحسابي. حيث ُيوضِّ
المعياري التشتت في إجابات أفراد عينة الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات المحاور التي تضمنيا االستبياف، 

ت وانخفاض تشتتيا بيف المقياس. كما أنو يفيد فكمما اقتربت مف الصفر كمما دؿ ذلؾ عمى تركز اإلجابا
 في ترتيب العبارات عند تساوي المتوسطات الحسابية وذلؾ لصالح العبارة األقؿ تشتتا؛

 سمرنوؼ"  -كولمجروؼ اختبار" الطبيعي التوزيع اختبار(Sample Kolmogrov-Smirnov) :يتـ 
 وىو اختبار ال أـ الطبيعي التوزيع تبعت البيانات ىؿ لمعرفة سميرنوؼ" -كولمجروؼ اختبار" تطبيؽ

  انذًٌٕغشافٍح خظائض انانًطهة األٔل: األعانٍة اإلزظائٍح انًغرخذيح ٔذسهٍم

 عٍُح انذساعح؛ن

 انًطهة انثاًَ: عشع َرائح إخاتاخ أفشاد عٍُح انذساعح؛ 

 .انًطهة انثانث: اخرثاس فشضٍاخ انذساعح 
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تشترط أف تكوف البيانات تتبع  المعممية معظـ االختبارات ألف الفرضيات اختبار حالة في ضروري
 ؛التوزيع الطبيعي حتى تكوف نتائجيا صحيحة

 اختبار الفرضيات مف خالؿ استخداـ االختبار اإلحصائي (One Sample T-Test)  لعينة واحدة الختبار
 فرضيات؛ال

 اختبار كاي تربيع(Chi-deux) مف أجؿ تحديد وجود عالقة بيف فرضيات الدراسة والخصائص :
  الديموغرافية لممدققيف الخارجييف عينة الدراسة.

 عينة الدراسة  فراد تحميؿ الخصائص الديموغرافية ألثانيا: 
ديد مستوى إدراؾ أفراد العينة ُتعتبر الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة ذات دور كبير وىاـ في تح

ألسئمة وطبيعة الدراسة الُمنّفَذة، حيث ُتسِيـ في تفسير نتائج الدراسة وتحديد مدى إمكانية االعتماد عمى 
إجابات أفراد ىذه العينة، وبالتالي تزيد مف فعالية النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا، ونعرض في ىذا الجزء 

عينة الدراسة استنادًا إلى إجاباتيـ عف األسئمة الواردة في االستبانة ضمف الخصائص الديموغرافية ألفراد 
 القسـ المتعمؽ بالجوانب الشخصية، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 الدراسة حسب المؤىؿ األكاديميتوزيع أفراد عينة  .1
 الجدوؿ الموالي يمخص توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ األكاديمي:

 الدراسة حسب المؤىؿ األكاديمي عينةأفراد يع توز (: 20جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية  العدد المؤىؿ العممي

 %76.7 79 ليسانس
 %4.9 5 ماستر

 %12.6 13 ماجستير
 %5.8 6 دكتوراه

 %100 103 المجموع
 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  المصدر:

 بنسبة الميسانس شيادة عمى حاصميفد عينة الدراسة أفرا  معظـأف  نالحظأعاله،  الجدوؿ خالؿ مف
 شيادة عمى الحاصميف ميياي ثـ ،(%12.6) بنسبة الماجستير شيادة عمى الحاصميف ميياوي ،(76.7%)

(. والشكؿ الموالي يمثؿ %4.9) نسبةب ماستر شيادة عمى الحاصميف(، والباقي ىـ %5.8) نسبةب دكتوراه
 ذلؾ.
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  (.20الجدوؿ رقـ ) ة باالعتماد عمىبطال: مف إعداد الالمصدر

مؤشر ىاـ يدؿ عمى  ىومف الشكؿ أعاله نالحظ أف ىناؾ تنوع في المستوى التعميمي ألفراد العينة، و 
 .االستبياف أسئمة عمى اإلجابة عمى والقادرة عمميا المؤىمة الفئة مف العينة أفرادأف 
 الدراسة حسب التخصص العمميتوزيع أفراد عينة  .2

مف خالؿ الجدوؿ التالي التخصصات العممية التي تنتمي إلييا عينة الدراسة، حيث اعتمدت  ُنبيِّف
الصادر عف وزارة المالية، الذي يتضمف  24/03/1999المؤرخ في  51القرار رقـ الطالبة في ذلؾ عمى 

ؿ الحؽ في ممارسة مينة الخبير  الموافقة عمى اإلجازات والشيادات وكذا شروط الخبرة المينية التي ُتخوِّ
المنظـ لمينة محافظي  01-10، باإلضافة إلى القانوف رقـ المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

الحسابات والمحاسبيف المعتمديف والخبراء المحاسبيف في الجزائر، والذي تضمف التخصصات المطموبة 
يص لمزاولة مينة التدقيؽ لمف كاف لمزاولة ىذه الميف، حيث سمح المشرع الجزائري بالحصوؿ عمى تراخ

 .*تخصصو المحاسبة أو االقتصاد أو المالية أو التسيير باإلضافة إلى تخصصات أخرى
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*
 .99-98 نًضٌذ يٍ انرفظٍم، أَظش انظفسح  
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 لٌسانس ماستر ماجستٌر دكتوراه

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل األكاديمي(: 18)شكل رقم  
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العممي21جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية  التكرار التخصص العممي

 %30.1 31 مالية
 %9.7 10 اقتصاد

 %57.3  59 ؽمحاسبة وتدقي
 %2.9 3 تسيير 

 %00 00 تخصصات أخرى
 %100 103 المجموع

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  المصدر:            
وىي تعود لألفراد  %57.3أف أعمى نسبة ىي  نجدالجدوؿ أعاله،  في المبينة النتائج خالؿ مف

و  نسبت ما، ثـ نجد %30.1يـ مالية بنسبة تخصصاد الذيف ثـ يمييا األفر  ،وتدقيؽ محاسبةيـ تخصصالذيف 
يـ تسيير. والشكؿ الموالي يمثؿ تخصصممف % 2.9 بنسبة والباقي ،اقتصاد تخصصممف ليـ  9.7%
 ذلؾ.

 
 (.21الجدوؿ رقـ ) ة باالعتماد عمىطالب: مف إعداد الالمصدر

 ،دراستنا موضوع وطبيعةاشى دراسة ليـ تخصصات تتمال عينةأفراد  أف نالحظمف الشكؿ أعاله، 
 المتوصؿوالنتائج  موضوعنا، حوؿ اإلجابات أفضؿ لنا بالحصوؿ عمى تسمحالتخصصات  ىذه أف حيث
 .والموضوعية تتميز بالواقعية تكوف إلييا
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 تخصصات أخرى تسٌٌر محاسبة وتدقٌق اقتصاد مالٌة

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي(: 19)شكل رقم
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 المينية شياداتالدراسة حسب التوزيع أفراد عينة  .3
الذي يمنحو المجمس الوطني  اعتمدت الطالبة في تبويب الشيادات المينية عمى أساس التصنيؼ

 ، وىي كما يمي:2010جواف  29المؤرخ في  01-10لممحاسبة، مف خالؿ االعتماد عمى القانوف 
 شيادة محافظ حسابات؛ -
 شيادة خبير محاسب؛ -
 شيادة محاسب معتمد.  -

 ة فئة المحاسبيف المعتمديف مف مجاؿ العينة، وىذا راجع إلى حدود المياـ التيوقد استبعدت الطالب
ومحافظي الحسابات فيما يخص المحاسبيف خبراء التقوـ بيا ىذه الفئة في الممارسات الميدانية مقارنة مع 

، إذ تقتصر خدماتيـ عمى الجانب المحاسبي مثؿ إعداد التصريحات عممية التدقيؽ وفحص الحسابات
ومحافظي الحسابات  حاسبيفخبراء المال، لذا اقتصرنا في ىذا الجانب عمى الممارسيف المكونيف مف الجبائية

التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغير  الدراسة.  والجدوؿ الموالي ُيمخصألنيـ ىـ المعنيوف بيذه 
 ة.يالمينالشيادات 

 الشيادات المينيةأفراد عينة الدراسة حسب (: توزيع 22جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية  العدد الشيادات المينية
 %21.4 22  خبير محاسبي
 %78.6 81 محافظ حسابات

 %100 103 المجموع
 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  المصدر:

أف أفراد عينة الدراسة تركزت بشدة لدى فئة محافظي الحسابات أعاله، نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
عتبر ىذه النتائج مفيدة وت ،%21.4، وتمييا فئة الخبراء المحاسبيف بنسبة %78.6والتي قدرت نسبتيا 

ه الدراسة، وذلؾ ألف محافظي الحسابات ىـ المخولوف لمقياـ بمياـ التدقيؽ الخارجي القانوني، لموضوع ىذ
في حيف أف الخبراء المحاسبيف ليـ الحؽ في ممارسة التدقيؽ القانوني والتعاقدي معا وبصفة منفصمة كما 

 والشكؿ الموالي يمثؿ ىذه النتائج. الستشارية بصفة تعاقدية.أنيـ المخولوف الوحيدوف لتقديـ الخدمات ا
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 (.22مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ ): المصدر

 الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽتوزيع أفراد عينة  .4
في مى النحو المبيف ععدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ يتوزع أفراد عينة دراستنا حسب 

 الجدوؿ الموالي.
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽتوزيع أفراد  (:23جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية  العدد عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ تصنيؼ الفئة
 %12.6 13 سنوات 5أقؿ مف  الفئة األولى
 %8.7 9 سنوات10إلى 5 مف الفئة الثانية
 %21.4 22 سنة 15إلى  11مف  الفئة الثالثة
 %18.4 19 سنة 20إلى 16مف  الفئة الرابعة

 %38.8 40 سنة  فما فوؽ 21 الفئة الخامسة
 %100 103 المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 .spssمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  المصدر:
وتعود لألفراد الذيف تتجاوز عدد سنوات  38.8%ه أف أعمى نسبة ىيُيالحظ مف الجدوؿ أعال
،  ويمييا األفراد الذيف تتراوح عدد سنوات خبرتيـ العممية في مينة سنة 21خبرتيـ العممية في مينة التدقيؽ 

ـ ، ثـ يمييا األفراد الذيف تتراوح عدد سنوات خبرتي%21.4وقدرت نسبتيـ بػػِ  سنة( 15إلى 11)مف التدقيؽ 
ثـ يمييا األفراد الذيف تقؿ عدد سنوات خبرتيـ  ،18.4%بنسبة  سنة(20إلى  16)مف العممية في مينة التدقيؽ 
، بينما لـ يتحصؿ األفراد الذيف تتراوح عدد سنوات 12.6%بنسبة سنوات 5عفالعممية في مينة التدقيؽ 

يمثؿ ىذه  الشكؿ الموالي. و %8.7 إال عمى نسبة سنوات( 10إلى  5)مف خبرتيـ العممية في مينة التدقيؽ 
 .النتائج

خبٌر 
 محاسبً
21% 

 محافظ حسابات
79% 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الشهادات المهنية(: 20)شكل رقم  
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  (.23الجدوؿ رقـ ) باالعتماد عمى طالبة: مف إعداد الالمصدر

مف الشكؿ أعاله، يتضح لنا أف أفراد عينة الدراسة لدييـ خبرة تمكنيـ مف اإلجابة بكفاءة عالية عمى 
اء أقرب إلى الواقع، بحكـ معرفتيـ أسئمة االستبياف، مما ُيمكِّننا مف الحصوؿ عمى بيانات أكثر دقة وآر 

 بالوضع العاـ وما يجري عمميا عمى أرض الواقع.
 انًطهة انثاًَ:  عشع َرائح إخاتاخ أفشاد عٍُح انذساعح

 في المستممة االستبيانات في جاءت كما الدراسة عينة  أفراد إجابات عرضسيتـ في ىذا المطمب 
 المدققيف إلجابات العاـ االتجاه واستنتاج اإلجابات، فع أولية صورة أخذ أجؿ مف ونسب، تكرارات شكؿ
 اإلحصائية االختبارات إجراء قبؿ وىذا عدميا، مف صاغةتحقؽ الفرضيات المو  الدراسة،عينة   خارجييفال

 .األخيرة ىذه تنفي أو تثبت التي
جزائر بدوره يمتـز المدقؽ الخارجي في النتائج إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرضية األولى: " .1

 الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط".
تقييـ الحوكمي اتجاه  ـبدورىيمخص الجدوؿ الموالي إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدى التزاميـ 

ده في قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط، وىذا استنادًا إلى درجات مقياس "ليكرت الثالثي" الذي تـ اعتما
 بناء االستبياف.

 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 سنة فما فوق 21 سنة 20إلى  16من  سنة 15إلى  11من  سنوات 10إلى  5من  سنوات 5أقل من 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة العملية في  (: 21)شكل رقم  
 مهنة التدقيق
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 توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرضية األولى (: 24الجدوؿ رقـ )
 التكرار  اتالعبار 

 (%النسبة )
 المجموع االستجابات

 دائما  أحيانا نادرا
أىمية لمعرفة قدرة الشركة عمى سداد تعطوف ىؿ  1

 الذمـ الدائنة بتاريخ االستحقاؽ
 103 69 30 4 التكرار
 %100 67 29.1 3.9 (%) النسبة

في أسباب عدـ قدرة الشركة عمى توزيع تدققوف ىؿ  2
أرباح خالؿ عدة فترات مالية متالحقة مع 

 استحقاقيا 

 103 47 21 35 التكرار
 %100 45.6 20.4 34 (%) النسبة

معرفة إذا كانت الشركة تعاني مف تحاولوف ىؿ  3
مويؿ لمتطور صعوبة في الحصوؿ عمى ت

 .واالستثمار

 103 35 45 23 التكرار
 %100 34 43.7 22.3 (%النسبة )

قدرة الشركة عمى الوفاء بشروط  تتحققوف مفىؿ  4
 اتفاقيات القروض

 103 47 37 19 التكرار
 %100 45.6 36 18.4 (%) النسبة

أىمية لمؤشر ارتفاع الخسائر التشغيمية تعطوف  ىؿ 5
 وتكرارىا

 103 78 20 5 رالتكرا

 %100 75.7 19.4 4.9 (%) النسبة
بمعرفة أسباب تحوؿ الشركة مف تيتموف ىؿ  6

 التعامؿ باألجؿ إلى التعامؿ النقدي مع المورديف 
 103 34 45 24 التكرار

 %100 33 43.7 23.3 (%) النسبة
أف تعرفوا إذا  فقدت الشركة  مدراء  تحاولوف  ىؿ 7

 إحالؿ غيرىـ دوف وأكفاء أساسييف 
 103 33 41 29 التكرار
 %100 32 39.8 28.2 (%) النسبة

أف تعرفوا إذا فقدت الشركة سوؽ تحاولوف ىؿ   8
 رئيسي 

 103 50 28 25 التكرار
 %100 48.5 27.2 24.3 (%) النسبة

معرفة إذا كانت الشركة تعاني مف تحاولوف ىؿ  9
 نقص في المواد األولية والتجييزات

 103 60 28 15 ارالتكر 

 %100 58.2 27.2 14.6 (%) النسبة

عف وجود صعوبات مع العماؿ تستفسروف ىؿ  10
 محؿ التدقيؽونقص في العمالة لدى الشركة 

 103 54 34 15 التكرار

 %100 52.4 33 14.6 (%) النسبة

أف تعرفوا إذا كانت الشركة التي تحاولوف ىؿ  11
  بات رأس الماؿبمتطمتمتـز حساباتيا  وفتدقق

 103 59 27 17 التكرار

 %100 57.3 26.2 16.5 (%) النسبة
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إذا كانت الشركة تعتمد تحاولوف أف تعرفوا ىؿ  12
بشكؿ كبير عمى قروض قصيرة األجؿ لتمويؿ 

 موجودات ثابتة

 103 57 33 13 التكرار

 %100 55.34 32.04 12.62 (%) النسبة

قانونية قائمة ضد  عف وجود قضاياتستفسروف ىؿ  13
 تؤثر عمى سير عمميايمكف أف الشركة 

 103 83 8 12 التكرار

 %100 80.58 7.77 11.65 (%) النسبة

تغيير في التشريعات أنتـ عمى اطالع حوؿ كؿ ىؿ  14
يمكف أف  والذي ،خص الشركةيالسياسية والحكومية 

 عرقؿ سير عممياي

 103 73 18 12 التكرار

 %100 70.87 17.48 11.65 (%) النسبة

األحداث الالحقة لتاريخ إعداد تدرسوف ىؿ  15
الميزانية، التي تؤثر عمى مقدرة الشركة عمى 

 في النشاط االستمرار

 103 62 31 10 التكرار
 %100 60.2 30.1 9.7 (%) النسبة

مف وجود أي ترتيبات قانونية مع تأكدتـ ىؿ  16
ؿ وعدـ األطراؼ األخرى لممحافظة عمى التموي

 وقوع الشركة في عجز مالي

 103 50 31 22 التكرار

 %100 48.5 30.1 21.4 (%) النسبة

في أسباب التراجع المستمر في تدققوف ىؿ   17
   الوضع المالي لمشركة

 103 73 18 12 التكرار
 %100 70.87 17.48 11.65 (%) النسبة

نطاؽ الفحص في حاؿ شعرتـ بوجود توسعوف ىؿ  18
 ييدد استمرارية الشركةما 

 103 78 16 9 التكرار
 %100 75.73 15.53 8.74 (%) النسبة

التي تؤثر مشاكؿ مالنصائح والحموؿ لتقدموف ىؿ  19
 استمرارية الشركة محؿ التدقيؽعمى 

 التكرار
 (%النسبة) 

17 
16.5 

24 
23.3 

62 
60.2 

103 
100% 

 %100 56.40 27.34 16.26 النسبة  المجموع
 (.spssمف إعداد الطالبة )اعتماًدا عمى االستبياف و صدر:الم

 جميع نحومف خالؿ الجدوؿ أعاله، نالحظ أف اتجاه إجابات أفراد عينة الدراسة كانت إيجابية 
 تقييـ قدرة الشركة عمى االستمراربدوره الحوكمي اتجاه المدقؽ الخارجي في الجزائر  بالتزاـ المتعمقة العبارات

مف أفراد عينة الدراسة بأنيـ "دائما" ما يمتزموف باإلجراءات  %56.40يث أكد ما نسبتو ح  ،في النشاط
مف أفراد عينة الدراسة بأنيـ أحيانا ما يمتزموف بيذه  %27.34الواردة في الجدوؿ أعاله، كما أجاب ما نسبتو 

، وىو ما %16.26تبمغ سوى  اإلجراءات، أما نسبة أفراد عينة الدراسة الذيف ال يمتزموف بيذه اإلجراءات فمـ
يدؿ عمى أف األغمبية مف أفراد عينة الدراسة يمتزموف بدورىـ الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار 

 في النشاط.
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يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره "عينة الدراسة عمى الفرضية الثانية: أفراد  نتائج إجابات .2
 طاء والغش في التقارير المالية".الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخ

اكتشاؼ الحوكمي اتجاه  ـبدورىيمخص الجدوؿ الموالي إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدى التزاميـ 
األخطاء والغش في التقارير المالية، وىذا استنادًا إلى درجات مقياس "ليكرت الثالثي" الذي تـ اعتماده في 

 بناء االستبياف.
 توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرضية الثانية  (: 25الجدوؿ رقـ )

 .spssمخرجات برنامج مف إعداد الطالبة اعتماًدا عمى االستبياف و  المصدر:
مف خالؿ الجدوؿ أعاله، نالحظ أف فئة كبيرة مف أفراد عينة الدراسة قد أكدوا عمى التزاميـ بدورىـ 

مف أفراد عينة  %58.73وكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية، حيث اختار ما نسبتو الح
، في حيف %25.41الدراسة اإلجابة "دائما"، كما بمغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذيف كانت إجابتيـ "أحيانا" 

 .%15.86لـ تبمغ نسبة الذيف اختاروا اإلجابة "نادرا" سوى 
 

 التكرار العبارات
 (%النسبة )

 المجموع االستجابات
 دائما  أحيانا نادرا

ىؿ تتأكدوف مف عمميات التسوية الجردية  والتي ليا تأثير  20
 ىاـ عمى األرباح

 103 86 14 3 التكرار
 %100 83.5 13.6 2.9 (%النسبة )

ىؿ ترسموف مصادقات لطرؼ ثالث حوؿ أرصدة السجالت  21
 المحاسبية

 103 44 35 24 التكرار
 %100 42.7 34 23.3 (%النسبة )

وجود  عمى دالئؿ ظيور حالة في التدقيؽ ىؿ تعدِّلوف خطة 22
 لتحديد إضافية تتضمف إجراءات غش،  بحيث أخطاء أو

 الغش ىذه األخطاء أو تأثير

 103 66 29 8 التكرار
 %100 64.08 28.15 7.77 (%النسبة )

فيؿ تُقّدروف  معينة تدقيؽ إلجراءات بالتخطيط بعد قيامكـ 23
 والتي المشخصة الخاطئة المعمومات إجمالي كاف إذا فيما
 نسبية أىمية ذا يتـ تصحيحيا لـ

 103 44  41 18 التكرار
 %100 42.7 39.8 17.5 (%النسبة )

 تـ قد غشأو  أي خطأ ميـ عف دارةاإل مفىؿ تستفسروف  24
 اكتشافو

 103 55 20 28 التكرار
 %100 53.4 19.4 27.2 (%النسبة )

 غش بعد صدور وجود أخطاء أو مف حالة تأكدكـ في 25
 اإلدارة وتطمبوف مع األمر تقريركـ،  فيؿ تقوموف ببحث

 المكتشفة الجديدة الظروؼ حسب المالية القوائـ تعديؿ منيا

 التكرار
 

 (%النسبة )

17 
 

16.5 

18 
 

17.5 

68 
 

66 

103 
 

100% 
 %100 58.73 25.41 15.86 (%النسبة ) المجموع
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يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره "عينة الدراسة عمى الفرضية الثالثة:  إجابات أفرادنتائج  .3
 الحوكمي اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات".

عينة الدراسة عمى يتفرع عف الفرضية الثالثة أربع فرضيات فرعية، ومف أجؿ عرض نتائج إجابات أفراد 
 نقوـ بعرض نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فرضية فرعية ليا. دراسةالفرضية الثالثة مف ال

"يمتـز المدقؽ عينة الدراسة عمى الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثة: أفراد نتائج إجابات .1.3
 ".المحاسبي الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه ترقية اإلفصاح

ترقية اتجاه  ـ الحوكميبدورى يـمدى التزامت أفراد عينة الدراسة حوؿ يمخص الجدوؿ الموالي إجابا 
 وىذا استنادًا إلى درجات مقياس "ليكرت الثالثي" الذي تـ اعتماده في بناء االستبياف. اإلفصاح،

 .لمفرضية الثالثة ولى(: توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرضية الفرعية األ 26الجدوؿ رقـ )
 التكرار العبارات

 (%والنسبة )
 المجموع االستجابات

 دائما  أحيانا نادرا
ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح عف كافة  26

البيانات المتعمقة بأمورىا، بما في ذلؾ الموقؼ 
 المالي، األداء، الممكية، والرقابة عمى الشركة

 التكرار
 

0 2 101 103 

 %100 %98.06 %1.94 0 (%النسبة )

تتحققوف مف كفاية المعمومات المفصح عنيا  ىؿ 27
 في التقارير المالية لمشركة محؿ التدقيؽ

 التكرار
 (%النسبة )

8 
7.77% 

17 
16.5% 

78 
75.73% 

103 
100% 

ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح عف  28
المعمومات في التوقيت المناسب وبشكؿ يضمف 
وصوؿ المعمومات إلى جميع األطراؼ المعنية 

 قة تتسـ بالعدالةوبطري

 103 55 30 18 التكرار
 %100 %53.4 %29.1 %17.5 (%النسبة )

 %100 %75.73 % 15.85 %8.42 (%النسبة ) المجموع
 (.spssمف إعداد الطالبة )اعتماًدا عمى االستبياف و المصدر:

إجمالية بمغت  مف الجدوؿ أعاله، نستخمص أف فئة كبيرة مف المدققيف الخارجييف عينة الدراسة بنسبة
أكدوا عمى التزاميـ الدائـ بدورىـ الحوكمي اتجاه ترقية اإلفصاح المتضمف في التقارير المالية  75.73%

فأحيانا ما يمتزموف بيذا الدور، في حيف لـ تبمغ  مف أفراد عينة الدراسة %15.85لمشركات محؿ التدقيؽ، أما 
 .% 8.42نسبة الذيف نادًرا ما يمتزموف بيذا الدور سوى
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"يمتـز المدقؽ : عينة الدراسة عمى الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الثالثةأفراد نتائج إجابات .2.3
 الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع مجمس اإلدارة".

يمخص الجدوؿ الموالي إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدى التزاميـ بدورىـ الحوكمي اتجاه  
نسيؽ مع مجمس اإلدارة، وىذا استنادًا إلى درجات مقياس "ليكرت الثالثي" الذي تـ اعتماده في بناء الت

 االستبياف.
 (: توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الثالثة27الجدوؿ رقـ )

 التكرار العبارات
 (%النسبة )

 المجموع االستجابات

 دائما   ناأحيا نادرا
 103 41 58 4 التكرار بشكؿ دوري مجمس اإلدارةتجتمعوف مع ىؿ  29

 %100 39.8 56.3 3.9 (%النسبة )
األمور المتعمقة بعممية التدقيؽ مع تناقشوف ىؿ  30

 مجمس اإلدارة
 التكرار
 (%النسبة )

9 
8.7 

39 
37.9 

55 
53.4 

103 
100% 

 103 72 23 8 التكرار .اإلدارة تقريركـ عمى مجمستقوموف بقراءة ىؿ  31
 %100 69.9 22.3 7.8 (%النسبة )

32 
 

ىؿ تقوموف بتقديـ النصائح التي تساعد مجمس 
 اإلدارة في أداء ميامو

 103 74 24 5 التكرار
 %100 71.8 23.3 4.9 (%النسبة )

 %100 58.725 34.95 6.325 (%النسبة ) المجموع
 (.spssعتماًدا عمى االستبياف ومف إعداد الطالبة )ا المصدر:

مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف أغمبية أفراد عينة الدراسة أكدوا عمى التزاميـ بدورىـ الحوكمي 
، وتمييا اإلجابة "أحيانا" %58.725اتجاه التنسيؽ مع مجمس اإلدارة، حيث حازت اإلجابة "دائما" عمى نسبة 

 .%6.325اإلجابة "نادرا" سوى نسبة ضئيمة قدرت بػػِ ، في حيف لـ يختر %34.95بنسبة تقدر بػػِ 
: "يمتـز المدقؽ لمفرضية الثالثة لثةعينة الدراسة عمى الفرضية الفرعية الثاأفراد نتائج إجابات .3.3

 الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية".
تقييـ اتجاه  ـ الحوكميبدورى يـمدى التزام سة حوؿ يمخص الجدوؿ الموالي إجابات أفراد عينة الدرا 

 وىذا استنادًا إلى درجات مقياس "ليكرت الثالثي" الذي تـ اعتماده في بناء االستبياف. نظاـ الرقابة الداخمية،
 
 
 
 



 
 

 
228 

 

 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

 .لمفرضية الثالثة لثة(: توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرضية الفرعية الثا28الجدوؿ رقـ )
 التكرار اتالعبار 

 (%والنسبة )
 المجموع االستجابات

 دائما  أحيانا نادرا
ىؿ تُقيِّموف نظاـ الرقابة الداخمية قبؿ كؿ عممية  33

 تدقيؽ
 103 72 19 12 التكرار
 %100 69.9 18.4 11.7 (%النسبة )

ىؿ تُقيِّموف األقساـ الثالثة لنظاـ الرقابة الداخمية  34
ة اإلدارية، المحاسبية، )نظاـ الرقابة الداخمي

 الضبط الداخمي(

 103 53 27 23 التكرار

 %100 51.5 26.2 22.3 (%النسبة )

ىؿ ُتذكِّروف اإلدارة بمسؤولياتيا حوؿ نظاـ  35
 الرقابة الداخمية

 التكرار
 (%النسبة )

14 
13.6 

23 
22.3 

66 
64.1 

103 
100% 

ىؿ تُبِمغوف عف نقاط الضعؼ الجوىرية في  36
 الرقابة الداخمية في الوقت المناسبنظاـ 

 103 70 21 12 التكرار
 %100 67.96 20.39 11.65 (%النسبة )

ىؿ تُقدِّموف توصيات لتحسيف نظاـ الرقابة  37
 الداخمية

 103 70 20 13 التكرار

 %100 68 19.4 12.6 (%النسبة )
 %100 64.29 21.34 14.37 (%النسبة ) المجموع
 (.spssاد الطالبة )اعتماًدا عمى االستبياف ومف إعد المصدر:

نستخمص مف خالؿ النسب في الجدوؿ أعاله أف فئة كبيرة مف المدققيف الخارجييف عينة الدراسة 
أكدوا عمى التزاميـ الدائـ بدورىـ الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية  %64.29بنسبة إجمالية بمغت 

فأحيانا ما يمتزموف بيذا الدور، في حيف بمغت  مف أفراد عينة الدراسة %21.34لمشركات محؿ التدقيؽ، أما 
 فقط. %14.37نسبة الذيف نادًرا ما يمتزموف بيذا الدور

يمتـز المدقؽ "لمفرضية الثالثة:  رابعةال فرعيةعينة الدراسة عمى الفرضية الأفراد نتائج إجابات .4.3
 التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي".الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي  اتجاه 

اتجاه الحوكمي  ـبدورى يـمدى التزام يمخص الجدوؿ الموالي إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ  
وىذا استنادًا إلى درجات مقياس "ليكرت الثالثي" الذي تـ اعتماده في بناء  التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي،

 االستبياف.
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 لمفرضية الثالثة رابعةلفرضية الفرعية العمى  ا عينة الدراسةأفراد (: توزيع إجابات 29الجدوؿ رقـ )
 التكرار العبارات

 (%النسبة )
 المجموع االستجابات

 دائما  أحيانا نادرا
بشأف   الداخمي بينكـ وبيف المدقؽ اتصاؿ ىؿ يوجد 38

 االىتماـ المتبادؿ ذات المسائؿ
 103 56 31 16 التكرار

 %100 54.4 30.1 15.5 (%النسبة )
 ميمة لفتت أمور بأي الداخمي ىؿ تُبمِّغوف المدقؽ 39

 .عمؿ عمى وتؤثر ـانتباىك
 103 55 27 21 التكرار
 %100 53.4 26.2 20.4 (%النسبة )

 عمى ىؿ تتفقوف وتتشاوروف مع المدقؽ الداخمي 40
 المتبادلة مصالحكـ يخدـ العمؿ الذي توقيت

 التكرار
 (%النسبة )

20 
19.4 

58 
56.3 

25 
24.3 

103 
100% 

ىؿ تفحصوف عينة مف أوراؽ العمؿ والتقارير التي  41
 يقـو المدقؽ الداخمي بإعدادىا

 التكرار
 (%النسبة ) 

20 
19.4 

30 
29.1 

53 
51.5 

103 
100% 

 نتائجىؿ تتناقشوف مع  المدقؽ الداخمي حوؿ  42
 ولعممكـ تقييمات

 103 40 36 27 التكرار
 %100 38.8 35 26.2 (%النسبة )

 %100 44.48 35.34 20.18 (%النسبة ) المجموع

 .spssمخرجات برنامج مف إعداد الطالبة اعتماًدا عمى االستبياف و  المصدر:
مف المدققيف الخارجييف عينة الدراسة يمتزموف دائما  %44.48نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله، أف 

فأحيانا  مف أفراد عينة الدراسة %35.34الداخمي، أما ما نسبتو التنسيؽ مع المدقؽ اتجاه الحوكمي  ـبدورى
 .%20.18ما يمتزموف بيذا الدور، في حيف بمغت نسبة الذيف نادرا ما يمتزموف بيذا الدور 

مف خالؿ كؿ النتائج المتضمنة في الجداوؿ السابقة يتراءى لنا أف ىناؾ توجو إيجابي لمجموع 
ة بشكؿ كبير حوؿ تأكيد الفرضيات التي قمنا  بصياغتيا في بداية الدراسة، المدققيف الخارجييف عينة الدراس

وقصد التعمؽ والتأكد أكثر مف ىذه النتائج البد مف االستناد إلى أساليب إحصائية أخرى أكثر دقة، لذا سنقـو  
ؿ فرضية عمى في المطمب الموالي بتحميؿ ىذه النتائج بأساليب إحصائية تعطينا نتائج أكثر دقة، واختبار ك

 حدة مف أجؿ الخروج في األخير بمجموعة مف النتائج وكذا اقتراح بعض التوصيات.
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 خرثاس فشضٍاخ انذساعحانًطهة انثانث: ا

نيدؼ مف خالؿ ىذا المطمب إلى اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، ثـ اختبار صحة 
اختبار وجود تأثير لمخصائص الديموغرافية لألفراد عينة الفرضيات التي تـ صياغتيا في بداية الدراسة، ثـ 

 الدراسة عمى تجسيد ىذه الفرضيات.
 .يوضح نتائج ىذا االختبارالموالي الجدوؿ  :اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات .1

  .(Sample Kolmogrov-Smirnov) لتوزيع الطبيعيااختبار (: 30) الجدوؿ رقـ

 .spssومخرجات برنامج  جابة عمى االستبانةعمى نتائج اإل بناءَّ  طالبةمف إعداد ال المصدر:
الميدانية لجميع محاور  أف قيمة مستوى الداللة المستخرجة مف البيانات أعاله نالحظ مف الجدوؿ

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ومنو يمكف إجراء وىو ما يدؿ عمى أف  (،sig.> 0.05)أكبر مف  يافاالستب
     االختبارات المعممية.

 : (test-One Sample T)ر اختبا .2
رات عبالتحميؿ  لعينة واحدة( T-testة اختبار )ار فرضيات الدراسة استخدمت الطالبالختب

 ( بحيث:2بحيث يقـو بمقارنة المتوسط الحسابي المحسوب مع المتوسط الحسابي الفرضي )، يافاالستب
 عبػاتكػوف ال( رة دالػة بمعنػى توجػػد فػروؽ دالػة إذا كػاف مسػػتوى الداللػةsig أصػغر مػف أو يسػػاوي )(0.05) 

 وىنا نكوف أماـ حالتيف:
يمتزمػوف دائمػا رة إيجابيػة، بمعنػى أف أفػراد عينػة الدراسػة عبػاموجبػة فينػا تكػوف نتػائج ال (T)إذا كانت قيمة  . أ

أكبػػػر مػػػف  ، أي أف المتوسػػػط الحسػػػابي المحسػػػوببػػػاإلجراء المتضػػػمف فػػػي العبػػػارة )مسػػػتوى االلتػػػزاـ قػػػوي(
 ؛لفرضيالمتوسط الحسابي ا

ال يمتزمػوف إال نػادرا رة سمبية بمعنى أف أفراد عينة الدراسة عباسالبة فينا تكوف نتائج ال (T)إذا كانت قيمة  . ب
، أي أف المتوسػػط الحسػػابي المحسػػوب أقػػؿ مػػف بػػاإلجراء المتضػػمف فػػي العبػػارة )مسػػتوى االلتػػزاـ ضػػعيؼ(

 المتوسط الحسابي الفرضي.
 رة غير دالة أو ال توجد فعباتكوف ال( روؽ دالة إذا كانت قيمة مستوى الداللةsig) أي  ،(0.05) أكبر مف

 .ما يمتزموف باإلجراء المتضمف في العبارة)مستوى االلتزاـ متوسط( أحيانابمعنى أف أفراد عينة الدراسة 
 

 (sig) ى الداللةمستو  zقيمة  راتعباعدد ال الجزء
 0.457 0.855 19 لخاص بالفرضية األولىوؿ االمحور األ
 0.057 1.335 6 الثانية الخاص بالفرضية انيالمحور الث
 0.938 0.534 17 الثالثة الخاص بالفرضية ثالث المحور ال

 0.763 0.668 42 رات االستبيافعباجميع 
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 الفرضية األولى   (test-Tاختبار ) .1.2
ؽ الخارجي في الجزائر بدوره "يمتـز المدقبيدؼ اختبار الفرضية األولى مف الدراسة والتي مفادىا 

عمى  (T-test)، قامت الطالبة بإجراء اختبار "في النشاط الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار
 عبارات المحور األوؿ مف االستبياف. وتمت صياغة فرضية العدـ والفرضية البديمة كما يمي: 

 الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى يمتـز المدقؽ الخارجي في ال  :  فرضية العدـ
 ؛االستمرار في النشاط

 يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى  :  الفرضية البديمة
 .االستمرار في النشاط

 والجدوؿ الموالي يمخص نتائج ىذا االختبار.
 لمفرضية األولى  (T-test)ار (: نتائج اختب31جدوؿ رقـ )

المتوسط  اتالعبار 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

األىمية 
 النسبية

 tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 القرار
 

مستوى 
 االلتزاـ

ىمية لمعرفة قدرة الشركة عمى ىؿ تعطوف أ 1
 سداد الذمـ الدائنة بتاريخ االستحقاؽ 

فروؽ  0.000 11.438 4 0.560 2.63
 دالة

وي
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
قػ

 

في أسباب عدـ قدرة الشركة عمى  ىؿ تدققوف 2
توزيع أرباح خالؿ عدة فترات مالية متالحقة 

 مع استحقاقيا

فروؽ  0.186 1.330 16 0.889 2.12
غير 
 دالة 

إذا كانت الشركة تعاني أف تعرفوا  ىؿ تحاولوف 3
بة في الحصوؿ عمى تمويؿ لمتطور مف صعو 
 واالستثمار

2.12 0.745 
 

فروؽ  0.116 1.587 15
غير 
 دالة

قدرة الشركة عمى الوفاء ىؿ تتحققوف مف  4
 بشروط اتفاقيات القروض 

فروؽ  0.000 3.647 12 0.757 2.27
 دالة

أىمية لمؤشر ارتفاع الخسائر ىؿ ُتعُطوف  5
 التشغيمية وتكرارىا 

فروؽ  0.000 12.993 1 0.554 2.71
 دالة

بمعرفة أسباب تحوؿ الشركة مف  ىؿ تيتموف 6
التعامؿ باألجؿ إلى التعامؿ النقدي مع 

 المورديف

فروؽ  0.191 1.318 17 0.748 2.10
غير 
 دالة

إذا  فقدت الشركة   وا أف تعرف ىؿ تحاولوف 7
 غيرىـ  إحالؿدوف وأكفاء مدراء أساسييف 

فروؽ  0.614 0.506 18 0.779 2.04
غير 
 دالة

إذا فقدت الشركة سوؽ  واأف تعرفىؿ تحاولوف  8
 رئيسي

فروؽ  0.003 2.996 14 0.822 2.24
 دالة
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إذا كانت الشركة تعاني ىؿ تحاولوف أف تعرفوا  9
 مف نقص في المواد األولية والتجييزات

فروؽ  0.000 6.020 7 0.737 2.44
 دالة

ع العماؿ عف وجود صعوبات مىؿ تستفسروف  10
 محؿ التدقيؽونقص في العمالة لدى الشركة 

فروؽ  0.000 5.270 11 0.729 2.38
 دالة

إذا كانت الشركة التي وا أف تعرفىؿ تحاولوف  11
  بمتطمبات رأس الماؿتمتـز حساباتيا  وفتدقق

فروؽ  0.000 5.447 10 0.760 2.41
 دالة

 إذا كانت الشركة تعتمد واأف تعرفىؿ تحاولوف  12
بشكؿ كبير عمى قروض قصيرة األجؿ لتمويؿ 

 موجودات ثابتة

فروؽ  0.000 6.119 9 0.709 2.43
 دالة

عف وجود قضايا قانونية قائمة ىؿ تستفسروف  13
 تؤثر عمى سير عمميايمكف أف ضد الشركة 

فروؽ  0.000 10.411 2 0.672 2.69
 دالة

تغيير في ىؿ أنتـ عمى اطالع حوؿ كؿ  14
 ،خص الشركةيلسياسية والحكومية التشريعات ا

 عرقؿ سير عممياييمكف أف والذي 

فروؽ  0.000 8.683 5 0.692 2.59
 دالة

األحداث الالحقة لتاريخ إعداد تدرسوف  ىؿ  15
الميزانية، التي تؤثر عمى مقدرة الشركة عمى 

 في النشاط االستمرار

فروؽ  0.000 7.651 6 0.670 2.50
 دالة

وجود أي ترتيبات قانونية مع مف ىؿ تتأكدوف  16
األطراؼ األخرى لممحافظة عمى التمويؿ وعدـ 

 وقوع الشركة في عجز مالي

فروؽ  0.001 3.472 13 0.795 2.27
 دالة

في أسباب التراجع المستمر في ىؿ ُتدقِّقوف  17
   الوضع المالي لمشركة

فروؽ  0.000 8.683 5 0.692 2.59
 دالة

 ـفحص في حاؿ شعرتنطاؽ الىؿ ُتوسِّعوف  18
 بوجود ما ييدد استمرارية الشركة

فروؽ  0.000 10.753 3 0.632 2.67
 دالة

التي مشاكؿ محموؿ لالح و ائنصىؿ تُقدِّموف ال 19
 استمرارية الشركة محؿ التدقيؽتؤثر عمى 

فروؽ  0.000 5.813 8 0.763 2.44
 دالة

فروؽ  0.000 10.269 - 0.396 2.401 المجموع
 دالة

 .spssوبرنامج عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة بناءً  طالبةإعداد ال مف صدر:الم
 جميع نحو إيجابي الدراسة عينةإجابات أفراد  اتجاه أف إلى( 31رقـ ) الجدوؿ في األرقاـ شيرتُ 
 االستمرارتقييـ قدرة الشركة عمى بدوره الحوكمي اتجاه المدقؽ الخارجي في الجزائر  بالتزاـ  المتعمقة العبارات

، وىو ]3 -[2.34  ىو محصور في المجاؿو ( 2.401) الكمي الحسابي المتوسط بمغ حيث ،في النشاط
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( وىي ُتِشير إلى التقارب في 0.39كما بمغت قيمة االنحراؼ المعياري الكمي )"دائما"،  جابةاإل إلى شيري
  إجابات أفراد عينة الدراسة.
 استجابات توجو حسبلمفرضية األولى مف الدراسة  قترحةالم العبارات بترتيبوقد قامت الطالبة 

كما  ترتيبيا حسب العبارات سنتناوؿ لذا الحسابية، المتوسطات لنا تعكسيا والتي الدراسة عينةأفراد  أغمبية
 يمي:
 ( 5العبارة رقـ :) المتوسط قيمةبمغت ، "أىمية لمؤشر ارتفاع الخسائر التشغيمية وتكرارىا"ىؿ ُتعُطوف 

 يتالو  [2.34-3]ي محصورة في المجاؿ ، وى(2.71عمى ىذه العبارة ) العينةإلجابات أفراد  يالحساب
 الحسابي المتوسط عمى لحصوليا األولى المرتبة تحتؿ( 5رقـ) العبارة جعؿ مماجابة "دائما"، اإل عف عبرت

 مف ممكف عائد أكبر تحقيؽ ىو ةشرك أي ىدؼ أف إلى النتيجة ىذه تعودو   ،لممحور األوؿ األكبر
ذا   لدييا، مالي عجز إلى تؤدي المتتالية الخسائر وأف األرباح،  يضعؼ فإنو الوضع ىذا في استمرتوا 
 المتعمقةالجزائرية  القوانيف أف إلى باإلضافة، المساىميف لدى سمعتيا ويفقدىا االستمرار عمى قدرتيا

 في تدقيؽال محؿ ةشركبال لحقت يالت المتتالية الخسائرالمدقؽ  أخذ ضرورة عمى نصت بمينة التدقيؽ
 القانوف مف  832 رقـ لممادة وفقاً  وذلؾ ،االستمرار في النشاط عمى ةشركال قدرة تقييـ أثناء االعتبار
 سجفبال يعاقب أنو يافي جاءالمساىمة، والتي  ةشرك بحؿ الخاصة بالمخالفات المتعمقة جزائريال التجاري

 ىاتيف ىإحدب أو دج100.000 إلى دج 20.000 مف مالية غرامةبو  أشير ستة إلى شيريف مف
 بسبب لمشركة الصافي الماؿ أصبح إذا بإدارتيا القائموف أو المساىمة شركة رئيس فقط، العقوبتيف
 :الماؿ رأس ربع مف أقؿ الحساب بمستندات الثابتة الخسائر

 الحسابات عمى المصادقة تمي التي أشير ربعةاأل في العامة الجمعية استدعاء عف فمتعمدي امتنعوا إذا -  
 مسبقا؛ الشركة حؿ في االقتضاء عند البت ألجؿ لمخسائر المثبتة

 النشرة في نشره بعد العامة الجمعية مف عميو المصادؽ القرار المحكمة كتابةب يداعاإل عدـ تعمدوا إذا  -
 تقييدهو  قانونيةال اإلعالنات بقبوؿ مختصة جريدة في ذلؾ عف وفضال القانونية اإلعالنات ةرسميال

 التجاري. بالسجؿ
 بفعؿ لمشركة الصافي األصؿ تخفيض تـ إذا أنو التجاري القانوف مف 20مكرر 715 المادة في جاء كما

 مجمس أو اإلدارة مجمس فإف الشركة، ماؿ رأس ربع مف أقؿ إلى الحسابات وثائؽ في الثابتة الخسائر
 عف كشفت التي الحسابات عمى لممصادقة التالية ربعةاأل األشير خالؿ في ممـز الحالة، حسب المديريف،

 قبؿ الشركة حؿ قرار اتخاذ يجب كاف إذا فيما لمنظر العادية غير العامة الجمعية باستدعاء الخسائر، ىذه
ذا األجؿ. حموؿ  األكثر عمى الثانية المالية السنة قفؿ بعد الحالة، ىذه في تمـز الشركة فإف الحؿ، يتقرر لـ وا 
 بقدر ماليا رأس بتخفيض -594 المادة أحكاـ مراعاة مع– الخسائر مف التحقؽ فييا تـ التي السنة ميت التي

 الصافي األصؿ األجؿ ىذا في يجدد لـ إذا االحتياطي، مف تخصـ لـ التي الخسائر مبمغ األقؿ عمى يساوي
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 الجمعية مف عمييا المصادؽ ةالالئح تنشر الحالتيف، كمتا وفي الشركة. ماؿ رأس ربع األقؿ عمى يساوي بقدر
ذا التنظيـ. طريؽ عف المقررة الكيفيات حسب العامة  الجمعية ىذه تعقد ولـ العامة الجمعية اجتماع يعقد لـ وا 

 الشركة؛ بحؿ العدالة أماـ يطالب أف معني لكؿ يجوز فإنو أخير، استدعاء بعد صحيحا اجتماعا
 ( 13العبارة رقـ) : تؤثر عمى يمكف أف ا قانونية قائمة ضد الشركة عف وجود قضاي"ىؿ تستفسروف

محصورة في  يوى(، 2.69بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )، "سير عمميا
 دائما بأنيـ عمى ىذه العبارة كانت عينة الدراسة وتشير إلى أف متوسط إجابات أفراد ، [2.34-3]المجاؿ

 ، ويفسر ذلؾتؤثر عمى سير عمميايمكف أف ة ضد الشركة عف وجود قضايا قانونية قائمما يستفسروف 
القضائية المرفوعة ضد الشركة قد يسفر خسارة الشركة ليا إلى دفع التزامات،  ىدركوف بأفَّ الدعاو بأنيـ ي

أو تعويضات قد ال تستطيع الشركة الوفاء بيا، أو قد تؤدي إلى حجز عمى أصوليا، أو التعرُّض 
 ؛زامات. ويصؿ المدقِّؽ إلى ذلؾ مف خالؿ محامي الشركة، أو مستشارىا القانونيلمتَّصفية لتسديد االلت

 ( ىؿ ُتوسِّعوف 18العبارة رقـ" :)بوجود ما ييدد استمرارية الشركة ـنطاؽ الفحص في حاؿ شعرت" ،
،  [2.34-3]محصورة في المجاؿ يوى( 2.67بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )

ما يوسعوف نطاؽ  دائما بأنيـ أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى ىذه العبارة كانتوتشير إلى 
 ؛الفحص في حاؿ الشؾ أو ظيور ما ييدد استمرارية الشركة محؿ التدقيؽ

 ( 1العبارة رقـ:)  أىمية لمعرفة قدرة الشركة عمى سداد الذمـ الدائنة بتاريخ االستحقاؽ"ىؿ تعطوف" ،
، [2.34-3]( وىي محصورة في المجاؿ2.63سط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )بمغت قيمة المتو 

أىمية ما يعطوف  دائمابأنيـ وتشير إلى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى ىذه العبارة كانت 
ة أفَّ عجز السيول ، ويفسر ذلؾ بإدراكيـ لمعرفة قدرة الشركة عمى سداد الذمـ الدائنة بتاريخ االستحقاؽ

الذي يمكف أف يؤثر عمى  مزيد مف االقتراض، وبالتالي تحميؿ الشركة بأعباء الديفملدى الشركة يدفعيا ل
 ؛سير عمميا

 ( ىؿ ُتدقِّقوف 17العبارة رقـ" :)بمغت قيمة ، "في أسباب التراجع المستمر في الوضع المالي لمشركة
تشير إلى أف و ، [2.34-3]المجاؿ  ي محصورة فيىو ( 2.59المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )

في أسباب التراجع ما يدقِّقوف  دائما بأنيـ أفراد عينة الدراسة عمى ىذه العبارة كانتمتوسط إجابات 
باالطِّالع عمى القوائـ الماليَّة السابقة ييتموف  ، ويدؿ ذلؾ عمى أنيـ المستمر في الوضع المالي لمشركة

المدقِّؽ الكتشاؼ مؤشرات أخرى، سواء كانت مالية، أو غير  وتنبي في ذلؾ لما ليا مف أىميةلمشركة، و 
 ؛مالية

 ( 14العبارة رقـ :)" خص يتغيير في التشريعات السياسية والحكومية ىؿ أنتـ عمى اطالع حوؿ كؿ
بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة "، عرقؿ سير عممياييمكف أف والذي  ،الشركة

عمى تشير إلى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة ، و [2.34-3]ة في المجاؿ ( وىي محصور 2.59)
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خص يتغيير في التشريعات السياسية والحكومية حوؿ كؿ دائـ أنيـ عمى إطالع بىذه العبارة كانت 
تغييرات في أنيـ يدركوف أف بعض ال ، ويدؿ ذلؾ عمى عرقؿ سير عممياييمكف أف والذي  ،الشركة

القوانيف التي ، ومثاؿ ذلؾ ياسية والحكومية التي تخص الشركة يمكف أف تعرقؿ سير عممياالتشريعات الس
 ىتؤثر عمى التكمفة واألسعار، والقوانيف الخاصة بالقو التي تختص بإنتاج سمعة ما، أو القوانيف الجمركية 

   ؛العاممة واستيراد مستمزمات اإلنتاج
 ( ىؿ 15العبارة رقـ" :)  الحقة لتاريخ إعداد الميزانية، التي تؤثر عمى مقدرة األحداث التدرسوف

 يوى (2.50بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )، في النشاط" الشركة عمى االستمرار
األحداث الالحقة  ويرجع ذلؾ ألىمية "دائما"،جابة اإل عف عبرت يتالو  [2.34-3]محصورة  في المجاؿ 
 ؛ا ليا مف تأثير عمى استمرارية الشركة محؿ التدقيؽلتاريخ إعداد الميزانية وم

 ( 9العبارة رقـ" :) إذا كانت الشركة تعاني مف نقص في المواد األولية ىؿ تحاولوف أف تعرفوا
 ي، وى(2.44) عمى ىذه العبارة العينةإلجابات أفراد  الحسابي المتوسط قيمة بمغت، "والتجييزات

إلى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى ىذه العبارة تشير و  ،[2.34-3]محصورة في المجاؿ 
تعاني مف نقص في المواد األولية محؿ التدقيؽ إذا كانت الشركة ما يحاولوف أف يعرفوا  دائمابأنيـ كانت 

المعدات األساسيَّة الالزمة لتسيير نشاط و  نقص المواد األوليَّة، ويرجع ذلؾ إلدراكيـ بأف، والتجييزات
لضعؼ قدرة  ميما ، تشكؿ مؤشراً منيا ، أو تعويض المتوقؼياعمى إصالحالشركة وعدـ قدرة  الشركة،

  ؛في النشاط عمى االستمرار شركة محؿ التدقيؽال
 ( ىؿ ُتقدِّموف 19العبارة رقـ" :)استمرارية الشركة محؿ تؤثر عمى التي مشاكؿ محموؿ لالح و ائنصال

 ي، وى(2.44) عمى ىذه العبارة الدراسة عينةابات أفراد إلج الحسابي المتوسط قيمة بمغت، "التدقيؽ
ىذه العبارة  عمى، وتشير إلى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة [2.34-3]محصورة في المجاؿ 

 ،استمرارية الشركة محؿ التدقيؽالتي تؤثر عمى مشاكؿ محموؿ لالح و ائنصالما يقدموف  دائما بأنيـ كانت
ىمية تقديـ النصائح لممشاكؿ التي قد تعرقؿ استمرارية الشركة محؿ التدقيؽ، مما يدؿ عمى إدراكيـ أل

القرار  مسيريف في إيجاد الحموؿ المناسبة. وقد أضاؼوعدـ االكتفاء بإدراج التحفظات، والمساىمة مع ال
المحدد لمحتوى معايير تقارير محافظ الحسابات في فقرتو المتعمقة  2013جواف  24المؤرخ في 

حظات إمكانية إدراج المدقؽ لمالحظات منفصمة يتـ إدراجيا بعد التعبير عف الرأي تيدؼ إلى لفت بالمال
 ؛انتباه مستخدـ تقرير المدقؽ لمالحظات حوؿ الحسابات السنوية

 ( ىؿ تحاولوف 12العبارة رقـ":)إذا كانت الشركة تعتمد بشكؿ كبير عمى قروض قصيرة األجؿ  واأف تعرف
بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى ىذه العبارة ، "بتةلتمويؿ موجودات ثا

عمى  أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسةوتشير إلى  [2.34-3](، وىي محصورة في المجاؿ2.43)
إذا كانت الشركة تعتمد بشكؿ كبير عمى قروض  واعرفيأف ما يحاولوف  دائماىذه العبارة كانت بأنيـ 
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اعتماد الشركة محؿ التدقيؽ بشكؿ ، ويرجع ذلؾ إلى إدراكيـ أف ة األجؿ لتمويؿ موجودات ثابتةقصير 
 ؛عرقؿ سير عمميات ثابتة مف األمور التي يمكف أف تكبير عمى قروض قصيرة األجؿ لتمويؿ موجودا

 ( 11العبارة رقـ:) " بمتطمبات تمتـز حساباتيا  وفأف تعرفوا إذا كانت الشركة التي تدققتحاولوف ىؿ
  محصورة في المجاؿ يوى( 2.41بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )"، رأس الماؿ
ما  دائماىذه العبارة كانت بأنيـ  عمى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسةتشير إلى و  [3-2.34]

، ويرجع ذلؾ إلى إدراكيـ بمتطمبات رأس الماؿمحؿ التدقيؽ تمتـز إذا كانت الشركة يحاولوف أف يعرفوا 
لى إوىذا يؤدي  ،دؿ عمى صعوبات ماليةيعدـ االلتزاـ باالشتراطات القانونية الخاصة برأس الماؿ بأف 

 إلى  االلتزاـ بمتطمبات رأس الماؿحيث ترجع أىمية مؤشر  ا،االستمرار في أعماليمف  شركةعدـ تمكف ال
يؿ الداخمي والخارجي، وعدـ اإلخالؿ بيذا التوازف، الذي قد أنَّو البدَّ مف تحقيؽ التوازف بيف مصادر التمو 

واألقساط إذا اختؿَّ التوازف بسبب زيادة حجـ   يؤدي إلى أعباء ماليَّة كبيرة لخدمة الدَّيف المتمثَّؿ بالفائدة
وحتى تستمر الشركة يجب أف ال تزيد نسبة القروض إلى حقوؽ  ،قروض، وانخفاض رأس الماؿ المدفوعال

 ؛يَّة عف الحد المقبوؿ في الصناعة التي تنتمي إلييا الشركةالممك
 ( 10العبارة رقـ:)  ونقص في العمالة لدى الشركة عف وجود صعوبات مع العماؿ "ىؿ تستفسروف

 ي، وى(2.38) عمى ىذه العبارة  العينةإلجابات أفراد  الحسابي المتوسط قيمة بمغت، "محؿ التدقيؽ
ىذه العبارة كانت  عمىوتشير إلى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة  ،[2.34-3]تنتمي إلى المجاؿ 

، محؿ التدقيؽعف وجود صعوبات مع العماؿ ونقص في العمالة لدى الشركة يستفسروف ما   دائمابأنيـ 
عمى  مؤشر ميـ لتقييـ قدرة الشركةنقص العمالة المؤىمة والماىرة فنيًَّا وعمميًَّا ويدؿ ذلؾ عمى إدراكيـ بأف 

  ؛االستمرار في النشاط
 ( 4العبارة رقـ:) بمغت قيمة "، قدرة الشركة عمى الوفاء بشروط اتفاقيات القروض "ىؿ تتحققوف مف

وتشير إلى  [1.67-2.33]ي محصورة في المجاؿ وى( 2.27المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )
قدرة الشركة  مفما يتحققوف  أحيانا انت بأنيـىذه العبارة ك عمىعينة الدراسة متوسط إجابات أفراد أفَّ 

وفاء الشركة محؿ التدقيؽ  ألف عدـ  -عمى الرغـ مف أىمية ذلؾ- عمى الوفاء بشروط اتفاقيات القروض
فَّ عدـ قدرة الشركة عمى الوفاء بتسديد أكما شير إلى وجود مشكمة في السيولة، يُ  بشروط اتفاقيات القروض

الشركة الوفاء  ا ُيعرِّض الشركة لمشاكؿ مع المقرضيف، وعند عدـ استطاعةالقروض في تاريخ استحقاقي
قدرة وتراكـ الفوائد، وبالتالي تصبح  الديوفمضاعفة ىذه واالستمرار في ذلؾ يؤدي إلى  باتفاقيات القروض
إلى أفَّ يتـ إنجاز  موضع شؾ لعدـ قدرتيا عمى تمويؿ عممياتيا في النشاط ستمرارالشركة عمى اال

  ؛جراءات الالزمة لتبديد الشؾ أو إثباتواإل
 ( ىؿ 16العبارة رقـ" :)مف وجود أي ترتيبات قانونية مع األطراؼ األخرى لممحافظة عمى  تأكدوف ت

( 2.27بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )، "التمويؿ وعدـ وقوع الشركة في عجز مالي
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عمى راسة دِ عينة المتوسط إجابات أفراد أفَّ وتشير إلى ، [1.67-2.33]وىي محصورة  في المجاؿ 
ما يتأكدوف مف وجود أي ترتيبات قانونية مع األطراؼ األخرى لممحافظة  أحياناكانت بأنيـ ىذه العبارة 

 ؛عمى التمويؿ وعدـ وقوع الشركة في عجز مالي
 ( 8العبارة رقـ :) بمغت قيمة المتوسط الحسابي ، "إذا فقدت الشركة سوؽ رئيسي واأف تعرف"ىؿ تحاولوف

متوسط إجابات أفَّ وتشير إلى ، [1.67-2.33]محصورة في المجاؿ  يوى( 2.24إلجابات ىذه العبارة )
ما يحاولوف أف يعرفوا إذا فقدت الشركة سوؽ  أحياناىذه العبارة كانت بأنيـ  عمىراسة دِ عينة الأفراد 
جو الشركة مشاكؿ في تسويؽ إنتاجيا محميًَّا، نَّو عندما تواأل -عمى الرغـ مف أىمية ذلؾ-رئيسي
سواء كاف بفعؿ المنافسة، أو ارتفاع األسعار، أو عدـ تناسبيا مع مستوى الجودة، أو عدـ  ،وخارجياً 

وجود جياز تسويؽ قوي، وعدـ القدرة عمى إيجاد الحموؿ المناسبة والفعَّالة ليذه المشاكؿ تكوف نتيجتيا 
 ؛لشركةسمبيَّة عمى استمراريَّة ا

 ( 3العبػػػارة رقػػػـ :) معرفػػػة إذا كانػػػت الشػػػركة تعػػػاني مػػػف صػػػعوبة فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى "ىػػػؿ تحػػػاولوف
(، وىػػػػي 2.12بمغػػػػت قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي إلجابػػػػات ىػػػػذه العبػػػػارة ) ،"تمويػػػػؿ لمتطػػػػور واالسػػػػتثمار
 عينػػػػػػػة الدِّراسػػػػػػػةأفػػػػػػػراد متوسػػػػػػػط إجابػػػػػػػات أفَّ وتشػػػػػػػير إلػػػػػػػى ، [1.67-2.33]محصػػػػػػػورة  فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ  

تعػػػػاني محػػػػؿ التػػػػدقيؽ إذا كانػػػػت الشػػػػركة مػػػػا يحػػػػاولوف معرفػػػػة  أحيانػػػػابػػػػأنيـ  ىػػػػذه العبػػػػارة كانػػػػتعمػػػػى 
ألف  -عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أىميػػػػػة ذلػػػػػؾ- مػػػػػف صػػػػػعوبة فػػػػػي الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى تمويػػػػػؿ لمتطػػػػػور واالسػػػػػتثمار

إلػػػػى دفػػػػع الشػػػػركة إلػػػػى التمويػػػػؿ الخػػػػارجي يػػػػؤدي عجػػػػز السػػػػيولة، وتنػػػػاقص إمكانيػػػػات التمويػػػػؿ الػػػػداخمي 
ػػػػ ،اضعػػػػف طريػػػػؽ االقتػػػػر  ذلػػػػؾ  دُّ عػػػػتحميػػػػؿ الشػػػػركة بأعبػػػػاء الفوائػػػػد التػػػػي قػػػػد تفػػػػوؽ أرباحيػػػػا، ويُ  ةومػػػػف َثمَّ

مؤشػػػػرًا عمػػػػى عػػػػدـ قػػػػدرتيا عمػػػػى االسػػػػتمرار، وبالتػػػػالي ال تسػػػػتطيع الشػػػػركة الحصػػػػوؿ عمػػػػى تمويػػػػؿ آخػػػػر 
 ؛لتطوير منتج جديد أو قائـ أو استثمارات ضروريَّة ألسباب المنافسة أو غيرىا

 ( ىؿ ت2العبارة رقـ" :) في أسباب عدـ قدرة الشركة عمى توزيع أرباح خالؿ عدة فترات مالية دققوف
محصورة   يوى( 2.12بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )، "متالحقة مع استحقاقيا

ىذه العبارة كانت  عمىوتشير إلى أف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة  ،[1.67-2.33]في المجاؿ 
في أسباب عدـ قدرة الشركة عمى توزيع أرباح خالؿ عدة فترات مالية متالحقة مع ما يدققوف  اأحيان بأنيـ

دائما  يشكؿ ال توزيعيا عدـ أو األرباح توزيع في التأخر فبأنيـ يعتبروف أ ذلؾيمكف تفسير و ، استحقاقيا
 أو األرباح توزيع في ت شركاال لتأخر األخرى األسباب مف العديد توجد وقد ،شركةالرارية الستم تيديداً  

 إلعادة أو بأعماليا التوسع أو النمو، لغايات أحياناً  أرباحاً  توزع ال اتشركال بعض أف: منيا توزيعيا عدـ
وأف  .المستقبؿ في خسائر أية مواجية ليدؼ أو ليا، المالي الموقؼ وتقوية تعزيز لغايات أو استثمارىا،

  ؛إلى وجود مشكمة في السيولة دائما يشيرال ، تالحقةتوزيع أرباح خالؿ عدة فترات مالية معدـ 
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في  بدوزه الحىهمي اججاه جلُُم كدزة الشسهت على الاطخمساز  زم اإلادكم الخازجي في الجصائس ًلت

 .اليشاط
 

 ( 6العبارة رقـ" :) بمعرفة أسباب تحوؿ الشركة مف التعامؿ باألجؿ إلى التعامؿ النقدي مع ىؿ تيتموف
( وىي محصورة في المجاؿ       2.10بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة )"، المورديف

بأنيـ كانت عمى ىذه العبارة أف متوسط إجابات المدققيف عينة الدراسة  تشير إلى، و [2.33-1.67]
، بمعرفة أسباب تحوؿ الشركة مف التعامؿ باألجؿ إلى التعامؿ النقدي مع المورديفما ييتموف  أحيانا

ال نقدًا بدؿ اآلجؿ  التَّعاُمؿعمى  الشركة محؿ التدقيؽ إصرار مورديويرجع ذلؾ إلى أنيـ يعتبروف أف  
  ؛إلى ضعؼ السيولة لدى الشركةدائما شير يُ 
 ( 7العبارة رقـ:) " إحالؿدوف وأكفاء إذا  فقدت الشركة  مدراء أساسييف  وا أف تعرفىؿ تحاولوف 

محصورة في المجاؿ        يوى( 2.04بمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات ىذه العبارة ) "،غيرىـ
 أحيانابأنيـ كانت عمى ىذه العبارة عينة الدِّراسة أفراد  متوسط إجاباتأفَّ وتشير إلى ، [2.33-1.67]

 .غيرىـ إحالؿدوف وأكفاء فقدت الشركة  مدراء أساسييف  إذابمعرفة ما ييتموف 
المتضمنة في  األولى ( لمفرضيةT-testاختبار )تظير لنا نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ  كما

قؿ  مف قيمة أ ( وىي 0.00بمغت )لكؿ عبارات الفرضية األولى  الداللة المعنوية ( أف قيمة31) رقـ الجدوؿ
(،  10.269( المحسوبة لكؿ عبارات ىذه الفرضية أيضا )T(، كما بمغت قيمة )0.05الداللة االفتراضية )

 عدـ وقبوؿ الفرضية البديمة.ال فرضية رفض يتـ لذلؾ(، 0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  ةدال بذلؾوىي 
 :كد صحة الفرضية األولى كما يمينؤ وعميو  
 
 
 

  لمفرضية الثانية (test-T)اختبار  .2.2
بدوره المدقؽ الخارجي في الجزائر  يمتـز"بيدؼ اختبار الفرضية الثانية مف الدراسة والتي مفادىا 

عمى  (T-test)قامت الطالبة بإجراء اختبار ، الغش في التقارير المالية"األخطاء و ؼ اشتكالحوكمي اتجاه ا
 عبارات المحور الثاني مف االستبياف، وتمت صياغة فرضية العدـ والفرضية البديمة كما يمي: 

 يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش ال  :  فرضية العدـ
 ؛في التقارير المالية

 ر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائ :  الفرضية البديمة
 .في التقارير المالية

 نتائج ىذا االختبار. مخصوالجدوؿ الموالي ي 
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  لمفرضية الثانية (T-test)(: نتائج اختبار 32جدوؿ رقـ)

 .spssوبرنامج عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة بناءً  طالبةمف إعداد ال المصدر:
 المتعمقة اتعبار ال جميع نحو إيجابي الدراسةإجابات فئة  اتجاه أف إلىأعاله  الجدوؿ في األرقاـ تشير

 حيث ،بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير الماليةالمدقؽ الخارجي في الجزائر  بالتزاـ
 جابةاإل إلى شيروت [2.34-3] جاؿ في الم محصورة ىي و  (2.428) الكمي الحسابي المتوسطت قيمة بمغ

( وىي ُتِشير إلى التقارب في إجابات أفراد عينة 0.39كما بمغت قيمة االنحراؼ المعياري الكمي )  "دائما".
  الدراسة.

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

  tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

مستوى  ار القر 
 االلتزاـ

تتأكدوف مف عمميات التسوية  ىؿ 20
الجردية  والتي ليا تأثير ىاـ عمى 

 األرباح

فروؽ  0.000 17.563 1 0.466 2.81
 دالة

وي
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
قػ

 

ىؿ ُترسموف مصادقات لطرؼ ثالث  21
 حوؿ أرصدة السجالت المحاسبية

فروؽ  0.015 2.486 6 0.793 2.19
 دالة

 حالة في التدقيؽ ىؿ ُتعدِّلوف خطة 22
 أخطاء أو وجود عمى دالئؿ ظيور

 إضافية تتضمف إجراءات غش، بحيث
 الغش ه األخطاء أوىذ تأثير لتحديد

فروؽ  0.000 8.977 2 0.637 2.56
 دالة

 تدقيؽ إلجراءات بالتخطيط بعد قيامكـ 23
 إجمالي كاف إذا فيؿ تُقدِّروف فيما معينة

 لـ والتي المشخصة الخاطئة لمعموماتا
 نسبية أىمية ذا يتـ تصحيحيا

فروؽ  0.001 3.475 5 0.737 2.25
 دالة

 أي خطأ عف اإلدارة مف ىؿ تستفسروف 24
 اكتشافو تـ غش أو ميـ

فروؽ  0.003 3.084 4 0.863 2.26
 دالة

 وأ أخطاء وجود مف التأكد حالة في 25
وف تقريركـ، فيؿ تقوم بعد صدور غش
 منيا تطمبوفاإلدارة و  مع األمر ببحث
 الظروؼ حسب المالية القوائـ تعديؿ
 المكتشفة الجديدة

فروؽ  0.000 6.566 3 0.765 2.50
 دالة

فروؽ  0.000 11.152 ػػػػػػػػػػػػ 0.390 2.428 المجموع
 دالة
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، (20ىو اإلجراء المتضمف في العبارة رقـ ) راء يتّبعو أفراد عينة الدراسةأف أكثر إج لنا يظيركما 
في  ةمحصور  ي، وى(2.81) عمى ىذه العبارة العينةإلجابات أفراد  الحسابي المتوسط قيمةبمغت حيث 
 لحصوليا األولى المرتبة تحتؿ العبارة ىذه  جعؿ مما جابة "دائما"،اإل عف عبرت يتالو  [2.34-3]المجاؿ 

بمغ  حسابي متوسط قؿأ بأف( 32) رقـ الجدوؿ مف يتبيف كما .محورال ليذا األكبر الحسابي المتوسط عمى
مصادقات لطرؼ ثالث حوؿ أرصدة تضمف إرساؿ المدقؽ الخارجي ت يتال (21) رقـ عبارةلم كافو ( 2.19)

اإلجابة "أحيانا" رغـ أف ذلؾ  إلى شير، وىو ي [1.67-2.33]في المجاؿ ىو محصورو ، السجالت المحاسبية
ف التي تتضمنيا القوائـ يعتبر وسيمة جيدة لمتحقؽ مف صحة األرصدة الختامية المتعمقة بالزبائف والموردي

 المالية.
الداللة  الثانية أف قيمة ( لمفرضيةT-testاختبار )تظير لنا نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ كما 

(، كما 0.05قؿ  مف قيمة الداللة االفتراضية )أ ( وىي 0.000بمغت )المعنوية لكؿ عبارات المحور الثاني 
 مستوى عند إحصائياً  داؿ بذلؾ(،  وىو 11.15ذا المحور أيضا )( المحسوبة لكؿ عبارات ىTبمغت قيمة )

 عدـ وقبوؿ الفرضية البديمة.ال فرضية رفض يتـ لذلؾ (، 0.05) الداللة
 :نؤكد صحة الفرضية الثانية كما يمي ميووع
 

 
 ( لمفرضية الثالثة مف الدراسةtest-Tاختبار ). 3.2

"يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره  مي:تـ صياغة ىذه الفرضية في بداية الدراسة كما ي
فرعية،  فرضياتأربع وقد تـ تجزئتيا إلى الحوكمي اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات"، 

 وبيدؼ اختبار الفرضية الثالثة، نقوـ باختبار الفرضيات الفرعية ليا.
 الثالثة فرعية األولى لمفرضية( لمفرضية الtest-Tاختبار ). 1.3.2

"يمتـز المدقؽ الخارجي في ا ي مفادىوالت ،الثالثةفرعية األولى لمفرضية الفرضية البيدؼ اختبار 
عمى  (T-test)ة بإجراء اختبار ،  قامت الطالب"ترقية اإلفصاح المحاسبيالجزائر بدوره الحوكمي اتجاه 

ث مف االستبياف، وتمت صياغة فرضية العدـ مف المحور الثال (28إلى العبارة رقـ  26)مف العبارة رقـ  اتالعبار 
 والفرضية البديمة كما يمي: 

 ؛ترقية اإلفصاح المحاسبياتجاه الحوكمي  يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدورهال  :  فرضية العدـ 
 لمحاسبيترقية اإلفصاح ا اتجاهالحوكمي  يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره :  الفرضية البديمة. 

 نتائج ىذا االختبار. والجدوؿ الموالي يمخص
 
 

س اإلاالُت.ألاخطاء و ًلتزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه اهدشاف   الغش في الخلاٍز
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 مفرضية الثالثةفرعية األولى للمفرضية ال (T-test)(: نتائج اختبار 33جدوؿ رقـ )
المتوسط  عباراتال

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مستوى  قرار ال
 االلتزاـ

الشركة تفصح  ف أفىؿ تتحققوف م 26
عف كافة البيانات المتعمقة بأمورىا، بما 
في ذلؾ الموقؼ المالي، األداء، 

 الممكية، والرقابة عمى الشركة

 فروؽ دالة 0.000 71.770 1 0.139 2.98

وي
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
قػػػػػػػػػػ

 

مف كفاية المعمومات  ىؿ تتحققوف 27
في التقارير المالية المفصح عنيا 

 مشركة محؿ التدقيؽل

 فروؽ دالة 0.000 11.237 2 0.614 2.68

ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح  28
عف المعمومات في التوقيت المناسب 
وبشكؿ يضمف وصوؿ المعمومات إلى 
جميع األطراؼ المعنية وبطريقة تتسـ 

 بالعدالة

 فروؽ دالة 0.000 4.765 3 0.765 2.36

 فروؽ دالة 0.000 22.589 ــــ 0.302 2.673 المجموع
 .spssوبرنامج بناء عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة طالبةمف إعداد ال المصدر:

 اتعبار ال جميع نحو إيجابي الدراسة عينةأفراد  إجابات اتجاه أف إلىأعاله  الجدوؿ في األرقاـ تشير
 بمغ حيث ،رقية اإلفصاح المحاسبيبدوره الحوكمي اتجاه تالمدقؽ الخارجي في الجزائر  بالتزاـ المتعمقة
كما   "دائما". جابةاإل إلى شيروي [2.34-3]في المجاؿ  محصور ىو و ( 2.673)  الكمي الحسابي المتوسط

 ( وىي ُتِشير إلى التقارب في إجابات أفراد عينة الدراسة.0.302بمغت قيمة االنحراؼ المعياري الكمي )
الفرعية األولى لمفرضية  ( لمفرضيةT-testاختبار )استخداـ تظير لنا نتائج التحميؿ اإلحصائي بكما 

( 0.000بمغت )مف االستبياف  (28إلى العبارة رقـ  26)مف العبارة رقـ الداللة المعنوية لمعبارات  الثالثة أف قيمة
 بذلؾ(،  وىو 22.589( المحسوبة )T(، كما بمغت قيمة )0.05قؿ  مف قيمة الداللة االفتراضية )أ وىي 

 عدـ وقبوؿ الفرضية البديمة.ال فرضية رفض يتـ لذلؾ (، 0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  ؿدا
 :نؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثة كما يمي ميووع 

 
 
 
 
 

 اإلاداطبي ًلتزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه جسكُت ؤلافصاح
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 الثالثةفرعية الثانية لمفرضية ( لمفرضية الtest-Tاختبار ). 2.3.2
"يمتـز المدقؽ الخارجي في ا ي مفادىوالت ،الثالثةمفرضية فرعية الثانية لالفرضية البيدؼ اختبار 

عمى  (T-test)ة بإجراء اختبار ،  قامت الطالبالجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع مجمس اإلدارة"
( مف المحور الثالث مف االستبياف، وتمت صياغة فرضية العدـ 32إلى العبارة رقـ 29)مف العبارة رقـات العبار 

 ة البديمة كما يمي: والفرضي
 ؛التنسيؽ مع مجمس اإلدارةاتجاه الحوكمي  يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدورهال  :  فرضية العدـ 
 التنسيؽ مع مجمس اإلدارةاتجاه الحوكمي  يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره :  الفرضية البديمة. 

 تبار.نتائج ىذا االخ والجدوؿ الموالي يمخص
 مفرضية الثالثةفرعية الثانية للمفرضية ال (T-test)(: نتائج اختبار 34جدوؿ رقـ )

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مستوى  القرار 
 االلتزاـ

ىؿ تجتمعوف مع مجمس اإلدارة  29
 بشكؿ دوري

2.36 0.55 4 6.53 0.00

0 

 فروؽ دالة

وي
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
قػػػػػػػ

 

ىؿ تناقشوف األمور المتعمقة  30
 بعممية التدقيؽ مع مجمس اإلدارة

2.45 0.65 3 6.94 0.00

0 

 فروؽ دالة

ىؿ تقوموف بقراءة تقريركـ عمى  31
 مجمس اإلدارة 

2.62 0.62 2 10.04 0.00

0 

 فروؽ دالة

لتي ىؿ تقوموف بتقديـ النصائح ا 32
تساعد مجمس اإلدارة في أداء 

 ميامو

2.67 0.56 1 11.99 0.00

0 

 فروؽ دالة

0.00 13.51 ــــ 0.39 2.52 المجموع

0 

 فروؽ دالة

 .spssوبرنامج بناء عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة طالبةمف إعداد ال المصدر:
 اتعبار ال جميع نحو إيجابي لدراسةا عينةأفراد  إجابات اتجاه أف إلىأعاله  الجدوؿ في األرقاـ تشير

 بمغ حيث ،بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع مجمس اإلدارةالمدقؽ الخارجي في الجزائر  بالتزاـ المتعمقة
كما بمغت   "دائما". جابةاإل إلى شيروىو ي [2.34-3]  محصور بيف ىوو ( 2.52) الكمي الحسابي المتوسط

  وىي ُتِشير إلى التقارب في إجابات أفراد عينة الدراسة. (0.39قيمة االنحراؼ المعياري الكمي )
الفرعية الثانية لمفرضية  ( لمفرضيةT-testاختبار )تظير لنا نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ كما 

( 0.000بمغت )مف االستبياف  (32إلى العبارة رقـ  29)مف العبارة رقـ  الداللة المعنوية لمعبارات الثالثة أف قيمة
 داؿ بذلؾ(،  وىو 13.51( المحسوبة )T(، كما بمغت قيمة )0.05قؿ  مف قيمة الداللة االفتراضية )أ ىي و 

 عدـ وقبوؿ الفرضية البديمة.ال فرضية رفض يتـ لذلؾ(، 0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً 
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 :نؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الثالثة كما يمي ميووع
 
 
 الثالثةفرعية الثالثة لمفرضية ( لمفرضية الtest-Tر )اختبا. 3.3.2

"يمتـز المدقؽ الخارجي في ا ي مفادىوالت ،لمفرضية الثالثة فرعية الثالثةالفرضية البيدؼ اختبار 
عمى  (T-test)ة بإجراء اختبار قامت الطالب  اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية"،الحوكمي الجزائر بدوره 

، وتمت صياغة فرضية العدـ مف االستبياف مف المحور الثالث (37إلى العبارة رقـ 33عبارة رقـ)مف الات العبار 
 والفرضية البديمة كما يمي: 

 ؛يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخميةال  :  فرضية العدـ 
 ارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية.يمتـز المدقؽ الخ :  الفرضية البديمة 

 نتائج ىذا االختبار. مخصوالجدوؿ الموالي ي
 الثالثةفرعية الثالثة لمفرضية لمفرضية ال (T-test)(: نتائج اختبار 35دوؿ رقـ )ج

المتوسط  العبارات
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

 tقيمة 
 بة المحسو 

مستوى 
 الداللة

مستوى  القرار 
 االلتزاـ

تُقيِّموف نظاـ الرقابة الداخمية قبؿ  ىؿ 33
 كؿ عممية تدقيؽ

فروؽ  0.000 8.52 1 0.69 2.58
 دالة

وي
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ق

 

ىؿ تُقيِّموف األقساـ الثالثة لنظاـ  34
الرقابة الداخمية )نظاـ الرقابة الداخمية 

 ية، الضبط الداخمي( اإلدارية، المحاسب

فروؽ  0.000 3.64 5 0.81 2.29
 دالة

ىؿ ُتذكِّروف اإلدارة بمسؤولياتيا حوؿ   35
 نظاـ الرقابة الداخمية

فروؽ  0.000 7.05 4 0.72 2.50
 دالة

عف نقاط الضعؼ  ىؿ تُبمِّغوف 36
الجوىرية في نظاـ الرقابة الداخمية في 

 الوقت المناسب

فروؽ  0.000 8.21 2 0.69 2.56
 دالة

ىؿ تُقدِّموف توصيات لتحسيف نظاـ  37
 الرقابة الداخمية

فروؽ  0.000 7.90 3 0.71 2.55
 دالة

فروؽ  0.000 11.24 ػػػػػػ 0.45 2.49 المجموع
 دالة

 .spssوبرنامج عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة بناءً  طالبةمف إعداد ال المصدر:
 

 مجلع ؤلادازة.الخيظُم مع ًلتزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه 
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يف عينة الدراسة بدورىـ لتزاـ المدقِّقالحسابي المتوسط الأفَّ  إلى( 35رقـ ) الجدوؿ في األرقاـ تشير
والذي  [2.34-3]ىو محصور في المجاؿ و  (2.49تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية قد بمغ  )تجاه االحوكمي 

( وىي ُتِشير إلى التقارب في 0.45كما بمغت قيمة االنحراؼ المعياري الكمي )  "دائما"، جابةاإل إلى شيري
  إجابات أفراد عينة الدراسة.

، (33ىو اإلجراء المتضمف في العبارة رقـ )راء يمتـز بو أفراد عينة الدراسة أف أكثر إج لنا يظيركما 
في  ةمحصور  ي، وى(2.58) عمى ىذه العبارة العينةإلجابات أفراد  الحسابي المتوسط قيمةبمغت حيث 
 لحصوليا األولى المرتبة تحتؿ العبارة ىذه  جعؿ مما "،جابة "دائمااإل عف عبرت يتالو  [2.34-3]المجاؿ 

تقييـ نظاـ  ىميةألالدراسة  عينة، ويفسر ذلؾ بإدراؾ أغمبية أفراد جزءال ليذا األكبر الحسابي المتوسط عمى
 .الرقابة الداخمية في تسيير عممية التدقيؽ وتحديد نطاقيا وحجـ عينة االختبارات الالزمة

 (34) رقـ عبارةلىو خاص باو ( 2.29)بمغ  حسابي متوسط قؿأ بأف( 35رقـ ) الجدوؿ مف يتبيف كما
األقساـ الثالثة لنظاـ الرقابة الداخمية )نظاـ الرقابة الداخمية اإلدارية، المحاسبية، الضبط  تقييـضمف تت يتال

 تركيزلؾ بيمكف تفسير ذو   "أحيانا"، جابةاإل إلى شيروي [1.67-2.33]ىو محصور في المجاؿ و  الداخمي(،
 المحاسبية المينييف لخمفية نظرا فقط، المحاسبي الداخمية الرقابة نظاـ تقييـ عمىأغمبية أفراد عينة الدراسة 

 الجانب ييمؿ حيف في فقط، المحاسبي بالجانب يتعمؽ الداخمية الرقابة نظاـ أف الراسخة الفكرة إلى إضافة
 .الداخمي الضبط وكذلؾ الداخمية لمرقابة اإلداري

( 37إلى العبارة رقـ  33)مف العبارة رقـ ات لمعبار  االحتمالية ، أف القيمة(35رقـ )نالحظ مف الجدوؿ كما 
(، 0.05أصغر مف ) ( وىي 0.00الثالثة بمغت )الثالثة لمفرضية بالفرضية الفرعية  ةالخاصمف االستبياف 
 مستوى عند إحصائياً  داؿ بذلؾ(،  وىو 11.24ات ىذا الجزء )عبار ( المحسوبة لكؿ  T) كما بمغت قيمة

 عدـ وقبوؿ الفرضية البديمة.ال فرضية رفض يتـ لذلؾ(، 0.05) الداللة
 :نؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الثالثة كما يميوعميو   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ًلتزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه جلُُم هظام السكابت الداخلُت.
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 ( لمفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الثالثة test-Tاختبار ).4.3.2
يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر ا "ي مفادىلرابعة لمفرضية الثالثة، والتالفرضية الفرعية االختبار 

ات عمى العبار  (T-test)، قامت الطالبة بإجراء اختبار بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي"
ـ والفرضية ، وتمت صياغة فرضية العدمف المحور الثالث مف االستبياف (42إلى العبارة رقـ 38)مف العبارة رقـ

 البديمة كما يمي: 
 الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ  ال يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره :  فرضية العدـ

 ؛الداخمي
 الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ  : يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره  الفرضية البديمة

 .الداخمي
 نتائج ىذا االختبار. مخصوالجدوؿ الموالي ي 

 مفرضية الثالثةل رابعةال فرعية( لمفرضية الT-test)(: نتائج اختبار 36جدوؿ رقـ )
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مستوى  القرار 
 االلتزاـ

كـ وبيف بين اتصاؿ يوجدىؿ  38
 المسائؿ أفبش  الداخمي المدقؽ
 المتبادؿ االىتماـ ذات

2.39 0.744 1 5.297 0.00

0 

فروؽ 
 دالة

وي
ػػػػػػػػػػػػ
قػػػػػػػػ

 

 بأي الداخمي ىؿ تُبمِّغوف المدقؽ 39
 وتؤثر انتباىكـ ميمة لفتت أمور
 عممو عمى

2.33 0.797 2 4.204 0.00

0 

فروؽ 
 دالة

ىؿ تتفقوف وتتشاوروف مع المدقؽ  40
 الذي لعمؿا توقيت عمى الداخمي
 المتبادلةكـ مصالح يخدـ

2.05 0.662 5 0.744 0.45

9 

فروؽ 
غير 
 دالة

ىؿ تفحصوف عينة مف أوراؽ  41
العمؿ والتقارير التي يقـو المدقؽ 

 الداخمي بإعدادىا

2.32 0.782 3 4.156 0.00

0 

فروؽ 
 دالة

ىؿ تتناقشوف مع المدقؽ الداخمي  42
 كـ لعمموتقييمات نتائج حوؿ 

2.13 0.800 4 1.600 0.11

3 

فروؽ 
غير 
 دالة

0.00 4.433 ـــــــ 0.555 2.242 المجموع

0 

فروؽ 
 دالة

 .spssوبرنامج عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة بناءً  طالبةمف إعداد ال المصدر:
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المتوسط العاـ لعبارات ىذا الجزء  أف( 36رقـ ) الجدوؿ في الموضحة النتائج خالؿ مف نالحظ
ى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي بمغت المتعمؽ بمد

وتشير إلى اإلجابة "أحيانا"، وقد أرجع ذلؾ  [1.67-2.33]( وىي محصورة في المجاؿ 2.242قيمتو )
 :منيانقائص  في الجزائر والتي تعاني مف عدة الداخميبعض أفراد عينة الدراسة إلى واقع مينة التدقيؽ 

 يعتبر فيو وبذلؾ العميا اإلدارة عف استقالليتو عدـو  الجزائرية، اتشركالقبؿ  مفالتدقيؽ الداخمي  دور إىماؿ
 منيا، الخاصة خاصة اتشركال بعض في  األحياف غالب في داخميدقؽ م وجود عدـ إلى إضافة فقط، منفذ
. وقد أضاؼ بعض أفراد عينة الدراسة اعتبار العمومية سيـاأل ذات  اتشركال في قانونا تعيينو إللزامية نظرا

التدقيؽ مينة قانونية أكثر مف كونيا اقتصادية، لسبب أف معظـ المؤسسات الخاصة في الجزائر ذات طبيعة 
عائمية، إذ يمكف  لمالؾ المؤسسة مالحظة كؿ ما يجري بمؤسستو دوف االعتماد عمى أنواع التدقيؽ كالتدقيؽ 

 ـ يعتمدوف عمى التدقيؽ الخارجي فقط لكونو إلزامي بقوة القانوف.الداخمي، لذا في
( وىي ُتِشير إلى التقارب في إجابات أفراد عينة 0.55كما بمغت قيمة االنحراؼ المعياري الكمي ) 
  الدراسة.

 (42إلى العبارة رقـ  38)مف العبارة رقـ لمعبارات  االحتمالية القيمة(، أف 36كما نالحظ مف الجدوؿ رقـ )
(، كما  بمغت قيمة 0.05أقؿ مف ) ( وىي0.00الخاصة بالفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الثالثة بمغت )

(T المحسوبة  لكؿ عبارات ىذا الجزء )(4.433) (  0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  داؿ بذلؾ،  وىو
حيث بمغت قيمة المتوسط  (،2) طالمتوس درجةات قد زاد عف ر عباال ذهيل االستجابة درجة متوسط أف بمعنى

 ، لذلؾ نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة.(2.242الحسابي )
 ميو نؤكد صحة  الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الثالثة كما يمي:وع 
 
 
 ( لمفرضية الثالثة ككؿtest-Tاختبار ) .5.3.2

عمى  (T-test) إجراء اختباروذلؾ مف خالؿ  ،كؿثالثة كال مفرضيةل( T-testاختبار )ة بإجراء قامت الطالب
 .نتائج ىذا االختبار مخصوالجدوؿ الموالي ي. الثالث مف االستبيافكؿ عبارات المحور 

 الثالثة ككؿ مفرضيةل (T-test)(: نتائج اختبار 37جدوؿ رقـ )
المتوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

  tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

مستوى  قرار ال
 لتزاـاال

 المحور الثالث الخاص بالفرضيةعبارات جميع 
 الثالثة

فروؽ  0.00 16.473 0.277 2.45
 دالة

 قوي

 .spssوبرنامج عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة بناءً  طالبةمف إعداد ال المصدر:

 ًلتزم  اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه الخيظُم مع اإلادكم الداخلي.
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 اتعبار ال جميع نحو ابيإيج الدراسة عينةإجابات أفراد  اتجاه أف إلىأعاله  الجدوؿ في األرقاـ تشير
 ،بدوره الحوكمي اتجاه اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركاتالمدقؽ الخارجي في الجزائر  بالتزاـ المتعمقة
 "دائما". جابةاإل إلى شيروي  [2.34-3]ىو محصور في المجاؿو  (2.45) الكمي الحسابي المتوسط بمغ حيث

  ( وىي ُتِشير إلى التقارب في إجابات أفراد عينة الدراسة.0.227ي )كما بمغت قيمة االنحراؼ المعياري الكم
 الثالثة ككؿ أف قيمة ( لمفرضيةT-testاختبار )تظير لنا نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ كما 

قؿ مف أ( وىي 0.00بمغت ) (42إلى العبارة رقـ 26)مف العبارة رقـ الداللة المعنوية لكؿ عبارات المحور الثالث 
  (،16.473)أيضا ( المحسوبة لكؿ عبارات ىذا المحور T(، كما بمغت قيمة )0.05قيمة الداللة االفتراضية )

 ميو نؤكد صحة الفرضية الثالثة كما يمي:وع(، 0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  داؿ بذلؾوىو 
 

 
 ( لمفرضية الرئيسية لمدراسةtest-Tاختبار ) .4.2

الخارجي في الجزائر في تطبيؽ  تدقيؽ"يساىـ الا ي مفادىمدراسة، والتالفرضية الرئيسية  لالختبار 
، فيما عدا القسـ األوؿ ات االستبيافعمى كؿ عبار  (T-test)، قامت الطالبة بإجراء اختبار حوكمة الشركات"

ضية مف االستبياف والمتعمؽ  بالخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وتمت صياغة فرضية العدـ والفر 
 البديمة كما يمي: 

 ؛ال يساىـ التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات :  فرضية العدـ 
 يساىـ التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات. :  الفرضية البديمة 

 .نتائج ىذا االختبار مخصوالجدوؿ الموالي ي
 رئيسية لمدراسةال مفرضيةل (T-test)(: نتائج اختبار 38جدوؿ رقـ )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

  tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

مستوى  القرار 
 لتزاـاال

 ات االستبيافعبار كؿ 
 .(42إلى العبارة رقـ  1)مف العبارة رقـ

فروؽ  0.000 16.92 0.256 2.428
 دالة

 قوي

 .spssوبرنامج عمى نتائج اإلجابة عمى االستبانة بناءً  طالبةمف إعداد ال المصدر:
 اتعبار ال جميع نحو إيجابي الدراسة عينةإجابات أفراد  اتجاه أف إلىأعاله  الجدوؿ في األرقاـ تشير

 الحسابي المتوسط بمغ حيث ،في تطبيؽ حوكمة الشركاتالخارجي في الجزائر  تدقيؽالبمساىمة  المتعمقة
كما بمغت قيمة  ."دائما جابةاإل إلى شير، وي[2.34-3]  ي المجاؿمحصور ف ىوو  (2.428) الكمي

 ( وىي ُتِشير إلى التقارب في إجابات أفراد عينة الدراسة.0.256االنحراؼ المعياري الكمي )

 اججاه آلالُاث السكابُت الداخلُت لحىهمت الشسواث.الحىهمي تزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه ًل
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الرئيسية لمدراسة أف  ( لمفرضيةT-testاختبار )ظير لنا نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ تُ كما 
(، 0.05قؿ مف قيمة الداللة االفتراضية )أ( وىي 0.00بمغت )لكؿ عبارات االستبياف  الداللة المعنوية قيمة

 مستوى عند إحصائياً  داؿ بذلؾوىو   (،16.92( المحسوبة لكؿ عبارات االستبياف )Tكما بمغت قيمة )
 (، لذلؾ نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة. 0.05) الداللة

 يسية لمدراسة كما يمي:ميو نؤكد صحة الفرضية الرئوع
 

 
 تحميؿ فرضيات الدراسة مف خالؿ متغيرات المراقبة .3

اليدؼ مف اختبار "كاي تربيع" ىو تحديد وجود عالقة ارتباط مف عدميا بيف متغيريف مصنفيف، وفي 
ىذه الحالة يتـ قياس وجود العالقة مف عدميا بيف فرضيات الدراسة استنادا إلى الخصائص الديموغرافية 

العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة العممية في   نة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، التخصصلعي
 مينة التدقيؽ(، حيث يتـ صياغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تربيع" كما يمي:

 ؛ت الدراسةعمى فرضياال ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة  :  فرضية العدـ 
 عمى فرضيات الدراسة ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة :  الفرضية البديمة. 

 تحميؿ الفرضية األولى مف خالؿ متغيرات المراقبة .1.3
"يمتـز المدقؽ بيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الفرضية األولى مف الدراسة والتي مفادىا: 

والخصائص  ه الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط"الخارجي في الجزائر بدور 
العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة   الديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، التخصص

ربيع" كما العممية في مينة التدقيؽ(، قامت الطالبة بصياغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي ت
 يمي:
 ال ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية األولى؛ :  فرضية العدـ 
 ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية األولى. :  الفرضية البديمة 

 "كاي تربيع".والجدوؿ الموالي يمخص نتائج اختبار 
 
 
 
 
 

 

 الخازجي في الجصائس في جطبُم خىهمت الشسواث.خدكُم ٌظاهم ال
 



 
 

 
249 

 

 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

 : نتائج اختبار "كاي تربيع" لمفرضية األولى(39الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) معامؿ "كاي تربيع" متغير المراقبة
 0.001 113.789 المؤىؿ العممي

 0.000 129.881 التخصص العممي
 0.061 35.528 الشيادات المينية

 0.002 139.835 عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ
  .SPSSد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج مف إعدا المصدر:

 0.061الخاصة بالشيادات المينية قدرت بػػِ  "sigمف الجدوؿ أعاله، نالحظ  أف قيمة مستوى الداللة "
(، وعميو نرفض الفرضية %95عند مستوى ثقة )         وىي أكبر مف مستوى الداللة الجدولية 

يادات المينية ال تؤثر عمى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر البديمة ونقبؿ فرضية العدـ التي تقوؿ بأف الش
" sigبدوره الحوكمي اتجاه تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط. في حيف أف قيمة مستوى الداللة "

الخاصة بكؿ مف المؤىؿ العممي والتخصص العممي وعدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ كانت أقؿ 
(، وعميو نرفض فرضية العدـ ونقبؿ %95عند مستوى ثقة )          مة الداللة الجدولية مف قي

الفرضية البديمة التي تقوؿ بأف كؿ مف المؤىؿ العممي والتخصص العممي وعدد سنوات الخبرة العممية في 
درة الشركة عمى مينة التدقيؽ تؤثر عمى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ ق

 االستمرار في النشاط. 
 مف خالؿ متغيرات المراقبة ثانيةتحميؿ الفرضية ال .2.3

"يمتـز المدقؽ بيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الفرضية الثانية مف الدراسة والتي مفادىا: 
الخصائص و  الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية"

العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة   الديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، التخصص
العممية في مينة التدقيؽ(، قامت الطالبة بصياغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تربيع" كما 

 يمي:
 غرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الثانية؛ال ُتؤثِّر الخصائص الديمو  :  فرضية العدـ 
 ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الثانية. :  الفرضية البديمة 

 "كاي تربيع".والجدوؿ الموالي يمخص نتائج اختبار 
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 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

 (: نتائج اختبار "كاي تربيع" لمفرضية الثانية40الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) امؿ "كاي تربيع"مع متغير المراقبة
 0.016 41.157 المؤىؿ العممي

 0.459 24.051 التخصص العممي
 0.695 5.574 الشيادات المينية

 0.174 39.365 عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ
 .SPSSمف إعداد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج  المصدر:

" الخاصة بالمؤىؿ العممي ألفراد عينة الدراسة قدِّرت sigة "نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف قيم
(، وفي ىذه الحالة 95%عند مستوى ثقة )         وىي أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية  0.016بػػِ 

نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة التي تقوؿ بأف المؤىؿ العممي يؤثر عمى التزاـ المدقؽ الخارجي 
دوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية.  في حيف أف بقية المعامالت في الجزائر ب

وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ بأف  %)95(عند مستوى ثقة  (       كانت أكبر مف قيمة الداللة الجدولية 
تدقيؽ ال ُتؤثِّر عمى كال مف التخصص العممي والشيادات المينية وعدد سنوات الخبرة العممية في مينة ال

 التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية.  
 مف خالؿ متغيرات المراقبة تحميؿ الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثة .3.3

مف الدراسة والتي  ثالثةاألولى لمفرضية البيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الفرضية الفرعية 
والخصائص  "ترقية اإلفصاح المحاسبي"يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه مفادىا: 

العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة   الديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، التخصص
اغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تربيع" كما العممية في مينة التدقيؽ(، قامت الطالبة بصي

 يمي:
ال ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الفرعية األولى لمفرضية  :  فرضية العدـ -

 الثالثة؛
فرعية األولى لمفرضية ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية ال  :  الفرضية البديمة -

 الثالثة.
 "كاي تربيع".والجدوؿ الموالي يمخص نتائج اختبار 
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 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

 (: نتائج اختبار "كاي تربيع" لمفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثة41الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) معامؿ "كاي تربيع" متغير المراقبة
 0.687 6.515 المؤىؿ العممي

 0.721 6.190 التخصص العممي
 0.674 1.538 الشيادات المينية 

 0.044 21.488 عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ
 .SPSSمف إعداد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج  المصدر:

" الخاصة بعدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ sigنالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف قيمة "
وفي ىذه الحالة  %95عند مستوى ثقة          وىي أقؿ مف مستوى الداللة الجدولية  0.044قدِّرت بػػِ 

نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة التي تقوؿ بأف عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ ُتؤثِّر 
سبي. في حيف أف بقية عمى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه ترقية اإلفصاح المحا

وبالتالي نقبؿ فرضية  %95عند مستوى ثقة          المعامالت كانت أكبر مف قيمة الداللة الجدولية 
العدـ بأف كال مف المؤىؿ العممي والتخصص العممي والشيادات المينية مستقمة عف الفرضية الفرعية األولى 

خارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه ترقية اإلفصاح لمفرضية الثالثة أي ال تؤثر عمى التزاـ المدقؽ ال
 المحاسبي.

 تحميؿ الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الثالثة مف خالؿ متغيرات المراقبة.4.3
مف الدراسة والتي  لمفرضية الثالثة بيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الفرضية الفرعية الثانية

والخصائص  ي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع مجمس اإلدارة""يمتـز المدقؽ الخارجمفادىا: 
العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة   الديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، التخصص

بيع" كما العممية في مينة التدقيؽ(، قامت الطالبة بصياغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تر 
 يمي:
ال ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية  :  فرضية العدـ -

 الثالثة؛
ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية   :  الفرضية البديمة -

 الثالثة.
 "كاي تربيع".خص نتائج اختبار والجدوؿ الموالي يم
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 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

 (: نتائج اختبار "كاي تربيع" لمفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الثالثة42الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) معامؿ "كاي تربيع" متغير المراقبة
 0.201 19.286 المؤىؿ العممي

 0.908 8.363 التخصص العممي
 0.682 3.115 الشيادات المينية 

 0.467 19.850 د سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽعد
 .SPSSمف إعداد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج  المصدر:

الداللة الجدولية مف قيمة ىي أكبر  (sig)أف كؿ معامالت االرتباط مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ 
مف المؤىؿ العممي والتخصص وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ بأف كال  %)95(عند مستوى ثقة          

العممي والشيادات المينية وعدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ ال ُتؤثِّر ومستقمة عف الفرضية الفرعية 
التنسيؽ مع اتجاه الحوكمي  أي ال ُتؤثِّر عمى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الثانية لمفرضية الثالثة،

 .مجمس اإلدارة
 حميؿ الفرضية الفرعية الثالثة  لمفرضية الثالثة مف خالؿ متغيرات المراقبةت.5.3

مف الدراسة والتي  لمفرضية الثالثة ثالثةالبيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الفرضية الفرعية 
خصائص وال"يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية" مفادىا: 

العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة   الديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، التخصص
العممية في مينة التدقيؽ(، قامت الطالبة بصياغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تربيع" كما 

 يمي:
  لمفرضية  راسة عمى الفرضية الفرعية الثالثةرافية  لفئة الدال ُتؤثِّر الخصائص الديموغ :  فرضية العدـ

 ؛الثالثة
  لمفرضية  راسة عمى الفرضية الفرعية الثالثةُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الد :  الفرضية البديمة

 الثالثة.
 "كاي تربيع".والجدوؿ الموالي يمخص نتائج اختبار 
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 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

 تبار "كاي تربيع" لمفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الثالثة(: نتائج اخ43الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) معامؿ "كاي تربيع" متغير المراقبة
 0.068 38.654 المؤىؿ العممي

 0.548 25.471 التخصص العممي
 0.103 14.569 الشيادات المينية

 0.004 62.656 عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ
 .SPSSمف إعداد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج  صدر:الم

" الخاصة بعدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ sigمف خالؿ الجدوؿ أعاله أف قيمة " نالحظ
وفي ىذه  (%95)عند مستوى ثقة          مستوى الداللة الجدولية وىي أقؿ مف  0.004قدِّرت بػػِ 
عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ  الفرضية البديمة التي تقوؿ بأفنرفض فرضية العدـ ونقبؿ  الحالة

ُتؤثِّر عمى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة. في 
( %95)عند مستوى ثقة          الداللة الجدولية حيف أف بقية المعامالت كانت أكبر مف قيمة 

وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ بأف كؿ مف المؤىؿ العممي والتخصص العممي والشيادات المينية ىي متغيرات 
 المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية. مستقمة وال تؤثر عمى التزاـ

 ؿ متغيرات المراقبةتحميؿ الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الثالثة مف خال .6.3
مف الدراسة والتي  لمفرضية الثالثة رابعةالبيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الفرضية الفرعية 

 والخصائص"يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي" مفادىا: 
العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة   لتخصصالديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ األكاديمي، ا

العممية في مينة التدقيؽ(، قامت الطالبة بصياغة فرضيتي العدـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تربيع" كما 
 يمي:
  ية لمفرض راسة عمى الفرضية الفرعية الرابعةال ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الد :  فرضية العدـ

 الثالثة؛
 لمفرضية  راسة عمى الفرضية الفرعية الرابعةُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الد  :  الفرضية البديمة

 الثالثة.
 "كاي تربيع".والجدوؿ الموالي يمخص نتائج اختبار 
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 ة(: نتائج اختبار "كاي تربيع" لمفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الثالث44الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) معامؿ "كاي تربيع" متغير المراقبة
 0.000 71.888 المؤىؿ العممي

 0.566 28.080 التخصص العممي
 0.027 20.231 الشيادات المينية

 0.057 55.088 عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ
 .SPSSمف إعداد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج  المصدر:

" الخاصة بكؿ مف المؤىؿ العممي والشيادات المينية sigف خالؿ الجدوؿ أعاله أف قيمة "م نالحظ
نرفض فرضية  وفي ىذه الحالة (،%95)عند مستوى ثقة          مستوى الداللة الجدولية أقؿ مف 

عمى التزاـ المؤىؿ العممي والشيادات المينية ُيؤثِّراف  العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة التي تقوؿ بأف كؿ مف
في حيف أف بقية المعامالت  المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع المدقؽ الداخمي.

وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ بأف  %95عند مستوى ثقة          الداللة الجدولية كانت أكبر مف قيمة 
لتدقيؽ مستقالف عف الفرضية الفرعية الرابعة كؿ مف التخصص العممي وعدد سنوات الخبرة العممية في مينة ا

لمفرضية الثالثة أي ال ُيؤثِّراف عمى التزاـ المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه التنسيؽ مع 
 المدقؽ الداخمي.

 تحميؿ الفرضية الرئيسية لمدراسة مف خالؿ متغيرات المراقبة.7.3
ؽ يق"يساىـ التدرضية الرئيسية لمدراسة والتي مفادىا: بيدؼ تحديد وجود عالقة مف عدميا بيف الف

والخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة )المؤىؿ  الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات"
العممي، الشيادات المينية، عدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ(، قامت   األكاديمي، التخصص

 دـ والفرضية البديمة في تحميؿ "كاي تربيع" كما يمي:الطالبة بصياغة فرضيتي الع
  ال ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الرئيسية لمدراسة؛ :  فرضية العدـ 
  ُتؤثِّر الخصائص الديموغرافية  لفئة الدراسة عمى الفرضية الرئيسية لمدراسة. :  الفرضية البديمة 

 "كاي تربيع".والي يمخص نتائج اختبار والجدوؿ الم
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 (: نتائج اختبار "كاي تربيع" لمفرضية الرئيسية 45الجدوؿ رقـ )
 (SIGمستوى الداللة ) معامؿ "كاي تربيع" متغير المراقبة
 0.349 299.765 المؤىؿ العممي

 0.582 285.376 التخصص العممي
 0.396 100.023 الشيادات المينية

 0.229 408.379 الخبرة العممية في مينة التدقيؽعدد سنوات 
 .SPSSمف إعداد الطالبة اعتمادًا عمى برنامج  المصدر:

الداللة الجدولية قيمة ىي أكبر مف  (sig)أف كؿ معامالت االرتباط مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ 
ؿ مف المؤىؿ العممي وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ التي تقوؿ بأف ك %)95(عند مستوى ثقة          

والتخصص العممي والشيادات المينية وعدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ ىي متغيرات مستقمة وال 
مساىمة التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ أي ال ُتؤثِّر عمى ُتؤثِّر عمى الفرضية الرئيسية لمدراسة، 

 حوكمة الشركات.
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفظم انشاتع خالطح



 
 

 
256 

 

 دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش..............انفظم انشاتع..............................

يقة الطر و  ، بطبيعة الدراسة التطبيقيةا ة، بدءً تطبيقيلدراسة اللقد خصصنا ىذا الفصؿ لمختمؼ جوانب ا
وكذلؾ مختمؼ خطوات الدراسة  ،ونشره واختبار صدقة وثباتو في إعداد االستبياف واإلجراءات المتبعة

باستخداـ برنامج الرزمة عمييا وتحميميا ثـ قمنا بعد ذلؾ بعرض ومعالجة البيانات المتحصؿ  التطبيقية،
في  في الجزائر  التدقيؽ الخارجيمساىمة  مدىمف أجؿ معرفة وذلؾ  (spssاإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

 .تطبيؽ حوكمة الشركات
وجدنا أف عبارات االستبياف اتسمت بالثبات والصدؽ في تحقيؽ اليدؼ الذي وضعت ألجمو، وقد  

ديموغرافية ألفراد عينة الدراسة وجدنا أنيا تميزت بالتنوع، وىو ما يعطي إجابات أكثر وبتحميؿ الخصائص ال
نتيجة عامة مف خالؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي واختبار فرضيات الدراسة إلى  توصمنا تمثيال لمواقع.  كما 

كما وجدنا أف كؿ  . حوكمة الشركاتتطبيؽ في بشكؿ قوي  ساىـ التدقيؽ الخارجي في الجزائر يُ مفادىا أف 
مف المؤىؿ العممي والتخصص العممي والشيادات المينية وعدد سنوات الخبرة العممية في مينة التدقيؽ ىي 

 مساىمة التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات.ال ُتؤثِّر عمى متغيرات مستقمة و 
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ؽ الخػػارجي أحػػد أىػػـ آليػػات حوكمػػة الشػػركات، لػػذا فػػإف تطػػور ورفػػع كفػػاءة مسػػتوى األداء يعتبػػر التػػدقي
 الميني لمتدقيؽ الخارجي ىو متطمب رئيسي مف متطمبات التطبيؽ الكؼء إلطار حوكمة الشركات.

ىػدفت عالجت ىذه الدراسة موضوع دور التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ حوكمة الشركات الجزائرية، وقد 
، وبغيػة الوصػوؿ الجزائرية حوكمة الشركات الجزائر في تطبيؽ التدقيؽ الخارجي في مدى مساىمة قياس إلى 

بحيػث تػـ توجيػو كػؿ فرضػية نحػو قيػاس متغيػر  ،فرضػياتثػالث اليػدؼ ارتأينػا االنطػالؽ مػف  إلى تحقيؽ ىذا
بػػدوره الحػػوكمي اتجػػاه التػػزاـ المػػدقؽ الخػػارجي فػػي الجزائػػر تتعمػػؽ أساسػػا بػػػ: مػػدى  مػػف متغيػػرات الدراسػػة، والتػػي

التزاـ المدقؽ الخارجي فػي الجزائػر بػدوره الحػوكمي اتجػاه مدى و ، تقييـ قدرة الشركة عمى االستمرار في النشاط
ومدى التزاـ المػدقؽ الخػارجي فػي الجزائػر بػدوره الحػوكمي اتجػاه  ،اكتشاؼ األخطاء والغش في التقارير المالية

األدوار الحوكميػة لمتػدقيؽ تعد مف أبرز المتغيرات . باعتبار أف ىذه شركاتاآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة ال
  .الخارجي

ومػػف أجػػؿ اإلحاطػػة بإشػػكالية الدراسػػة وبمػػوغ أىػػدافيا، فقػػد احتػػوت الدراسػػة عمػػى أربعػػة فصػػوؿ، ثالثػػة 
ي والػذ فػي الفصػؿ األوؿ، فصوؿ نظرية وفصؿ تطبيقي. حيث تمت اإلحاطة باإلطار العاـ لحوكمة الشػركات

خمصنا مف خاللو إلػى أف تطبيػؽ حوكمػة الشػركات فػي أي دولػة ال يعتمػد فقػط عمػى األنظمػة والتشػريعات بػؿ 
يتجاوز ذلؾ إلى فعالية آلياتيا، وىو ما أثبتتو الممارسات العالمية التي ليا مػف اآلليػات الداخميػة والخارجيػة مػا 

فػي كبػرى شػركاتيا، ممػا يؤكػد عمػى أف تعزيػز  يسيـ في حوكمة جيدة لشػركاتيا، إال أف الواقػع أظيػر انييػارات
تطبيػػػؽ حوكمػػػة الشػػػركات ال يعتمػػػد فقػػػط عمػػػى األطػػػر التشػػػريعية المؤيػػػدة لممارسػػػاتيا مػػػف خػػػالؿ تبنػػػي مبػػػادئ 
حوكمة الشركات بقدر ما يعتمد عمى فعالية تطبيػؽ ىػذه اآلليػات،  لػذا فقػد ركػزت جػؿ المواثيػؽ والتقػارير التػي 

" فػي الواليػات المتحػدة soxجػؿ حوكمػة شػركاتيا )والتػي كػاف مػف أىميػا قػانوف "وضعتيا الػدوؿ المتقدمػة مػف أ
األمريكية( عمى دور التدقيؽ في تعزيز نظـ حوكمة الشركات، مػف خػالؿ دور لجنػة التػدقيؽ والتػدقيؽ الػداخمي 

لثػاني فػي تطبيػؽ حوكمػة الشػركات. أمػا فػي الفصػؿ ا والتأكيد عمى تعزيز الدور الذي يمارسو المدقؽ الخارجي
فقػػد عمػػدنا إلػػى دراسػػة أساسػػيات التػػدقيؽ الخػػارجي فػػي ظػػؿ حوكمػػة الشػػركات، مػػف خػػالؿ اإلحاطػػة بالجوانػػب 
المفاىيمية المرتبطة بالتدقيؽ الخارجي، أىميتو، معاييره، وتقريره  مع التركيز في كؿ ذلؾ عمػى حالػة الجزائػر.  

ي تطبيػؽ حوكمػة الشػركات، وقػد تضػمف الػدور وبالنسبة لمفصؿ الثالث فقد عالج إسيامات التدقيؽ الخػارجي فػ
الحػػوكمي لمتػػػدقيؽ الخػػارجي اتجػػػاه تقيػػػيـ قػػدرة الشػػػركة عمػػػى االسػػتمرار فػػػي النشػػػاط،  وكػػذا اكتشػػػاؼ األخطػػػاء 
والغػػش فػػي التقػػارير الماليػػة، باإلضػػافة إلػػى الػػدور الحػػوكمي لمتػػدقيؽ الخػػارجي اتجػػاه اآلليػػات الرقابيػػة الداخميػػة 

مت الطالبػة بقيػاس مػدى االلتػزاـ بيػذه األدوار الحوكميػة مػف قبػؿ عينػة مػف المػدققيف لحوكمة الشركات. كما قا
جمػع البيانػات التػي نحتاجيػا فػي دراسػتنا عػف  الخارجييف فػي الجزائػر فػي الفصػؿ الرابػع مػف الدراسػة، حيػث تػـ

لمينػة التػدقيؽ الخبػراء المحاسػبيف ومحػافظي الحسػابات المػزاوليف استمارة استبانة عمػى عينػة مػف  طريؽ توزيع
 لمعالجتيا إحصائيا. (SPSSاالجتماعية )زمة اإلحصائية لمعمـو ر وتـ استخداـ برنامج الفي الجزائر، 
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 َرائح انذساعح .4

 النتائج التالية:  توصؿ إلىسمحت لنا عممية اختبار فرضيات الدراسة ال
قػدرة الشػركة عمػػى تقيػيـ  يمتػـز المػدقؽ الخػارجي فػػي الجزائػر بػدوره الحػوكمي اتجػػاه الفرضػية األولػى: " -

الػذي  (، One Sample T-test)تـ تأكيد صحة ىذه الفرضية بعد إجراء اختبػار   ".االستمرار في النشاط
قػوي فػي سػتمرار كػاف قػدرة الشػركة عمػى االتبّيف مف خاللو أف مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بتقيػيـ 

لتخصص العممي وعدد سنوات الخبرة العممية فػي مينػة ، مع وجود تأثير لكؿ مف المؤىؿ العممي وامجممو
 ؛(كاي تربيع)التدقيؽ عمى مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بيذا الدور وىذا ما بينتو نتائج اختبار

الغش في األخطاء و " يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه اكتشاؼ الفرضية الثانية:  -
الػذي تبػّيف  (، One Sample T-test)تػـ تأكيػد صػحة ىػذه الفرضػية بعػد إجػراء اختبػار  .التقارير المالية"

الغػش كػاف األخطػاء و مف خاللو أف مستوى التزاـ المدققيف عينػة الدراسػة بػدورىـ الحػوكمي اتجػاه اكتشػاؼ 
لدور وىػذا مع وجود تأثير لممؤىؿ العممي عمى مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بيذا ا قوي في مجممو

 ؛(كاي تربيع)ما بينتو نتائج اختبار
" يمتػـز المػدقؽ الخػارجي فػي الجزائػر بػدوره الحػوكمي اتجػاه اآلليػات الرقابيػة الداخميػة الفرضية الثالثػة:  -

 ىذه الفرضية بعد اختبار فرضياتيا الفرعية التالية: تـ تأكيد لحوكمة الشركات"،
  :ترقيػة يمتـز المدقؽ الخارجي في الجزائر بدوره الحوكمي اتجاه "الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الثالثة

الػذي  (، One Sample T-test)تػـ تأكيػد صػحة ىػذه الفرضػية بعػد إجػراء اختبػار . "اإلفصػاح المحاسػبي
ترقيػة اإلفصػاح المحاسػبي تبّيف مف خاللو أف مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بدورىـ الحوكمي اتجػاه 

مػػع وجػػود تػػأثير لعػػدد سػػنوات الخبػػرة العمميػػة فػػي مينػػة التػػدقيؽ عمػػى مسػػتوى التػػزاـ  جممػػوقػػوي فػػي مكػػاف 
 ؛(كاي تربيع)المدققيف عينة الدراسة بيذا الدور وىذا ما بينتو نتائج اختبار

 " :يمتػػـز المػػدقؽ الخػػارجي فػػي الجزائػػر بػػدوره الحػػوكمي اتجػػاه الفرضػػية الفرعيػػة الثانيػػة لمفرضػػية الثالثػػة
 (، One Sample T-test)تـ تأكيد صحة ىذه الفرضية بعد إجػراء اختبػار . جمس اإلدارة"مالتنسيؽ مع 

التنسػيؽ مػع مجمػس الذي تبّيف مف خاللو أف مستوى التزاـ المدققيف عينػة الدراسػة بػدورىـ الحػوكمي اتجػاه 
 ؛قوي في مجمموكاف اإلدارة 

 خارجي في الجزائر بدوره الحػوكمي اتجػاه تقيػيـ "يمتـز المدقؽ ال: الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الثالثػة
الػذي  (، One Sample T-test). تـ تأكيد صػحة ىػذه الفرضػية بعػد إجػراء اختبػار نظاـ الرقابة الداخمية"

تبّيف مف خاللو أف مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بدورىـ الحوكمي اتجاه تقييـ نظاـ الرقابػة الداخميػة 
ع وجػػود تػػأثير لعػػدد سػػنوات الخبػػرة العمميػػة فػػي مينػػة التػػدقيؽ عمػػى مسػػتوى التػػزاـ مػػ قػػوي فػػي مجممػػوكػػاف 

 ؛(كاي تربيع)المدققيف عينة الدراسة بيذا الدور وىذا ما بينتو نتائج اختبار
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  يمتػػـز المػػدقؽ الخػػارجي فػػي الجزائػػر بػػدوره الحػػوكمي اتجػػاه الثالثػػة: "الرابعػػة لمفرضػػية الفرضػػية الفرعيػػة
(، One Sample T-test)تـ تأكيد صحة ىذه الفرضية بعد إجراء اختبػار  .الداخمي"التنسيؽ مع المدقؽ 

التنسػيؽ مػع المػدقؽ الذي تبّيف مف خاللو أف مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بدورىـ الحوكمي اتجػاه  
عمػى  مػع وجػود تػأثير لممؤىػؿ العممػي والشػيادات المينيػة لممػدقؽ الخػارجي قػوي فػي مجممػوكاف الداخمي 

 .(كاي تربيع)مستوى التزاـ المدققيف عينة الدراسة بيذا الدور وىذا ما بينتو نتائج اختبار
، بتحميػؿ مختمػؼ فرضػيات الدراسػةعمى ىذه النتػائج المتحصػؿ عمييػا مػف خػالؿ قيامنػا  وبناءً  مف ثمة

تقيػػيـ قػػدرة الشػػركة عمػػى  والتػػي حػػددناىا سػػابقا فػػي:التػػزاـ آليػػة التػػدقيؽ الخػػارجي بأدوارىػػا الحوكميػػة وباعتبػػار 
االستمرار في النشاط، اكتشاؼ األخطاء والغػش فػي التقػارير الماليػة، ترقيػة اإلفصػاح المحاسػبي، التنسػيؽ مػع 
مجمس اإلدارة  والمدقؽ الداخمي، تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، مع غياب التنسيؽ مع لجنة التدقيؽ وذلؾ لغياب 

ي ذالػالخػارجي التػدقيؽ فإننا توصمنا إلػى نتيجػة عامػة مفادىػا أف زائرية، لجنة التدقيؽ في معظـ الشركات الج
حوكمػػة تطبيػػؽ فػػي  قػػوي سػػاىـ بشػػكؿعينػػة الدراسػػة يُ  الحسػػابات ومحػػافظالخبػػراء المحاسػػبوف و مارسػػو ي

 .الجزائرية الشركات
 يماسَح َرائح انذساعح انسانٍح تُرائح انذساعاخ انغاتمح .3

بعض النتائج التي نجدىا تتوافؽ مع ما تـ التوصؿ إليو في ىذه توصمت بعض الدراسات السابقة إلى 
 الدراسة، نعرضيا فيما يمي:

  تتفؽ نتائج دراستنا مع نتائج الدراسة التي أجراىا )نبيؿ حمادي، أثر تطبيؽ الحوكمة عمى جودة المراجعػة
قػػدرة الشػػركة عمػػى الماليػػة: دراسػػة حالػػة الجزائػػر( حػػوؿ مسػػاىمة المػػدقؽ الخػػارجي فػػي الجزائػػر فػػي تقيػػيـ 

، وكذا تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، حيث توضيح  أي أخطاء أو غش تـ اكتشافيـو  االستمرار في النشاط،
مف الخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات عينة دراستو أنيـ يضعوف تقريرا حوؿ  %55أجاب ما نسبتو 

أنيػػػػـ مػػػػنيـ  %92أكػػػػد مػػػػا نسػػػػبتو مػػػػا أي تيديػػػػد محتمػػػػؿ السػػػػتمرار االسػػػػتغالؿ لمشػػػػركة محػػػػؿ التػػػػدقيؽ، ك
ػػحوف األخطػػاء والمخالفػػات الموجػػودة بػػالقوائـ الماليػػة لمشػػركات محػػؿ التػػدقيؽ ، باإلضػػافة إلػػى أف مػػا ُيوضِّ

قد أكدوا  عمى اّطالعيـ عمػى نظػاـ الرقابػة الداخميػة مف المدققيف الخارجييف عينو دراستو  %84.8نسبتو 
 ؛مدى فعاليتو وتقييميـ لمدى االلتزاـ بإجراءاتو المعتمد في الشركة محؿ التدقيؽ لتحديد

  نحػػو إطػػار متكامػػؿ لحوكمػػة  ،)عمػػر عمػػي عبػػد الصػػمدتتفػػؽ نتػػائج دراسػػتنا مػػع نتػػائج الدراسػػة التػػي أجراىػػا
فيمػػا يخػػص وجػػود عالقػػة  دراسػػة نظريػػة تطبيقيػػة(: المؤسسػػات فػػي الجزائػػر عمػػى ضػػوء التجػػارب الدوليػػة

اخمية لحوكمة الشركات والمدقؽ الخارجي، حيث بينت دراسػتو التػي أجراىػا تفاعمية بيف اآلليات الرقابية الد
 قنوات اتصاؿ بيف المدقؽ الخارجي ومجمػس اإلدارة، وجودعمى عينة مف شركات االتصاالت في الجزائر 

بمػا يمكػف المػدقؽ الػداخمي مػف تػدارؾ احتكاؾ بيف المدقؽ الػداخمي والمػدقؽ الخػارجي باإلضافة إلى وجود 
 ضعؼ المكتشفة مف قبؿ المدقؽ الخارجي؛نقاط ال
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  نسريف كرمية، دراسة تحميمية لمدى تأثير آليات حوكمػة )تتفؽ نتائج دراستنا مع نتائج الدراسة التي أجرتيا
حػػوؿ أىميػػة تقيػػيـ المػػدقؽ الخػػارجي  (الشػػركات عمػػى تضػػييؽ فجػػوة التوقعػػات فػػي المراجعػػة: دراسػػة ميدانيػػة

محػؿ التػدقيؽ، حيػث وافػؽ أفػراد عينػة دراسػتيا مػف ممارسػي مينػة التػدقيؽ  لنظاـ الرقابة الداخمية لمشػركات
الخارجي في الجزائر)الخبراء المحاسبوف ومحافظو الحسابات( عمى أف قيػاـ المػدقؽ الخػارجي فػي الجزائػر 
 بالتأكػػد مػػف فاعميػػة نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة مػػف بػػيف العناصػػر التػػي تُػػدعِّـ دوره ومسػػؤولياتو كآليػػة مػػف آليػػات

 حوكمة الشركات.
فػػي حػػيف اختمفػػت دراسػػتنا مػػع الدراسػػات السػػابقة ليػػا فػػي كػػوف الدراسػػات السػػابقة  اكتفػػت فقػػط باإلشػػارة 
إلى بعض األدوار الحوكمية التي يقوـ بيا المدقؽ الخارجي، حيث نجدىا اكتفت بسؤاؿ واحد يمخص كػؿ دور 

توجد دراسة ضمف ىذه الدراسات السابقة عالجػت مف ىذه األدوار الحوكمية لمتدقيؽ الخارجي. كما نجد أنو ال 
ىػذه األدوار الحوكميػة مجتمعػة، وىػي: التػزاـ المػدقؽ الخػارجي بػدوره الحػوكمي اتجػاه  تقيػيـ قػدرة الشػركة عمػى 
االسػػتمرار فػػي النشػػاط، والتزامػػو بػػدوره الحػػوكمي اتجػػاه اكتشػػاؼ األخطػػاء والغػػش فػػي التقػػارير الماليػػة، والتزامػػو 

اتجاه التنسيؽ مع اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات. كما أف ىذه الدراسات السابقة لـ بدوره الحوكمي 
 تيتـ  بقياس مدى مساىمة التدقيؽ الخارجي في الجزائر  في تطبيؽ حوكمة الشركات.

 االلرشازاخ .2

 بناًء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، تقترح الطالبة ما يمي:
 مف خالؿ قياميا بتكويف المدققيف  ،كويف المنبثقة مف المجمس الوطني لممحاسبةتفعيؿ دور لجنة الت

 الخارجييف حوؿ آخر المستجدات المتعمقة بحوكمة الشركات؛
 اكتشاؼ مسؤوليات المدقؽ المتعمقة بخاص بالمعيار وخاصة ال، استكماؿ إصدار معايير التدقيؽ الجزائرية

 ؛التقارير الماليةفي  غشال
 كمجنة فرعية لمجمس اإلدارة، ُتساىـ في التحقؽ مف كفاءة واستقاللية المدقؽ  لجنة التدقيؽ ضرورة تكويف

، مع وضع إطار مفاىيمي يحكـ الخارجي والتزامو بالقواعد القانونية المنظمة لمينة التدقيؽ في الجزائر
 عمؿ لجاف التدقيؽ فيما يخص:

 ؿ لجاف التدقيؽ؛وجود الئحة واضحة تضمف جميع الضمانات التي تكفؿ عم  -
تحديد شروط تشكيميا، سواء مف حيث وجود األعضاء غير التنفيذييف أو مف حيث التخصصات الالزمة،  -

باإلضافة إلى ضرورة اعتماد التشكيؿ مف إحدى الجيات الوصية أو الرقابية كبورصة الجزائر أو مجمس 
 مساىمات الدولة مثال؛

 تحديد المسؤوليات المنوطة بيا؛ -
 مرات اجتماعاتيا وعدد التقارير الدورية المطالبة بيا؛تحديد عدد  -
 وجود عقوبات مشددة عمى أعضاء المجنة في حالة إثبات تورطيـ في أي فساد؛ -
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 تحديد أتعاب المجنة. -
  في تطبيؽ  امالتدقيؽ ودورىو  مينة المحاسبة الممتقيات والندوات والمؤتمرات في مجاؿ المزيد مف عقد

 ؛حوكمة الشركات
  انيف ُتمِزـ الشركات الجزائرية باعتماد إدارة التدقيؽ الداخمي، مع تحسيف شروط ممارستيا إصدار قو

كتخصيص موظؼ لو تأىيؿ عممي وعممي في المجاؿ المالي والمحاسبي لمقياـ بيا، باإلضافة إلى 
ماف مف أجؿ ض تكميفيا بمياـ ترتبط بتطبيؽ حوكمة الشركات كتقييـ عمؿ إدارة المخاطر بالشركة، وذلؾ
 السير الحسف لنظاـ الرقابة الداخمية ليا، مما سيؤدي إلى تسييؿ عمؿ المدقؽ الخارجي؛

  ضرورة سف وتطوير القوانيف واألنظمة والتعميمات التي تعمؿ عمى تنظيـ العالقة بيف المدققيف الخارجييف
 والمدققيف الداخمييف المزاوليف لممينة في الجزائر؛

 عمى تفرض التي الشركات حوكمة بتطبيؽ المتعمقة والتعميمات ظمةواألن القوانيف مف عدد إصدار 
 يعمـ بوجوده إال القميؿ؛ وعدـ االكتفاء بميثاؽ ال  بيا االىتماـ الخارجييف يفدققالم
  وجوب تعزيز إدراؾ المدققيف الخارجييف في الجزائر بأىمية استخداـ المؤشرات المالية والفنية في تقييـ

تمرار في النشاط، وتعريفيـ بمزايا وأثر ذلؾ االستخداـ في التقرير واإلفصاح عف قدرة الشركة عمى االس
قدرة الشركة محؿ التدقيؽ عمى االستمرار في المستقبؿ المنظور، وذلؾ عبر تحفيزىـ عمى االلتحاؽ 

 بالدورات التدريبية المتخصصة الستخداـ النماذج اإلحصائية الكمية المتقدمة أثناء عممية التدقيؽ؛
  سف قوانيف صارمة فيما يتعمؽ بتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، ُتمِزـ المدقؽ الخارجي إلزامًا واضحًا وصريحًا

بتقييمو، مع إلزاـ المؤسسات بإعداد تقرير داخمي عف الرقابة الداخمية ُيِعّده إف أمكف المدقؽ الداخمي كما 
 مريكية؛" في الواليات المتحدة األSOXىو الحاؿ بالنسبة لقانوف "

 :ينبغي استمرار البحوث في مجاؿ التدقيؽ لمتوصؿ إلى أساليب أفضؿ 
 لمتنبؤ بالفشؿ المالي لمشركات وتقييـ قدرتيا عمى االستمرار في النشاط؛ -
 الكتشاؼ غش اإلدارة والتضميؿ في التقارير المالية. -

 آفاق انذساعح .1

ؽ حوكمة الشركات الجزائرية، وَبّيَنا لقد تطرقنا في ىذه الدراسة إلى دور التدقيؽ الخارجي في تطبي
الجزائر مدى مساىمة المدقؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة الشركات الجزائرية، وىذا باعتبار 

ركات وتوفير البيئة الالزمة ليا ولعمؿ مينة التدقيؽ مازالت في بداياتيا األولى فيما يخص تطبيؽ حوكمة الش
ف الدراسة الحالية ونتائجيا تُبِرز بعض القضايا التي يمكف أف تكوف مجااًل وبالتالي فإ بصورتيا الحديثة،

 :لدراسات  قادمة وذلؾ عمى النحو التالي
 ؛الجزائر في الشركات حوكمة تطبيؽ تواجو التي المعوقات حوؿ دراسة إجراء 
 زائرية؛إعداد دراسة معمقة حوؿ الظروؼ والشروط الالزمة إلنشاء لجاف التدقيؽ في الشركات الج 



 

 
263 

 

 ..............انخاذًح.................................................................

 تدقيؽ؛ال مينة تطوير في الشركات حوكمة دور حوؿ دراسة إعداد 
 .مدى فعالية لجاف التدقيؽ في تدعيـ استقالؿ المدقؽ وتعزيز تطبيؽ حوكمة الشركات 
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 .2000  األردف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار ،الدولية المحاسبة، القاضي حسيفو  حمداف مأموف .31
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، الطبعة األولى، مجموعة النيؿ العربية، القاىرة مصر، حوكمة الشركاتمحسف أحمد الخضيري،  .32
2005. 

 .2007، بنؾ االستثمار القومي، مصر، جوافمحددات الحوكمة ومعاييرىا ،محسف حسف يوسؼ .33
النظري والممارسة  اإلطارالمراجعة وتدقيؽ الحسابات  ،مسعود صديقيو محمد التيامي طواىر  .34

 .2003، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، التطبيقية
 الحديث، الجامعي لمكتبا ،الشامؿ والتدقيؽ المراجعة قواعد و أصوؿ سرايا، السيد محمد .35

 .2007 اإلسكندرية،
النظري، المعايير والقواعد، مشاكؿ  اإلطار: أصوؿ وقواعد المراجعة والتدقيؽ ،محمد السيد سرايا .36

 2002، مصر، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، التطبيؽ العممي
 .2005ة، مصر، ، الدار الجامعياألسس العممية والعممية لمراجعة الحسابات ،محمد الصباف .37
المفاىيـ األساسية وآليات : المراجعة الخارجية ،عبد الوىاب نصر عميو محمد سمير الصباف  .38

 .2002الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  التطبيؽ وفقا لممعايير المتعارؼ عمييا والمعايير الدولية،
 ،دراسة مقارنة :داريدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلمحمد مصطفى سميماف،  .39

 .2009 ،مصر ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية، 2ط
طارتحميؿ : دراسات في المعايير الدولية لممراجعة ،محمود السيد ناغي .40 ، المكتبة العصرية لمتطبيؽ وا 

 .2000لمنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، 
البداية ناشروف وموزعوف،  ، دارمفاىيـ حديثة في الرقابة الداخمية والمالية ،مصطفى صالح سالمة .41

 .2010عماف، األردف،  
، مصر، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، حوكمة شركات المساىمة ،المعتصـ باهلل الغرياني .42

2008. 
، دار وائؿ، عماف، األردف، 3، طمدخؿ إلى التدقيؽ مف الناحية النظرية والعممية ،ىادي التميمي .43

2006. 
، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، دقيؽ الداخمي بيف النظرية والتطبيؽالت ،الواردات خمؼ عبد اهلل .44

2006. 
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II. ق االت منشورة في مجالت علمية محكمةم 
أثر االنييار المالي المعاصر لمشركات العالمية في المحاسبة  ،خميؿ حيدر السعدي إبراىيـ .45

ية بغداد لمعموـ االقتصادية، ، كم2009، 20 إصدار، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، والتدقيؽ
 جامعة بغداد، العراؽ.

معايير أداء المراجعة الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية ودورىا في تطوير  ،إبراىيـ شاىيف .46
 ، الكويت.1996، سبتمبر 7، العددمجمة المحاسبوف، الفكر الميني

 وأثره الحوكمة لنظـ المحاسبية وغير المحاسبية اآلليات بيف التكامؿ ،حسانيف قطب سعيد أحمد .47
 األسيـ سوؽ عمى ميدانية دراسة: العادلة لممنشأة القيمة عف التوقعات فجوة وخفض األداء عمي

يناير  ،46، المجمد 1 رقـ العدد اإلسكندرية،  جامعة ، العممية لمبحوث التجارة كمية مجمة، السعودي
 مصر. ، 2009

المراجعيف والمحاسبيف الجزائرييف لمتقميؿ مف مخاطر  ترشيد أداء ،حكيمة مناعيو أحمد لعماري  .48
السنة جامعة باتنة، الجزائر،  مجمة عموـ انسانية،، وتوصيؿ المعمومات المحاسبية إنتاجاالنحراؼ في 
 .2010، شتاء 45السابعة، العدد

أساليب المدقؽ الخارجي في اكتشاؼ عمميات االحتياؿ/الغش في البيانات  ،أسامة عمر جعارة .49
مجمة ، دراسة استطالعية في مكاتب التدقيؽ الخارجي في األردف: مالية لمشركات المساىمة العامةال

 .2012، 2، العدد39، المجمد األردفكمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط،  دراسات العمـو اإلدارية،
لشركات تقييـ مستوى االلتزاـ بمبادئ الحوكمة في ا  ،ثائر صبري محمودو بشرى نجـ عبد اهلل  .50

، مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة،  المساىمة المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية
 .2010العراؽ،  ،24العدد

دور لجنة المراجعة في تحسيف كفاية نظـ الرقابة الداخمية وفعاليتيا في  ،حسيف أحمد دحدوح .51
 ، سوريا.2008، 1، العدد24المجمد  نية،مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانو ، الشركات

مسؤولية مراجع الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية لمشركات  ،حسيف أحمد دحدوح .52
، 22، المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية، الصناعية والعوامؿ المؤثرة في اكتشافو

 .2006العدد األوؿ، 
تقييـ مكونات الرقابة الداخمية عمى تقدير خطرىا في الشركات المدرجة في  أثر ،رشا بشير الجرد .53

المجمد الثالث، جامعة بزاوية،  المجمة الجامعة، العدد الخامس عشر،، سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية
 .2013ليبيا، 

جمة م دراسة ميدانية،: دور لجاف المراجعة في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،رشا حمادة  .54
 .2010، العدد الثاني، 26، دمشؽ، سوريا، المجمد جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية
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مجمة ، متطمبات التدقيؽ البيئي في ضوء معايير التدقيؽ المقبولة قبوال عاما ،زياد ىاشـ السقا .55
، 7، العدد4المجمد راؽ،كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة األنبار، الع ،األنبار لمعموـ االقتصادية واالدارية

2011. 
تفعيؿ دور مينة تدقيؽ الحسابات في ظؿ األزمة  ،فيحاء عبد الخالؽ يحيىو سعاد سعيد غزاؿ  .56

، 35، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ، العراؽ،  المجمد مجمة تنمية الرافديف، المالية العالمية
 .2013، 112 إصدار

ة وقاية مف الفساد اإلداري والمالي الناتج عف المحاسبة الحوكم ،بديسيفييمة و عطيوي سميرة  .57
 ،اإلنسانيةمجمة العموـ  ،Enronحالة الشركة األمريكية لتسويؽ الكيرباء والغاز الطبيعي  :اإلبداعية

 .2012 ،27العدد دورية دولية عممية محكمة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
يعي لحاكمية المؤسسات المالية التجربة المؤسسي والتشر  اإلطار ،سناء عبد الكريـ الخناؽ .58

، مجمة دولية محكمة متخصصة في الدراسات مجمة العموـ االقتصادية وعموـ التسيير، الماليزية
، 1واألبحاث االقتصادية، تصدرىا كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة سطيؼ

 .2012، 12الجزائر، العدد
حوكمة الشركات أداة لرفع مستوى اإلفصاح ومكافحة الفساد وأثرىا  ،ؿفيروز رجاو شريؼ غياط   .59

 .2012، 12و 11مزدوج ، عدد الدنمارؾ في مجمة األكاديمية العربية، عمى كفاءة السوؽ المالي
التكامؿ بيف عمؿ المدقؽ الداخمي والمدقؽ الخارجي لمحد مف الفساد  ،شيماء محمد سمير إبراىيـ .60

، كمية الحدباء الجامعة، مركز مجمة بحوث مستقبمية، في جامعة الموصؿ دراسة تطبيقية: المالي
 .2013، 41الدراسات المستقبمية، 

العالقة بيف المدقؽ الداخمي والمدقؽ الخارجي مف وجية نظر المدققيف  ،صبري ماىر مشتيى .61
 .2013، 2، العدد15، غزة، المجمد مجمة جامعة األزىر دراسة حالة قطاع غزة،: الخارجييف

أكسمي( في رفع كفاءة -دور قانوف )ساربينز ،أسامة عبد المنعـ سيد عميو عمي حسيف الدوغجي  .62
 .2011، 86، العددمجمة اإلدارة واالقتصاد، مينة التدقيؽ الخارجي

يماف مؤيد الخيروو عمي حسيف الدوغجي  .63 تحسيف فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية وفؽ نموذج  ،ا 
COSO ،2013، 70، العدد 19، المجمد واإلدارية مجمة العمـو االقتصادية. 

مدى مسؤولية مراقب الحسابات عف فرض االستمرارية والفشؿ المالي  ،عمي حسيف الدوغجي .64
،  قسـ المحاسبة، كمية اإلدارة واالقتصاد، 6، اصدار2، المجمد، مجمة دراسات محاسبية وماليةلمشركات

 .2008 جامعة بغداد، العراؽ،
تقويـ مدقؽ الحسابات الخارجي لوظيفة التدقيؽ  ،باسؿ خالد شناؽو ات عمي عبد القادر ذنيب .65

دراسة تحميمية مف وجية نظر مدققي : 610الداخمي في ظؿ تطبيؽ معيار التدقيؽ الدولي ذي الرقـ 
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، 2، العدد2، المجمدالمجمة األردنية في إدارة األعماؿ، الحسابات الخارجييف والداخمييف في األردف
2006. 

تدقيؽ التحكـ المؤسسي )حوكمة الشركات( في ظؿ معايير التدقيؽ  ،ؿ توفيؽ المشيدانيعمر إقبا .66
 .2012، الجزائر، 2، العددمجمة أداء المؤسسات الجزائرية، إطار مقترح: المتعارؼ عمييا

مجمة ، دراسة مقارنة مع مصر: إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر ،عمي عبد الصمدعمر  .67
 ورقمة، الجزائر. ،2013، 12عدد  ،الباحث

 مجمة ،السعودية حالة: الشركات حوكمة دعائـ كأحد المراجعة لجاف  ،الرحيمي سالمة بف عوض .68
 .2008جدة، ، 1، عدد22، مجمد القتصاد واإلدارةل العزيز عبد بف الممؾ جامعة

، مجمة تكريت دور اإلفصاح المحاسبي في حوكمة الشركاتعوض خمؼ دلؼ العيساوي وآخروف،  .69
 .2008، 11، العدد4، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، المجمد اإلدارية واالقتصادية لمعموـ

دور المراجعة الخارجية وأثرىا عمى حوكمة الشركات بالمممكة العربية  ،الشمري حامد بف عيد .70
 .19/10/2010، كمية التجارة بجامعة المنوفية، مجمة آفاؽ لمدراسات التجاريةالسعودية، 

دور قواعد اإلدارة الرشيدة)الحوكمة(  في  دعـ استقالؿ مراجعي  ،بد اهلل الغنوديعيسى ع .71
، 27، المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية دراسة استكشافية،: الحسابات في ليبيا

 .2011العدد الثاني، 
لشركات المسجمة أثر تطبيؽ حوكمة الشركات عمى أداء ا  ،فريد محـر فريد إبراىيـ الجارحي .72

، جامعة عيف شمس، عدد مجمة الفكر المحاسبي كمية التجارةببورصة األوراؽ المالية المصرية، 
 .2010نوفمبر 25خاص، 

 في التوقعات فجوة تضييؽ في ودورىا  الشركات حوكمة آليات ،فييـ سمطاف محمد الحاج  .73
، العدد األوؿ، االنسانية واالقتصادية مجمة العموـ، السودانية العامة المساىمة الشركات في المراجعة

 .2012يوليو
 إصدار فترة عمى وأثرىا التدقيؽ لجاف خصائص ،أحمد فيصؿ خالد الحايؾو محمد فوزي أبو الييجاء  .74

 اإلسالمية الجامعة مجمةاألردنية،  العامة المساىمة الشركات عمى تطبيقية دراسة: المدقؽ تقرير
 .2012 يونيو الثاني، العدد العشروف، المجمد ، واإلدارية االقتصادية لمدراسات

العالقة بيف الحاكمية المؤسسية وقيمة الشركة في ضوء  ، نوؿ حربي راضيو مؤيد الفضؿ عمي  .75
، مجمة دورية فصمية مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية،  األردفدراسة حالة : نظرية الوكالة

، جامعة القادسية، 2011، 1، العدد 13قتصاد،  المجمد عممية محكمة، تصدر عف كمية اإلدارة واال
 العراؽ.
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دور مراقب الحسابات في تعزيز اإلفصاح  ،صالح صاحب شاكرو ناظـ شعالف جبار التميمي  .76
دراسة تحميمية لمقوائـ المالية لمشركة العامة لمصناعات : بالتقارير المالية في ظؿ حوكمة الشركات

 .2009، جامعة بغداد، العراؽ، 9، العدد3، مجمد ة وماليةمجمة دراسات محاسبي، المطاطية
مجمة الدراسات ، دور المراجعة الداخمية في تفعيؿ حوكمة الشركاتيحيى سعيدي ولخضر أوصيؼ،  .77

 .2012، 5ـ التسيير، جامعة الوادي، العدد، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمو االقتصادية والمالية
III. يةداخالت في ملتقيات علمم 

منتدى ، بحث مقدـ في المتطمبات القانونية واإلجرائية لحوكمة الشركات ،أحمد بف عبد اهلل آؿ الشيخ .78
 .2011يناير  30و 29يومي  ، ىيئة السوؽ المالية،الحوكمة السعودي

، تجميات حوكمة الشركات في االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاحأحمد جميؿ ومحمد سفير،  .79
حوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي ماؿ الممتقى الوطني حوؿ: مداخمة مقدمة ضمف أع

والتجارية وعموـ التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  االقتصادية، كمية العموـ واإلداري
 .2012ماي  7- 6المنعقد يومي 

لمؤتمر العربي ، امنظومة حوكمة الشركات إطارتدقيؽ الحسابات وأطراؼ في  ،أشرؼ حنا ميخائيؿ .80
تدقيؽ المصارؼ والمؤسسات ، تدقيؽ الشركات: التدقيؽ الداخمي في اطار حوكمة الشركاتاألوؿ حوؿ 

سبتمبر  26-24، القاىرة، مصر، اإلدارية، المنظمة العربية لمتنمية تدقيؽ الشركات الصناعية، المالية
2005. 

، تخفيض مشاكؿ نظرية الوكالة حوكمة الشركات ودورىا في ،عمي خمؼ سممافو بتوؿ محمد نوري  .81
كمية : دراسة وتحميؿ تجارب وطنية، اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة الممتقى الدولي حوؿ

 .2011 ماي 19-18العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، 
كمة في المؤسسات المالية والمصرفية: مدخؿ لموقاية الحو  ،عبد الرزاؽ حبارو بمعزوز بف عمي    .82

األزمة  ، بحث مقدـ في الممتقى الدولي حوؿباإلشارة لحالة الجزائر مف األزمات المالية والمصرفية
السياسات واالستراتيجيات البديمة لعالج األزمة المالية : المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

يومي العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ،  ية، كميةواالقتصاد
، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2009أكتوبر20-21

 مغاربي.-الفضاء األورو
 عتملمجوا الدولة إدارة منظور مف لمحوكمة وطنية إستراتيجية أجؿ مف ،مصطفى ىاللي حسيف .83

 المنظمة ،العربية الماؿ وأسواؽ الشركات حوكمة متطمبات مؤتمر عمؿ وأوراؽ بحوث ،الرشيد والحكـ
 . 2007مصر، اإلدارية، لمتنمية العربية
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محدداتيا، معاييرىا،  : الحوكمة في المؤسسات المصرفية  ،عبمة مخرمشو حكيـ بف جروة  .84
آليات حوكمة إلى المؤتمر العممي الدولي حوؿ ، مداخمة مقدمة وتطبيقاتيا مع اإلشارة لحالة الجزائر

، المنظـ مف قبؿ كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة
 .2013نوفمبر  26 -25التسيير، جامعة ورقمة، الجزائر، يومي 

ت والعوائد المحققة مف التأصيؿ النظري لماىية حوكمة الشركا ،موريسمية و صديقي خضرة خضرة  .85
متطمبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة مداخمة مقدمة في المؤتمر الوطني الثاني حوؿ  جراء تبنييا،

أكتوبر  31-30، المنعقد بجامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، يوميالميزانية العامة لمدولة
2012. 

مة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ ، مداخالتدقيؽ بيف الماضي والحاضر ،زينب حوري .86
 20، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة الواقع واآلفاؽ: مينة التدقيؽ في الجزائر

 .2010أكتوبر  12-11، سكيكدة، الجزائر، يومي: 1955أوت 
سمسمة   و في مصر؟،ماذا يمكف عمم :قواعد إدارة الشركات تصبح سعيا دوليا ،شييرة عبد الشييد .87

، بورصة القاىرة واإلسكندرية بالتعامؿ مع مركز المشروعات أوراؽ عمؿ إدارة البحوث وتنمية األسواؽ
 .2001الدولية، سبتمبر

ميكانيزمات تحفيز المسيريف كأحد محددات حوكمة الشركات وتأثيرىا في عبد الرحماف العايب،  .88
الممتقى العممي  المؤسسات المالية والمصرفية المتضررة،األزمة االقتصادية العالمية الراىنة: حالة 

كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير  األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،الدولي حوؿ 
بالتعاوف مع مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، 

 .2009أكتوبر  21و20، الجزائر، يومي 1عباس، سطيؼجامعة فرحات 
، ممتقى وطني نشاط التدقيؽ الداخمي بيف الواقع الجزائري والممارسات الدولية، العايب عبد الرحماف .89

حوؿ مينة التدقيؽ في الجزائر بيف الواقع واآلفاؽ في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة، كمية العمـو 
 .2010أكتوبر  12و 11سكيكدة، الجزائر، يومي  1955أوت  20ر، جامعة االقتصادية وعمـو التسيي

، مداخمة واإلداريفعالية الحوكمة ودورىا في الحد مف الفساد المالي  ،سعيدة تميو عبد الغني دادف  .90
، واإلداريحوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ 

، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة محمد خيضر، 2012 ماي 07-06يومي: 
 بسكرة.

البعد السموكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورىا في التقميؿ مف  ،حمو محمدو عبد القادر بريش  .91
دولية األزمة المالية واالقتصادية ال، بحث مقدـ في الممتقى الدولي حوؿ آثار األزمة المالية العالمية

، كمية العمـو السياسات واالستراتيجيات البديمة لعالج األزمة المالية واالقتصادية: والحوكمة العالمية
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، منشورات 2009أكتوبر21-20االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 
 مغاربي.-رومخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األو 

مداخمة ، واإلفصاح الشفافية قواعددور حوكمة الشركات في إرساء ، ورضا جاوحدوبمعادي عمار  .92
كمية العمـو  واقع، رىانات وآفاؽ،: الحوكمة المحاسبية لممؤسسة :حوؿاألوؿ  دوليمقدمة إلى الممتقى ال

ديسمبر  8-7ي، الجزائر، يومي االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة العربي بف مييدي، أـ بواق
2010. 

، لجاف التدقيؽ كأحد متطمبات إرساء نظاـ الحوكمة  ومحاربة الفساد في الشركات ،شريقيعمر  .93
آليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى العممي الدولي حوؿ 

 .2013نوفمبر  26-25ورقمة، الجزائر،  التنمية المستدامة،
 المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح عمى الشركات حوكمة قواعد تطبيؽ أثر العياشي زرزار، .94

 ،رىانات وآفاؽو   واقع :لممؤسسة المحاسبية الحوكمة بالممتقى الدولي األوؿ حوؿ مداخمة لمشركات،
 07يومي البواقي،  أـ ،كمية العموـ االقتصادية، العموـ التجارية وعموـ التسيير جامعة العربي بف مييدي،

 .2010ديسمبر  08و
 العربية بالمممكة المساىمة الشركات حوكمة تفعيؿ في المراجعة لجاف دور ،الشمري حامد بف عيد .95

 سعود، الممؾ جامعة ،السعودية العربية المممكة في المحاسبة تطوير لسبؿ عشر الثانية الندوة ،السعودية
 .2010 السعودية، العربية المممكة

مقدمة ضمف  مداخمة  ،المبادئ األساسية لتطبيؽ الحوكمة المحاسبية في المؤسسةلـ عبد اهلل، غا .96
جامعة العربي بف  ،واقع، رىانات وآفاؽ: لممؤسسة المحاسبية الحوكمة الممتقى الدولي األوؿ حوؿأعماؿ 
 .2010ديسمبر  08-07البواقي،  أـ العمـو التجارية وعمـو التسيير،و كمية العمـو االقتصادية  مييدي،

حوكمة الشركات ودورىا في التقميؿ مف عمميات التضميؿ في  ،زايدي عبد السالـو كماؿ بوعظـ    .97
الحوكمة وأخالقيات  ، مداخمة ضمف أعماؿ الممتقى الدولي حوؿاألسواؽ المالية والحد مف وقوع األزمات

 .2009 نوفمبر 19و 18، يومي ، جامعة  عنابة، الجزائراألعماؿ في المؤسسات
التكامؿ بيف مينة التدقيؽ وآليات الحوكمة لمواجية الفساد المالي  ،باىية زعيـو ليمى ريمة ىيدوب  .98

 ، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى العممي الدولي حوؿواإلداري في ظؿ معايير المراجعة الدولية
 .2013نوفمبر  26-25، ، ورقمة، الجزائرآليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة

دور حوكمة الشركات في التنسيؽ بيف اآلليات الرقابية الداخمية والخارجية  ،قمافعمر و براؽ محمد  .99
حوكمة الشركات ، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ لمحد مف الفساد المالي واإلداري

كمية العمـو االقتصادية والتجارية  ،2012ماي  07-06، يوميكآلية لمحد مف الفساد المالي واإلداري
 وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
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، مداخمة دور المسؤولية االجتماعية في تفعيؿ حوكمة المؤسسات ،جميمة العمريو محمد زرقوف  .100
حاكمية الشركات والمسؤولية مقدمة ضمف أعماؿ المؤتمر الثالث لمعموـ المالية والمصرفية حوؿ 

، اإلدارية، قسـ العموـ المالية والمصرفية، كمية االقتصاد والعموـ تجربة األسواؽ الناشئة: ماعيةاالجت
 2013أفريؿ 18-17جامعة اليرموؾ، أربد، األردف، يومي: 

المعايير الدولية لممراجعة  إطارنموذج مقترح لتفعيؿ قواعد حوكمة الشركات في  ،عشماويمحمد  .101
المؤتمر العربي األوؿ حوؿ التدقيؽ الداخمي في اطار حوكمة ماؿ ، ورقة بحثية ضمف أعالداخمية
 ، مصر.اإلدارية، المنظمة العربية لمتنمية 2005سبتمبر  16-14، الشركات

، التدقيؽ الداخمي ودوره في ضبط الجودة في إطار حوكمة الشركات ،أنساعدورضواف فالؽ محمد  .102
دور الحوكمة في تفعيؿ أداء المؤسسات ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامف حوؿ: 

، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، واالقتصاديات
 .2013نوفمبر  20و19الجزائر، يومي: 

، مداخمة مقدمة ضمف أعماؿ الممتقى العممي الدولي محددات الحوكمة ومعاييرىامحمد ياسيف غادر،  .103
ديسمبر  17-15، كمية إدارة األعماؿ، جامعة الجناف، لبناف، مة اإلدارة في عصر المعرفةعولحوؿ: 
2012. 

دور حوكمة الشركات في تحقيؽ شفافية المعمومات المحاسبية مسعود صديقي وخالد دريس،  .104
: الحوكمة المحاسبية لممؤسسةمداخمة مقدمة إلى الممتقى الدولي األوؿ حوؿ: ، لترشيد قرار االستثمار
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة العربي بف مييدي، أـ  واقع، رىانات وآفاؽ،
 .2010ديسمبر  8-7بواقي، الجزائر، يومي 

واقع الحوكمة في بيئة األعماؿ الجزائرية في ظؿ  ،سارة بف الشيخ وناريماف بف عبد الرحماف  .105
آليات حوكمة المؤسسات  عماؿ الممتقى العممي الدولي حوؿ، مداخمة مقدمة ضمف أالمستجدات الحالية

   .2013نوفمبر  26-25، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة
، مداخمة مقدمة دور لجاف المراجعة في تفعيؿ حوكمة الشركات ،حكيمة بوسممةو نعيمة يحياوي  .106

، كمية العمـو المحاسبة والمراجعة في ظؿ بيئة األعماؿ الدوليةحوؿ: ضمف أعماؿ الممتقى الدولي األوؿ 
 .2012ديسمبر  5-4االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة لمسيمة، الجزائر، يومي: 

، مداخمة مقدمة واقع الحوكمة في دوؿ مختارة مع التركيز عمى التجربة الجزائرية ،صبايحينواؿ  .107
، كمية دور الحوكمة في تفعيؿ أداء المؤسسات واالقتصاديات ي الثمف حوؿضمف أعماؿ الممتقى الدول

نوفمبر  20-19العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، الجزائر، 
2013. 
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IV. دراسات 
مراجعة دليؿ إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيؽ وال ،االتحاد الدولي لممحاسبيف .108

، 2010أفريؿ ، نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية، طبعة وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة
 األردف.عماف، ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف، 

االقتصادات النامية  يتأسيس حوكمة الشركات فدليؿ  ،سوليفافجوف د.و كوشتا ىمبمينج كاتريف ؿ. .109
 .2002مارس ، مركز المشروعات الدولية الخاصة إصدارلصاعدة واالنتقالية، وا

 مركز يصدرىا دورية نشرة ،واتجاىات قضايا الشركات حوكمة ،الخاصة الدولية المشروعات مركز .110
 القاىرة. ، 2008 صيؼ ، 13العدد الدولية الخاصة، المشروعات

، القاىرة، المتعمقة بحوكمة الشركاتقائمة بالمصطمحات  ،مركز المشروعات الدولية الخاصة .111
2003. 
، الضوء عمى التجربة المصرية إلقاءحوكمة الشركات...سبيؿ التقدـ مع : نرميف أبو العطا .112

 .2003مركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطف،  إصدارات
، الجزائري لممؤسسة الراشد الحكـ ؽميثا ،التقميدية والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة .113
 ، الجزائر.2009

V. رسائل جامعية 
تطوير نموذج لمتحميؿ المالي يستخدمو مدقؽ الحسابات في مرحمة  ،أسماء شافع عبد العفو عساؼ .114

أطروحة دكتوراه في  التخطيط مف عممية التدقيؽ لمكشؼ عف احتماؿ وجود تضميؿ في القوائـ المالية،
، كمية الدراسات المالية واإلدارية العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، (غير منشورة)المحاسبة 

 .2006حزيراف 4
دور النظـ والمعايير المحاسبية في تحقيؽ شروط ومتطمبات الحاكمية  ،أنس محمود الطرماف .115

قسـ  ،(غير منشورة)رسالة ماجستير  المؤسسية في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية،
 .2009المحاسبة، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، 

: وأثرىا عمى األداء المالي اإلفصاحفعالية تطبيؽ مبادئ الحوكمة في دعـ مقومات  ،ضويفيحمزة  .116
)غير أطروحة دكتوراه في عموـ التسيير دراسة ميدانية لمجموعة مف الشركات التابعة لمجمع سونمغاز،

، 3، تخصص مالية ومحاسبة، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة الجزائرمنشورة(
 .2014/2015الجزائر،  

مدى إمكانية تطبيؽ نظاـ حوكمة الشركات االقتصادية والمالية وحاجتيا  ،دياال جميؿ الرزي .117
دكتوراه أطروحة ، ؽ الماليةدراسة حالة الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألورا: لألنظمة والقوانيف
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في المحاسبة )غير منشورة(، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية، جامعة أبي بكر 
 .2012/2013بمقايد، تممساف، الجزائر، 

التقارير المالية لممراجع وآثارىا عمى اتخاذ القرارات في ظؿ األزمات المالية  ،شدري معمرسعاد  .118
، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، شعبة عموـ التسيير، حالة تقرير المراجع حوؿ سونمغاز :العالمية

تخصص مالية المؤسسة، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، 
 .2014/2015بومرداس، الجزائر، 

: التقارير المالية المنشورة دور المراجعة في حوكمة الشركات لمحد مف التالعب في ،شادي كراز .119
 .2012، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، (غير منشورة)، أطروحة  دكتوراه دراسة في سورية

أطروحة دكتوراه في دراسة تطبيقية مقارنة، : الكفاءة التشغيمية لممصارؼ اإلسالمية ،بورقبة شوقي .120
 عباس، فرحات جامعة التسيير، مـووع االقتصادية العمـو كمية ،  (غير منشورة)العموـ االقتصادية 

   .2010/2011، الجزائر، 1سطيؼ
دراسة قياسية : دور الحوكمة المالية في مواجية مشكمة عدـ تناظر المعمومات ،عبد الحفيظ مازري .121

، جامعة أبي (غير منشورة)، أطروحة دكتوراه في العمـو االقتصادية NASDAQعمى مستوى بورصة 
 .2014/2015ائر،بكر بمقايد، تممساف، الجز 

أىمية وجود لجاف المراجعة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظؿ  ،عبد الحميد حسياني .122
 (،غير منشورة)، أطروحة دكتوراه في العموـ التجاريةاالتجاه الدولي نحو تعزيز حوكمة المؤسسات

،  3معة الجزائرتخصص محاسبة وتدقيؽ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جا
2014/2015. 

التحكـ في األداء الشامؿ لممؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظؿ تحديات عبد الرحماف العايب،  .123
أطروحة دكتوراه عموـ في العموـ االقتصادية)غير منشورة(، كمية العموـ االقتصادية  التنمية المستدامة،

 .2010/2011، 1والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ
تطوير مفيـو الحوكمة في مؤسسات القطاع العاـ  ،عبد السالـ عبد اهلل سعيد أبو سرعة .124

، أطروحة دكتوراه في العموـ التجارية بالجميورية اليمنية لتعزيز اإلفصاح والشفافية في تقاريرىا المالية
والعموـ التجارية  )غير منشورة(، تخصص محاسبة وتدقيؽ، قسـ العموـ التجارية، كمية العمـو االقتصادية

 .2015/2016، الجزائر، 3وعمـو التسيير، جامعة الجزائر
مسؤولية مراجع الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في القوائـ  ،عبد القادر أحمد محسف بابقي .125

 .2007، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، (غير منشورة)، أطروحة دكتوراه في المحاسبة المالية
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نموذج مقترح لقياس أثر تطبيؽ حوكمة الشركات في كفاءة سوؽ  ،عبد المطمب عثماف محمود .126
، الدار الجزائرية لمنشر والطبع والتوزيع، (منشورة)، أطروحة دكتوراه دراسة ميدانية: األوراؽ المالية

2015. 
معايير مراجعة الحسابات في المجنة الشعبية العامة لجياز المراجعة  ،عمي عمر أحمد سويسي .127
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d'Administration des Entreprises (IAE), Université Jean Moulin , Lyon III, 2004.   

disponible sur le site internet: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00592976/document.  
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 (: كائمت اإلاخخصساث11اإلالحم زكم )

 االخرظاس انذالنح

The American Accounting Association AAA 

Association des Auditeurs Consultants Internes Algériens AACIA 

Association Française des Entreprises Privées AFEP 

Association des Grandes Entreprises Françaises AGREF 

American Institute of  Certified Public Accountants AICPA 

Auditing Practices Board APB 

Audit Standard Board ASB 

Cercle d'Action et de Réflexion autour de l'Entreprise CARE 

The Canadian Institute of Chartered Accountants CICA 

Center for International Private Enterprise CIPE 

le Conseil National du Patronat Français CNPF 

Committee of Sponsoring Organizations COSO 

Global Corporate Governance Forum GCGF 

International Auditing Practices Committee of the International Federation of 

Accountants 

IAPCIFA 

International Accounting Standards IAS 

International Federation of Accountants IFAC 

International Finance Corporation IFC 

Institute of Internal Auditors IIA 

Institute of International Finance IIF 

Institute of Management Accountants IMA 

International Standards Audit ISA 

le Mouvement des Entreprises de France MEDF 

New York Stock Exchange NYSE 
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Organisation for Economic Co-operation and Development OECD 

Public Oversight Board POB 

Statements on Auditing Standards SAS 

Securities and Exchange Commission SEC 

Statistical Package for Social Sciences SPSS 

Union Francophone de l’audit Interne. UFAI 

United States Generally Accepted Accounting Principles US-GAAP 
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 (: الاطخبُان باللغت العسبُت10اإلالحم زكم )

 -1ططُف–جامعت 

ت وعلىم الدظُير  ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

ت  كظم: علىم ججاٍز

 ت، مالُت وجدكُمجخصص: مداطب

 
 اعرًاسج اعرثٍاٌ فً إطاس ذسضٍش أطشٔزح دكرٕساِ طٕس ثانث ذسد عُٕاٌ: 

 دٔس انرذلٍك انخاسخً فً ذطثٍك زٕكًح انششكاخ اندضائشٌح
 -دساعح ذطثٍمٍح عهى عٍُح يٍ انًذلمٍٍ انخاسخٍٍٍ فً اندضائش-

 

 ن ومدافظي الحظاباث(مىجه للمدكلين الخازجُين في الجصائس )الخبراء اإلاداطبي  اطخبُان

 

 
دور التدقيؽ الخارجي في تطبيؽ تحت عنواف: طور ثالث في إطار تحضير أطروحة دكتوراه        

في   التدقيؽ الخارجيإلى أي مدى يساىـ لمعرفة مف خالليا  يدؼوالتي ن حوكمة الشركات الجزائرية،
 .الجزائرية حوكمة الشركات تطبيؽالجزائر في 

 ، في إثراء ىذا الموضوع األكاديمياختياركـ ضمف عينة الدراسة لممشاركة  ،يدسي، يتيسعدنا سيد
 تعتمد االستبياف نتائج صحة بأف العمـ مع بدقة، االستبياف أسئمة عمى باإلجابة سيادتكـ التكـر مف ارجو ن لذلؾ
 .إجابتكـ صحة كبيرة عمى بدرجة

ستبياف قد ُصمِّـ ألغراض البحث العممي فقط، كما ة تُقدِّر لكـ تعاونكـ، وُتؤكِّد لكـ أف ىذا االطالبوال
ف االستبياف ال يشتمؿ عمى أي بيانات ُتحدِّد شخصية القائـ أكـ ستعامؿ بسرية تامة، فضال عمى إجابات أف

 باإلجابة. 
 

 واالحتراـ التحية فائؽ مني تتقبموا أف أرجو
 

 حسينة تريشة: طالبال                                                                                                  
terrichehasna@yahoo.fr:  Email 

 
 
 

  صفحاتأربع  مف يتكوف  االستبياف ة:مالحظ
 
 

mailto:terrichehasna@yahoo.fr
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                                                                                                   أوال: بُاهاث عامت

 المؤىؿ العممي: .1
 
 

 التخصص العممي:  .2
 
 
 
 

 :ةيالمينالشيادات  .3
 
 
 

 :العممية في مينة التدقيؽ سنوات الخبرة عدد  .4
 
 
 

 
 مداوز الدزاطتثاهُا: 

 اإلادىز ألاول: ًلتزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه  جلُُم كدزة الشسهت  على الاطخمساز في اليشاط. 

 ؟في النشاط اإلجراءات الواردة في العبارات التالية عند تقييمكـ لقدرة الشركة عمى االستمرارتمتزموف ب دىإلى أي م -
 .(( في الخانة الموافقة إلجابتؾ×عالمة )  )ضع

 نادرا أحيانا دائما العبارة

    أىمية لمعرفة قدرة الشركة عمى سداد الذمـ الدائنة بتاريخ االستحقاؽ ىؿ تعطوف  1
في أسباب عدـ قدرة الشركة عمى توزيع أرباح خالؿ عدة فترات مالية متالحقة مع ؿ تدققوف ى 2

 استحقاقيا 
   

معرفة إذا كانت الشركة تعاني مف صعوبة في الحصوؿ عمى تمويؿ لمتطور ىؿ تحاولوف  3
 واالستثمار 

   

    قدرة الشركة عمى الوفاء بشروط اتفاقيات القروض  ىؿ تتحققوف مف 4
    أىمية لمؤشر ارتفاع الخسائر التشغيمية وتكرارىا ىؿ تعطوف  5
    بمعرفة أسباب تحوؿ الشركة مف التعامؿ باألجؿ إلى التعامؿ النقدي مع المورديف ىؿ تيتموف  6
    غيرىـ  إحالؿدوف وأكفاء إذا  فقدت الشركة  مدراء أساسييف  وا أف تعرفىؿ تحاولوف  7
    إذا فقدت الشركة سوؽ رئيسي  وافأف تعر ىؿ تحاولوف  8
    معرفة إذا كانت الشركة تعاني مف نقص في المواد األولية والتجييزات ىؿ تحاولوف  9

 ليسانس ماستر ماجستير دكتوراه
    

 مالية  اقتصاد محاسبة وتدقيؽ تسيير أخرى ُيرجى تحديدىاتخصصات 
- 
- 
- 

    

 خبير محاسبي محافظ حسابات

  

 سنوات 5أقؿ مف  سنوات 10إلى  6مف  سنة 15إلى  11مف  سنة 20إلى  16مف  سنة فأكثر 21
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    محؿ التدقيؽونقص في العمالة لدى الشركة صعوبات مع العماؿ عف وجود ىؿ تستفسروف  10
     بمتطمبات رأس الماؿتمتـز اتيا حساب وفإذا كانت الشركة التي تدققوا أف تعرفىؿ تحاولوف  11
تعتمد بشكؿ كبير عمى قروض قصيرة محؿ التدقيؽ إذا كانت الشركة  واأف تعرفىؿ تحاولوف  12

 األجؿ لتمويؿ موجودات ثابتة 
   

    تؤثر عمى سير عمميا.يمكف أف عف وجود قضايا قانونية قائمة ضد الشركة ىؿ تستفسروف  13
 ،خص الشركةيي التشريعات السياسية والحكومية تغيير فحوؿ كؿ ىؿ أنتـ عمى اطالع  14

 عرقؿ سير عممياييمكف أف والذي 
   

األحداث الالحقة لتاريخ إعداد الميزانية، التي تؤثر عمى مقدرة الشركة عمى تدرسوف  ىؿ  15
 .في النشاط االستمرار

   

ألخرى لممحافظة عمى التمويؿ وعدـ مف وجود أي ترتيبات قانونية مع األطراؼ ا تأكدوف تىؿ  16
 وقوع الشركة في عجز مالي

   

      في أسباب التراجع المستمر في الوضع المالي لمشركةتدققوف  ىؿ  17
    بوجود ما ييدد استمرارية الشركة ـنطاؽ الفحص في حاؿ شعرتتوسعوف  ىؿ  18
    رارية الشركة محؿ التدقيؽاستمالتي تؤثر عمى مشاكؿ مح والحموؿ لائالنصىؿ تقدموف  19

ضافات أخرى يرجى ذكرىا:  مالحظات وا 
- 
- 
- 

س اإلاالُت  .اإلادىز الثاوي: ًلتزم اإلادكم الخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه  اهدشاف ألاخطاء والغش في الخلاٍز

  .(الخانة الموافقة إلجابتؾ ( في×عالمة )  )ضع ؟ العبارات التاليةتمتزموف باإلجراءات الواردة في إلى أي مدى  -
 نادرا أحيانا دائما العبارة

    مف عمميات التسوية الجردية  والتي ليا تأثير ىاـ عمى األرباح.ىؿ  تتأكدوف  20
    مصادقات لطرؼ ثالث حوؿ أرصدة السجالت المحاسبية.ىؿ  ترسموف  21
 تتضمف إجراءات بحيث  غش، اء أوأخط وجود عمى دالئؿ ظيور حالة في التدقيؽ خطةىؿ تعدلوف  22

 .الغش ىذه األخطاء أو  تأثير لتحديد إضافية
   

 الخاطئة المعمومات إجمالي كاف إذا فيمافيؿ تقدِّروف  معينة تدقيؽ إلجراءات التخطيطب قيامكـ بعد 23
 .نسبية أىمية ذا يتـ تصحيحيا لـ والتي المشخصة

   

     .اكتشافو تـ غشميـ أو خطأ  أي عف اإلدارة مفىؿ تستفسروف  24
اإلدارة  مع األمر ببحثتقوموف  فيؿ  ،تقريركـ بعد صدور غش وأ أخطاء وجود مف كـتأكد حالة في 25

 .المكتشفة الجديدة الظروؼ حسب المالية القوائـ تعديؿ منيا تطمبوف و 
   

ضافات أخرى يرجى ذكرىا:  مالحظات وا 
- 
- 
- 
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 لخازجي في الجصائس بدوزه الحىهمي اججاه آلالُاث السكابُت الداخلُت لحىهمت الشسواث.اإلادىز الثالث: ًلتزم اإلادكم ا

  .(( في الخانة الموافقة إلجابتؾ×عالمة )  )ضع العبارات التالية؟ تمتزموف  باإلجراءات الواردة في إلى أي مدى -
 نادرا أحيانا دائما العبارة

يانات المتعمقة بأمورىا، بما في ذلؾ الموقؼ ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح عف كافة الب 26
 المالي، األداء، الممكية، والرقابة عمى الشركة

   

    في التقارير المالية لمشركة محؿ التدقيؽمف كفاية المعمومات المفصح عنيا  حققوفىؿ تت 27
ىؿ تتحققوف مف أف الشركة تفصح عف المعمومات في التوقيت المناسب وبشكؿ يضمف  28

 وؿ المعمومات إلى جميع األطراؼ المعنية وبطريقة تتسـ بالعدالةوص
   

    بشكؿ دوري مجمس اإلدارةتجتمعوف مع ىؿ  29
    ىؿ تناقشوف األمور المتعمقة بعممية التدقيؽ مع مجمس اإلدارة 30
    ىؿ تقوموف بقراءة تقريركـ عمى مجمس اإلدارة  31
    لمجمس اإلدارة  قتراحاتتقدموف التوصيات واالىؿ  32
    قبؿ كؿ عممية التدقيؽنظاـ الرقابة الداخمية تقيموف  ىؿ 33

ىؿ تقوموف بتقييـ األقساـ الثالثة لنظاـ الرقابة الداخمية )نظاـ الرقابة الداخمية اإلدارية،  34
 المحاسبية، الضبط الداخمي( 

   

    داخميةاإلدارة بمسؤولياتيا حوؿ نظاـ الرقابة الىؿ تذكروف   35
    عف نقاط الضعؼ الجوىرية في نظاـ الرقابة الداخمية في الوقت المناسبىؿ تبمغوف  36
    توصيات لتحسيف نظاـ الرقابة الداخميةىؿ تقدموف  37
    .المتبادؿ االىتماـ ذات المسائؿ بشأف  الداخمي المدقؽ كـ وبيفبين اتصاؿ يوجدىؿ  38
    .عممو عمى وتؤثر انتباىكـ ميمة لفتت أمور بأي يالداخم المدقؽىؿ تبمغوف  39
    .المتبادلةكـ مصالح يخدـ الذي العمؿ توقيت عمى الداخميمع المدقؽ ىؿ تتفقوف وتتشاوروف  40
    ىؿ تفحصوف عينة مف أوراؽ العمؿ والتقارير التي يقـو المدقؽ الداخمي بإعدادىا. 41
    ولعممكـ تقييمات نتائجوؿ ىؿ تتناقشوف مع المدقؽ الداخمي ح 42

ضافات أخرى يرجى ذكرىا:  مالحظات وا 
-  
- 
- 

 

 .الاطخبُان لىع لإلجابت خصصخمىه الري الىكذ على وشىسهم ألاخير وفي
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 (:  الاطخبُان باللغت الفسوظُت10اإلالحم زكم )
 

 

Université de Sétif 

Faculté de Sciences économique et de la Gestion 

Département: Sciences Commerciales 

Spécialisation: Comptabilité, Finance et Audit 

 

Questionnaire portant sur: 

Le rôle de l'audit externe dans l'application de la gouvernance des 
entreprises  Algériennes 

Ce questionnaire est destiné aux professionnels activant dans le domaine de l'audit externe 

(experts comptables et commissaires aux comptes) 

 

 

 

       Dans le cadre de la préparation d’une thèse  de doctorat (L.M.D)  intitulée : Le rôle de 

l'audit externe dans l'application de la gouvernance des entreprises  Algériennes,  et à 

travers laquelle, nous tenons à déterminer le degré de contribution de l’audit externe en Algérie 

dans  l’application de la gouvernance des entreprises Algériennes. 

 

Madame, Monsieur, nous serions heureux de vous choisir comme échantillon d’étude 

pour l’enrichissement  de ce sujet académique. Ainsi, nous vous prions de bien vouloir répondre 

précisément à nos questions. En effet, la validité de nos résultats dépend fortement de vos 

réponses. 

L’étudiante vous serait très reconnaissante pour votre collaboration, et vous rassure que 

ce questionnaire est fait uniquement pour des fins de recherche scientifique. Par ailleurs, nous 

nous engageons à respecter la confidentialité de vos réponses, d’autant plus le questionnaire ne 

renferme aucune donnée concernant la personne répondante. 

 

   

 

                                                                     

                                                                                              L’etudiante: TERRICHE Hassina 

                                      Email : terrichehasna@yahoo.fr             
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Section1: Données Personnelles 

S’il vous plait mettez signal (×) dans la case appropriée.  

 

1. Qualification scientifique: 

 

 

 

 

2.  Spécialisation scientifique: 

3. Certification professionnelle: 

 

 

 

 

4. Nombre  d’années d’expérience pratique dans la profession de l’audit : 

 

 

 

 

Section 2 : Axes d’études 

Axe1: l’auditeur externe en  Algérie tient à respecter son rôle dans  l’évaluation de la capacité de 

l’entreprise à   continuer son activité.  

- A quel point appliquez vous les procédures décrites  dans les expressions suivantes? (S’il 

vous plait mettez signal (×) dans la case appropriée).  

Expression toujours parfois rarement 

1 Est-ce que vous donnez de l’importance pour 

déterminer  la capacité de l’entreprise à payer les 

créanciers à l'échéance   

   

2 Est-ce que vous identifiez les raisons du retard ou 

l'arrêt de la distribution des bénéfices 

   

3 Est-ce que vous essayez de connaitre s’il y a des 

difficultés d’obtenir un financement pour le 

développement et l'investissement. 

   

4 Est-ce que vous vérifiez la capacité de l’entreprise  à 

respecter les termes des contrats de prêt  

   

5 Est-ce que vous donnez de  l’importance  à 

l'augmentation et la récurrence des pertes 

d'exploitation lorsque vous évaluez la continuité de 

l'entreprise. 

   

6 Etes vous intéressés d’identifier les raisons du 

passage de l’entreprise du paiement à terme vers le 

paiement monétaire avec les fournisseurs 

   

7 Est-ce que vous inspectez si la société a perdu des 

directeurs principaux et compétents sans 

   

 Licence Master Magister Doctorat 

    

Finance Economie Comptabilité et Audit gestion Autre (veuillez préciser) 

    - 

- 

- 

Expert-comptable Commissaire aux comptes 

  

moins de 5 ans De 6 à 10 ans De 11 à 15 ans De16 à 20 ans 21ans et plus 
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l'instauration d'autres  

8 Est-ce que vous vérifiez si la société a perdu un 

marché principal ou un fournisseur important  

   

9 Est-ce que vous essayez de savoir si l’entreprise a un 

manque de matières premières et  d’équipements  

   

10 Est-ce que vous essayez de voir s'il y a des difficultés 

avec les travailleurs et de la pénurie de main- d'œuvre  

   

11 Est-ce que vous essayez de savoir si l’entreprise 

respecte des exigences de capital 

   

12 Est-ce que vous essayez de savoir si l’entreprise 

s’appuie fortement sur les prêts à court terme pour 

financer des immobilisations 

   

13 Est-ce que vous vous renseignez  s’il y a des affaires 

juridiques contre la société affectant son 

fonctionnement. 

   

14 Etes-vous au courant de tous  changements dans les 

lois et les politiques gouvernementales touchant 

l'entreprise et qui peuvent entraver son 

fonctionnement  

   

15 Est-ce que vous examinez les événements postérieurs 

à la date d’établissement des états financiers, qui 

affectent la capacité de l’entreprise à continuer. 

   

16 Est-ce que vous confirmez l’existence de n’importe 

quel régime juridique avec d’autres parties pour 

maintenir le financement de l’entreprise pour ne pas  

souffrir d’un  déficit 

   

17 Est-ce que vous examinez les raisons de la 

dégradation continue de la situation financière de la 

société 

   

18 Est-ce que vous élargissez la zone d'examen dans le 

cas où vous avez  senti une menace pour la continuité 

de l'entreprise 

   

48 Est-ce que vous donnez  des conseils et proposé des 

solutions aux problèmes concernant la continuité de 

l'entreprise 

   

Notes et autres extras s'il vous plaît préciser: 

- 

- 

- 
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Axe2: l’auditeur externe en  Algérie s’engage à respecter son rôle dans la détection des erreurs et 

de  la fraude dans les rapports financiers. 

- A quel point vous appliquez  les procédures décrites  dans les expressions ci-dessous? (S’il 

vous plait mettez signal (×) dans la case appropriée).  

 
Expression toujours parfois rarement 

31 Est-ce que vous vérifiez les processus de règlement de 

l'inventaire, qui ont un impact important sur les bénéfices 

   

34 Est-ce que vous envoyez une authentification à  d’autres 

parties sur les soldes des registres comptables. 

   

33 Est-ce que vous modifiez le plan de vérification en cas 

d’apparition de signes de fraude ou d'erreur, pour qu’il 

inclue des procédures supplémentaires afin de déterminer 

l'impact de la fraude ou l'erreur. 

   

32 Après que vous ayez planifié des procédures d’audit  

spécifiques, constatez vous que l’ensemble des informations  

erronées et non rectifiées était d’une importance relative 

   

31 Est-ce que vous vous renseignez auprès de l'administration 

si des signes de fraude ou d’erreur ont été repérés. 

   

32 En cas d’erreurs  ou de fraude  après la publication de votre  

rapport, est ce que vous discutez la question avec 

l'administration, en leur demandant de modifier les états 

financiers selon les nouvelles circonstances 

   

Notes et autres extras s'il vous plaît préciser: 

- 

- 

- 

 

Axe3: L'auditeur externe en Algérie s’engage à respecter son rôle envers les mécanismes de 

contrôle internes pour la gouvernance des entreprises. 

- A quel point appliquez vous les procédures décrites dans les expressions suivantes? (S’il 

vous plait mettez signal (×) dans la case appropriée).  
Expression  toujours parfois rarement 

26 Est-ce que vous vérifiez que l’entreprise divulgue toutes 

les données relatives à ses affaires, incluant la situation 

financière, la performance, la propriété et le contrôle de 

l’entreprise 

   

27 Est-ce que vous vérifiez la pertinence des informations 

divulguées dans les rapports financiers  

   

28 Est-ce que vous vérifiez que l’entreprise divulgue toutes 

les informations au bon moment et de manière à assurer 

l’accès de l’information à toutes les parties concernées et 

de façon équitable 

   

29 Est-ce que vous vous réunissez avec le conseil 

d'administration de manière cyclique 

   

30 Discutez-vous des questions relatives au processus de 

vérification avec le conseil d'administration 

   

31 Est-ce que vous soumettez votre rapport  à l’avis des 

membres du conseil administration  
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32 Faites vous des recommandations et des suggestions au 

conseil d'administration afin d’assurer une bonne gestion 

et rattraper les erreurs  

   

33 Est-ce que vous évaluez le système de contrôle interne 

durant chaque vérification 

   

34 Est-ce que vous évaluez les trois sections du système de 

contrôle interne (le système de contrôle interne 

administratif, le Système de contrôle interne comptable, 

le contrôle interne) 

   

25 Est-ce que vous faites rappeler à l'administration de sa 

responsabilité sur le système de contrôle interne 

   

26 Est-ce que vous signalez les points faiblesse 

fondamentaux dans le système de contrôle interne dans le 

moment convenable 

   

27 Proposez-vous des recommandations pour améliorer le 

système de contrôle interne 

   

28 Y a-t-il un contact entre vous et l’auditeur interne  

concernant les questions d'intérêt mutuel. 

   

29 Est-ce que vous informez l’auditeur interne  de toute 

chose importante ayant retenu votre attention et 

influençant sur son travail 

   

40 Vous êtes vous mis  d’accord avec l’auditeur interne sur 

les horaires de travail qui serviront vos intérêts mutuels. 

   

41 Examinez-vous un échantillon de documents de travail et 

des rapports préparés par l'auditeur interne. 

   

42 Entretenez-vous avec l'auditeur interne sur  les résultats 

de vos évaluations de son travail  

   

Notes et autres extras s'il vous plaît préciser: 

- 

- 

- 

 

Merci pour votre participation. 
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 (: كائمت بأطماء مدىمي الاطخبُان10اإلالحم زكم )

 أوال: ألاطاجرة

 مكاف العمؿ مقباالسـ وال
 -1جامعة سطيؼ–كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  بف فرحات ساعدأ.د. 
 -1جامعة سطيؼ–كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  شريقي عمرد. 
 -1جامعة سطيؼ–كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  تريش نجودد. 
 -1جامعة سطيؼ–كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  خديجة بمموىوبأ.

 

 ثاهيا: املهىيين

 مكاف العمؿ االسـ والمقب
 والية سطيؼ جويمعة العمري
 والية سطيؼ حربوش ينيس
 والية سطيؼ باّلؿ عبد الحميـ
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 spss-مخسجاث –(: الىخائج ؤلاخصائُت 05اإلالحم زكم )
 ئج اخخباز معامل الثباث "ألفا هسوهباخ" هخا .1

 .البيانات المتعمقة بالمعمومات الشخصيةماعدا نتائج اختبار الثبات "ألفا كرونباخ" لالستبياف ككؿ  .1.1
 
 

لمحور األوؿ مف االستبياف والمتعمؽ بالفرضية األولى عبارات انتائج اختبار الثبات "ألفا كرونباخ" ل  .2.1
 .مف الدراسة

 

ور الثاني مف االستبياف والمتعمؽ بالفرضية الثانية مف لمحعبارات انتائج اختبار الثبات "ألفا كرونباخ" ل. 3.1
 .الدراسة

 

لمحور الثالث مف االستبياف والمتعمؽ بالفرضية الثالثة عبارات انتائج اختبار الثبات "ألفا كرونباخ" ل  .4.1
 .مف الدراسة

 

 

 ق الداخلي لعبازاث الاطدباهتصدق الاحظا .0
Corrélations 

 total axe3 axe2 axe1 

total Corrélation de Pearson 1 ,708
**

 ,574
**

 ,848
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 103 103 103 103 

axe3 Corrélation de Pearson ,708
**

 1 ,184 ,266
**

 

Sig. (bilatérale) ,000  ,062 ,007 

N 103 103 103 103 

axe2 Corrélation de Pearson ,574
**

 ,184 1 ,459
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,062  ,000 

N 103 103 103 103 

axe1 Corrélation de Pearson ,848
**

 ,266
**

 ,459
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,007 ,000  

N 103 103 103 103 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,886 42 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,899 19 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,694 6 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,834 17 



 

 
299 

 

 .......................................................................................انًالزك

 طميرهىف" -هخائج اخخباز   الخىشَع الطبُعي "هىإلاىغسوف .0

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 axe1 axe2 axe3 total 

N 103 103 103 103 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 2,4016 2,4288 2,4510 2,4282 

Ecart-type ,39695 ,39024 ,27786 ,25683 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,084 ,132 ,053 ,066 

Positive ,066 ,131 ,038 ,044 

Négative -,084 -,132 -,053 -,066 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,855 1,335 ,534 ,668 

Signification asymptotique (bilatérale) ,457 ,057 ,938 ,763 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 (: test-One Sample Tهخائج اخخباز ) .0

  ( للفسضُت ألاولى:test-One Sample T. هخائج اخخباز )1.0
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 03911, 39695, 2,4016 103 المحور األول

 : ( للفسضُت الثاهُتtest-One Sample T. هخائج اخخباز )0.0
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 03845, 39024, 2,4288 103 المحور الثانً

 

 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 4792, 3241, 40164, 000, 102 10,269 ر األولالمحو

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 5051, 3525, 42880, 000, 102 11,152 المحور الثانً
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 ( للفسضُت الفسعُت ألاولى للفسضُت الثالثت: test-mple TOne Saهخائج اخخباز ) . 0.0
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 02980, 30243, 2,6731 103 الفرضٌة الفرعٌة األولى

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 7322, 6140, 67314, 000, 102 22,589 الفرضٌة الفرعٌة األولى 

 للفسضُت الثالثت:  لثاهُت( للفسضُت الفسعُت اtest-One Sample Tهخائج اخخباز ) .0.0
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 03880, 39375, 2,5243 103 الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة

 للفسضُت الثالثت:لثت ( للفسضُت الفسعُت الثاtest-One Sample Tهخائج اخخباز ) .4.0
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 04440, 45060, 2,4990 103 الفرضٌة الفرعٌة الثالثة

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 5871, 4110, 49903, 000, 102 11,240 الفرضٌة الفرعٌة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 6012, 4473, 52427, 000, 102 13,513 الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة
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 للفسضُت الثالثت: سابعت( للفسضُت الفسعُت الtest-One Sample Tهخائج اخخباز ). 4.0
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 05475, 55565, 2,2427 103 الفرضٌة الفرعٌة الرابعة

 ( للفسضُت الثالثت هيل:test-One Sample Tهخائج اخخباز ) . 4.0

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 02738, 27786, 2,4510 103 ثالثة ككلالفرضٌة ال

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 5053, 3967, 45099, 000, 102 16,473 لثة ككلالفرضٌة الثا

 ( للفسضُت السئِظُت:test-One Sample Tهخائج اخخباز ). 4.0

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

total 103 2,4282 ,25683 ,02531 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

total 16,921 102 ,000 ,42820 ,3780 ,4784 

 

 

 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2                                        

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 3513, 1341, 24272, 000, 102 4,433 الفرضٌة الفرعٌة الرابعة
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 هخائج اخخباز "واي جسبُع" .4

 از "واي جسبُع" للفسضُت ألاولى. هخائج اخخب1.4

 المؤهل العلمي * الفرضية األولى
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 113,789
a

 72 ,001 

Rapport de vraisemblance 84,329 72 ,152 

Association linéaire par linéaire 2,165 1 ,141 

Nombre d'observations valides 103   

a. 97 cellules (97,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,05. 

 

 التخصص العلمي *الفرضية األولى
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 129,881
a

 72 ,000 

Rapport de vraisemblance 101,441 72 ,013 

Association linéaire par linéaire 3,144 1 ,076 

Nombre d'observations valides 103   

a. 98 cellules (98,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,03. 

 

 الشهادات المهنية *الفرضية األولى
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 35,528
a

 24 ,061 

Rapport de vraisemblance 41,352 24 ,015 

Association linéaire par linéaire 10,390 1 ,001 

Nombre d'observations valides 103   

a. 47 cellules (94,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,21. 

 

 عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق *الفرضية األولى
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 139,835
a

 96 ,002 

Rapport de vraisemblance 145,825 96 ,001 

Association linéaire par linéaire 3,596 1 ,058 

Nombre d'observations valides 103   

a. 125 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,10. 

 

 . هخائج اخخباز "واي جسبُع" للفسضُت الثاهُت0.4

 المؤهل العلمي *الفرضية الثانية
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 41,157
a

 24 ,016 

Rapport de vraisemblance 42,279 24 ,012 

Association linéaire par linéaire 1,414 1 ,234 

Nombre d'observations valides 103   

a. 28 cellules (77,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,24. 
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 التخصص العلمي *الفرضية الثانية
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 24,051
a

 24 ,459 

Rapport de vraisemblance 27,582 24 ,278 

Association linéaire par linéaire 3,922 1 ,048 

Nombre d'observations valides 103   

a. 29 cellules (80,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,15. 

 

 

 الشهادات المهنية *الفرضية الثانية
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 5,574
a

 8 ,695 

Rapport de vraisemblance 6,777 8 ,561 

Association linéaire par linéaire 3,569 1 ,059 

Nombre d'observations valides 103   

a. 9 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,07. 

 

 
 عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق *الفرضية الثانية

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 39,365
a

 32 ,174 

Rapport de vraisemblance 51,767 32 ,015 

Association linéaire par linéaire 1,718 1 ,190 

Nombre d'observations valides 103   

a. 41 cellules (91,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,49. 

 

 . هخائج اخخباز "واي جسبُع" للفسضُت الفسعُت ألاولى للفسضُت الثالثت0.4

 المؤهل العلمي *الفرضية الفرعية األولى للفرضية الثالثة

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6,515
a

 9 ,687 

Rapport de vraisemblance 9,069 9 ,431 

Association linéaire par linéaire 1,399 1 ,237 

Nombre d'observations valides 103   

a. 13 cellules (81,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,24. 

 التخصص العلمي * الفرضية الفرعية األولى للفرضية الثالثة

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6,190
a

 9 ,721 

Rapport de vraisemblance 7,410 9 ,595 

Association linéaire par linéaire ,002 1 ,967 

Nombre d'observations valides 103   

a. 10 cellules (62,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,15. 
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 الشهادات المهنية * الفرضية الفرعية األولى للفرضية الثالثة

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 1,538
a

 3 ,674 

Rapport de vraisemblance 2,579 3 ,461 

Association linéaire par linéaire ,465 1 ,495 

Nombre d'observations valides 103   

a. 2 cellules (25,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,07. 

 
 الفرضية الفرعية األولى للفرضية الثالثة *عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق

 للفسضُت الثالثت ثاهُتهخائج اخخباز "واي جسبُع" للفسضُت الفسعُت ال .0.4

 المؤهل العلمي *ة الفرعية الثانية للفرضية الثالثةالفرضي
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 19,286
a

 15 ,201 

Rapport de vraisemblance 20,729 15 ,146 

Association linéaire par linéaire ,277 1 ,599 

Nombre d'observations valides 103   

a. 18 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,34. 

 
 التخصص العلمي * الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 8,363
a

 15 ,908 

Rapport de vraisemblance 8,937 15 ,881 

Association linéaire par linéaire ,079 1 ,779 

Nombre d'observations valides 103   

a. 16 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,20. 

 الشهادات المهنية * الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3,115
a

 5 ,682 

Rapport de vraisemblance 2,969 5 ,705 

Association linéaire par linéaire ,348 1 ,555 

Nombre d'observations valides 103   

a. 5 cellules (41,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,50. 

 

 

 

 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 21,488
a

 12 ,044 

Rapport de vraisemblance 20,840 12 ,053 

Association linéaire par linéaire 2,750 1 ,097 

Nombre d'observations valides 103   

a. 10 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,49. 
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 عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق * الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 19,850
a

 20 ,467 

Rapport de vraisemblance 20,224 20 ,444 

Association linéaire par linéaire ,260 1 ,610 

Nombre d'observations valides 103   

a. 22 cellules (73,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,68. 

 

 للفسضُت الثالثت لثتي جسبُع" للفسضُت الفسعُت الثاهخائج اخخباز "وا .4.4

 المؤهل العلمي * الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 38,654
a

 27 ,068 

Rapport de vraisemblance 37,728 27 ,082 

Association linéaire par linéaire 6,136 1 ,013 

Nombre d'observations valides 103   

a. 33 cellules (82,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,05. 

 
 التخصص العلمي * الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 25,471
a

 27 ,548 

Rapport de vraisemblance 30,212 27 ,305 

Association linéaire par linéaire ,041 1 ,839 

Nombre d'observations valides 103   

a. 31 cellules (77,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,03. 

 
 الشهادات المهنية * الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 14,569
a

 9 ,103 

Rapport de vraisemblance 18,508 9 ,030 

Association linéaire par linéaire 2,266 1 ,132 

Nombre d'observations valides 103   

a. 12 cellules (60,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,21. 

 

 عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق * الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 62,656
a

 36 ,004 

Rapport de vraisemblance 61,585 36 ,005 

Association linéaire par linéaire 7,750 1 ,005 

Nombre d'observations valides 103   

a. 46 cellules (92,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,10. 
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 للفسضُت الثالثت سابعتسضُت الفسعُت الي جسبُع" للفهخائج اخخباز "وا.  4.4

 المؤهل العلمي * الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 71,888
a

 30 ,000 

Rapport de vraisemblance 52,212 30 ,007 

Association linéaire par linéaire 1,115 1 ,291 

Nombre d'observations valides 103   

a. 38 cellules (86,4%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,15. 

 
 التخصص العلمي * الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 28,080
a

 30 ,566 

Rapport de vraisemblance 31,425 30 ,395 

Association linéaire par linéaire ,093 1 ,761 

Nombre d'observations valides 103   

a. 36 cellules (81,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,09. 

 
 الشهادات المهنية * الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الثالثة
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 20,231
a

 10 ,027 

Rapport de vraisemblance 23,631 10 ,009 

Association linéaire par linéaire 1,990 1 ,158 

Nombre d'observations valides 103   

a. 16 cellules (72,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,64. 

 
 نوات الخبرة العملية في مهنة التدقيقعدد س * الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الثالثة

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 55,088
a

 40 ,057 

Rapport de vraisemblance 68,308 40 ,003 

Association linéaire par linéaire 15,606 1 ,000 

Nombre d'observations valides 103   

a. 53 cellules (96,4%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,29. 

 

 هخائج اخخباز "واي جسبُع" للفسضُت السئِظُت. 4.4

 المؤهل العلمي *الفرضية الرئيسية

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 299,765
a

 291 ,349 

Rapport de vraisemblance 157,325 291 1,000 

Association linéaire par linéaire 4,327 1 ,038 

Nombre d'observations valides 103   

a. 392 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,05. 
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 التخصص العلمي *الفرضية الرئيسية 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 285,376
a

 291 ,582 

Rapport de vraisemblance 205,945 291 1,000 

Association linéaire par linéaire 2,080 1 ,149 

Nombre d'observations valides 103   

a. 392 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,03. 

 

 الشهادات المهنية *الفرضية الرئيسية

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 100,023
a

 97 ,396 

Rapport de vraisemblance 104,075 97 ,293 

Association linéaire par linéaire 11,708 1 ,001 

Nombre d'observations valides 103   

a. 196 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,21. 

 
 عدد سنوات الخبرة العملية في مهنة التدقيق *الفرضية الرئيسية

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 408,379
a

 388 ,229 

Rapport de vraisemblance 312,453 388 ,998 

Association linéaire par linéaire 12,016 1 ,001 

Nombre d'observations valides 103   

a. 490 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,10. 
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 اإلالخص

ؽ حوكمة الشركات ينص عميو القانوف الجزائري طبيُيَعد التدقيؽ الخارجي آلية ىامة مف آليات ت
 بع المصداقية والشرعية عمى حسابات الشركات الجزائرية.بيدؼ إضفاء طا

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى  مساىمة التدقيؽ الخارجي في الجزائر في تطبيؽ حوكمة 
الشركات، وقد اعتمدنا في ذلؾ عمى استبياف موجو إلى عينة مف المدققيف الخارجييف في الجزائر، حيث 

بات وخبير محاسبي، وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرزمة محافظ حسا 103بمغت عينة الدراسة 
 اإلحصائية لمعمـو االجتماعية. 

أف المدققيف الخارجييف عينة الدراسة يساىموف بشكؿ قوي في مجممو في   وقد تـ التوصؿ إلى
 تطبيؽ حوكمة الشركات.

   لشركة، الغش في التقارير المالية،التدقيؽ الخارجي، استمرارية ا الشركات، حوكمة :المفتاحية الكممات
 .اآلليات الرقابية الداخمية لحوكمة الشركات

Résumé 

 L’audit externe est un outil primordial dans l’application de la 

gouvernance des entreprises. Il  est établi par la loi Algérienne  afin de conférer 

de la crédibilité et de la légalité aux comptes des entreprises Algériennes. 

L’objectif  de cette étude est de déterminer  l’étendue de contribution de 

l’audit externe en Algérie dans l’application  de la gouvernance des entreprises, 

en se basant sur un questionnaire adressé aux  auditeurs  externes en Algérie. 

L’échantillon d’étude avait compris 103 commissaires aux comptes et experts 

comptables, l’analyse des données procédées d’échantillon d’étude a été réalisée 

en utilisant le programme statistique «spss ». 

Nous avons conclu que  l’échantillon étudié d'auditeurs  externes en 

Algérie  contribue de façon considérable  dans l’application de la gouvernance 

des entreprises.  

Mots clés: gouvernance des entreprises, audit externe, continuité d’entreprise, 

fraude dans les rapports   financiers, mécanismes de contrôle internes pour la 

gouvernance des entreprises. 
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