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اإلىداء
أىدي ىذا العمل إلى الوالدين الكريمين حفظيما اهلل وأطال في عمرىما
إلى أخي عالء الدين وأخواتي البنات حفظيم اهلل
إلى كل أصدق ائي وزمالئي

عبد الناصر
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التشكرات
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بإتمام ىذه المذكرة ،وعلى ما
مننت بو علي من توفيق وسداد ،وعلى ما منحتني إياه من صبر وقوة على
تخطي الصعاب وتذليل العقبات.
يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير والعرف ان إلى كل من قدم
لي يد المساعدة في إنجاز ىذه المذكرة المتواضعة من أساتذة وإداريين
وأخص بالذكر:
األستاذ المشرف :األستاذ الدكتور بن فرحات ساعد
الدكتور العايب عبد الرحمان
كما أتقدم بشكر خاص إلى كافة اإلطارات العاملة في المؤسسات التي خضعت
لدراستنا متشكرين ليم تعاونيم وحسن ضيافتيم.

عبد الناصر
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المـ ـ ـقدمـ ـة
شهدت هناية القرن الـ  02وبداية القـرن ال ـ  12عـد خففااـات واهنيـا ات ماليـة لـعض كـ ى الشـركات الضاييـة
ابتــدام مــك شــركة
 Flowteســبة

Daewoo

1999

بكو يــا اوبوبيــة ســبة

1998

مث تلتهــا أيانيــا حيــك كــان هبــار خعيلــا مــا لــدى شــركة

مث ج ــام و الوتي ــات ايتعــد ب ــكع ن خ ـ

أمريكــا ســبة  .2001تلتهــا بضــد لـ كــل مــك شــركة  Tycoســبة

ش ــركة  Enronال ــُ تض ــد ســابة أك ـ ش ــركة

 2002وIrish Bank

 Alliedوشــركُ

Parmalat

و Vivendiوغ ـ هم مــك الشــركات .لقــد أثعت ـ ه ـذه اتهنيــا ات والفحــالي اياليــة شــل األســالين التقليديــة

مبــة

ميلــعاعاها والــُ كــان لههو هــا دثــا مدويــة ونتــال مــدمره عل ـ ااتصــا يات الــدول ايتحــر بصــفة فا ــة واتاتصــا
الضايي بصف عامة األمر الذي ة اوهات ايضبية خىل خجرام اسات مضمقـة لتعديـد األسـعال الرلييلـة الـُ كانـ
و ام ح ــدوثها وال ــُ كانـ ـ تـ ـرتعا بش ــكل كعـ ـ باووان ــن ا اس ــعية والتدايقي ــة نتيج ــة للتص ــر ات غـ ـ األف اي ــة
والت عن

القوالم ايالية والضمليات ا اسعية مك طـر اد ا التبفيذيـة هـذه الشـركات بتواطـؤ مـك طـر مكاتـن

التدايق الُ كان تتوىل عملية تدايق حيلاباها األمر الذي ة باوهـات ايتتصـة عـ الضـا خىل الععـك عـك نهـم
وأســالين جديــد للعــد مــك ممــل هــذه ايما ســات غ ـ األف ايــة ومرااعــة ســلور ايــديريك مبــا يحــمك حقــوا كا ــة
األطرا

ات ايصلعة

هذه الشركات.

كــان نتيجــة لــذل زيــا اتهتمــا مبــا يضــر مبفهــو حبوكمــة الشــركات والــذي ميكــك تضريفــى علـ أنــى جمموعـة
األنشـ ة وايعــا إل وادجـرامات الــُ تــؤ ي خىل فدمــة مصــا الشــركات وضــمان حقــوا ومحايــة لتلكــات اييلــا ن
ومجيــة األطـرا األفــرى ات ايصــلعة .وكمــا يــذكر بضـ

ايتتصــن ــكن لا ســة اكوكمــة أ ــعع تــتم مــك فـ ل

عد أطرا أساسية ترب ها ع اات هي مجضية اييلا ن وبة التدايق التدايق الدافلي واخلا جي جملس اد ا .
يضت التدايق اخلا جي مك بن أهم اآلليات الُ تقو عليها حوكمة الشركات يا هـا مـك أثـر

اكصـول علـ

اوالم مالية متتاز بد جة عالية مك الشفا ية واد صـا وايصـدااية وكوهنـا الوسـيلة الوحيـد الـُ يضتمـد عليهـا أ ـعال
ايصــا بشــكل كع ـ

لا ســة حقهــم

الراابــة عل ـ ايؤسيلــة نه ـرا يــا تتمتــة بــى مــك اســتق لية وحيــا

ال ـرأي.

خضــا ة خىل كوهنــا أ ا اابيــة هــي وســيلة لتعيلــن األ ام الــو يفي بايؤسيلــة وتأهيــل ايؤسيلــة مــك اوانــن اد ا ي
والضملي مك ف ل اكتشا خمتلف عبا ر اخللل واألف اموجتبعها

الدو ات ايقعلـة وكـذل اككـم علـ األ ام

التيلي ي وأ ام و يفة الراابة الدافلية هبذه ايؤسيلات.

أ
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خن اوزالــر لييلـ مبضــزل عــك الفحــالي واتهنيــا ات الــُ شــهدها الضــا

قــد عر ـ بيئــة أعماهــا عــد حــالي

مالية مك بيبها حـيعة ببـ اخلليفـة وكـذل خ ـ

بضـ

بفحــيعُ ســوناطرار  1وســوناطرار 0؛ ويرجــة بض ـ

ايتتصــن أســعال حــدوه هــذه الفحــالي خىل ــفة لا ســات

اكوكمة اليلـليمة وأن ايـداق اخلـا جي يتعمـل ميلـؤولية كعـ

العبـور اخلا ـة وكـذل مـا أ ـعي يصـ لي علـي تيلـميتى
خمـا

حـدوثها أو

عـد اكتشـا ها أو

اكتشـا ها

وعد اد صا عبها.
عل ضوم هذا ال ر ميكببا خبراز خشكالية هذا الععك مك ف ل طر اليلؤال التا :
ما هااو قع اار اقت عيقاال ار عيفا تعي ااي ااال ال عينن توااة عي ااال ي و نااة عيشااا ف ااي عينتواا ف عي نوماااة
عال قص اية ي قالية وطاف ؟
بغية التدايق
o

هذا اليلؤال الرلييلي ا تأيبا طر األسئلة الفرعية التالية:

هــل تيلــاعد خجـرامات عمليــة التــدايق الــُ يقــو هبــا ســا د اكيلــابات
ايؤسيلات الضمومية اتاتصا ية

o

وتية س

ايلــن جــو ايضلومــات ا اســعية

يف؟

هل ييلاعد خبدام الرأي مك طر سا د اكيلابات

اتهتما أكمر مبيلألة اد صا والشـفا ية

هـذه الفئـة

مك ايؤسيلات؟
o

هــل يــتم علـ ميلــتوى هــذه ايؤسيلــات تــو ايبــا ايباســن ــا هي اكيلــابات لــا ييلــمي هــم بكبــدام أيهــم
بكل استق لية وموضوعية؟

o

هــل ي ــتم عل ـ ميل ــتوى هــذه الفئــة م ــك ايؤسيلــات افتيــا س ـا د اكيلــابات يهمــة الت ــدايق ببــام عل ـ مع ــدأ
الكفام ؟

 اضا ف عيلتعوة
 عيفاضاة عيائاااة:o

تلضن عملية التدايق الُ يقـو هبـا سـا هو اكيلـابات و اـوي
الشركات

ايؤسيلات الضمومية اتاتصا ية

تـدعيم ايما سـة اويـد كوكمـة

وتية س يف ؟


ب
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 عيفاضا ف عيفا اة:o

تيل ــاعد خج ـرامات عملي ــة الت ــدايق ال ــُ يق ــو هب ــا س ــا د اكيل ــابات
ايؤسيلات الضمومية اتاتصا ية

o

ايل ــن ج ــو ايضلوم ــات ا اس ــعية

وتية س يف.

ييلاعد خبدام الرأي مك طر سا د اكيلابات

هـذه الفئـة مـك

اتهتما أكمر مبيلألة اد صا والشـفا ية

ايؤسيلات.
o

يـتم علـ ميلــتوى هــذه ايؤسيلـات تــو ايبــا ايباســن ـا هي اكيلــابات مبــا ييلــمي هـم بكبــدام أيهــم بكــل
استق لية وموضوعية.

o

يتم عل ميلتوى هذه الفئة مك ايؤسيلات افتيا سا د اكيلابات يهمة التدايق ببام عل معدأ الكفام .

 أهناة عيلتعوة :
تههـر أ يــة هــذه الد اســة مــك فـ ل خبـراز وااــة الــدو الــذي تلضعــى عمليــة التــدايق اخلــا جي
اويــد كوكمــة الشــركات
اوزالــر

ايؤسيلــات الضموميــة اتاتصــا ية

خطــا اككــم الراشــد وسا بــة الفيلــا اد ا ي وايــا

عل نقاط او وضضف هذا الـدو

وتيــة س ـ يف فا ــة

تــدعيم ايما ســة

ــل اوهــو الــُ تعــذها

األمــر الــذي ســو يــؤ ي مــك ون شـ خىل الواــو

تـدعيم اكوكمـة وبالتـا اييلـا ة

ـتي ا ـال لـو الراـي هبـذه ايهبـة وتفضيـل

و ها والبهوض هبا وجضلها تلضن و ها اكوكمي كما جين ومك مثة التقليل مك ايتاطر الُ اـد تتضـرض هـا مصـا
هذه ايؤسيلات ومصا اييلا ن وبااي األطرا الُ ترب ها ع اة هبا.
 أهلعف عيلتعوة  :هد هذه الد اسة خىل :
 بيان مدى ت و و يفة التدايق اخلا جي نتيجة لههو مفهو حوكمة الشركات. التضر عل األسس والقواعد ال زمة داامة نها سكم ألعمال التدايق اخلا جي و قا يت لعات اكوكمة. توضيي مدى تأث وان التدايق عل خجرامات التدايق الُ يقو هبا ايداق اخلا جي.-

اسـ ــة وااـ ــة و ايـ ــداق اخلـ ــا جي
اتاتصا ية

-

ايلـ ــن جـ ــو ايضلومـ ــات ا اسـ ــعية

بض ـ ـ

ايؤسيلـ ــات الضموميـ ــة

وتية س يف.

اسة وااة و سا د اكيلابات

اتهتما مبيلألة اد صا والشفا ية

هذه ايؤسيلات.


ت
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اسة وااـة تـو ر ايبـا ايباسـن ـا هي اكيلـابات دبـدام أيهـم بكـل اسـتق لية وموضـوعية

-

ايؤسيلـات

الُ تشكل عيبة الد اسة.
اسة وااة اهتما هذه ايؤسيلات مبضيا الكفام عبد افتيا ها ا هي اكيلابات.

-

 -الواو عل وااة لا سة مهبـة التـدايق اخلـا جي مـك مت لعـات حوكمـة الشـركات

ايؤسيلـات الـُ تشـكل

عيبة الد اسة.
 منه اة عيلتعوة:
تضتمــد الد اســة عل ـ اســتتدا ايــبه الو ــفي التعليلــي دب ـراز أهــم ايفــاهيم واأل وات وايقا بــات ايرتع ــة
بايوضوع واديا هبا مك أجل التعكم أكمر

اووانن ايرتع ة بى.

أما يما خيص اوانن الت عيقي يلو نضتمد عل أسلول اتستقصـام و لـ بتوجيـى اسـتعانة انهـر ايلعـق
اــم  )0خىل ادطــا ات ات الصــلة بايوضــوع

ايؤسيلــات الــُ ميلــتها الد اســة مث مضاوــة العيانــات ايتعصــل عليهــا

باستتدا برنام الـ .spss
 عيلتعو ف عيا بقة:
لقد ت را الكم مك الد اسات يمل هذا ايوضوع نذكر العض

مبها يما يلي:

 .1ععدي نضيمة اقت آيا ف عيا بة ي اف ال حو نة عيشا ف مذكر ضمك مت لعـات نيـل شـها اياجيلـت
مالية مؤسيلة جامضة اا دي مربا و الة تا يخ ايبااشة:
هــد هــذه الد اســة خىل خبـراز و دليــات الراابــة مــك حيــك مــدى خمكانيــة ميلــا تها
.0222

للمؤسيلــات حيــك كــزت هــذه الد اســة عل ـ

حوكمــة جيــد

و كــل مــك جملــس اد ا ايراجضــة اخلا جيــة وبــة ايراجضــة

تفضيــل حوكمــة الشــركات حبيــك ا خســقاط الد اســة عل ـ جمموعــة مــك شــركات اييلــا ة مــك وتيــات األغ ـواط
اولفـة اوزالــر وةايـة واــد تو ـل هــذه الد اسـة خىل ضــرو خ ـ

دليــات الراابـة الــُ اـوكم هبــا ايؤسيلــات

اوزالرية.
.2مح ــا ي نعي ــل عيقا اال ار عيفا ا تعي بيا ااة يقطشاا اار حو ن ااة عيشا ااا ف م ــذكر ض ــمك مت لع ــات ني ــل ش ــها
اياجيلت ساسعة ومالية جامضة الشلف تا يخ ايبااشة.0222 :
هــد الد اســة خىل خبـراز أ يــة و و التــدايق اخلــا جي للشــركات مــك فـ ل خع الهــا اعتما يــة لقوالمهــا
اياليــة وخب ـراز و حوكمــة الشــركات مــك ف ـ ل اديــد خمتلــف ايعــا إل والقواعــد اويــد د ا الشــركات والــُ
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تحــمك مصــا مجيــة األطـرا

ات الض اــة بالشــركة حبيــك ا خســقاط الد اســة عل ـ جممــة ــيدال مــك ف ـ ل

وااــة التــدايق اخلــا جي ك ليــة كوكمــة الشــركات

جممــة ــيدال وبــذل يكــون هــذا الععــك اــد ااتصــر عل ـ

اسـة دليــة واحـد مــك دليـات حوكمــة الشـركات وهــي التـدايق اخلــا جي مـك حيــك الـدو الــذي مـك ايمكــك أن
يقو بى مك أجل الت عيق اويد كوكمة الشركات.
.3زتسي ياض إوه م ف حو نة عيشا ف ي ا قار عوا عين لوم ف عين وشاة مذكر ضـمك مت لعـات
الضل ــو التجا ي ــة ساس ــعية وجعاي ــة جامض ــة اا ــدي مرب ــا و ال ــة ت ــا يخ ايبااش ــة:

ني ــل ش ــها اياجيل ــت
 .0212
ه ــد ه ــذه الد اس ــة خىل التض ــر علـ ـ خجيابي ــات ومزاي ــا حوكم ــة الش ــركات وكيفي ــة اتس ــتفا مبه ــا

اكصــول علـ مضلومــات ساســعية ات جــو ومصــدااية عاليــة و لـ بغــرض خعــا المقــة يهــا وكــذل عــرض
اووانن الفكرية كوكمة الشركات واتستفا مبها

ت وير مفهو جـو ايضلومـات ا اسـعية وتو ـل نتـال

الد اســة خىل أن ت عيــق حوكمــة الشــركات اقــق مزايــا خمتلفــة ممــل تــو المقــة وايصــدااية

ايضلومــات ا اســعية

كما تو ل الد اسة خىل أن اد صا الكا يضد مك أهم معا إل حوكمة الشـركات وأحـد أهـم اآلليـات لت عيـق
حوكمــة الشــركات و الوا ـ نفيلــى ــكن ت عيــق معــا إل حوكمــة الشــركات ييلــهم

تفضيــل اد صــا ا اس ـ

وبالتا اقيق الشفا ية.
 .4سمــد علــي ععــد الصــمد ،اقت عيناعع ااة عيلعيلاااة ااي اطشااار حو نااة عيشااا ف ،مــذكر ضــمك مت لعــات نيــل
شها اياجيلت ختصص مالية وساسعة جامضة ايدية تا يخ ايبااشة .0222- 0222:
تدو خشكالية هذا الععك حول كيفية اتستفا مك ايراجضة الدافلية كأ ا لت عيق حوكمة الشركات.
تو ــل العاحــك خىل أن حوكمــة الشــركات متمــل الكيفيــة الــُ تــدا هبــا الشــركات وترااــن مــك طــر مجيــة األطـرا
ات الض ا ــة بالش ــركة وبالت ــا

ه ــي تضتـ ـ مبماب ــة األ ا ال ــُ تح ــمك كف ــام خ ا الش ــركة

اس ــتغ ها يوا ه ــا

و استها للمتاطر .حبيك أن اقق هذا األمر يضت كمؤشر عك اقيق الشـركة ألهـدا ها بالد جـة األوىل وأهـدا
األطرا

ات الض اة هبا كما تو ل العاحك خىل أن خ دا ايضاي الدولية للمراجضـة الدافليـة اـد انضكـس علـ

أ ام ايراجضــة الدافليــة عادضــا ة خىل الفعــص والتقيــيم والتأكيــد أ ــعع تقــو بتقيــيم ايتــاطر وتقــد اخلــدمات
اتستشا ية مبا يحيف ايمة للشركة وبالتا اييلا ة

ت عيق حوكمة الشركات.
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 .5مسـ كامــل سمــد عييلـ

عي وعماال عين االا ي ااوا قظافااة عيناعع ااة عيلعيلاااة ااي ا اااام عااوا حو نااة

عيشا ف ،جملة كلية التجا الضد ام  )1جانفي  2002جامضة ادسكبد ية.
تباول ـ هــذه الد اســة مبااشــة الضوامــل ا ــد وــو أعمــال و يفــة ايراجضــة الدافليــة وايتمملــة

أهليــة

وميلــتوى ف ـ اي ـراجضن الــدافلين وميلــتوى تــد يعهم وتــأهيلهم مث اــا بد اســة مــا خ ا كــان هــذه الضوامــل و
خجياب
ا

ايلن جو حوكمة الشركات

مصر.

واد استتد ايبه الو في يبااشة هذه الضوامل وتو ـل هـذه الد اسـة خىل عـد نتـال أ هـا أن اهتمـا

و عم اد ا الضليا لو يفة ايراجضة الدافلية بايوا ال زمة يؤ ي خىل ايلن جو و يفـة ايراجضـة الدافليـة وأن
جو أعماها مرهون مبقدا اتستق لية الُ تتمتة هبا.
أو ـ ـ الد اسـ ــة بحـ ــرو تفضيـ ــل و و يفـ ــة ايراجضـ ــة الدافليـ ــة
باستمرا مبيلاعد أطرا فا جية تتوا ر لديهم اخل

الشـ ــركات ايص ـ ـرية ومتابضـ ــة جـ ــو أعماهـ ــا

هذا ا ال و ل لحمان ايلن أ الها.

 .6عوض بك س مة الرحيلـي ي ا عيناعع اة دحال ا ا ئل حو ناة عيشاا ف اي عياا واية ،جملـة جامضـة ايلـ
ععد الضزيز ل اتصا واد ا الضد .0222 )1
تباولـ هــذه الد اســة موضــوع وــان ايراجضــة كأحــد أبــرز عــالم حوكمــة الشــركات حيــك ا تركيــز الد اســة
الت عيقيــة عل ـ جمموعــة مــك الشــركات الضاملــة بايملكــة الضربيــة اليلــضو ية واــد فلص ـ الد اســة خىل أن للجــان
ايراجضــة و ا هامــا

ت عيــق حوكمــة الشــركات كوهنــا تضتـ كعلقــة و ــل بــن األجهــز الراابيــة

اد ا  .وأشا ت نفس الد اسة خىل أن ت عيـق القواعـد اوديـد للجـان ايراجضـة
زيا

الشــركة وجملــس

الشـركات سـو ييلـاهم خجيابيـا

ضالية نها الراابة عل ميلتوى الشركات األمر الذي سو يـبضكس مـك ون شـ علـ

عـم وتفضيـل

مفهو حوكمة الشركات.
أو ـ هــذه الد اســة بحــرو خنشــام هيئــات وطبيــة لتــو كــل مــا لــى ع اــة بتفضيــل ت عيــق مفهــو حوكم ـة
الشركات

ايملكـة وعقـد نـدوات ومـؤمترات تتـوىل نشـر هـذا ايفهـو والتأكيـد علـ أ يتـى والبتـال ادجيابيـة الـُ

ترتتــن عل ـ األفــذ بــى مــة التأكيــد عل ـ أ يــة التضــاون بــن وبــة ايراجضــة

شــركات اييلــا ة وكــل مــك ايراجــة

الدافلي واخلا جي األمر الذي مك شأنى أن يضزز مك ضالية الراابة عليها.
 .7اســة

SARENS

 )GERRITأطروحــة كتــو اه مقدمــة لبيــل شــها الــدكتو اه

جامضة غان  ghantبلجيكا تا يخ ايبااشة :ماي

2002

علــم اتاتصــا الت عيقــي

الضبوان:
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rôle of internal auditing in corporate gorvernance qualitative and quantitative

"The

"insights on the influence of organizational characteristics.

ه ــد
الدافليـة

ه ــذه الد اس ــة خىل مبااش ــة ت ــأث اخلص ــالص التبهيمي ــة كم ــدفل كم ــي ون ــوعي

خط ــا و ايراجض ــة

تفضيـل حوكمــة الشـركات وكـان مــك أهـم نتالجهـا أن التكامــل بـن ايراجضـة الدافليــة واخلا جيـة يــؤ ي خىل

زيــا ميلــتوى ا ا هــة عل ـ حق ــوا اييلــا ن كمــا تو ــل خىل أن ا ـرا ات اد ا الضليــا هــا ت ــأث هــا عل ـ أ ام
ايراجضة الدافلية وجو عملها.
أما استبا هذه يلو لاول يها تيلليا الحوم عل ايا وااة الـدو الـذي تقـو بـى دليـة التـدايق اخلـا جي
ت ــدعيم ايما س ــة اوي ــد كوكم ــة الش ــركات علـ ـ ميل ــتوى بضـ ـ
س يف و ل مك ف ل د ام وأجوبة الكوا

ايؤسيل ــات الضمومي ــة اتاتص ــا ية الضامل ــة بوتي ــة

ات الصلة بايوضوع عل ميلتوى هذه ايؤسيلات.



الحمد هلل رب العالمين
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مقدمة الفصل:
حوكمة الشركات من اظتواضيع اليت اكتست أقتية بالغة من طرف الباحثني واعتيئات الدولية واإلقليمية منذ عقد
التسعينات ،خاصة بعد سلسلة االهنيارات اليت توالت على كربى الشركات العاظتية ،وذلك نظرا الرتباط هذا اظتصطلح
بأساليب اإلدارة اضتديثة واالسرتاتيجية من جهة ،ومكافحة الفساد اظتارل واإلداري من جهة أخرى ،وكذلك الشفافية
يف اظتعامالت مبا يضمن حتقيق مصاحل رتيع األطراف ذات اظتصلحة ،وإرساء قواعد العدالة واظتساءلة واحرتام القانون.
سوف ؿتاول من خالل هذا الفصل عرض بعض اظتفاهيم العامة اظتتعلقة حبوكمة الشركات من حيث التعريف،
النشأة واألقتية ،واظتبادئ اليت تقوم عليها ،كما سوف ؿتاول كذلك دراسة واقع اظتسؤسسات االقتصادية يف اصتزائر من
اضتوكمة ،من خالل عرض ؼتتلف التشريعات واألطر القانونية وؼتتلف اصتهود الرامية إذل تبين هذا النظام.
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المبحث األول :حوكمة الشركات :المفهوم ،النشأة والتطور
إن حوكمةةة الشةةركات مصةةطلح حةةديث النشةةأة ،بةةدأ اسةةتادام مةةع بدايةةة عقةةد التسةةعينيات مةةن القةةرن اظتاض ة ،
ليلق ةةى بع ةةد ذل ةةك رواج ةةا واس ةةتعماال واس ةةعا خاص ةة بع ةةد سلس ةةلة االهني ةةارات والفض ةةائح اظتالي ةةة ال ةةيت مس ةةت العدي ةةد م ةةن
الشركات العاظتية.
سوف ؿتاول من خةالل هةذا اظتبحةث أن نتطةر إذل مفهةوم حوكمةة الشةركات ،وؼتتلةف اظتراحةل الةيت مةر نةا منةذ
ظهةور  ،مث ـتتمة بإظهةار مةدى أقتيتة بالنسةبة للشةركات واظتسؤسسةات الةيت تتبةم مبادئة  ،واظتسةاقتني ،واالقتصةاد الةةوطين،
وكذلك بالنسبة للبيئة واجملتمع ككل.

 .1.1.1مفهوم الحوكمة
بغيةةة توضةةيح مفهةةوم حوكمةةة الشةةركات سةةوف نتطةةر أوال إذل التعريةةف اللغةةوي عتةةذا اظتصةةطلح ،مث نقةةوم بعةةرض
بعض التعاريف االصطالحية اليت تتناول .
 .1.1.1.1المفهوم اللغوي لمصطلح الحوكمة:
مص ةةطلح اضتوكم ةةة م ةةن اظتصة ةةطلحات اصتدي ةةدة عل ةةى اللغة ةةة العربي ةةة ،وه ةةو ػتاولة ةةة لرترت ةةة اظتص ةةطلح اإلؾتلية ةةزي
" ،"governanceوالذي يدل على عملية اضتكم أو التحكم أو السيطرة ،فحوكمة الشركات تعةين السةيطرة علةى األمةور
بوضةةع ض ةوابي وقيةةود حتكةةم العالقةةات داخةةل اظتنظمةةة ،بغةةرض حتقيةةق الر ةةد ،كمةةا تسةةتادم يف اجملةةال السياس ة كتعب ة
للحكم الر يد.1
ظهة ة ةةر لف ة ة ة اضتوكمة ة ةةة ألول مة ة ةةرة يف اللغة ة ةةة الفرنس ة ة ةةية يف القة ة ةةرن الثالة ة ةةث عشة ة ةةر كم ة ة ةرادف ظتص ة ة ةةطلح اضتكوم ة ة ةةة
" ،"gouvernementمث كمصةةطلح قةةانوة سةةنة  1978ليسةةتعمل علةةى نطةةا واسةةع معةربا عةةن تكةةاليف التسةةي والتسةةي
االقتصادي الفعال واألمثل.
هن ةةار دراس ةةات تش ة إذل أن مص ةةطلح حوكم ةةة الش ةةركات ظه ةةر س ةةنة
االقتصةةادي األمريك ة

Coase

 Rolandيف مقالت ة الشةةه ة حتةةت عن ةوان:

1937

م ،وق ةةد جس ةةد ذل ةةك الكات ةةب

nature of the firm

 ،Theوقةةد أعيةةد

استعمال من طرف البنك الدورل يف منتصف الثمانينات.2

1

غضبان حسام الدين ،مداخلة تحت عنوان :نحو تبني نموذج الحوكمة اإلسالمي في المصارف اإلسالمية ،مقدمة إذل اظتلتقى الدورل الثالث حول :حاكمية الشركات واظتسسؤولية

االجتماعية :جتربة األسوا النا ئة  ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة ال مور ،األردن ،يوم  18-17أفريل  ،2013ص.5
2

زب عباش وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من منظور اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء ،مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم الدورل

حول :آليات حوكمة اظتسؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية اظتستدامة ،ورقلة ،اصتزائر ،يوم  26 -25نوفمرب  ،2013ص.3
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 .2.1.1.1المفهوم االصطالحي لحوكمة الشركات:
يف الواق ةةع ال يوج ةةد تعري ةةف واح ةةد متف ةةق علي ة ظتص ةةطلح حوكم ةةة الش ةةركات ب ةةني الب ةةاحثني واالقتص ةةاديني ،وذل ةةك
الختالف اختصاصاهتم وتوجهاهتم ،وفيما يل غتموعة من التعاريف اظتتعلقة نذا اظتفهوم:
 تعةرف حوكمةة الشةركات حسةةب منظمةة التعةاون االقتصةادي والتنميةةة  OECDبأهنةا :النظةام الةذي تسةةتادم
الشركة يف عملية اإل راف والرقابة على عملياهتا ،حيث يقوم بوصةف وتوزيةع اضتقةو والواجبةات علةى ؼتتلةف
األطة ةراف يف الش ةةركات ،مث ةةل :غتل ةةد اإلدارة واظت ةةديرين وزتل ةةة األس ةةهم وأص ةةحاب اظتص ةةاحل األخ ةةرى ،ووض ةةع
القواعةةد واإلجةراءات الالزمةةة الختةةاذ القةرارات اطتاصةةة بشةةسؤون الشةةركة ،وبةةذلك يتحةةدد اإلطةةار العةةام الةةذي يةةتم
من خالل حتديد أهداف الشركة والوسائل اليت تستادم يف حتقيق تلك األهداف والرقابة عليها.

1

 لقةةد عرفةت صتنةةة كةةادبوري  Cadburyسةةنة  1992حوكمةة الشةركات بأهنةةا :النظةةام الةةذي يةةتم مةةن خاللة إدارة
الشركات وؽتارسة الرقابة عليها."2
 تعةةرف مسؤسسةةة التمويةةل الدوليةةة  IFCحوكم ةة الشةةركات بة ةأهنا :النظةةام الةةذي يةةتم مةةن خالل ة إدارة الشةةركات
والتحكم يف أعماعتا.

3

 عةةرف معهةةد اظتةةدققني الةةداخليني  IIAحوكمةةة الشةةركات يف غتلةةة

at the top

 Toneالصةةادرة عن ة بأهنةةا:

العمليات الةيت تةتم مةن خةالل اإلجةراءات اظتسةتادمة مةن ؽتثلة أصةحاب اظتصةاحل مةن أجةل تةوف إ ةراف يف
إدارة اظتاةةاطر ومراقبةةة ؼتةةاطر اظتسؤسسةةات والتأكيةةد علةةى كفايةةة الض ةوابي إلؾتةةاز األهةةداف واةافظةةة علةةى قيمةةة
اظتسؤسسة من خالل أداء اضتوكمة فيها. 4
 تع ةرف حوكمةةة الشةةركات حسةةب ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد للمسؤسسةةات اظتنعقةةد يف اصتزائةةر  11مةةارس  2007علةةى
أهنا :عبةارة عةن فلسةفة تسةي ية وغتموعةة مةن التةداب العمليةة الكفيلةة يف آن واحةد لضةمان اسةتدامة وتنافسةية

1

The Organisation for Economic Coopération and Dévelopment. « OECD », OECD Principles of Corporate Governance,
OECD Publications, Paris, France, 1999, p 11.
2
European Corporate Governance Institute, the Financial aspects of Corporate Governance, Published by the Committee on
the Financial aspects of Corporate governance and Gee and co.ltd , December 1992, Date de Consultation, 14/01/2014, p.14,
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf.
3
International Finance Corporation « IFC », the corporate governance definition, Published by International Finance
Corporation, Date de Consultation 16/1/2014,site:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance
4

حسني يرقى وآخرون ،واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها ،موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالم  ،مت اإلطالع علي يوم  ،2014/02/20ص ،4اظتوقع:

. http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/
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اظتسؤسسةةة ،بواسةةطة تعريةةف حقةةو وواجبةةات األطةراف الفعالةةة فيهةةا ،وتقاسةةم الصةةالحيات واظتسةةسؤوليات اظترتتبةةة
عن ذلك. 1
 تعةرف اضتوكمةةة بأهنةةا :غتموعةة القواعةةد واإلجةراءات الةةيت يةتم مبوجبهةةا إدارة الشةةركة وؽتارسةة الرقابةةة عليهةةا ،عةةن
طريةةق تنظةةيم العالقةةات بةةني غتلةةد اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةة واظتسةةاقتني وأصةةحاب اظتصةةاحل ا خ ةرين ،وكةةذلك
اظتسسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة .2
 كما عرفها كةل مةن

 Jean Gacquesو Mirko Bagarue

و  Anil Hargovanيف كتةانم اظتبةادئ اظتعاصةرة

ضتوكمة الشركات على أهنا :النظام الةذي يةتم مةن خاللة اإل ةراف وتنظةيم وتوجية سةلور الشةركات ،لتحقيةق
الت ةوازن بةةني مصةةاحل رتيةةع األط ةراف ذوي اظتصةةلحة س ةواء ك ةةانوا مسةةاقتني ،مةةدراء ،أو أط ةراف خارجيةةة مث ةةل:
اضتكومات من أجل حتقيق أقصى مستوى من الكفاءة والرحبية للشركات .3
مةةن خةةالل التعةةاريف السةةابقة نسةةتنتة بةةأن حوكمةةة الشةةركات عبةةارة عةةن غتموعةةة مةةن القواعةةد واألسةةد والق ةوانني
الةةيت تةةنظم العالقةةات بالشةةركة ،لتحقيةةق الت ةوازن بةةني مص ةاحل رتيةةع األط ةراف ذوي اظتصةةلحة نةةا ،مةةن أجةةل الوصةةول إذل
أقصى مستوى من الكفاءة والرحبية.
 .2.1.1نشأة حوكمة الشركات
تعةود جةذور ظهةور حوكمةة الشةةركات

)(Corporate Governance

إذل تنبةسؤات ادم شتيةت

Smith

 Ademيف

كتاب ثةورة األمةم سةنة  ،1876والةيت أ ةار فيهةا إذل عةدم فعاليةة ةركات اظتسةاقتة الةيت يسة ها أعةوان غة مةالكني عتةا،
كوهنم يديرون أموال غ هم ،وتوقع أن يكون هنار إقتال يف إدارة سؤون هذ الشركات.4
إال أن االهتمة ةةام مبوضة ةةوع اضتوكمة ةةة بة ةةدأ يأخة ةةذ حي ة ةزا مهمة ةةا يف أدبية ةةات االقتصة ةةاد منة ةةذ عة ةةام  ،51932إذ تعتة ةةرب
الدراسةات الةةيت قةةام نةةا كةل مةةن

et Means

 Berleاألوذل مةةن نوعهةا الةةيت تناولةةت فصةةل اظتلكيةةة عةةن اإلدارة ،حيةةث مت

توضيح اظتشكلة األساسية لإلدارة اليت تنجم عن الفصل بني الوظيفتني ،واليت من اظتمكن حةدوثها بةني مةديري ومةالك

1

قورمني اضتاج قويدر ،الحوكمة المحاسبية في الجزائر في ظل نظام المحاسبة المالية الجديد ودورىا في النهوض بالسوق المالي ،موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالم  ،مت

اإلطالع علي يوم  ،2014/02/20.ص ،7اظتوقع. http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/ :

دادان عبد الوهاب وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :أثر حوكمة المؤسسات على مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية  ،مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم الدورل حول آليات حوكمة
اظتسؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية اظتستدامة ،ورقلة ،اصتزائر ،يوم  26-25نوفمرب  ،2013ص.3

2

3

Jean jacques, Anil hargouan, Mirko bagarir, Principles of Contemporary Corporate Governance, Published by Cambridge
Universite, England, 2011, P 38.
4
Michael C. Jensen and William H. Meckling, Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership
structure, University of Rochester, USA, January 1976, P1, Site:
http://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202012/Session%205/5_Jensen_Meckling%20(1976).pdf .
5

بوفاسة سليمان وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :لجنة التدقيق الداخلي كمدخل لتفعيل مبادئ الحوكمة في الشركات ورفع أدائها  ،مقدمة إذل اظتسؤدتر الدورل الثامن حول دور اضتوكمة

يف تفعيل أداء اظتسؤسسات واالقتصاديات ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي  ،جامعة حسيبة بن بوعل  ،الشلف ،اصتزائر ،يوم  20- 19نوفمرب  ، 2013ص.4
5
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الشركة ،أين يسعى كل طرف إذل تعظيم منفعت على حساب الطرف ا خةر ،1وقةد فتحةت هةذ األخة ة اجملةال للعديةد
مةةن الدراسةةات الةةيت تناولةةت دراسةةة عالق ةات العمةةل بةةني اظتةةديرين وأصةةحاب اظتصةةاحل يف ةةركات اظتسةةاقتة ،ؽتةةا أدى إذل
ظهةةور العديةةد مةةن اظتفةةاهيم والنظريةةات اإلداريةةة يف هةةذا اجملةةال؛ مةةن ب ةني هةةذ الدراسةةات ،األعمةةال الةةيت قةةام ن ةةا كةةل
مةةن

H .Demsets

et

Alchain

 A.A.سةةنة  ،1972واللةةذان تسةةاءال عةةن ا ليةةات الةةيت نتكةةن مةةن خالعتةةا إدارة

الشركات من أجل حل اظتشاكل اليت يطرحها العمل اصتماع داخل هذ اظتنظمات.2
تعتةةرب نظريةةة الوكالةةة الةةيت أتةةى نةةا كةةل مةةن

Jensen

و  Mecklingسةةنة  1976مةةن أبةةرز النظريةةات اإلداريةةة الةةيت

ساقتت يف تطوير مفهوم اضتوكمة ،حيةث دعةت إذل ضةرورة تنظةيم وضةبي العالقةات بةني اظتةالر واإلدارة وضةرورة حتديةد
واجبات وصالحيات كل منهما ،3من خالل عقد يكون بةني الطةرفني قتةا :اظتوكةل والوكيةل ،حيةث أن ملكيةة رأس اظتةال
تعود للمساقتني ومهمة اختاذ القرار والتسي موكلة للمس ين ،حبيث تفرض عليهم هذ العقةود العمةل لصةاحل اظتسةاقتني
مةةن أجةةل زيةةادة ثةةروهتم وخلةةق القيمةةة ،مقابةةل أجةةور وامتيةةازات يتحصةةلون عليهةةا4؛ رغةةم مةةا جةةاءت بة هةةذ النظريةةة مةةن
حلةةول للتقليةةل مةةن الص ةراع القةةائم بةةني اظتةةالر واظتس ة ين ،إال أن اظتشةةكلة الةةيت بقيةةت مطروحةةة آنةةذار ه ة كيةةف نتكةةن
كتابةةة عقةةد كامةةل لتةةوي كةةل التفاصةةيل اظتسةةتقبلية عةةن حقةةو وواجبةةات الطةةرفني ،أو بةةاألحرى مةةاذا يفعةةل اظتسةةاقتون
عن ةةدما يواجه ةةون أح ةةداثا دل يش ةةملها العق ةةد .5فتح ةةت ه ةةذ التس ةةاؤالت اجمل ةةال للمزي ةةد م ةةن الدراس ةةات واألحب ةةاث ال ةةيت
توص ةةلت إذل أن معاصت ةةة مش ةةكلة الوكال ةةة ال تة ةتم إال مبزي ةةد م ةةن اللة ةوائح والقة ةوانني والقي ةةود ،وبتقوي ةةة اصتان ةةب األخالقة ة
والتحفيزي للمدراء.
كمةةا كةةان للتغ ة والتطةةور الس ةريع يف البيئتةةني اةليةةة والدوليةةة ،واظتتمثةةل يف العوظتةةة بكافةةة أنواعهةةا ،وتزايةةد حجةةم
االنفتةةاح علةةى االقتصةةاد العةةاظت ومةةا صةةاحب مةةن توسةةع هةةذ الشةةركات ،وصةةعوبة مراقبتهةةا ،واحتياجاهت ةا لةةرؤوس أم ةوال
ضامة ،األثر الكب يف ظهور اضتاجة إذل إعادة تنظيم القواعد اليت حتكمها ،األمةر الةذي أدى بالعديةد مةن دول العةادل
واظتنظمات العاظتية ذات التوج االقتصادي إذل االهتمام أكثةر مبفهةوم حوكمةة الشةركات ،كأسةلوب إداري ظتواجهةة هةذ
الظروف ،عن طريق قيامها بإصدار غتموعةة مةن اللةوائح ،القةوانني والتقةارير ،مةن بينهةا و.م.أ يف عةام  ،1987أيةن قامةت
اللجنةة الوطنيةة واطتاصةة باالؿترافةات بإعةداد القةوائم اظتاليةة التابعةة ل ة

)Securities Exchange Commission( SEC

1

Steger Ulrich and Amman Wolf, Corporate governance: how to add value, 2008, consuté le 14 fevrier 2014, P5, Site:
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/76/04707541/0470754176.pdf .
2
Gérard Charreaux, le Gouvernance D’Entreprise, Consulté le 15 Mars 2014, P3, Site:
http://gerard.charreaux.pagesperso-orange.fr
3
بوفاسة سليمان وآخرون ،مرجع سابق ،ص.2
4

Michael C. Jensen and William H, Op . Cit, P 5.
5
رتعة ػتمد الرقييب ،مداخلة حتت عنوان :حوكمة العالقة بين أطراف التعاقد في الصيغ اإلسالمية (المرابحة ،المضاربة) ،مقدمة إذل مسؤدتر اطتدمات اظتالية اإلسالمية الثاة ،اظتنظم من
من طرف اظتركز العارل للمهن اظتالية واإلدارية ،أكادنتية الدراسات العليا ،طرابلد ،ليبيا ،يوم  28-27أفريل  ،2010ص.2
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بإصةةدار تقريرهةةا اظتسةةمى  ،"Commission Treadwayوالةةذي تضةةمن غتموعةةة مةةن التوصةةيات اطتاصةةة بتطبيةةق قواعةةد
حوكمة الشركات ،وما يرتبي نا من منةع حةدوث الغةا والتالعةب يف إعةداد القةوائم اظتاليةة ،وذلةك عةن طريةق االهتمةام
مبفه ةةوم نظ ةةام الرقاب ةةة الداخلي ةةة ،وتقوي ةةة مهن ةةة اظتراجع ةةة اطتارجي ةةة أم ةةام غت ةةالد إدارة الش ةةركات .1ك ةةذلك األم ةةر بالنس ةةبة
لربيطانيةةا ،حيةةث أصةةدرت سةةنة  1992تقريةةر  ،Cadburyوالةةذي ألةةزم الشةةركات اظتدرجةةة بتبةةم قواعةةد اضتوكمةةة ،2كمةةا
قامةةت منظمةةة التجةةارة العاظتيةةة بوضةةع غتموعةةة مةةن اظتعةةاي الةةيت تسةةاعد الشةةركات مةةن خةةالل االلتةزام نةةا يف حتقيةةق النمةةو
واالستقرار ،وتوسيع قدراهتا التنافسية للعمل عرب اضتدود الدولية.3
استمر التعديل والتطوير علةى تلةك اظتعةاي إذل أن وصةلت إذل إقةرار مبةادئ منظمةة التعةاون االقتصةادي والتنميةة،
واليت تبنتها العديد من دول العادل ،خاصة يف ظل االهنيارات والفضائح اظتالية اظتتتالية للعديد من الشةركات العاظتيةة ،ومةا
خلفتة مةةن آثةةار سةةلبية علةةى اقتصةةاديات تلةةك الةةدول .وفيمةةا يل ة نعةةرض

جةةدول رقةةم1.1 :

والةةذي يبةةني نتةةائة بعةةض

اصتهود الدولية يف سعيها لتبين قواعد حوكمة الشركات:
الجدول رقم 1.1:نتائة بعض اصتهود الدولية يف سعيها ؿتو تبين حوكمة الشركات.

الدولة

التاريخ

القانون أو التوصية

الدافتارر

توصيات معدلة ضتوكمة الشركات.

أوت

.2005

النمسا

الكود النمساوي ضتوكمة الشركات.

نوفمرب

2002

بلجيكا

الكود البلجيك ضتوكمة الشركات.

ديسمرب

.2004

فلندا

كود حوكمة الشركة.

ديسمرب

.2003

فرنسا

قانون حوكمة الشركات للشركات اظتسجلة.

أكتوبر

.2003

أظتانيا

الكود األظتاة ضتوكمة الشركات (كود كرو).

فيفري  2002ومعدل يف ماي

اليونان

مبادئ حوكمة الشركات.

جوان

.2001

إيطاليا

كود حوكمة الشركات.

جوان

.2002

هولندا

الكود اعتولندي ضتوكمة الشركات.

ديسمرب

.2003

النروية

الكود النروكت ضتوكمة الشركات.

ديسمرب

.2004

1

ومت حتديث يف أفريل

.2005

.2003

ػتمد مصطفى سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اصتامعية للنشر ،اإلسكندرية ،القاهرة ،2009 ،ص ص.16 -15 :
European Corporate Governance Institute “ecgi”, op. Cit, P 16.

3

عدنان بن حيدر بن درويا ،حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة ،احتاد اظتصارف العربية ،2007 ،موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالم  ،تاريخ االطالع ،2014-03-20 :ص

 ،17اظتوقع:

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
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الربتغال

توصيات حوكمة الشركات.

نوفمرب

. 2003

روسيا

الكود الروس لسلور الشركة.

أفريل

.2002

السويد

الكود السويدي ضتوكمة الشركة.

ديسمرب

.2004

تركيا

مبادئ حوكمة الشركات.

جويلية

.2003

جوان

. 2003

أسرتاليا

مبادئ حوكمة الشركات.

مارس

.2003

كندا

إر ادات حوكمة الشركات.

ديسمرب

.2003

الصني

كود حوكمة الشركات.

جانف

.2001
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 .3.1.1أىمية الحوكمة
لقد حظيت حوكمة الشركات يف ا ونة األخ ة باهتمام واسةع مةن قبةل البةاحثني واالقتصةاديني ،حيةث أصةبحت
موضع العديد من النقا ات واظتلتقيات اةلية واإلقليمية اليت تعم باصتانب االقتصادي واظتارل على وج اطتصوص.
يرجةةع هةةذا االهتمةةام اظتتزايةةد باضتوكمةةة للتطةةورات واألحةةداث الةةيت ةةهدهتا االقتصةةاديات العاظتيةةة خةةالل السةةنوات
األخ ة ،واليت نتكن أن نلاصها يف ما يل :1
 االنفتةةاح االقتصةةادي العةةاظت ومةةا صةةاحب مةةن توسةةع الشةةركات وكةةرب حجمهةةا وصةةعوبة مراقبته ةةا واحتياجاهتةةالرؤوس األموال ودتويالت مالية ضامة؛
 صت ةةوء اضتكوم ةةات إذل التن ةةازل وخوصصة ةة الش ةةركات ال ةةيت دتلكه ةةا ،وه ةةذا م ةةا أدى إذل ض ةةرورة تط ةةوير أس ةةاليبمراقبتهةةا ،مةةن خةةالل إلزامهةةا بتطبيةةق غتموعةةة مةةن القواعةةد واألسةةد الةةيت مةةن ةةأهنا زتايةةة اقتصةةادياهتا ،ورتيةةع
األطراف ذات اظتصلحة يف هذ اظتنظمات؛
 الفضةةائح اظتاليةةة وحةةاالت اإلفةةالس الةةيت تعرضةةت عتةةا بعةةض كةةربى الشةةركات العاظتيةةة منةةذ أواخةةر التسةةعينات مةةنالقةةرن اظتاضة  ،مثةةل

Enron

و  Parmalatو  Worldcomنتيجةةة لالحتيةةاالت اظتاليةةة واةاسةةبية بتواطةسؤ مةةن

1

Florent ledentu, Système de Gouvernance d’Entreprise et Présence d’Actionnaires de Contrôle : le Cas Suisse, Thèse
pour l’obtention du Grade de Docteur ès Sciences Economique et Sociales, Faculté Des Sciences Economique et Sociales,
Fribourg, Suisse 2008, p p: 17-18.
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مكاتةةب تةدقيق عاظتيةةة ،ومةةا خلفتة مةةن آثةةار سةةلبية اقتصةةادية واجتماعيةةة علةةى اقتصةةاديات تلةةك الةةدول وعلةةى
االقتصاد العاظت .1
نذا نتكن القول بأن أقتية حوكمةة الشةركات تكمةن يف كوهنةا اضتةل االقتصةادي للحةد مةن اظتشةاكل الةيت تواجههةا
االقتصاديات العاظتية بصفة عامة والشركات واظتساقتني بصفة خاصة.
ونتكن إبراز أقتيتها بشكل مفصل من خالل ما يل :
 .1.3.1.1أىمية الحوكمة بالنسبة للشركات
يعت ةةرب تب ةةين نظ ةةام اضتوكم ةةة أح ةةد ال ةةدعائم األساس ةةية ال ةةيت م ةةن ةةأهنا أن تة ةسؤدي إذل ض ةةمان اس ةةتمرار الش ةةركات،
واستقرارها ،والرفع من مستوى أدائها ،ومن ذتة حتقيةق أهةدافها ،ونتكةن إبةراز أقتيةة اضتوكمةة بالنسةبة للشةركات بالتفصةيل
من خالل النقاط التالية:
 التطبيةةق السةةليم لقواعةةد اضتوكمةةة يةةسؤدي إذل تسةةهيل عمليةةة اضتصةةول علةةى دتويةةل وبتكلفةةة أقةةل ،حيةةث أن التةزام
الشركات باضتوكمة يعط اطمئنانةا وأمانةا للمسةتثمر علةى أموالة  ،وبالتةارل يقةوم باالكتتةاب يف اإلصةدارات الةيت
تطرحه ةةا الش ةةركة للحص ةةول عل ةةى دتوي ةةل سة ةواء باألس ةةهم ،مث ةةل زي ةةادة رأس اظت ةةال أو م ةةن خ ةةالل الق ةةروض مث ةةل
الس ةةندات وغ ه ةةا ،وبالت ةارل ال حتت ةةاج الش ةةركات ألن تنف ةةق أم ةواال كث ة ة عت ةةذا التموي ةةل ،كم ةةا أن أس ةةعار أس ةةهم
الشركات اةوكمة جيدا تلقى تقييما أعلى ؽتا يعود بالفائدة عليها2؛
 حتظةى الشةركات الةيت تطبةق قواعةد اضتوكمةة بزيةادة ثقةة اظتسةتثمرين ،ألن تلةك القواعةد تضةمن زتايةة حقةةوقهم،
وقةةد أكةةدت دراسةةة مةةاكنزي أن  %80مةةن اظتسةةتثمرين مس ةةتعدون لةةدفع زيةةادة مبعةةدل يقةةرب مةةن ستةةد قيمةةة
السةةهم يف السةةو اظتةةارل للشةةركات االنكليزيةةة ،وذلةةك مقابةةل وجةةود حوكمةةة جيةةدة فيهةةا ،وترتفةةع قيمةةة الزيةةادة
اظتدفوع ةةة إذل م ةةا يقة ةرب ثل ةةث قيم ةةة الس ةةهم يف دول غ ةةرب آس ةةيا ألن مس ةةتوى تطبي ةةق اضتوكم ةةة فيه ةةا أق ةةل م ةةن
بريطانيةا ،3وكةذلك ؾتةةد أن اظتسةةتثمرين يف الشةةركات الةةيت تطبةةق قواعةةد اضتوكمةةة قةةد يقومةةون بةةالتفك جيةةدا قبةةل
بي ةةع أس ةةهمهم يف تل ةةك الش ةةركات ،ح ةةن عن ةةدما تتع ةةرض ألزم ةةات مسؤقت ةةة ال ي ةةسؤدي ذل ةةك إذل اـتف ةةاض أس ةةعار

1

ناصر سليمان ،مداخلة حتت عنوان دور الحوكمة في إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية  ،مقدمة إذل اظتسؤدتر الدورل الثامن حول دور اضتوكمة يف تفعيل أداء اظتسؤسسات واالقتصاديات،

اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي  ،جامعة حسيبة بن بوعل  ،الشلف ،اصتزائر ،يوم  20-19نوفمرب  ، 2013ص .4
2

International Finance Corporation « IFC » , Why Corporate Governance, Published by International Finance Corporation, date de
Consultation 11/05/2014, P 1, Site :
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3fdab3004ee41d95bd20ff3eac88a2f8/Why+Corporate+Governance.pdf?MOD=AJPERES
3

زه عبد الكرمي الكايد ،مداخلة حتت عنوان :المفهوم المعاصر لإلدارة المجتمعية (الحكمانية) ،مقدمة إذل اظتسؤدتر الدورل السابع حول :إدارة اظتسؤسسات األهلية والتطوعية يف

اجملتمعات اظتعاصرة ،الشارقة ،دولة اإلمارات العربية اظتتحدة ،يوم  18 -17ديسمرب  ،2002ص.5
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أسةةهمهم ،لثقةةتهم يف قةةدرة الشةةركة علةةى التغلةةب علةةى تلةةك األزمةةات ،ؽتةةا كتعةةل تلةةك الشةةركات قةةادرة علةةى
الصمود1؛
 تعزيةةز الكفةةاءة اإلداريةةة واالقتصةةادية للشةةركات ،حيةةث أن مبةةادئ اضتوكمةةة حتةةث علةةى الةةنهة الصةةحيح يف إدارة
الشركات ،وتشجع على اتباع أحدث وأفضل األساليب اإلدارية اضتديثة يف إدارهتةا ،كمةا أهنةا حتةث علةى وضةع
األسد للعالقة بني مديري الشركة وغتلد اإلدارة واظتساقتني ،ؽتةا يةنعكد علةى أدائهةا وكفاءهتةا وزيةادة رحبيتهةا
أو على األقل التقليل من اظتااطر اليت قد تتعرض عتا2؛
 تعزيز اإلجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق علةى الشةركات ،حيةث حتةث مبةادئ اضتوكمةة اعتيئةات الرقابيةة علةى
زيادة وحتديث اإلجراءات الرقابية والتنظيمية على الشةركات ،والةيت مةن ةأهنا أن تسةلك بالشةركات ؿتةو حتقيةق
األهةةداف الةةيت أنشةئت مةةن أجلهةةا ،أو علةةى األقةةل التقليةةل مةةن اظتاةةاطر الةةيت قةةد تتعةةرض عتةةا ،كمةةا أن اظتمارسةةة
اصتيةةدة ضتوكمةةة الشةةركات تتطلةةب ضةةبي ؽتارسةةات وسةةلوكيات القةةائمني علةةى الشةةركات ،مةةن خةةالل إجبةةارهم
على اتباع تعليمات وتوصيات اصتهات الرقابية ،ظتا لذلك من مساعدة عتا على ؽتارسة الرقابة الذاتيةة ،والتقليةل
من حجم اظتااطر اليت قد تواجهها.
 .2.3.1.1أىمية حوكمة الشركات بالنسبة للمساىمين وباقي األطراف ذات المصلحة

3

لق ةةد أثبت ةةت الفض ةةائح واالهني ةةارات اظتالي ةةة الس ةةابقة ال ةةيت مس ةةت ك ةةربى الش ةةركات العاظتي ةةة ب ةةأن اظتس ةةتثمرين وب ةةاق
األطراف األخرى ذات اظتصةلحة مةن بةني أكثةر اظتتضةررين مةن جةراء حةدوثها ،وعتةذا فقةد اعتةربت كةل الةدول واظتنظمةات
العاظتية اليت اهتمت حبوكمة الشةركات أن اضتفةاظ علةى حقةوقهم وخدمةة مصةاضتهم هةدف أساسة سةعت لتحقيقة  ،مةن
خالل أسد ومبادئ اضتوكمة اليت وضعتها ،ونتكن إبراز أقتية اضتوكمة بالنسبة للمساقتني من خالل النقاط التالية:
 حتقيق أكرب قدر من الفاعلية ظتراقيب اضتسابات اطتارجيني ،والتأكد من كوهنم على أعلى درجة مةن االسةتقاللية
وع ةةدم خض ةةوعهم ألي ة ةة ض ةةغوط م ةةن غتل ةةد اإلدارة أو اظت ةةديرين التنفي ةةذيني ،ؽت ةةا يول ةةد الثق ةةة ل ةةدى اظتس ةةاقتني
واألطراف األخرى ذات اظتصلحة يف القوائم اظتالية اطتاصة بالشركة؛
 تةوف أطةةر عامةة ضتمايةةة أمةوال اظتسةاقتني وحتقيةةق نظةام بيانةةات ومعلومةةات عةادل و ةةفاف لتقةق انسةةيابا وتةوافر
هذ البيانات واظتعلومات يف الوقت اظتناسب ،وعلى قدر من اظتساواة صتميع األطراف ذات اظتصلحة بالشركة؛

1

بوفاسة سليمان و آخرون ،مرجع سابق ،ص.4

2

احتاد الشركات االستثمارية ،حوكمة الشركات  ،مركز عمان ضتوكمة الشركات ،نشر من طرف مكتبة ا فا  ،سبتمرب  ،2011ص ص.52-50 :

3

دادان عبد الوهاب و آخرون ،مرجع سابق ،ص.4
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 ضةةمان قةةدر مالئةةم مةةن الطمأنينةةة للمسةةتثمرين وزتلةةة األسةةهم علةةى حتقيةةق عائةةد مناسةةب السةةتثماراهتم ،مةةع
العمل على اضتفاظ على حقوقهم وخاصة صغار اظتساقتني؛
 إن تأكيةةد مسةةسؤوليات غتلةةد اإلدارة وتعزيةةز مسةةاءلتها وحتسةةني اظتمارسةةات اةاسةةبية واظتاليةةة واإلداريةةة والتأكي ةد
علةةى الشةةفافية ،كةةل ذلةةك مةةن ةةأن أن يةةسؤدي إذل سةةرعة اكتشةةاف التالعةةب والغةةا اظتةةارل والفسةةاد اإلداري
واختةةاذ اإلج ةراءات الواجب ةةة بشةةأن  ،وع ةةالج أسةةباب وآث ةةار قبةةل تفاقمه ةةا ،وتأث ه ةةا عل ةةى حي ةةاة الش ةةركة وأم ةوال
اظتساقتني1؛
 تعزيز العدالة والشفافية واظتعاملة النزيهةة ،وذلةك صتميةع األطةراف ،مةن اظتسةاقتني واظتسةتثمرين وغة هم مةن ذوي
اظتص ةةلحة اظتش ةةرتكة ،صتل ةةب الثق ةةة بالش ةةركة وتنميته ةةا ،حي ةةث أن حوكم ةةة الش ةةركات تس ةةعى م ةةن خ ةةالل القة ةوانني
واإلجراءات اليت تتبناها إذل العمل على ضمان سة عمةل هةذ الشةركات وفةق اإلجةراءات اظتنصةوص عليهةا يف
اللوائح الداخلية للشركة والصادرة عن اصتهات التشريعية.
 .3.3.1.1أىمية حوكمة الشركات بالنسبة لالقتصاد الوطني

2

إن لتطبيةةق نظةةام حوكمةةة الشةةركات أقتيةةة كب ة ة بالنسةةبة القتصةةاديات الةةدول ،س ةواء كانةةت متقدمةةة أو سةةائرة يف
طريق النمو ،واليت نتكن أن نلاصها من خالل النقاط التالية:
 تةةربز أقتيةةة حوكمةةة الشةةركات مةةن الناحيةةة االقتصةةادية يف كوهنةةا أسةةلوبا صتةةذب االدخةةار يف الشةةركات واألس ةوا
اظتالية ،فه األسلوب الذي عن طريق يتم تشجيع اظتستثمرين ،خاصةة صةغار اظتسةتثمرين مةنهم علةى اسةتثمار
أمواعتم بدال من اكتنازها؛
 تساعد حوكمة الشركات على جتنب االهنيارات اظتالية وحتقيق االسةتقرار يف األسةوا اظتاليةة ،فقصةور نظةم إدارة
الشركات وضعف الرقابة على أدائها يسؤدي إذل تفةاقم مشةكالت اإلدارة ،ويةسؤدي إذل جتةاوزات ماليةة وػتاسةبية،
وهةةذا مةةا سةةاهم سةةابقا يف حةةدوث أزمةةات واهنيةةارات يف األس ةوا ا سةةيوية واألم كيةةة ،ويف بعةةض دول العةةادل
األخرى؛
 جذب االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية وتشجيع رأس اظتال اةل على االستثمار يف اظتشروعات
الوطنية3؛

عا ور مرزيق وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :حوكمة الشركات بين فلسفة المفهوم اإلداري وإمكانية التجسيد الفعلي ،م قدمة إذل اظتلتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد
من الفساد اظتارل واإلداري ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،اصتزائر ،يوم  7-6ماي  ،2012ص.7

1

2
3

أزتد على خضر ،حوكمة الشركات ،دار الفكر اصتامع  ،اإلسكندرية ،رتهورية مصر العربية،

 ،2012ص ص.187-185 :

ػتمد مصطفى سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اصتامعية للنشر ،اإلسكندرية ،رتهورية مصر العربية ،2006 ،ص ص.29-28 :
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 رفع مستويات األداء للشركات ،ؽتا يزيد من قدرهتا على اظتنافسة العاظتية ،وفتح أسوا جديةدة عتةا ،ومةا يرتتةب
علي من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت تنتم إليها تلك الشركات1؛
 اضتد من هروب رؤوس األموال اةلية إذل اطتارج وهجرهتا2؛
 تس ةةاهم يف تش ةةجيع ت ةةدفق رأس اظت ةةال األجن ةةيب إذل األس ة ةوا اظتالي ةةة ،وذل ةةك ع ةةن طري ةةق زي ةةادة ثق ةةة اظتس ةةتثمر
والشةةركات األجنبيةةة يف االقتصةةاد والشةةركات اةليةةة ،إذ أن اظتسةةتثمر األجنةةيب يبحةةث عةةن بيئةةة اسةةتثمارية ذات
قاعةةدة قويةةة حتم ة اسةةتثمارات وتُنميهةةا ،وأن إ ةةاعة تطبيةةق الشةةركات للحوكمةةة ووجةةود قواعةةد تش ةريعية حتم ة
أمةوال اظتسةةتثمرين يةةسؤدي إذل إقنةةاع اظتسةةتثمر األجنةةيب بةةأن اسةةتثمارات وأموالة سةةوف تةةدار بالطريقةةة الةةيت يضةةمن
من خالعتا حف حقوق وتنمية أرباح .
 .4.3.1.1أىمية حوكمة الشركات بالنسبة للبيئة والمجتمع ككل (المسؤولية االجتماعية)
يسةةاعد تبةةين قواعةةد حوكمةةة الشةةركات علةةى دعةةم الةةدور االجتمةةاع للشةةركات (اظتسةةسؤولية االجتماعيةةة) ،حيةةث
تشجع اضتوكمةة علةى القيةام بةدور اجتمةاع أكثةر فاعليةة ،وذلةك لكةون البقةاء والتطةور يف ظةل البيئةة االقتصةادية اضتاليةة
يتطلةةب مةةن الشةةركات أن تتفاعةةل مةةع التوجهةةات االجتماعيةةة والبيئيةةة ،ولك ة حتسةةن الشةةركات مةةن صةةورهتا كتةةب عليهةةا
االستجابة لطلبات أصحاب اظتصاحل.3

1

جودي ػتمد رمزي ،مداخلة حتت عنوان :اىتمام لجنة معايير المحاسبة الدولية باإلفصاح المحاسبي كمدخل لحوكمة الشركات ،مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول :حوكمة الشركات

كآلية للحد من الفساد اظتارل واإلداري ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،اصتزائر ،يوم  7-6ماي  .2012ص.5
2

آمال عياري وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية  ،مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول :حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اظتارل

واإلداري ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،اصتزائر ،يوم  7-6ماي  ،2012ص . 5
3

نوال العزيزي ،مداخلة حتت عنوان :المسؤولية االجتماعية وعالقتها بحوكمة الشركات ،مقدمة إذل اظتلتقى الدورل حول حاكمية الشركات واظتسسؤولية االجتماعية :جتربة األسوا

النا ئة ،اظتنظم من طرف كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة ال مور ،األردن ،يوم  18-17أفريل  ،2013ص.169
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المبحث الثاني :مبادئ حوكمة الشركات
بعد سلسلة االهنيارات واألزمةات الةيت ةهدهتا بعةض الشةركات العاظتيةة منةذ أواخةر التسةعينات أصةبح العةادل ينظةر
للحوكمةةة علةةى أهنةةا السةةبيل األمثةةل الةةذي مةةن ةةأن أن يعيةةد الت ةوازن والثقةةة اظتفقةةودة يف هةةذ الشةةركات ،ولتقةةق اصتةةودة
والتميز يف عملها وأدائها ،ويضمن حقو ومصاحل كافة األطراف نا.
نتيجةة لةةذلك كةةان ال بةةد مةةن االهتمةةام حبوكمةةة الشةةركات والعمةةل علةةى تطويرهةةا ،فظهةةرت عةةدة ػتةةاوالت إلصةةدار
مبةةادئ وإر ةةادات للممارسةةات اصتي ةةدة عتةةا ،م ةةن ط ةةرف العديةةد م ةةن الةةدول واظتنظم ةةات واعتيئةةات الدولي ةةة ذات التوج ة
االقتصةةادي والتنمةةوي .ولعةةل اظتبةةادئ الةةيت جةةاءت نةةا كةةل مةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة ) )OECDومركةةز
اظتشروعات الدولية اطتاصةة ) (CIPEوالةيت سةوف نتطةر إليهةا بالتفصةيل يف هةذا اظتبحةث تعتةرب مةن بةني اظتبةادئ األكثةر
إسهاما يف هذا اجملال.
 .1.2.1مفاااىيم أساسااية حااول مبااادئ حوكمااة الشااركات الخاصااة بمنظمااة التعاااون االقتصااادي والتنميااة
) )OECDومركز المشروعات الدولية الخاصة

)(CIPE

سةةوف نتنةةاول يف هةةذا اظتطلةةب تعريف ةا عام ةا ظتبةةادئ حوكمةةة الشةةركات ،مةةع حتديةةد أهةةداف وطبيع ةة اظتبةةادئ الةةيت
جاءت نا كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) )OECDومركز اظتشروعات الدولية اطتاصة ).(CIPE
 .1.1.2.1تعريف مبادئ حوكمة الشركات
نتكةةن تعريةةف مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات بأهنةةا :غتموعةةة مةةن األسةةد واظتمارسةةات الةةيت تطبةةق بصةةفة خاصةةة علةةى
الشركات اظتملوكة لقاعدة عريضة من اظتستثمرين ،وتتضمن اضتقو والواجبةات لكافةة اظتتعةاملني مةع الشةركة مثةل :غتلةد
اإلدارة ،اظتساقتني ،الدائنني ،البنور واظتوردين ،وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية اظتطبقة بالشركة .1
كما نتكن تعريفها على أهنا :عبارة عن غتموعة قواعد ونظم وإجةراءات ،حتقةق أفضةل زتايةة وتةوازن بةني مصةاحل
مديري اظتسؤسسة واظتساقتني فيها ،وأصحاب اظتصاحل األخرى اظترتبطة نا .2
 .2.1.2.1أى اداف تس ااعى لتحقيقه ااا مب ااادئ حوكم ااة الشااركات الخاص ااة بمنظم ااة التع اااون االقتص ااادي والتنمي ااة
) )OECDومركز المشروعات الدولية الخاصة

)(CIPE

تستهدف مبادئ حوكمة الشركات اطتاصة مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حكومات الدول األعضاء،
وحكومات الدول غ األعضاء ،من خالل:1
1
2

زه عبد الكرمي الكايد ،مرجع سابق ،ص .36
أزتد قايد وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :دور حوكمة شركات التأمين في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في الجزائر ،مقدمة إذل اظتسؤدتر الدورل الثامن حول دور اضتوكمة يف

تفعيل أداء اظتسؤسسات واالقتصاديات ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة حسيبة بن بوعل  ،الشلف ،اصتزائر ،يوم  20 -19نوفمرب  ،2013ص .5
13

الفصل األول .........................................................................................:حوكمة الشركات – مفاهيم أساسية -

-

تقييم وتطوير األطر القانونية واظتسؤسسية والتنظيمية اليت تسؤثر يف تطبيق حوكمة الشركات؛

-

اضتد من االهنيارات االقتصادية واظتشاكل اليت تتبعها؛

-

تقدمي إر ادات لبورصات األورا اظتالية واظتستثمرين والشركات اظتدرجة وغ اظتدرجة؛

-

حتس ةةني الكف ةةاءة االقتص ةةادية عل ةةى اظتس ةةتوى الكلة ة  ،وب ةةني السياس ةةات اعتيكلي ةةة ،م ةةن خ ةةالل أس ةةلوب حوكم ةةة
الشركات الذي يتضمن العالقات بني اإلدارة التنفيذية للشركة ،وغتلد إدارهتا ،واظتساقتني فيها؛

-

تةةوف اضت ةوافز اظتناسةةبة جمللةةد اإلدارة ،واإلدارة التنفيذيةةة للشةةركة ظتتابعةةة األهةةداف الةةيت تتفةةق مةةع مصةةاحل الشةةركة
واظتساقتني فيها؛

-

تيس اظتتابعة الفعالة ،واليت يتسم عن طريقها تشجيع الشركات على استادام مواردها بكفاءة؛

-

جةةذب االسةةتثمارات اطتارجيةةة ،الةةيت ُدتكةةن الشةةركات مةةن التوسةةع واظتنافسةةة العاظتيةةة ،ورفةةع درجةةة الثقةةة مةةن جانةةب
اظتستثمرين اةليني.

 .3.1.2.1طبيع ااة مب ااادئ حوكم ااة الش ااركات الخاص ااة بمنظم ااة التع اااون االقتص ااادي والتنمي ااة
المشروعات الدولية الخاصة

))OECD

ومرك ااز

)(CIPE

جاء بشأن مبادئ حوكمة الشركات اليت وضعتها كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومركز اظتشروعات
الدولية اطتاصة ما يل : 2
 هذ اظتبادئ ليست ملزمة ،بل تعد مبثابة نقاط مرجعية تسعى لتحديد األهداف ،واقرتاح الوسائل اظتساعدة علىحتقيقها؛
 دائمة التطور بطبيعتها يف ضوء التغ ات اليت تطرأ على الظروف اةيطة؛-

ال توص بنموذج وحيد سليم للحكومة ولكنها توصة بةبعض األسةاليب اظتشةرتكة ،الةيت نتكةن أن يسةتوعبها أي
فتوذج يف أي منظمة؛

-

ترتر للحكومات وأطراف السو حرية تطبيق هذ اظتبادئ مع األخذ يف االعتبار التكلفة والعائد.

-

تعتةةرب مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات نقاط ةا مرجعيةةة لصةةانع السياسةةات عنةةد إعةةدادهم لاطةةر القانونيةةة والتنظيميةةة
للحوكمة.

1
2

أزتد على خضر ،اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات ،دار الفكر اصتامع  ،اإلسكندرية ،مصر ،2012 ،ص .18
أزتد على خضر ،حوكمة الشركات ،مرجع سابق ،ص .109
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 .2.2.1مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات

))OECD

لقد كان لالهنيارات واألزمات االقتصادية لدول جنوب ر آسيا وروسةيا وأمريكةا الالتينيةة وغ هةا األثةر الكبة
يف إصدار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ظتبادئها اطتاصة حبوكمة الشركات سنة 1999م ،1وهة عبةارة عةن غتموعةة
مةةن الةةنظم واإلر ةةادات واظتعةةاي  ،تةةدعو إذل التسةةي الفعةةال واألمثةةل للشةةركات ،والقضةةاء علةةى ؼتتلةةف اظتمارسةةات غ ة
األخالقية ،واضتفاظ على مصاحل كافة األطراف نذ الشركات.
 .1.2.2.1مراحل تطور مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات
تس ةةتند مب ةةادئ منظم ةةة التع ةةاون االقتص ةةادي والتنمي ةةة ضتوكم ةةة الش ةةركات إذل جت ةةارب ال ةةدول األعض ةةاء فيه ةةا ،وإذل
أعمال قامةت نةا صتةان تابعةة للمنظمةة نفسةها ( ،)OECDمةن بينهةا مةا قامةت بة اجملموعةة االستشةارية لقطةاع األعمةال
اظتعنية حبوكمة الشركات ،إضافة إذل مشاركة صتنة األسوا اظتاليةة ،صتنةة االسةتثمار الةدورل والشةركات متعةددة اصتنسةيات،
صتنةةة سياسةةات البيئةةة .ولقةةد ركةةزت هةةذ اظتبةةادئ علةةى ةةركات اظتسةةاقتة اظتتداولةةة أسةةهمها يف األسةوا اظتاليةةة ،ونتكةةن أن
نلاص مراحل إعدادها فيما يل :


المرحلة األولى :يف االجتماع الذي عقد على اظتستوى الوزاري يف الفرتة  27و 28أفريةل مةن عةام  ،1998طلةب
غتلةةد منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة  OECDمةةن اظتنظم ةة أن تقةةوم باال ةرتار مةةع اضتكومةةات الوطنيةةة،
وغ هةةا مةةن اظتنظمةةات الدوليةةة والقطةةاع اطتةةاص ،بوضةةع غتموعةةة مةةن اظتعةةاي واإلر ةةادات عةةن حوكمةةة الشةةركات،
لتحقيةةق هةةذا اعتةةدف قامةةت اظتنظمةةة بإنشةةاء فريةةق عمةةل ؼتصةةص عتةةذ اظتهمةةة (وضةةع مبةةادئ غ ة ملزمةةة ضتوكمةةة
الشةةركات) ،دتثةةل وجهةةة نظةةر الةةدول األعضةةاء وإسةةهامات الةةدول غ ة األعضةةاء ،إضةةافة إذل إسةةهامات البن ةةك
الدورل وصندو النقد الدورل وقطاع األعمال واظتستثمرين واالحتادات اظتهنية وغ ها من األطراف اظتعنية .



2

المرحل ااة الثاني ااة :3بت ةةاريخ  26و  27م ةةاي  1999مت إص ةةدار ه ةةذ اظتب ةةادئ بع ةةد اظتوافق ةةة عليه ةةا ،حي ةةث حظي ةةت
باعرتاف معظم دول العادل باعتبارهةا معةاي قيةاس دوليةة صتةودة حوكمةة الشةركات ،ومت اسةتادامها بشةكل واسةع
من قبل اضتكومات وواضع السياسات والشركات واظتساقتني يف الدول األعضاء والدول غ األعضةاء باظتنظمةة
علةى حةد سةواء ،وقةد وافةق علةى اتباعهةا منتةدى االسةتقرار اظتةارل ) )FSFباعتبارهةا أحةد اظتعةاي االثةين عشةر مةن
معاي النظم اظتالية السليمة.

1

عدنان بن حيدر بن درويا ،مرجع سابق ،ص ص:

.19-18

طار عبد العال زتاد ،حوكمة الشركات (المفاىيم-المبادئ-التجارب) ،الطبعة األوذل ،الدار اصتامعية ،مصر ،2005 ،ص .39
Organisation pour le Développement et la Coopération Economique « OCDE », Principes de Gouvernement d’Entreprise de
l’OCDE, les Editions de L’OCDE, Paris, France, 2004, p p: 3–4.
2

3
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يف عةةام  2002وافةةق اجتمةةاع غتلةةد التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة يف اظتسةةتوى الةةوزاري ،علةةى القيةةام مبسةةح
للتطةةورات يف بلةةدان  OECDوتقيةةيم مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات علةةى ضةةوء التطةةورات الةةيت حصةةلت عليهةةا ،لكة
تأخ ةةذ بع ةةني االعتب ةةار االهتمام ةةات والتط ةةورات اصتدي ةةدة ،وق ةةد عه ةةد ن ةةذ اظتهم ةةة للمجموع ةةة القيادي ةةة ضتوكم ةةة
الشركات مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،اليت تضم ؽتثلني من دول اظتنظمة والبنك الةدورل وبنةك التسةويات
وصندو النقد الدورل

.FMI

المرحلة الثالثة :يف  22أفريل  2004دتت إعادة صياغة مبادئ حوكمةة الشةركات وإدخةال العديةد مةن التغية ات



اعتامة عليها ،بعد اظتشاورات العامة واظتكثفة اليت أخذت بعني االعتبار التطةورات اضتاصةلة ،حيةث وافقةت الةدول
األعضةاء يف منظمةة التعةةاون االقتصةادي والتنميةة ( )OECDعلةةى هةذ الصةةيغة اظتعدلةة ،والةيت أُسةةندت علةى سةةتة
( )6مبادئ أساسية سنتناوعتا يف حبثنا هذا بالتفصيل.1
 .2.2.2.1معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات
لقةةد حةةددت منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة

( )OECDس ت

مبةةادئ ضتوكمةةة الشةةركات ،جةةاءت علةةى النحةةو

التارل:
 .1توافر األسس الالزمة لفعالية إطار حوكمة الشركات
لقةد نصةةت الورقةةة الصةةادرة عةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةة فيمةةا متةةص هةةذا اظتبةةدأ علةةى مةةا يلة  :ينبغة
على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على فافية وكفاءة األسوا  ،وأن يكون متوافقا مةع أحكةام القةانون ،وأن لتةدد
بوضوح توزيع اظتسسؤوليات بني ؼتتلف اصتهات اإل رافية والتنظيمية والتنفيذية .2
مةةن خةةالل هةةذ الفقةةرة نسةةتنتة أن منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة قةةد اعتةةربت وجةةود إطةةار قةةانوة فعةةال
وكةةفء ضةةرورة مطلقةةة ال غةةم عنهةةا للحصةةول علةةى نظةةام حوكمةةة جيةةد ،باعتبةةار السةةبيل الوحيةةد الةةذي مةةن ةةأن دتكةني
كافةةة اظتشةةاركني يف السةةو مةةن االعتمةةاد علية يف إنشةةاء عالقةةتهم التعاقديةةة اطتاصةةة؛ علةةى أن لتتةةوي هةةذا اإلطةةار علةةى
عناصر تشةريعية وتنظيميةة ،وترتيبةات للتنظةيم الةذا وااللتزامةات االختياريةة وؽتارسةات األعمةال الةيت هة نتةاج الظةروف
اطتاصةةة بالدولةةة وتارمتهةةا وتقاليةةدها .3كمةةا تطرقةةت الورقةةة نفسةةها إذل أهةةم اإلر ةةادات والتوجيهةةات الةةيت عتةةا عالقةةة نةةذا

ػتمد عبد الفتاح العشماوي ،آليات حوكمة الخزانة العامة ،أعمال ملتقى حوكمة اطتزانة العامة ،اظتنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،اظتنعقد يف جويلية  ،2007الرباط ،اظتملكة اظتغربية
اظتتحدة ،ص.22

1

3

OCDE, Op. Cit. p18.

1

Idem, p17.

2

غادل عبد اهلل ،مداخلة حتت عنوان :المبادئ األساسية لتطبيق الحوكمة المحاسبية في المؤسسة ،مقدمة إذل اظتلتقى الدورل حول اضتوكمة اةاسبية للمسؤسسة (واقع ،رهانات ،وآفا )،

اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواق  ،اصتزائر ،يوم  8-7 :ديسمرب  ،2010ص.4
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اظتبدأ وتراها ذات أقتية لضمان تطبيق بالنسبة للدول واضتكومات ،وذلك من خالل العمل نةا أو االعتمةاد عليهةا عنةد
صياغة أطر اضتوكمة اطتاصة نا ،واليت سنتناوعتا بالتفصيل من خالل النقاط التالية:1
-

كتب أن يةتم تطةوير هيكةل حوكمةة الشةركات مةع مراعةاة تأث هةا علةى األداء االقتصةادي الكلة  ،ونزاهةة السةو ،
وعلى اضتوافز اليت ختلقها للمشاركني في  ،والتشجيع على قيام أسوا مالية تتميز بالشفافية والكفاءة؛

-

كتةةب أن تكةةون اظتتطلبةةات القانونيةةة والرقابيةةة الةةيت تةةسؤثر يف ؽتارسةةة حوكمةةة الشةةركات داخةةل التش ةريع متوافقةةة مةةع
قواعد القانون وذات فافية وقابلة للتنفيذ؛

-

كتةةب أن تةةنص التش ةريعات بوضةةوح علةةى تقسةةيم اظتسةةسؤوليات بةةني اعتيئةةات اظتاتلفةةة مةةع ضةةمان حتقيةةق اظتصةةاحل
العامة للجمهور؛

-

كتةةب أن يكةةون لةةدى اصتهةةات اإل ةرافية والتنظيميةةة والتنفيذيةةة السةةلطة والنزاهةةة واظت ةوارد الالزمةةة للقيةةام بواجباهتةةا
بطريقة متاصصة ومبوضوعية ،فضال أن أحكامها وقراراهتا ينبغ أن تكون يف الوقت اظتناسب و فافة مةع تةوف
الشرح الكايف عتا.

 .2حقوق المساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية
لقةد نصةةت الورقةةة الصةةادرة عةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةة فيمةةا متةةص هةةذا اظتبةةدأ علةةى مةةا يلة  :ينبغة
على إطار حوكمة الشركات أن يوفر اضتماية للمساقتني ،وأن يسهل عتم ؽتارسة حقوقهم .2
إن مةةن بةةني األهةةداف األساسةةية الةةيت تسةةعى لتحقيقه ةا حوكمةةة الشةةركات ه ة ضةةمان اضتةةد األد مةةن حقةةو
اظتساقتني وأصحاب حقو اظتلكيةة يف الشةركات ،وعتةذا فقةد دعةت اظتبةادئ الةيت جةاءت نةا منظمةة التعةاون االقتصةادي
والتنمي ةةة إذل وج ةةوب إ ة ةراكهم وإطالعه ةةم عل ةةى ؼتتل ةةف القة ةرارات االسة ةرتاتيجية ال ةةيت تتعل ةةق مبس ةةتقبل ه ةةذ الش ةةركات،
وؼتتلةةف اظتعلومةةات والوثةةائق ،وإفةةادهتم بتقةةارير دوريةةة تشةةرح بوضةةوح س ة وأداء الشةةركة ،ويف هةةذا اإلطةةار فقةةد حةةددت
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية غتموعة من اضتقو األساسية ،واليت تراها ضرورية بالنسبة للمساقتني واظتتمثلة فيما
يل :3
-

تأمني أساليب تسجيل اظتلكية؛

-

نقل أو حتويل ملكية األسهم؛

-

اضتصول على اظتعلومات اطتاصة بالشركة يف الوقت اظتناسب وبصفة منتظمة؛

1

أزتد على خضر ،حوكمة الشركات ،مرجع سابق ،ص.142

Ocde, Op. Cit, p18.
3
جون سوليفان وآخرون ،حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين  ،تررتة سليم كرمي ،إصدار مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة ،غرفة التجارة األمريكية ،وا نطن ،ص .164

17

2

الفصل األول .........................................................................................:حوكمة الشركات – مفاهيم أساسية -

-

اظتشاركة والتصويت يف اجتماعات اصتمعية العامة للمساقتني؛

-

انتااب وعزل أعضاء غتلد اإلدارة؛

-

اضتصول على حصص من أرباح الشركات.
أما بالنسبة ضتق اظتساقتني يف اظتشاركة يف الشركة واضتصول على اظتعلومات الكافية عن التغي ات األساسةية فيهةا،

فقد أ ارت اظتبادئ إذل أن :1


ينبغ السماح للمساقتني باظتشاركة ،وإعالمهم بالقرارات اظتتعلقة بالتغ ات اصتوهرية يف الشةركة مثةل :التعةديالت
يف العقد األساس  ،الرتخيص بإصةدار أسةهم زيةادة رأس اظتةال ،العمليةات االسةتثنائية الةيت تةسؤدي إذل التةأث علةى
الشركة؛



حق اظتساقتني يف اظتشاركة بفعالية والتصويت يف اجتماعات اصتمعية العامة للمساقتني ،وينبغ أن لتاطوا علما
بالقواعد اليت حتكم اجتماعات هذ اصتمعية ،مبا يف ذلك إجراءات التصويت؛



ينبغ اإلفصاح عن اعتياكل والرتتيبات الرأشتالية اليت دتكن بعض اظتساقتني من اضتصول علةى درجةة مةن السةيطرة
ال تتناسب مع ملكيتهم من األسهم؛



ينبغ السماح لاسوا اظتسيطرة على الشركات بالعمل بطريقة تتميز بشفافية وكفاءة؛



ينبغ السماح للمساقتني مبا يف ذلك اظتستثمرين اظتسؤسسني مبمارسة حقو اظتلكية اطتاصة نم.

 .3المعاملة المتكافئة للمساىمين
لقد جاء يف الورقة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يتعلق نذا اظتبدأ ما يل :
ينبغ ة ة علة ةةى إطة ةةار حوكمة ةةة الشة ةةركات أن يضة ةةمن اظتعاملة ةةة العادلة ةةة لكافة ةةة اظتسة ةةاقتني ،ومة ةةن بية ةةنهم صة ةةغار اظتسة ةةاقتني
واألجانب ،كما ينبغ أن تتاح عتم فرصة اضتصول على تعويض فعل يف حالة انتهار حقوقهم .2
لقد حرصةت منظمةة التعةاون االقتصةادي والتنميةة ضتوكمةة الشةركات مةن خةالل هةذا اظتبةدأ علةى تأكيةد غايتهةا يف
تةةوف معاملةةة متسةةاوية وعادلةةة لكافةةة اظتسةةاقتني ،وخاصةة صةةغار اظتسةةاقتني مةةنهم ،باعتبةةار أهنةةم ال يتمتعةةون بةةنفد القةةدر
من االمتيازات واظتعاملة اليت تعطى للمستثمرين ذوي اضتصص الكربى ،والذين قد يسؤثرون على قةرارات الشةركة مبةا متةدم
مصاضتهم على حساب غ هم ،ويف هذا اإلطار ولضمان حتقق هةذا اظتبةدأ قامةت بوضةع غتموعةة مةن اإلر ةادات ،والةيت
نلاصها فيما يل :3
1

أزتد على خضر ،حوكمة الشركات ،مرجع السابق،

3

ػتمد مصطفى سليمان ،مرجع سابق ،ص ص.57 – 56 :

ص ص.113-112 :

Ocde, Op. Cit, p20.
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-

كتب أن يعامل اظتساقتون اظتنتمون إذل نفد الفئة معاملة متكافئة متساوية؛

-

ينبغ منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافية؛

-

ينبغ أن يطلب من أعضاء غتلد اإلدارة أو اظتديرين التنفيذيني اإلفصاح عن وجةود أيةة مصةاحل خاصةة نةم ،قةد
تتصل بعمليات أو مبسائل دتد الشركة.

 .4دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
لقةةد دعةةت مبةةادئ منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة ضتوكمةةة الشةةركات إذل ضةةرورة أن يضةةمن إطةةار حوكمةةة
الشةةركات احةرتام دور كافةةة األطةراف ذوي اظتصةةلحة يف الشةةركات مثةةل :الةةدائنني ،اظتةةوردين ،العمةةالء ،والعةةاملني بالشةةركة
وكافة األطراف اضتكومية ،مع توف كافة اظتعلومات اليت لتتاجوهنةا بصةورة منتظمةة ويف الوقةت اظتناسةب ،وضةمان احةرتام
حقهةةم يف التبلي ة أو االحتجةةاج لةةدى غتلةةد اإلدارة أو أي ةة جهةةة قانونيةةة أخةةرى يف حالةةة أي إخةةالل حبق ةةوقهم ،ولقةةد
نصةةت الورقةةة الصةةادرة عةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة فيمةةا متةةص هةةذا اظتبةةدأ علةةى مةةا يلة  :ينبغة علةةى إطةةار
حوكمة الشركات أن يعرتف حبقو أصةحاب اظتصةاحل الةيت ينشةئها القةانون أو تنشةأ نتيجةة اتفاقيةات متبادلةة ،وأن يعمةل
عل ةةى تش ةةجيع التع ةةاون النش ةةي ب ةةني الش ةةركات وأص ةةحاب اظتص ةةاحل يف خل ةةق الث ةةروة وف ةةرص العم ةةل ،واس ةةتدامة الش ةةركات
ماليا .1
ولاللتزام نذا اظتبدأ فقد حددت اظتنظمة غتموعة من اإلر ادات اليت كتب األخذ نا ،وه :2
-

ينبغ ة أن يعمةةل إطةةار حوكمةةة الشةةركات علةةى تأكيةةد اح ةرتام حقةةو أصةةحاب اظتصةةاحل الةةيت ينشةةئها القةةانون أو
تكون نتيجة التفاقات متبادلة؛

-

حينما لتم القانون حقو أصحاب اظتصاحل فإن أولئك ينبغة أن تتةاح عتةم فرصةة اضتصةول علةى تعويضةات يف
حالة انتهار حقوقهم؛

-

ينبغ السماح بوضع وتطوير آليات تعزيز وزيادة أداء مشاركة العاملني؛

-

حينما يشارر أصحاب اظتصةاحل يف عمليةة حوكمةة الشةركات كتةب أن تكفةل عتةم فرصةة اضتصةول علةى اظتعلومةات
ذات الصلة وبالقدر الكايف ،واليت نتكن االعتماد عليها يف الوقت اظتناسب ،وعلى أساس منتظم؛

-

ينبغ ة ألصةةحاب اظتصةةاحل أن يتمكن ةوا مةةن االتصةةال مبجلةةد اإلدارة لإلع ةراب عةةن اهتمامةةاهتم بش ةأن اظتمارسةةات
غ القانونية أو غ األخالقية ،وينبغ عدم اإلنقاص أو الغض من حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك؛

-

ينبغ أن يستكمل إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء لتنفيذ حقو الدائنني.
Ocde, Op. Cit, p 21.

2

د.ػتمد مصطفى سليمان ،مرجع سابق ،ص ص:

.59 -58
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 .5اإلفصاح والشفافية
يلعةةب اإلفص ةةاح دورا كب ة ا يف حوكم ةةة الشةةركات ،نظ ةرا ظتةةا نتثل ة مةةن اس ةةتقرار و ةةفافية وزتاي ةةة صتميةةع األط ةراف
اظتتعاملةة مةع هةذ الشةركات مبةا فيهةا األسةوا اظتاليةة ،باعتبةار يسةاعد علةى حتسةني فهةم اصتمهةور عتيكةل ونةواح نشةاط
الشةةركة وسياسةةاهتا وأدائهةا وكةةل مةةا يتعلةةق بالتزاماهتةةا األخالقيةةة والبيئيةةة وعالقاهتةا مةةع اجملتمعةةات الةةيت تعمةةل فيهةةا .وجتةةدر
اإل ةةارة إذل أنة ال يتوقةةع أن تفصةةح الشةةركات عةةن اظتعلومةةات الةةيت قةةد تسةةبب خطةرا أو هتديةةدا ظتركزهةةا التنافسة  ،إال إذا
كان اإلفصاح ضروريا لتوف اظتعلومات الكاملة الختاذ القرارات االستثمارية ولتجنب تضليل اظتستثمر وحن نتكن تقريةر
ما ه اظتعلومات اليت ينبغ اإلفصاح عنها كحد أدة ،فإن كث ا من الدول تطبق فكرة اظتاديةة أو األقتيةة

Materiality

 ،واظتعلوم ةةات اعتام ةةة نتك ةةن تعريفه ةةا بأهن ةةا اظتعلوم ةةات ال ةةيت ق ةةد ي ةةسؤدي ح ةةذفها ،أو حتريفه ةةا إذل الت ةةأث عل ة ةى الق ة ةرارات
االقتصادية اليت يتاذها مستادمو اظتعلومات.
دل تغفةل مبةةادئ منظمةة التعةةاون االقتصةادي والتنميةةة عةن االهتمةةام باإلفصةاح والشةةفافية ،حيةث دعةةت إذل ضةةرورة
ضمان توافر إفصاح سليم و فاف ويف الوقت اظتناسب ،وقد أ ارت إذل ذلك من خةالل اظتبةدأ اطتةامد ،والةذي يةنص
على ما يل  :ينبغ على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باإلفصاح السليم والصحيح يف الوقةت اظتناسةب عةن
كافةةة اظتوضةةوعات اعتامةةة اظتتعلقةةة بالشةةركة مبةةا يف ذلةةك اظتركةةز اظتةةارل واألداء وحقةةو اظتلكيةةة وحوكمةةة الشةةركات  .1كمةةا
تضةةمنت الورقةةة الصةةادرة عنهةةا حتديةةدا دقيقةةا للوثةةائق واظتعلومةةات الةةيت تةةرى بةةأن اإلفصةةاح عنهةةا يعةةد أمةةرا ضةةروريا لتحقةةق
هذا اظتبدأ واظتتمثلة يف ما يل :2

-

النتائة اظتالية ونتائة عمليات الشركة؛

-

أهداف الشركة؛

-

اظتلكيات الكربى لاسهم وحقو التصويت؛

-

سياسةةة مكافةةأة أعضةةاء غتلةةد اإلدارة والتنفيةةذيني الرئيسةةيني ،واظتعلومةةات اظتتعلقةةة بأعضةةاء غتلةةد اإلدارة مبةةا يف
ذلك مسؤهالهتم وطر اختيارهم.

-

العمليةات اظتتعلقةة بةأطراف مةن الشةركة ،حيةث أنة مةةن األمةور األساسةية الةيت يهةتم السةو مبعرفتهةا مةا إذا كانةةت
إدارة الشركات هتتم بتحقيق مصاحل رتيع اظتستثمرين نا؛

-

عوامل اظتااطرة اظتتوقعة؛

Ocde, Op. Cit, p 22.
2

أزتد على خضر ،اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات ،مرجع سابق ،ص ص.24-23 :
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-

اظتوضةةوعات اطتاصةةة بالعةةاملني وأصةةحاب اظتصةةاحل ا خةرين مثةةل الةةدائنني واظتةةوردين الةةيت تةةسؤثر بشةةكل مةةادي علةةى
أداء الشركة؛

-

هياكةةل وسياسةةات اضتوكمةةة ،وبصةةفة خاصةةة مةةا لتتوية أي نظةةام أو سياسةةة ضتوكمةةة الشةةركة والعمليةةات الةةيت يةةتم
تنفيةةذها مبوجبهةةا ،حيةةث يعتةةرب اإلفصةةاح عةةن هةةذ اعتياكةةل والسياسةةات وخاص ةة مةةا يتعلةةق بتقسةةيم السةةلطة بةةني
اظتساقتني واإلدارة وأعضاء غتلد اإلدارة من األمور اعتامة لتقييم حوكمة الشركات.
كما تضمنت نفد الورقة دعوة صرلتة ؿتو ضةمان االلتةزام بالتصةريح السةليم والشةفاف عةن هةذ اظتعلومةات
والبيانات ،وذلك جتنبا لتضليل اظتستثمرين وكافة األطراف الةيت تربطهةا عالقةة بالشةركة ،ويف هةذا اإلطةار فقةد حثةت
على اتباع اإلر ادات التالية:1



ينبغ إعداد اظتعلومات واإلفصاح عنها طبقا للمستويات النوعية اظترتفعة للمحاسبة واإلفصاح اظتةارل وغة اظتةارل،
حيث أن وضع وتطبيق معاي عالية النوعية ومعرتف نا دوليا يسةاعد علةى حتسةني الشةفافية ،وُنتكةن مةن مقارنةة
القوائم والتقارير اظتالية فيما بني الدول ،وينبغة أن يةتم وضةع هةذ اظتعةاي مةن خةالل عمليةات مفتوحةة ومسةتقلة
وعلنية تتضمن القطاع اطتاص واألطراف األخرى اظتهتمة مثل :االحتادات اظتهنية واطترباء اظتستقلني؛



ينبغ ة القيةةام بعمليةةة تةةدقيق خارجيةةة سةةنوية ومسةةتقلة بواسةةطة مةةدقق مسةةتقل وكةةفء ومسؤهةةل لتقةةدمي تأكيةةدات
خارجية وموضوعية جمللد اإلدارة واظتساقتني بأن القوائم اظتالية دتثل بصد اظتركز اظتارل وأداء الشركة؛



ينبغ ة علةةى اظتةةدققني اطتةةارجيني أن يكون ةوا قةةابلني للمسةةاءلة واةاسةةبة أمةةام اظتسةةاقتني ،وعلةةيهم واجةةب بالنسةةبة
للشركات هو أن يقوموا مبمارسة كافة ما تقتضي األصول اظتهنية يف عملية التدقيق؛



ينبغ ة يف قن ةوات بةةث اظتعلومةةات أن تةةوفر فرصةةة متسةةاوية ويف التوقيةةت اظتناسةةب مةةع كفةةاءة التكلفةةة ظتسةةتادم
اظتعلومات ذات الصلة؛



ينبغ ة اسةةتكمال إطةةار حوكمةةة الشةةركات مبةةنهة فعةةال ،يتن ةاول ويشةةجع علةةى تقةةدمي التحلةةيالت أو اظتشةةورة عةةن
طريق اةللني والسماسرة ووكاالت التقييم والتصةنيف وغ هةا ،واظتتعلقةة بةالقرارات الةيت يتاةذها اظتسةتثمرون بعيةدا
عةةن أي تعةةارض هةةام يف اظتصةةلحة ،قةةد يةةسؤدي إذل اإلض ةرار بنزاهةةة مةةا يقومةةون ب ة مةةن حتليةةل أو مةةا يقةةدمون مةةن
مشورة.

Ocde, Op. Cit, p 22.
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 .6مسؤوليات مجلس اإلدارة
يعترب غتلد اإلدارة أهةم آليةات حوكمةة الشةركات ظتةا لة مةن دور يف توجية اسةرتاتيجية الشةركات واإل ةراف علةى
األداء اإلداري ،واإل راف على النظم اليت تضمن قيام الشركات بإطاعة القوانني اظتطبقة ،وضةمان حتقيةق عائةد مناسةب
للمساقتني ،مع منع تعارض اظتصاحل من خالل التعامل بشكل عادل مع كل من اظتسةاقتني وأصةحاب اظتصةاحل ا خةرين
من عاملني ودائنني وعمالء وموردين وغتتمعات ػتلية.
يف هةةذا اإلطةةار فقةةد حةةددت منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة بدقةةة مةةن خةةالل اظتبةةدأ السةةادس مةةن مبادئهةةا
اظتتعلقة حبوكمة الشركات مسسؤوليات غتلد اإلدارة ،قصدا منها لتجنةب اطتلةي بةني مسةسؤوليات واظتسةسؤوليات الةيت تتوالهةا
إدارة الشركات من جهة ،وإلتاحة الفرصة إلخضاع للمساءلة يف حالة أي إخةالل مبهامة 1مةن جهةة أخةرى .وفيمةا يلة
الوظائف واظتسسؤوليات األساسية جمللد اإلدارة اليت جاءت نا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:2
-

كتةب أن يعمةل أعضةاء غتلةد اإلدارة علةةى أسةاس تةوف كامةل للمعلومةات ،وعلةةى أسةاس النوايةا اضتسةنة وسةةالمة
القواعد اظتطبقة ،كما كتب أن يعمل لتحقيق صاحل الشركة واظتساقتني؛

-

حينما ينتة عن قرارات أعضاء غتلد اإلدارة تأث ات متباينة على ؼتتلف فئات اظتساقتني ،فإن اجمللد ينبغة أن
يعمل على حتقيق اظتعاملة اظتتكافئة صتمع اظتساقتني؛

-

كتة ةةب أن يضة ةةمن غتلة ةةد اإلدارة التوافة ةةق مة ةةع الق ة ةوانني السة ةةارية وأن يطب ة ةةق معة ةةاي أخالقي ة ةةة عالية ةةة ،وأن يأخ ة ةةذ
يف االعتبار اهتمامات كافة أصحاب اظتصلحة؛

-

يتعني على غتلد اإلدارة أن يقوم بوظائف رئيسية معينة تتضمن:


مراجعة ةةة وتوجي ة ة اس ة ةرتاتيجية الشة ةةركة وخطة ةةي العمة ةةل ،وسياسة ةةة اظتا ة ةةاطرة واظتوازنة ةةات الس ة ةةنوية وخطة ةةي
النشةةاطات الرئيسةةية ،وأن يضةةع أهةةداف األداء ويتةةابع تنفيةةذها ،إضةةافة إذل تةةورل اإل ةراف علةةى االتفةةا
الرأشتارل وعمليات االستحواذ وبيع األصول؛



اختيار اظتسسؤولني التنفيذيني الرئيسيني ،وتقرير اظترتبات واظتزايا اظتمنوحة عتم ومتابعتهم؛



مراعةةاة التناسةةب بةةني مكافةةآت كبةةار التنفيةةذيني وأعضةةاء غتلةةد اإلدارة ومصةةاحل الشةةركات واظتسةةاقتني يف
األجل الطويل ،حيث أن كتب حتديةد بيةان بسياسةة اظتكافةآت واظترتبةات وعالقتهةا بةاألداء والشةروط الةيت
كتةةب مراعاهتةا عنةةد دفةةع اظتكافةةآت لاعضةةاء عنةةد قيةةامهم بنشةةاطات ختةةرج عةةن نطةةا عمةةل اجمللةةد مثةةل:
تقدمي االستشارات؛
Ocde, Op. Cit, p 24.
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ض ةةمان الش ةةفافية يف عملي ةةة تر ةةيح وانتا ةةاب غتل ةةد اإلدارة ،وال ةةيت كت ةةب أن ت ةةتم بش ةةكل رشت ة  ،حي ةةث
يشجع هذا اظتبدأ اظتساقتني علةى القيةام بةدور نشةي يف تر ةيح وانتاةاب األعضةاء ،كمةا تقةع علةى غتلةد
اإلدارة مس ةةسؤولية التأك ةةد م ةةن أن اإلجة ةراءات اظتوض ةةوعة للرت ةةيح تتمت ةةع بالش ةةفافية ،وأن لت ةةدد األعض ةةاء
اةتملني للمجلد والذين تتوافر لديهم الكفاءات واطتربات الالزمة.



متابعةةة وإدارة صةةور تعةةارض اظتصةةاحل اظتاتلفةةة بالنسةةبة لةةإلدارة التنفيذيةةة وغتلةةد اإلدارة واظتسةةاقتني ،مبةةا يف
ذلةةك إسةةاءة اسةةتادام أصةةول الشةةركات وإج ةراء تعةةامالت األط ةراف ذوي الصةةلة ،حيةةث أن ة عنةةد قيةةام
غتلةةد اإلدارة مبسةةسؤوليات يف الرقابةةة اإل ةرافية وجةةب علي ة أن يشةةجع عمليةةات االتصةةال اظتبا ةةر مةةن قبةةل
اظتدققني الداخليني أو اظتستشارين القانونيني يف نطا الوظائف اظتوكلة إلةيهم ،وكةذلك عمليةات اإلخطةار
عن السلور غ األخالق أو غ القانوة من قبل رتيع عمال وموظف الشركات؛



ضمان سالمة التقارير اةاسبية واظتالية للشركات ،مبةا يف ذلةك وجةود اظتراجعةة اظتسةتقلة وإكتةاد نظةم الرقابةة
اظتالئمةةة ،وبصةةفة خاصةةة نظةةم إدارة اظتاةةاطر والرقابةةة اظتاليةةة وااللتةزام بإحكةةام القةوانني ،حيةةث أنة لضةةمان
نزاهة الةنظم األساسةية لإلخطةار واإل ةراف فةإن علةى غتلةد اإلدارة أن يضةع خطوطةا واضةحة للمسةسؤولية
واظتس ةةاءلة يف كاف ةةة أؿت ةةاء التنظ ةةيم وعل ةةى الك ةةل اتباعه ةةا مب ةةا يف ذل ةةك اظتراجع ةةون ال ةةداخليون واطت ةةارجيون
(اظتستقلون) ،مع ضمان وجود إ راف مناسب وسليم من جانب اإلدارة العليا؛



اإل ةراف علةةى عمليةةات اإلفصةةاح واالتصةةال ،حيةةث كتةةب علةةى غتلةةد اإلدارة أن يقةةرر بوضةةوح وظةةائف
ومسسؤوليات غتلد اإلدارة وإدارة الشركات؛



اإل ةراف علةةى فعاليةةة ؽتارسةةات حوكمةةة الشةةركات وإج ةراء التغي ة ات إذا لةةزم األمةةر ،أي يقةةع علةةى غتلةةد
اإلدارة االسةةتعراض اظتسةةتمر عتيكةةل الشةةركات ،حبيةةث يتأكةةد أن هنةةار خطوطةةا واضةةحة ظتسةةاءلة اإلدارة يف
رتيع أؿتاء التنظيم ،إضافة إذل ضرورة اإل راف واإلفصاح عن حوكمة الشركات وؽتارساهتا؛



كتةةب أن يةةتمكن غتلةةد اإلدارة مةةن ؽتارسةةة التقيةةيم اظتوضةةوع لشةةسؤون الشةةركات ،وأن كتةةري ذلةةك بصةةفة
خاص ةة علةةى ؿتةةو مسةةتقل علةةى اإلدارة التنفيذيةةة ،ولك ة يكةةون غتلةةد اإلدارة قةةادرا علةةى ؽتارسةةة حكةةم
موضةوع فإنة البةد مةن وجةود عةدد كةاف مةن أعضةاء غتلةد اإلدارة اظتسةتقلني عةن إدارة الشةركة ،كةةذلك
يعترب الفصل بني منصب رئيد غتلد اإلدارة والةرئيد التنفيةذي مةن اظتمارسةات اصتيةدة الةيت تسةاعد علةى
حتقيق توازن مناسب بني السلطات ويزيد من اةاسبة عن اظتسسؤولية وحتسةني عمليةة اختةاذ القةرارات بصةفة
مستقلة عن إدارة الشركات؛
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حن ُنتكةن ألعضةاء غتلةد اإلدارة أن يقومةوا مبسةسؤوليتهم فإنة ينبغة أن تتةاح عتةم كافةة اظتعلومةات الدقيقةة
ذات الصلة ويف الوقت اظتناسب.

كما أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على ضرورة أن يتيح إطةار حوكمةة الشةركات اطتطةوط اإلر ةادية
االسةرتاتيجية لتوجية الشةةركات وأن يكفةةل اظتتابعةةة الفعالةةة لةةإلدارة التنفيذيةةة مةةن قبةةل غتلةةد اإلدارة ،وأن يضةةمن مسةةاءلة
غتلد اإلدارة من قبل الشركة واظتساقتني.
عمومةةا نتكةةن تلاةةيص اظتبةةادئ السةةتة ضتوكمةةة الشةةركات الةةيت جةةاءت نةةا منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة مةةن
خالل الشكل

رقم.1.1:

الشكل رقم 1.1:معاي حوكمة الشركات حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

المصدر :حساني رقية وآخرون ،مداخلة حتت عنوان آلياات الحوكماة ودورىاا فاي الحاد مان الفسااد الماالي واإلداري ،مقدمةة إذل
اظتلتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اظتارل واإلداري ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسي  ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،اصتزائر ،يوم  7-6ماي  ،2012ص .12

 .3.2.1المب ا ااادئ الخاصا ا اة بمرك ا ااز المش ا ااروعات الدولي ا ااة الخاص ا ااة للحوكم ا ااة :قب ة ةةل تن ة ةةاول اظتب ة ةةادئ
اليت جاء نا مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة سنقوم أوال بعرض ةة عنها فيما يل :
 .1.3.2.1لمحة عن المبادئ الخاصة بمركز المشروعات الدولية الخاصة للحوكمة:
لقةةد قةةام مركةةز اظتشةةروعات الدوليةةة اطتاصةةة بالتعةةاون مةةع االحت ةةاد العةةاظت للغ ةةرف التجاريةةة بصةةياغة غتموعةةة مةةن
اظتبادئ اليت تستهدف تيس توف متطلبات اضتوكمة الر يدة داخل كيانةات األعمةال سةواء كانةت أفةرادا أو ةركات أو
24
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منظمات ،واظتنتمية للقطاع اطتاص 1.وجعلها توفر خطوطا إر ادية تستهدف إكتاد منظمات تتسةم بالفعاليةة وبالتمثيةل
الر يد ظتصاحل أعضائها ،دوفتا نظر إذل طبيعة هيكل العضوية.
 .2.3.2.1معايير الحوكمة الخاصة بمركز المشروعات الدولية الخاصة
تتمثل مبادئ حوكمة الشركات اليت جاء نا مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة فيما يل :
 .1بناااء جمعيااات أعمااال مسااتقلة تسااتند إلااى متطلبااات تأديااة الرسااالة التااي أنشاائت ماان أجلهااا وخدمااة مصااالح
أعضائها:
لقةد أ ةارت الورقةةة الصةادرة عةن مركةةز اظتشةروعات الدوليةة اطتاصةةة فيمةا متةص هةةذا اظتبةدأ إذل أنة يتعةةني بنةاء إطةةار
اضتوكمةةة يف رتعيةةات األعمةةال يتةةيح إكتةةاد مسؤسسةةات مسةةتقلة ،وفعالةةة ،وموجهةةة ؿتةةو حتقيةةق الرسةةالة الةةيت أُنشةةئت مةةن
اجلهةةا ،وأن يعةةرب عةةن اهتمامةةات رتيةةع األعضةةاء ،2كمةةا تضةةمنت الورقةةة غتموعةةة مةةن اإلر ةةادات ،والةةيت ركةةزت غتملهةةا
علةةى اضتةةث علةةى ترسةةيخ الشةةفافية والعدالةةة يف اظتعاملةةة بةةني رتيةةع األعضةةاء وخدمةةة مصةةاضتهم مبةةا يعةةود بالفائةةدة علةةى
اصتميع واعتربت غتلد اإلدارة مسسؤوال عن رتيع القرارات واظتهام اليت يقوم نا ،وفيما يلة أهةم اإلر ةادات الةيت تناولتهةا
لتحقق هذا اظتبدأ:3
-

ينبغ ة أن تقةةوم رتعيةةات األعمةةال برتسةةيخ مبةةادئ الدنتقراطيةةة واظتعاملةةة العادلةةة والشةةفافية فيمةةا يتصةةل باختيةةار
أعضاء غتالد إدارهتا وؽتارسة أنشطتها والتعامل مع أعضائها؛

-

ينبغة أن يضةةمن إطةةار اضتوكمةةة امعيةةات األعمةةال قيةةام اصتمعيةةة دمةةة مصةةاحل أعضةةائها ،والتمتةةع باالسةةتقاللية
عن أية تأث ات خارجية؛

-

ينبغة أن يتصةف متاةذو القةرار يف اصتمعيةة باضتيةاد عنةد قيةامهم مبهةامهم ،وأن نتارسةوا تلةك اظتهةام بعنايةة فائقةةة،
فضال عن أقتية اضترص على جتنب تعارض اظتصاحل والعمل على ما لتقق صاحل اصتمعية على أفضل ؿتو ؽتكن؛

-

ينبغ أن يسؤكد إطةار اضتوكمةة باصتمعيةة علةى مسةسؤولية أعضةاء غتلةد اإلدارة وجهةاز العةاملني نةا عمةا يقومةون بة
من مهام وما يتاذون من قرارات؛

-

ينبغ حتقيق االتسا بني أنشطة رتعية األعمال وبني الرسالة اليت أنشئت من أجلها؛

-

كتب أن يكون إطار اضتوكمة مبثابة ضمان ضتيادية رتعية األعمال؛

1

مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة »  ،« Cipeمبادئ الحوكمة لجمعيات األعمال والغرف التجارية ،تاريخ االطالع ،2014-03-23:ص  ،5اظتوقع:
http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Governance%20Principles%20for%20Business%20Associations%20and
%20Chambers%20of%20Commerce%20-%20AR.pdf

2

اظترجع السابق ،ص .3

3

اظترجع السابق ،ص ص:

.4-3
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-

ينبغ ة أن يتضةةمن إطةةار اضتوكمةةة نظامةةا سةةليما إلدارة اظتاةةاطر والرقابةةة الداخليةةة ،وأن يكةةون هةةذا اإلطةةار مع ةربا
بشكل سليم وواقع عن اطتطة االسرتاتيجية صتمعية األعمال.

-

كتةةب أن تك ةةون رسةةالة اصتمعيةةة معةةربة عةةن مصةةاحل أعضةةائها واهتمامةةاهتم ،وأن ي ةةتم وضةةع هةةذ الرسةةالة بص ةةورة
دنتقراطي ةةة تض ةةمن إ ة ةرار كاف ةةة األعض ةةاء يف وض ةةعها ،كم ةةا ينبغة ة مراجع ةةة ه ةةذ الرس ةةالة بص ةةفة دوري ةةة ،وإع ةةادة
صياغتها على النحو الذي يعرب عن اصتمعية ،مع ضمان اإلظتام الكامل من جانب األعضاء نذ الرسالة.

-

من الالزم أن يكون إطار اضتوكمة معربا بشكل سليم وواقع عن اطتطة االسرتاتيجية صتمعية األعمال؛

-

مةةن األمةةور اظتهمةةة أيضةةا تضةةمني إطةةار اضتوكمةةة إر ةةادات بشةةأن الظةةروف واضتةةاالت الةةيت يسةةمح فيهةةا لاعضةةاء
باستادام اسم رتعية األعمال مقرتنا بأنشطتهم اطتاصة.

-

فيمةةا يتصةةل بصةةياغة األورا الةةيت تعكةةد مواقةةف رتعيةةة األعمةةال إزاء السياسةةات العامةةة ،كتةةب أن يتةةيح إطةةار
اضتوكمةةة تكةةوين صتةةان السياسةةات الةةيت تعةةرب بشةةكل سةةليم عةةن مصةةاحل أعضةةائها واهتمامةةاهتم بصةةورة دنتقراطيةةة
وقائمة على اإلظتام الكايف اوانب اظتوضوعات اليت كتري تناوعتا؛

-

التأكيد على أن تكون قرارات مسسؤورل اصتمعية بشأن تكةوين أو حةل اللجةان متسةمة بالشةفافية الكاملةة ،وذلةك
لضةةمان أن تكةةون تلةةك اللجةةان معةةربة عةةن مصةةاحل اصتمعيةةة ،ال علةةى مصةةاحل أف ةراد بعيةةنهم ،وحتقيقةةا عتةةذا اعتةةدف
كتب أن يتضمن إطار اضتوكمة إر ادات مكتوبة بشأن كيفية تناول موضةوع صتةان السياسةات ،وأن يكةون هنةار
التزام وإلزام من جانب غتلد اإلدارة بضرورة اتباع هذ اإلر ادات؛

-

ضمان الوضوح والشفافية يف قواعد وعمليات تشكيل اللجان؛

-

ينبغ أن يتضمن إطار اضتوكمة إجراءات واضحة بشأن تدفق اظتعلومةات والتفاعةل بةني صتةان السياسةات وغتلةد
اإلدارة.
 .2األعضاء بوصفهم مالكي جمعية األعمال
لقد حث هذا اظتبدأ على ضةرورة أن يعةرب إطةار اضتوكمةة عةن إدرار حقيقةة مسؤداهةا أن األعضةاء هةم أسةاس وجةود

اصتمعيةةة ،وأن يضةةمن بالتةةارل دتكيةةنهم مةةن ؽتارسةةة دورهةةم كمةةالر للجمعيةةة ،لةةديهم القةةدر الةةالزم مةةن اظتعلومةةات بشةةأهنا.
كمةةا أحل علةةى أن تتضةةمن نظةةم ول ةوائح اصتمعيةةة حتديةةدا واضةةحا ضتقةةو ومسةةسؤوليات األعضةةاء مةةع تةةوف كافةةة الظ ةروف
الالزمة لتمكني أعضاء اصتمعية من ؽتارسة حقوقهم وواجباهتم مبا متدم مصاحل رتيع األطراف.
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وكةةذلك ض ةةمان ؽتارسةةة عملي ةةة اضتوكمةةة بطريق ةةة تتصةةف بالش ةةفافية واظتسةةاءلة ،م ةةع حتقيةةق الدرج ةةة الالزمةةة م ةةن اظتهني ةةة
والفاعلية لتلك اظتمارسة.1
 .3التعامل مع األعضاء على أساس من المساواة والتكافؤ
لقد حث هذا اظتبدأ على ضرورة تضمني إطار اضتوكمة مةا يضةمن اظتعاملةة العادلةة واظتتكافئةة لكافةة أعضةاء رتعيةة
األعمال ولتجسيد هذا اظتبدأ فقد تضمنت الورقة الصادرة عن مركةز اظتشةروعات الدوليةة اطتاصةة غتموعةة مةن التوصةيات
واليت نلاصها يف النقاط التالية:2
 األعضاء بكافة فئات ومستويات العضوية كتب أن يلقوا معاملة متكافئة؛
 كتةةب التحديةةد الواضةةح ظتعةةاي تصةةنيف فئةةات ومس ةتويات العضةةوية إن وجةةدت وأن يكةةون هنةةار ضةةمان كةةاف
إلظتام رتيع األعضاء بتلك اظتعاي ؛
 ينبغ ة أن تتةةيح العمليةةات واإلج ةراءات اظتطبقةةة يف االجتماعةةات العامةةة معاملةةة رتيةةع األعضةةاء علةةى ؿتةةو يتسةةم
بالتكافسؤ واظتساواة ،إذ ينبغ أال تنطوي اإلجراءات على صعوبات أو تكاليف غ مربرة عند التصويت؛
 يلزم لعملية حشد التأييد أن تكون معربة عن احتياجات وأولويات القطاع العريض من أعضاء اصتمعية؛
 حيثما يرتتب على القرارات الصادرة عن اصتمعية تأث ات متفاوتة علةى أعضةائها ،مةن اظتتعةني علةى غتلةد اإلدارة
التعامل مع كافة األعضاء بشكل متكافئ.
 .4دور وىيكل ومسؤوليات اإلدارة
لقةد حثةت مبةادئ مركةز اظتشةروعات الدوليةة اطتاصةة علةى ضةرورة أن يةسؤدي إطةار اضتوكمةة امعيةات األعمةةال إذل
ضةةمان تعي ةني غتلةةد إدارة يلتةةزم بالتوجي ة االس ةرتاتيج للجمعيةةة ،ويقةةوم بصةةياغة السياسةةات الالزمةةة ويتةةابع تنفيةةذها،
ويعمةةل علةةى االلت ةزام بتطبيةةق الق ةوانني والل ةوائح اظتعمةةول نةةا علةةى اظتسةةتوى ال ةةوطين ،فضةةال عةةن تأكيةةدها علةةى ضةةمان
اظتس ةةاءلة والش ةةفافية وااللت ةةزام مبع ةةاي أخالقي ةةات العم ةةل ،وض ةةمان اإلدارة اظتناس ةةبة ع ةةن طري ةةق تعي ةةني فري ةةق م ةةن الع ةاملني
اةرتفني .3ولتحقق هذا اظتبدأ فقد وضعت غتموعة من اإلر ادات ،واليت سوف نلاصها يف النقاط التالية:4

1

اظترجع السابق ،ص ص:

2
3

اظترجع السابق ،ص .8

اظترجع السابق ،ص .9

4

اظترجع السابق ،ص ص:

.7-6

.14-10
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-

ينبغ ة أن يكةةون هنةةار فصةةل واضةةح بةةني جةةانيب اضتوكمةةة واإلدارة امعيةةات األعمةةال ،ونةةذا الشةةأن ينبغ ة أن
يضةةطلع غتلةةد اإلدارة مبهامة الةةيت تسةةتهدف حتقيةةق التةوازن السةةليم بةةني العمةةل التطةةوع  ،والعمةةل الةةذي يقةةوم بة
جهاز العاملني اظتعني لقاء أجور ورواتب؛

-

كتةةب أن يتضةةمن إطةةار اضتوكمةةة امعيةةة األعمةةال تعريفةةا واضةةحا ظتسةةسؤوليات غتلةةد اإلدارة واظتةةوظفني التنفيةةذيني،
وأن يضمن التنفيذ السليم لتوزيع األدوار واظتهام بني اجملموعني؛

-

نظ ةرا ألقتيةةة الفصةةل بةةني جةةانيب اضتوكمةةة واإلدارة ،فإن ة ينبغ ة عل ةةى أعضةةاء غتل ةةد اإلدارة اظتبةةادرة باالض ةةطالع
مبسسؤولياهتم ،بدال عن الوضع السليب اظتتمثل يف غترد االستجابة للمبادرة من جانب اظتوظفني؛

-

كتب أال يعمل غتلد اإلدارة على نقل مهام ومسسؤوليات إذل اظتوظفني؛

-

ينبغة أن يكةةون عةدد أعضةةاء غتلةةد اإلدارة متسةقا مةةع هيكةل اصتمعيةةة وحجةةم العضةوية نةةا ،وبتعبة آخةةر ينبغة
أن تتجنةةب اصتمعيةةة تشةةكيل غتلةةد إدارهتةةا مةةن عةةدد قليةةل مةةن األعضةةاء يكةةون قاص ةرا عةةن التعب ة عةةن حجةةم
وهيكةةل العضةةوية نةةا ،كمةةا ينبغ ة جتنةةب تشةةكيل اجمللةةد مةةن عةةدد كبة مةةن األعضةةاء علةةى ؿتةةو ال يتناسةةب مةةع
حجم اصتمعية؛

-

ذتة أقتية لقيام أعضاء غتالد اإلدارة بأدوارهم استنادا إذل خلفيات ومعلومات كافيةة ،جنبةا إذل جنةب مةع حسةن
النية ،والعناية الواجبة ،مبا لتقق صاحل اصتمعية وأعضاءها ،بشكل ال يتعارض مع القوانني واللوائح ذات الصلة.

-

مةةن األمةةور الواجبةةة أن يعمةةل إطةةار اضتوكمةةة الةةذي يةةتم اعتمةةاد علةةى تعزيةةز االجتةةا ؿتةةو تنميةةة وزيةةادة مهةةارات
أعضاء غتلد اإلدارة وخلفياهتم العملية ،لضمان اضطالعهم مبسسؤولياهتم على أفضل ؿتو ؽتكن.

 .5اإلفصاح والشفافية
لقد نص هذا اظتبدأ علةى أن اإلفصةاح الةدقيق والسةليم يعتةرب مةن اظتتطلبةات األساسةية الةيت كتةب أن لتتويهةا إطةار
اضتوكمةةة يف رتعيةةات األعمةةال ،كمةةا أكةةد علةةى ضةةرورة أن يكةةون متصةةال بكافةةة األمةةور اظتتعلقةةة امعيةةة األعمةةال ،مبةةا يف
ذلك اظتوقف اظتارل ،وجوانب األداء والعضوية ،ورتيع اظتسائل الضرورية األخرى.1
 .6العالقة مع أصحاب المصالح
لقةةد نةةص هةةذا اظتبةةدأ علةةى ضةةرورة أن يكةةون أعضةةاء اصتمعيةةة علةةى علةةم مباتلةةف العالقةةات الةةيت ت ةربي رتعيةةات
األعمال مع اجملموعات الرئيسية من أصحاب اظتصاحل ،وأن تسؤدي تلك العالقات إذل حتقيق صةاحل رتيةع أعضةائها علةى
أفضل ؿتو ؽتكن.1
1

اظترجع السابق ،ص ص:

.16-15
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 .7ضمان إرساء إطار مؤسسي فعال لحوكمة جمعيات األعمال
لقةةد أكةةد اظتبةةدأ السةةابع واألخة مةةن مبةةادئ مركةةز اظتشةةروعات الدوليةةة اطتاصةةة علةةى ضةةرورة وجةةود إطةةار مسؤسسة
للحوكمةةة يف رتعيةةات األعم ةال لتقةةق العدالةةة والشةةفافية واظتسةةاءلة واظتسةةسؤولية يف اجملةةالني العةةام واطتةةاص ،علةةى أن يكةةون
هذا اإلطار متسقا مع القوانني واللوائح السارية.2

1

اظترجع السابق ،ص .17

2

اظترجع السابق ،ص .19
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المبحث الثالث :واقع حوكمة الشركات في الجزائر
إن اصتزائةةر ورغبةةة منهةةا يف تبةةين مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات فقةةد حاولةةت االسةةتفادة مةةن التجةةارب الدوليةةة يف هةةذا
اجملال ،السيما بعد التشجيعات اليت لقيتها من العديةد مةن اظتنظمةات العاظتيةة ،وعلةى رأسةها منظمةة التعةاون االقتصةادي
والتنمية ،وكةذلك صةندو النقةد الةدورل والبنةك العةاظت  ،ومشةروع االحتةاد األورويب الةذي خصةص برناغتةا ماليةا مببلة

10

مليةةون أورو لةةدعم اضتوكمةةة فيهةةا ،أيةةن سةةعت إذل حتسةةني بيئةةة األعمةةال يف الةةبالد ،مةةن خةةالل قيامهةةا بعةةدة إصةةالحات
هيكلية مست اصتوانب التنظيمية والتشريعية اليت حتكمها .كما قامت بعةدة مبةادرات لتفعيةل إطةار حوكمةة الشةركات يف
اصتزائةر ،ومةن بينهةا قيامهةا بإصةدار ميثةا اضتكةم الرا ةد للمسؤسسةات ،والةذي تبنتة وزارة اظتسؤسسةات الصةغ ة واظتتوسةطة
سةةنة  ،2009وكةةذلك قيامهةةا بتأسةةيد مركةةز حوكمةةة اصتزائةةر قصةةد الشةةروع يف مسةةعى يهةةدف إذل تطبيةةق مبةةادئ اضتوكمةةة
على أرض الواقع.
مةةن خةةالل هةةذا اظتبحةةث سةةوف ؿتةةاول اسةةتعراض واقةةع اصتزائةةر مةةن اضتوكمةةة ،مةةن خةةالل دراسةةة ؼتتلةةف األطةةر
التش ةريعية والتنظيميةةة الةةيت حتكةةم بيئةةة األعمةةال يف اصتزائةةر بالنسةةبة للقطةةاعني اطتةةاص والعةةام ،وتبيةةان عالقتهةةا باضتوكمةةة
آخةذين بعةةني االعتبةةار خصوصةةيات اظتسؤسسةات اصتزائريةةة وكةةذلك إبةراز ؼتتلةةف اصتهةود واظتسؤ ةرات اإلكتابيةةة اظتوحيةةة برغبةةة
اصتزائر يف الس قدما ؿتو تبين مبادئها.
 .1.3.1الحوكمة في المؤسسات الخاصة في الجزائر
تلعب اظتسؤسسات اطتاصة دورا هاما يف االقتصاد اصتزائري ،كوهنا دتثل أكثر اظتسؤسسةات تعةدادا ،كمةا تعتةرب أكثرهةا
مساقتة يف حتقيق بعض السياسات االقتصادية واالجتماعية واليت تعجز اظتسؤسسات العمومية عن حتقيقها.
نظةرا للسياسةةة اظتنتهجةةة مةةن اصتزائةةر مةةسؤخرا خاصةة بعةةد اجتاههةةا ؿتةةو تبةةين سياسةةة االنفتةةاح االقتصةةادي ،أصةةبحت
تورل أقتية كب ة عتذا النوع من اظتسؤسسةات ،مةن خةالل عملهةا علةى خوصصةة اظتسؤسسةات العموميةة االقتصةادية ،وكةذلك
التشةةجيعات والتسةةهيالت والةةدعم اظتوج ة ؿتةةو تأسةةيد هةةذا النةةوع مةةن اظتسؤسسةةات ،ومةةا رافق ة مةةن ػتاولةةة إلضةةفاء قةةيم
اضتوكمة ،مبا فيها الشفافية واظتساءلة واظتسسؤولية والتحسني يف األطةر التشةريعية والتنظيميةة الةيت تةنظم عمةل هةذ األخة ة،
وحتكم ؼتتلف العالقات اليت تربطها مع ؼتتلف األطراف اليت تتعامل معها.
 .1.1.3.1لمحة عن المؤسسات الخاصة في الجزائر
سةوف ؿتةاول مةن خةالل هةذا اظتطلةب تقةدمي ةةة عةن ؼتتلةف مراحةل تطةور هةذ الفئةة مةن اظتسؤسسةات ،مث نتطةةر
بعد ذلك إذل تبيان طبيعتها يف بيئة األعمال اصتزائرية.
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 .1مراحل تطور المؤسسات الخاصة في الجزائر
لقد تطورت اظتسؤسسات اطتاصة يف اصتزائر عرب مرحلتني:
 المرحلااة األولااى ) :(1989-1962تبنةةت اصتزائةةر بعةةد اسةةتقالعتا سياسةةة التنميةةة الشةةاملة اظتسةةتوحاة مةةن التوج ة
اال رتاك الذي اعتمدت كمنهة لبناء االقتصاد الوطين ،واعتمدت يف حتقيق ذلك علةى سياسةة التصةنيع الثقيةل
أي إنشةاء اظتسؤسسةةات العامةةة ذات اضتجةم الكبة  ،هةةذ السياسةة ةةددت اطتنةةا علةى اظتسؤسسةةات اطتاصةةة ،عتةةذا
اؿتصةةرت هةةذ اظتسؤسسةةات يف بعةةض الصةةناعات التقليديةةة واألنشةةطة التجاريةةة ،1وأصةةبحت ثغ ةرات عةةدم تطورهةةا
واضحة خالل هذ الفرتة.
مةةع بدايةةة الثمانينيةةات بةةدأت سياسةةات اقتصةةادية جديةةدة تلةةوح يف األفةةق ،وذلةةك رغبةةة مةةن قبةةل الدولةةة يف
إحةةداث إصةةالحات هيكليةةة يف االقتصةةاد الةةوطين للتافيةةف مةةن حةةدة األزمةةات اظتتناميةةة ،وقةةد كةةان اظتاططةةان
اطتماسة ة ةةيان األول ) ،(1984-1980والثة ة ةةاة ) (1989-1985كتسة ة ةةدان مرحلة ة ةةة اإلصة ة ةةالحات يف ظة ة ةةل اسة ة ةةتمرار
االختيةةار اال ةرتاك وإعةةادة االعتبةةار نسةةبيا للقطةةاع اطتةةاص ،والرتاجةةع عةةن سياسةةات الصةةناعات الثقيلةةة ضتسةةاب
الصةناعات اطتفيفةةة واظتتوسةةطة ،فصةةدرت العديةةد مةةن القةوانني الةيت أثةةرت علةةى منظومةةة اظتسؤسسةةات اطتاصةةة ،ومةةن
بينها القانون اظتسؤرخ يف  1982-08-21اظتتعلق باالستثمار.2
 المرحلااة الثانيااة )مةةن  1989إذل يومنةةا هةةذا( :ابتةةداء مةةن سةةنة  1989ونظ ةرا للنتةةائة السةةلبية اظتسةةجلة يف ؼتتلةةف
القطاعةةات وظتواجهةةة عمةةق األزمةةة الةةيت جتتةةاح الةةبالد ،خاصةة يف ظةةل زيةةادة حةةدة الغضةةب الشةةعيب ،وزيةةادة حاجةةة
اصتزائ ةةر للمسة ةةاعدات االئتماني ةةة مة ةةن اظتسؤسس ةةات النقدية ةةة واظتالي ةةة الدولية ةةة وتط ةةور عالقاهتة ةةا معه ةةا ،بة ةةدأ التوج ة ة
االقتص ة ةةادي يف اصتزائ ة ةةر يع ة ةةرف حت ة ةةوال ؿت ة ةةو سياس ة ةةة التن ة ةةوع واالنفت ة ةةاح االقتص ة ةةادي ،وجتل ة ةةى ذل ة ةةك م ة ةةن خ ة ةةالل
اإلصةةالحات السياسةةية واالقتصةةادية الةةيت ميةةزت هةةذ اظترحلةةة ،مةةن خةةالل العدي ةد مةةن الق ةوانني واالتفاقيةةات الةةيت
هي ةأت اإلطةةار العةةام طتصاصةةة اظتسؤسسةةات العامةةة واالنفتةةاح ؿتةةو السةةماح لاجانةةب بةةامتالر جةةزء مةةن رؤوس
أمواعتا يذهب إذل حد  49باظتائة ،3وحتفيز القطاع اطتاص والتقليص من التسي اإلداري لالقتصاد الوطين.

1

برج

هرة زاد ،رسالة ماجست حتت عنوان :إشكالية استغالل مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة أيب بكر

بلقايد ،تلمسان ،اصتزائر ،تاريخ اظتناقشة  ،2012-2011ص.148

صاحل صاضت  ،أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري ،غتلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة سطيف ،1سطيف،
اصتزائر ،العدد  ،)2004( 03ص.27
2

3

ساس فطيمة وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي واإلداري للقطا الخا

الجزائري ،مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول حوكمة

الشركات كآلية للحد من الفساد اظتارل واإلداري ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،اصتزائر ،يوم  07-06ماي  ،2012ص
.09
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لقد هدت هذ اظترحلة التزام اصتزائر بتنفيذ برنامة االسةتقرار االقتصةادي القصة اظتةدى ) 1994-4-1إذل

 (1995-5-31حتت مراقبة صندو النقد الدورل ،وبرنامة التصحيح اعتيكل اظتتوسي اظتدى الةذي يغطة مرحلةة
من  1995-03-31إذل  1998-4-1والذي نتة عن خصاصة العديد من اظتسؤسسات العامة وزيادة تطوير القطةاع
اطتاص.

1

رغبةة يف زيةادة تطةوير القطةةاع اطتةاص قامةت اصتزائةةر بإصةدار اظتزيةد مةن القةوانني وبةرامة التأهيةل االقتصةةادي،
ومنهةا األمةر رقةم  01/03الصةادر يف  ،2001-08-20واظتراسةيم الصةادرة يف  2003اظتتعلقةة بالوكالةة الوطنيةة لتسةي
القرض اظتصغر وأ كال الدعم واالستفادة يف إطار اظتراسيم الرئاسية والتنفيذية يف جانف .2 2004
 .2طبيعة المؤسسات الخاصة في الجزائر
بةةالرغم مةةن االختالفةةات الةةيت دتيةةز اظتسؤسسةةات اطتاصةةة اصتزائريةةة غ ة أهنةةا تتفةةق يف العديةةد مةةن اطتصةةائص ،نةةذكر
منها:3
-

أغلبها مسؤسسات عائلية تتاذ كل مسؤسسةات ذات الشةاص الوحيةد واظتسةسؤولية اةةدودة (م ذ ش و) وبنسةبة
أقل ةركة ذات مسةسؤولية ػتةدودة (ش ذ م م) ،أمةا بالنسةبة للشةركة ذات أسةهم فتبقةى قليلةة االنتشةار بةالرغم مةن
أننا نسجل يف السنوات األخ ة تقدما يف هذا النوع من األساس القانوة.

-

تسي هذ اظتسؤسسات متضع إذل النمي العائل  ،حيث أن اظتالك هو الذي يقةوم بعمليةة التسةي وهةو مةن يتةوذل
عمليةةة اختةةاذ الق ةرار ،وكةةذا بالنسةةبة للمسةةسؤوليات والصةةالحيات ،ؽتةةا كتعةةل مةةن الةةتحكم يف الطةةر اضتديثةةة إلدارة
وتسي هذ اظتسؤسسات غ ؽتكنة ،وكذلك األمر بالنسبة للجوء إذل االستشةارات واطتةربة اطتارجيةة ال حتةدث إال
نادرا.

-

بالرغم من فتوها السريع إال أهنا تعاة من مشكلة البقاء والنمو ،لذلك نتكن أن نقسمها إذل نوعني:4
 اظتسؤسسات اطتاصة اليت تعاة صعوبات البقاء.
 اظتسؤسسات اطتاصة اليت تواج حتديات النمو.

1

Farida Merzouk, PME et Compétitivité en Algérie , Faculté des Sciences Economique et de Gestion, Université Tlemcen, ,
Date de Consultation 11-04-2014, p3, Site: http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue09/FARIDA%20MERZOUK.pdf
2

صاحل صاضت  ،مرجع سابق ،ص .28

3

وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثاق الحكم الراشد الجزائري ،اصتزائر ،2009 ،ص .20

4

اظترجع السابق ،ص .23
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 .2.1.3.1واقع األطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم المؤسسات الخاصة في الجزائر من الحوكمة:
إن رغبةةة اصتزائةةر يف حتقيةةق التنميةةة وجةةذب االسةةتثمارات األجنبيةةة والنهةةوض باظتسؤسسةةات االقتصةةادية والرفةةع مةةن
تنافسةةيتها ،خاصةة يف ظةةل االنفتةةاح الةةذي عرفة االقتصةةاد الةةوطين علةةى األسةوا العاظتيةةة ،أدى نةا إذل العمةةل علةةى تبةةين
اضتوكمة اظتسؤسسية بشكل غ مبا ر ،فقةد سةعت السةلطات العموميةة إذل تطهة منةاخ األعمةال وتوسةيع غتةال اضتريةات
االقتصادية ،من خالل وضع أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية تنظم عمل هذ اظتسؤسسات يف اصتزائةر ،وإدخةال تعةديالت
عليهةةا بصةةفة مسةةتمرة حةةن تعمةةل علةةى تعزيةةز الشةةفافية واظتسةةاءلة وحتم ة حقةةو األط ةراف ذات اظتصةةلحة ن ةا ،كةةإلزام
الشةةركات ذات اظتسةةسؤولية اةةةدودة وه ة الغالبةةة يف اصتزائةةر علةةى إمسةةار مراجةةع حسةةابات خةةارج يعمةةل وفةةق مدونةةة
للسةةلور واألخالقيةةات ،بعةةدما كةةان هةةذا اإلل ةزام متةةص ةةركات اظتسةةاقتة فقةةي .1كمةةا قامةةت بإصةةالح األطةةر التش ةريعية
اظتتعلقةةة باالسةةتثمار مبوجةةب األمةةر رقةةم  03-01ل ة  30أوت  ،2001وإدخةةال تعةةديالت مسةةتمرة علية قصةةد رفةةع العراقيةةل
اإلداريةةة واظتاليةةة والعقاريةةة الةةيت تقةةف يف وج ة القطةةاع اطتةةاص واظتسةةتثمرين األجانةةب ،2باإلضةةافة إذل تقةةدمي تسةةهيالت
جبائيةةة وماليةةة لتشةةجيع هةةذ اظتسؤسسةةات والرفةةع مةةن تنافسةةيتها .كمةةا عملةةت علةةى تنظةةيم عالقةةات العمةةل بةةني اظتس ة ين
واظتةةالر )عالقةةة الوكالةةة( مةةن خةةالل القةةانون اظتةةدة .أمةةا فيمةةا يتعلةةق بالعمةةال فقةةد سةةعت السةةلطات إذل زتايةةة حقةةوقهم
وتنظةيم عالقةةتهم مةع أصةةحاب العمةل مبوجةةب أحكةام القةةانون رقةم  11/90اظتتعلةةق بعالقةات العمةةل وكةذا القةةانون اظتةةنظم
لعمل التنظيم النقايب.

3

كما سةعت الدولةة إذل تنظةيم العالقةة بةني اظتسؤسسةة وؼتتلةف األطةراف الةيت تربطهةا عالقةة نةا مةن خةالل القةانون
التجاري ،والذي يعمل على إضفاء الشفافية واالستقاللية وزتاية حقو اظتساقتني وكافة األطراف اليت تتعامةل مةع هةذ
األخة ة ،وفيمةةا يل ة اصتةدول رقةةم 2.1:والةةذي سةةوف ؿتةةاول مةةن خالل ة اسةةتعراض بعةةض نصةةوص القةةانون التجةةاري الةةيت
تتوافق مع بعض اظتبادئ اليت تدعو إليها اضتوكمة:

1
2

ساس فطيمة وآخرون ،مرجع سابق ،ص .12

معوان مصطفى ،مداخلة حتت عنوان :دور الجماعات المحلية في تدعيم وتشجيع المشاريع اال ستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مقدمة إذل اظتلتقى الوطين األول

حول اظتسؤسسة االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اصتزائر ،يوم  23- 22أفريل  ،2003ص .2
Boutaleb Kouider, la problématique de la gouvernance d’entreprise en Algérie, Faculté des Sciences Economique et de
Gestion, Université Tlemcen, , Date de Consultation 11-04-2014, p 12, Site: http://fseg.univtlemcen.dz/larevue07/BOUTALEB%20Kouider.pdf
3
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الجدول رقم 2.1:بعض نصوص القانون التجاري اليت تتوافق مع غتموعة من مبادئ اضتوكمة

المبدأ
اإلفصاح
والشفافية

المحتوى
 لقةةد حثةةت اظتةةادة  678معدلةةة مةةن القةةانون التجةةاري الشةةركة علةةى أن تبل ة اظتسةةاقتني أو تض ةع حتةةت
تصرفهم كل اظتعلومات التالية واظتضمنة يف وثيقة أو أكثر:
 أشتةةاء القةةائمني بةةاإلدارة واظتةةديرين العةةامني وألقةةانم وم ةواطنهم ،أو عنةةد االقتضةةاء بيةةان الشةةركاتاألخرى اليت نتارس فيها هسؤالء األ ااص أعمال التسي أو اظتديرية أو اإلدارة.
 نص مشاريع القرارات اليت قدمها غتلد اإلدارة أو غتلد اظتديرين. نص مشروع القرارات اليت قدمها اظتساقتون وبيان أسبانا. تقرير غتلد اإلدارة أو غتلد اظتديرين الذي يقدم إذل اصتمعية تةنص اظتةةادة  680معدلةةة مةةن  .ت علةةى حةةق كةةل مسةةاهم يف االطةةالع خةةالل اطتمسةةة عشةةر يومةةا
السابقة النعقاد اصتمعية العامة العادية على ما يل :
 جةةدول حسةةابات النتةةائة والوثةةائق التلايصةةية واضتصةةيلة وقائمةةة القةةائمني بةةاإلدارة وغتلةةد اإلدارةوغتلد اظتديرين أو غتلد اظتراقبة.
 تقارير مندويب اضتسابات اليت ترفع للجمعية. اظتبلة ة اإلرت ةةارل اظتص ةةاد عل ةةى ص ةةحت م ةةن من ةةدويب اضتس ةةابات واألج ةةور اظتدفوع ةةة لا ةةااصاظتتحصلني على أعلى أجر.

حقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو

 تنص اظتادة  677مةن .ت علةى :كتةب علةى غتلةد اإلدارة أو غتلةد اظتةديرين أن يبلة اظتسةاقتني أو

اظتساقتني

يضةةع حتةةت تصةةرفهم قبةةل ثالثةةني يومةةا مةةن انعقةةاد اصتمعيةةة العامةةة ،الوثةةائق الضةةرورية لتمكيةةنهم مةةن
إبداء الرأي وإصدار قرار دقيق فيما متص إدارة أعمال الشركة وس ها.
 كمةةا تةةنص اظتةةادة  694مةةن .ت علةةى أن للمسةةاقتني حةةق األفضةةلية يف االكتتةةاب يف حالةةة زيةةادة
رأس اظتال اطتاص بالشركة.
 كمةةا تةةنص اظتةةادة  680معدلةةة مةةن .ت علةةى أن ة لتةةق لكةةل مس ةةاهم خةةالل اطتمسةةة عشةةر يوم ةةا
السة ةةابقة النعقة ةةاد اصتمعية ةةة العامة ةةة العادية ةةة االطة ةةالع علة ةةى الق ة ةوائم اظتالية ةةة للشة ةةركة ،تقة ةةارير منة ةةدويب
اضتسابات ،األجور اظتدفوعة لا ااص اظتتحصلني على أعلى أجر.
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االستقاللية  تنص اظتادة  715مكرر ( 6معدلة) من .ت على أن ال كتوز أن يعني منةدوبا للحسةابات يف ةركة
مساقتة من:
 األقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة ،مبا يف ذلك القائمني على اإلدارة وأعضاء غتلد اظتةديرينوغتلد مراقبة الشركة.
 الق ةةائمون ب ةةاإلدارة وغتل ةةد اظت ةةديرين أو غتل ةةد اظتراقب ةةة وأزواج الق ةةائمني ب ةةاإلدارة وأعض ةةاء غتل ةةداظتديرين أو غتلد اظتراقبة للشركات اليت دتتلك عشر رأس مال الشركة.
 أزواج األ ااص الةذين يتحصةلون حبكةم نشةاط دائةم غة نشةاط منةدوب اضتسةابات علةى أجةرةأو مرتب ،إما من القائمني باإلدارة أو أعضاء غتلد اظتديرين أو غتلد اظتراقبة.
 تنص اظتادة

661

.ت أن ال نتكن ألي عضو من غتلد اظتراقبة االنتماء إذل غتلد اظتديرين.

ؽتارس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة  لقد جاء يف نص اظتادة . 654ت ما يل  :نتارس غتلد اظتراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة.
الرقابةةة علةةى  كما دعت اظتادة  655من .ت غتلد اظتراقبةة إذل إجةراء الرقابةة الةيت يراهةا ضةرورية يف أي وقةت مةن
السنة وخولت ل االطالع على أي وثائق يراها مفيدة ظتهمت .
الشركة
 كمةا ألزمةةت اظتةةادة . 656ت غتلةةد اظتةةديرين علةةى تقةةدمي تقريةةر حةةول تسةةي جمللةةد اظتراقبةةة مةةرة كةةل
ثالثة أ هر على األقةل وعنةد هنايةة كةل سةنة ماليةة ،وكةذلك الوثةائق الةيت يراهةا مناسةبة قصةد اظتراجعةة
والرقابةةة ،وأن يقةةدم للجمعيةةة العامةةة مالحظات ة حةةول تقريةةر غتلةةد اظتةةديرين وعلةةى حسةةابات السةةنة
اظتالية.
 أمةا فيمةا يتعلةةق مبةدقق اضتسةابات اطتةةارجيني فقةد جةاء يف نةةص اظتةادة  660مةن القةانون التجةاري مةةا
يلة  :يسةةهر منةةدوب اضتسةةابات حتةةت مسةةسؤوليت علةةى مراعةةاة أحكةةام اظتةةادة  659السةةابقة ،و يش ة
يف تقرير إذل كل خر .
 كمةةا دعةةت اظتةةادة  715مكةةرر ( 4معدلةةة) مةةن .ت اصتمعيةةة العامةةة للمسةةاقتني إذل تعي ةني منةةدوب
للحسةةابات أو أكثةةر ظتةةدة  3سةةنوات ،قصةةد التحقيةةق يف ال ةةدفاتر واألورا اظتاليةةة للمسؤسسةةة ومةةدى
انتظام حسابات الشركة وصحتها دون أن يتدخل يف عملية التسي .
المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على نص القانون التجاري اصتزائري ،وفق التعديالت اصتديدة.2007 ،
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كمةا قامةةت ويف إطةار ضةةمان التمويةل اظتةةارل للمسؤسسةات اطتاصةةة مبراجعةة اظتنظومةةة اظتصةرفية وإصةةالحها وتأسةةيد
سةةو ماليةةة قةةد دتكنهةةا مةةن طةةرح بةةدائل دتويليةةة مبا ةةرة ،رغةةم ػتدوديةةة نشةةاطها ،والةةذي يعةةود للطبيعةةة العائليةةة الةةيت دتيةةز
معظم هذ اظتسؤسسات يف اصتزائر ،وكذلك ضعف الثقافة اظتالية للبورصة لدى مس ي هذ األخ ة واجملتمع ككل.1
أمةةا البدايةةة اضتقيقيةةة واظتبا ةةرة ؿتةةو تبةةين مبةةادئ اضتوكمةةة كانةةت عةةام  ،2007حيةةث قامةةت السةةلطات يف اصتزائةةر
بتأسةةيد صتنةةة شتيةةت بة ة صتنةةة اضتكةةم الرا ةةد  ،والةةيت عمل ةت جنبةةا إذل جن ةةب مةةع اظتنتةةدى العةةاظت للحوكم ةةة

GCGF

ومسؤسسةةة التمويةةل الدوليةةة  IFCلوضةةع إطةةار حوكمةةة اظتسؤسسةةات اصتزائةةري ،2حةةن وإن كةةان تأسةةيد هةةذ اللجنةةة كةةان
موجهةةا إلرضةةاء أطرافةةا خارجيةةة بعةةد إضتةةاح بعةةض اعتيئةةات اظتاليةةة الدوليةةة ،وعلةةى رأسةةها صةةندو النقةةد الةةدورل والبنةةك
العاظت  ،3إال أن يعترب بداية إحساس بأقتية تبين مفهوم اضتوكمة ،وقد نتة عنها صدور دليةل حوكمةة الشةركات اصتزائةري
يف  11مارس  .2009كما قامت بتأسيد مركز حوكمة اصتزائر ليكةون مبثابةة منةرب لتحسةني البيئةة االقتصةادية يف الةبالد
وترسيخ قيم اضتوكمة مبا فيها الشفافية واظتساءلة واظتسسؤولية .كما كانت اصتزائر وجهة لعدة مشاريع دولية راغبةة يف تعزيةز
اضتوكمةةة فيهةةا ،كمشةةروع االحتةةاد األورويب الةةذي خصةةص برناغتةةا مببلة  10مليةةون أورو لةةدعم اضتوكمةةة يف اصتزائةةر يف إطةةار
برنامة دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل.4
 .3.1.3.1الواقع العملي لممارسة مبادئ الحوكمة بالنسبة للقطا الخا

في الجزائر

يف سنة  2001ويف إطار مبادرة قام نا البنك الةدورل بالتعةاون مةع وزارة االقتصةاد والتجةارة اطتارجيةة آنةذار (وزارة
التجةةارة حاليةةا) وبورصةةة األورا اظتاليةةة باإلضةةافة إذل عةةدد مةةن اظتراكةةز البحثيةةة و ةةركات اةاسةةبة واظتراجعةةة واظتهتمةةني مةةن
االقتصةةاديني والقةةانونيني ةاولةةة دراسةةة وتقيةةيم مةةدى الت ةزام اصتزائةةر بقواعةةد ومعةةاي اضتوكمةةة ،حيةةث كانةةت نتةةائة هةةذ
الدراسة كما يل :5
 تتما ةةى القواعةةد اظتنظمةةة إلدارة الشةةركات واظتطبقةةة يف اصتزائةةر مةةع اظتبةةادئ الدوليةةة يف سةةيا  39مبةةدأ مةةن إرتةةارل
 48مبدأ ،حيث تنص القةوانني اضتاكمةة للشةركات ولصةناعة األورا اظتاليةة علةى ذات اظتبةادئ ،كمةا أن تطبيقاهتةا
حامد نور الدين وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي واإلداري للقطا الخا  ،مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية

1

للح د من الفساد اظتارل واإلداري ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،اصتزائر ،يوم  07-06ماي  ،2012ص.12

عل عبد الصمد عمر ،إطار حوكمة الشركات في الجزائر دراسة مقارنة مع مصر ،غتلة الباحث ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،
اصتزائر ،2013 ،تاريخ االطالع ،2014-5-1 :ص  ،41اظتوقع.http://rcweb.luedld.net/rc12/RC12.pdf :

2

3

حكيم بن جروة ،مداخلة حتت عنوان :الحوكمة في المؤسسات المصرفية – محدداتها ،معاييرىا ،وتطبيقاتها -مع اإلشارة لحالة الجزائر ،مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم الدورل حول

آليات حوكمة اظتسؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية اظتستدامة ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ورقلة ،اصتزائر ،يوم  26 -25نوفمرب  ،2013ص
ص.10 -9 :
4

بن عبد الرزتان نرنتان وآخرون ،مداخلة حتت عنوان :واقع الحوكمة في بيئة األعمال الجزائرية ،مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم الدورل حول آليات حوكمة اظتسؤسسات ومتطلبات حتقيق

التنمية اظتستدامة ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة ورقلة ،اصتزائر ،يوم  26 -25نوفمرب  ،2013ص .10
5

أزتد قايد نور الدين ،مداخلة حتت عنوان :تدقيق الحسابات ودوره في حوكمة الشركات  ،مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول مهنة التدقيق يف اصتزائر :الواقع وا فا يف ظل اظتستجدات

العاظتية اظتعاصرة ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة ،اصتزائر ،يوم  12-11أكتوبر  ،2111ص .11
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تةةتم بصةةورة كاملةةة مةةع اظتعةةاي الدالةةة علةةى حسةةن األداء ،ومةةن أهةةم هةةذ القةوانني :قةةانون الشةةركات وقةةانون قطةةاع
األعمال وقانون البورصة وقانون االستثمار.
 ال يةةتم تطبيةةق بعةةض اظتبةةادئ الةواردة يف الق ةوانني اضتاكمةةة يف بيئةةة األعمةةال يف اصتزائةةر بشةةكل عمل ة  ،والةةذي قةةد
يعود إذل ضعف الوع لدى اظتساقتني أو إدارات الشركات.
كةةذلك يشة التقريةةر الصةةادر عةةن حوكمةةة الشةةركات يف اصتزائةةر إذل وجةةود العديةةد مةةن اظتمارسةةات اإلكتابيةةة ،ومةةن
بينهةةا زتايةةة القةةانون اصتزائةةري ضتقةةو زتلةةة األسةةهم ،حيةةث ؾتةةد أن ة يكفةةل كافةةة اضتقةةو األساسةةية كاظتشةةاركة يف توزيةةع
األربةةاح والتص ةةويت يف اصتمعي ةةات العام ةةة واالط ةةالع عل ةةى اظتعلومةةات اطتاص ةةة بالش ةةركة .وك ةةذلك األم ةةر بالنس ةةبة ضتق ةةو
أصحاب اظتصاحل من زتلة السندات واظتقرضني والعمال.1
لكن من ناحية أخرى فقد تضمن العديد مةن األمةور السةلبية الةيت تتطلةب العمةل بكةل جديةة قصةد درئهةا ،والةيت
ت ةرتبي بعةةدة جوانةةب مةةن بينهةةا مةةا يتعلةةق باإلفصةةاح عمةةا يتعلةةق باظتلكيةةة واإلدارة ومنهةةا اإلفصةةاح عةةن هياكةةل اظتلكيةةة
الص ةةرلتة واظتس ةةترتة أو اظتتداخل ةةة ،ومكاف ةةآت غتل ةةد اإلدارة واإلفص ةةاح ع ةةن بع ةةض اظتعلوم ةةات مث ةةل اظتعلوم ةةات اظتتعلق ةةة
باظتااطر اةتملة.2
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل وتدعيم ؽتارسات اةاسبية وتبين نظام رقةايب فعةال لتكةم عمةل القطةاع اطتةاص،
يقوم على أسد ومعاي اظتراجعة اضتديثة لضمان التطبيق اصتيد للقوانني على كافة اظتستويات.3
مةةن هنةةا نسةةتنتة أن اظتشةةكل لةةيد يف عةةدم وجةةود إطةةار تش ةريع وقةةانوة يةةدعو إذل تطبيةةق مبةةادئ اضتوكمةةة يف
اصتزائ ةةر رغ ةةم النق ةةائص والنق ةةاط الس ةةلبية ال ةةيت تكتنف ة  ،ولك ةةن اظتش ةةكل اظتط ةةروح ه ةةو كي ةةف نتك ةةن التطبي ةةق الفعل ة عت ةةذ
التشريعات وجتسيدها يف الواقع العمل  ،فحوكمة القطاع اطتاص ليد غترد إجةراءات وقةوانني تسةن وفقةي ،بةل كتةب أن
ترقةةى إذل مسةةتوى أعلةةى مةةن ذلةةك ،وهةةذا مةةن خةةالل وضةةع هياكةل وأجهةةزة والتنسةةيق بينهةةا ،تسةةهر علةةى مراقبةةة التطبيةةق
الفعل لإلصالحات والقوانني اظتعتمدة ،وتعمل على وضع إطار تسةي ي يعتمةد علةى تقيةيم اظتةدخالت واظتارجةات مةن
خالل إجراء تقييم دوري وإجراء التحسينات اظتناسبة.4

1

أزتد قايد نور الدين ،مرجع سابق ،ص

.10

اظترجع السابق ،ص
3
اظترجع السابق ،ص .10
2

4

.10

بن عبد الرزتان نارنتان وآخرون ،مرجع سابق ،ص .7
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 .4.1.3.1التحديات التي تواجو المؤسسات الجزائرية الساعية إلى تبني مبادئ الحوكمة
تعةةاة اظتسؤسسةةات اطتاصةةة يف اصتزائةةر مةةن العديةةد مةةن اظتعوقةةات ،والةةيت تةةسؤثر بشةةكل ػتسةةوس علةةى نظةةام اضتوكمةةة
فيها ،وإلبراز هذ اظتشاكل نعتمد على طرح غتموعة تساؤالت:1
 كيف يمكن لها تحسين عالقتها مع البنك؟
باعتبةةار أن العديةةد مةةن اظتسؤسسةةات يف اصتزائةةر تعةةاة مةةن صةةعوبات اضتصةةول علةةى دتويةةل بنكة  ،والةةيت تعةةود
عةةادة لضةةعف اظتركةةز اظتةةارل عتةةذ األخ ة ة ،وكةةذلك وجةةود احتمةةال عةةدم تطةةابق قوائمهةةا اظتاليةةة مةةع الواقةةع ،وهةةذا
يتاالف مع قواعد اضتوكمة ،واليت حتث علةى ضةرورة االلتةزام بصةحة اضتسةابات وارتباطهةا بالوضةع اظتةارل اضتقيقة
بكل فافية ومصداقية خدمة للعميل اظتصريف ولباق األطراف ذات اظتصلحة.
 كيف يمكن تشجيع المستثمرين الخارجيين على االستثمار في مؤسسة غالبا ما تكون عائلية؟
نظةرا لطبيعةةة اظتسؤسسةةات اصتزائريةةة ،والةةيت غالبةةا مةةا تكةةون عائليةةة ،ؾتةةدها تعةةاة مةةن صةةعوبة يف إكتةةاد ةةركاء
خ ةةارجيني ،وذل ةةك يع ةةود إذل اضت ةةذر ال ةةذي يبدية ة أقلي ةةة اظتس ةةاقتني م ةةن فق ةةدان حقه ةةم يف اظتراقب ةةة الالزم ةةة لتس ةةي
اظتسؤسسةةة ،بةةالنظر إذل اظتسةةاقتني الغةةالبني ،وهةةذا األمةةر يتطلةةب التطبيةةق الصةةارم ظتبةةادئ اضتوكمةةة الةةيت حتةةث علةةى
اةافظة على حقو اظتستثمرين مهما كانت طبيعة وحجم مساقتاهتم ،ومن مث كسب ثقتهم.
 كيف يمكن توضيح العالقة بين المالك (المساىمين) وبين المالك والمسيرين؟
تعةةرف كث ة مةةن اظتسؤسسةةات نزاعةةات داخليةةة بةةني اظتةةالر أنفسةةهم ،وبةةني اظتةةالر واظتس ة ين ،ؽتةةا يةةسؤدي إذل
خلق وضعية سلبية داخلها ،يشةونا مشةكل الثقةة والصةراع الةدائم وعةدم اسةتقرار اإلطةار اظتسة  ،األمةر الةذي قةد
يةةسؤثر علةةى دنتومتهةةا واسةةتقرارها وقةةدرهتا علةةى حتقيةةق أهةةدافها .لةةذلك وجةةب توزيةةع األدوار واظتسةةسؤوليات وتوضةةيح
أسد العالقة بني رتيع األطراف الفاعلة داخل هذ اظتسؤسسات.
 كيف يمكن أن نعالج مشكل انتقال الملكية؟
ال تستطيع األغلبية الساحقة من اظتسؤسسات اطتاصة جتاوز عقبة غياب اظتسؤسةد بسةهولة ألسةباب متعةددة
نذكر منها:
 عدم استعداد الورثة؛ غموض وضعية األمالر؛ غياب اعتياكل الداخلية الدائمة للمسؤسسة بسبب تركيز السلطات.1

اظترجع السابق ،ص .8
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لتجاوز كل هذ الصعوبات كتب عليها:
 توقع إجراءات االستاالف مثل اضتفاظ على أمالر اظتسؤسسة؛ إدمةةاج وحتسةةيد اظتةةالكني مةةن اظتسؤسسةةة مةةن اصتيةةل الثةةاة باظتسةةسؤولية تةةدركتيا ،ألهنةةم مطةةالبون بإمس ةارزمام األمور يف اظتسؤسسة الحقا؛
 استدامة اعتياكل التنفيذية العملية واالسرتاتيجية ال سيما عن طريق إدخةال كفةاءات خارجيةة عةن نةواةالعائلة؛
 كيف يمكن للمؤسسة إقامة عالقة ثقة مع اإلدارة الجبائية؟
إن حتس ة ةةني العالق ة ةةة ب ة ةةني اظتسؤسس ة ةةات اطتاص ة ةةة يف اصتزائ ة ةةر واإلدارة اصتبائي ة ةةة ال يتس ة ةةم إال ب ة ةةالتزام اظتسؤسس ة ةةة
بالشةةفافية والنزاهةةة يف اإلفصةةاح عةةن اضتسةةابات والوفةةاء بالتزاماهتةةا جتاههةةا ،ومةةن مث بنةةاء مسةةتقبلها بطريقةةة أكثةةر
صفاء.
 كيف يمكن للمؤسسة أن تتخلص من المشاكل التي تعيق التسيير الجيد لها؟
باعتبار أن اظتسؤسسات اطتاصة يف اصتزائر تتابي يف عدة مشاكل تسي ية تعيق اسةتمرارها وتطورهةا وقةدرهتا
علةةى اظتنافسةةة وجةةب البحةةث عةةن حلةةول مسةةتعجلة للحةةد منهةةا .ونتكةةن تلاةةيص أهةةم هةةذ اظتشةةاكل مةةن خةةالل
اصتدول رقم:

.3.1

جدول رقم 3.1 :عوائق التسي اصتيد للمسؤسسات اطتاصة يف اصتزائر.
المعايير المعتمدة

المؤسسات الخاصة التي تعاني صاعوبات المؤسسا ا ا ااات الخاصا ا ا ااة التا ا ا ااي تواجا ا ا ااو
البقاء

تحديات النمو

العالقة ة ةةة بة ة ةةني األط ة ة ةراف  باعتبةةار أن مةةالر اظتسؤسسةةة هةةم أنفسةةهم  عملي ة ة ةةة الفص ة ة ةةل ب ة ة ةةني وظيف ة ة ةةة اظت ة ة ةةدير
واظتس ة تكةةون أكثةةر حتدي ةدا ،حةةن لةةو
اظتس ة ة ة ون ؽت ة ةةا يولة ة ةةد حال ة ةةة خل ة ةةي بة ة ةةني
الفاعلة يف اظتسؤسسة
كان ة ة ة ة ة ةةت الوظيفت ة ة ة ة ة ةان غتم ة ة ة ة ة ةةوعتني يف
الوض ة ة ةةعيتني ،وه ة ة ةةذا نتت ة ة ةةد ح ة ة ةةن عل ة ة ةةى
اص واحد وتنجم عةن ذلةك جةودة
مس ة ة ة ة ةةتوى العالق ة ة ة ة ةةات م ة ة ة ة ةةع األطة ة ة ة ة ةراف
اطتارجية.

العالقة ة ة ةةات مة ة ة ةةع األط ة ة ة ةراف اطتارجية ة ة ةةة
األخرى.

الوضعية الصحية لنتائة  ضةةعف قواعةةد التسةةي ال يسةةمح بضةةبي  وج ةةود قواع ةةد التس ةةي يس ةةمح بض ةةبي
اظتسؤسسة.

دقيق لنتيجة اظتسؤسسة.

أفضةةل لنتةةائة اظتسؤسسةةة ،ولكةةن السةسؤال
عن مدى صحتها يبقى مطروحا.
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ح ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاالت االنتق ة ة ة ة ة ة ة ة ةةال  مش ةةاكل االنتق ةةال واطتالف ةةة غة ة متوقع ةةة  تكةون مشةاكل االنتقةةال واطتالفةة أكثةةر
عادة ،وعندما تنشأ جتد اظتسؤسسة نفسها
غارقةةة يف وضةةعيات مستعصةةية نتكةةن أن
تقودها إذل اطتطر.

واطتالفة

توقعة ة ة ةةا ،ولكة ة ة ةةن معاصتتهة ة ة ةةا نتكة ة ة ةةن أن
حتدث اضطرابا يف س ورة اظتسؤسسة.

التناس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةق ب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةني  اظتسؤسسة غ قةادرة علةى توقةع اظتسةتقبل  ،تك ة ةةون للمسؤسس ة ةةة ق ة ةةدرة عل ة ةةى وض ة ةةع
االس ة ة ة ةرتاتيجية ومصة ة ة ةةاحل
اظتسؤسسة

ألن اهتمامهةةا ينحصةةر يف ضةةمان بقائهةةا
يوما بعد يوم.

اسرتاتيجية ،ولكن اظتشكل الذي يبقى
مطروحة ةةا يتعلة ةةق بكيفية ةةة ومة ةةدى قة ةةدرة
اظتسؤسس ة ةةة عل ة ةةى تنس ة ةةيقها م ة ةةع مص ة ةةاحل
الشركة.

المصدر :وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر ،2009 ،ص.23

 .2.3.1الحوكمة في المؤسسات االقتصادية العمومية في الجزائر
هد االقتصاد اصتزائري منذ االستقالل العديد من التحوالت ،واليت أثرت على طبيعة تسةي وتنظةيم اظتسؤسسةات
االقتصادية ،إذ وضعت هذ األخة ة يف مركةز االهتمامةات كوهنةا تشةكل أداة لتحقيةق التنميةة االقتصةادية والقضةاء علةى
ؼتتلةةف اظتعوقةةات الةةيت تقةةف يف وج ة االقتصةةاد ال ةةوطين ،لةةذلك انتهج ةةت الس ةةلطات العموميةةة العديةةد مةةن اإلج ةراءات
واإلصالحات عرب ؼتتلف اظتراحل اليت مر نا االقتصاد اصتزائري ،ندف حتسني وضعيتها والنهوض نا وحتسني عالقتهةا
مباتلف األطراف اليت تتعامل معها والقضاء على ؼتتلف مظاهر الفساد اليت يعيق تطورها.
 .1.2.3.1ماىية المؤسسات االقتصادية العمومية في الجزائر:
حسب القانون اصتزائري تعرف اظتسؤسسات العمومية االقتصادية على أهنةا ةركات جتاريةة حتةوز فيهةا الدولةة أو أي
اص معنوي آخر خاضع للقانون العام على أغلبية رأس اظتال االجتماع بصفة مبا رة أو غ مبا رة.1
 .2.2.3.1تسيير المؤسسات االقتصادية العامة في الجزائر وعالقتها بحوكمة الشركات
لقد مرت التجربة اصتزائرية يف تسي مسؤسساهتا االقتصادية العامة مبرحلتني:2


المرحلة األولى :من  1662إلى 1699

لقةةد اجتهةةت سياسةةة القةةائمني علةةى الةةبالد خةةالل السةةنوات األوذل مةةن االسةةتقالل علةةى تبةةين مبةةادئ النظةةام
اال ة ةرتاك يف تس ةةي اظتسؤسس ةةات الوطني ةةة ،1م ةةع الرتكي ةةز عل ةةى ث ةةالث نق ةةاط أساس ةةية واظتتمثل ةةة يف ت ةةدريب العم ةةال،
1

اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية ،العدد  ،47الصادرة يف  22أوت  ،2001األمر  04-01اظتتعلق بتنظيم اظتسؤسسات العمومية االقتصادية وتسي ها وخوصصتها ،اظتادة  ،02ص.4
Nacer daddi addoun, Problématique de gestion dans l’entreprise algérienne et possibilité de bénéficier du système de
gouvernance, Université d’Ouargla, date de consultation : 15-04-2014, p 55, Site: http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive
2

41

الفصل األول .........................................................................................:حوكمة الشركات – مفاهيم أساسية -

وإعطةةائهم مهمةةة ؽتارسةةة الرقابةةة علةةى الشةةركات ،واعتبةةارهم طرفةةا مهمةةا يف عمليةةة التسةةي  .2ولعةةل مةةن أهةةم ؽتي ةزات
االقتصاد اصتزائري خالل عشرية السبعينيات:
 التاطيي اظتركزي خاصة بعد إنشاء كتابة الدولة للتاطيي ) SEPاإلدارة العامة للتاطةيي اظتركةزي لةدى وزارةالدولة اظتكلفة باظتالية والتاطيي( ،إذ أصبح نشاط اظتسؤسسة ػتصورا باطتطة اظتدرجة من طرف تلك اعتيئة.3
 اظتلكية الكاملة للدولة عتذ اظتسؤسسات، اضتضور القوي للبنور باعتبارهةا اظتمةول الرئيسة لنشةاط هةذ األخة ة ،ؽتةا حةتم علةى هةذ اظتسؤسسةات العمةلعلى اضتفاظ على عالقتها نا.4
مةةع بدايةةة الثمانينةةات ةةرعت السةةلطات العموميةةة بتطبيةةق برنةةامة إلصةةالح مسؤسسةةات القطةةاع العةةام االقتصةةادي
ندف النهوض نا ،وحتسني إنتاجيتها وأدائهةا ،والةذي أعلةن عنة يف االجتمةاع االسةتثنائ ضتةزب جبهةة التحريةر الةوطين
سةةنة  ،51980حيةةث أطلةةق علية اظتاطةةي اطتماس ة األول ) (84-80وذلةةك بعةةد حتليةةل وضةةعية هةةذ اظتسؤسسةةات ،والةةيت
عرفت ضعفا يف التسي الداخل والكث من العوائق اليت تقف أمام حتقيقها للمردودية والنجاعة االقتصادية.
كان من اضتلول ظتواجهة هذا الضعف يف تسي اظتسؤسسات العموميةة حلةول تنظيميةة )هيكلةة عضةوية( ،حيةث مت
تقسيم الشركات الكربى إذل وحدات صغ ة ندف تسهيل طر االتصال والتسةي  ،6وإعةادة هيكلتهةا ماليةا مةن خةالل
تقةةدمي إعانةةات ماليةةة عتةةا ،وتغطيةةة العجةةز اظتةةارل واطتسةةائر اظتاليةةة الةةيت كانةةت تعةةاة منهةةا .أمةةا فيمةةا يتعلةةق مبس ة ي هةةذ
اظتسؤسسات فأهم ما كان نتيزهم أهنم دل يكونةوا يتمتعةون بالسةلطة اظتطلوبةة ،فهةم كةانوا غتةرد مةوظفني عنةد الدولةة ،حيةث
دل يكون ةوا مس ة ين بةةاظتعم الةةذي جةةاءت ب ة نظريةةة الوكالةةة ،7إال أن ب ةوادر اإلصةةالح اإلداري بةةدأت تظهةةر مةةع صةةدور
ميثا  1986الذي حث على ضرورة حتسني وتطوير اظتمارسات اإلدارية يف الشركات اعتمادا علةى اطتةربة ورفةع مسةتوى
كفاءة العاملني واظتس ين.

1

ياسني العايب ،تقييم سياسة تمويل المؤسسات االقتصادية في الجزائر ،غتلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اصتزائر ،العدد

02

( ،)2012ص .65
Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 51.
3

ياسني العايب ،مرجع سابق ،ص.65

6

ياسني العايب ،مرجع سابق ،ص.65

Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 55.
Idem, p 52.
Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 56.
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 المرحلة الثانية :بعد سنة

1988

مةع تزايةةد آثةار األزمةةة االقتصةادية واحتةةدام ةدة الغضةةب الشةةعيب 1فةإن فتةةوذج حوكمةة الشةةركات اظتطبةق بقة كمةةا
ه ةةو ،مةةع حتس ةةن طفيةةف يف ظةةروف البيئ ةةة االقتصةةادية والقانونيةةة ،وال ةةيت أدت إذل هتيئ ةةة الظ ةةروف أكث ةةر لتطبيةةق مب ةةادئ
اضتوكمةةة ،2خاصةةة بعةةد التوج ة جديةةد لإلصةةالحات االقتصةةادية ،والةةيت كرسةةت اسةةتقاللية اظتسؤسسةةات الوطنيةةة وانتهةةاج
أسلوب الالمركزية يف تسي ها ،وفصل اظتلكية عن اإلدارة ،وذلك من خالل االعتماد على عدة مبادئ نذكر منها:3
 مراجع ةةة العالق ةةة ب ةةني اظتسؤسس ةةة والدول ةةة م ةةن خ ةةالل الفص ةةل ب ةةني اظتلكي ةةة وإدارة اظتسؤسس ةةات الوطني ةةة م ةةع إنش ةةاءمسؤسسات وسيطة تشارر يف تسي رأس مال الدولة )مراقبة تسي مساقتات الدولة(.
 إعةةادة النظةةر يف نظةةام مراقبةةة وتنظةةيم االقتصةةاد الةةوطين مةةن خةةالل تةةوف نظةةام ختطةةيي وطةةين جديةةد واسةةتحداثصي وأ كال قانونية للشركات الرأشتالية؛
 إضفاء الطابع التجاري على تسي وعمل اظتسؤسسات العمومية؛أمةةا فيمةةا يتعلةةق باظتس ة ين ،فنجةةد أن أسةةاليب اإلدارة اصتديةةدة الةةيت ج ةةاءت ن ةةا هةةذ اإلص ةةالحات ،قةةد وف ةةرت
العوامةةل والظةةروف اظتسةةاعدة لتمكةةني قةةادة األعمةةال ليصةةبحوا وكةةالء 4بةةاظتعم الةةذي تقتضةةي اضتوكمةةة ،حيةةث أعطة عتةةم
قدر من السلطة واالستقاللية ،والثقة يف إدارة اظتسؤسسات ،واليت اختذت كلني:5
 الش ةةكل األول يتعل ةةق بعالق ةةة الوكال ةةة ب ةةني الدول ةةة ومسؤسس ةةات التس ةةي اظتعين ةةة إلدارة ه ةةذ الش ةةركات )الش ةةركات
القابضة ،صناديق األسهم.....اخل(؛
 أما الشكل الثاة فيتعلق بعالقة الوكالة بني مسؤسسات التسي واظتسؤسسات االقتصادية.
األمر الذي أدى إذل ارتفاع تكاليف الوكالة يف إدارة هذ الشركات ،ؽتا ساهم يف التأث على قيمتها.
أما فيما يتعلق باصتانب التسي ي واإلداري فقد جسدت هذ اإلصةالحات مةن خةالل القةانونني

01-88

و

-88

 03اظتة ةةسؤرخني يف  12جة ةةانف  1988اظتتعلقة ةةني علة ةةى الرتتية ةةب ،بالقة ةةانون التة ةةوجيه للمسؤسسة ةةات العمومية ةةة االقتصة ةةادية
وصة ةةناديق اظتسة ةةاقتة ،مب ة ةةدأ الفصة ةةل ب ة ةةني اظتلكية ةةة واإلدارة ،وعلي ة ة أص ة ةةبحت اظتسؤسسة ةةات العمومي ة ةةة االقتص ة ةةادية تتمت ة ةةع
بالشاصةةية اظتعنويةةة واألهليةةة القانونيةةة الكاملةةة لاللت ةزام والتعاقةةد بكيفيةةة مسةةتقلة ،كمةةا أن عالقته ةةا بالدولةةة ال تتعةةدى
ملكية رأس اظتال أو اظتساقتة في دون أن تتدخل يف تسي ها بطريقة مبا رة.
1

ياسني العايب ،مرجع سابق ،ص.3
2

Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 56
Idem, p 52
4
Idem, p 56.
5
Idem, p 57.
3
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 .3.2.3.1تطور الهياكل التي تحكم العالقة بين الدولة والمؤسسات االقتصادية وعالقتها بالحوكمة
لقةةد مةةر نظةةام إدارة اظتسؤسسةةات العموميةةة االقتصةةادية منةةذ اإلصةةالحات اظتعلنةةة سةةنة  1988بةةثالث جتةةارب ركةةزت
يف غتملها على توضيح العالقة بةني الدولةة كمالةك وإدارة وتسةي اظتسؤسسةات العامةة االقتصةادية ،ونتكةن تلايصةها فيمةا
يل :
 .1تجرب ااة ص ااناديق المس اااىمة ) :(1664-1699بع ةةد التغ ة ال ةةذي عرفت ة إدارة اظتسؤسس ةةات العمومي ةةة ،وحتوعت ةةا إذل
ةةركات ذات مسةةسؤولية ػتةةدودة أو ةةركات مسةةاقتة تتمتةةع باالسةةتقاللية اظتاليةةة ،وجتسةةيدا ظتبةةدأ اإلدارة الالمركزيةةة
الةةذي تبنت ة اإلصةةالحات اظتعلنةةة مبوجةةب القةةانون  ،03-88قامةةت السةةلطات العليةةا بإنشةةاء صةةناديق اظتسةةاقتة
كوسةةيلة جديةةدة لتعامةةل الدولةةة مةةع رؤوس األمةوال الةةيت دتلكهةةا ،وعلية مت إنشةةاء ذتانيةةة صةةناديق تضةةمن الوسةةاطة
بةني الدولةة والشةركات العموميةة االقتصةةادية ،علةى أن تتةوذل هةذ األخة ة مراقبةةة تسةي مسةاقتات الدولةة وؽتارسةةة
حقها يف اظتلكية ،وه بذلك تربطها نا عالقة وكالة مع الدولة من جهة ،ومةع اظتسؤسسةات االقتصةادية العموميةة
من جهة أخرى ،1وتعتةرب كمسؤسسةات عموميةة ،حبيةث يتكةون غتلةد إدارهتةا مةن ستسةة إذل سةبعة أعضةاء معينةني
من طرف الدولة ،ظتةدة ستةد سةنوات ،وهةم يعتةربون كمةوظفني لةيد عتةم عالقةة مبلكيةة األسةهم ،وتتاةذ قةراراهتم
على مستوى اصتمعية العامة ،واظتكونة من أعضاء ؽتثلني للدولةة ومةدير بنةك اصتزائةر ومةدير اطتزينةة العامةة .2لكةن
هذ التجربة أثبتت فشةل هةذ الوحةدات )صةناديق اظتسةاقتة( يف مةنح اظترونةة والفعاليةة اظتطلوبةة ،ويرجةع ذلةك إذل
ختةةوف اظتةةديرين مةةن مسةةسؤولية اختةةاذ القةرار )اظتتابعةةة القضةةائية( خاصةةة يف ظةةل عةةدم االسةةتقرار السياسة وإمكانيةةة
التحول الدنتقراط الذي ساد يف تلك الفرتة ،وكذلك تدخل الدولة يف تسي اظتسؤسسةات االقتصةادية مةن خةالل
القوانني اظتالية اليت تصدرها ،وعدم إعطاء مديري اظتسؤسسات االسةتقاللية الفعليةة اظتطلوبةة ،خاصةة يف ظةل الةبيء
الةةذي ميةةز عمليةةة اختةةاذ القةرار بسةةبب اظتبالغةةة يف االتصةةاالت اظتركزيةةة ،3كةةل ذلةةك أدى إذل تةةأزم وتفةةاقم مشةةاكلها
اظتالية ؽتا أدى إذل إلغاء هذا النظام وتعويض بنظام الشركات القابضة.
 .2نظااام الشااركات القابضااة ) :(2001-1665مت إنشةةاء هةةذا النظةةام مبوجةةب األمةةر  25-95اظتةةسؤرخ يف

25

سةةبتمرب

 1995اظتتعلةةق بتسةةي رؤوس األم ةوال التجاريةةة التابعةةة للدولةةة وإدارهتةةا ،وحسةةب اظتةةادة  9مةةن هةةذا القةةانون فةةإن
الشركة القابضة العمومية تتوذل مهةام اسةتثمار حافظةة األسةهم واظتسةاقتات والقةيم اظتنقولةة األخةرى اظتاولةة إليهةا،
وجعلهةةا أكثةةر مردوديةةة .ونةةذا مت إنشةةاء إحةةدى عشةةرة

)(11

ةةركة قابضةةة وطنيةةة وستةةد

)(5

ةةركات جهويةةة
1

Boutaleb kouider, Op.Cit., P 9.
Laib Abderrahmene, Les Banques Publiques Algeriennes A L’heure Du Gouvernement D’entreprise , Euro-Mediterranean
Economics And Finance Review, Vol. 2, N°2, April 2007, P 169.
3
Boutaleb Kouider, Op.Cit., P 10.
2
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تشةةرف علةةى غتموعةةة مةةن الشةةركات العامةةة ذات النشةةاط اظتنسةةجم ،عكةةد صةةناديق اظتسةةاقتة الةةيت كانةةت تشةةرف
على مسؤسسات ليست بالضرورة من نفد القطاع .أما فيما يتعلق باستقاللية هةذ الشةركات فقةد مت تعزيزهةا مةن
خالل الفصل بني اظتلكية واإلدارة واظتراقبة كما يل :1
 ملكيةةة رأس اظتةةال تعةةود جمللةةد مسةةاقتات الدولةةة ،أمةةا إدارة أصةةول اظتسؤسسةةات العموميةةة فتعةةود إذل الشةةركاتالقابضة؛
 أما فيما متص مهمة الرقابة فقد أوكلت إذل غتلد اظتراقبة ،باإلضافة إذل ػتافظ اضتسابات.كةان القصةةد مةن هةةذا النظةام دتهيةةد الطريةق ؿتةةو خصاصةةة القطةاع العةةام ،ولكةن واجهتة عةدة صةةعوبات وعراقيةةل
تسةةي ية وإداريةةة حالةةت دون حتقيق ة لاهةةداف اظترجةةوة ،ؽتةةا أدى إذل ضةةرورة إعةةادة النظةةر في ة  ،حيةةث مت ختفةةيض عةةدد
الشركات القابضةة مةن إحةدى عشةرة

)(11

إذل ستةد ) (5مةع اضتفةاظ علةى نفةد عةدد الشةركات القابضةة اصتهويةة ،إذل

أن مت التال عن وتعويض بنظام جديد.
 .3نظام شركات تسيير المساىمات) :من  2001إلى يومنا ىذا(
أُنش ةئ هةةذا اجمللةةد مبوجةةب اظتةةادة  08مةةن األمةةر

04-01

اظتتعلةةق بتنظةةيم اظتسؤسسةةات العموميةةة االقتصةةادية

وتسي ها وخوصصتها .يهدف هذا التنظيم اصتديد الذي جاء تبعا ضتل الشركات القابضة إذل:
 حتدي ةد االس ةرتاتيجية الشةةاملة يف غتةةال تسةةي مسةةاقتات الدولةةة ،ويسةةهر علةةى عمليةةة خوصصةةة اظتسؤسسةةات
العمومية؛
 تة ةةدعيم قة ةةدرات الدولة ةةة مة ةةع ؽتارسة ةةة دورهة ةةا كمالة ةةك ومراقة ةةب للمسؤسسة ةةات العمومية ةةة وفة ةةتح رؤوس األم ة ةوال
وخوصصتها؛
 ترسيخ استقاللية تسي اظتسؤسسات العمومية االقتصادية.
إن هذ اعتيئة اليت جتتمع مرة على األقل كل ثالثة أ هر لدراسة النقاط اظتشار إليها يتوذل رئاستها رئيد
اضتكومة ،وأمانتها الوزير اظتكلف باظتساقتات ،وتتشكل كذلك من غتموع وزراء بعض القطاعات األخرى اظتعنية.2
لقد جاء هذا التنظيم مبعاي جديدة ظتمارسة حق الدولة يف ملكية اظتسؤسسات العمومية االقتصادية ،وأعطى
دفعا جديدا لعملية اطتوصصة من حيث الكيفية والتنفيذ واصتهة اظتسسؤولة عن ذلك.3
Boutaleb kouider, Op.Cit., p10.
2

أزتد بالرل ،خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية في الجزائر (األسباب اآلليات،الميكانيزمات) ،حبوث وأورا عمل اظتلتقى الدورل اقتصاديات اطتوصصة والدور اصتديد

للدولة ،اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة سطيف ،1سطيف ،اصتزائر ،اظتنعقد خالل الفرتة  5-3أكتوبر  ،2004العدد  ،)2004( 03ص
3

1

.90

بوهزة ػتمد ،اإلصالحات في المؤسسات العمومية الجزائرية بين الطموح والواقع ،حبوث وأورا عمل اظتلتقى الدورل اقتصاديات اطتوصصة والدور اصتديد للدولة ،كلية العلوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة سطيف  ،1سطيف ،اصتزائر ،اظتنعقد خالل الفرتة  5-3أكتوبر  ،2004العدد ،)2004( 03ص .41
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 .4.2.3.1األطر التشريعية والتنظيمية للمؤسسات العمومية االقتصادية في الجزائر وحوكمة الشركات
تشكل اظتسؤسسات العمومية االقتصادية األداة الفعالة للقيام بعملية التنمية يف القطةاع االقتصةادي ،كوهنةا الوسةيلة
الفعالةةة لتنفيةةذ السياسةةة االقتصةةادية اظتتبعةةة ،وحتقيةةق التنميةةة والرفاهيةةة للمجتمةةع ،وعتةةذا فقةةي سةةعت السةةلطات العلي ةا يف
الةةبالد منةةذ االسةةتقالل إذل القيةةام املةةة مةةن اإلصةةالحات كةةان هةةدفها الوصةةول إذل االسةةتعمال األمثةةل لامةوال اطتاصةةة
نذ الشركات ،وضمان تسي اقتصةادي فعةال عتةا ،يعمةل علةى اضتفةاظ علةى حقةو رتيةع األطةراف الةيت تربطهةا عالقةة
نةةا ،وقةةد لةةت هةةذ اإلصةةالحات عةةدة ن ةواح ،مةةن بينهةةا اصتوانةةب واألطةةر التش ةريعية والقانونيةةة ،والةةيت سةةوف ؿتةةاول
استعراض البعض منها فيما يل :
 إصادار القاانون رقاام  01-06المتعلاق بالوقاياة ماان الفسااد ومكافحتاو :إن اصتزائةر علةةى غةرار دول العةادل تعةةاة
م ةةن ظ ةةاهرة الفس ةةاد ،األم ةةر ال ةةذي أدى ن ةةا إذل اخت ةةاذ غتموع ةةة م ةةن اإلج ةراءات قص ةةد مواجهت ة  ،وم ةةن ب ةةني ه ةةذ
اإلج ةراءات إص ةةدارها للق ةةانون رق ةةم  01-06اظتتعل ةةق بالوقاي ةةة م ةةن الفس ةةاد ومكافحت ة  ،وق ةةد تض ةةمن ه ةةذا التشة ةريع
غتموعةةة مةةن التةةداب الراميةةة إذل الوقايةةة من ة ومكافحت ة  ،وتعزيةةز النزاهةةة واظتسةةسؤولية والشةةفافية يف تسةةي القط ةةاع
العام ،1حيث دعت اظتادة  9من نفد القانون إذل ضرورة االلتزام مببادئ الشفافية واظتصداقية يف إبةرام الصةفقات
العموميةة ،2كمةةا ألزمةت اظتةةادة العا ةةرة منة علةةى اختةاذ كافةةة التةةداب الالزمةة لتعزيةةز الشةفافية واظتسةةسؤولية والعقالنيةةة
يف تسةي األمةوال العموميةةة ،كمةا فةرض هةةذا القةانون غتموعةة مةةن اظتعةاي والشةروط واظتبةةادئ الةيت يتعةني االعتمةةاد
عليهة ةةا ،وأخة ةةذها بعة ةةني االعتبة ةةار يف كة ةةل تعية ةةني أو توظية ةةف ،واظتتمثلة ةةة يف مبة ةةادئ النجاعة ةةة والشة ةةفافية ومعة ةةاي
اظتوضةةوعية مثةةل :اصتةةدارة واإلنصةةاف والكفةةاءة باإلضةةافة إذل اعتمةةاد إج ةراءات مناسةةبة الختيةةار وتكةةوين األف ةراد
اظترت حني لتورل اظتناصب العمومية اليت تكون أكثر عرضة للفساد.
يف نفد اإلطةار ،ولضةمان التطبيةق اصتيةد للتشةريعات الةيت جةاء نةا هةذا القةانون قامةت السةلطات العليةا
يف ال ةةبالد بتش ةةكيل هيئ ةةة وطني ةةة شتي ةةت ب ة ة اعتيئ ةةة الوطني ةةة للوقاي ةةة م ةةن الفس ةةاد ومقاومتة ة س ةةنة  ،2006وال ةةيت
دتح ةةورت مهامه ةةا ح ةةول اق ةرتاح سياس ةةات وتوجيه ةةات وتةةداب للوقاي ةةة م ةةن الفسةةاد والتقي ةةيم ال ةةدوري ل ةةادوات
القانونية واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة.3
 إصدار األمر  04-01المتعلاق بتنظايم المؤسساات العمومياة االقتصاادية وتساييرىا وخوصصاتها :حيةث كةان
اعت ةدف مةةن هةةذا القةةانون وضةةع إطةةار تش ةريع يضةةمن الس ة اضتسةةن الس ةرتاتيجية تسةةي وتنظةةيم اظتسؤسسةةات
1

وزارة العدل ،القانون  ،01-06اظتتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،الطبعة األوذل ،2116 ،ص.3

2
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3
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العمومي ةةة ،ويس ةةهر عل ةةى عملي ةةة خوصص ةةة وت ةةدعيم ق ةةدرات الدول ةةة عل ةةى ؽتارس ةةة دوره ةةا كمال ةةك ومراق ةةب عتاتة ة
اظتنظمات وترسيخ استقاللية تسي ها.1
 إصاادارىا لألماار  09-01المااتمم لألماار  04-01المتعلااق بتنظاايم المؤسسااات العموميااة االقتصااادية وتسااييرىا
وخوصصتها :يعترب هةذا القةانون آليةة تكميليةة للتصةدي لكةل مةا مةن ةأن أن يقةود إذل تبديةد األمةوال العموميةة
الةةيت وقةةع فيهةةا بعةةض اظتس ة ين ،وذلةةك مةةن خةةالل تك ةريد وتوسةةيع صةةالحيات اظتفتشةةية العامةةة للماليةةة ،إلج ةراء
عمليات مراقبة خارجية علةى اظتسؤسسةات العموميةة االقتصةادية بعةد طلةب السةلطات اظتسؤهلةة ضةمن إطةار القةانون
التجةةاري .وحسةةب مةةا يتضةةمن هةةذا اظتشةةروع فةةإن الرقابةةة علةةى تسةةي اظتسؤسسةةات االقتصةةادية قةةد دتتةةد لتشةةمل
مسؤسسةةات القطةةاع اطتةةاص الةةيت تتعامةةل معهةةا يف إطةةار الصةةفقات مةةع اظتسؤسسةةات العموميةةة ،باعتبةةار أن آليةةات
الرقابة اةددة يف القةانون التجةاري ،والةيت تتمثةل يف غتلةد إدارة اظتسؤسسةة واصتمعيةة العامةة ،باإلضةافة إذل ػتةافظ
اضتس ةةابات دل ت ةةتمكن م ةةن جتن ةةب وق ةةوع أخط ةةاء يف التس ةةي واؿتراف ةةات يف اس ةةتعمال األم ةوال العمومي ةةة ألغ ةراض
اصية.2
رغةةم كةةل هةةذ اصتهةةود اظتبذولةةة ال زالةةت اصتزائةةر حتتةةل الرتةةب اظتتقدمةةة يف قائمةةة الةةدول األكثةةر فسةةادا يف العةةادل،
حيث احتلت اظترتبة  105حسب التقرير الصادر عن منظمةة الشةفافية العاظتيةة الةذي صةدر يف ديسةمرب  ،2012وحسةب
تقري ةةر ترانسربانسة ة أنرتناس ةةيونال لس ةةنة  2013اس ةةتنادا إذل العين ةةة ال ةةيت اعتم ةةد عليه ةةا ف ةةإن ك ةةل القطاع ةةات يف اصتزائ ةةر
يشةةملها الفسةةاد بنسةةب متفاوتةةة ،3أض ةف إذل ذلةةك ؼتتلةةف مظةةاهر اإلقتةةال والنهةةب ألصةةول هةةذ اظتسؤسسةةات ،ولعةةل
األحداث اليت هدهتا مسؤخرا ركة سونطرار خ دليل على ذلك.
يف اطتتام نستنتة أن هنار نية فعلية لدى الدولة من أجل حوكمة هذا النةوع مةن اظتسؤسسةات ،والةيت جتسةدت مةن
خةةالل اصته ةةود اظتبذولةةة يف س ةةبيل إصةةالحها ،والتحس ةني اظتسةةتمر يف البيئةةة التنظيميةةة والقانوني ةةة ال ةةيت حتكمه ةةا ،وحتدي ةد
العالقة بينها وبني ؼتتلف األطراف اليت تتعامل معها .غ أنة نتكةن القةول أن يف ظةل غيةاب ا ليةات والوسةائل الالزمةة
ظتراقبة تطبيق وتفعيل هذ التداب والقواعد القانونية اليت جاءت نا كتعلها بدون أقتية.
 .3.3.1الحوكمة حسب دليل الحكم الراشد للمؤسسات الجزائري
يف ةةهر جويلي ةةة  ،2007انعق ةةد ب ةةاصتزائر أول ملتق ةةى دورل ح ةول اضتك ةةم الرا ةةد للمسؤسس ةةات ،وق ةةد ةةكل ه ةةذا
اظتلتقى فرصة مواتيةة لتالقة رتيةع األطةراف الفاعلةة والداعيةة إذل االلتةزام مببةادئ اضتوكمةة .وقةد ُحةدد عتةذا اظتلتقةى هةدف
 1األمر رقم 04-01 :اظتتعلق بتنظيم اظتسؤسسات العمومية االقتصادية وتسي ها وخوصصتها ،مرجع سابق ،ص .2
2ػتمد مسلم ،مقال منشور على موقع جريدة الشرو على بكة األنرتنت ،تاريخ االطالع ،2014 -04 -20 :اظتوقع:
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2193
3
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ج ةوهري يتمث ةةل يف حتس ةةيد اظتش ةةاركني في ة وت ةةوجيههم ؿت ةةو الفه ةةم اظتوح ةةد وال ةةدقيق ظتص ةةطلح وإ ةةكالية اضتك ةةم الرا ةةد
للمسؤسسة من زاويةة اظتمارسةة يف الواقةع ومسةاقتت يف تطةوير أداء اظتسؤسسةات الةيت تتبنةا  ،وكةذا بلةورة الةوع بأقتيةة اضتكةم
الرا د يف تعزيز تنافسية اظتسؤسسات يف اصتزائر ،وسبل االستفادة من التجارب الدولية يف هذا اجملال.
خةةالل فعاليةةات هةةذا اظتلتقةةى تبل ةةورت فكةةرة إعةةداد ميثةةا جزائ ةةري للحكةةم الرا ةةد للمسؤسسةةة  ،وقةةد تفاعل ةةت
السلطات العمومية ؽتثلة يف وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسةطة والصةناعة التقليديةة بقبوعتةا رعايةة هةذا اظتلةف وتسةا ها
للدعم اظتادي إلعداد  ،مبشاركة غتموعة من اعتيئات واظتسؤسسات الدولية ،مثل :مسؤسسةة التمويةل الدوليةة ،وبرنةامة ميةدا
لتطوير اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة ،وكذا اظتنتدى الدورل للحكم الرا د للمسؤسسة.
يف هةةذا السةةيا مت تعيةةني فةةوج عمةةل يف نةةوفمرب  2007حتةةت تسةةمية « »GOAL 08يف إ ةةارة إذل فريةةق العمةةل
للحكم الرا د باصتزائر سنة  ،2008والذي أ رف على إعداد ميثا اضتكم الرا د اصتزائري.
يتضمن ميثا اضتكم الرا د اصتزائري ثالثة أجزاء مقسمة كما يل :1
 يوض ةح اصتةةزء األول الةةدوافع الةةيت أدت إذل أن يكةةون تبةةين اظتسؤسسةةات يف اصتزائةةر ظتيثةةا اضتكةةم الرا ةةد أم ةراضروريا ،كما أن يةربي الصةالت مةع إ ةكاليات اظتسؤسسةة اصتزائريةة ،ال سةيما اظتسؤسسةات الصةغ ة واظتتوسةطة
اطتاصة.
 يتطةر اصتةزء الثةاة إذل اظتقةةاييد األساسةية الةيت ينبةةين عليهةا اضتكةم الرا ةد للمسؤسسةةات ،فمةن جهةة يعةةرضالعالقةةات بةةني اعتيئةةات التنظيميةةة للمسؤسسةةة (اصتمعيةةة العامةةة ،غتلةةد اإلدارة ،اظتديريةةة التنفيذيةةة) ،ومةةن جهةةة
أخةةرى عالقةةات اظتسؤسسةةة مةةع األط ةراف الش ةريكة األخةةرى كةةالبنور ،واظتسؤسسةةات اظتاليةةة ،واظت ةةوردين....اخل
باإلضافة إذل نوعية نشر اظتعلومات وأساليب نقل اظتلكية.
 متتةةتم اظتيثةةا مبالحةةق جتمةةع يف األسةةاس أدوات ونصةةائح علميةةة نتكةةن للمسؤسسةةات اللجةةوء إليهةةا بغ ةةرضاالس ةةتجابة النشةةغاالت واض ةةحة ودقيق ةة كقائمةةة مرجعي ةةة ظتمارسةةة التقي ةةيم ال ةةذا إلدارة اظتسؤسسةةات ،رؤي ةةة
متعددة األوج للمسؤسسات اصتزائرية اطتاضعة للقانون التجاري ،تضارب اظتصاحل يف اظتسؤسسة.
 .1.3.3.1المؤسسات الشريكة بتنفيذ الميثاق
إن ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسات باصتزائر مت توجيه إذل:
 رتيع اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة اطتاصة.

1
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 اظتسؤسسات اظتساقتة يف البورصة أو تلك اليت تتهيةأ لةذلك ،باسةتثناء اظتسؤسسةات ذات الةرأس مةال العمةوم  ،والةيت
خترج إ كالية اضتكم الرا د فيها ،ألهنا ترتبي مبقاربة خاصة تتوقف على االستعمال اصتيد لاموال العمومية.
 .2.3.3.1مبادئ الحوكمة الخاصة بميثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائري
يمكن تلايص اظتبادئ اضتوكمة اليت جاء نا ميثا اضتكم الرا د من خالل الشكل رقم.2.1 :
الشكل رقم 2.1 :مبادئ اضتوكمة األساسية اليت جاء نا ميثا اضتكم الرا د.

اإلنصاف

الشفافية
 العالقات بني األطراف الشريكة طر رصد ومراقبة اإلنتاج حاالت االنتقال واطتالفة تناس ة ة ة ة ةةق ب ة ة ة ة ةةني اسة ة ة ة ة ةرتاتيجية اظتسؤسس ة ة ة ة ةةةومصاضتها
-

اظتسسؤولية

اظتساءلة

المصدر :وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر ،2009 ،ص.67

يقوم ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسات يف اصتزائر على أربعة مبادئ أساسية ه :1
 اإلنصاف :اضتقةو والواجبةات اطتاصةة بةاألطراف الشةريكة ،وكةذا االمتيةازات وااللتزامةات اظترتبطةة نةم ،كتةب أن
توزع بصورة منصفة.
 الشفافية :اضتقو والواجبات وكذا الصالحيات واظتسسؤوليات اظترتتبة عةن ذلةك ،كتةب أن تكةون واضةحة وصةرلتة
للجميع.
 اظتساءلة :كل طرف ريك يكون قابال للمحاسبة أمام طرف آخر عن الش ء الذي هو مسسؤول عن .
 اظتسسؤولية :مسسؤولية كل طرف ػتددة على حدة بواسطة أهداف ػتددة وغ متقاشتة.

1

وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثا اضتكم الرا د اصتزائري  ،2009مرجع سابق ،ص .67
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 .3.3.3.1المعايير األساسية للحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر
لقد سعى ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسات يف اصتزائر مةن خةالل اظتعةاي الةيت وضةعها إذل إبةراز حقةو وواجبةات
ومهام ؼتتلف األطراف الفاعلةة يف اظتسؤسسةة ،وتنظةيم العالقةات بيةنهم 1سةواء كةانوا مسةاقتني ،أو أعضةاء غتلةد اإلدارة،
مدراء تنفيذيني ،أو أطراف خارجية مثل :اظتوردين.
 .1األطراف الفاعلون الداخليون وعالقاتهم المتبادلة حسب ميثاق الحكم الراشد الجزائري
لقةةد سةةعى ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد مةةن خةةالل هةةذا اظتعيةةار إذل تنظةةيم عمةةل كةةل مةةن اإلداريةةني ،اظتس ة ين ،وكةةذلك
اظتسةاقتني وجعلهةم يعملةون يف إطةةار هيئةات تنظيميةةة مكرسةةة عتةةم ،حبيةث حةةدد لكةةل هيئةةة مهةام ووظةةائف وغتموعةةة مةةن
اإلر ةةادات تتقيةةد نةةا .والشةةكل رقةةم 3.1:يبةةني ؼتتلةةف األط ةراف الفاعلةةة واعتيئةةات الةةيت دتةةثلهم حسةةب ميثةةا اضتكةةم
الرا د اصتزائري:
الشكل رقم 3.1:األطراف الفاعلة الداخليني واعتيئات اليت دتثلهم.

المصدر :اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر ،2009 ،ص.30

أ .الجمعية العامة للمساىمين
دتثل اصتمعية العامة للمساقتني حسب ميثا اضتكم الرا د يف اصتزائر رتيع اظتساقتني اضتاملني ألسهم يف
الشركات وحامل اضتصص يف اظتسؤسسات ،وتسهر على زتاية حقوقهم بكل نزاهة و فافية وثقة.
 oالحقوق األولية للمساىمين والحكم الراشد
اهةةتم دليةةل اضتكةةم الرا ةد بةةإبراز حقةةو اظتسةةاقتني بطريقةةة أكثةةر نزاهةةة و ةةفافية ودقةةة مقارن ةة بالنصةةوص القانونيةةة
اظتوضوعة سالفا .ونتكن توضيح ذلك من خالل اصتدول

1

رقم.4.1:
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جاادول
النصو

رقاام4.1:

القيمااة المضااافة لميثاااق الحكاام الراشااد فيمااا يتعلااق بحقااوق المساااىمين مقارناة بمااا جاااء فااي

القانونية الموضوعة سالفا.
القيمة اظتضافة ظتيثا اضتكم الرا د

اضتقو األولية للمساقتني
 اظتشاركة يف تقاسم أرباح اظتسؤسسة.

 تقاسم األرباح ينبغ أن يكون نزيها و فافا.

 تسجيل السندات اظتالية للمسؤسسة.

 أساليب التسجيل ينبغ أن تكون فعالة.

 إمكانية التنازل وحتويل السندات.

 كتب أن ال تتم إجراءات التنةازل ونقةل السةندات بشةكل

 اظتشاركة والتصويت يف اصتمعية العامة للمساقتني.

غ عقالة مبا يسؤثر على التفاوض عليها.
 اظتعلومات اظتتعلقة اةداول األعمةال والقةرارات الةيت يتعةني
اختاذهةةا يف اصتمعيةةة العامةةة كتةةب أن تصةةل للمسةةاقتني يف
الوقة ةةت اظتناسة ةةب ،وبالشة ةةكل اظتالئة ةةم ،أمة ةةا فيمة ةةا يتعلة ةةق
بإجراءات س اصتمعية العامةة كتةب أن تكةون يف متنةاول
اظتسة ة ةةاقتني ،وال ينبغ ة ة ة أن تعية ة ةةق بشة ة ةةكل غ ة ة ة معقة ة ةةول
اظتمارسة الفعلية للحقو .

 اضتصول على اظتعلومات الالزمة ظتمارسة حقوقهم  كت ة ةةب أن تص ة ةةل اظتعلوم ة ةةات الض ة ةةرورية ظتمارس ة ةةة حق ة ةةو
ومهامهم.
اظتسة ة ةةاقتني ومهة ة ةةامهم يف الوقة ة ةةت اظتناسة ة ةةب ،وبالشة ة ةةكل
اظتطلوب.
المصدر:

وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر ،2009 ،ص31

 oمهام الجمعية العامة للمساىمين وميثاق الحكم الراشد
لقد حدد دليل اضتكم الرا ةد غتموعةة مةن اظتهةام والصةالحيات للجمعيةة العامةة للمسةاقتني ،والةيت تسةمح
للمساقتني باضتصول على حقوقهم وؽتارسة صالحياهتم كاملةة واظتشةاركة الفعليةة يف نقا ةات ومةداوالت اصتمعيةة
العامة ،كما دد ميثا اضتكم الرا د على ضةرورة أن تسةمح األحكةام واإلجةراءات اظتتاةذة فيمةا متةص حقةو
اظتساقتني بضمان توف عتم:1
 كةةل اظتعلومةةات الالزمةةة للمسةةاقتني ويف الوقةةت اظتناسةةب ،واظتتعلقةةة بانعقةةاد اصتمعيةةة العامةةة مةةن حيةةث الت ةواريخ،األماكن ،جداول األعمال ،والوثائق الكاملة واظتالئمة اليت تسمح بتوضيح مشاريع القرارات اليت ستتاذ.
1
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 م ةةنحهم إمكاني ةةة اإلدالء ب ةةآرائهم فيم ةةا مت ةةص نق ةةاط ج ةةدول األعم ةةال والتعب ة ع ةةن ص ةةوهتم يف اظتس ةةائل اظتتعلق ةةةباالنتااب ،وعند اضتاجة قبول تر حهم لالنتااب.
 إتاحةةة الفرص ةةة عتةةم ويف ح ةةدود اإلمك ةةان ،لطةةرح أس ةةئلة علةةى غتل ةةد اإلدارة ،واظتتعلق ةةة بنشةةاط وأعم ةةال الش ةةركة،وكذلك االطالع على التقارير اظتعدة من طرف مراجع اضتسابات ،وكذا اقرتاح تسةجيل نقةاط يف جةدول أعمةال
اصتمعيات العامة ،واقرتاح القرارات اظتنبثقة عنها.
 توزيع األرباح على اظتساقتني يف جلسة اصتمعية العامة اظتاصصة للتوزيع السنوي لنتائة السنة اظتالية.ج .مجلس اإلدارة
اعتةةرب ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد غتل ةد اإلدارة مسةةسؤوال بالتضةةامن عةةن التنفيةةذ اضتسةةن ظتهام ة وخدمةةة مصةةاحل اظتسؤسسةةة
ومساقتيها حبسن نية وبكل عناية.
 oمهام مجلس اإلدارة وميثاق الحكم الراشد
تنةةاول ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد اظتهةةام اظتنوطةةة جمللةةد اإلدارة بشةةكل واضةةح ودقيةةق مةةع الرتكيةةز علةةى مصةةاحل اظتسةةاقتني
بشكل عام ومصلحة الشركة بشكل خاص ،واظتتمثلة يف:
 مهام مجلس اإلدارة المتعلقة بقيادة الشركة

1

 ضرورة وضع االسرتاتيجية للمسؤسسة وتفصيالهتا بتناسق مع مصاحل الشركة؛ كتب رح االسرتاتيجية بواسطة وضع خطة عمل مع حتديثها بانتظام وتأط ها بسياسة عامة للماةاطر لتسةهيلتررتتها يف الواقع؛
 توظيف أعضاء الفريق التنفيذي وتنصيبهم وحتديد معاي انتقائهم ونظم تقييمهم وتقدير اطتطي الستاالفهم؛ حتديد رواتب الفريق التنفيذي واإلداريني ،وحتديد مدى مالءمتها مع مصاحل الشركة واظتساقتني، ضمان االسةتقرار والسة اضتسةن للمسؤسسةة مةن خةالل توقةع تضةارب اظتصةاحل الةيت قةد تنشةأ بةني الفريةق التنفيةذيواإلداريني واظتساقتني ومعاصتتها ،وكذلك توقع اظتااطر والسهر على إكتاد مكنزمات للوقاية منها.
 مهام مجلس اإلدارة المرتبطة بمراقبة المؤسسة

2

 مراقبةةة مةةدى تنفيةةذ الةربامة واظتشةةاريع واظتيزانيةةات وتقيةةيم نتائجهةةا مةةن خةةالل التأكةةد مةةن سةةالمة نظةةم للمعلومةةاتوب ةةاألخص نظ ةةام اةاس ةةبة وك ةةذلك التأك ةةد م ةةن أن اظتسؤسس ةةة حت ةةوز عل ةةى األجه ةةزة اظتناس ةةبة ظتمارس ةةة الرقاب ةةة عل ةةى
الشركة ،وضمان االستقاللية ظتراجع اضتسابات؛
1
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 مراقبة اظتمارسة الفعلية للمسؤسسة فيما يتعلق بالتسي الرا د وإجراء التغي ات الالزمة؛ متابعة مراحل نشر اظتعلومات واالتصال من طرف اظتسؤسسة يف اجتا األطراف الفاعلة اطتارجيني؛ اإل راف على الفريق التنفيذي مةن خةالل السةهر علةى التحديةد الةدقيق للمسةسؤوليات ووضةع نظةام تقريةري فعةالوتقييم

فاف.

ج .المديرية وميثاق الحكم الراشد
لقةةد نةةص ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد علةةى أن تعيةةني اظتةةدراء التنفيةةذيني يعةةود إذل غتلةةد اإلدارة ،الةةذي يتةةوذل كةةذلك
سلطة اإل راف عليهم ،كما حث على ضرورة وجود تناسق بني األجور اليت يتقاضوهنا وأهةداف اظتسؤسسةة ،ومصةاضتها،
ومصاحل األطراف اظترتبطة نا .كما حدد اظتهام اظتنوطة نم واظتتمثلة فيما يل :1
 إعداد واقرتاح اسرتاتيجية اظتسؤسسة وعرضها على غتلد اإلدارة؛ تنفيذ هذ االسرتاتيجية بعد اعتمادها؛ ضمان اإل راف واظتراقبة على تسي اظتسؤسسة؛ تقدمي تقرير جمللد اإلدارة بالنتائة اةققة مقارنة باألهداف ضمن االسرتاتيجية اظتعتمدة؛ تزويد غتلد اإلدارة باظتعلومات اليت دتكن من قيادة ومراقبة نشاط اظتسؤسسة. .2عالقات المؤسسة مع األطراف الفاعلة الخارجيين
نتكن توضيح أطراف هذ العالقة باختصار من خالل الشكل رقم:

1

.4.1
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الشكل رقم 4.1:االطراف اطتارجية اليت تربطها عالقة باظتسؤسسة
السلطات العمومية

اظتوردون

اظتنافسون
اظتسؤسسة

الزبائن

البنور

اظتستادمون

المصدر :نص وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية ،ميثا اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر ،2009 ،ص

.44
لقةد أوصةى ميثةا اضتكةم الرا ةد علةى ضةرورة حتسةني عالقةة اظتسؤسسةة بةاألطراف الةيت تربطهةا عالقةة نةا باعتبارهةا
تشكل جهازا مفتوحا تتأثر نم ،وفيما يل بعض التوصيات اليت جاء نا:1
 بالنسبة للسلطات العمومية:
لقد حث دليل اضتكم الرا د يف اصتزائر اظتسؤسسات على ضرورة احرتام القانون وعدم ؼتالفت  ،خاصةة فيمةا يتعلةق
بقانون العمل والضرائب وزتاية البيئة ،واالنتبا ظتاتلف التطورات اليت قد تطرأ على نصوص وتنفيذ ما جاء فيها.
 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية:
ةدد دليةةل اضتكةم الرا ةةد علةى ضةةرورة التةزام اظتسؤسسةةة مببةدئ الثقةةة والشةفافية يف التعامةةل مةع البنةةور واظتسؤسسةةات
اظتالية من خالل:
 إرسال ويف الوقت اظتناسب اظتعلومات الشاملة والصحيحة عن الوضع اظتارل للمسؤسسة. عةةدم اطتلةةي بةةني األم ةوال اطتاصةةة للمسؤسسةةة واألمةةالر اطتاصةةة التابعةةة للمسةةاقتني وهةةذا فيمةةا يتعلةةق باظتسؤسسةةاتالصغ ة العائلية.

1
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 بالنسبة للموردين:
يشةةكل اظتةةوردون أول حلقةةة بالنسةةبة للمسؤسسةةة يف سةةبيل اضتصةةول علةةى مةةدخالهتا ،وبالتةةارل يعتةةربون هةةم الةةدائنني
األوائةةل مةةن خةةالل ا جةةال الةةيت نتنحوهنةةا للمسؤسسةةة لةةدفع مسةةتحقاهتم ،وعلية فةةإن االختيةةار الةةدقيق للمةةوردين وحتسةةني
عالقتها نم يشكل حجر األساس بالنسبة للمسؤسسة لضمان استمرارية إنتاجها والس اضتسن ل .
 بالنسبة للزبائن:
يف مناخ اقتصادي تطبع اظتنافسة اضتادة ،تتجلى أقتيةة إرضةاء الزبةائن الةيت كتةب وضةعها يف قلةب مهةام اظتسؤسسةة،
وبالتارل كتب عليها أن تطور وتنم عالقة صةادقة وأخالقيةة معهةم ،وذلةك يف إطةار احةرتام مبةدأ الةربح للجميةع واحةرتام
القوانني.
 بالنسبة للعمال:
باعتب ةةار ال ةةدور ال ةةذي يلعبة ة العنص ةةر البش ةةري يف حتقي ةةق أه ةةداف اظتسؤسس ةةة ف ةةإن حتفي ةةزهم وإدم ةةاجهم يعت ةةرب ةةيئا
ضروريا ،لذا أصبح لزامةا علةى اظتسؤسسةة وضةع حيةز التنفيةذ نظةام أجةور يعتمةد علةى االسةتحقا والكفةاءة ،وكةذلك تبةين
اظتسؤسسةةة لسياسةةة اإلصةةغاء النشةةغاالهتم ومعةةاملتهم معاملةةة عادلةةة والسةةهر علةةى تك ةةوينهم وأداء التزاماهت ةةا االجتماعيةةة
جتاههم.
 بالنسبة للمنافسين:
ال تقتصةةر اظتنافس ةةة عل ةةى التااص ةةم علةةى اضتص ةةص يف الس ةةو وعل ةةى ع ةةدد الزبةةائن ،ب ةةل كت ةةب أن تك ةةون مقي ةةدة
باحتمةةاالت وواجبةةات التعةةاون باعتبةةارهم أ ةةقاء يف اظتهنةةة ،وبالتةةارل هةةم مةةدعوون للتشةةاور حةةول االهتمامةةات القطاعيةةة
اظتوحدة مثل :اظتنافسة غ الشةرعية ،واظتسةائل اظتتعلقةة بأخالقيةات اظتهنةة ،واظتشةاركة يف اضتةوارات االجتماعيةة داخةل فةرع
النشاط.
 .3النوعية ونشر المعلومات
يةةنص دليةةل اضتكةةم الرا ةةد علةةى ضةةرورة نشةةر الوضةةعية اظتاليةةة السةةنوية للمسؤسسةةة ورتيةةع اظتعلومةةات األخةةرى ذات
األقتية ،وبصفة كاملة وصحيحة ويف الوقةت اظتناسةب ،أمةا فيمةا متةص اظتسؤسسةات اظتسةاقتة يف البورصةة فقةد ألزمهةا علةى
نشر حالتها اظتالية يف كل ثالث  ،وكذلك األمر بالنسبة صتميع اظتعلومات اليت عتا تأث على تقيةيم اظتسؤسسةة لفائةدة رتيةع
األطراف اليت عتا عالقة مع اظتسؤسسة مثل :اظتسؤسسات اظتالية ،اظتوردين ،الزبائن ،اظتساقتني يف إطةار االلتزامةات التعاقديةة،
أو بنية إبداء الشفافية اإلرادية.1
1
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 .4نقل ملكية المؤسسات وميثاق الحكم الراشد
لقةد أوصةى ميثةا اضتكةم الرا ةد بضةرورة احةرتام بعةةض اظتبةادئ يف غتةال نقةل اظتلكيةة ،وقةد أوصةى يف هةذا الشةةأن
بة:1
 اعتماد هنة احرتافية اظتعاي بتبين مصلحة اظتسؤسسة كمعيار مرجع ؛ اتباع ؼتطي دقيق طوات؛ اإلسراع يف تبين غتهود لالتصال مع أفراد األسرة اظتعنيني واألطراف الفاعلة الداخليني واطتارجيني؛ تكليف غتلد اإلدارة ورئيس على وج اطتصوص بتسي إجراءات هذ العملية؛ إعطاء دور مهم جمللد اإلدارة يف تقييم اظتر حني للاالفة؛ التأكد من أن اظتستالف يتوفر على دعم من ػتيي العائلة وحاصل على موافقة اظتساقتني من أجل تعيين . .4.3.3.1بعض االنتقادات الموجهة لدليل الحكم الراشد للمؤسسات الجزائري
لقد وجهت لدليل اضتكم الرا د اصتزائري عدة انتقادات ،ولعل أبرزها:
-

ص ةةدور ميث ةا اضتك ةةم الرا ةةد للمسؤسس ةةة اصتزائ ةةري م ةةن ط ةةرف وزارة اظتسؤسس ةةات الص ةةغ ة واظتتوس ةةطة والص ةةناعات
التقليدية ،وهو بذلك موج إذل هذ الفئة من اظتسؤسسات بالدرجة األوذل ،واليت تتميز بكوهنا ذات طةابع وتركيبةة
خاصةةة ،كةةون غالبيتهةةا مسؤسسةةات عائليةةة تعتمةةد علةةى التمويةةل الةةذا والبنك ة دون اللجةةوء للبورصةةة ،2كمةةا أننةةا
نالحة ة أن أغل ةةب اظتسؤسس ةةات اظتدرج ةةة يف بورص ةةة اصتزائ ةةر هة ة مسؤسس ةةات عمومي ةةة ،خاصة ةة يف ظ ةةل السياس ةةة
اصتديدة للدولة على لسان وزير اظتالية كرمي جودي ،واليت تعتمد على حصر اظتسؤسسات العموميةة اظتتوسةطة قصةد
إدراجهةةا يف البورصةةة بعةةد العةةزوف الةةذي أبةةدا القطةةاع اطتةةاص علةةى االنضةةمام إليهةةا ،3وبالتةةارل فمةةن الضةةروري
إعةةادة صةةياغة ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد مةةن حيةةث اةت ةةوى وجعل ة موجه ةا إذل غتموعةةة مةةن اظتسؤسسةةات بةةاختالف
أنواعها.
 وجود العديد مةن متطلبةات مبةادئ اضتوكمةة ،والةيت جةاءت نةا مبةادئ مركةز اظتشةروعات اطتاصةة مدرجةة بشةكلسة ةةطح يف ميثة ةةا اضتكة ةةم الرا ة ةةد للمسؤسسة ةةة اصتزائة ةةري كإ ة ةةارات فقة ةةي ،كعة ةةدم تضة ةةمن وصة ةةفا وافية ةةا لطبيعة ةةة
ومواصة ةةفات ومة ةةسؤهالت عضة ةةو غتلة ةةد اإلدارة ،حية ةةث اكتفة ةةى باإل ة ةةارة إذل األعضة ةةاء ذوي اطتة ةةربة واظتهة ةةارات،4

1
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وكةةذلك عةةدم تناولة لطةةر وأسةةاليب تقييةةد عمةةل غتلةةد اإلدارة ذي األداء السة ء ،واظتيثةةا األخالقة  ،واللةةذين
يعتربان مطلبني أساسني للحوكمة اصتيدة حسب مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة.1
 تتطلةةب اضتوكمةةة اصتيةةدة حسةةب مركةةز اظتشةةروعات اطتاصةةة إلةزام أصةةحاب اظتنشةةأة وأعضةةاء غتلةةد اإلدارة بتطبيةةقمبةةادئ اضتوكمةةة وبتعريضةةهم لعقوبةةات يف حةةال جتاهلهةةا ،2بينم ةةا ؾتةةد أن ميثةةا اضتكةةم الرا ةةد دل يتطةةر عتةةذ
النقطة إطالقا.
 عةةدم وجةةود ةةرح مفصةةل ودقيةةق فيمةةا يتعلةةق بلجةةان غتلةةد اإلدارة 3مبةةا فيهةةا صتةةان اظتراجعةةة ،مةةن حيةةث عةةددها،كيفية إعدادها ،تركيبها ومهامها ،بالرغم من أقتيتها ودورها يف حتقيق حوكمة جيدة ،باعتبارهةا مةن ا ليةات الةيت
تقةةوم عليهةةا ،والةةيت تضةةمن الرقابةةة الكاملةةة علةةى الشةةركة وعلةةى أداء غتلةةد اإلدارة واظتةةديرين مبةةا يضةةمن حقةةو
اظتساقتني ومصاحل الشركة.

1

مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة ،حوكمة الشركات قضايا واتجاىات ،نشرة دورية حول واقع حوكمة الشركات ،عدد أفريل  ،2004ص  ،4اظتوقع:

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGarabic_sping2004_lowres.pdf
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خالصة الفصل
مةةن خةةالل هةةذا الفصةةل تطرقنةةا إذل مفهةةوم حوكمةةة الشةةركات كمفهةةوم جديةةد فةةرض نفسة بعةةد سلسةةلة األحةةداث
واألزمات اليت ضربت بعض االقتصاديات والشركات العاظتية كوسيلة للحد منها وتفادي تكرارها.
كما قمنا من خالل هذا الفصةل بدراسةة واقةع األطةر القانونيةة والتشةريعية الةيت حتكةم البيئةة االقتصةادية يف اصتزائةر
مةةن حوكمةةة الشةةركات ،أيةةن توصةةلنا إذل نتيجةةة مفادهةةا وجةةود توافةةق إذل حةةد مةةا بةةني هةةذ األطةةر ومبةةادئ اضتوكمةةة ،علةى
الرغم من بعض االنتقادات اظتوجهة عتا.
إن تبةةين مفهةةوم حوكمةةة الشةةركات لتتةةاج جملموعةةة مةةن ا ليةةات تتمحةةور مهامهةةا يف السةةهر علةةى ضةةمان التطبيةةق
اصتيةةد ظتبادئه ةا ،ومةةن ذتةةة ضةةمان حقةةو اظتسةةاقتني وكافةةة األط ةراف ذات اظتصةةلحة ،ومةةن بةةني هةةذ ا ليةةات ؾتةةد آليةةة
التدقيق اطتارج  ،واليت سوف نتطر إليها بالتفصيل من خالل الفصل الثاة.
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تمهيد
لقػػش دػػلش القػػا القػػاف ارػػاهت اال مػػا ك اا مبااػػا الجاػػا ما ػلا ق ػػا ل ااج ػػا

ػػشاا ال ػػش ا ا لػػي ،ال

سػػامبا د ػػش سقاػػقا الاملػػاة ا الاػػا الػػي دػػلشوا ال ش ػػش اػػك هاؿ ال ػػاه ،باػ لوػػا جثػػا لالػػا د ػػا ال سػػاقا ا قػ
ال ػػي ق ػ ػ لال ػػا لو ػػسامه نلو ا ػػاؿ اا ا ػػاشم ف اخم ق ػػي اتاا ػػا ال ػػي ئاػ ػ يشـ القػ ػ اةا ا الا ػػا م ػػالاج ؾ اا ػػا
الملااةب ،لملمباف بق لا امحا ا دم قكاوا ادمانسا الا ادا عق لعمباتا.
ادغاا ئ ضا االػ ـ عمبقاػا ال ػش ا اعال لػا و ممبػا المػاما انئ جػا ئقاػاا اػ ا الا ػل ى ثالثػا ااابػ ،
با سج لاؽ يف ا اس األاؿ ى د ض ا ااااا ا انؼ عقالػا اا ققػا د ػش ا اراػادا  ،اػك باػ ال ا ػي،
األشماا ،اخل اةص ،ااألن اع.
لاػػا ا اسػ ال ػػا فا ػ ؼ ن جػػااؿ فاػ عال ػػا عمبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات و ممبػػا المػػاما اػػا د ػاار هانمه الشما ػ
اعال اا خم قي لطااؼ ار ممبا اآلااوا األ اى ،ا داار خم قي ا ا ل الشالاا احملشهة جل هئ .
اانئ جا خت ػاص ا اسػ ال الػ لق ػاؼ عقػ اا ػا ئجثػاا الجػا ال ػش ا يف اجلئاةػا ،اػك باػ ئجثػاا ا لجػا ،اهناسػا
د ض األطا ال ما اا االقان ناا ا جثمبا تا ،اخم قي اتااا القان ناا ا مافا عقالا.
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المبحث األول :تدقيق الحسابات
لق ػػش ام ا ػػا الج ػػا ال ػػش ا لشما ػػا ما ػػلة اجػ ػ هل نا ػػا ،اا ػػا راه ا ػػك لشما ل ػػا يف ال ػ ػ الػ ػاااك م ػػم ب ػػا
ا ؤساػػا  ،اف ػػل اقكا لػػا عػػك ااهانة ،اهل ػ ن دػػاما ا ػػشهة اجلجاػػاا دت ػػار د ػػشه االكالػػا ائ قاػػش عمبقااوػػا؛
ل لك لوا لئااا اضا لنثمبا لقا ادا ئالا عق باػك سػل اػ مه المػاما  ،ائملػمبك ال ئاالػا دػالق ان االاااسػا
اال قامبا ا جثمبػا تػا ،ال سػامبا د ػش سقاػقا اال اػانا االاملػاة ا الاػا الػي عاف لػا د ػض مػمى المػاما ال ا اػا.
اسػ ؼ رمػػااؿ اػػك ػػالؿ اػ ا ا اسػ ئقػػشب د ػػض ا اػػاااا ا ػػانؼ عقالػػا اا ققػػا د ػػش ا اراػػادا اػػك باػ
ال ا ي ،األشماا ،اخل اةص ،ااألن اع.

 .1.1.1تعريف التدقيق
ف مقمبا ئش ا  auditاػات اػك مقمبػا  audireالالئاجاػا الػي ئ ػي االسػ مباع  écouterألف اراػادا مانػ
ئ ق عق ا ش  ،با ئمل الشناسا ال انطماا ى لف شاات ا ا اااغا ػ االاااػاف مػان ا اػ ق ف ال مبقاػا
الجقش ػػا د ػػش ق ا لق مػػش اػػك وػػس لا ،امان ػ ئ قػػش اقاػػا اس ػ مباع عااػػا ئ ػ ا فالػػا ػااتة اراػػادا د ػ
اائاا ،اد ش اجلقاا قشـ ا ش ق ف ئقان ااا.1
عق ال مب ـ فقش هلا عشة ئ ان ي ل مبقاا ال ش ا ظمكك ساه د مللا ممبا قت:
 ئ ػػاؼ عمبقا ػػا ال ػػش ا عق ػ ل ػػا فس ػػص ان ق ػػاهت ،قػ ػ ـ د ػ د ػػيص ا ػ مبلك ااا ػ قل ،ا ػػمب د ػػش ا
ا ق اا ا قشاا اك طػاؼ ا ؤساػا ااركػا عقػ ال مبقاػا الػي اػا االػجثا ا قااػا الػي لن ػ ئقػك
ا ق اا .2
 ممبػػا ئ ػػاؼ اجثمبػػا ال مبػػل الااناػػت عمبقاػػا ال ػػش ا عقػ ل ػػا :سااػ

لا طا قػػا اجل اػػا ،اقشاػػا دمػػكل

اجا اك طاؼ الي ا مبل جممب عا اك ئقجاا ا ق اا اال قااا دغاا وػشان بكػا ا قػل اااػ قل،
اس جاها عق ا ا ل ال قااا ،ائقش ا ا شا اا اف الاا الجثاـ ااااااتا ا ققا دال جثاا3س.

1

د ت ااانت اآ ااف ،اشا قا حت

عج اف :دور المراجعة الخارجية في إرساء دعائم حوكمة الشركات ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا :ال ا ا

ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا ال ا اا ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ص .10

Moussa Camara, L’essentiel de L’audit Comptable et Financier, Harmattan, 2009, p 23.
3
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 لاػا مج اػا احملاسػاا األاا كاػا ف ػاؼ عمبقاػا ال ػش ا عقػ ل ػا :سعمبقاػا اجثمبػا جلمبػا ائقػ ب لهلػا ثاػا -
ق ض عاا -ئ ق وقاة ب ؿ ا اةا البشاث ا

اه ا لق مش اػك هناػا ئلػاد ئقػك ارقػاة اػا ا ػا ل

ا ض عا ،ائ وال الج اةج ى اا يشات ا ق اا ا جا 1س.
 ممبا ئ اؼ عمبقاا ال ش ا عق ل ا فسص ان قاهت ،امب د ش ا ا ق اا ا قشاػا اػك طػاؼ ا ؤساػا
ااركا عق ال مبقاا الي اا االجثا ا قااا الي لن

ئقك ا ق اا .2

اك ال ان ي الاادقا نا ج ج لف ال ش ا :
 عمبقاػػا اجثمبػػا ااا ػ مباة :لت ل ػػا ئق ػ ـ عق ػ ختلػػاا ااػػا  ،اوػػاا االس ػ مباان ،ااجػػا نؤمػػش عق ػ لفعمبل ا ش

ش ا شعت فسص اهناسا د ض األبشاث الي ش ئقا اػل لا لثجػات اااػ د مبقػ ابػ

دشات نل .
-

ق جبمبا ائق ب لهلا ااثاا ق ض عاا ب ئااعش ا ش يف دشات نل دكل بااه.
ػػاه ا :لت لنػ ػ

قػ ػ د ػػاةا الب ػػشاث ا

قػ ػ ق ػػا ظمك ػػك ئامج ػ ػ يف الجلا ػػا يف د ػػكل ا ق ا ػػا

حماسااا ،دااضافا ى الق اةا اال قان ا ا الاا ،ممبا ش ق دجثاـ الا ادا الشا قاا لقمبجمآ .
 ق ػ ـ عق ػ ا قاننػػا د ػ ال ا ػػا اا ػػا ل ا ض ػ عا :لت لن ػ ق ػ ـ عق ػ لس ػػاو فسػػص ال ػػاةا اقانن ػػاداألسػ ػ اا ػػا ل احملػ ػشهة اا ػػاقا ،اال ػػي ئ ض ػػا يف ضػ ػ ت لا ػػشاؼ ا ااا ػػا ،اباا ػػا ااػ ػ يشات
ا ق اا .
-

مبػػل عقػ ئ وػػال الج ػػاةج ى األطػااؼ ا جاػػا :باػ خت ػ ا عمبقاػػا ال ػػش ا د ػػشا ك ئقا ػػا اػػشت اػػك
الل ا ش نل ب ؿ ا شا اا الق اةا ا الاػا ،ا ػاؿ مافػا ا ق اػا الػي حت االػا األطػااؼ ا
ا قسا االي ات اك ا

او .

دال ايل ظمكك وااغا ئ ا ي دااا اداال لق ش ا ممبا قت:
ال ػػش ا عا ػػانة ع ػػك فس ػػص ان ق ػػاهت ،ق ػ ػ ـ د ػ ػ د ػػيص حم ػ ػ ؼ اااػ ػ قل ،ل ػػشؼ ى ارك ػػا عق ػ ػ و ػػسا
اا ػػشا اا ا ق اػػا االقػ اةا ا الاػػا ا ػػشة اػػك طػػاؼ ا ؤساػا اال مػػش اػػك ال ئاالػػا دالق اعػػش القان ناػػا ااأل ال اػػا
عجش عشاهاا اعجش ااالا قي قي عمبقااوا.
اػػل اخل ػ ث لم ػػا يف جمػػاؿ ال ػػش ا صمػػب لاال لف نمػػل ى ال اا ػػا د ػ ا ػػلقست ال ػػش ا اا ااا ػػا؛ ا لػػك
دااب اس يشاـ لاظ ا ااا ا لا ا اااا يف د ض الشاؿ ال اداا اان مان اسػ يشاـ ااػمب ال ػش ا لا ا ػش يف هاؿ
1

بااش طقاا حممبش لد اااا ،أصول المراجعة ،هان رائـ لقجما ،عمباف ،األنهف ،اللا ا األاى ،2012 ،ص .61

2

حممبش د ئ  ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى الواقع ،ه اف ا لا عا اجلاا اا ،اللا ا ال اناا ،اجلئاةا ،2005 ،ص .0
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ل اى ،اُضمشه الااؽ داجلمبا عق لساو لف عمبقاا ا ااا ا ئ مب ل يف جممب عػا اػك االس ااػانا اػك ال ػااق دال بػشة
ا ض ػ ع ا ااا ػػا ،ضػػافا ى فسػػص احتقاػػل ا ق اػػا الػػي حت لػػا الق ػ اةا اال قػػان ا ا الاػػا اال مػػش اػػك سػػالا لا يف
طػػان قػػل املػػمب ن عػػك طػػان ال ػػش ا  ،لت ق ػىن آ ػػا فػػمف عمبقاػػا ال ػػش ا لاسػػا المشػػل الم ػػا عمبقػػا احتقػػاال اجلػػا،
فاااضافا ى ال مبقاا الي ئق ـ هبػا عمبقاػا ا ااا ػا فلػ قػ ـ دشناسػا ائقاػاا نثػاـ الا ادػا الشا قاػا افسػص احتقاػل
الا ال االشفائا احملاسااا احتقال عجاوا الكااتة االااعقاا .1عق ا ا األساو فاػ ؼ ن اػىن ا ػلق ال ػش ا يف
هناس جا ا مه هاف ا لق ا ااا ا.

 .1.1.1أىداف وخصائص التدقيق
أوال :أىداف التدقيق
لقش ئل ن الجا ال ش ا دمكل مال اقاننا قا مانػ عقاػ ػشظما ،ا ااػا اػ ا ال لػ ن ى الجمبػ اال سػا
ال ت طال عق ب ا الماما العمباتا ،فا ش ال نة ال جاعاا يف القاف ال ااك عما ئلػ ن المػاما ائ سػ
لعمباتا اجماالوا ام ا عشه االملا ااااشمالا ،األاا ال ت الش ارااا ى ديص اػلا عقػ باػك لهات اػ مه
الماما اسالاا نثمبلا امحا ا دم قكاوا ابق ؽ االملا ،مل ا ا لهى ى ضاانة ئل ا لاشاؼ ال ػش ا لكػت
ئ امب ا ا ال غلا اراوقا.
يف اػ ا ااطػػان ظمكػػك ئقاػػاا لاػػشاؼ عمبقاػػا ال ػػش ا ى اػػمب لساسػػا  ،لاػػشاؼ ئققاش ػػا االػػي دػػشاناا
ئجقاا ى لاشاؼ نةاااا الاشاؼ فاعاا ا ى لاشاؼ بش ا ا ل نة .اظمكك ئا ال اػ مه األاػشاؼ اػك ػالؿ
اا قت:2
 .1األىداف التقليدية :وتنقسم إلى:
 لاشاؼ نةاااا :ئ مب ل ا مه األاشاؼ فامبا قت:
 القااـ د مبقاا ال مش اال سق اك اشى وسا اه ا اوشؽ الااانا احملاسااا ا ا هة يف الشفائا؛ ا ااشما يف علات نلت حما ش اه ا ا جش عق ا افا ااخلمة ا ة األهلػا عقػ اػشى الادقػا القػ اةا ا الاػالقمبامئ ا ايل ارقاقت.
 األاشاؼ الااعاا :ااك لاا ا مه األاشاؼ اا قت:
 ام ماؼ األ لات االغش اال ئا ا ال ت ش ك ف يف الشفائا؛ب نت ر جب ،اشا قا حت عج اف :التدقيق بين الماضي والحاضر ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا :ال ا ا ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا
ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،6588سكاكشة ،اجلئاةا ،ص .9

1

2

ال ا اا

د ت ااانت اآ ااف ،اااا ساد  ،ص ص .12 -11
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-

اػػاعش ااهانة عق ػ نسػػا الاااسػػا ااهان ػػا ااختػػا الق ػاانا يف ال ػ ا جاسػػب ،م ػ ف ئقا ػػا ا ػػش ل ػ
ة لهلا ا مبش عق اخلمة اا افا؛

 ال ققال اك ف ا انئكامه الغش ااأل لات؛ ئ فل الااانا اا ق اا الي ضم االا ا ا مبااف احمل مبق ف امافا األطااؼ األ اى ا ا قسا. .1األىداف الحديثة والمتطورة
نثػاا ل لػ ن الجػا ئػػش ا اراػػادا ائئا ػش هناػػا ال غػػل يف دااػا ا ؤساػػا هلػػا لاػشاؼ ل ػػاى بش ػػا
ل مبقاا ال ش ا اك لال ا اماا خم قي ال ل نا اارااظ عق اس قاان ا ؤساا  ،ائ مب ل ا مه األاشاؼ يف:1
 ئقاػػاا نثػػا الملػػاا الػػشا قت ااراػػات ،اػػك لاػػل ال مػػش اػػك لف ا ػ مه الػػجثا س ػقامبا ااجاسػػاا اا ػ اي لتحتااجا ؛
 -ئقااا اخللا ااااااتا ،

ش ام ماؼ اال الال اا ػ اي ارقػ ؿ ،ااػ ا فامبػا قػ دكػل لااػ نمػا

الماما الا الجما ا ايل ااحملاسيب فقا؛
 ئقااا الج اةج ا ول لالا اقاننا داألاشاؼ ا اس اا؛ ااا اػػا اهناسػػا الجمػػا ال اػػالت اال مػػغاقت لقمػػاما ااركػػا عقا ػ احتقاػػل باػػادا ال كػػالاي اال مػػش اػػكالادق لا لقساادا ا الاا؛
 اراػػاظ عق ػ دم قكػػا ا ؤساػػا اػػك ػػالؿ اجػػا ااس ػااؼ ،ادال ػػايل ا اػػاشما يف حتقا ػ لمػػم ماا ػػا ن اااػػادمكجا تا؛
 ف حتقاػ ذمػػاي ا ؤساػػا احتقاػ لمػػم ماا ػػا ن اااػػا سااػػلا يف حتقاػ الافاااػػا االا مباعاػػا؛ ااػ اػػشؼئا

الشالا ل سقاق اك الؿ ذماي عمبقاا ال ش ا دالجااا لقمبؤساا .

ثانيا :خصائص التدقيق
ئ مب ل اخل اةص األساساا ل مبقاا ال ش ا فامبا قت:2
 االستتتقيلية :لملػػمباف ا ث اػػا ن ػػاةج عمبقاػػا ال ػػش ا  ،فمبػػك الملػػاانت لف مب ػػا ا ػػش داالس ػ قاللاا ا الاػػااال هاااا الكااقا ،االي دتكج اك وشان لبكاا دكل با ا اهاف ل ا ضغ

1

حم مبقا.

دش ات فلامبا ،اشا قا حت عج اف :التدقيق الداخلي ودوره في إنجاح مسار تطبيق الحوكمة ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا :ال ا ا ااآلفاؽ يف

ض ت ا ا شا ال ا اا ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ص .6
2

Mekhfi Amin, Intervention sous le titre: pratique de l’audite opérationnel en milieu bancaire, Introduction au séminaire
national sur la profession d’audit en algerie : réalités et perspectives, organiser par Faculté des Sciences Economiques et
Sciences de Gestion, Université du 20 Août 1955 Skikda, Algérie, p p: 3-4.
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 -نشتتاط موضتتوعي :لت لف ا ػػش

ق ػػئـ دػ عق ااػ ا ا ضػ عاا يف لهات األعمبػػاؿ ا مقػػا لاػ  ،الف اػػا

اجل اا ااضسا ااال اا عجش مل المبا ئش ا .
 نشتتاط ىتتادف :لت لن ػ نمػػا لػػشؼ ى دمانسػػا الا ادػػا عق ػ ا ؤساػػا ،ائقاػػاا دمانسػػا ار ممبػػا ا هانةا ياطا هبا.1
 الشتتمولية :لت لف عمبقاػػا ال ػػش ا ظمكػػك ئلااقلػػا يف مجاػػا ا ؤساػػا المبػػا مػػاف اضػ لا القػػان  ،امػ لكعق مجاا ال مبقاا الي ئق ـ هبا ،امجاا اهاةالا ااااااتا ا ي ة.
 الدوريتتة :اعلػػات ا جثمبػػا هناػػا اػػك االطمباجػػاف دمػ ف حتكمبلػػا يف عمبقااوػػا صمػػب لف ئك ػ ف عمبقاػػا ال ػػش اهان ػػا ،ادال ػايل حتقا ػ لفملػػل ا اد ػػا ان ادػػا دمكجػػا لجمػػاطلا اعمبقااو ػا ،ائ لاػػش لمػػم ػػشن اػػك ال قػػا لػػشى
حماللا.

 .2.1.1أنواع تدقيق الحسابات
اجاؾ لن اع عش شة لق ش ا احملاسيب ،خت قي فامبا داجلا اك با الئاا ا الي جثا هبا لالا ،ال لن انغػا لػك
فلت وشؼ ل سقا غا ا اابشة .سجق ـ دشناسا ا مه األن اع عق الجس ا ا يف المكل ن ا:

1

.1.2

ال ا ب عاش الامحاف ،اشا قا حت عج اف :نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري والممارسات الدولية ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا :ال ا ا

ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا ال ا اا ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ص .4
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الشكل رقم 1.1 :ان اع ئش ا اراادا .

المصدر :اك عشاه اللالب داالع مباه عق حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت ،ا ااا ا اخلانااا ،الشان اجلاا اا
لقجما ،ااسكجشن ا ،ا ا ،2002 ،ص ص .38-33

 من حيث اإللزام القانوني:
جقاا ال ش ا اك با االئاـ القان

ى ن ع  :ال ش ا االئاات ،اال ش ا اال اانت.
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 .1التدقيق اإللزامي
ا ػ ال ػػش ا الػ ت ضم ػ ا القػػان ف القاػػاـ دػ  ،باػ ئق ػػئـ ا ؤساػػا د ا ػ اػػش

ػػانات ل ػػش ا باػػاداوا

ااع مبػػاه اةمبلػػا ا الاػػا اخل اااػػا اا ػػاه ا عقالػػا ،ايف بالػػا عػػشـ ال ػئاـ ا ؤساػػا دػ لك فم ػػا ئ ػػش خمالاػػا لققػػان ف
ادال ايل ئقا حت طاةقا ال ق دا ا قانة د  .ااك لا ق ئش ا باادا داما ا ااشما.1
 .1التدقيق االختياري
اػ ال ػػش ا الػ ت ػ ا هاف لػئاـ ػػان  ،لت ك ػ ف دلقػػب اػػك هانة ا ؤساػػا لا االملػػا ،فاػػت ا جمػػآ
الااه ػػا ادػػاما األدػػياص ػػش ػ ا االس ػ انا اػػشاا اػػش

ػػانات لقساػػادا ل ػػش ا باػػادا ا جم ػ ة

ااع مباه اةمبلا ا الاا اخل اااا ،ن ا ا لقااةشة الي ئ سق اك اا همه ،اك با اطمباجػاف المػامات عقػ وػسا
ا ق اا احملاسااا قا فالا ن اةج األعمباؿ اا امئ ا ايل ،االي ئُ يػ م سػاو ل سش ػش بقػ ؽ المػامات ا اوػا يف
بػػاال االنا ػػاؿ لا انملػػمباـ دػػا ك اش ػػش؛ ايف بالػػا ا جم ػآ الااه ػػا نالبػػظ لف اا ػ ه اػػش

ػػانات ػػش

لػػت ال قػػا لقمبالػػك يف ه ػػا الااانػػا ا ا ػ يااا اػػك الػػشفائا ،ائقػػك الػػي ئقػػشـ ى اجللػػا اخلانااػػا ا اوػػا
ا الا

قسا الملااةب.2

 من حيث توقيت عملية التدقيق
قاا ال ش ا اك با ال ا

ىنع :

 .1التدقيق المستمر
ق ػػش دال ػػش ا ا ا ػ مبا اػػاـ ا ػػش د مبقاػػا الاسػػص اال ػػش ا د ػػاا اا ػ مباة ػػالؿ الاػػجا ا الاػػا اافقػػا
لمنااج راي حمشه اااقا ،ات ا الج ع اك ال ش ا ائا ا اعا مه ظمكك لف نقي لا فامبا قت:
أ.

مزايا التدقيق المستمر:3
 ط ػ ؿ الاػ ة الئاجاػػا الػػي ئ ػ ا هبػػا عمبقاػػا ال ػػش ا  ،باػ ئاػػاعش ا ػش عق ػ ال ػػش ا دمػػكل لم ػػا ئا ػػالاه ا؛
 م ػػاة ئػػاهه ا ػػش عقػ ا ؤساػػا لػ لثػامه يف ان ثػػاـ ال مبػػل ا ذمػػارمه داػػاعا ادش ػػا ا ققػػل اػػك فػػاص انئكػػامهالغش اال العب؛
 -ااعش ا ش عق االن لات اك عمبق

الؿ ف ة

لة؛

حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت ،المراجعة الخارجية ،الشان اجلاا اا لقجما ،ااسكجشن ا ،ا ا ،2002 ،ص .33
2
ا ااا الااد  ،ص .34
1

3

با لمحش هبشاي ،با

سي القاضت ،مراجعة الحسابات المتقدمة :اإلطار النظري واإلجراءات العملية ،اجلئت األاؿ،

 ،1هان ال قافا لقجما ،األنهف ،2009 ،ص .50
00
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 ئ سا ا ؤساا لأل لات د نة سا ا ،دما ظمكك اك ام ماؼ ال العب ال لف ا اسل؛ -ان ثػػاـ ال مبػػل دالجاػػاا ألعمبػػاؿ ا ػػش  ،با ػ

ػ رع ا ػ اا ػ ااػػاعش عق ػ ا ؤساػػا ا ي قاػػا الػػي

ق ـ د ش اقلا ط اؿ الاجا.
ب .عيوب التدقيق المستمر:1
 اا ه اب مباؿ ل العب ا ها يف األعمباؿ الي سا ئش اقلا؛ ئ لال اعا قا لعمباؿ ا ؤساا لثجات القااـ د مبقاا ال ش ا ؛ د ن ا ش ااااعش دا قل ااانااؽ ن ا ا لل ؿ ف ة ال ش ا ؛ -ال هه الك ل لقمبش عق ا ؤساا ش ج ج عج ندا وال

اا ا ها  ،دما ش ؤثا عق بااه

ااس قاللا  ،ادال ايل ش ملا ق ا ا ؤساا اا ااشم .
 .1التدقيق النهائي
مبائ ا ا الج ع اك ال ش ا دك ن ا د ش ان لات الاجا ا الاػا ا عػشاه اراػادا االقػ اةا ا الاػا اخل اااػا،
اق

اش

ى ا ا الج ع عػاهة يف ا ؤساػا وػغلة ار ػا االػي ال ئ ػشه فالػا ال مبقاػا د ػ نة ماػلة ،ااػك

ا ئا ا الي فااا ا ا الج ع اك ال ش ا اا قت:2
 -ال ققػػاص اػػك اب مبػػاال ال العػػب يف الااانػػا ااألن ػػاـ الجلاةاػػا ،با ػ لف مجاػػا اراػػادا

ك ػ ف ػػش

ااتا؛
 عشـ بشاث انئااؾ يف ال مبل ها ل ا جم ة ألف ا ش اا اانا لك ههاا م لا عق ا جمػ ة الػك ضم ػاا اى الا ال االشفائا ال د ش ااتا؛
 ف ااات عمبقاا ال ش ا د نة ا اوقا الؿ ف ة راجاا حمشهة مل ي اك اب مبػاال الاػل اػك اانػبالقاةمب د مبقاا ال ش ا يف ئ اا ال مبقاا ا ااات اال اانا ا ي قاا.
لاا لاا الجقش الي ئ ا لا ف مب ل يف:3
-

ا الا ة الئاجاا الالراا ل مبقاا ال ش ا  ،دما ش ؤثا عق ا هئ  ،ا ؤهت ى غااؿ د ض الجقا ؛

ا ااا الااد  ،ص .50
2
حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت ،اااا ساد  ،ص .38
1

3

ا ااا الااد  ،ص .39
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 القاػػاـ د مبقاػػا ال ػػش ا د ػػش اػػاؿ الػػشفائا يف ا ػػا الاػػجا ا الاػػا ػػش ػػؤهت ى عػػشـ االا مبػػاـ اػػك اانػػبال ػػااق دا ؤساػػا د ػ هات األعمبػػاؿ ا لق دػػا اػػجلا ،ل قمبلػػا لف األ لػػات لػػك ئك مػػي ال يف ا ػػا الاػػجا
ا الاا ،اد لك لش لا ال

الكايف ل ا ا ئقك األ لات الؿ ال اـ ا ال الاشت يف عمبقاا ال ش ا ؛

 ف ام مػاؼ األ لػػات اال العػػب يف ا ػػا الاػجا ػػش ئػػب عقاػ عػشـ اكاناػػا ال ػػال  ،لا ئػااما األ لػػاتألف ئ ا ام ماؼ األ لات لا ال العب ساك ف د ش ف ة ط قا اك ا علا؛
 ش ؤهت اس يشاـ عمبقاا ال ش ا الجلاةت ى انئااؾ ال مبػل ا ناػاؽ ال ػااق يف اكائػب ال ػش ا  ،ا اوػاا اا مان ئ ان خ ا ا الاجا ا الاا لقماما الي ُش بااداوا اابشة لا ا قاندا.
 من حيث نطاق عملية التدقيق
جقاا ال ش ا اك با نلاؽ ال ش ا ى ن ع :
 .1التدقيق الكامل
يف ا ا الج ع اك ال ش ا كػ ف نلػاؽ عمبػل ا ػش غػل حمػشه ،اال ئملػا ااهانة لا اجللػا الػي ئ ػ ا ػش ل ػا
ا ه عق نلاؽ الاسص اال مبل ال ت ق ـ د  ،1ااك األا قا عق

لك بالا ئ ا اش

انات ابػشى دػاما

ا ااشما.
 .1التدقيق الجزئي
يف ا ا الج ع اك ال ش ا

ا اضا اػ ه عقػ نلػاؽ لا جمػاؿ عمبقاػا ال ػش ا  ،واػ

ق ػا عمبػل ا ػش عقػ

د ض ال مبقاا هاف غلاا ،احتػشه اجللػا الػي ئ ػ ا ػش عقػ سػاال ار ػا نلػاؽ عمبقاػا ال ػش ا  ،ايف اػ مه ارالػا
ئجس ا ااػؤالاا ا ػش يف جمػاؿ لا نلػاؽ ال مبػل ا لقػ مه اجػ فقػا هاف غػلمه .الػ لك ػ يف ا ػل اػ مه ارػاال
اا ه ائااؽ لا عقش م ات ا بشاه انلاؽ عمبقاا ال ش ا ااتشؼ ا ااه حتقاق .2
 من حيث مدى الفحص
جقاا ال ش ا اك با اشى الاسص ى ن ع :

 1عااش س ش داب ،للي مح ه داما  ،أصول مراجعة الحسابات ،اامئ األا لقجما اال ر ا ،وج ات ،الامبك ،2007 ،ص

.23

 2حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت ،اااا ساد  ،ص .35
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 .1التدقيق الشامل
ػػي اػ ػ ا الجػ ػ ع ا ػػك ال ػػش ا لف قػ ػ ـ ا ػػش دال ػػش ا يف مجا ػػا القا ػ ػ ه اال ػػشفائا االا ػ ػ ال اارا ػػادا
اا اػ جشا  ،اصمػػب اادػػانة ى لف اػ ا الجػ ع

ػػق يف ا ؤساػػا ال ػػغلة ار ػػا ،باػ لنػ يف ا جمػػآ الكاػػلة

س ؼ ؤهت اس يشاـ ا ا الج ع اك ال ش ا ى انئااع لعاات عمبقاا ال ش ا .1
 .1التدقيق االختباري
ق ػػا ا ػ ا الج ػ ع اػػك ال ػػش ا عق ػ فسػػص د ػػض ال مبقاػػا هاف غلاػػا ،لت ئػػش ا اجلػػئت اػػك الكػػل ،با ػ
ق ػ ـ ا ػػش دا ا ػان عاجػػا اطممل ػ لا لقاسػػص د ق ػ ـ د مبػػاا ن ػػاةج ا ػ ا الاسػػص عق ػ جممب ػ ع ا اػػاها ما) مبػػا .
اع ػػاهة ا ػػا كػ ػ ف اػ ػ ا الجػ ػ ع ا ػػك ال ػػش ا يف ا ؤسا ػػا الكا ػػلة ار ػػا ،باػ ػ لف م ػػم ب ػػا عمبقااو ػػا ائج عل ػػا
ااا مباالا د نثمبا الا ادا الشا قاا ؤهت ى ضاانة ئاي ا ا الج ع اػك ال ػش ا  .2احتػشه اجللػا الػي ئ ػ ا ػش ئقػك
ال مبقاا عق ساال ار ا ،ايف ا مه ارالا ئجس ا ااؤالاا ا ش يف جماؿ لا نلاؽ ال مبل احملشه ل .
 من حيث القائم بالتدقيق
ظمكك ئقااا ال ش ا اك با القاةا د مبقاا ال ش ا ى ن ع لساسا شما:
 .1التدقيق الداخلي
لاا اا ظمائ ا ا الج ع اك ال ش ا لن ا د اسلا الا ها قاا لا اااا
ػػاؼ ال ػػش ا الػػشا قت د ن ػ نمػػا اا ػ قل ااػػاهؼ ،مبػػل عق ػ ئ ػ ا

ئاد

لقمبجثمبا ممب ها .

ػػشن اػػك سػػالاة ا جثمبػػا عق ػ

عمبقااوػ ػػا ،اػ ػػك ػ ػػالؿ ئقػ ػػشب الج ػ ػػاة اال االػ ػػا ائ ػ ػػسا األ لػ ػػات اا مػ ػػانما يف ق ػ ػ القامبػ ػػا ا مل ػ ػافا،
اااػػاعشوا عق ػ حتقا ػ لاػػشافلا د اس ػػلا ماػػاهبا آلاػػا اجثمبػػا ااجل ػا انملػػااطاا ل قا ػػاا احتا ػ ف الا ػػا هانة
ا ياطا االا ادا اب ممبا الماما.3
ممبػػا ػػاؼ ال ػػش ا الػػشا قت د نػ نمػػا ااػ قل اا ضػ عت ػػؤهت ى قػ امبػا املػافا لقمبؤساػػا اػػك
الؿ ضمباف ه ا عمبقااوا.4
ل ل الااب يف نم ة ا ا الج ع اك ال ش ا ااا لساسا ى مم ب ا ا مااعا ائ ػشه ائجػ ع عمبقااوػا
ا الاػػا ام ػ ا االد ػػاه ال ػػشنصمت لػػيهانة ال قاػػا لقمبمػػااع عػػك ئااوػػال ئجاا ػ الاااسػػا ااخللػػا ا ض ػ عا ،األاػػا
 1عااش س ش داب ،للي مح ه داما  ،اااا ساد  ،ص .35
 2حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت ،اااا ساد  ،ص .36
3

Institut Français de l’audit et du Contrôle Interne « ifaci », cadre de référence international des pratiques professionnelles
et de l’audit interne, édition d’ifaci, France, 2013, p 15.
4
Jacques Renard, Théorie et pratique de l’audit interne, septième édition, eyrolles édition d’organisation, paris, 2010, p 73.
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ال ػ ت اس ػ قئـ اا ػ ه هانة ا اةاػػا ان اداػػا ئق ػ ـ داسػػص اػػجثا راػػادا ا جثمبػػا اهفائااػػا اس ػ الوا اعمبقااوػػا
ائملمبك وس لا اا هوا ،عك طا حم ااسااؼ اام ماؼ ل لات ال العػب يف اراػادا اال مػش اػك وػسا
الااانػػا الػػي ئقػػشـ لػػيهانة ل ا دػػش هبػػا يف نسػػا لللػػا ااختػػا ااناوػػا اااا اػػا ئجاا ػ اا ،ال لف اا ػ ه اػػا
لق ش ا الشا قت دا ؤساا ال ُغي عػك ئكقاػي ا ػش اخلػانات داسػص ااااا ػا باػاداوا ،فاللا قػا الػي جاػ

هبا ا ش اخلانات عمبق خت قي عك اللا قا الي ا لا ا ش الشا قت.
 .1التدقيق الخارجي

عق ػ عك ػ ال ػػش ا الػػشا قت فال ػػش ا اخلػػانات ئق ػ ـ د ػ الػػا اا ػ ققا اػػك ػػان ا ؤساػػا ،ػػش ئك ػ ف
اك اا اك اكائب احملاساا اال ش ا  ،لا لت طاؼ انات ا مبلك اخم ص ،با لف ال هااا األساسػاا لقمبػش
اخلػػانات اػػت فسػػص ااػ جشت لػػشفائا اسػ ال ا ؤساػػا فس ػػا فجاػػا ه اقػػا احما ػػشا لق سق ػ اػػك ل ػػا ػػش دت ػ
ف ال يف طان اااتا سقامبا اوساسا ئ ا اش لا.
ف عمبل ا ش اخلانات ال ق ا عق حتقا اتػشؼ الاػاد فساػب دػل ػشامه لامػمبل دػشات الػالت يف
نثػاـ الا ادػػا الشا قاػػا ،اداػػاف اػشى ئجااػ الاااسػػا ا ضػ عا لقمبؤساػػا لا الاسػص لغػػاث ػػاص ا ػػل :دػاات
ا ؤساا لا هاا ا ؤساا ،اعمبقاا ال ش ا اخلانات ش ئقا عاهة يف ا ا الاػجا ا الاػا ممبػا ل ػا دػااقا امااقػا،
باػ لف ا ػش

مبػػل هاف اػػش ا لقػػا عق ػ اػػا ا ػػش ا ػ اػػا دػػات .اطم ػ ا ا ػػش اخلػػانات عمبق ػ دمعػػشاه ئقا ػػا

اا ػػل ملػػمبك ن ا ػػا عمبقاػػا ال ػػش ا اعػػاهة اػػا ئك ػ ف ا ضػػا ثقػػا ائقػػش ا ػػا مب ػػا د ػ ا ػػش اخلػػانات اػػك
اسػ قاللاا اباػػاه اعقػػا ا ػػمة اهنا ػػا؛ ااػ ااػؤاؿ عمبػػا ملػػمبج ئقا ػػامه اػػك داانػػا ابقػػاة االاػػا اآنات ااػػؤالا
لااـ القان ف امجاا األطااؼ ا ا قسا.
فامبػػا قػػت اجل ػشاؿ ن ػػا  1.2اال ػ ت ا ػ لاا ػ اال ػ الؼ د ػ مػػل اػػك اهاا ػػا ا ػػش ال ػػشا قت اا ػػش
اخلانات:
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الجدول

رقم1.2:

لاا اال الؼ د مل اك اهااا ا ش الشا قت اا ش اخلانات.

المدقق الخارجي
 اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك با ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اتشؼ

المدقق الداخلي

 اتػشؼ الاةااػت :شاػا طػاؼ ثالػ ما ػالؾ عػك طا ػ  -اتػػشؼ الاةااػػت :شاػػا ااهانة ،عػػكطا ػ ال مػػش اػػك لف الجثػػاـ احملاسػػيب
دػػشات ال ػالت يف سػػالاا اوػػشؽ دت اػػل الق ػ اةا ا الاػػا الػػي
مػػيت ا قػػشـ داانػػا سػػقامبا اه اقػػا
ئ شاا ااهانة لج ا ا األعمباؿ اا امئ ا ايل.
ل ػ ػ ػػيهانة ،ادػ ػ ػ ػ لك ج ػ ػ ػػب ات ػ ػ ػػشؼ
 اتشؼ ال ػان ت :ام مػاؼ األ لػات االغػش يف بػشاه اػائ ثا د ال قان ا االق اةا ا الاا.

الاةااػ ػ ػ ػ ػػت عق ػ ػ ػ ػ ػ ام مػ ػ ػ ػ ػػاؼ ااجػ ػ ػ ػ ػػا
األ ل ػ ػ ػػات االغ ػ ػ ػػش ااالرمػ ػ ػ ػااؼ ع ػ ػ ػػك
الاااسا ا ض عا.

 ن عا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك  -د ػػيص ال ػػي ااػ ػ قل ع ػػك ا ؤسا ػػا ،ػ ػ ا ػػك ط ػػاؼ  -ا ه ػي اػػك ها ػػل اتاكػػل ال جثامبػػت
لقمبؤساػ ػػا ،ا ػ ػ ا ئ ااج ػ ػ اػ ػػك طػ ػػاؼ
ا الؾ.
ق ـ دال ش ا
ااهانة.
 هنا ػ ػػا االس ػ ػ قالؿ  -مب ا داالس قالؿ الكاال عػك ااهانة يف عمبقاػا الاسػص  -مب ا داسػ قالؿ ائةػت ،فلػ ااػ قل
عػػك د ػػض ااهانا ا ػػل :اراػػادا
اال قااا ا دشات الالت.
يف لهات ال مبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
اال ك ػ ػ ػػالاي ،الكج ػ ػ ػ طم ػ ػ ػػشـ نغا ػ ػ ػػا
ا دشات الالت
اباااا ااهانا األ اى
 ا اؤالاا

 ااػػؤاؿ لاػػاـ ا ػػالؾ ،ااػػك د فل ػ قػػشـ تػػا ئقا ػامه عػػك  -اا ػ ػػؤاؿ لا ػ ػػاـ ااهانة ،اا ػ ػػك د فل ػ ػقشـ ئقا ػامه دج ػاةج الاسػص االشناسػا
ن اةج الاسص انل الاي عك الق اةا ا الاا.
ى ا ا ا ااهان ا ال قاا.

 نلاؽ ال مبل

 ضمػػشه لػػك لاػػا ال ا ػ اال ػػاؼ الاػػاةش اا ػػا ل ال ػػش ا  -حت ػ ػ ػػشه ااهانة نل ػ ػ ػػاؽ عمب ػ ػ ػػل ا ػ ػ ػػشال ػ ػػشا قت ،فاق ػ ػػشن ا ا ػ ػػؤالاا ال ػ ػػي
ا ػػانؼ عقالػػا ااػػا ئػػجص عقاػ القػ ان ا جثمبػػا ألعمبػػاؿ
ئ ل ػػش هب ػػا ااهانة لقمب ػ ػش الػ ػػشا قت
ال ش ا اخلانات.
ك ف نلاؽ عمبق .

 ئ ا األهات

 ػ ا الاسػػص غالاػػا اػػاة يف ا ػػا الاػػجا ا الاػػا ،ايف د ػػض  -ػ ػ ا الاسػ ػػص د ػ ػ نة اا ػ ػ مباة عق ػ ػاشان ل اـ الاجا.
األبااف عق ف ا ا قل ا الؿ الاجا.

المصدر  :حممبش مسل ال ااف اعاشال اامه ن ا عق  ،ا ااا ا اخلانااا ،الشان اجلاا اا لقجما ،ااسكجشن ا ،ا ا،
 ،2002ص.32
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المبحث الثاني :دور التدقيق الخارجي وعيقتو بحوكمة الشركات
ػش ام اػا الجػا ال ػش ا اخلػانات لشماػا دالغػا يف ال ػ ارػايل ،ااػا راه اػك لشما لػا م ػاة األطػااؼ ا اػ ااشة
اك شااوا اباا لا لالا اوا يف هل ان شاـ اساةل دش قا دتكجلا اك دمانسا الا ادا عق المػاما اا ؤساػا
الي ئادللا عال ا هبا.
ف مجقػػا الاملػػاة ااألراػػا ا الاػػا الػػي دػػلشاا ال ػػاه يف لاا ػػا القػػاف ال مػػا ك ادشا ػػا القػػاف ارػػاهت اال مػػا ك
مما ض ي نثاـ ب ممبا الماما اع ئمه عك محا ا بق ؽ الاػ اؿ ا اػاشم ا األطػااؼ ا ا ػقسا ،لػ لك
هلا اقاا ضاانة ئا اق  ،ائشعاا ا مبانسا اجلاشة ل .
ئ ػػم عمبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات اػػك د ػ لاػػا آلاػػا ب ممبػػا المػػاما  ،اػػك ػػالؿ هاناػػا احمل ػ نت اال ال ػػا الػػي
ئادللا قي قي لطااؼ ار ممبا اآلااوػا األ ػاى .الكػت ئػ مبكك اػك ل ػب هاناػا احملػ نت اػ ا ،صمػب عقالػا لف ئ مباػئ
قاػ ى االةػػا اػػك اجلػ هة ،لت ق ػػىن آ ػػا صمػػب لف ػ فا فالػػا

ػػاةص اع ااػػل حمػػشهة ئػػؤهت ى حتاػ ا هوػػا،

احتا عال لا داألطااؼ األ اى قا ج ك عق ا هة ب ممبا الماما .
سػ ؼ رمػػااؿ اػػك ػػالؿ اػ ا ا اسػ ئااػػاف عال ػػا ال ػػش ا اخلػػانات و ممبػػا المػػاما اػػك ػػالؿ ئ ضػػا هانمه
الشما يف ئشعاا ا مبانسا اجلاػشة تػا ،اهناسػا عال ػ دكػل اػك اهااػا ال ػش ا الػشا قت اجلػاف ال ػش ا الاػا ال ااػل
احملشهة جل هئ  ،االي ئج ك

صماداا عق ا هة ب ممبا الماما  ،د زم ا اػ ا ا اسػ دشناسػا اا ػا ئجثػاا ادمانسػا

الجا ال ش ا اخلانات يف اجلئاةا اك الؿ هناسا د ض األطا القان ناا اال جثامباا الي حتكمبلا.

 .1.1.1أىمية ودور التدقيق الخارجي في حوكمة الشركات
أوال :أىمية عملية التدقيق الخارجي في حوكمة الشركات
ئ ػػم عمبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات اسػػاقا ن اداػػا ف الػػا ئاػػاعش اػػالؾ ا ؤساػػا عق ػ دمانسػػا الا ادػػا عق ػ عمبقااوػػا
اممػي اػ اطك اخلقػػل االملػ ي يف هانوػػا،

ػػش اضػػا اللػاؽ ا قػ

اجل لػا ،امػ لك ئ مبػػل عقػ ختاػػاض ا يػػاطا

ائقااا األهات ااحملافثا عق دم قكا الو ؿ ا جثمبا.
ف ا ػش اخلػانات لوػػا يف ال ػ ارػػايل قػ ـ دا ػاه ا عقػ ا ائاناػا ،ممبػػا ظمكػك لػ لف ظم جػػا عػك ا ػػاه ا
عقالا الكك د قشب األساامه الشاعاا ل لك ،اا د لك ش ام اب هان ال مال عك ا ااشم يف دمانسػا الا ادػا عقػ
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ا مه الماما نثاا ا مب ا د اك اس قاللاا عك هانوا ،فاق ـ ومبا ا بق ؽ ا اػاشم اػك ال اػ ا اااسػااؼ اسػش
مجاا لاا الغش ااال السا .1
ئػػئهاه لشماػػا ال ػػش ا اخلػػانات يف م ػػا ال ئ ػ فا ارمبا ػػا رق ػ ؽ الا ػ اؿ ا اػػاشم فساػػب ،دػػل ف القاػػاـ هبػػا
ادمانسػ لا اػػك طػػاؼ اػػش ااػ قل اافػ ا ػػا ل ا لق دػػا طمػػشـ اضممبػػت بقػ ؽ اا ػػا مجاػػا األطػااؼ األ ػػاى الػػي
ئادللا عال ا دا ؤساا ،اا ا اا ئشع لا ب ممبا الماما .
دما سا نا يقص لن دالقااـ د مبقاا ال ش ا اخلانات س ؼ ك ف اجاؾ ائ ش اػك الا ادػا اائ ػش اػك ارػش اػك
الغ ػػش اال ئا ػػا ااالب ا ػػاؿ ااأل ل ػػات ،اائ ػػش ا ػػك ارمبا ػػا ألا ػ اؿ الوػ ػ ؿ الم ػػاما اا ا ػػاشم اماف ػػا األطػ ػااؼ ا
ال ال ا ،اا ا األاا ا لف ال ش ا اخلانات ظمكك ل لف ؤهت ى ئشعاا ا مبانسا اجلاشة ر ممبا الماما .
ثانيا :دور عملية التدقيق الخارجي في حوكمة الشركات
ف نما ال ش ا اخلانات عاؼ ئل نا مالا يف ال

الاااك اه ش هانمه ق ا عق ئ ا ا ق اػا ا الاػا

اام ماؼ ا اطك الغش ااخلقل ااال الو ،دل ئ شى لك ى ئقااا الج اةج اااا اا اخللا ،2ااركا عق األنثمبػا
الا اداػا اااهان ػػا اال اػػال ا لقمبؤساػػا ائقػػشب االس مػػانا اال االػػا قػػا طمػػشـ ا ػػا ا اػػاشم امافػػا األطػااؼ
األ اى ا ا قسا.
ظمكك داار هان ال ش ا اخلانات يف ب ممبا الماما اك الؿ الجقا ال الاا:
 .1دور عملي تتة التت تدقيق الخ تتارجي ف تتي الحت تد م تتن مش تتكلة ع تتدم تماث تتل المعلوم تتات ب تتين الم تتيك واإلدارة ف تتي
الشركات
ا ق ػ ه د ػػشـ دتاثػػل ا ق اػػا ا ػ لن ػ غالاػػا اػػا ئ ػ فا ا ق اػػا لػػشى ال ػ مالت ما اػػل ك عػػك ا ػ انه الػػي
ش اا ا قا ى لمم دك ل اك ئ فااا لشى ا مق ما الؾ  ،ادال ايل فقش ظمانو الػ مالت سااسػا لا اسػ ائا اا
ال حتق لفملل اا اا مه ا الؾ ،االي ش ئملا ق ا ا ااشم اا ا المػاما مكػل .3ف عػشـ دتاثػل ا ق اػا ال
ضمػػشث ن ا ػػا للاا ػػا اا اوػػاا مػػل طػػاؼ فساػػب ،ا سمػػا ضمػػشث م ػ لك مج ا ػػا لك ػػاة ال انضػػا ا ا ػ هة يف
ا ؤساا د خم قي األطااؼ ا ؤثاة.4

د ت ااانت  ،اااا ساد  ،ص .16
2
ب نت ر جب ،اااا الااد  ،ص .18
1

دانلئ ال ،اانه ا نئ ،اإلدارة االستراتيجية ،مدخل متكامل ،ا اا اك طاؼ حممبش ساش لمحش عاش ا اؿ ،مساعال عقت داا  ،هان ا ا خ لقجما ،الا اث ،ا مبقكا ال اداا
الا ه ا ،2008 ،ص .83

3

4

Ebondo wa mandzila, La gouvernance de l’entreprise une approche par l’audit et contrôle interne, Harmattan, Paris, france,
2005, p 114.
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ئ م عمبقاا ال ش ا اخلانات اك لاا آلاػا ار ممبػا الػي ئ مب ػا دالقػشنة عقػ ال ياػاض اػك هناػا عػشـ دتاثػل
ا مب ا د ا ش ق ف اك اس قاللاا ابااه يف دشات الالت ا شنة عق ممػي لسػاان اػؤالت ا اػل ك ،اوػا

ا ق اا

ال ػا عقػ اطػػالع عقػ مافػػا الااانػػا اا ق اػػا اال مبقاػػا الػػي ئقػ ـ هبػػا ا ؤساػػا اااػ ى لهاةلػػا امػ لك اػػشى
مااتة ااػل لا انثاالػا الا ػات الػشا قت ،ااػ ا اػا ػؤهت ى ال ققاػل اػك اخللػا الػ ت ػش ئ ػاث لػ ا ػا خم قػي
األطااؼ ها قلا ا انالا.
ايف ا ا ااطان نا ش  benoit pigeثالثا اا ا ل شـ دتاثل ا ق اا ا ائالا و ممبا الماما ظمكػك ئقيا ػلا

فامبا قت:1
 ا ا ى األاؿ :د ا ال ك ادم قت ا ااشم
كػ ف عػػشـ دتاثػػل ا ق اػػا يف اػ ا ا اػ ى دػ ا اػػل ك العملػػات جمقػ ااهانة ،ااجػػا قػػا عقػ عػػائ
ا ش اخلانات ئئا ش جمق ااهانة دكافا ا ق اا الي ضم االا س ات مان ا ققا دلا قػا ئاػال ا ؤساػا لا
اشى وشؽ اةمبلا ا الاا.
 ا ا ى ال ا  :د ا ااشم ادم قالا
ك ف عشـ دتاثل ا ق اا يف ا ا ا ا ى د ا ااشم العملات جمق ااهانة داع اان لف لعملػات جمقػ
ااهانة عق اطالع هاةا عق مافا ا ق اا ال اال ا االي ش ال ئ فا لغلاا اك ا ااشم نثاا لاا لا.
 ا ا ى ال ال  :د ا ا مبا ك احمل مبق اد ا ؤساا
عجش طاي ا ؤساا ألسلا اش شة لا ػشاـ ا اػاشم عقػ داػا لسػلمبلا يف األسػ اؽ ا الاػا ئثلػا بالػا ل ػاى
اػػك بػػاال عػػشـ دتاثػػل ا ق اػػا  ،االػػي ئك ػ ف د ػ ا ا ػ مبا ك احمل مبق ػ اد ػ ا ؤساػػا ،ااج ػػا ثل ػػا هان ا ػػش
اخلانات يف ئقشب ا ق اا الي ضم االا ا ا مبااف اجلشه اطمب ن لا ب ؿ ا شا اا الق اةا ا الاا لقمبؤساا.
 .1التدقيق الخارجي ودوره في خدمة مصالح جميع األطراف ذات المصلحة
لقش ئ شه األطااؼ ا ا ااشة اك عمبل ا ش اخلانات ،ا لك نثاا لقشان ال ت ق ا يف اشاا دكافا
ا ق اا الي ضم اا ا ايف ضمباف اةا االاا اا اا ا ا ا شا اا ،امحا ا لا اتا الا اؿ الو ؿ الماما ،ااك
د ا مه األطااؼ ذمش:2

.

Pige Benoît, Audit et contrôle interne, Edition EMS, 2ème édition, Paris, france, 2001, p p: 96-97

2
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 إدارة المؤسست تتة :با ػ ػ لف هانة ا ؤساػ ػػا ئ مبػ ػػش اع مبػ ػػاها مقاػ ػػا عق ػ ػ الااانػ ػػا احملاسػ ػػااا يف اض ػ ػػا اخللػ ػػااالس ائا اا ائقااا األهات ،ادال ايل فمف ا اه ا ا ػش اخلػانات عقػ

اةمبلػا ا الاػا سػامبجسلا هناػا ماػلة اػك

ال قا ا ئ ش اك نااا االع مباه عقالا.
 المستتتثمرون :مبػػش ا اػ مبااف عقػ القػ اةا ا الاػػا عجػػش اختػػا اا القػاانا االسػ مبان ا ،ائ ااػ اػػش ااوا ىاػػا ػ فا تػػا لمػػم عاةػػش دمكػػك ،الكػػت ئك ػ ف ا ػ مه الق ػاانا سػػقامبا صمػػب لف ئك ػ ف ا ػ مه الق ػ اةا عق ػ األ ػػل
ئ ك ا ق اا ظمكك ال ث ؽ هبا ،اا ا انلال ا اك ئ دلة ا ش اخلانات ال ت ؤمش لك.
 -البنوك ومؤسسات اإلقراض األخترى :غالاػا اػا ئق ػ ا جثمبػا

ى ا ؤساػا ا الاػا لقس ػ ؿ عقػ دتػ ال

ش ئغلاا اب ااااوا ا الاا ،ااجا ئثلا بااا ا مه ا ؤساػا ا قاضػا افػا ال ضػ اا ا الاػا تػ مه ا جثمبػا ،
ػػش بجػػب لت لػػا حم مبػػل ل ػػي ا ػ مه األ ػػلة عػػك الاػػشاه ادال ػػايل ضػػااع لا اتػػا ،ااػػك اجػػا ذمػػش لف ا ػ مه
ا ؤساا ئ ه ى الق اةا ا الاا ا ش قا ت مه ا ؤساا ائقا ا اش بااداوا الختا القاانا ا الةمبا.
 -الهيئت تتات الحكوميت تتة :ئ مبػ ػػش د ػ ػػض اتااػ ػػا ارك اا ػػا ااال

ػ ػػاه ا عق ػ ػ الق ػ ػ اةا االااانػ ػػا الػ ػػي ئ ػ ػػشناا

ا ؤساػ ػػا يف ال ش ػ ػػش اػ ػػك األغ ػ ػااث ،اجلػ ػػا حتش ػ ػش د ػ ػػض ا ؤد ػ ػاا اال
اال

ػ ػػاه ا ال طجاػ ػػا ،نسػ ػػا الاااسػ ػػا

ػػاه ا لقشالػػا لا فػػاث الملػااةب ائقا ػػا ااعانػػا لقمبؤساػػا  ،تػ ا ااػػب لف ئكػ ف ا ػ مه الااانػػا ئ ػػم

عك ا امئ ا ايل ارقاقت.1
 -العمال في المؤسسة :اال ك ومبلا ا افا ال ض اا ا الاا ارقاقاا لقمبؤساا الي مبق ف هبا

ػش االطمباجػاف

عق اا قاقلا ا لي ،اال اااث اا ااهانة ب ؿ الافا يف األا ن اا كافآ .
 الزبتتائن :او ػا عجػػش انئاػػاطلا دا ؤساػػا ق ػػااال ط قػػا األاػػل ا ا مػػان ا ا مبػػش ك عقالػػا م ُمب ػ نه لساسػػتلقاملاعا لا ا اه األالاا.

ظمكك داار اثااا الشان ال ت ق ا ا ش اخلانات يف شاا ا ػا األطػااؼ ا ا ػقسا اػك ػالؿ
الجقا ال الاا:
أ .التتتدقيق الختتارجي ودوره فتتي تقيتتيم متتدى كفتتاءة وفعاليتتة نظتتام الرقابتتة الداخليتتة بالشتتركات وعمليتتة التستتيير
ػػم نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا لقمبؤساػػا اػػئتا لساسػػاا اػػك نثػػاـ ال ػػش ا المػػاال لقمبؤساػػا ،ا لػػك دػػالجثا
ألشما لػػا اهاناػػا يف نوػػش خم قػػي ا يػػاطا ااأل لػػات الػػي ئ االلػػا ا ؤساػػا يف لعمباتػػا الا ااػػا اممػػي خم قػػي
ا يالاا االج ا ص الي ش ئؤثا عق ا هة اةمبلا ا الاا.
1

ب نت ر جب ،اااا ساد  ،ص .16
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نثاا ا سا اباوا عق ل ب ا ا الجثاـ لشانمه ممبا صمب ااك لال ااا اا طان عػشاه القػ اةا ا الاػا لقمبؤساػا
فقػػش للئاػ ا ػػا ل ال ػػش ا الشالاػػا ا ػػش اخلػػانات عقػ دػػشات نل ػ بػ ؿ ػ ة اذماعػا نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا ااادػػالغ
عقػ مافػػا لااػ الق ػ ن الػػي ام مػػالا فاػ عجػػش لهاةػ ل مبقاػػا ال ػػش ا  1االػػي اػػك دػ ا ال ػ ثل عقػ ا ػػشا اا ااػ هة
الااانا االق اةا ا الاا لقمبؤساا.
ممبا هعػ ا ػا ل ال ػش ا الشالاػا ا ػش اخلػانات اػك ػالؿ ا ااناػا ن ػا

265

ى ئاقاػ لطػااؼ ار ممبػا عػك

مافػػا ا يالاػػا الااػ الق ػ ن الػػي ام مػػافلا ااػػشى اسػ ادا ااهانة ل ػػساسلا سػ ات دلا قػػا م اداػػا لا دػػالاا
باب هناا ل نة ا مه االرماافا اهناا ئ ثلاا عق الااانػا ا الاػا لقمبؤساػا .ممبػا لنػ ال اػش اػا ظمجػا ا ػش
اخلانات باب نا ا ا ل اك لف اق لطااؼ ار ممبػا دػ ا ن الا ادػا الشا قاػا األ ػاى ،2ااػشت ػشنة ااهانة عقػ
ال اال دلا قػا ف الػا ،3ااجػا ئكػ ف ػش ا ػ عقاػ ااػؤالاا اش ػشة ئملػاؼ ى ااػؤالا الػي ئ قػ د ػش ا القػ اةا
ا الاا.
دمػػا ال دػػك فا ػ لف اػػاـ ا ػػش اخلػػانات دمدػػشات نل ػ ب ػ ؿ ذماعػػا نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا لقمبؤساػػا انثاالػػا
ال اػػالت اػػك د ػ ن لف ض ػ ال ػ نة ارقاقاػػا لقمبؤساػػا ي ػ ت الق ػاان اا اػػاشم ا ػ اللا اظمكػػجلا اػػك ئقػػش ا
ا ياطا احمل مبقا ا صماه ارق ؿ ا مبكجا ل ااه لا.
ب .التدقيق الخارجي ودوره في تحسين جودة التقارير المالية
ال ال لاؽ ى ا افا هان ال ش ا اخلانات يف حتا ا هة ال قان ا ا الاا صمب لاال لف رمػشه ا ق ػ ه دػاجل هة
يف الق اةا ا الاا ا اة لا.
 .1المقصود بالجودة في القوائم المالية
ئ ػػي اجل ػ هة يف ا ػ ا ا)ػػاؿ ا ػػشا اا اوػػسا ا ق اػػا احملاسػػااا الػػي ئ ملػػمبجلا الق ػ اةا ا الاػػا ،ااػػا حتقق ػ اػػك
اجا ػػا لقمبا ػ يشا  ،ال سقا ػ لػػك صمػػب لف ختق ػ اػػك ال سا ػػي اال ملػػقال الف ئ ػػش يف ض ػ ت جممب عػػا اػػك ا ػػا ل
القان ناا االا اداا اا لجاا االاجاا قا ضمق اتشؼ اك اس يشاالا.4

1

Fédération internationale des experts comptables et commissaire aux comptes francophones, les normes émises par l'IFAC,
International Standard on Auditing 265, communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and
management, date de consultation: 04/09/2014, p 238, site: WWW.fidef.org.
2
Idem, p 238.
3
David carassus, nathalie gardes, Intervention sous le titre: audit legal et gouvernance d’entreprise : une lecture théorique
de leurs relations, Introduction au Conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en comptabilité, Bordeaux,
29-30 septembre 2005, p p: 16-15.

عاةما سقمب ماسقت اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية واإلفصاح المحاسبي ،اقشاا ى ا ؤدتا ال قمبت الشايل
ب ؿ آلاا ب ممبا ا ؤساا اا لقاا حتقا ال جمباا ا ا شااا ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا ان قا ،اجلئاةا ،ات  26 -25ن فمبم ،2013

4
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 .1خصائص جودة القوائم المالية

بػ ئكػ ف ال قػان ا ا الاػػا ا اػ هة عالاػػا ااػػب لف ئ ػ فا يف ا ق اػػا احملاسػػااا الػػي ئمػػكقلا جممب عػػا اػػك

اخل اةص نقي لا فامبا قت:1
 الدق تتة والمص تتداقية :ق ػػش اج ػػا ااو ػػاي الش ػػا اا ػػشا اا ااػ ػ ه هنا ػػا عالا ػػا ال ل ػػاد دػ ػ ا ق ػػا اما ق ا ػػا

ادػ ػ الثػ ػ ااا ا ػ ػااه ال قا ػػا عجل ػػا ،اال ػػمة اج ػػا د ػػشؽ دت ا ػػل ا مل ػػمب ف ااجلػ ػ اا ،ائ س ػػشه

ا شا اا اه ا ا ق اا احملاسااا ا جم نة يف الق اةا ا الاا ققشان ق اا اك األ لات اتااا اال سا اا .
 اإلفص تتاح األمث تتل ع تتن المعلوم تتات :ق ػػش اج ػػا دااف ػػاي األا ػػلاا يشاالا يف ال

ػػاؿ ا ق ا ػػا

ا األشما ػػا ى

ا جاسب ،اد نة مافاا ااال اا اااضسا اعاهلا اد اشة عك ال ملقال.

 الميءمة :ئ اؼ ا التاا عق ل ا شنة ا ق اا احملاسػااا عقػ ئغاػل ػاان ااػ يشالا ،ابػ حتقػ اػ ااتشؼ صمب لف ئك ف تا امبا ئجاؤ ا ااس ااعاا.
 ثبتتات المعلومتتات المحاستتبية :ق ػػش دال اػػا اجػػا لف ئلا ػ ا جم ػ ة نا ػ األسػػالاب االلػػاؽ اا ػػا للجا األبشاث احملاسااا اك ف ة ى ل اى ب ئكػ ف اااػشة عجػش اقانن لػا اػا ئقػان ا المػاما األ ػاى
الي ئج مبت ى نا الجما ال ت ئج مبت لا ا ؤساا ا جاا ،لا اا ال قان ا الاادقا لجا ا ؤساا.
 .2دور إجراءات التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي في تحسين جودة القوائم المالية

اجػاؾ ال ش ػش اػك ا قاندػػا الجثا ػا الػي ئػػشنو هان ال ػش ا اخلػانات يف ئػ ا ن عاػػا ا ق اػا ا الاػا ا جمػ نة

يف الق ػ اةا ا الا ػػا اخلاو ػػا دا ؤسا ػػا ،داع ا ػػان لف لغق ػػب ااػ ػ مبقت ا ػ مه ا ق ا ػػا ال ظمك ػػجلا حتش ػػش ا ػػا ف مان ػ
وػػاه ا اظمك ػػك االع مبػػاه عقال ػػا ،ن ا ػػا لف ا ػػؤالت ا ا ػ مبق لاا ػ لػػش لا اخل ػػمة االكا ػػاتة الالراػػا لقسك ػػا عق ػ
ا شا ا لا ،دااضافا ى و دا ار ؿ عق ا ق اا الكافاا اا ا اا ػش ملػا دال ش ػش اػك ااػ يشاالا ،لػ لك
ااب االع مباه عق طاؼ حما ش االي لا ى ضمباف ا هوا اه لا.2
ف ا ش اخلانات اعجش ااا قلاا ا ققا د مبقاا ئش ا الق اةا ا الاػا فلػ اػااا ادمػكل ماػل يف حتاػ
3
ا هوا اا هة ا ق اا احملاسااا الي ئ ملمبجلا ،ن ا ا ا ق ـ د اك ضاات ال قا اا ػشا اا عقػ اػ مه ا ق اػا
اك الا ،ااك الا ل اى ال ثل عق خمااا ا مه الق اةا ا الاا اا قلا االةمبا احتق الغا ا اجلا ،اظمكػك ال لػاؽ
لشان ال ش ا اخلانات يف حتا ا هة الق اةا ا الاا اك راا :

1

ا اـ مج ا ،اشا قا حت عج اف :دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية ،اقشاا ى ا ق ق ال قمبت ال طي ب ؿ ار ممبا احملاسااا لقمبؤساا ماا ا ،ناانا

اآفاؽ  ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا ال ات دك الاشت ،لـ د ا ت ،اجلئاةا ،ات  8-7ه امبم  ،2010ص ص:
2

اال

عاشت ن امبا ،هان المراجعة كآلية لحوكمة المؤسسات الجزائرية  ،اقشاا ى ا ق ق الشايل ب ؿ دكالاا ب ممبا الماما
اه ا الاااجا ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

 3ا اـ مج ا ،اااا ساد  ،ص .19

.15-12

ا لئاااا اب اـ ل ال اا

األعمباؿ يف هل األراا

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا داات خم ان ،عجادا ،اجلئاةا ،ات  19-18سا مبم  ،2009ص .130
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 -الزاوية األولى :التدقيق الخارجي ودوره في تحسين جودة المعلومات المحاسبية

ف ا ػػش اخلػػانات اعجػػش دمانسػػا الااػ ا ققػػا د مبقاػػا ال ػػش ا الالػػب دػػال مب يف فسػػص احتقاػػل ا ق اػػا

احملاسااا الي ئ ملمبجلا الق اةا ا الاا ا ااه ئش اقلا ش ال سق اك وس لا ا ان نا لا اطا قػا ئقااػشاا ااػشى األ ػ
د ػ االع اػػان ا ػػا ل القان ناػػا االا اداػػا اا لجاػػا االاجاػػا عجػػش عػػشاهاا ،1األاػػا ال ػ ت ػػش ػػؤهت د ػ ى حتش ػػش ا ا ػػا
الق ػ ن االملػ ي ائاقاغلػا ى األطػااؼ ا ي ػػا ل ػساسلا ،اػ ا اػك الػا ااػػك الػا ل ػاى فػمف ال االػا الػػي
ػػش قػػشالا ا ػػش اخلػػانات ى ا ػػشت ا ػ مه الق ػ اةا لثجػػات لهاة ػ لاا ػ ظمكػػك لف ك ػ ف تػػا األثػػا ااصمػػات يف ضػػاات
ا ػ هة لمػػم عق ػ ا ق اػػا احملاسػػااا ،ا ئ ػػش اػػك وػػس لا اه لػػا وكػػا مئ ػ ااطالع ػ ال اسػػا اا ا ػ مبا عق ػ مػػل
اش ش يف جماؿ احملاساا .ايف ا ا ااطان ا ش حتقاػ عمبقاػا ال ػش ا ألاػشافلا ا ققػا دملػمباف وػسا اه ػا الااانػا
احملاسااا فقش طالا ا ا ل ال ش ا الشالاا ا ش اخلانات عجش ااا د مبقاا ال ش ا دائااع اااااتا ال الاا:2
 ا ااا ا احملاسااا

ش ال مش اك وسا مجاا األنوشة اك الجاباا احملاسااا؛

 ا ااا ا ا ا جش ا اك الؿ اااا ا ال ثاة ال ا ئاا اا ا جشا الشالا الي ئؤ ش القا ه ال انهة دالشفائا؛
 ا ا جػػا ااجلػػاه الا قػػت ا لػػك

ػػش ال سق ػ اػػك ان ناػػا ا ػااتا اجلػػاه الػػي ئق ػ ـ هبػػا ا ؤساػػا اال سق ػ اػػك

ال ا ه ا اهت االا قت لألول؛

 ا ااا ا ارااداا ي قي الا ائل اال كالاي اال مبقاا ؛
 االس ااان اال اا

ش ار ؿ عق ئ اش ضايف ل سا ال مبقاا ااألنوشة؛

 طقب الملاها ااا اانا اك ان ا ؤساا ما اه ا

انااا ؛

 طقب الملاها ااا اانا اك ها ل ا ؤساا؛

 ال مب ك دق ش ام ماؼ األا ن الما ة االادا د ا ق اا اا قاننا ؛
 -الزاوية الثانية :التدقيق الخارجي ودوره في االىتمام بمسألة اإلفصاح والشفافية

ػػاؼ ااف ػػاي دمػػكل عػػاـ د ن ػ د ػ ا ػػانؼ لا نقػػل ا ق ا ػا اػػك ا ػػشن ن االػػا ى اا ػ قا االس ػ ااهة

اجلا لا اس يشاالا ،فااف اي ا نقل ااهؼ لقمب ق اا دمك قمبلا ى ال ت ال قمبلا.
ف ااف اي المااؼ ي ائااع سااسػا ال ضػ ي الكااػل ا هلػان مجاػا ارقػاة ا الاػا اتااػا الػي ئ مبػش عقالػا
األط ػااؼ ا ل مبػػا دا مػػااع ،ا ػػم ااف ػػاي الكػػايف اػػك د ػ لاػػا ااػػاه ب ممبػػا المػػاما  ،ان ػػي اجػػا دااف ػػاي

1

ااشامه لاق نظما ،اشا قا حت عج اف :التكامل بين مهنة التدقيق وآليات الحوكمة لمواجهة الفساد المالي واإلدارى في ظل معايير المراجعة الدولية ،اقشاا ى ا ق ق ال طي

ب ؿ ب ممبا الماما مآلاا لقسش اك الاااه ا ايل اااهانت ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا حممبش املا ،داكاة ،اجلئاةا ،ات  7-6اات

 ،2012ص .15

 2االحتاه الشايل لقمبساسا  ،إ صدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العيقة ،ا اان اك  500ى  ،599اجم ن
اك طاؼ االحتاه الشايل لقمبساسا  ،اللا ا األاى ،نا نؾ ،ا ـ ل ،ئان خ ااوشان

 ،2010ص ص.560-370 :
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الكايف لف ا ااف اي عك مافا ا ق اا ا لمبا جلمباا األطااؼ الي ئادللا عال ا دا جثمبػا ،قػا فالػا القػ اةا ا الاػا
اا الب ال ا اقاا اخلاوا هبا ل جب ئملقال ا مه األطااؼ.1
ارهاه يف الا ػػج ا األ ػػلة االا مب ػػاـ ق ضػ ػ ع ااف ػػاي االم ػػاافاا ،ألف ال ش ػػش ا ػػك اجلل ػػا ا ا ػػقسا
ئ مبػػش يف ااناوػػا دمػػكل ماػػل عق ػ اػػا ئجم ػامه المػػاما اػػك ا ق اػػا  ،ادمػػا ال دػػك فا ػ فػػمف الق ػ ن يف ا لقاػػا
الماافاا اااف اي صم ل الااانا اا ق اا احملاسااا ال انهة يف الق اةا ا الاا املققا ،األاا ال ت ػش ػج ك سػقااا
عق ااناوا ا اقش الااانا اا ق اا احملاسااا امب لا.
ف عمبقاا ال ش ا اخلانات ئق ػب هانا ماػلا يف سػاال ضػمباف االل ػئاـ دااف ػاي الكػايف ،الاػقاا االمػااؼ عػك
ا ق اػػا االااانػػا الػػي ئ ػػشناا المػػاما  ،فا ػػش اخلػػانات اقػػئـ باػػب ا ػػا ل ال ػػش ا الشالاػػا دمدػػشات نل ػ بػ ؿ
سااسا ااف اي ا ج ل ا اك طاؼ ا ؤساا ائقاامبلا ،ااادانة يف ئقا امه ى مجاا ا انب الق ػ ن الػي ا ػي عقالػا
ايف ا ا ااطان فل الالب دػ:2
 ال مش اك عشاه ا ق اا اااف اي عجلا طاقا لقمبا ا الج عاا ا ائا ا لقمبساسػاا اااف ػاي ا ػايل اغػل
ا ايل ،با لف اضا ائلاا ا ا ل عالاا الج عاا اا ؼ هبا هالاا ااعش عقػ حتاػ المػاافاا اظمكػك اػك
اقاننا الق اةا اال قان ا ا الاا؛
 ال مش اك لف ا ق اا ا ا
 ال مش اك ماا ا ا ق اا ا ا

عجلا عق هناا مالة اك الش ا اال ض ي اسل لا الالا؛
عجلا ااالتا لا االادق لا لق ا ا؛

 ئقا ػػاا اػػشى ئ ػ فا ج ػ ا لجمػػا ا ق ا ػػا دلا قػػا دتكػػك ا ا ػػاشم اػػك ار ػ ؿ عق ػ ا ق اػػا يف ال ػ
ا جاسب ،ادمكل عاهؿ.
ف اان ا ش اخلانات د ػشـ دػاافاا ال قػان ا ا الاػا ا ا ػ عجلػا ا دشاةػ لػالت سػقيب بػ ؿ طا قػا ااف ػاي
ا ج ل ػػا اػػك طػػاؼ ا ؤساػػا اماا لػػا اػػك د ػ ن لف ػػؤهت اػػك هاف دػػك داجللػػا ا ي ػػا ى اختػػا ااا ػااتا
ال ػػساساا الالراػػا ػػش حتاػػاجلا ،األاػػا ال ػ ت ػػج ك صماداػػا عق ػ ا ػ هة ال قػػان ا اا ق اػػا احملاسػػااا ا ا ػ
عجلا.
ج .التدقيق الخارجي ودوره في حماية الشركة وأموال المساىمين

ق ب ال ش ا اخلانات هانا مالا يف محا ا لو ؿ الماما الا اؿ ا ااشم اارااظ عقالا ،اظمكك ال لاؽ ى
ا مه الجقلا اك راا :

1

دق اهت عمبان اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :دور حوكمة الشركات في إرساء مبادئ اإلفصاح والشفافية ،اقشاا ى ا ق ق ال قمبت ال طي ب ؿ ار ممبا احملاسااا لقمبؤساا ماا ا،

ناانا اآفاؽ  ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا ال ات دك الاشت ،لـ د ا ت ،اجلئاةا ،ات  8-7ه امبم  ،2010ص
 2االحتاه الشايل لقمبساسا  ،ااا ساد  ،ص .465

.7
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 الئاا ػ ػػا األاى ئ ق ػ ػ دا ػ ػػش اخل ػ ػػانات اهانمه يف ئقا ػ ػػاا ا ػ ػػشى االتا ػ ػػا ف ػ ػػاث اس ػ ػ مباان ا م ػ ػػااع اال جا ػ ػػؤداال اػانا ا الاػا لقمبجمػ ة ػشة راجاػػا ا ق لػا اػك ػػالؿ حتقاقػ لج ػػاةج ال ػش ا الػي حت ػػل عقالػا ائقاامبلػػا
ائاقاغلا لألطااؼ ا جاا1؛ األاا ال ت ش ظمكك ا ي ت القاان يف ا جمػ ة اػك اختػا االب ااطػا اال ػشادل
ال ساساا الالراا لقسش اجلا لا ا اال لا.
 الئاا ػػا ال اناػػا ئ ق ػ دا ػػش اخلػػانات اهانمه يف ارػػش اػػك الااػػاه ا ػػايل اااهانت ،فا ػػش اخلػػانات ااػػكػػالؿ اااػ دالاسػ عػػك اتاػ ا ااالب اػػاال احمل مبقػػا اا اا اػػا القان ناػػا لق مبقاػػا الػػي ئقػ ـ هبػػا المػػاما
احتقاػ الجئااػػا اا اػػاتلا لكافػػا األطػااؼ فالػػا اػػك دػ ن لف ػػؤهت ى سػػاعا ام مػػاؼ خم قػػي ا يالاػػا
ااألضاان ها ل اػ مه المػاما ف ااػش  ،اارػش اػك ئاا مبلػا 2ار ػاهة هناػا ختػ ؼ خم قػي األطػااؼ اػك
القااـ د ت عمبل ش ظم د ا اؿ الماما اا ااشم ابق ؽ الا اؿ األطااؼ األ اى ا ال ال ا.
دمػػا سػػا نا ػ ج ج لف ل مبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات هانا ااا ػا اف ػػاال يف ئػػشعاا ا مبانسػػا اجلاػػشة ر ممبػػا المػػاما ،
لكك دا لا اج ا ش اخلانات االس قاللاا الكااقا اال ئاا دا ا ل ا لجاا االقان ناا ااأل ال اا لثجات ئ ه ػ لااػ ،
ال ػػل مجقػػا الاملػػاة ا الاػػا الػػي ع ػػا دكػػمى المػػاما ال ا اػػا ،لا ػػاؿ دػػاما نػػاف األاا كاػػا اداناػػاال اا لالاػػا
افااجشت الاانااا اغلاا ل هلال عق لك.
 .1.1.1عيقة التدقيق الخارجي بحوكمة الشركات

ئ م عمبقاا ال ػش ا اخلػانات اػك دػ لاػا اآللاػا الشاعمبػا ر ممبػا المػاما  ،ا لػك نثػاا لقػشان الػ ت ئق اػ
يف سػػاال ااػػاعشة اهعػػا دػػا ت اآللاػػا األ ػػاى الػػي ئق ػ ـ عقالػػا ار ممبػػا ،ا او ػا جلجػػا ال ػػش ا ااهااػػا ال ػػش ا
الػػشا قت اػػك ػػالؿ ال ال ػػا ال كااقاػػا الػػي ئادللػػا هبػػا اا اجاػػا عػػل لسػػاو ال ػػااف ا اػػاهؿ ،اس ػ ؼ ػ ا د ػاار ا ػ مه
ال ال ا اهاناا يف ئشعاا ا مبانسا اجلاشة ر ممبا الماما اك الؿ اا قت:
 .1.1.1.1عيقة التدقيق الخارجي بلجان التدقيق

اػل ال لػاؽ ى عال ػا ال ػش ا اخلػانات دق ػاف ال ػش ا  ،انئ جػا لف نقػ ـ لاال دػال ا ي دق ػاف ال ػش ا احتش ػش

ااؤالااوا اهاافا نماةلا.
 .1تعريف لجان التدقيق:
ب ػ اآلف ال اػػش ئ ا ػػي ا بػػش لق ػػاف ال ػػش ا  ،ا لػػك نااػػا ى لف ااػػؤالااوا ػػش خت قػػي اػػك دػػاما ى
ل اى ،3ل لك س ؼ نق ـ د اث جممب عا اك ال ان ي ا ققا هبا:

1

دااااا قال ،اشا قا حت

عج اف :أثر اال نهيار المالي المعاصر للشركات العالمية في المحاسبة والتدقيق ،اقشاا ى ا ؤدتا ال قمبت ال ال

ب ؿ :األراا ا الاا ال ا اا

اان كاساوا عق ا اه ا الشاؿ مال سش ا ااآلفاؽ ا ا قاقاا  ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ ااهان ا اا الاا ،ااا ا ااساات اخلاوا ،األنهف لفا ل  ،2009ص .7
2

ن مت ال اش اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :دور تطبيق آليات حوكمة الشركات في التقليل من الفساد المالي واإلداري ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ ب ممبا الماما مآلاا

لقسش اك الاااه ا ايل اااهانت ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال
3

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا حممبش املا ،داكاة ،اجلئاةا،

ات  7-6اات  ،2012ص .17

جم ن مجاؿ اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :دور لجان مراجعة الحسابات في تفعيل حوكمة الشركات ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ ب ممبا الماما مآلاا لقسش اك الاااه

ا ايل اااهانت ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا حممبش املا ،داكاة ،اجلئاةا،

ات  7-6اات  ،2012ص .8

56

الفصل الثاني .......................................................................................:التدقيق الخارجي كأحد دعائم الحوكمة.

ئ ػػاؼ جلػػاف ال ػػش ا باػػب اتااػػا الكجش ػػا لقمب ػااا القػػان نا ممبػػا قػػت :اػػت عاػػانة عػػك جلجػػا اك نػػا اػػك
األعملػات غػػل ال جااػ يف جمقػ ااهانة ،ئ مػػئ ااػػؤالااوا يف ئػػش ا القػ اةا ا الاػػا الاػػج ا اػػل ئاػػقامبلا ى جمقػ
ااهانة ،ائ ػػش بقق ػػا او ػػل دػ ػ ا ػػش ق اخل ػػاناا اجمق ػ ااهانة ،ائػ ػ قيص نم ػػاطاوا يف اااا ػػا ئاد ػػا ا ػػش
اخلانات ،انلاؽ ان اةج عمبقاا ال ش ا  ،ام لك الا ادا الشا قاا لقماما ،امجاا ا ق اا ا الاا ا شة لقجما.1
ممبػػا ئ ػػاؼ جلػػاف ال ػػش ا عقػ ل ػػا جلػػاف ػ ا ئك جلػػا اػػك ػػالؿ جمقػ هانة المػػاما دغػػاث اااا ػػا عمبقاػػا
عشاه ال قان ا احملاسااا اا الاا ،ال ملا اااا ا ااف اي يف ال قان ا االق اةا احملاسااا الي ئجمااا الماما.2
ظمكػػك ئ ا ػي جلػػاف ال ػػش ا عق ػ ل ػػا عاػػانة عػػك جلػػاف اجا قػػا عػػك جمق ػ ااهانة ئ مػػئ ااػػؤالااوا يف اااا ػػا
الااانا ا الاا ااادااؼ عق الاااسا احملاسااا االا ادا ال اناا عق ا مبانسا ااهان ا.3
اك الؿ ال ان ي الاادقا نا ج ج لف اجاؾ ثالث اةص دمائة لق اف ال ش ا  ،اات:
 ل ا جلاف اك نا اك األعملات غل ال جاا يف جمق ااهانة؛ ل ا جلاف اجا قا اك لعملات جمق ااهانة ال ك ئ فا لش لا اخلمة االكااتة يف جماؿ احملاساا اال ش ا ؛ ئ ػ ى اااا ػػا عمبقاػػا عػػشاه ال قػػان ا احملاسػػااا اا الاػػا ،ااااا ػػا عمبقاػػا ال ػػش ا الػػشا قت ااخلػػانات،ال ملا اااا ا االل ئاـ د لاا اعش ب ممبا الماما .
 .1مسؤوليات ودوافع إنشاء لجان التدقيق:
أوال :مسؤوليات لجان التدقيق

ئقػا عقػ عػائ جلػػاف ال ػش ا جممب عػػا اػك ا لػػاـ اا اػؤالاا ئج ػػب مجا لػا رمػ ئػ فل ارمبا ػػا ااراػاظ عقػ
الاالاا ا الاا لقمبااشم االماما ،اظمكك داار ااؤالاا جلاف ال ش ا فامبا قت:4
 ااا اا ا ياطا ا الاا االا ادا الشا قاا لقماما ،با ئ سمبػل جلجػا ال ػش ا د ػا لا جلجػا خم ػانة اػك طػاؼ جمقػااهانة ااؤالاا اااعشئ يف ئجاا ااؤالاائ الا اداا ،ائ مب ل ا اؤالاا ا ققاة عق عائقلػا يف اػ ا ااطػان يف
ااا اػػا عمبقاػػا هانة ا يػػاطا الػػي ظمكػػك لف ئػػؤثا عقػ عػػشاه اسػػالاا ال قػػان ا ا الاػػا لقمػػاما ،اااا اػػا سػػالاا نثػػا
الا اد ػػا الشا قا ػػا ا قق ػػا دمع ػػشاهاا ااالل ػئاـ دا ػػا ل احملاس ػػااا اال م ػػا ا اال قامب ػػا ال ػػاهنة ع ػػك اجلل ػػا
ا جاا.

 1ع ث دك سالاا الاباقت ،لجان المراجعة كأحد لجان حوكمة الشركات ،جمقا ااا ا ا قك عاش ال ئ ئ لال اه اااهانة ـ  ،22ع  ،1ص ص ،217 -189 :ئان خ
ص .193
2

الجما ،2007

جم ن مجاؿ اآ ااف ،اااا ساد  ،ص .8

3

Wafa Masmoudi Ayadi et Autres, Impact des caractéristiques du conseil d’administration et du comité d’audit sur la
qualité du résultat comptable des entreprises françaises, Faculte des sciences économiques et de gestion, universite de sfax,
date de consultation : 18 -09-2014, p 6, Site :
http://documents.escdijon.eu/pdf/cig2014/ACTESDUCOLLOQUE/MASMOUDI-AYADI_BOUJELBENE.pdf
 4ناهت نااؿ األعمباؿ الامبجا م ، ybcدليل عمل لجنة المراجعة ،2010 ،ئان خ االطالع ،2014-08-01 :ص ص ،9 -7 :ا ا. www.cg.ybc-yemen.com :
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 اادػااؼ ادمانسػػا الا ادػػا عق ػ عمبقاػػا ال ػػش ا الػػشا قت ااخلػػانات ،باػ ئ ػ ى جلجػػا ال ػػش ا يف ا ػ ا ااطػػانالمبػػا ئ ا ػ اػػش ا هانة ال ػػش ا الػػشا قت ائا ا ػ لا االس ػ غجات عج ػ  ،ام ػ ا ئ ا ػ اكافآئ ػ ائق ػ ـ دا اػػاعشة يف
حتش ػػش اؤاالئ ػ ائاقاػػل ئا ا ػ ااهان ػػا ،ا لػػك لملػػمباف ائ ػػال دكافػػا ا ا ػؤال يف جمق ػ هانة المػػاما ،ممبػػا
ئق ػ ـ الق جػػا دػم اان الػػاـ ا لػػا نمػػا هانة ال ػػش ا الػػشا قت ،ا لػػك لملػػمباف ااالػػا دػػشاناا يف عمبقاػػا ا اا اػػا
دمكل وسا ؛ ام لك اك الاـ جلجػا ال ػش ا اادػااؼ عقػ ا ػش ق اخلػاناا اا اػاشما يف ئ ااػجلا ابش ػش
عق هاا ااضا سقا الماا ا لق دا ال ااناا ،1اضمباف اسػ قاللا لا ائقاػاا عمبقلػا ااسػ اشاتا ا ا ملػ
الملػاانة لػك ،ا لػػك د ػش ا افقػػا ا اػاشم داع ااناػا دم قػػا تػا د اػ ض اػك جمقػ ااهانة ،اصمػػب عقػ الق جػػا
لف حتػشه يف ئقاامبلػػا لقمبػػش اخلػػانات اػػشى مااتئػ  ،ااػػشى اػ هة اماا ػػا عمبقاػػا ال ػػش ا ااػػشى االتاػػا لئ ادػ
ر ا الاا يف الماما ائ قاشاا ا ل نوا.
 هناسا الق اةا ا الاا ال عاضلا عقػ جمقػ ااهانة لقمب افقػا عقالػا ،باػ ختػ ص جلجػا ال ػش ا داسػص اااا اػااألسػ االق اعػش الػػي عقػ لساسػلا عػػشاه اػ مه القػ اةا ا الاػػا ااػشى وػس لا ااالتاػػا ا ق اػا ا الاػا الػػي
ئ ملمبجلا2؛
 ال سق اك ماا ا نثاـ الا ادا الشا قاا ائجاا مه دااعقاا ائقشب لت ئ واا )ق ااهانة اك د ا ئا اػل اػ االجثػػاـ ائل ػ امه ق ػا ضمق ػ لغ ػااث المػػاما اطم ػػشـ اضممبػػت ا ػػا ا ا ػػاشم اا ا ػ مبا ك دكا ػػاتة عالاػػا ائكقا ػػا
ا ق لا.3
ثانيا :دوافع إنشاء لجان التدقيق
ن ا ا ل ج ع اضيااا األعمباؿ الي ق ـ هبا جمق ااهانة ،ام لك ارااا جللا ن اداا ها قاا اا ققا يف
نماطلا ئملمبك اااعشة جمق ااهانة عق دمانسا ائجاا ائت اك الاا  ،ائالا عق ضمباف اس قاللاا ا ش
الشا قت ااخلانات ،فقش ئا ض جلاف ال ش ا لكت ئ ى ا لاـ الي ئلا جا تا يف الاقاة الاادقا دال ا ال .افامبا
قت د ض األساامه األ اى الي ئشعا ضاانة ااـ جلاف ال ش ا هب مه ا لاـ:4
 جلاف ال ش ا ئ ك ف اك لعملات اا قق اغل ئجاا ظم قك ف ا لانا ا الاا ااحملاسااا ا فا تا الالكايف ،ادال ايل ئ م يف اكاف لفملل اك جمق ااهانة دكل لعملاة اك ناباا اادااؼ عق الق اةا ا الاا؛
 يف د ض األبااف ش حتشث الفا د ا ا لعملػات جمقػ ااهانة اا ػقسا ا كقاػا جبػ هة القػ اةا ا الاػادالمػػكل ال ػ ت ال ك ػ ف اػػك ا الةػػا ئػػش ل لعملػػات جمق ػ ااهانة ال جاا ػ يف عمبقاػػا عػػشاه ال قػػان ا ا الاػػا،
ااك اجا ئمر لشماا اا ه لعملات غل ئجاا ها ل جلاف ال ش ا ؛
1

Institut Français des Administrateurs (IFA), Comites D’audit et Auditeurs Externes, Edition de Institut français des
administrateurs (IFA), 2009, p 6.
2

عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة ،الشان اجلاا اا لقجما ،ااسكجشن ا ،ا ا،

 ،2007ص .319

3
4

ع ث دك سالاا الاباقت ،اااا ساد  ،ص

ص.196-195 :

جم ن مجاؿ اآ ااف ،اااا ساد  ،ص .9
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 ا اعاش ئقشب ال قان ا ا الاا االي ئ لقب يف د ػض الػشاؿ ضػاانة الجمػا الا قػت تػا سػج ا لا مػل سشاسػت ،دمػاا ػ قئـ ػػشنا ما ػلا اػػك ال ػ ااجلل ػػش ،ا ػػش ك ػ ف د ػااؾ ماف ػػا لعمل ػػات جمق ػ ااهانة يف ا ػ مه ال مبقا ػػا ال ػػي
ئا غاؽ ا ا ط ال لااا ال اا دالكااتة اك ناباا خت اص ا انه جمق ااهانة؛
 اادػااؼ الا ػػاؿ عقػ عمبقاػػا عػشاه ال قػػان ا ا اوػا المػػاما الملػيمبا ،االػ ت لقػب ػػشنا ماػلا اػػك اخلػػمةاا مبانسػػا يف احملاسػػاا اااهانة ا الاػػا ،ئقػػك اخلػػمة االكاػػاتة ال ئ ػ فا لػػشى مجاػػا لعملػػات جمق ػ ااهانة ،الكػػك
ئ فا لشى لعملات جلاف ال ش ا ؛
 يف بالػػا اا ػ ه عال ػػا ااادػػاة د ػ ا ػػش ق اخلػػاناا اجمق ػ ااهانة فقػػش ئػػؤهت ى ال ػ ثل عق ػ اس ػ قاللااا ػػش اخلػػانات ادػػشات نلت فػػي حما ػػش ،ااػػك د فػػمف اا ػ ه جلجػػا ال ػػش ا يف لت دػػاما ظم ػػل محا ػػا لقمباػػاشم
ا ملمبك حتقا اس قالؿ اش اراادا 1؛
 بااػػا لوػػسامه ا ػػقسا يف ا ؤساػػا او ػا ا قاػػشة دالا نوػػا ى آلاػػا هان ػػا ئاػػااا يف الملػػاا االا ادػػاعق لهات ااهانة اوا فامبا ق داألا ن ا الاا االا اداا.2
 .3عيقة لجان التدقيق وعملية التدقيق الخارجي ودورىا في تدعيم الممارسة الجيدة لحوكمة الشركات

ئثلا ال ال ا د عمبقاا ال ش ا اخلانات اجلاف ال ش ا اك الؿ الاـ اااؤالاا ا مه األ ػلة ،اهاناػا يف

ئػػشعاا ف الاػػا ال ػػش ا اخلػػانات ،فقػػش باوػ ال ش ػػش اػػك اتااػػا اا جملػػمبا ا لجاػػا عق ػ لف ك ػ ف اػػك د ػ الػػاـ
اااػػؤالاا جلػػاف ال ػػش ا هعػػا ائ ئ ػػئ فاعقاػػا ااس ػ قاللاا ا ػػش اخلػػانات دالمػػكل ال ػ ت ا ػ لاا اػػك الل ػ لهات
الاا ػ دػػشاف لت ضػػغ لا ئػػش ل اػػك هانة المػػاما ،ام ػ لك الاػػلا عق ػ ا اد ػػا نمػػاطلا ائقاػػاا لهاةلػػا د ػ نة
ااػ مباة ،قػا كػ ف لػ األثػا ااصمػات يف ر ػاهة ثقػػا ا اػاشم ااراػاظ عقػ بقػ لا ادم قكػاوا الوػ ؿ المػاما .ااػػك
د ا مه اتااا ذمش جلجا األاناؽ ا الاا يف ال ال ا ا سشة األاا كاا ) (SECالػي اع ػم لف اػك لاػا اهػاةي جلجػا
ال ػػش ا محا ػػا اسػ قاللاا ا ػػش اخلػػانات ،باػ ندلػ اػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا دقػػشن االسػ قاللاا الػػي مب ػػا هبػػا اػ ا
األ ل .3اظمكك داار الشان ا لا ال ت ئق ـ د جلجا ال ش ا يف ئشعاا ف الاا ال ش ا اخلانات اك الؿ:4
 ئادا ائ ا ا ش اخلانات احتش ش لئ اد ا عشاه لامه ال كقاي ال اهن ل ؛ ا اد ا ن اةج الاسص ال ت ق ـ دػ ا ػش اخلػانات اهناسػا ائقاػاا االبثائػ ااسػ الـ ئقا ػا ال ػش ا اهناسػاال واا ال انهة د ؛
 ااػ ػ ػػاعشة ا ػ ػ ػػش اخلػ ػ ػػانات يف لهات الاا ػ ػ ػ ااحملافثػ ػ ػػا عق ػ ػ ػ اس ػ ػ ػ قالل  ،ام ػ ػ ػ لك ااة ػ ػ ػ دكافػ ػ ػػا ا ق اػ ػ ػػاااا ملابا الي ضم االا اال مبل عق بل مافا الجئاعا اا مكال الي ش ئجم داج اد ااهانة؛

 1عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة ،اااا ساد  ،ص .314
 2ا ااا الااد  ،ص .315
3

"Joseph V. Carcello and Terry L. Neal, «Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissals following "New
Going-Concern Reports», the accounting review, vol. 78, No. 1, January 2003 p p: 95-117.
4

عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة ،اااا ساد  ،ص ص.320.- 319 :
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 ال مبل مسققا وػقا دػ ا ػش ا ك ال جااػ اجمقػ ااهانة ادػ ا ػش ق اخلػاناا  ،ادال ػايل فلػت ئ مبػل عقػهعا احتا عمبقاا االئ اؿ دا ش ق  ،اعق هعا اس قالؿ ا ش اخلانات؛
 ا اد ػػا نهاه لف ػػاؿ لوػػسامه ا ػػا يف بالػػا عػػشـ نضػػااا عػػك ااف ػػاي احملاسػػيب اال قػػان ا ا الاػػا ا جم ػ نة،دااضافا ى لساامه ئ ش ل ا ش اخلانات لال يف الق اةا ا الاا.
عق ض ت اا عاضػجا سػادقا اػك الػاـ الهاان اااػؤالاا اج طػا دق ػاف ال ػش ا بػامه ا ػش اخلػانات ذمػش لف
اجاؾ الك ل اك اآلثان ااصماداا لق ال ا الي ئادللمبا يف جماؿ هعا ب ممبا الماما  ،االي رم ااا فامبا قت:1
 لف هان جلج ػػا ال ػػش ا ػػم هانا المب ػػا يف ئ ػػشعاا اػ ػ هة عمبقا ػػا ال ػػش ا اخل ػػانات اوػ ػا دالجا ػػاا ل د ػػا
ا ػػش قت ارا ػػادا ات اخل ػػمة االكا ػػاتة ا الةمب ػػا ،ااا ػػاعشوا عقػ ػ لهات ال ػػاالا ااحملافث ػػا عقػ ػ اسػ ػ قالتا
احتا ػ عال ػ لا اػػا هانة الم ػػاما ،دااض ػافا ى حتقا ػ ال جا ػػا الا ػػاؿ ا لػػا احتش ػػش جمػػاؿ عمبقاػػا ال ػػش ا
اهناسا االبثاوا ائ وااوا اال مبل هبػا ،مػل اػ ا اػك دػ ن لف ػ ه دػالجاا عقػ لهات المػاما اا ػقسا مجاػا
األطااؼ هبا.
 لف جلج ػػا ال ػػش ا ت ػػا هان ما ػػل د ػػال د ػػك يف ئ ا ػ اع ػػئؿ ا ػػش اخل ػػانات احتش ػػش لئ ادػ ػ دم ػػا ضم ػػافظ عقػ ػ
اس ػ قالل  ،ا ئ ػػش اػػك ا ػػشا اا ئقػػان ا عمبقاػػا ال ػػش ا  ،ااجلػػا ئقا ػػا ا ػش اخلػػانات عػػك ف الاػػا ااكػػل الا ادػػا
الشا قاا لقماما؛

 جلجا ال ش ا تا هان مال يف ئققت افسص ئقا ا اش اراادا  ،ااا مػمبق اػك لااػ الملػ ي االق ػ ن،
االػػي ام مػػافلا يف سػػااؽ عمبقاػػا ال ػػش ا الػػي ػػاـ هبػػا ،اظمكػػك لق جػػا ال ػػش ا يف ا ػ ا ا)ػػاؿ الج ػ داختػػا
ااا ػااتا ال ػػساساا الالرا ػػا لق غق ػػب عقال ػػا ،ام ػ لك األا ػػا دالجا ػػاا ألاا ػ الق ػ ن ا قق ػػا دجث ػػاـ الا اد ػػا
الشا قاا قا ضمق اتشؼ اك ا ا ال قا ا ا ئ ش اك ف الا .
 اػػاعش اا ػ ه جلجػػا ال ػػش ا جمق ػ ااهانة عق ػ ال سق ػ اػػك ئجاا ػ الاااسػػا ا ض ػ عا احتقا ػ األاػػشاؼ
ا اا ػ ة ار ػػاهة القػػشنة ال جافاػػاا لقمػػاما ،اوػا يف جمػػاؿ ئل ػ ا الػػجثا اااا ػااتا ابػػل ا مػػامل اػػا ا ػػش ق
اضػػمباف ب ػ تا عقػ اػػا ضم ػاا ف لاػ اػػك ا ق اػػا ا ملػػابا  ،ادال ػػايل ر ػػاهة فاعقاػػا القػ اةا ا الاػػا ار ػػاهة
هناا االع مباه عقالا يف اختا الك ل اك القاانا  ،اوا يف جماؿ ئقااا األهات ائ اا االس مبانا .
 لضػػي ى لػػك االسػ ااهة الػػي حت ػػل عقالػػا جلجػػا ال ػػش ا اػػك ا ػػش اخلػػانات ،ا لػػك باجمبػػا ئكػ ف ػػاهنة
عقػ اسػ يشاـ ا ق اػػا الػػي مج لػػا عػػك طا قػ يف ئقاػػاا ضػ ادا الا ادػػا الشا قاػػا لقمػػاما ،احتاػ لهاةلػػا،
ائقااا لهات ااهانة ،اف الاا ا ش الشا قت ،اا ا اا ؤهت ى صماه نثاـ ت لقا ادا الشا قاا.2

1

ا ااا الااد  ،ص.330

2

دااؽ لمحش اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :دور حوكمة الشركات في التنسيق بين آليات الرقابة الداخلية والخارجية ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ ب ممبا الماما مآلاا لقسش

اك الاااه ا ايل اااهانت ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا حممبش املا ،داكاة ،اجلئاةا ،ات  7-6اات  ،2012ص .8
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اجلش ا دال ما لف مافا األا ن ا ققا د ا اا اش اراػادا اخلػانات ائغاػلمه احتش ػش لئ ادػ ضمكمبلػا القػان ف،
ائك ػ ف عػػاهة ا ػ مه األا ػ ن اػػك سػػقلا اجلمب اػػا ال ااػػا قاػػاشما اػػك جلجػػا ال ػػش ا  ،لقمبسافثػػا عق ػ اس ػ قاللا عق ػ
ااهانة،1ألف لت ئػػش ل لػػيهانة يف ئ ا ػ اعػػئؿ اػػش اراػػادا احتش ػػش لئ اد ػ ػش مل ػ ي اػػك اس ػ قالل  ،ا ق ػػا
هان جلػػاف ال ػػش ا اجػػا يف حتش ػػش هفػ المػػاا الالراػػا الع مبػػاه ا ػػش ق اخلػػاناا ائادػػاسلا ائقػػشظملا ى اجلمب اػػا
ال ااا لقمبااشم لكت ا ئ ااجلا ،ائقااا عمبقلا ائقػشب ئ وػاا تػا فامبػا قػ دكاػاتوا ،الهاةلػا ا دػشات الػالت
يف اشى ئ اف لئ اهبا اػا ب ػا ال مبػل الػ ت ق اػ ف دػ  ،ااادػااؼ عقػ ئاػي سااسػا االةمبػا ػش ئغاػلاا د ػاا
هان ا؛ يف ا ا ااطان اب حتقػ عمبقاػا ال ػش ا اخلػانات األاػشاؼ ا ااػ ة اجلػا يف ئػشعاا ب ممبػا المػاما ااػب
عق ػ جلػػاف ا ااا ػػا ئاػػي ا ػػا ل احملػػشهة ال اػػان ا ػػش اخلػػانات ،االػػي اػػمبلا  gabb et blachistonاػػك ػػالؿ
الشناسػػا الػػي اا ػا هبػػا عػػاـ  2004ى ا ػػا ل لئاااػػا ال ػػاى اكمبقػػا ،فاالجاػػاا لقمب ػا ل االئاااػػا فاجاغػػت عق ػ جلجػػا
ال ػػش ا لف ئ سق ػ اػػك ػػشنة ا ػػش ق اخلػػاناا عق ػ لهات عمبقاػػا ا ااا ػػا دػػاجل هة ا لق دػػا اد ػ نة اا ػ ققا ،الاػػا
ا ا ل األ اى ا كمبقا ف ق قشى هناملا للاا ا نما ا ؤساا ا موا دال جاعا الي ئج مبت لالا.2
 .1.1.1.1عيقة التدقيق الخارجي بالتدقيق الداخلي ودورىا في تدعيم الممارسة الجيدة لحوكمة الشركات
لق ػػش ق ػ ال ش ػػش ا ػػك الشناس ػػا يف جم ػػاؿ ب ممب ػػا الم ػػاما
المػػاما

ى ض ػػاانة ااػ ػ ه نث ػػاـ ئ ػػش ا ها ق ػػت يف

مبػػل اجاػػا ى اجػػب اػػا ا ػػش ق ا ا ػ قق  ،او ػا يف هػػل ئ سػػا نمػػا ا ػ مه األ ػػلة امػػم ب مبلػػا

ائملػػاعي لعمباتػػا اعػػشـ ػػشنة ا ػػش ق اخلػػاناا عق ػ ئػػش ا مجاػػا باػػاداوا ا ا هاػػا اعمبقااوػػا .ا اػػل ال لػػاؽ
ل ال ا ال ش ا اخلػانات دال ػش ا الػشا قت اهاناػا يف ئػشعاا ا مبانسػا اجلاػشة ر ممبػا المػاما صمػب لاال لف ن ػاؼ
عق هان ال ش ا الشا قت يف ب ممبا الماما .
 .1دور وظيفة التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات

ق ػب ال ػػش ا الػػشا قت هانا المبػػا يف ب ممبػػا المػػاما سػ ات اػػك باػ ااا اػػا حتقاػ األاػػشاؼ الػػي ئملػ لا

المػػاما ،لا يف ئقاػػاا اخللػػا ااألسػػالاب ا مبػػشة ،لا يف هانة ا يػػاطا الػػي ػػش ئ ػػاث تػػا ا ػ مه األ ػػلة ،فساػػب
ا لػػش ا ػػش ق الػػشا قا فػػمف ا ػػش الػػشا قت اػػااا يف هعػػا ب ممبػػا المػػاما عػػم حم ػ ن ك ،األاؿ ا ػ ئقاامب ػ
جلمباػػا اتاامػػل اااا ػااتا االاااسػػا ا ققػػا دار ممبػػا ،اال ػػا ا ػ ئش اق ػ ا امػػئ )مب عػػا ال جاوػػا ا ققػػا هبػا،3
اظمكك داار هان ال ش ا الشا قت يف هعا ب ممبا الماما اك الؿ:4
عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة ،اااا ساد  ،ص .320
2
ا ااا الااد  ،ص.343.
1

3

فااـ حممبش ال ا  ،اشا قا حت عج اف :دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري للشركات ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا :ال ا ا

ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا
 ،2010ص .22
4

ال ا اا ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ات  12-11لم دا

ا ااا الااد  ،ص ص.27 ،25 ،22 :
58

الفصل الثاني .......................................................................................:التدقيق الخارجي كأحد دعائم الحوكمة.

 اااا ا الاااسا ا ققا داجل انب الاق ماا ااأل ال اػا ال جثامباػا ائ ئ ئاػا دال وػاا ا كمبقػا ااااا ػااو ؿ ال قامبا

ى مجاا ا ها دالماما؛

 ئقااا ا ئا ا اال ملا الي ضم ل عقالػا ال ػااق ف اػك طػ ا ا ااهانة ال قاػا لقمػاما ااػشى اسػ سقا لا تػا،ااػػا ا مػػاف اج ػػاؾ اس ػ يشاـ دي ػػت

ػػاهن الم ػػاما ،اظمكػػك اػػك ػػالؿ لػػك ض ػػمباف عػػشـ س ػػالاة ااهانة

ال جاا ا عق نااا ا مة اك لنداي الماما؛
 ال ماش عق داافاا ا ااال الماما ا ل اااتا احملاسااا اا الاا اال ش ا اخلانات؛-

اشاه جمق ااهانة دكافا ا ق اا الي دتكج اك االطالع عق لب اؿ الماما دمكل ه ا ؛

 ا ا ػػان ا ػػشى االل ػ ػئاـ د ػػاااااتا الا ادا ػػا ،ائقا ػػاا اػ ػ مه اااػ ػااتا  ،لف ا ػػاـ ا ػػش ال ػػشا قت د قا ػػاااااااتا ظمجسلا لم ا ة ا شنة عق حتقا األاشاؼ س ات لاشاؼ اااااتا لا لاشاؼ ا جم ة مكل؛
 حتاػ عمبقاػػا ا ؤساػػا اال مػػش اػػك سػػالاا مافػػا ا ق ااوػػا ا الاػػا اال مػػغاقاا ار ػػاهة ف الاػػا افاعقاػػا مجاػػالنمل لا؛
 ئقػػشب ئ ماػػش ا ق ػ ؿ عق ػ لف خمػػاطا ا ؤساػػا ئػػشان دااعقاػػا ام ػ ا اػػك ػػالؿ ئقػػشب حتاػػاجا يف جمػػاؿ هانةا ياطا ،ف هااا ال ش ا الشا قت ش ائاا نلا لا اك هاناا ال ققاشت اا ال ػش ا ا ػايل ى ال ػش ا ااهانت،
د ى ال مائ عق ضافا امبا لقمبؤساا اا مب قا يف ئػش ا هانة ا يػاطا ،ااػ ا اػا ػؤهت ى طمب نػا ا اػاشم
ااألط ػااؼ األ ػػاى ا ا ػػقسا عق ػ لف ا ي ػػاطا ال ػػي ئ اا ػ ا ػػارلا اال ا ػػا ا ػػك اان ػػب دم ق ػػالا ،الف
ااهانة ئق ـ دال شت تا دمكل اجل ت اجثا.1
 .1عيقة التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي في حوكمة الشركات

ظمكك ال لاؽ ى هناسا ال ال ا الي ئادا ال ش ا اخلانات دال ش ا الشا قت يف ب ممبا الماما اك راا :
ل .المدقق الخارجي بصفتو مسؤوال عن فهم وتقييم أداء وظيفة التدقيق الداخلي:

لقػػش نل جػػا سػػادقا د ػ ف اػػك د ػ ا لػػاـ الػػي لامق لػػا ا ػػا ل ال ػػش ا الشالاػػا لقمبػػش اخلػػانات لثجػػات ااا ػ د مبقاػػا
ال ش ا المبا دشات نل ب ؿ اشى مااتة نثاـ الا ادا الشا قاا لقمبؤساا ا ققا دمعشاه الق اةا ا الاا.
باػ لف اهااػػا ال ػػش ا الػػشا قت اػػئت اػػك نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا فػػمف ا ػػش اخلػػانات اقػػئـ دمدػػشات نل ػ بػ ؿ
لهاةلػػا ااػػشى ال ئاالػػا دا ػػا ل ادق اعػػش ال ػػاؼ االاػػق ؾ ا لػػي لثجػػات دمانسػػا الاالػػا ا ققػػا دالا ادػػا عق ػ عػػشاه
القػ اةا ا الاػا لقمبؤساػا ،ااػشى ل ػ اا د ػ االع اػان ا ػقسا ا اػاشم ادػا ت األطػااؼ ا ا ػقسا .2ايف اػ ا
1

با

ا  ،اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر وانعكاساتو على تطبيق حوكمة المؤسسات ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ الجا ال ش ا يف

اجلئاةا :ال ا ا ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا ال ا اا ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ات

12-11

لم دا  ،2010ص .14
2

عاش ال ايل حممبشت ،دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي واإلداري  ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ ب ممبا الماما مآلاا لقسش اك

الاااه ا ايل اااهانت ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا حممبش املا ،داكاة ،اجلئاةا ،ات  7-6اات  ،2012ص .13
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ااطان الغاث فلا ائقااا اهااا ال ش ا الشا قت فقش بشه ا ا ل ال ش ا الشالاا لقمبػش اخلػانات جممب عػا اػك
ا ؤداا الشالا ات:1
 ا ا ا ش الػشا قت يف اتاكػل ال جثامبػت لقمبؤساػا ااػشت ئػ ثل لػك عقػ ادقا ػ لكػت كػ ف ا ضػ عاا،با لف ارالا ا الاا باب نا ا ا ل اػت لف كػ ف اائالػا دػ عق ااػ ى هانت ،الف كػ ف ا سػانا اػك
ل ا ااؤالاا ئمغاقاا ،الف ال ئك ف اجاؾ لت ع اة لا ئقااشا هان ا ئك ف ش اض لا ااهانة عق عمبق ؛
 طاا ػػا ااػػشى ا لػػاـ ا كقػػي هبػػا ا ػػش الػػشا قت ،با ػ ضم ػػا ا ػػش اخلػػانات م ػ لك ى هناسػػا فامبػػا امان ااهانة ئ مبش عق ئ واا ا ش الشا قت اااات األهلا ا ئرة ل لك؛
 الكاػاتة ا لجاػػا لألفػااه ا كقاػ دمذمػار لعمبػػاؿ ال ػػش ا الػشا قت ،اػػك باػ ال ػػشن ب ا لػي اال ااػػل ال قمبػػت،فقػػش قػ ـ ا ػػش اخلػػانات داسػػص سااسػػا ئ هاػػي ائػػشن ب اػ هات ال ػػش ا الػػشا قت ا ػماوا ااػػؤاالوا
الاجاا؛
االع اان ا ا ل ال جا ا ا لجاػا الالراػا عجػش لهاةػ لااػ  ،اػك باػ ال يلػاا

 اشى ل ال ش ا الشا قت دااادااؼ اغلاا.
ف ا ػػش اخلػػانات اعجػػش ااا ػ هب ػ مه ا لمبػػا فمن ػ اػػااا ادلا قػػا غػػل ااادػػاة يف حتا ػ لهات اهااػػا ال ػػش ا

الشا قت اك الؿ:
 حتش ػػشمه ا ا ػػا الق ػ ن االمل ػ ي الػػي ئ وػػل لالػػا ا دػػالغ ا ػػا ا ي ػػا هبػػا ،ائقػػشب ال وػػاا الالراػػال سااجلا؛
 دػ ن ا ػػش الػػشا قت ا قاجػ د نػ ااا ػػب سػ ؼ ػػؤهت دػ ى ارػاص لم ػػا عقػ ئاػػاهت ،دػػل القملػػات عقػالجقاةص ااالرماافا الي اا ف ئ قي عقالا ا ش اخلانات.2
األاا ال ت ج ك عقػ اػ هة عمبقاػا ال ػش ا الػشا قت ،ادال ػايل ئػ فل محا ػا لمػم ألوػ ؿ المػاما الاػ اؿ
ا ااشم ابق ؽ مجاا األطااؼ ا ال ال ا هبا.
ب .التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي باعتبارىما آليتين رقابيتين متكاملتين في حوكمة الشركات:

يف اآلانػػا األ ػػلة ااػػا ر ػػاهة ا لقاػػا ب ممبػػا المػػاما راه االا مبػػاـ دشناسػػا ال ال ػػا الػػي ئ ػادا د ػ ال ػػش ا
اخلػػانات اال ػػش ا الػػشا قت داع اانشمػػا آلا ػ ن ػػادا ظمكػػك تمبػػا ئ ئ ػػئ اػ هة ال ػػش ا االا ادػػا المػػااقا ،اا قلػػا لم ػػا
ف الاا امااتة.3
فال ال ا د عمبقاا ال ش ا اخلانات ااهااا ال ش ا الشا قت يف ب ممبا الماما اك ا مه الئاا ا ئكمبػل اػك
الؿ اا ه ئكاال ائ ااف صمػات اثاػ داجلمبػا ،4واػ مػل طػاؼ طمػشـ ا كمبػل الجقػاةص الػي ػش ئكػ ف يف اللػاؼ
1

االحتاه الشايل لقمبساسا  ،ا اان الشايل لق ش ا ن ا ،610 :ا ق دػ :اااعاة عمبل ال ش ا الشا قت ،اااا ساد  ،ص .630

2

حممبش د ئ  ،مرجع سابق ،ص .68
3

Elisabeth Bertin, Christophe Godowski, Interactions entre les acteurs du processus global d'audit et gouvernance de
l'entreprise : une _etude exploratoire, Publié par hal, France, 2010, p 7, Site :https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00477399
4

دااؽ حممبش ،مرجع سابق ،ص .14
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اآل ا ،اوا يف هل ئػشا ل لعمباتمبػا ادتػار لهااومبػا ااسػاةقلمبا اانئاػا ن اة لمبػا دا ملػلمبا الػا ض .اظمكػك دػاار
لشماا ال كاال د ال ش ا اخلانات اال ش ا الشا قت يف ئشعاا ا مبانسا اجلاشة ر ممبا الماما يف الجقا ال الاا:1
 ئق ا شنا ال ش ا اخلانات االشا قت فامبا ق د ئ ئ دمانسا ار ممبا اجلاشة اا ااتلا؛
 حتا انفا اا ت ئغلاا لعمباؿ ال ش ا اارش اك اب مبالاا االرهااااا يف ئجاا لعمباؿ ال ش ا ؛
 ف عمبقاا ال ش ا الشا قت الي عاهة اا ئك ف دااقا جلمباا الاجػ ه ئاػلا دمػكل ماػل يف نقػاص مقاػا عمبقاػا
ال ش ا اخلانات ،ام ا ئ فل ال

لقامباي لقمبش اخلانات اك فسػص دجػ ه ل ػاى ،ممبػا ل ػا ئ ػا لقمبػش

اخلانات ئ اا عمبقاا ال ش ا ؛
 ف مم ب ا ا ؤساا ائ ر لا اغاافاا ضم ا عق ا ش اخلانات ر اهة ساعا ال مبل قػا جاسػب اطاا ػا
ا ؤساا ،لػ ا ايف هػل ااػ ه ال ػش ا الػشا قت م هااػا لػشى ااهانة فم ػا ئاا ػب خم قػي لاػئات اػ مه ا ؤساػا،
س ػ ات يف ا جلق ػػا ال اب ػػشة لا يف ا ج ػػاط األ ػػاى ،ف ا ػ ا الم ػػكل ا ػػمب لقمب ػػش اخل ػػانات د اا ػ عمبقا ػػا
ال ش ا يف ا جاط لا األائات الي ه ممبقلا دانااج ال ش ا الشا قت؛
 ئ ماش سالاا األنثمبا ا ق اائاا ا اس وا ،ام ا ا انا نثاـ الا ادا الشا قاا ا مبش يف ا ؤساا؛
 د ال قا يف ا ق اا الشالا عق األهات ااهانت؛
 ر ػػاهة ػػمة ا ػ ػش ال ػػشا قت ن ا ػػا الب كامػ ػ ا اػ ػ مبا دا ػػش اخل ػػانات ،او ػػا يف ا اجل ػػا د ػػض الاجػ ػ هاجلش شة ،لا يف ئ اا عمبقاا الاسص ،لا يف ئ ااق اا د ض ا ا ي؛
 ضػػاات ال قػػا عق ػ عمبقاػػا ال ػػش ا يف ا ؤساػػا س ػ ات اػػك اػػل ااهانة لا اػػك اػػل األط ػااؼ األ ػػاى يف هػػلئكاال الج ع داع اان لف نقص لبش اللاف

كمبق اللاؼ اآل ا؛

 اااشاه اآل دا ق اا ا اس وا الي ئ م عك ال ا ا الا قت ،اعق ضػ ةلا اػ لاا ا يػ ا القػاانا اختػاااناوا ا ي قاا ،االي ش ئك ف دت قاا مالاجك ،ا ش ئك ف اااةاا ،ا ػش ئكػ ف اػك ا اػ مبا ك احمل مبقػ  ،مػل
عق باب ا

يف الاااا اخلانااا لقمبؤساا.

انلال ػػا دمػػا سػػا نا ػ ج ج لف عمبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات ئػػؤثا ائ ػ ثا دمػػكل ماػػل د ػ هات مػػل اػػك اهااػػا ال ػػش ا
اخلػػانات اجلػػاف ال ػػش ا  ،ادال ػػايل ا ػػش حتقا ػ لاػػشاؼ ار ممبػػا ااػػب لف ئك ػ ف عال ػ لا ا الػػا رم ػ ئاػػي لس ػ
ل ال اػػا ااجاػػا عقػ لسػػاو ال كااػػل اال ػػااف ا اػػاهؿ اتػػاهؼ ى ئق ػػا نثػػاـ الا ادػػا المػػااقا لقمػػاما اػػك لاػػل ئػ فل
لمم محا ا لقمبااشم ادا ت األطااؼ ا ا قسا.

1

اا هت وش قت اآ ااف ،اااا ساد  ،ص

ص.168 -164 :
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 .2.1.1جودة عملية التدقيق الخارجي والعوامل المحددة لها
ئ م ا هة لهات عمبقاا ال ش ا اخلانات اك لدار ا لقاا ب ممبػا المػاما  ،داع اػان لف دمانسػا الجػا ال ػش ا
اك هاف األ

د

االع اان ا ا ل األ ال اا اا لجاا الي حتكمبلا صم قلا دشاف امبا.

ف ا هة عمبقاا ال ش ا ئ ثا د شة ع اال س ؼ رمااؿ ال لاؽ لالا اك الؿ ا ا ا لقب ،الكك ال
لك صمب لاال لف نا ا ق ه اك ا هة عمبقاا ال ش ا .
 .1.2.1.1المقصود بجودة عملية التدقيق الخارجي
عق ػ الػػاغا اػػك لشماػػا اال ػ ـ ا ػ هة ال ػػش ا  ،ال لن ػ ه ػػاه فا ػ ئ ا ػػي ااض ػ ادػػاال اا ا ػ عقا ػ اػػك اػػل
الااب

االشانس  ،ا ااا لك ى ا الؼ آناةلا ائ الاوا ،افامبا قت سػ ؼ ناػ اث د ػض ا اػاااا ا ققػا

د:
ق ػػش جب ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات ػػشنة ا ػػش عق ػ ام مػػاؼ لعمبػػاؿ الغػػش ااالب اػػاؿ اعػػشـ ان ثاااػػا
اراادا ا شناا يف الق اةا ا الاا لقمبؤساا حمل ا ااا ا اال اقا عجلا يف ئقا امه الاج ت.1
لاػا االػ ـ اػ هة ال ػش ا اػك اجثػ ن نمػاة ا ػا ل ا ااا ػا ن ػا  ( SAS N° 4) 4الػي لوػشناا جممبػا احملاسػا
القػػان نا األاا كػػت عػػاـ

1974

سقػ اػػك ػػالؿ االل ػئاـ ق ػػا ل ال ػػش ا اا ػػا ل األهات اػػك طػػاؼ القػػاةمب د مبقاػػا

ال ش ا .2
لاػػا عق ػ اا ػ ى الشناسػػا األماهظماػػا فقػػش اس ػ مبا عػػشـ االئاػػاؽ عق ػ اال ػ ـ ا ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا  ،با ػ
ئاجػ د ػػض الشناسػػا اال اػػا جلػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا قػ ـ عقػ لسػػاو االل ػئاـ دا ػػا ل ا لجاػػا ،لاػػا هناسػػا ل ػػاى
فقػػش عاف ػ عقػ لنػ ُ قُػ القػ اةا ا الاػػا اػػك األ لػػات لا ال سا اػػا ا ػػؤثاة لا اجل اا ػػا ،ممبػػا ئجاالػ هناسػػا ل ػػاى
ا هة عمبقاا ال ش ا اك اجث ن ئشناا اخللا الكقت لق ش ا .
ال دػػك لف ال ا ػػي األفملػػل جلػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا ا ػ الجثػػا لالػػا عق ػ ل ػػا ال ػئاـ اػػش اراػػادا دا ػػا ل
ا لجاا ا اعش اآهامه الاق ؾ ا لي ،مػ ف لف قػ القػ اةا ا الاػا اػك األ لػات اػ ن ػا االل ػئاـ ق ػا ل ال ػش ا  ،ممبػا
لف ئ ا ػػي ا ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا عق ػ ل ػػا ئشناػػا اخللػػا الكقػػت لق ػػش ا جق ػ الش ػػا ى بػػش اػػا ،لػػك ألف اال ػ ـ
لا ا ااا ا امئ عق ل لات الق اةا ا الاا لم ا اك ئامائمه عقػ ل لػات ا ػش  ،3امػ لك مػ ف لف حتقاػ األاػشاؼ
ا ج طا اك عمبقاا ال ش ا ال اىن ال اك الؿ االل ئاـ ق ا ل ا هوا.
Eustache. Ebondo, Wa. Mandzila, OP.Cit, P 208.
2
3

عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،معايير المراجعة الدولية والتأكيد المهني ،هان ال قاا اجلاا ت ،ااسكجشن ا ،ا ا ،2013 ،ص .380
ا ااا الااد  ،ص

ص.382-381 :
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 .1.2.1.1العوامل المحددة لجودة عملية التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي
ئ ثا ا هة عمبقاا ال ش ا الي ق ـ هبا ا ػش اخلػانات ق مب عػا اػك ال ااػل ،اجلػا ع ااػل ا ققػا دالمػاما
حمػػل عمبقاػػا ال ػػش ا  ،االػػي ئػائاا لساسػػا قػشى ال ػئاـ اػ مه األ ػػلة دا ػػا ل ا لجاػػا يف ئ اػ ا ػػش اخلػػانات ،ااػػشى
شنوا عقػ ئػ فل الثػااؼ ا الةمبػا لػ ألهات لعمبالػ ااحملافثػا عقػ اسػ قالل  .اع ااػل ئ قػ دػاألفااه القػاةمب د مبقاػا
ال ش ا  ،1االي ئائاا قشى ال ئاـ ا ش اخلانات دا ػا ل ا لجاػا لثجػات لهاةػ لمب ػ يف المػاما ،ااػشى مااتئػ اماػاتة
اػااتا ا اػػانمه لقمبػػش ق ا اػػاعش ك ا ػػموا اخت ػػاص ا لػػاـ ا ج طػػا هبػا ،اهناػػا ااكقػػا عمبقاػػا ال ػػش ا  .سػ ؼ
رمااؿ لف ن لاؽ ت مه ال اال دمكل لم ا ئا ال اك الؿ اا قت:
 .1العوامل المحددة لجودة عملية التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي والتي تتعلق بالشركات
اجػػاؾ عػػشة ع ااػػل ئ ػ سكا يف ا ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا الػػي ق ػ ـ هبػػا ا ػػش اخلػػانات ظمكػػك ئا ػػاقلا اػػك ػػالؿ
الجقا ال الاا:
 اسػ ػ قاللاا ا ػػش اخل ػػانات :ػػم اس ػ قالؿ ا ػ ػش اخل ػػانات ا ػػك لا ػػا ا ػػا ل احمل ػػشهة جلػ ػ هة عمبقا ػػا ال ػػش ا ،
فال ش ا دشاف ئ فا االس قاللاا لقمبش ال ا ىن اال فاةشة ل  ،2ائ سػشه اسػ قاللاا ا ػش اخلػانات قػشت شنئػ
عق ال مبل دجئااا اا ض عاا ابااه يف مجاا األا ن الي ئ اث عقا .3
ئ ػػم اسػ ػ قاللاا ا ػػش اخل ػػانات ا ػػك لد ػػار ا لقا ػػا ال ػػي ئااض ػػلا ب ممب ػػا الم ػػاما ا ل ػػك نثػ ػاا ػػا
ئػ ػ فامه لػ ػ ا ػػك ػػشنة عقػ ػ الجق ػػش ا د ػػشات الػ ػالت دك ػػل ا ضػ ػ عاا اا ػػشا اا بػ ػ ؿ الااان ػػا

ا الا ػػا لقمبؤسا ػػا،4

لػ لك فقػػش للئاػ ا ػػا ل ال ػػش ا الشالاػػا اخم قػػي ال مػػا ا ارش ػػا ا ػػش دػ ف كػ ف ا سػػانا اػػك مػػل عال ػػا
اك د ا لف ئاقشمه دػااا اػك اسػ قاللا  ،5فا ػش اخلػانات ا ػاث ى ضػغ

اا مباعاػا اا

ػاه ا ػش ئاقػشمه

اس قاللا  ،االي ظمكججا صماراا فامبا قت:6
 -ب ؿ ا ش عق ائا ا ااجافا ا

اه ا ااالاا :ف ب ػ ؿ ا ػش اخلػانات عقػ ائا ػا ا

ػاه ا ااالاػا اػك

ا جمػ ة الػػي ػػش باػاداوا ػػش وش ػػشا اػشل اسػ قاللا ابااه ػ  ،ااػك لا قػػا لػػك لف ئكػ ف لػ عال ػػا االاػػا
1

ا ااا الااد  ،ص .387
2

Philip .e Tetlock and Others, Conflicts of interest and the case of auditor dependence: moral seduction and strategic
issue cycling, Academy of management review 2006, vol 31, n° 1 , 10-29, p13.
3

سي حممب ه ااد ع ،العوامل المؤثرة على استقيل المراجعين الخارجيين وحيادىم في قطاع غزة من دولة فلسطين ،جمقا ئجمباا الاافش ك  ،)2004( 2676ئان خ

االطالع-15:

 ،2014--10ص  ،2ا اhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58276 :
4

, Canadian Public Accountability Board « CPAB », Amélioration de la Qualité D’audit : une point de vue canadien,
publier par canadian public accountability board, septembre 2012, p 9.
5
David carassus, nathalie gardes, op cit, p 22.
6

سي حممب ه ااد ع ،اااا ساد  ،ص ص:
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اااد ػػاة لا غ ػػل اااد ػػاة ،لا ب ػ ػ ل عقػ ػ ػػاث لا ماال ػػا ،لا لف كػ ػ ف ام ػػاال لا او ػػاا ألب ػػش األد ػػياص
ا ائال دا جم ة ،لا لف ئك ف ل نااا اك الاواا الي حتققلا ا جم ة؛
 -ئقشب شاا

هان ا ااس مان ا هب مه ا ؤساا

ى اانب شاا ال ش ا ؛

 اا ه لت انئاا لقمبش اخلانات لا عال ا اادا اا لبش ا شنات لا بااقت األسلا؛ ط ػ ؿ ف ػ ة انئاػػا ا ػػش اخلػػانات اػػا الئد ػ ف :ف لل ػ ؿ ف ػ ة انئاػػا ا ػػش اخلػػانات اػػا رداةج ػ انغػػا اانالػػاااصمات فقش ئك ف تا ا انػب سػقااا ،فقػش ػؤهت طػ ؿ اػ مه ال ال ػا ى ئ طاػش ال ال ػا المي ػاا دػ ا ػش
ا هانة ا جمػ ة حمػػل عمبقاػػا ال ػػش ا  ،األاػػا الػ ت ػػش ضممبػػل ا ػ ئغاضػػت ا ػػش عػػك د ػػض األاػ ن ،ااػ ا دػػشانمه
ؤثا عق ن عاا ال ش ا اعق اس قالؿ ا ش اخلانات ،اال سامبا ا ل نا يف االع اان لنػ يف بػاال م ػلة
ك ف ال لش ش األمم الس قالل دلااا ائشنصماا ،اغالاا اا ج قص دمكل اجقلا اك نئااا ا ش ؛
اه ا عق ا ش اخلانات ،ا اوا عجػشاا ئكػ ف لػيهانة ال جاا ػا سػقلا ااادػاة لا غػل

 -اا ه ضغ طا ا

ااادػػاة يف حتش ػػش لئ اد ػ لا يف ئ ااج ػ لا عئل ػ داع اػػان لف عمباػػل ا ػػش اػػت المػػاما دمػػا صم قلػػا يف ا ضػػا ػ ة
اقاننا د  ،1اوا يف هل ا جافاا المش شة د اكائب ال ش ا لقس ػ ؿ عقػ ردػاةك اسػ ت د ػض ا جمػآ
لقس ؿ عق آنات اؤ شة ا الا 2دما ش ؤثا دمكل اقس ظ عق اس قاللا .
ت ا لااش اااه ار ممبا اخم قػي الشناسػا اال مػا ا ارش ػا لقمػاما عػم ال ػاه جممب عػا اػك ارقػ ؿ
ال ػػي ا ػػك دػ ػ ا احملافث ػػا عقػ ػ اسػ ػ قاللاا ابااه ػػا ا ػػش اخل ػػانات ،اا ػػك دػ ػ اػ ػ مه ال م ػػا ا ال م ػػا ا األاا ك ػػت
 sarbanes-oxley actاال ت ق اا لئاـ الماما ا شناا يف األس اؽ ا الاا األاا كاا دػ:
 -ضػػاانة نمػػات جلػػاف لق ػػش ا ئ ػ ى اا ػػؤالا ضػػمباف اس ػ قاللاا ا ػػش اخلػػانات اااا ا ػ  ،با ػ

اجسلػػا

الاػػقلا الكااقػػا يف حتش ػػش دػػاا لعمبػػاؿ ال ػػش ا ااألعمبػػاؿ األ ػػاى ا ققػػا د دػػاس اطقػػب عئلػ احتش ػػش
لئ اد اال جاا داج اد ااهانة ال قاا3؛
 ئ ا ا ش اخلانات شة حمشاهة لشى ا جم ة؛ -اجا اجلمبا د

شاا ال ش ا ااخلشاا االس مان ا يف آف اابش؛

 اضػػا ئمػػا ا اػػك دػ ا نسػػا بػػشاه ال ال ػػا المي ػػاا اا الاػػا دػ ااػ يشات دػػاما ال ػػش ا اردػػاةكا ش ق .1
1

Tiphaine compernolle, De l'indépendance individuelle a l'indépendance collective de l'audit : l'apport de la théorie
systémique, publier par archives ouvertes hal, 2010, p 8, site: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00522496.
2
3

سي حممب ه ااد ع ،اااا ساد  ،ص .2
عمبا ااؿ ئ فا ا ملشا  ،تدقيق التحكم المؤسسي في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها ،جمقا لهات ا ؤساا اجلئاةا ا ،ااا ا ان قا ،اجلئاةا ،ال شه  ،2012-02ص .226
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 ال ػئاـ المػػاما دا ػػا ل األ ال اػػا ل ا ػ ا ػػش اخلػػانات :دااض ػافا ى اس ػ قاللاا ا ػػش اخلػػانات ئ ا ػش اجػػاؾ
اؤثاا ل اى ئؤثا عق ا هة عمبقاا ال ش ا ئ ق قشى ال ئاـ الماما دا ا ل األ ال اا ل ااج ااػشى ل ػ اا
د ػ االع اػػان الق اعػػش االقػ ان ائ ػػا لوػػسامه ا ػػا  ،ااب اااػػا المػػاما ،اااػػاه ااف ػػاي االمػػاافاا
عجش عمبقاا ا اانمه؛
 ال ػئاـ المػػاما ق اػػان الكاػػاتة ا لجاػػا عجػػش ئ ا ػ ا ػػش اخلػػانات :ف دتػػاـ عمبقاػػا ال ػػش ا لقػػب اا ػ ه فا ػ
ا كااػػل ااؤاػػل ا مب ػػا دقػػشن ماػػل اػػك اخلػػمة اال ااػػل ال قمبػػت اال ك ػ ك ا ا ػ مبا ،األف ئق ػػل لبػػش لعملػػات
الاا ػ ػ لا ع ػػشـ دت ػ ػ دالكا ػػاتة ا لق د ػػا طمق ػػي آث ػػانا س ػػقااا لقمبجمػ ػ ة ا ك ػػب ال ػػش ا لو ػػا ان ق ػػات ا ػػش ق
ا كقا د مبقاا ال ش ا م القاا با ا لملمباف ا هة عمبقاا ال ش ا ،2
عمب اػػا الملػػمباف ا ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا احتقا ػ طمب بػػا اا ػػا خم قػػي األطػااؼ ا ال ال ػػا ااػب عق ػ
الماما األ

د

االع اان الجقا ال الاا عجش ئ ا ا ش اخلانات:3

 صمػب ئ اػ ا ػش اخلػػانات اػك اػػل ا اػاشم لا اػػك لت الػا اكقاػػا اػك طػػافلا ،ا ػل جلجػػا ال ػش ا عقػلف ال ك ف اجاؾ لت ئش ل ليهانة ال جاا ا لملمباف اس قالل ؛
 صمب عقػ هانة المػاما ضػمباف االل ػئاـ دا ػا ل األ ال اػا عجػش ئ اػ ا ػش اخلػانات ااأل ػ د ػ االع اػانالق اعش االق ان ائ ا لوسامه ا ػا  ،ااب اااػا المػاما ،ممبػا جاغػت عقالػا ئ ئ ػئ ااػاه ااف ػاي
االماافاا عجش ا اانمه لا بش ش ال قا فا  ،ا اوا فامبا ق د ضا األساو ا جلقت ل لك؛
 صمب عق اجللا ا كقاا دا اان ا ش اخلانات االل ئاـ ق اان الكااتة عجػش ئادػاس  ،اػك باػ ال مػش اػكااػ امه ال قمبػػت االانائػ ا مئػ امس ػ ا شنئػ عقػ حتقاػ األاػػشاؼ احملػػشهة لػ اطمب بػػا األطػااؼ ا
ا قسا؛
 صمػػب عقػ اجللػػا ا كقاػػا د اػ ا ػػش اخلػػانات األ ػ د ػ االع اػػان عجػػش ا اػػانمه ا اف ػ قاػػاه اا ػػا لالاشاؼ ار ممبا ،س ات اػك ػالؿ الشناسػا األماهظماػا لا اػك ػالؿ االدػ اؾ يف هانا ئشن ااػا اوػا،
اوػػا الف اػػك الػػاـ ال ػػش ا اخلػػانات يف ال ػ اراضػػا دػػشات ال ػالت ب ػ ؿ هناػػا ال ػئاـ ا ؤساػػا دػػشلال
ب ممبا الماما 4؛
 صمػػب عق ػ المػػاما نمػػات لنثمبػػا اا اػػا ا ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا اخلػػانات اا اد ػػا لعمبػػاتا د ػ نة اا ػ مباةاال ؼ عق مااتوا ائقااا ن اةج لعمباتا؛

 2عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،اااا ساد  ،ص.ص.933 ،933 ،983 :

Philip .E Tetlock and Others, op cit, p 24

1

3

Fédération des Experts comptables Européens (FEE) , Auditor selection, publication of Fédération des Experts comptables
Européens, october 2013, Bruxelles, Kingdom of Belgium, p.p: 7,8.
4

عمبا ااؿ ئ فا ا ملشا  ،اااا ساد  ،ص .230
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 صمػػب عق ػ هانة المػػاما ااػػاعشة ا ػػش اخلػػانات لثجػػات لهاة ػ لااػ ا ااة ػ دكافػػا ا ق اػػا ااا ملػػاباالي ضم االا ،اال مبل عق بل مافا الجئاعا اا مكال الي ش ئ ا الال اراك ل مبق 1؛
 صمب عق هانة الماما ضمباف ال جاا الا اؿ اا ا ػش اخلػانات اهناسػا االبثائػ ائ وػاائ اال مبػل هبػا.مل ا ا اك د ن لف ه دالجاا عق لهات الماما الهات عمبقاا ال ش ا اا قسا مجاا األطااؼ هبا.2
 .1العوامل المحددة لجودة عملية التدقيق الخارجي والتي تتعلق بالمدقق الخارجي
ئ ق ا مه ال اال دالج ابت المي اا اال جثامباا لقمبػش اخلػانات لثجػات لهاةػ لااػ  ،اػك باػ ال ئااػ
دا ا ل ا لجاا الؿ ااا د مبقاا ال ش ا يف الماما  ،االي مبش عقالا لقسكػا عقػ ا هوػا .اظمكػك ئقاػاا
ا مه ا ا ل ى:
 ا ا ل الاق ؾ ا لي
 ا ا ل الاسص ا اشا
 ا ا ل اائالا دال قان ا
أ .معايير السلوك المهني
ئ ق ػ ا ػ مه ا ػػا ل دمي ػػاا ا ػػش ااؤاالئ ػ ال قمباػػا اال مبقاػػا ااس ػ قالل اد ل ػ لق اعػػش ال جا ػػا ا لجاػػا
الالراػا قػػا ػػج ك عقػ اػ هة القػ اةا ا الاػػا ار ػاهة ثقػػا األطػااؼ ا ا ػػقسا احتاػػك لهات المػػاما  ،اظمكػػك
لف نقيص لاا اا اات د اك الؿ الجقا ال الاا:3
 ئػ ػ فا الشنا ػػا ال قمبا ػػا اال ػػشن ب ى اان ػػب الالج ػػا االػ ػ مات ،باػ ػ لف ال ػػاا الالرا ػػا مبانس ػػا الج ػػا
ال ػش ا حم ػشه دالج ػ ص القان ناػػا اا ػػا ل ا لجاػػا ا جثمبػػا تػػا .فا ػػش الالػػب دمممبػػاؿ ابش ػػش ا انف ػ
دان ثاـ ،اعقا ال مش اك لف ا اانا ال ك مػل لػالا األدػغاؿ ػ فااف عقػ القػشن الػالرـ اػك الكاػاتة،
ممبا صمب عقا لف الا عق ئك جلا داس مباان.
 ال مب ا داالس قاللاا يف لهات ا لجا يف اثلػامه ائاكػلمه :ف اػك األاػ ن اتااػا لقمبػش اخلػانات حمافث ػ عقػ
ثقػػا اجلمبلػ ن يف بااه ػ ااسػ قالل  ،لػ لك ااػب عقاػ لف

جػػب مػػل اضػ اا اػػك دػ ا لف ئاقػػشمه دػػااا

اػك اسػ قاللا  ،لػػا فقػػا ال سقػػت د ققاػػا ااػ ققا ئاػمب لػ دمذمػػار المب ػ ق ضػ عاا انئااػػا ،الكػػك عقاػ
1
2
3

عاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا ،اااا ساد  ،ص.ص.320.- 319 :
ا ااا الااد  ،ص .330
رعااا ن ن الش ك ،اشا قا حت عج اف :المعايير الدولية للتدقيق ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا ال ا ا ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا ال ا اا ا اواة ،ا جثا

اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ات  12-11لم دا  ،2010ص ص:

.8 - 5
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ى اانب لك لف ك ف ا سانا اك مل عال ا بقاقاػا ظمكػك لف ئااػا ممبػانا تػ مه الجئااػا اا ضػ عاا.1
ام لك األاا دالجااا اانا ااجشادا ال ك مل لالا األدغاؿ.
 د ػ ؿ ال جا ػػا ا لجاػػا الالراػػا لملػػمباف ا ػ هة ال مبػػل ان عا ػ  :ئقػػئـ ا ػػا ل ال ػػش ا الشالاػػا ا ػػش اخلػػانات
قمبانس ػا المب ػ د ػ عت ال ػػي اد جا ػػا ئاػػمب ألد ػػغال لف ئ اػػا دقػػشن مػػاؼ ا ػػك الج عاػػا ،ام ػ لك األا ػػا
دالجااا ااعش ااجشادا .
 الاػػا ا لػػي ااااػػب ال ك ػ ا :با ػ للئا ػ ا ػػا ل ال ػػش ا الشالاػػا ا ػػش دػػاب اـ الاػػا ا لػػي ااااػػب
ال ك ا اعشـ فمات األساان اخلاوا دال مبال ال ت اااا باادائ  ،االي ػش كػ ف ػش ب ػل عقالػا لثجػات
عمبقاا ا ااا ا ال ق افقا ال مبال ناا .
ب .معايير الفحص الميداني :لقش بشه ا مه ا ا ل ا لقاػا ال مبػل ا اػشا الػي صمػب عقػ ا ػش االل ػئاـ هبػا
عجش ااا د مبقاا ال ش ا  ،االي نقي لا فامبا قت:
 اسػ يشاـ ال يلػػاا االمجمػػا ااالسػ جاه ى لهلػػا اقج ػػا :لقػػش ئجاالػ ا ػػا ل الشالاػػا لق ػػش ا ختلػػاا عمبقاػػا
ال ش ا اك الؿ ا اان ن ا  300ب ا اان ن ا  399باػ هعػ ى ضػاانة اػاـ ا ػش د ضػا لػا
اس ػ ائا اا دػػااقا ل مبقاػػا ال ػػش ا  ،2االقاػػاـ دمجمػػا ئجاا ػ الاا ػ  ،االػػي ئاػػمب ل ػ دملػػمباف ئ اا ػ اجاسػػب
اانا ػ رم ػ ذمػػار ا لػػاـ ا مقػػا ل ػالا اال ػ سكا لم ػػا يف ال ػ اال سػػاةل ،ام ػ لك اقاننػػا األهات الا قػػت
لقمبػػش قػػا ا ػ ااػػلا ،3ممبػػا ن ػ ا ػػا ل الشالاػػا لق ػػش ا اػػك ػػالؿ ا اػػان ن ػػا  500عق ػ ض ػػاانة
اع مبػػاه ا ػػش عق ػ لهلػػا مافاػػا ااالةمبػػا ب ػ ػ مبكك اػػك ال و ػ ؿ ى الج ػػاةج ا جاسػػاا الػػي ا ػ لاا اػػك
التا دشات نل دكل ا شا اا اااؤالاا.4

 ئقاػػاا نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا :لقػػش لااا ػ ا ػػا ل الشالاػػا لق ػػش ا عق ػ ا ػػش اخلػػانات ضػػاانة فسػػص
ائقاػػاا نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا اػػك ػػالؿ ا اػػان ن ػػا ،315ممبػػا هع ػ ى ضػػاانة فلػػا ا ؤساػػا قػػا كاػػت
ل سش ش ائقااا خماطا األ لات اجل اا ا ،الف لقا عقػ لالاػك ا كقاػ دالا ادػا اااهانة دجػ ابت الملػ ي
يف ئ مباا ائجاا الا ادا الشا قاا.5

1

سي حممب ه ااد ع ،اااا ساد  ،ص

.6
2

International Fédération OF Accountants ( IFAC), international standard on auditing 300 planning an audit of financial
statements, publier par international federation of accountants, date de consultation: 01-09-2014, p 250, site:
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a016-2010-iaasb-handbook-isa-300.pdf .
3

رعااا ن ن الش ك ،اااا ساد ،

ص.10
4

International Fédération OF Accountants ( IFAC), international standard on auditing 500 planning an audit of financial
statements, publier par international federation of accountants, date de consultation: 01-09-2014, p381, site:
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a022-2010-iaasb-handbook-isa-500.pdf .
5
International Fédération OF Accountants ( IFAC), international standard on auditing 315 planning an audit of financial
statements, publier par international federation of accountants, date de consultation: 01-09-2014, p 264, site :
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf.
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 االب اػاظ دكافػػا لاناؽ ال مبػػل الػػي ئ قػ دكافػػا األاػ ن اتااػػا لثجػػات عمبقاػا ال ػػش ا سػ ات يف دػػكل داانػػا
اا ػ ػ قا لا لاناؽ لا اس ػػاةل لك انا ػػا لا جمق ػػشا لا ل ػػا اس ػػاةل خت ػػئ ك ل ػػاى ،1ػػشة ان نا ػػا ابج ػػب
ال ا ػػا ب غ ػػل المل ػػاانت حمل اا ػػا ،2ممب ػػا لاااػ ػ ا ػػا ل الشالا ػػا لق ػػش ا عقػ ػ ا ػػش اخل ػػانات اعمباقػ ػ
االئااؽ عق بق ؽ اااااا مل طاؼ ،ام لك حتش ػش نسػالا ا لمبػا الػي مقػي هبػا ا ػش االااػ  ،ممبػا
محق ا ش اخلانات ااؤالاا ئ طل ا اانا ااادااؼ عقالا.3

 مااتة اااتا ان قات ا ش ق ا ااعش ك اخت ا لا عق ا لاـ.
 هناػػا ااكقػػا عمبقاػػا ال ػػش ا ا ا ػ ه ال ػ  :ائكػػئ اال ػ ـ ااكقػػا عمبقاػػا ا ااا ػػا عق ػ اع اػػان لف ال ػػش ا
عمبقاا ظمكك وػااغ لا يف دػكل دػاااج السػالاب ب ػاةاا بش ػا ،ا لػك دػشال اػك االع مبػاه الكااػل عقػ
األبكػػاـ اال قػػش اا المي ػػاا ػػش قت اراػػادا دمػػا ػػؤهت ى الافػػا اػػك ماػػاتة ااكقػػا ال ػػش ا  ،األاػػا
ال ػ ت ػػج ك عق ػ ا ػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا ا ئ ػػش اػػك ثقػػا ا ا ػ يشا ياااوػػا .م ػ لك األاػػا دالجاػػاا
لقػ سكا يف ال ػ اػػك طػػاؼ ا ػػش ق لثجػػات اػػاالا قلػػاالا ،ادمػػا ال دػػك فاػ فػػمف اػ ه ال ػ ػػش ئػػؤثا
عق ػ لهات ا ػػش فاػػت ال ش ػػش اػػك األباػػاف ػػش ئملػػلا اكائػػب ال ػػش ا ى ختاػػاض ا ػ عمبقاػػا ال ػػش ا
ا اةلا ال اس ااات مل ا لقاا ا اااتا عمبقاا ال ش ا دما ش ؤثا عق ا هوا.4
ت .معتتايير مرتبطتتة بالتقتتارير :ػػم ئقا ػػا حمػػافظ اراػػادا ا ااػػا األساسػػت دالجاػػاا لقمباػػاشم ادػػا ت األط ػااؼ
ا ال ال ا لقسكػا عقػ لهات المػاما اعمبقاػا ئاػالاا ااػشى ماػاتة نثػاـ الا ادػا الشا قاػا هبػا داع اػانمه ال سػاقا

القان ناا ال باشة الي اقغلا اػك التػا عػك نل ػ الاػي ااحملا ػش بػ ؿ اػشى ا ػشا اا اوػسا القػ اةا ا الاػا الػي
مقي د ش اقلا امجاا ا ق اا ا لمبا الي ضم اا ا ل داش ااختا ااناوا االس مبان ا.
يف ا ػ ا ااطػػان فقػػش لااا ػ ا ػػا ل الشالاػػا لق ػػش ا عق ػ ا ػػش اخلػػانات االل ػئاـ ق مب عػػا اػػك ا اػػاه
عجش عشاهمه ل قا امه االي نقي لا فامبا قت:5
 اا ػ مه د ػػانة ال ق ػػان ا ى ا ػػشى اب ػ اـ ا ا ػػاه احملاس ػػااا عج ػػش اا ػاؾ ارا ػػادا ا ع ػػشاه القػ ػ اةا ا الا ػػاااحملاسااا؛
 ال ماش عق عشـ ئغال طاؽ ئقػشب القػ اةا ا الاػا اػك هانة ى ل ػاى ،ايف بالػا ئغالاػا صمػب اادػانة ىلػػك ا ػػا ض ػػاانة ئقػػشب الق ػ اةا ا الا ػػا دػػاللاؽ القشظم ػػا ااجلش ػػشة اػػا ئاا ػػاف نق ػػا الم ػػا ااال ػ الؼ د ػ
اللا ق ؛
1

International Fédération OF Accountants ( IFAC), international standard on auditing 122 planning an audit of financial
statements, publier par international federation of accountants, date de consultation: 01-09-2014, p144, site:
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-isa-230.pdf .
2
3
4
5

رعااا ن ن الش ك ،اااا ساد  ،ص .16
ا ااا الااد  ،ص

.13
ص.393 ،392 ،391 :

ا ااا الااد  ،ص
ا ااا الااد  ،ص .17
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 اا مه اادانة ى اشى اب ات الق اةا ا الاا عق الماابا اال االا الكافاا؛ دػػشات الػالت ا ػ ص نثاااػػا اا ػػشا اا القػ اةا ااراػػادا ااػػشى االتاػػا لنثمبػػا الا ادػػا الشا قاػػا اطاا ػػاعمبقاا ال اال.
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المبحث الثالث :واقع تنظيم وممارسة مهنة التدقيق في الجزائر
ف لاػا اػا ااػئ الجػا ال ػػش ا يف ال ػ ارػايل ئ اضػلا ل ػشة اػئا له
د ش ثا

ى فقػشاف ال قػا يف اج اوػا ،ا لػػك

ئ اطؤ د ض اكائب ال ش ا ال ا اا يف عمبقاا غش ااب ااال اا الماما الػي ئ ااػل ا لػا ،قاػ

ااةا ا مة ،اا ال ش ش اك الماما ال ا اا اخم قي األطااؼ الي ئادللا عال ا هبا ،األاػا الػ ت هفػا دال ش ػش
اػػك ا جثمبػػا االػػشاؿ ى اااا ػػا الاااسػػا اال مػػا ا االق اعػػش الػػي حتكػػا دمانس ػا ا ػ مه ا لجػػا ،احماالػػا ندللػػا
دا ض ا ااه اا ا ل ال مبقاا ااأل ال اا لملمباف ا هوا احتقا لاشافلا انغاا خم قي األطااؼ ا ا ااشة اجلا.
ف اجلئاةػا اهبػشؼ الجلػ ث قلجػا ال ػش ا اخلػانات ،اا قلػػا ئ امػب اػ مه ال لػ نا اراوػقا ،اوػا يف هػػل
سااس ػػا االنا ػػاي اال ػػاهت ال ػػي ئاج ل ػػا انغا ل ػػا يف و ػػالي ا جث ا ػػا اال ػػاه ا لق ػػااله ،ااػ ػ ق مب ع ػػا ا ػػك
ااوػػالبا اا ػ األطػػا ال مػػا اا اال جثامباػػا ااأل ال اػػا الػػي حتكػػا ائػػجثا دمانس ػ لا ا ػ مه ا لجػػا ،االػػي س ػ ؼ
رمػااؿ ئجااتػػا اػك ػػالؿ اػ ا ا اسػ  .الكػػك اػل لػػك سػجق ـ د قػػشب عػػاث اػ ائ بػ ؿ الجػا ال ػػش ا يف اجلئاةػػا،
اػػك باػ ئ ا ػػي حمػػافظ اراػػادا احتش ػػش الااػ  ،امػ لك بق ػ اااااائػ اخم قػػي ا اابػػل الػػي اػػا هبػػا الجػػا
ال ش ا اخلانات اج االس قالؿ.
 .1.2.1مح ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتافظ الحس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتابات ف ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي الجزائ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر :مهام ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتو ،حقوق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتو وواجبات ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتو.
اػػل ال لػػاؽ ى الػػاـ ابقػ ؽ اااااػػا حمػػافظ اراػػادا باػػب القػػان ف اجلئاةػػات سػ ؼ نقػ ـ لاال د قػػشب

ئ ا ي ااائ ل .
 .1تعريف محافظ الحسابات

ػػاؼ حمػػافظ اراػػادا باػػب ا ػػاهة  715اكػػان  4اػػك القػػان ف ال ػػانت يف اجلئاةػػا عق ػ لن ػ  :سالمػػيص
الػ ت ضمقػ يف باػادا المػاما اهفائااػا الانا لػا ا الاػا ا مبػػل عقػ ال مػش اػك ان ثاالػا اوػس لا ،ممبػا ػػش يف
وسا ا ق اا ا قشاا يف ئقا ا جمق ااهانة لا جمق ا ش ا ك ،باػب ارالػا ،ايف ال ثػاة ا اسػقا ى ا اػاشم ،
باب ال ض اا ا الاا لقماما ابااداوا1س.
ممبػ ػػا ػ ػػاؼ القػ ػػان ف  08-91ا ق ػ ػ قلجػ ػػا اخلاػ ػػل احملاسػ ػػب احمػ ػػافظ اراػ ػػادا ااحملاسػ ػػب ا مبػ ػػش حمػ ػػافظ
اراػادا عقػ لنػ مػل دػيص ظمػانو د ػاا عاه ػػا دامسػ اخلػاص احتػ ااػؤالا الجػا المػلاهة د ػسا اان ثاااػػا
باػػادا المػػاما ال ان ػػا ،قػػا فالػػا دػػاما نلاو األا ػ اؿ ،افقػػا ألبكػػاـ القػػان ف ال ػػانت ،ام ػ ا اجلمب اػػا
اال اضش ا االا مباعاا االجقادا .2
1

ارانة ال شؿ ،القان ف ال انت ،طا ا  ،2007ا اهة  715اكان  ،4ص .188

2

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،القان ف ن ا 08-91 :ا ق قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا ااحملاسب ا مبش ،ال شه  ،20ا ؤنخ يف  ،1991-04-27ا اهة  ،27ص .654
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دمػػا سػػا ظمكػػك ئ ا ػػي حمػػافظ اراػػادا عق ػ لن ػ مػػل دػػيص ظمػػانو دامس ػ احت ػ ااػػؤالا الجػػا ااا اػػا
افس ػػص القػ ػ اةا ا الا ػػا اال قاا ػػشا احملاس ػػااا اخم ق ػػي ال مبقا ػػا ال ػػي ئقػ ػ ـ هب ػػا الم ػػاما  ،اال م ػػش ا ػػك س ػػالا لا
االادق لا لألبكاـ اا لقاا القان ناا.
 .1مهام محافظ الحسابات

لق ػػش ب ػػشه الق ػػان ف اجلئاة ػػات ا ػػك ػػالؿ ا ػػاهة  28ا ػػك الق ػػان ف  08-91جممب ع ػػا ا ػػك ا ل ػػاـ ا ج ط ػػا حمل ػػافثت

اراادا  ،االي ن ائاا يف الجقا ال الاا
 م ػػلش د ػ ف ارا ػػادا الا ػػج ا لقمبجثمب ػػا ال ػػي ػػش با ػػاداوا اج ثمب ػػا او ػػساسا ،االادق ػػا دتاا ػػا لج ػػاةجال مبقاا الي دت يف الاجا ا ج ااا ام ا األاا دالجااا ل ض ا لا ا الاا ادم قكاوا؛
 اسػػص وػػسا اراػػادا الاػػج ا اضمػػشه اػػشى الادق لػػا لقمب ق اػػا ا جم ػ نة يف ئقا ػػا ال اػػال ال ػ ت قشاػ1

:

ا الاف لقمبااشم لا المامات لا بااقت ار ص؛
 قشن داا دااـ االئاا اا د الماما الي اا الا اا ؤساا لا اتااا الي ئ ا لا لا د ا ؤساا الػيك ف فالا لققاةمب دااهانة لا ا ال ك لقماما ا جاا ا ا اااداة لا غل اااداة؛
 قػا ا اػػل ك ااجلمب اػػا ال ااػػا لا اااػػا ا شاالػػا ا ؤاقػػا دكػل نقػػص ام مػػا ااطقػػا عقاػ ااػػك طاا ػ لف ا ػػلاس مباان اس غالؿ ا ؤساا.
دااضػافا ى ا لػػاـ احملػػشهة يف القػػان ف  08-91فقػػش بػػشه القػػان ف ال ػػانت جممب عػػا اػػك ا لػػاـ األ ػػاى حملػػافثت
اراادا  ،اا مب قا يف طالع جمق ااهانة لا جمق ا ش ا ك لا جمق ا اا اا قا قت:2
 عمبقاا ا اا اا اال سقا الي اا ا هبا اخم قي عمبقاا الام الي لهااا؛ اجاوػػب ا ارنػػا اال ثػػاة األ ػػاى ا ققػػا داراػػادا الػػي ػػااف ض ػػاانة ه ػػاؿ ئغا ػلا عقال ػػا د قػػشب مػػلا البثا الملاان ا ب ؿ اللاؽ ال قاامباا ا ا مبقا يف عشاه ا مه ال ثاة ؛
 ا يالاا ااأل لات الي ش ك ما ا؛ الج ػػاةج الػػي ئاػػاا عجلػػا ا البثػػا اال ػػساسا لعػػالمه ااخلاوػػا دج ػػاةج الاػػجا ا الاػػا اقانن ػا دج ػػاةج الاػػجاالاادقا.
ممبا نػص القػان ف اجلئاةػات عقػ لنػ اػك ا لػاـ ا مقػا حملػافثت اراػادا عػشاه ال قػان ا اخلاوػا يف ال ش ػش اػك
اراال  ،ن ما اجلا اآليت:3
 -عشاه ئقا ا ي عق لساس اان حت ل داما ا ااشما ،ام لك اان هاا الماما لا انا اتا؛

1

ا ااا الااد  ،ص .654

2

ارانة ال شؿ ،القان ف ال انت ،اااا ساد  ،ا اهة  715اكان  ،10ص .129

3

دا ات عمبا ،اشا قا حت عج اف :محافظ الحسابات بين المهام والمسؤوليات :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا

يف اجلئاةا – ال ا ا ااآلفاؽ ،-ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1956سكاكشة ،اجلئاةا ،ات  12-11لم دا  ،2010ص.5
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 االئاا اا الػي ئ قػش دػ المػاما اا ؤساػا األ ػاى ا لغاةلػا ،لا اػا لبػش لعملػات جمقػ ا ػش ا ك لا جمقػا اا اا؛
-

عقش اجلمب اا ال ااا غل ال اه ا؛
اان الماما دئ اهة لا اض نلو ا اؿ؛
وشان القاا ا جق لا؛
نمات دلاها االس مبان ادلاها ار يف ال

دجااا ال ئ اار الادا اك نلو ا اؿ؛

 وشان سجشا اس سقاؽ ادقا لق س ل ى لسلا؛ عاث ئ ش ل باامه االس غالؿ اباامه األنداي ااخلااةا اباامه ا ائاناا؛ -ااوشان عك طا الق ت ال قي لاله ان ،اوا فامبا طمص حتش ش س ا ااوشان.

 .2حقوق وواجبات محافظي الحسابات حسب القانون الجزائري

ف ا مػػاع اجلئاةػػات ػػش بػػشه حملػافثت اراػػادا جممب عػػا اػػك ارقػ ؽ ئ جاسػػب اػػا ا لقاػػا ا لجػػا الػػي ظمانسػ ا ،افامبػػا
قت س ؼ نا اث الا ض اجلا:
 ار ػ يف االطػػالع عق ػ ل ػا اثاقػػا اااػػا اااػػشة ألهات عمبق ػ  ،ايف ال ػ ال ػ ت جاسػػا هاف لت لػػان ااػػا لقمػػاما حمػػلال ش ا  ،اا ا باب ا اهة  35اك القان ف 08-91؛

 ب ال ق ت عك الااانا ااا ملابا االقااـ دكل ال ا اما الي اااا الراا؛ ب القااـ داس شعات اجلمب اا ال ااا يف اراال اللانةا ،اا ا باب ا اهة  715اكان  4اك القان ف ال انت؛ ب ار ؿ عق و ن اك اا لانا االااانا ا اسقا ى ا ااشم  ،اا ا باب ا اهة  35اك القان ف 08-91؛ ب ا مانما يف اا مباعا جمق ااهانة؛ ار يف ار ؿ عق األئ امه.ممبا بشه ا ماع اجلئاةات حملافظ اراادا جممب عا اك ال اااا  ،اللئا دال فات هبا ،ااك
د ا مه ال اااا ن ما:1
 ال سقت دشناا عقاا اك الاوانا اال جا ا ا لجاا عجش لهاة لاا  ،ابجب مل ئ اؼ اك دػ ن لف ظمػ دكاااػاا لجا ادافلا؛
 ئجاا مه د جا ا اطاقا لقمبقا ا ا لجاا مل األعمباؿ الملاان ا اا اااعاة ااشل ارااه ااا الص االماعااا لق دا ،ام ا الق اعش األ ال اا اا لجاا؛
اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،ا اس ـ ال جاا ت ن ا 136-96 :ا ملمبك ل قان ف ل ال اا الجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا ااحملاسب ا مبش ،ال شه  ،66ال اهن يف
لفا ل  ،1996ص ص.6 -5:

1
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 لف ق ـ عجش دمانس لاا ا ققا دماااؾ احملاساا ا عشاه ار اقا اال ا اش االا ادا ارااداا ااحملاسااااال اضما اجلااةاا ائ اضما الماما ايف جمق ال اال قا يت:
● جا اخلشاا ا لق دا د جا ا؛
● ضم ـ اآلااؿ ا ا عقالا؛
● قا الئد ف؛
● ادا يف جماؿ ن ادا اراادا مل ال سا ا الملاان ا الي اك د ا لف ئُك ف لش نل ا ا قال

ااؤساا.
 سمبل اااب اااؤالاا هناسا ارق ؿ األم ا االتاا اا ابلا باب طاا ا ا لمبا يف هل اب اـ الماعاا؛ يف بالا ئ ا لم ا اك حمافظ لقساادا سمبل مل اابش اجلا ااؤالا المي اا عجش القااـ قلمب ؛ ئك ػ ف عال ػ دئداةج ػ لا ا مقا ػ اا ػ جشة ى األاان ػػا ااالس ػ قالؿ ا ى ااا ػػب القا ػػاـ قلاا ػ دم ػػاؼ اض ػػمبلالي؛
 الا فامبا طمػص ال ػاضما اجلااةاػا ائ ػاضما المػاما عقػ ابػ اـ رداةجػ لق مػا ا ا مبػ ؿ هبػا يف اػ اا)ػػاؿ ،اػػا ل ػ االب ااطػػا الالراػػا ل جػػب ال ػ ع يف اض ػ اا ئ اطػػؤ ػػش ئم ػ مه باػػاهمه ااس ػ قالل احتمبق ػ
ا اؤالاا؛
 ق ئـ داا ا لجا يف لهات الج ال يف د ض اراال ا ج ص عقالا يف الق ان اال جثامبا ا مب ؿ هبا؛ صمػػب عقػ ا لػػي لف قػػا جمقػ الجقادػػا ال طجاػػا يف لاػػل دػػلا اابػػش داسػػالا ا وػ عقالػػا اػػا اوػػل اسػ الـد ت بشث ااـ طال عق باائ ا لجاا.
 .1.2.1التطور التاريخي لمهنة التدقيق في الجزائر
لقػػش عاف ػ اجلئاةػػا اج ػ االس ػ قالؿ عػػشة حت ػ ال ا

ػػاه ا ،ا ػػالؿ ا ػ مه ا اابػػل الػػي اػػا هبػػا اا ػ داػػك

جممب ع ػػا ا ػػك القػ ػ ان اال م ػػا ا ئ مبادػ ػ ا ػػا سااس ػػاوا اال

ػػاه ا ال ػػي اا ػػئ م ػػل اابق ػػا ،باػ ػ نم ػػئ اػ ػ مه

ال مػػا ا دمػػكل ماػػل عقػ ئجثػػاا عمبػػل المػػاما اماااػػا الػ سكا االاػػالاة ادمانسػػا الا ادػػا عقالػػا ،ااػػك دػ ئقػػك
الق ػ ان  ،الق ػ ان اخلاوػػا د جثػػاا الجػػا ئػػش ا اراػػادا  ،ا ػػل القػػان ف ن ػػا  107/68ال ػ ت هعػػا ا ؤساػػا ال طجاػػا
ا اللادا ال جاعت اال ػانت ى ئ اػ حمػافثت اراػادا

ػش ال مػش اػك سػالاا اا ػشا اا باػاداوا ،اغلاػا

اك الق ان  ،االي ئج ب يف جممبقلا ب ؿ ئجثػاا الجػا ال ػش ا اااكق لػا ،اظمكػك لف نقيػص لاػا ا اابػل الػي اػا
هبا ا مه ا لجا يف اجلئاةا اك الؿ اا قت:
 المرحلة األولى :)1980-1969( :لاا اا اائ ا مه ا ابقا وشان األاا ن ا  107-69د ان خ  1969/12/31ا قػ
دقػػان ف ا الاػػا لاػػجا  ،1970اال ػ ت بػػشه الػػاـ اااااػػا حمػػافثت اراػػادا يف ال مػػش اػػك سػػالاا اا ػػشا اا
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باادا الو ؿ المػاما اا ؤساػا ال مب ااػا ،1اوػشان ا اسػ ـ ن ػا  173-70ا ػؤنخ يف  1970/11/16الػ ت
اػػات دكاااػػا حتش ػػش ااااػػا االػػاـ حمػػافثت اراػػادا يف ا ؤساػػا ال مب ااػػا ادػػا ال مب ااػػا ،اال ػ ت مػػاو
الجػا حمافثػػا اراػػادا ممباا ػػب هاةػػا لق اػػال يف اػ مه ا جثمبػػا  ،ااػػجشا الجػػا حمػػافثت اراػػادا

ى اػ هات

الشالػا الػ ك ػ ا ئ ااػجلا اػػك طػػاؼ ار ػا ا الاػػا ،ادال ػػايل اع ػػم حمػافظ اراػػادا ا هاػا لػشى الشالػػا ،ااػ ا اػػا
جا ا يف ال ا ا اا ال ا اال

اهت الااةش يف ئقك الا ة ،اا مب ل يف سما ال اال ا ا  ،2لاقاػ د ػش لػك

وػػشان األاػػا الاةاس ػت ن ػػا  82-71د ػػان خ  1971-12-29ا ق ػ د جثػػاا الجػػا احملاسػػب ااخلاػػل احملاسػػب ،با ػ
ئلػػاؽ ى حتش ػػش ا

ػػاص مػػل اجلمبػػا يف ا ػ اه اػػك ا ػػاهة ن ػػا  4ى غا ػػا ا ػػاهة ن ػػا  ،9ادػػاا ائاال لمبػػا اػػك

ا اهة ن ا  10ب ا اهة ن ا  ،12اماااا دمانس لمبا اك ا اهة ن ا

13

ى غا ا ا اهة ن ا 21؛ ائلػاؽ مػ لك ى

ماااا ئمكال ا)ق األعق لقمبساساا اماااا ئاالمه اك الؿ ا اه اك
 المرحلة الثانية ( :)1988-1980اا عاهة ئجثاا اال

22

ى غا ا ا اهة .366

اه ال طي اااكقا ا ؤساػا ال مب ااػا اال

ػاه ا الػ ت

دػػاع فا ػ الاػػقلا ال مب ااػػا اج ػ  1980د ػػش المل ػ ي ال اػػالت ال ػ ت ااػػئ ا ابقػػا الاػػادقا ،لا ػم ا مػػاع
اجلئاةات عق عاهة الجثا يف ال هااا الا اداا ،اك الؿ ال يقت عك االػ ـ ئ ػشه الا ادػا ،اال ػ هة ثاناػا ل ػا
الا الاا االج عاا ،ا لػك

ػش ارػش اػك اال ػ الال اسػ ت ال اػال ،امػاف لػك اػا وػشان القػان ف ن ػا

05/80

ا ؤنخ يف  41980/30/10اك لال نسات آلاا ن اداا ف الا ؤساائجا ال طجاػا ،باػ لعلػ اػ ا القػان ف جمقػ
احملاساا مافا ال الباا ا ققا قمبانسا الا ادا الشا قاا ااخلانااا عق ا جثمبػا

ا نلو ا ػاؿ ال مبػ ات،5

األاػػا ال ػ ت له ػػل الجػػا ال ػػش ا يف ف ػااغ ػػان  ،اػػك با ػ دػػاا ال ا ػ اا لػػاـ اال اااػػا اا اػػؤالاا ،
اوػػا د ػػش لغػػات ا ػػاهة  39اػػك األاػػا  107/69اضػػمبجاا ا اس ػ ـ  ،173/70االػ ت اس ػ مبا ب ػ سػػجا  1984ئػػان خ
وشان ان ف ا الاا لاجا  ،1985اال ت اػات لا اػش ئكااػي ا لجػا ،ال لف اػ ا القػان ف دقػت بػما عقػ انؽ ،اه
ا ئلااق عق لنث ال ا ا ل شة لساامه ،اجلػا عػشـ ئػ فا األنضػاا ا جاسػاا لػ لك اوػا يف هػل الػجقص ارػاه
1

اقاا عاش الكاب اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :س أىمية اإلصيحات المتعلقة بمهنة التدقيق في اإلشراف والمراقبة في تجسيد تطبيق النظام المحاسبي المالي" ،اقشاا ى

ا ق ق الشايل ب ؿ الجثاـ احملاسيب ا ايل يف ا االا ا ا ل الشالاا لقمبساساا اا ا ل الشالاا لقمبااا ا ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا س ش
هبقب ،الاقاشة ،اجلئاةا 14-13 ،ه امبم  ،2011ص .7
2
ساش حممبش اآ ااف ،اشى ئ اف ال ش ا يف اجلئاةا اا ا ا ل الشالاا لق ش ا يف هل القان ف ن ا  ،01/10اامئ لواث فق ا ااال ااسالااا ،ئان خ االطالع،2014-10-28 :
ص  ،3ا ا.http://www.kantakji.com :
3
اقاا عاش الكاب اآ ااف ،اااا ساد  ،ص .7
4

ساش حممبش ،اااا ساد  ،ص .3

ال ا ب عاش الامحاف ،اشا قا حت عج اف :نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري والممارسات الدولية  ،اقشاا ى ا ق ق ال طي ب ؿ الجا ال ش ا يف اجلئاةا ال ا ا
ااآلفاؽ يف ض ت ا ا شا ال ا اا ا اواة ،ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا  20لا  ،1955سكاكشة ،اجلئاةا ،ات  12-11لم دا
5

 ،2010ص .12
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يف عػػشه ا ػػش ق ا ػػؤاق

مبانسػػا ا لجػػا ،االثػػااؼ اال

ػػاه ا الاػػاةشة يف ئقػػك ا ابقػػا ،االػػي مان ػ ئاػػاث

اب اااا ل اى ،اض ي ال جثاا ا لي ،ااس مبا اػ ا األاػا عقػ بالػ بػ سػجا  1988ئػان خ وػشان القػان ف
ا ق داس قالؿ ا ؤساا ال مب ااا.1
 المرحلتة الثالثتة (اػا د ػػش  :)1988ظمكػك القػ ؿ دػ ف االنلال ػا الا قاػا لالا مبػاـ قلجػػا ال ػش ا يف اجلئاةػا اػػات
اػػا وػػشان القػػان ف ال ػ االت لقمبؤساػػا اال
عقال ػػا ،انالػ ػ اس ػ قاللا لا ا الا ػػا الو ػػاس

ػػاه ا ال مب ااػػا ،ل ػػك حتػػان اػ مه األ ػػلة اػػك القاػ ه ا اااضػػا
اضػ ػ ا ألبك ػػاـ ا اع ػػش الق ػػان ف ال ػػانت ،الو ػػاس ا اض ػػا

ليفػػالو اال ػػااا دمػػا ئلقػػب ضػػاانة ئػػش ا باػػاداوا اا ػػاه ا عقالػػا اػػك اػػل لطػااؼ ػػاناا ا ي

ػ

ممبس ػػافثت ارا ػادا ااخل ػمات احملاس ػػاا  ،2األا ػػا ال ػ ت لل ػػئـ عق ػ اجلل ػػا ا ا ػػؤالا يف اجلئاة ػػا ال مب ػػل عقػ ػ
الجلػ ث قلجػػا ال ػػش ا اخلػػانات ائ ااقلػػا ،قػػا ُظمكجلػػا اػػك ا اماػػا اػ ا ال غػػل اراوػػل يف اراػػاة اال

ػػاه ا ،اقػػا

اػػمب قئاالػػا الا ادػػا عق ػ ا ػ مه ا ؤساػػا  ،اا ػ اػػا ن ػ ج عج ػ وػػشان القػػان ف ن ػػا  08/91يف ،31991/04/27
اا ق ػ ػ دمعػ ػػاهة ئجثػ ػػاا الجػ ػػا حمػ ػػافظ اراػ ػػادا ااخلاػ ػػل احملاسػ ػػيب ااحملاسػ ػػب ا مبػ ػػش ،اال ػ ػ ت اع مبػ ػػاهمه يف
 ،1991/05/01باػ ػ اع ػػم ق اد ػػا اج ػػا باس ػػا يف ئ ػػان خ ئجث ػػاا اػ ػ مه ا لج ػػا يف اجلئاة ػػا ،ل ػػك مج ػػا ثالث ػ ػا
ئجثامب ػػا يف ااا ػػا ااب ػػشة اا ػ ققا مسا ػ دا ػػي ال ػ طي لقي ػمات احملاس ػػا احم ػػافثت ارا ػػادا ااحملاس ػػا
ا مبػػش ك ،الوػػاس دػ لك الجػػا ال ػػش ا يف اجلئاةػػا الجػػا بػػاة اا بػػا جلمباػػا اػػك ئ ػ فا فاػ دػػاا دمانسػ لا
هاف الاا ع ى ال رانة ال واا ،اات دػ لك اػئ

اػئة ن عاػا ،باػ حتقػ فالػا لبػش لاػا دػاا دمانسػ لا لال

ااػ دػػا االسػ قاللاا ااراػػاه4؛ قاػ د ػػش لػػك وػػشان عػػشة ػ ان ائمػػا ا ئ ػػب يف جممبقلػػا بػ ؿ ئجثػػاا
ا لج ػػا اااكقل ػػا ،اا ػػك ئق ػػك القػ ػ ان ا اسػ ػ ـ ال جااػ ػ ت ن ػػا  136/96الػ ػ ت و ػػشن س ػػجا  1996ا قػ ػ دق ػػان ف
ل ال اػػا الجػػا اػػل احملاسػػاا احمػػافظ ارا ػادا ااحملاسػػب ا مبػػش اا ػػؤنخ يف  ،1996/04/15با ػ ق اػػب
ا ػػاهة األاى اج ػ ئ مل ػ طاا ػػا ا اس ػ ـ عق ػ لن ػ ضمػػشه الق اعػػش األ ال اػػا ا لجاػػا ا لاقػػا عق ػ لعملػػات الجقادػػا
ال طجا ػػا خل ػ ػمات احملاسػ ػػاا احم ػػافثت ارا ػػادا ااحملاسػ ػػا ا مب ػػش ك ،5لا ػ ػ ا د ػػش ل ػػك نمػ ػػات ا)ق ػ ػ ال ػ ػ طي
لقمبساساا ملااا اس مان ا لػشى ارانة ا الاػا لػ ا دمػؤاف الاسػ اال لػ ا ااضػا ا ػا ل ا ققػا قلجػا احملاسػاا
1

ر اهت ساات ،أىمية إصيح مهنة التدقيق في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للتدقيق ،نسالا اااا ل غل اجم نة ،مقاا ال ق ـ اال اه ا اال ان ا اعق ـ

ال اال ،ااا ا سلاي  ،1ئان خ ا جا ما
2

 ،2013ص.5

عمب نة مجاؿ ،ضاانة والي الجا اااا ا اراادا

يف اجلئاةا ائكااالا اا ا ا ل الشالاا لقمبااا ا ،اامئ لواث فق ا ااال ااسالااا ،ئان خ االطالع:

-09-15

 ،2014ص  ،6ا ا.http://www.kantakji.com :
ص .4

 3ساش حممبش ،اااا ساد ،
4
عمب نة مجاؿ ،اااا ساد  ،ص .6
5
اقاا عاش الكاب ،اااا ساد  ،ص .8
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اال ػػش ا  ،ا ػػك ػػالؿ ا اس ػ ـ ال جااػ ػ ت ن ػػا  318/96ا ػػؤنخ يف  ،1996/09/25ايف س ػػجا  2010ان ا ػػا ل مبقا ػػا
والي الجثاـ احملاسيب ال ت دادائ اجلئاةا له ق عشة ئ ش ال عق الجا ال ش ا ب ئ مبكك اػك ئكااالػا
اا الجثاـ احملاسيب ا ايل اجلش ش اضمباف باك ئلااق  ،ا لك اك الؿ القان ف  01/10ا ػؤنخ يف

2010/06/29

ا ق ػ قلجػػا اخلاػػل احملاسػػيب احمػػافظ اراػػادا ااحملاسػػب ا مبػػش ،اال ػ ت ظمػػج وػػالباا لاسػػا لقاػػقلا
ال مب ااا اك الؿ اس اهة ارانة ا الاا والباا ئجثاا ا لجا ادمانسا ال وا ا عقالا. 1
 .2.2.1تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر:
 .1.2.2.1الهيئات المشرفة على مهنة التدقيق في الجزائر:
ف ئجااؿ اتااا ا مافا عق الجا ال ش ا يف اجلئاةا ش ال ظمكك ف ق عك ال لػ ن ال ػانطمت تػ مه األ ػلة ،اال
عػػك سقاػػقا ااوػػالبا الػػي ااػ هبػػا الاػػقلا ال قاػػا يف الػػااله ،ػػا ت ػ مه اتااػػا اا جثمبػػا ا لجاػػا اػػك هان يف
ااد ػااؼ ا ػ مه ا لجػػا اااا ا ػا عمبقلػػا اال مبػػل عق ػ ئل ااػػا .افامبػػا قػػت اقيػػص ألاػػا اتااػػا ا مػػافا عق ػ الجػػا
ال ش ا يف اجلئاةا:
 المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
لقش

نمات ا جثمبا ال طجاا لقيػمات احملاسػا احمػافثت اراػادا ااحملاسػا ا مبػش ك ق اػب القػان ف

-91

 08ا ػػؤنخ يف  27لفا ػػل  ،1991باػ ن ػ ا ػػاهة  05اجػ عقػ  :س ئُجمػ ا جثمبػػا ال طجاػػا لقيػمات احملاسػػا احمػػافثت
اراػادا ااحملاسػػا ا مبػػش ك ،ئ مب ػػا دالمي ػػاا ا شناػػا ائملػػا األدػػياص اللاا اػ لا ا جػ

ا ػػؤاق

مبانسػػا

الجػػا اػػل حماسػػب احمػػافظ اراػػادا احماسػػب ا مبػػش باػػب المػػاا الػػي ضمػػشهاا ا ػ ا القػػان ف ،ا ػػش ا ا جثمبػػا
ال طجاا جمق

ك ف اقامه يف اجلئاةا ،ضمشه ئمكال ا جثمبا اوالبااوا ا اعش سلاا عك طا ال جثاا س.

فملال عك لبكػاـ ا ػاهة  05لعػالمه فقػش بػشه ناػ القػان ف ا لػاـ ا مقػا لالػا داع ااناػا الػارا الجاػا مبػل يف
طان القان ف اك الؿ ا اهة

09

اظمكك ئقياص لاا اا اات فالا فامبا قت:2

 الالا عق ئجثاا ا لجا اباك دمانس لا؛ الشفاع عق ماااا لعملاةلا ااس قاللا لا؛ عػػشاه الجثػػاـ الػػشا قت لقمبجثمبػػا ال ػ ت ضمػػشه عق ػ اخل ػ ص دػػاا ال ا ػ ال ااا قػػاؼ االمػػلب اػػكاةمبا اشاؿ ا جثمبا؛
1

عمب نة مجاؿ ،اااا ساد  ،ص .7

2

دااؽ حممبش اآ ااف ،اشا قا حت عج اف :أثر اإلصيحات المحاسبية على ىيكلة المنظمات المهنية في الجزائر ،اقشاا ى ا ق ق الشايل ب ؿ ااوالي احملاسيب يف اجلئاةا،

ا جثا اك طاؼ مقاا ال ق ـ اال

اه ا اال ان ا اعق ـ ال اال ،ااا ا اوشت ااداي ،ان قا ،اجلئاةا ،ات  30-29ن فمبم  ،2011ص .5
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 ال مش اك الج عاا ا لجاا اال قجاا لألدغاؿ الي ج ئاا لعملالاا؛ ئقػػش ا يف بػػشاه ال مػػا ا ا مب ػ ؿ د ػ ال ػػالباا ا لجاػػا ليا ػارا االمػػلاها الػػي قػػشالا مػػل ا د ػلقب ئا اق يف لبش لوجاؼ ا مه ا جثمبا؛
 نمػػا اقػػا ا ئقػػش ا اااػػارا االمػػلاها الػػي ختػ ؿ ارػ يف دمانسػػا اػ مه ا لجػػا اماااػػا ئلااقلػػا عػػكطا ال جثاا.
 مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة
ئ سػػا جمقػ الجقادػػا ال طجاػػا ألعملػػات ا لجػػا ق اػػب ا اسػ ـ ال جااػ ت ن ػػا 20/92 :ا ػػؤنخ يف

1992/01/13

ا ػػشؿ اا ػ مبا دا اس ػ ـ ال جااػ ت ن ػػا 458/97 :ا ػػؤنخ يف  ،1997/12/01االػ ت ضمػػشه ئمػػكال جمقػ الجقادػػا ال طجاػػا
ألعملات ا لجا ا ملاا ا
ائ مب ل ا

اوائ اف اةش عمبق .

اوائ يف:1

 محا ا ا ا ا ج ا اا اه ا ألعملات الجقادا؛ دت ال الجقادا ال طجاا لشى الاقلا ال مب ااا اا جثمبا األاجااا ا مباثقا اغلاا؛ عشاه ااااا ا انما اةمبا اخلمات احملاسا احمافثت اراادا ااحملاسا ا مبش ك؛ ال ا ا اك مل الجئاعا ا لجاا د لعملات الجقادا ائا لا؛ حت ال االد اما ا لجاا الي ئقاناا اجلمب اا؛ الالا عق اب اـ مجاا لعملات الجقادا لألبكاـ ال ما اا اال جثامباا ا مب ؿ هبا االجثاـ الشا قت حتش ش ا لالب ال اه ا لق ش ا االا ادا؛ دشات الالت يف ا ااةل الي ئ اضلا عقالا الاقلا ا ي ا يف ااشاف ال قاا احملاسيب اا ايل ا ػائاا واػاةا ؤساا؛
 ا ااعشة االجل ث دال ق ب ا ا مبا لقمبا ى الجثات اال قي لشى لعملات الجقادا اهع ة الاػقلا ا ي ػارمل ن ال شن اا اا ق قاا ا لجاا ،ئجثامبلا ،اادااؼ عقالا اااا ا لا دال جاا اا الاقلا ا ي ا؛
 ا مانما يف الاـ ال قاا اال ك ك االاس ؛ -القااـ د مباا ن اةج األدغاؿ ا ققا دا اشاف ال ت ئغلا ا لجا ائ ر لا انمااا.

1

دااؽ حممبش اآ ااف ،نا ا ااا الااد  ،ص

.6
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 المجلس الوطني للمحاسبة
لق ػػش ااع ػػالف ع ػػك نم ػػات ا)قػ ػ الػ ػ طي لقمبساس ػػاا دا ػػل ا اسػ ػ ـ ال جااػ ػ ت ن ػػا  318-96ا ػػؤنخ يف
 ،1996/09/25اطاقػػا لقمبػػاهة ال اناػػا اجػ

ػػم اػ ا ا)قػ الػػارا اس مػػان ا ا طػػادا ارانت االػػي امػ ؾ ،ػ ى

المبا ال جاا يف جماؿ الاس اضاا اقا ا احملاساا اال لااقا ا ائالا هبا ،اهب مه ال اا ظمكػك لقمب قػ لف
لقا عق مل ا ااةل ا ققا ق اؿ ا

او قااهنة اج لا دلقب اك ال ر ا ا كقي دا الاا.

ئ مب ل والباائ طاقا لقمباهة ال ال ا اك نا ا اس ـ فامبا قت:1
 صممبا ا ا غل مل ا ق اا اال ثاة ا ققا داحملاساا اد قامبلا؛ ج ػػئ لا كقػػي اػػك ج ػػئ مػػل الشناسػػا اال سالاػػل يف جمػػاؿ ال جمباػػا ااس ػ يشاـ األهاا االلػػاؽاحملاسااا؛
 ق ي مل ال شادل الااااا ى ضاا ا قا ا احملاسااا ااس غالتا ال قال ؛ -ا

ا اشت نل ائ واائ يف مل امان ا الج ص ال ما اا الي تا عال ا داحملاساا؛

 مانؾ يف ئجثاا لنثمبا ال ك ك ادااجم احتا ا ا ى يف جماؿ ا لك احملاسااا؛ ادا ئل ن ا جااج اال جثامبا ااألهاا ا ققا داحملاساا عق ال اش الشايل؛ -جثا مل ال ثاااا االققاتا

ا اللادا ال قي الي ئش ل يف جماؿ ا

او .

 .1.2.2.1القوانين والنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر
ظمكك ئجااؿ ائقااا الج ص اال ما ا الي ئجاال ئجثاا الجا ال ش ا يف اجلئاةا ى:
 ئما ا ا ققا دمي اا ا ش ؛ ئما ا ا ققا دال مبل ا اشا ؛ ئما ا ا ققا دمعشاه ئقا ا عمبقاا ال ش ا . .1.1.2.2.1التشريعات المتعلقة بشخصية المدقق
لقػػش بػػشه ا مػػاع اجلئاةػػات جممب عػػا اػػك األبكػػاـ ئج ػػب يف جممبقلػػا رم ػ حتش ػػش ا ػػؤاال ا لق دػػا االمػػاا
ال ااب ئ فااا يف ا ش اخلانات ،االي س ؼ ن جااتا اك الؿ الجقا ال الاا:
 ال اال ا لي؛ االس قالؿ اارااه؛ -ال جا ا ا لجاا الالراا.

1

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،ا اس ـ ال جاا ت ن ا  318-96ا ملمبك بشاث ا)ق ال طي لقمبساساا ائجثامب  ،ال شه  ،56ال اهنة يف  29سا مبم  ،1990ص.18
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 .1التأىيل المهني

ممبا نل جا سػادقا فػمف ال ااػل ا لػي لػ هان ماػل يف ذمػاي ااػان عمبػل ا ػش اخلػانات الهاةػ ادجػات دي ػا ،

اا مػػاع اجلئاةػػات ه غافػػل عػػك ا ػ مه الجقلػػا ،با ػ ئلػػاؽ تػػا اػػك ػػالؿ الق ػاان ال ػػاهن عػػك ارانة ا الاػػا ،اا ق ػ
دمنمات اشنسا اطجاا ل ك ك حمافثت اراادا .
 .1االستقيل والحياد
ممبػػا نل جػػا سػػادقا فػػمف اس ػ قالؿ اباػػاه ا ػػش اخلػػانات ػػم اػػك لاػػا ا ػػا ل الػػي ئملػػمبك حتقا ػ لاػػشاؼ
عمبقاا ال ش ا اا هوا ،اا ماع اجلئاةات ل اػ مه الجقلػا د ػ االع اػان ،ا لػك اػك ػالؿ وػشانمه )مب عػا اػك
ش محا ا ا ش اخلانات اك فخ عػشـ االسػ قاللاا ااراػاه ،احتا ػامه اػك ل ػا ضػغ لا اػؤثاا انااػا
الق ان
ش ئؤثا عق عمبق اعق ئقا امه الجلاةت ،اظمكك ما لاا اثااا اسػ قالؿ اباػاه ا ػش اخلػانات يف اجلئاةػا فامبػا
قت:
 تعيين المدقق

ف اػػاـ هانة المػػاما د ا ػ اػػش اراػػادا

لالػػا الااوػػا مبانسػػا د ػػض الملػػغ

عقا ػ اػػا هاا ػ

سػػقلا ال ا ػ و روػػا ،ت ػ ا فقػػش ل ػ ا مػػاع اجلئاةػػات ا ػ ا األاػػا داراػػااف ،اػػك ػػالؿ ا ػػاهة  715اكػػان
)ا اس ػ ـ ال م ػػا ت  08- 93ا ػػؤنخ يف  ( 93/04/ 25ا ػػك الق ػػان ف ال ػػانت ،اال ػػي ئام ػ اا ػػؤالاا ئ ا ػ ا ػػش
اخلػػانات دالجاػػاا لقمػػاما لق مب اػػا ال ااػػا ،باػ اػػات فالػػا اػػا قػػت :سئ ػ اجلمب اػػا ال ااػػا ال اه ػػا لقمباػػاشم
اجػشادا لقساػػادا لا لم ػػا ػػشة ثػػالث سػػج ا  ،اخت ػػاناا اػػك دػ ا لجاػ ا اػ ق جبػػشاؿ ا ػػي الػ طي1س.
04

ايف ا ا ااطان صمب اادانة ى لف اجلمب اػا ال ااػا ئقػ ـ د اػ حمػافثت اراػادا اػك دػ ا دػس الػ ك
ا اػػاناا اػػك اػػل اتااػػا ا كقاػػا د ػ لك عق ػ اا ػ ى ا ػ مه ا ؤساػػا  ،االػػي بػػشهوا ا ػػاهة  3اػػك ا اس ػ ـ
ال رانت  32-11ا ؤنخ يف  27اانات  2011يف جمق ااهانة لا ا ك ب ا ال لا لت اااا اؤاقا لققااـ د لك.2
ا ه ئ ػ اجلمب اػػا ال ااػػا ا ػػش اخلػػانات يف بالػػا اا ػ ه لت اػػانا لا نفػػض لا عػػشـ ائاػػاؽ د ػ لعملػػات
اجلمب اا ال ااا فمف ا ماع اجلئاةات ئاؾ سقلا ئ ااػجلا لا اسػ اشاتا لػاةا احملكمبػا ال اد ػا قػا المػاما دجػات عقػ
طقب اك جمق ااهانة لا جمق ا ش ا ك.3
باوػا عقػ ضػػمباف دمانسػػا ا لجػػا دكػػل اسػ قاللاا فكا ػا ال ال اػػا فقػػش بػػاص ا مػػاع اجلئاةػػات عقػ لف ال
ئك ػ ف اجػػاؾ لت ا ػػا امػ ما س ػ ات مانػ االاػػا لا ا ػػاه ا د ػ اػػش اراػػادا ا هانة المػػاما الػػي ػػش
باػػاداوا ،ايف اػ ا ااطػػان فقػػش ػػاـ د ضػػا جممب عػػا اػػك ارػػاال الػػي ظمجػػا فالػػا ا ػػش اػػك ائاالػػا الجػػا ال ػػش ا
4
حت بالا ال جايف ،اات مال ايل:
1

القان ف ال انت ،ا اهة  715اكان  04اااا ساد  ،ص .188

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،القان ف ن ا  32-11 :ا ق د ا حمافثت اراادا  ،ال شه  ،7ا ؤنخ يف  27اانات  ، 2011ص ص:
3
القان ف ال انت ،ا اهة  715اكان  ،4اااا الااد  ،ص .188
2

4

ا ااا الااد  ،ص

.24 -23

.189
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 األ ادات ااألولان لغا ا الشناػا الااد ػا قػا يف لػك القػاةمب ف دػااهانة العملػات جمقػ ااهانة اجمقػ ا اا اػالقماما؛
 القاةمب ف دااهانة العملات جمق ا ش ا ك الرااالا ،لا جمق ا اا اا لقماما الي دتقػك ) (1/10نلو اػاؿالماما ،لا ا مان ا مه الماما ناالا دتقك ) (1/10نلو ااؿ ا مه الماما ؛
 لراا األدػػياص الػ ك ضم ػػق ف وكػػا نمػػا هاةػػا غػػل نمػػا ااااػػا اراػػادا عقػ لاػػاة لا اائػػب،اا اك القاةمب دااهانة لا لعملات جمق ا ش ا ك لااك جمق الا ادا؛
 األدياص ال ك اجس لا ا جم ة لااة وكا اهاةي غل اهاةي ااااا اراػادا يف لاػل ػشنمه ػسج ا اد شات اك ئان خ ات اهاةالا؛
 األدياص ال ك مان ا اةمب دااهانة لا لعملات يف جمق ا اا اا لا جمق ا ش ا ك ،يف لال ػشنمه ػسج ا اد شات اك ئان خ ات اهاةالا.
لاا القان ف  08-91فقش اجا ا ش اخلانات اك ائاالا الج يف اراال ال الاا:1
 لف ق ـ قاا اا داما ظم قك فالا د نة اااداة لا غل اااداة اااشما ؛ لف ظمانو اهااا اا مان اااةت لا المبا ال ملاةت لشى داما لا اااا اا ب بااداوا؛ لف مغل اج اا ا ا نا يف داما لا اااا نا الا ال ل ل اك ثالث سج ا د ش امال ؛ لف ئااؿ لعمباؿ ال اال د اا اااداة لا د اسلا االد اؾ لا اابالؿ حمل ا ال ك؛ الاـ ا اا اا ا ااقا ألعمباؿ ال اال ال د اا اؤ ا؛ الاـ ال جثاا ااادااؼ عق حماساا ا ؤساا ا اا اا. عزل المدقق
ف دت ػػا هانة ا جم ػ ة د ػػالباا عػػئؿ ا ػش اخلػػانات ظم ػػل ا ػػشن وش ػػش الس ػ قاللا اباػػاهمه ،با ػ لف
ااهانة ظمكجلػػا لف ئقػ ـ د ئلػ ا ه قػػب الالالػػا ا اػػا ئ االاوػػا ،ايف اػ ا ااطػػان فقػػش ئلػػاؽ القػػان ف ال ػػانت
اجلئاةات ى ا مه القملاا اك الؿ حتش شمه شة امالا حمافثت اراػادا اا قػشنة دػ الث سػج ا ادقػا لق ش ػش
اػػاة ااب ػػشة ئج ل ػػت دان لػػات المب ػ احمل ػػشهة يف ال ق ػػش يف ارالػػا ال اه ػػا ،ض ػػافا ى ل ػػك فق ػش ئل ػػاؽ ا م ػػاع ى
بػػاال ال ػػئؿ غػػل ال اه ػػا ،اػػك ػػالؿ ا ػػاهئ  715اكػػان  715 ،08اكػػان  09اػػك القػػان ف ال ػػانت ،االػػي
لعل ألعملات جمق ااهانة لا جمق ا ش ا ك ار يف الق ت ى اجلمب اا ال ااػا لا ال شالػا عػك طا ػ اجللػا
ا ي ا دلقب عئؿ ا ش اخلانات ا ات الاا دجات عق لساامه امنة ،هاف اكاناا عئل د اا اااداة.2
1

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،القان ف ن ا  08-91ا ق قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا ااحملاسب ا مبش ،ال شه  ،20ا ؤنخ يف  ،1991-04-27ص .655

2

القان ف ال انت ، ،ا اهة  715اكان  ،8ا اهة  715اكان  ،9اااا ساد  ،ص .190
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 أتعاب المدقق
باػػاشا اػػشل اس ػ قاللاا حمػػافظ اراػػادا لامق ػ ا ػػاهة ن ػػا  37اػػك القػػان ف  01-10ا ػػؤنخ يف  29ا قاػػا
 2010اجلمب اػػا ال ااػػا لقمباػػاشم لا اتااػػا ا ؤاقػػا ا كقاػػا دا ػػشااال المبػػا حتش ػػش لئ ادػ د ػػش االئاػػاؽ ا ػ بػ ؿ
ئااوػػاقلا ،ا لػػك ل جػػب ا ػ ع لت ااػػاااا لػ اػػك طػػاؼ ااهانة ،ال لنػ ااد ػػشات اػػك  22اػػانات  2011لوػػا
حتش ػػش لئ ػػامه احملػافث طمملػػا جا ػػا مػػاؼ عقالػػا جمق ػ ااهانة لا ا ك ػػب ا اػػل لا لت اااػػا اؤاقػػا لققاػػاـ
دػ لك ،اف ػ هف ػ دػػاا ا ػػش ااػػاقا ،1اهب ػ ا ك ػ ف ا مػػاع اجلئاةػػاى ػػش ف ػ ا)ػػاؿ لػػيهانة لف ئك ػ ف طافػػا يف
ئ ا حمافثت اراادا  ،اا ا اا ش ؤثا يف اس قاللا لا اا ض عا لا.
ف ا ماع اجلئاةات اباوا اج مػ لك عقػ باػاش ااػشل اسػ قاللاا حمػافظ اراػادا فقػش اج ػ عػك طا ػ
ا ػػاهة  37اػػك القػػان ف  01-10اػػك ا ػ ؿ لت لاػػا لا اا اػػار اػػك ااهانة حت ػ لت دػػكل مػػاف ،ممبػػا اج ػ اػػك ندػػا
لاامه حت لت ساب ماف دالج اةج ا الاا الي حتققلا الماما.2
يف ضػ ت اػػا ئقػػشـ اػػك عػػاث ألاػػا اثػػااا اسػ قالؿ ا ػػش يف هػػل ال مػػا ا اجلئاةػػات اػ لجػػا لف ا مػػاع
اجلئاةات عمبل عقػ ئػ فل ااػشل اسػ قاللاا ا ػش اخلػانات ،ال لف لػك ال ظمج جػا اػك لف نقػا دػا ض ال غػاا الػي
ئملمبجلا ،االي ش دت داس قاللاا حمافثت اراادا  ،داع اان لن ف ا)اؿ لػيهانة بػ ئكػ ف طافػا يف ا اػان
حمافثت اراادا  ،اوا يف هل عشـ اع مباه جلاف ال ش ا لشى لغقب ا ؤساا اجلئاةا ا.
 .2العناية المهنية اليزمة

لقػػش للػػئـ ا مػػاع اجلئاةػػات ا ػػش اخلػػانات داػ ؿ ال جا ػػا ا لجاػػا الالراػػا لثجػػات ئ ه ػ لااػ  ،باػ اػػات يف
نص ا اهة ن ا  49اػك القػان ف  08-91لف ا ػش سمبػل ا اػؤالاا الكااقػا يف دػشات اعػش ال جا ػا ا لجاػا الالراػا
لثجػػات ئ ه ػ لاا ػ  ،ممبػػا للئا ػ نا ػ ا ػػاهة د ػ فل ال سػػاةل الملػػاان ا ل سقا ػ لػػك ،3ايف نا ػ الاػػااؽ فقػػش

لااا ػ ا جثمبػػا ال طجاػػا لقي ػمات احملاسػػا احمػػافثت اراػػادا ااحملاسػػا ا مبػػش ك عق ػ لعملػػاةلا ال مػػش اػػك
الج عاا ا لجاا اال قجاا لألدغاؿ الػي ج ئا ػا ضػمبك ااػشل ابػ اـ ل ال اػا ا لجػا االقػ ان اال جثامبػا ا مبػ ؿ
هبػا ،4ممبػػا للئاػ ا ػاهة  53اػػك القػػان ف  08-91ا جثمبػا ال طجاػػا لقيػمات احملاسػا احمػػافثت اراػػادا ااحملاسػػا
ا مبػػش ك عق ػ فػػاث عق دػػا انملػػااطاا عق ػ ا ػػش ق يف بالػػا خمػػالا لا لقق اعػػش ا لجاػػا .لاػػا ا ػػاهة  04اػػك
ا اس ػ ـ ال جاا ػ ت ن ػػا  136-96ا ػػؤنخ يف  15لفا ػػل  1996فقػػش للئا ػ ا ػػش د ػ ف جا ػ د جا ػػا اطاقػػا لقمبقػػا ا

1

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،القان ف ن ا  32 -11ا ق د ا حمافثت اراادا  ،ال شه  ،6ا ؤنخ يف  27اانات  ، 2011ص ص.24 -23 :

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،القان ف ن ا  01-10ا ؤنخ يف  29ا قاا  2010ا ق قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا ااحملاسب ا مبش ،ا اهة  ،37ال شه ن ا ،42:ص .8
3
اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،القان ف ن ا 08-91 :ا ق قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا ااحملاسب ا مبش ،،اااا ساد  ،ص .656
2

4

ا ااا الااد  ،ص .652
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ا لجاػػا مػػل األعمبػػاؿ اػػا اااعػػاة ااػػشل اراػػاه ااا ػػالص االمػػاعاا ا لق دػػا امػ ا الق اعػػش األ ال اػػا ا لق دػػا.1
اب ػ ا ػػاهة ن ػػا  02اػػك نا ػ ا اس ػ ـ ا ػػش اخلػػانات د ػ ف سق ػ دشناػػا عالاػػا اػػك الاوػػانا يف لهاة ػ لاا ػ
دشاف ا ااو دكاااا ا لجا ادافلا ،الف جاػ اد جا ػا اطاقػا لقمبقػا ا ا لجاػا مػل األعمبػاؿ الملػاان ا اػا اااعػاة
ااػشل اراػػاه ااا ػػالص االمػاعاا ا لق دػػا امػ ا الق اعػش األ ال اػػا ا لجاػػا ،2لاػا ا ػػاهة اخلاااػػا اػك ناػ ا اسػ ـ
فق ػػش هع ػ ا ػػش ارا ػػادا ى ال قا ػػش عج ػػش دمانس ػ لاا ػ جبمبا ػػا الق اع ػػش ال جثامبا ػػا اا لقا ػػا ا لجا ػػا ال ػػي
ااضلا القان ف .3
 .1.1.2.2.1تشريعات متعلقة بالعمل الميداني:
ف ئػ فا الكاػػاتة ال قمباػػا ااخلػػمة ااالس ػ قاللاا ئ ػػش لا ػ نا المبػػا يف دمانسػػا الجػػا ال ػػش ا لقيػػاا د ػالت وػػسا
ب ؿ ا شا اا الق اةا ا الاا ،ال ل ا ابشاا ئ م غل مافاا ،فس ق ـ ا ش د مبق عق لباػك ااػ عقاػ اااعػاة
ا ػا ل ل ػػاى ى اانػػب اػ مه األ ػػلة ،ااػػك دػ اػ مه ا ػػا ل ا ػػا ل ال مبػػل ا اػػشا  ،ال لف ا مػػاع اجلئاةػػات ايف هػػل
القان ف  08-91ا جثا لجا ال ش ا يف اجلئاةا ه لالا لت اا مباـ ،با ام ا داادػانة لالػا يف ا ػاهة  39اػك اػ ا
الق ػػان ف ،اال ػػي ئامػ ػ ارا ػػا الكااق ػػا لقمب ػػش يف حتش ػػش مااا ػػا انل ػػاؽ لهاةػ ػ لمب ػ ػ  ،4لػ ػ لك سػ ػ ؼ ػ ػ ا ئج ػػااؿ
األبك ػػاـ ا قق ػػا دال مب ػػل ا ا ػػشا ا ػػك ػػالؿ اق ػػان ار ػػا اال ػػاه ن ػػا  103/SPM/94ا ػػؤنخ يف  02فما ػػا ،1994
اا ق داالا لاها الشناا ش اراادا  ،االي هع ا ش ى اا قت:5
 لف ق ػ ـ حمػػافظ اراػػادا دماا ػاؾ اقا ػ ضػػاان لققاػػاـ قلمب ػ  ،شمػػا ا قػػي الػػشاةا اا قػػي الاػػج ت ب ػا لاا ئجثاا نماط اال مش اك لن مجا مل ال جاوا الملاان ا الي ئاػمب لػ دػااهالت دال ػ الجلػاةت ا ػشعا
داألهلا ،ام لك م ف اا هشما ظم ل دجك ا ق اا هاةا اهلاال عق لف ا ش ش ائاا ا ا ل األهات ا لي؛
 ئجث ػػاا اختل ػػاا ا لمب ػػا مالمن ػػااج ال ػػاـ ،اةمب ػػا ا ػػش ق  ،الارناا ػػا الئاجا ػػا اا اد ػػا األد ػػغاؿ ،ئػ ػ ان خ ئق ػػشبال قان ا ؛
 ئقااا نثاـ ا اا اا الشا قاا مداي األنثمبا ،ااةا ال ادا ،ااس مبانا ا اا اػا الشا قاػا ،لاناؽ ال مبػل قػا فالػاال اجػػا ا شناسػػا ااأل لػػات ا ك مػػاا ،الوػػا ب ػ ؿ هناػػا ال قػػا ا مبج بػػا لقػػجثا ا مب ػ ؿ هبػػا اآثاناػػا عق ػ
دانااج ااا اا اراادا .
 ااا اػا اراػادا الاػج ا مدانػااج مبادػ ا وػػاا ال لػان ا ؤساػا ،ئااوػال األدػغاؿ ا ج ػئة ،اثػػاةلا ناخ اجلا باول عقالا اك ا ؤساا لا اك غػل ا ػمنة اػال اراػادا الػي فس ػلا ،ب وػقا ائ ػالا
ب ؿ األدغاؿ ا ج ئة ااأل لات ا ك ماا ،اخلادتا ال ااا ب ؿ ا اه ا .
1

اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا ،ا اس ـ ال جاا ت ن ا  136-96ا ملمبك لقان ف ل ال اا

الجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا ااحملاسب ا مبش ،ال شه  ،24ال اهن يف

لفا ل  ،1996ص .5
2
ا ااا الااد  ،ص .5
ا ااا الااد  ،ص .5
4
ر اهت ساات ،اااا ساد  ،ص .31
3

5

حممبش د ئ  ،اااا ساد  ،ص ص:

.47 ،46 ،44
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 ئػػش اقا اوػػا لا ان ناػػا مفسػػص االئاا اػػا ا ج ػ ص عقالػػا ان نػػا ،د ػ ان اماػػل اجلمبل ن ػػا دال العاػػااحمل مبل ال ن عقالا ،ال ثاة ال اةشة ت مه ال ش اقا  ،فسص األبشاث اا د ش ا ائاناا اخل اااا .
 باػػظ ال ثػػاة ال ااػػا ا ػػل :الاسػػاةل ا ااهلػػا اػػا ا ؤساػػا ،اػ ماا ب ػ ؿ اا مباعػػا جمقػ ااهانة ااجلمب اػػاال ااا لقمبااشم  ،ناخ اك احملاضا؛
 اراػاظ عقػ سػػا ا ا ق اػػا احمل ػ اة يف اقاػػا ال مبػػل ،اصمػب لف ئاقػ ها ػػل ا ػػان اك ػػب ا ػػش باػػبا ػػاهة  301اػػك ػػان ف ال ق دػػا  ،الف حتاػػظ ا ػ مه ال ثػػاة يف األندػػاي ػػشة ال ئقػػل عػػك  10سػػج ا باػػب
ا اهة  12اك القان ف ال انت.
 .2.1.2.2.1تشريعات متعلقة بإعداد تقرير عملية التدقيق
ممبا نل جا يف الااد فمف ئقا ا حمافظ اراادا

م ا ااػا لقسكػا عقػ لهات المػاما ائاػالاا ااػشى ماػاتة

نثػاـ الا ادػا الشا قاػا هبػا ،داع اػانمه ال سػاقا القان ناػا ال باػشة الػي ػم اػك التػا عػك نل ػ الاػي ااحملا ػش بػ ؿ اػػشى
ا شا اا اوػسا القػ اةا ا الاػا الػي مقػي د ػش اقلا ،ا ػ فا اػك التػا مجاػا ا ق اػا ا لمبػا الػي حت االػا األطػااؼ
ا ا قسا ل داش ااختا ااناوا.
ػش ئجػااؿ ا مػاع اجلئاةػات اػ مه ا اػ لا اػك ػالؿ جممب عػا اػك القػ ان اال وػاا  ،فساػب ال وػاا ن ػا 03
اػك االا لػاها ا ققػا دػال قا ا بػ ؿ اراػادا االا مباعاػا ال ػاهنة يف ا قػان  103/SPM /94ا ػؤنخ يف  02فااػات
 1994ا قػ داالا لػػاها ا لجاػػا حملػػافظ اراػػادا  ،االػػي لاوػ ا ػػش اخلػػانات دملػػاانة عػػشاه ئقا ػػا ك م ػػادا
ق ال قا ا ال اـ دا اه ا عق اراادا الاج ا ،ا ملمبك نلت ا ش اخلانات يف اا حت ػ
عاـ ا اص ،با
الق ػ اةا ا الاػػا لقمبؤساػػا يف جممبقلػػا ،ااػػشى االتا لػػا اوػػس لا اخم قػػي األ لػػات اال العاػػا الػػي ام مػػالا ااػػشى
ئ ثلاا عق الج ا ا اال ش ال الي اا اللاؽ ا ا ا يف هلان الق اةا ا الاا ،عقػ لف طم ػ ا اػ ا ال قا ػا دمػلاهة
اش اراادا عق ان ثاااػا اوػسا ال ثػاة الاػج ا ،ا ا ل ملػ األاػا نفػض اػمن لقمػلاهة .1لاػا ال قا ػا اخلػاص
فا ق داالئاا اا القان ناا ا ماا الؿ الشانة اا امب ي هبا ان نا د ا اؤال عك ا ؤساػا االغػل 2االػ ت ئلػاؽ
لا ا ماع اجلئاةػات مػ لك اػك ػالؿ ا ػاهة  628اػك القػان ف ال ػانت ،باػ اػات فالػا اػا قػت :3س ال صمػ ر ،حتػ
طاةقا الالالف ،عقش لت ائاا اا د الماما البش القػاةمب دمهانوػا سػ ات مػاف د ػ نة ااادػاة لا غػل ااادػاة ،ال د ػش
اس ا اف اجلمب اا ال ااا اااقا ،د ش ئقشب ئقا ا اك حمػافظ اراػادا س .ممبػا هعػا ا قػان  103/94ا ػش اخلػانات ى
لقػػات مقمبػػا مئقا ػػا دػػالت عق ػ جمق ػ ااهانة عجػػش اا مبػػاعلا الاػػج ت ب ػ ؿ اراػػادا الاػػج ا ئ ملػػمبك الجقػػا
ال الاا:4
 اااااتا ا لاقا االلاؽ اال قجاا ا ا مبقا اال ساةل ا مب ؿ هبا؛1

حممبش د ئ  ،اااا ساد  ،ص .49

ا ااا الااد  ،ص .48
3
القان ف ال انت ،ا اهة  ،628اااا ساد  ،ص .162
2

4

حممبش د ئ  ،اااا ساد  ،ص .48
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 نقا ض ي ا اا اا الشا قاا ا قس ها اك طاؼ اش اراادا ؛ باادا اعجاوا الق اةا ا الاا الي حت ا ى ئغالا ؛-

االبثا ب ؿ طاؽ ال قااا ا ا مبقا اعاث الق اةا ا الاا لقمبؤساا؛
ال العاا االغقلا ا ك ماا هاف اات ألت اجلا المبا مان األساامه؛
ا مامل اال اا ال الي اهفلا عجش ئجاا مه لاا ؛
الج اةج ا ا يق ا اك ا البثا ا مان لالا لعالمه الثااا عق الج ا ا.
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خيصة الفصل

اػػك ػػالؿ ا ػ ا الا ػػل ئلا جػػا ى ئ ضػػا عال ػػا ال ػػش ا اخلػػانات و ممبػػا المػػاما  ،ل ػػك ئ وػػقجا ى الػػشان

الاانر ال ت اك ا مبكك لف ئق اػ اػ مه اآللاػا يف ئػشعاا ا مبانسػا اجلاػشة ر ممبػا المػاما  ،سػ ات اػك ػالؿ هاناػا يف
ضػػمباف ػ اةا االاػػا ا ا ػػشا اا عالاػػا شاػػا لقمباػػاشم ادػػا ت األط ػااؼ ا ا ػػقسا لا اػػك ػػالؿ هانا ػا يف
ر اهة االا مباـ قا لا ااف اي االماافاا لا غلاا اك األهاان األ اى الػي ئلا جػا لالػا .ممبػا ئ وػقجا مػ لك ى لف
ال وػ ؿ ل سقػ اػ مه األهاان ال اػىن ال اػػك ػالؿ االل ػئاـ دا ػا ل االق اعػش ا لجاػػا ااأل ال اػا الػي حتكػا دمانسػا
ا مه ا لجا.
ممبا ئا لجا م لك اك الؿ ا ا الا ل لف اس قاللاا امااتة ا ش اخلانات ئ م اػك دػ لاػا ا ػا ل الػي
اػػك د ػ ا لف ئملػػمبك ا ػ هة لعمبال ػ ابااه ػ اا ض ػ عا

ػػالؿ دشاة ػ لال ػ  ،الملػػمباف حتق ػ ا ػ ك ا اػػان ك فقػػش

ئ وػقجا ى ااػ مه ئػ فا جممب عػػا اػػك ال ػػشادل مػػاف اػػك لداراػا ضػػاانة ا اػػان ا دػااؼ الػػا ااػ ققا عػػك ااهانة ال قاػػا
مجلاف ال ش ا عك ا ش اخلانات عق اا ى ا ؤساا اعشـ اا ه لت ئش ل اهانة اػ مه ا ؤساػا يف ئ اػ
لا يف عمبل ا ش اخلانات س ات ماف لك د نة اااداة لا غل اااداة.
سػػجق ـ اػػك ػػالؿ الشناسػػا ال لااقاػػا اخلاوػػا هب ػ ا الاس ػ دمسػػقا ا ػ مه الق اعػػش اا ػػا ل عق ػ جممب عػػا اػػك
ا ؤساػػا ال مب ااػػا اال

ػػاه ا د ال ػػا س ػػلاي

ػػش ا افػػا اا ػػا الػػشان ال ػ ت ق ا ػ حم ػػافظ اراػػادا يف ئ ػػشعاا

ا مبانسا اجلاشة لقس ممبا هبا ،اا ا اا مكل ا ض ع الا ل ال ال .
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الفصل الثالث :التدقيق اخلارجي يف رلموعة من
ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف:
الواقع ،مدى ادلساعلة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة
حلوكمة الشركات.
-دراسة تطبيقية-
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مقدمة الفصل
بعد أف تطرقنا يف الفصلُت السابقُت للجانب النظري ادلتعلق بالدراسة ،نتنػاوؿ يف ذػ ا الفصػل جان هػا التط يقػي،
مػػن لػػجؿ إجػراة دراسػػة ميدانيػػة علػػت بعػػو ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف مػػن أجػػل دراسػػة الواقػػع
ادليداين للعجقة اليت تربط التدقيق اخلارجي حبوكمة الشركات.
بغيػػة اإلدلػػاـ ب ػ ذم جوانػػب الدراسػػة ادليدانيػػة يف ذ ػ ا الفصػػل ارت ينػػا أف نقسػػمه إىل م حث ػُت ،حيػػث س ػنتناوؿ يف
ادل حػػث الوؿ اإلرػػار ادلنهجػػي ادلت ػػع إلعػػداد الدراسػػة ادليدانيػػة ،وال ػ ي س ػنتطرؽ فيػػه إىل ت يػػاف ادلػػنهع ادلت ػػع إلعػػدادذا
وح ػػدودذا يف ادلطل ػػب الوؿ ،أم ػػا ادلطل ػػب الث ػػاين فسنملصص ػػه لتحدي ػػد الدوات ادلس ػػتملدمة عن ػػد إع ػػدادذا وسلتل ػػف
اخلطوات اليت مرت هبا ،أما ادلطلب الثالث فسنملصصه لقياس صدؽ وث ات أداة الدراسة الرئيسية (االست انة).
أمػا ادل حػػث الثػػاين فسػوؼ طلصصػه للتحليػػل وادلعاجلػػة اإلحصػائية دلملتلػػف الفرضػػيات الػيت تقػػوـ عليهػػا دراسػػتنا،
حي ػػث س ػػنتطرؽ يف ادلطل ػػب الوؿ إىل ت ي ػػاف أدوات لي ػػل ومعاجل ػػة بيان ػػات وفرض ػػيات الدراس ػػة .أم ػػا ادلطل ػػب الث ػػاين
فسنملصصه للتحليل وادلعاجلة اإلحصائية للفرضية الفرعية الوىل" :تساعد إجراةات عملية التدقيق اليت يقوـ هبػا زلػاف
احلس ػػابات يف س ػػُت ج ػػودة ادلعلوم ػػات ا اس ػ ػ ية يف ادلؤسس ػػات العمومي ػػة االقتص ػػادية يف والي ػػة س ػػطيف"؛ والثاني ػػة:
"يس ػػاعد إب ػػداة ال ػرأي م ػػن ر ػػرؼ زل ػػاف احلس ػػابات يف االذتم ػػاـ أكث ػػر هس ػ لة اإلفص ػػاح والش ػػفافية يف ذ ػ الف ػػة م ػػن
ادلؤسسات" .أما ادلطلب الثالث فسنملصصػه دلعاجلػة الفرضػية الفرعيػة الثالثػة" :يػتم علػت مسػتوى ذػ ادلؤسسػات تػوفَت
ادلنػػاخ ادلناسػػب ػػافظي احلسػػابات شل ػا يس ػػم ذلػػم بأبػػداة رأيه ػػم بمػػل اس ػػتقجلية وموض ػػوعية"؛ والرابعػػة " :ي ػػتم عل ػػت
مستوى ذ الف ة مػن ادلؤسسػات التيػار زلػاف احلسػابات دلهمػة التػدقيق بنػاة علػت م ػدأ المفػاةة" .أمػا ادلطلػب الرابػع
فسيتم ختصيصه اللت ار الفرضية الرئيسية.
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المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية
نتن ػػاوؿ يف ذ ػ ا ادل ح ػػث ع ػػرض منهجي ػػة الدراس ػػة التط يقي ػػة م ػػن ل ػػجؿ ذك ػػر ادل ػػنهع ادلت ػػع إلع ػػدادذا وح ػػدودذا
ووسػ ػػائل بػ ػػع ال يانػ ػػات وسلتلػ ػػف اخلط ػ ػوات الػ ػػيت مػ ػػرت هبػ ػػا ،وطلتمػ ػػه بالت ػ ػػار صػ ػػدؽ وث ػ ػػات أداة الدراسػ ػػة الرئيسػ ػػية
(االست انة).
 .1.1.1منهجية وحدود الدراسة :سوؼ نتناوؿ من لجؿ ذ النقطة ديػد اإلرػار ادلنهجػي ادلت ػع إلعػداد الدراسػة
ادليدانية.

 .1.1.1.1المنهج المتبع
مػػن أجػػل قيػػق أذػػداؼ الدراسػػة االعتمػػاد علػػت ادلػػنهع الوصػػفي التحليلػػي ،وال ػ ي يعػػرؼ ب نػػه أسػػلوب يف
ال حػػث العلمػػي يتنػػاوؿ أحػػداثا وظػواذر وشلارسػػات موجػػودة ومتاحػػة للدراسػػة والقيػػاس كمػػا ذػػي دوف تػػدلل ال احػػث يف
رلرياهتا ،حيث يصفها وػلللها عن رريق ويل متغػَتات الدراسػة إىل متغػَتات كميػة قابلػة للقيػاس هبػدؼ الت ػار صػحة
فرضػيات الدراسػة .وذلػن مػػن أجػل وصػف و ليػل واقػػع الػدور الػ ي يلع ػه التػػدقيق اخلػارجي يف تػدعيم ادلمارسػة اجليػػدة
للحوكمػػة يف ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية العاملػػة بواليػػة سػػطيف ،ومػػن أجػػل القيػػاـ بػ لن ارتػ ى ال احػػث أف يقػػوـ
بالت ػػار رلموعػػة مػػن مؤ ػرات احلوكمػػة الػػيت يراذػػا تتما ػػت مػػع ر يعػػة ذ ػ الدراسػػة مػػن جهػػة وادلؤسسػػات وال ي ػػة الػػيت
تعمػػل فيهػػا مػػن جهػػة ألػػرى .وقػػد احلصػػوؿ علػػت ال يانػػات ادليدانيػػة الجزمػػة مػػن لػػجؿ توزيػػع اسػػت انة إعػػدادذا ذلػ ا
الغ ػػرض ،وبع ػػد ذل ػػن ق ػػاـ ال اح ػػث جبم ػػع ال يان ػػات و ليله ػػا باس ػػتملداـ الدوات اإلحص ػػائية ،هس ػػاعدة برن ػػامع احلزم ػػة
اإلحصػائية للعلػوـ اإلنسػانية )  ( Statistical Package for Social Sciencesوالػ ي يسػمت التصػارا بمنػامع اؿ
" ،"spssمث قاـ بعد ذلن هناقشة فرضيات ذ الدراسة واستملجص النتائع.
.3.1.1.1

متغيرات الدراسة

ذ ػ الدراسػػة ػ عن ػواف "دور التػػدقيق اخلػػارجي يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات يف ادلؤسسػػات
العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف" ،وبالتػػا ضل ػاوؿ مػػن لجذلػػا دراسػػة واقػػع الػػدور ال ػ ي يلع ػػه التػػدقيق اخلػػارجي
كمتغػػَت مسػػتقل يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات كمتغػػَت تػػابع ،و ختصػػي بعػػو ادلؤسسػػات العموميػػة
االقتصادية العاملة بوالية سطيف كمجاؿ للدراسة .ؽلمن رح متغَتات الدراسة من لجؿ الشمل رقم.1.3:
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الشكل

رقم1.1:

شرح متغَتات الدراسة.
التدقيق اخلارجي

تدعيم
ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات

ضماف جودة ادلعلومات ا اس ية
االذتماـ باإلفصاح والشفافية
استقجلية ادلدقق اخلارجي

جودة القوائم ادلالية

جودة عملية التدقيق

كفاةة ادلدقق اخلارجي

ضماف حقوؽ كافة
الرراؼ ذات ادلصلحة
المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد علت ادلراجع والدراسات السابقة.
من لجؿ الشمل السابق نجح أف ذناؾ متغَتين ذل الدراسة علا:
 المتغير المستقل
ادلتغَت ادلستقل يف ذ الدراسة ذو التدقيق اخلارجي ،وال ي سوؼ ضلاوؿ قياسه من زاويتُت:
 .1قيػػاس واقػػع الػػدور الػ ي يلع ػػه ادلػػدقق اخلػػارجي يف ذػ الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات ضلػػو ضػػماف القػوائم ادلاليػػة ذات
جودة عالية لدمة للمساعلُت ،وكافة الرراؼ ذات ادلصلحة من موردين وزبائن وعماؿ.
.2

قياس واقع توفر متطل ػات جػودة عمليػة التػدقيق اخلػارجي الػيت تػدعو إليهػا حوكمػة الشػركات لػدى ذػ الف ػة
من ادلؤسسات ،ولدراسة ذ النقطة ارت ينا الت ار مؤ ػرين مػن مؤ ػرات جػودة عمليػة التػدقيق ،وعلػا مؤ ػرا
كفػػاةة واسػػتقجلية ادلػػدقق اخلػػارجي ،واللػ اف يعت ػماف حسػػب رأي ال احػػث مػػن أذػػم ادلؤ ػرات الػػيت غلػػب أف
يتمتػػع هبػػا ادلػػدقق اخلػػارجي مػػن أجػػل ضػػماف تػػوفر أكػػم محايػػة شلمنػػة حلقػػوؽ ادلسػػاعلُت وبػػاقي الرػراؼ ذات
العجقة هب ادلؤسسػات ،لػجؿ عمليػة تػدقيق القػوائم ادلاليػة الػيت يقػوـ هبػا .فاعتمػاد م ػدأ المفػاةة يف التيػار
ادلػػدقق اخلػػارجي مػػن ق ػػل ذػ ادلؤسسػػات وضػػماف تػػوفَت االسػػتقجلية الماملػػة لػػه مػػن ػ نه أف يػػؤدي بػػه مػػن
دوف ن إىل إبداة رأيه بمل موضوعية وحياد عن الوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسة.
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 المتغير التابع

ادلتغَت التابع يف ذػ الدراسػة ذػو ادلمارسػة اجليػدة حلوكمػة الشػركات باعت ػار أف كػل العناصػر الػيت تطرقنػا إليهػا يف

التقسيمات ادلمونة للمتغَت ادلستقل سواة كان :
 قدرة ادلدقق اخلارجي علت ضماف جودة ادلعلومات ادلالية قدرة ادلدقق اخلارجي علت ضماف اإلفصاح والشفافية متتع ادلدقق اخلارجي باالستقجلية الماملة متتع ادلدقق اخلارجي بالمفاةة الجزمةمن نه أف يؤدي من دوف ن إىل تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات والعمس الصحي .
 .1.1.1.1حدود الدراسة :سوؼ نتناوؿ من لجؿ ذ النقطة اإلرار ادلماين والزماين للدراسة ادليدانية.
 .1اإلطار المكاني
لقد ديد اإلرار ادلمػاين ذلػ الدراسػة يف واليػة سػطيف ،حيػث ختصيصػه يف عنػواف ال حػث ،وذلػن
لموهنػػا تتػػوفر علػػت عػػدد ال بػ س بػػه مػػن ادلؤسسػػات ادلػراد دراسػػتها (ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية) ،والعاملػػة يف
سلتلف اجملاالت ،ما سيسهل من دوف ن من إجراة ذ الدراسة.
 .3اإلطار الزماني:
إجػراة الدراسػػة ادليدانيػػة بػػُت ػػهري أكتػػوبر  2014وأفريػػل 2015ـ ،بدايػػة بػػأجراة مسػ للمؤسسػػات العموميػػة
االقتصادية العاملة بوالية سطيف ،وبع ادلعلومات الضرورية عنها من أرراؼ لارجية ،وذلن هبدؼ إحصػائها و ديػد
مواقعهػػا ور يعػػة نشػػارها ،وبعػػد ذلػػن إعػػداد اسػػتمارة اسػػت انة تتناسػػب مػػع ر يعػػة عمػػل ذػ ادلؤسسػػات وال ي ػػة الػػيت
تنتمػػي إليهػػا ،حيػػث قمنػػا بتوزيعهػػا عليهػػا مسػػتملدمُت عػػدة أدوات مسػػاعدة لضػػماف دقػػة وصػػدؽ ال يانػػات ادلتحصػػل
عليها ،مث بعد ذلن بعنا ذ ال يانات وحللناذا من أجل اإلجابة علت فرضيات الدراسة.
 .3.1.1.1مجتمع وعينة الدراسة :سوؼ نتناوؿ من لجؿ ذ النقطة وصف رلتمع وعينة ادلؤسسات اليت مشلتها
دراستنا ذ .
 .1مجتمع الدراسة:
يعػػرؼ رلتمػػع الدراسػػة ب نػػه رلموعػػة مفػػردات الظػػاذرة زلػػل الدراسػػة الػػيت ت ػدرس س ػواة كان ػ أف ػرادا أو أحػػداثا أو
مشاذدات أو كيانات.
يتموف رلتمع دراستنا ذ من ادلؤسسات العمومية االقتصادية بوالية سطيف.
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 .3عينة الدراسة:

تتشمل عينة دراستنا مػن رلموعػة مػن اإلرػارات ذات الصػلة ب عمػاؿ زلػاف احلسػابات (رئػيس مصػلحة ا اسػ ة

وادلاليػة ،رئػيس دائػرة ادلاليػػة وا اسػ ة ،مػدير ا اسػ ة وادلاليػة ،مػدير ،مػػدير عػاـ ،أعضػاة يف جلػػاف ادلشػاركة) والعاملػة علػػت
مستوى بعو ادلؤسسات العمومية االقتصادية بوالية سطيف.
لقد كاف مقررا يف ال داية أف تشمل دراستنا بعو ادلؤسسات االقتصادية العاملة يف القطػاعُت اخلػاص والعػاـ ،إال
أننا اكتفينا يف النهاية بادلؤسسات االقتصادية العمومية لس ُت علا:
 االستجابة ل نود االست انة وإبداة استعداد ك َت للتجاوب مع حبثنا من ررؼ ذ الف ة من ادلؤسسات؛ قناعتنػػا ب ػ ف ظلػػط ادلؤسسػػات الػػيت تػػاج إىل تػػدعيم احلوكمػػة فيهػػا ذػػي ادلؤسسػػات العموميػػة ،ال سػػيما يف ظػػلادلشاكل العديدة اليت تعاين منها لاصة ادلتعلقة بالتسيَت والداة.
ق ػػد مشل ػ دراس ػػتنا ذ ػ  28مؤسس ػػة تنش ػػط يف رل ػػاالت سلتلف ػة (انظ ػػر ادللح ػػق رق ػػم ،)1:توزي ػػع  63اس ػػتمارة
است انة عليها ،حبصة  2استمارة لمل مؤسسة تقري ا ،اسًتجاع  61استمارة منها  59قابلة للتحليػل ،بعػد اسػت عاد 2
منها ،بس ب اإلجابات غَت الدقيقة .وفيما يلي بعو لصائ أفراد عينة الدراسة:
 .1خصائص أفراد عينة الدراسة

التالية:

يتميز أفراد عينة دراستنا ذ باخلصائ

 الخبرة :تتوزع عينة دراستنا حسب اخلمة ادلهنية علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ والشمل ادلواليُت:
الجدول رقم 1.1:توزيع عينة الدراسة حسب اخلمة ادلهنية
سنوات الخبرة
أقل من

التكرار

النسبة المئوية

1

1,7

%

من  5إىل  10سنة

12

20,3

%

من  10إىل  15سنة

9

15,3

%

37

62,7

%

أكثر من

5

15

المجموع

99

111

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
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الشكل رقم 3.1:توزيع عينة الدراسة حسب اخلمة ادلهنية

الخبرة المهنية
40
35
30
25
20
15
10
5
0

الخبرة المهنية

أكثر من من  10إلى من  5إلى أقل من 5
 15سنة  10سنة
15

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .1.3

نجحػ مػػن لػػجؿ الشػػمل رقػػم 2.3:أف أغلػػب ادلسػػتجوبُت (حجػػم الف ػػة الػػيت قامػ بتع ػػة االسػػت انات) تفػػوؽ
لمهتم  15سنة ،وذ ا ما يزيد من دوف ن من دقة ومصداقية النتائع ادلتحصػل عليهػا يف ضػوة اخلػمات ادلتعػددة الػيت
يتمتعوف هبا.
 المؤىل العلمي :تتوزع عينة دراستنا حسب ادلؤذل العلمي علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ والشمل ادلواليُت:
الشكل

رقم1.1:

توزيع عينة الدراسة حسب ادلؤذل العلمي .الجدول

رقم3.1:

توزيع عينة الدراسة حسب ادلؤذل العلمي.

المؤهل العلمي
35
30
25
20
15
10
5
0

المؤهل العلمي

ما بعد
التدرج

جامعي

أقل من
الجامعي

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .2.3

المؤىل العلمي
أقل من

التكرار

النسبة المئوية

24

40,7

%

جامعي

32

54,2

%

ما بعد التدرج

3

5,1

المجموع

99

الجامعي

%

111

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجحػ مػن لػجؿ الشػػمل رقػم 3.3:أف أغل يػة ادلسػػتجوبُت يتمتعػوف هسػتوى تعليمػي عػػاؿ ،المػر الػ ي سػػوؼ
يساذم من دوف ن يف زيادة درجة الثقة يف النتائع ادلتحصل عليها.
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 الوظيفة :تتوزع عينة دراستنا حسب الوظيفة علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا :
الجدول رقم 1.1 :توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة.
التكرار

الوظيفة

النسبة المئوية

رئيس مصلحة ادلالية وا اس ة.

11

18,6

%

رئيس دائرة ادلالية وا اس ة

21

35,6

%

مدير ادلالية وا اس ة

12

20,3

%

مدير وحدة

7

11,9

%

مدير عاـ

4

6,8

%

عضو يف جلنة ادلشاركة

4

6,8

%

اجملموع

59

100

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح ػ مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ السػػابق أف عينػػة الدراسػػة متنوعػػة ،وذ ػ ا مػػا سػػوؼ ؽلمننػػا مػػن معرفػػة راة مػػن بيػػع
ف ات الفراد ادلتملصصُت علت مستوى ذ ادلؤسسات وال ين يشغلوف وظائف متعددة.
 .3.1.1أدوات الدراسة الميدانية:
لقد اعتمدت دراستنا ذ علت عدة أدوات ،منها أداة أساسية وألرى ثانوية ،سوؼ ن ينها من لجؿ ما يلي:
 .1األداة األساسية- :استمارة االست انة-

إف اس ػػتمارة االس ػػت انة ع ػػارة ع ػػن وثيق ػػة ت ػػوي عل ػػت عػػدد مع ػػُت م ػػن الس ػ لة تس ػػم لل اح ػػث باحلص ػػوؿ عل ػػت

ادلعلومات اليت ػلتاجها ،واليت يقوـ بتحليلها ومن مثة الوصوؿ إىل النتائع اليت تعمسها.
مػػن أجػػل بػػع ادلعلومػػات ادليدانيػػة الػػيت تتطل هػػا دراسػػتنا و ليلهػػا االعتمػػاد بشػػمل أساسػػي علػػت اسػػتمارة
إع ػػدادذا ذلػ ػ ا الغ ػػرض (انظ ػػر ادللح ػػق رق ػػم  .)2ذػ ػ االس ػػتمارة توجيهه ػػا إىل رلموع ػػة م ػػن اإلر ػػارات العامل ػػة هبػ ػ
ادلؤسسات وذات الصلة بادلوضوع (رئػيس مصػلحة ا اسػ ة وادلاليػة ،رئػيس دائػرة ادلاليػة وا اسػ ة ،مػدير ا اسػ ة وادلاليػة،
مدير ،مدير عاـ ،أعضاة يف جلاف ادلشاركة).
توي استمارة االست انة علت مخسة زلاور رئيسية وذي:
 -المح ووور األول وال ػ ي لص ػ

للحص ػػوؿ عل ػػت معلوم ػػات عام ػػة لاص ػػة بالوح ػػدة اإلحص ػػائية ادلس ػػتجوبة

كادلؤذل العلمي ،اخلمة ادلهنية والوظيفة.
 أما المحاور األربعة األخرى فتم ختصيصها اللت ار الفرضيات الفرعية الربعػة الػيت تشػمل ذػ الدراسػة،حيث توي ذ اللَتة علت  46فقرة.

إف زلتوى ذ ا اور الربعة ذو كاآليت:
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 ا ور الثاين واخلاص بالفرضية الوىل :يتموف من  23فقرة مرقمة من  1إىل .23
 ا ور الثالث واخلاص بالفرضية الثانية :يتموف من  10فقرات مرقمة من  24إىل .33
 ا ور الرابع واخلاص بالفرضية الثالثة :يتموف من  4فقرات مرقمة من  34إىل .37

 ا ور اخلامس واخلاص بالفرضية الرابعة :يتموف من  9فقرات مرقمة من  38إىل .46
ذ ا وباإلضافة إىل رلموعة من الس لة ادل ا رة ،حيث تعمد ال احث ررحها كمؤ رات من أجػل تػدعيم نتػائع
الفرضيات الفرعية اليت تقوـ عليها الدراسػة مػن جهػة ،واحلصػوؿ علػت بعػو ادلعلومػات الػيت تفيػدنا يف ليػل فقراهتػا مػن
جهة ألرى ،حيث ي لغ عددذا  6منها  4أس لة لاصة با ور الرابع ،وال اقي لاص با ور اللَت.
مت صػياغة ذػ الفقػرات وفػق أسػلوب ليمػرت الثجثػي ،مػن لػجؿ رػرح رلموعػة مػن الع ػارات ذلػا ثجثػة بػدائل
سلتلفػػة (موافػػق ،نوعػػا مػػا ،غػػَت موافػػق) يف جػػدوؿ ،حيػػث رلػػب مػػن الشػػمل ادلسػػتجوب بػ ف ؼلتػػار ال ػػديل الػ ي ي ػرا
أنسب .ومن أجل أف تموف اإلجابات ذات مصداقية وأكثر دقة وضع بديل رابع (دوف رأي) لإلجابػة لػاص بالف ػة
اليت ال متتلن إجابات ذل الس لة قصد إقصائها حىت ال تؤثر علت نتائع الدراسة.
أما الس لة ادل ا رة فقد ررحها وفق ثجثة أ ماؿ:
 oيف الشمل الوؿ ررح أس لة تمل اإلجابة بنعم أو ال.
 oأمػػا يف الشػػمل الثػػاين فقػػد رػػرح رلموعػػة مػػن الس ػ لة ذات إجابػػات مقيػػدة قصػػد رب ػ الوق ػ واجلهػػد
وتسهيل عملية اإلجابة عليها من ررؼ ادلستجوب.
 oيف الشمل الثالث ررح أس لة ذات إجابات مفتوحة.
 .2المصادر الثانوية :ذناؾ عدة مصادر ثانوية االعتماد عليها إلمتاـ ذ ا ال حث ن كرذا فيما يلي:
 -المقابلة الشخصية

لقد كاف مقررا أف تتم اإلجابات علت بيع االسػت انات ادلوزعػة حبضػور كػل مػن ال احػث والشػمل

ادلسػتجوب،

ولمػػن ونظ ػرا لعػػدـ عػػاوب بعػػو الر ػراؼ ادلسػػتجوبة و جػػع بعضػػهم بضػػيق وقػػتهم بس ػ ب انشػػغاذلم بأعػػداد الق ػوائم
ادلالية السنوية اخلتامية علت مستوى ذ ادلؤسسات ،االكتفاة بأجراة مقابلة واحدة علت القػل لمػل مؤسسػة ختضػع
للدراسة ،أين تعمد ال احث لوض نقػاش مطػوؿ مػع الرػراؼ ادلسػتجوبة مػع رػرح بعػو السػ لة ال كيػة السػتدراجهم
ضلػػو متمينػػه مػػن اسػػتنتاج الجوبػػة الصػػحيحة ،ال سػػيما فيمػػا يتعلػػق ب ػ عو الس ػ لة ا رجػػة الػػيت غال ػػا مػػا تتهػػرب ذ ػ
الرراؼ من اإلجابة عنها ،وذ ا ما ساذم يف إعطاة ال يانات ادلتحصل عليها مصداقية ودقة أكم.
 -السجالت والوثائق

إف السججت والوثائق قد تفيػد ال احػث عنػد االرػجع عليهػا ،حيػث أهنػا تسػاعد يف التعػرؼ أكثػر فػ كثر علػت

أمور كثَتة قد ال تسم له الدوات اللرى بالوصوؿ إليها.
إف الوثائق اليت االرجع عليها لجؿ إجراة ذ الدراسة ذي:
 بعو التقارير الدورية اليت تصدرذا ذ ادلؤسسات؛
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 تقػػارير زلػػاف احلسػػابات ل ػ عو ادلؤسسػػات ،حيػػث كػػاف ممرلػا االرػػجع الشملصػػي علػػت تقػػارير زلػػاف احلسػػابات
لمافػػة ادلؤسسػػات ادلشػػملة لعينػػة الدراسػػة إال أف بعػػو ادلسػػتجوبُت رفض ػوا السػػماح لنػػا ب ػ لن حبجػػة أهنػػا تعػػد مػػن
الوثائق السرية غَت القابلة للنشر؛

 بعو ا اضر الرمسية اليت ت ُت تشميل بعو اللجاف ادلملتصة علت مستوي ذ ادلؤسسات وقرارات تنصي ها؛
 بعو النصوص القانونية واالتفاقيات الداللية ادلنظمة لعمل ذ ادلؤسسات؛

 بعو تقارير التسيَت الدورية اليت تعدذا ذ ادلؤسسات ،واليت تتطرؽ من لجذلا إىل ديػد اإلجػراةات التصػحيحية
اليت اخت هتا اإلدارة يف س يل ادلعاجلة أو الرد علت التحفظات اليت وقف عليها زلاف احلسابات.
 -المالحظة

أثن ػػاة زي ػػارة ادلؤسس ػػات االعتم ػػاد عل ػػت ادلجحظ ػػة م ػػن أج ػػل الت ك ػػد م ػػن ص ػػحة بع ػػو اإلجاب ػػات ادلدون ػػة يف

االسػػت انات ،لاصػػة فيمػػا يتعلػػق بالجوبػػة ادلتعلقػػة بالت ػػار درجػػة اإلفصػػاح علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلؤسسػػات ،فسػػهولة
ارجعنػا علػػت الوثػػائق الػػيت نطل هػػا والعوائػق ال َتوقراريػػة الػػيت تواجهنػػا تعمػػس واقػع اإلفصػػاح يف ذػ ادلؤسسػػات ،إضػػافة
إىل ذلػػن فقػػد االحتمػػاؾ ب ػ عو الرػراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػة مػػع ذػ ادلؤسسػػات س ػواة كػػانوا عمػػاال أو زبػػائن عنػػد
قيامنا بالزيارات ادليدانية ،المر ال ي ساذم يف تصحي بعو ادلعلومات ادلتحصل عليها وتدعيم مصداقيتها أكثر.
 .1.1.1صدق وثبات أداة الدراسة :سنحاوؿ من لجؿ ذ ا ادلطلب إث ات صدؽ وث ات أداة الدراسة الرئيسية.
 .1.1.1.1صدق المحتوى (الصدق الظاىري):
من أجل ضماف صدؽ أداة الدراسة ومجةمتها جلمع ال يانات ادليدانية ات اع اخلطوات التالية إلعدادذا:
 -1إعداد استمارة است انة أولية اعتمادا علت اجلانب النظري للدراسة وال حوث والدراسات السابقة.
 -2عػرض االسػػت انة علػػت السػػتاذ ادلشػػرؼ مػن أجػػل الت ػػار مػػدى مجةمتهػػا ،حيػث أبػػدى رلموعػػة مػػن ادلجحظػػات
أعلها:
 إعادة صياغة بعو الفقرات حىت تموف سهلة الفهم من ررؼ مستعمليها؛ ضرورة إعادة صياغة بعو الس لة وتمييفها مع ر يعة الدراسة. -3إجراة التعديجت الجزمة بشمل أو حسب ما يرا الستاذ ادلشرؼ.
 -4مث بعد ذلن عرض االست انة علت رلموعة من السػات ة ا ممػُت ذوي اخلػمة يف رلػاؿ الدراسػة (انظػر ادللحػق
رقم ) 3:وال ين قاموا بدورذم بتقدمي النصائ واإلر ادات واقًتاح بعو التعديجت.
 -5أل مجحظات السات ة ا ممُت بعُت االعت ار ،حيث ح ؼ وتعديل ما يلزـ تعديله.
 -6إجراة توزيع أو الت اري من أجل معرفة مدى مجئمة الع ارات ادلستملدمة يف االست انة وإممانية اإلجابػة علػت
كل الس لة وتعديل ما يلزـ تعديله.
 -7عرض العمل السػابق علػت السػتاذ ادلشػرؼ مػن أجػل ديػد الشػمل النهػائي السػتمارة االسػت انة وادلوافقػة عليهػا
من أجل توزيعها.
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 -8بع ػػد احلص ػػوؿ عل ػػت موافق ػػة ادلش ػػرؼ و دي ػػد الش ػػمل النه ػػائي لجس ػػت انة توزيعهػ ػا عل ػػت عين ػػة الدراس ػػة جلم ػػع
ال يانات الجزمة للدراسة ادليدانية.
 .3.1.1.1الثبات

يقصد بث ات االست انة أف تعطي االست انة نفس النتائع يف حالة ما توزيعها أكثر من مرة ػ نفػس الشػروط
والظروؼ ،أي أف تموف النتائع اليت تعطيها االست انة متقاربة إذا تمرار توزيعها علت نفس عينػة الدراسػة .ومػن أجػل

الت ار ث ات االستمارة ادلعدة ذل الدراسة االعتمػاد علػت رريقػة معامػل الث ػات ألفػا كرون ػاخ
) ،وادل ينة يف ما يلي:

( alpha cronbach’s

 معامل الثبات ألفا كرونباخ ( )alpha cronbach’s
يوض اجلدوؿ رقم  4.3معامجت الث ات لفقرات االست انة:
الجدول رقم  3.1معامجت الث ات لفقرات االست انة
عنوان المحور ( الجزء)

عدد الفقرات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

ا ور الثاين اخلاص بالفرضية الوىل

23

0,866

ا ور الثالث اخلاص بالفرضية الثانية

10

0,827

ا ور الرابع اخلاص بالفرضية الثالثة

4

0,197

ا ور اخلامس اخلاص بالفرضية الرابعة

9

0,811

46

0,904

بيع الفقرات
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح من اجلدوؿ أف معامجت الث ات جملموع فقرات االست انة أكم مػن  0,6أي أهنػا تػدؿ علػت أف االسػت انة
مق ولة إلجراة الدراسة ادليدانية دلوضوع ال حث.
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ادل حث الثاين :التحليل وادلعاجلة اإلحصائية ل يانات الدراسة ادليدانية
بعػد أف تطرقنػا إىل اجلوانػب ادلنهجيػة للدراسػة ادليدانيػة نشػرع اآلف يف ليػل ومعاجلػة ال يانػات الػيت صػلنا عليهػا،
باستملداـ الدوات اإلحصائية ادلناس ة لإلجابة علت فرضيات الدراسة.
 .1.3.1أدوات تحليل ومعالجة البيانات واختبار توزيعها الطبيعي
 .1.1.3.1أدوات تحليل ومعالجة البيانات

بعػػد توزيػػع االسػػت انات واحلصػػوؿ علػػت ادلعلومػػات ادليدانيػػة تفريغهػػا بمنػػامع احلزمػػة اإلحصػػائية للعلػػوـ اإلنسػػانية

) (spssقصد معاجلتها إحصائيا ،وال ي باستملداـ العديد من الدوات وادلقاييس اإلحصائية ومنها:
.1

اختبوار التوزيوع الطبيعوي ) كوولمجرو – سوميرنو ( :()1-Sample K-Sوذلػن مػن أجػل معرفػة نػوع توزيػع

.2

مقوواييا التشووتل والنزعووة المركزيووة :كادلتوسػػط احلسػػال واالضل ػراؼ ادلعيػػاري ،واللػ ين اسػػتملدامهما مػػن أجػػل

ال يانات ذل تت ع التوزيع الط يعي أـ ال.

وصف بعو لصائ

متغَتات الدراسة.

 المتوسووا الحسووابي :اسػػتملداـ ادلتوسػػط احلسػػال كطريقػػة دلعرفػػة مسػػتوى تط يػػق الفقػرات ادلشػػملة دلتغػَتاتالدراسػػة ،حيػػث يػػتم ديػػد اعاذػػات اإلجابػػة عػػن رريػػق مقارنػػة ادلتوسػػط احلسػػال للفقػػرة مػػع ادلتوسػػط الفرضػػي
وادلقدر بػ  2أي ،(3+2+1( /3 :فأذا كاف ادلتوسػط احلسػال ا سػوب أكػم مػن ادلتوسػط احلسػال الفرضػي ()2
فأف مستوى التط يق قوي (موافق) ،وأما إذا كاف ادلتوسط احلسال ا سوب أقل من ادلتوسط احلسػال الفرضػي
( )2فػػأف مسػػتوى التط يػػق ضػػعيف (غػػَت موافػػق) ،ويف حالػػة مػػا إذا كػػاف ادلتوسػػط احلسػػال ا سػػوب مسػػاويا
للمتوسط احلسال الفرضي ( )2فأف مستوى التط يق متوسط (نوعا ما).
 االنحرا المعياري :يعتم ادلقياس الكثر أعليػة واسػتملداما للتشػت لدقتػه وقابليتػه للعمليػات اجلميػة ،1ػلػددمسػػتوى الفػػروؽ الفرديػػة بػػُت ادل حػػوثُت حبيػػث كلمػػا كػػاف االضل ػراؼ ادلعيػػاري ك ػَتا كلمػػا دؿ علػػت وجػػود فػػروؽ
فردية أي ال انسجاـ.
 التكو ورارات والنس وول المئوي ووة :اس ػػتملدامهما كػ ػ لن م ػػن أج ػػل معرف ػػة مس ػػتوى تط ي ػػق الفقػ ػرات ادلش ػػملةدلتغَتات الدراسة.

.1

ك ووا( 2كي وودو) :ي ػػتم اس ػػتملداـ الت ػػار ك ػػا 2لتحلي ػػل وإث ػػات اع ػػا السػ ػ لة ادلدعم ػػة للفقػ ػرات ادلمون ػػة لفرض ػػيات
الدراسػػة ،حبيػػث تمػػوف الع ػػارة دالػػة هعػػٌت توجػػد فػػروؽ دالػػة إذا كػػاف مسػػتوى الداللػػة ( )singأصػػغر مػػن أو يسػػاوي

.0.05

1

ع د احلميد ع د اجمليد ال لداوي ،أساليل اإلحصاء للعلوم االقتصادية وإدارة األعمال مع استخدام برنامج الو  ،spssدار وائل للنشر ،عماف ،الردف ،الط عة الوىل ،2009 ،ص

.97
124

الفصل الثالث .....:التدقيق اخلارجي يف رلموعة من ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف :الواقع ،مدى ادلساعلة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات.
.4

 Tلعينووة واحوودة :يػػتم اسػػتملداـ الت ػػار  Tلعينػػة واحػػدة للتحليػػل فق ػرات االسػػت انة ،حبيػػث يقػػوـ هقارنػػة ادلتوسػػط
احلسال ا سوب مع ادلتوسط احلسال الفرضي ( )2حبيث:

 تمػػوف الفقػػرة دالػػة هعػػٌت توجػػد فػػروؽ دالػػة إذا كػػاف مسػػتوى الداللػة

( sing

) أصػػغر مػػن أو يسػػاوي

0.05

وذنا نموف أماـ حالتُت:
أ .إذا كانػ قيمػػة  Tموج ػػة فهنػػا تمػػوف نتػػائع الفقػػرة إغلابيػػة ،هعػػٌت أف أف ػراد عينػػة الدراسػػة يوافقػػوف علػػت
زلتواذا (يوافقوف بشمل قوي) ،أي أف ادلتوسط احلسال ا سوب أكم من ادلتوسط احلسال الفرضي.
ب .إذا كانػ قيمػػة  Tسػػال ة فهنػػا تمػػوف نتػػائع الفقػػرة سػػل ية هعػػٌت أف أفػراد عينػػة الدراسػػة ال يوافقػػوف علػػت
زلتواذ ػػا (يوافق ػػوف بش ػػمل ض ػػعيف) ،أي أف ادلتوس ػػط احلس ػػال ا س ػػوب أق ػػل م ػػن ادلتوس ػػط احلس ػػال
الفرضي.

 تمػوف الفقػرة غػَت دالػة أو ال توجػد فػروؽ دالػة إذا كانػ قيمػة مسػتوى الداللػة

( ) sing

أكػم مػن

،0.05

أي هعٌت أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بشمل متوسط علت زلتواذا (يوافقوف نوعا ما).
 .3.1.3.1اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات:
إف الت ار كودليجروؼ مسَتنػوؼ ذػو الت ػار ضػروري دلعرفػة ذػل ال يانػات تت ػع التوزيػع الط يعػي أـ ال ،وذلػن لف
معظػػم االلت ػػارات ادلعلميػػة تشػػًتط أف تمػػوف ال يانػػات تت ػػع التوزيػػع الط يعػػي حػػىت تمػػوف نتائجهػػا صػػحيحة .واجلػػدوؿ
رقم 5.3:يوض نتائع ذ ا االلت ار
الجدول رقم 9.1:الت ار كودليجروؼ مسَتنوؼ للتوزيع الط يعي.
الجزء

عدد الفقرات

قيمة z

مستوى الداللة

ا ور الثاين اخلاص بالفرضية الوىل

23

0.826

0.102

ا ور الثالث اخلاص بالفرضية الثانية

10

1.202

0.102

ا ور الرابع اخلاص بالفرضية الثالثة

4

1.504

0.402

ا ور اخلامس اخلاص بالفرضية الرابعة

9

1. 02

0.097

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
نجح ػ مػػن اجلػػدوؿ رقػػم 5.3:أف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة ادلسػػتملرجة مػػن ال يانػػات ادليدانيػػة جلميػػع أبعػػاد وزلػػاور
االست انة أكم من  ، 0005وذو ما يدؿ علت أف ال يانات تت ع التوزيع الط يعي ،ومنه ؽلمن إجراة االلت ارات ادلعلمية.
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 .3.3.1تحليل النتائج واختبار الفرضيتين الفرعيتين األولى والثانية

سنقوـ من لجؿ ذ ا ادلطلب بعػرض و ليػل ال يانػات ادليدانيػة اخلاصػة بالفرضػيتُت الفػرعيتُت الوىل والثانيػة ،مػن

لجؿ عرض و ليل سلتلف الفقرات ادلعمة عن متغَتاهتما ،وألَتا عميعها للحصوؿ علت واقع متثيل كل منهما.
 .1.3.3.1عور وتحليوول فقورات الفرضووية الفرعيووة األولووى موون الدراسووة" :تسوواعد إاوراءات عمليووة التوودقيق التووي
يقوم بها محافظ الحسابات في تحسين اودة المعلوموات المحاسوبية فوي المؤسسوات العموميوة االقتصوادية فوي
والية سطيف".
لصػ

ذػ ا اجلػػزة الستقصػػاة واقػػع مسػػاعدة إج ػراةات التػػدقيق الػػيت يقػػوـ هبػػا ادلػػدقق اخلػػارجي يف سػػُت جػػودة

ادلعلومات ا اس ية لجؿ مهمة التدقيق اليت يقوـ هبا يف ادلؤسسات العموميػة االقتصػادية لواليػة سػطيف ،والػيت جػاةت
نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ التا :
الجودول رقووم 3.1 :نتػائع ادلعاجلػة اإلحصػػائية للفرضػية الفرعيػػة الوىل "تسػاعد إجػراةات عمليػػة التػدقيق الػػيت يقػوـ هبػػا
زلاف احلسابات يف سُت جودة ادلعلومات ا اس ية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف".
العبارات

المتوسو و ووا ال و و و و و وووزن االنح وورا
الحسابي

النسبي

المعياري

قيمة
t

مس و ووتوى

الدالل و و ووة القرار

مس و ووتوى

التطبيق

()sing
.1

تو إدارة مؤسستمم اذتماما ك َتا ضلو
ضػ ػ ػػماف ق ػ ػ ػوائم ماليػ ػ ػػة ذات مصػ ػ ػػداقية
وجودة عالية.

.2

س ػػاعل التوجيه ػػات ال ػػيت ق ػػدمها لم ػػم
زلػ ػػاف احلسػ ػػابات يف تطػ ػػوير مسػ ػػتوى
معارفمم.

.3

مل يمت ػػف زل ػػاف احلس ػػابات بالت ػػدقيق
علػ ػػت مسػ ػػتوى ادلديريػ ػػة وحسػ ػػب ،بػ ػػل
مشل مهمة التدقيق بيع الوحدات.

.4

تض ػ ػ ػ ػػمن تقري ػ ػ ػ ػػر زل ػ ػ ػ ػػاف احلس ػ ػ ػ ػػابات
فظ ػػات تتعل ػػق بض ػػرورة إع ػػادة تقي ػػيم
الصوؿ.

.5

يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف إرػػار

عمليػ ػػة التػ ػػدقيق التنسػ ػػيق بػ ػػُت أعمػ ػػاؿ
زلاف احلسابات وادلدقق الداللي.

1,8431

2,2500

% 31,4

% 53,8

0,88029

-1,273

0,209

0,88284

2,042

0,046

2,3860

% 68,4

0,92107

3,164

0,003

1,6667

% 25,5

0,86410

-2,755

0,008

ف ػ ػػروؽ
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت متوسط
دالة
ف ػ ػػروؽ
دالة

قوي

ف ػ ػػروؽ قوي
دالة

1,7708

% 31,3

0,90482

-1,755

0,086

ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف
ف ػ ػ ػػروؽ
غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت متوسط

دالة
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.6

تض ػ ػ ػػمن تقري ػ ػ ػػر زل ػ ػ ػػاف احلس ػ ػ ػػابات
فظات حوؿ حساب التماليف.

.7

تض ػ ػ ػػمن تقري ػ ػ ػػر زل ػ ػ ػػاف احلس ػ ػ ػػابات
فظػ ػػات ألػ ػػرى تتعلػ ػػق بادلعلومػ ػػات

1,6522

2,2745

% 26,1

% 41,2

0,87477

0,69508

-2,697

2,820

0,010

0,007

ف ػ ػػروؽ
دالة

ضعيف

ف ػ ػػروؽ
دالة قوي

ادلالية اليت تتضمنها قوائممم ادلالية.
.8

متػ ػ معاجل ػػة بي ػػع التحفظ ػػات ال ػػيت
تضمنها تقرير زلاف احلسابات.

.9

صػ ػ ػ ػػادؽ زلػ ػ ػ ػػاف احلسػ ػ ػ ػػابات علػ ػ ػ ػػت
قػوائممم ادلاليػة ادلتعلقػػة بالسػنة ادلاليػػة
2013ـ.

 .10اكتش ػػفتم ألط ػػاة وقع ػػتم فيه ػػا عن ػػد
إع ػػدادكم لق ػوائممم ادلالي ػػة هف ػػردكم
صدفة بعد مهمة التدقيق اخلارجي.
 .11اسػ ػ ػػتعاف زلػ ػ ػػاف احلسػ ػ ػػابات أثنػ ػ ػػاة
أدائ ػ ػ ػ ػه دلهمت ػ ػ ػػه بادلراجع ػ ػ ػػة احلس ػ ػ ػػابية
للفواتَت.

1,7547

% 24,5

0,82987

-2,152

0,036

ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف

2,9273

% 94,5

0,32515

21,150

0,000

ف ػ ػػروؽ
دالة قوي

2,2292

% 47,9

0,83129

1,910

0,062

ف ػ ػػروؽ
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت متوسط
دالة

2,4615

% 66,7

0,82226

3,505

0,001

ف ػ ػػروؽ
دالة قوي

 .12اسػ ػ ػػتعاف زلػ ػ ػػاف احلسػ ػ ػػابات أثنػ ػ ػػاة
أدائ ػ ػ ػ ػه دلهمت ػ ػ ػػه بادلراجع ػ ػ ػػة احلس ػ ػ ػػابية
لتماليف اإلنتاج نصف ادلصنع.

1,7027

 .13اسػ ػ ػػتعاف زلػ ػ ػػاف احلسػ ػ ػػابات أثنػ ػ ػػاة
أدائ ػ ػ ػ ػه دلهمت ػ ػ ػػه بادلراجع ػ ػ ػػة احلس ػ ػ ػػابية
لتماليف إنتاج ادلنتوج تاـ الصنع.

% 24,3

0,84541

-2,139

0,039

ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف
ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف

1,6842

% 23,7

0,84166

-2,313

0,026

1,7241

% 36,2

0,96959

-2,167

0,034

ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف

 .15أ ػ ػػار زلػ ػػاف احلسػ ػػابات يف تقريػ ػػر
جلميع التحفظات اليت اكتشافها.

1,6889

% 17,8

0,76343

-2,734

0,009

ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف

 .16العينػػة الػػيت دققهػػا زلػػاف احلسػػابات
تعت ػ ػػم كافي ػ ػػة مقارن ػ ػػة حبج ػ ػػم أعم ػ ػػاؿ

1,8654

 .14سػ ػػجل زلػ ػػاف احلسػ ػػابات حضػ ػػورا
مي ػػدانيا أثن ػػاة قي ػػاممم بعملي ػػة اجل ػػرد
السنوي.

% 26,9

0,81719

-1,188

0,240

ف ػ ػػروؽ متوسط
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت
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مؤسستمم.
 .17رالػ ػػب زلػ ػػاف احلسػ ػػابات بأرسػ ػػاؿ
مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة
للزبائن.

دالة
1,8205

% 41

0,99662

-1,125

0,268

1,5128

% 25,6

0,88472

-3,439

0,001

 .19ي ػ ػ ػ ػػتم حس ػ ػ ػ ػػاب التم ػ ػ ػ ػػاليف عل ػ ػ ػ ػػت
مستوى مؤسستمم بشمل دقيق.

2,0816

% 44,9

0,90914

0,629

0,533

 .20يػػتم إعػػادة تقيػػيم أصػػوؿ مؤسسػػتمم
بانتظاـ.

1,2157

% 9,8

0,61037

-9,177

0,000

.21

تعػػم الق ػوائم ادلاليػػة اخلاصػػة بالسػػنة
ادلالي ػػة 2013م ع ػػن الوض ػػعية ادلالي ػػة
احلقيقية دلؤسستمم.

2,3091

.22

مهمػػة التػػدقيق ادلملػػف هبػػا زلػػاف
احلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابات عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى
مؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمم أدت بم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم إىل
االذتم ػػاـ أكث ػػر بص ػػحة التقيي ػػدات

 .18رال ػ ػػب زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات بأرس ػ ػػاؿ
مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة
للموردين.

2,1224

% 54,5

% 44,9

0,83606

0,88111

2,742

0,973

0,008

0,336

ف ػ ػػروؽ
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت متوسط
دالة
ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف
ف ػ ػػروؽ
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت متوسط
دالة
ف ػ ػػروؽ
دالة ضعيف
ف ػ ػػروؽ قوي
دالة
ف ػ ػػروؽ متوسط
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت
دالة

ا اس ية.
.23

مشل ػ مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا
زلػ ػػاف احلسػ ػػابات مصػ ػػا ألػ ػػرى

1,7059

% 31,4

0,9229

دال ػ ػػل مؤسس ػ ػػتمم غ ػ ػػَت مص ػ ػػلحة
ا اس ة وادلالية.


دالة

يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط

-2,276

0,027

فروؽ ضعيف

 2أي.2=3/)3+2+1 ) :

.0.05

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
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 .1عر وتحليل الفقرة رقم 1:المبينة لواقع اىتمام إدارة المؤسسات التي تمثل عينة الدراسة
بمصداقية واودة قوائمها المالية.
سػػوؼ ضلػػاوؿ مػػن لػػجؿ ذ ػ النقطػػة عػػرض و ليػػل الفقػػرة رقػػم  1ادل ينػػة لواقػػع اذتمػػاـ إدارة ادلؤسسػػات الػػيت
تشمل عينة الدراسة هصداقية وجودة قوائمها ادلالية ،واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا :
الجدول رقم 7.1:واقع اذتماـ إدارة ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة هصداقية وجودة قوائمها ادلالية.
العبارات

المتوسا
الحسابي

االنحرا

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة
t

مستوى
الداللة

القرار

مستوى
التطبيق

()sing

 .1تو إدارة مؤسستمم اذتماما ك َت
ضلو ضماف قوائم مالية ذات
مصداقية وجودة عالية.


1,8431

% 31,4

0,88029

-1,273

يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط

0,209

فروؽ
غَت
دالة

متوسط

 2أي.2=3/)3+2+1 ) :

.0.05

المصدر :من إعداد ال احث بناةا علت نتائع اإلجابة علت االست ياف.

نجحػ مػن اجلػدوؿ رقػم  7.3أف ادلسػػتجوبُت موافقػوف بشػمل متوسػط علػت عسػػيد ذػ الع ػارة ،حيػث أف ثلػػث
ادلسػػتجوبُت ال ػ ين يشػػملوف عينػػة الدراسػػة تقري ػػا أقػػروا ب ػ ف إدارهتػػم تػػو اذتمامػػا ك ػػَتا ضلػػو ضػػماف ق ػوائم ماليػػة ذات
مصداقية وجودة عالية ،بينما صلد أف الثلثُت ال اقيُت انقسما بُت موافقُت نوعا ما وغَت موافقُت ،وذػو مػا يعمػس غيػاب
ثقافػػة احلوكمػػة لػػدى بعػػو مسػػَتي ذػ الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات ،أو بع ػػارة ألػػرى عػػدـ وجػػود حػػرص واذتمػػاـ مػػن رػػرؼ
إدارة بعػػو ذػ ادلؤسسػػات هصػػا الر ػراؼ اللػػرى الػػيت تربطهػػا عجقػػة هبػػا .وذنػػا يظهػػر لنػػا جليػػا أعليػػة وجػػود جلػػاف
التدقيق كطرؼ داللي مستقل لدى ذ اللَتة تسهر علت ضماف جودة ومصداقية القوائم ادلالية ادلعدة من ق لها.
يتجلػػت حػػرص واذتمػػاـ اإلدارة جبػػودة التقػػارير ادلاليػػة مػػن لػػجؿ مسػػاةلة الر ػراؼ ادلعػػدة ذل ػ الق ػوائم يف حالػػة
وج ػػود أي ال ػػتجالت أو ألط ػػاة وحرص ػػها عل ػػت تم ػػوين مع ػػدي ذػ ػ القػ ػوائم ادلالي ػػة باس ػػتمرار وزرع الػ ػوازع اللجق ػػي
والضمَت ادلهٍت فيهم.
إف ح ػ ػػرص واذتم ػ ػػاـ اإلدارة بض ػ ػػماف ج ػ ػػودة الق ػ ػوائم ادلالي ػ ػػة م ػ ػػن ػ ػ ػ نه أف يول ػ ػػد روح ادلس ػ ػػؤولية وال ػ ػػوعي ل ػ ػػدى
معديها ،المػر الػ ي يػنعمس مػن دوف ػن علػت جودهتػا ،أضػف إىل ذلػن فػأف تعػرض معػدي ذػ القػوائم للمسػاةلة
من ررؼ اإلدارة وإبعادذم عن الضغوط ادلمارسة من ق لها يف سػ يل عميلهػا ،وإحساسػهم باذتمػاـ اإلدارة جبودهتػا مػن
نه أف يولد نوعا من االذتماـ اإلضايف لدى ذ الرراؼ جبودهتا والعمس الصحي .
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 .2عوور وتحليوول الفقوورة الثانيووة المبينووة لواقووع مسوواىمة التوايهووات التووي يقوودمها محووافظ الحسووابات فووي تطوووير
مستوى معار معدي القوائم المالية على مستوى المؤسسات التي تمثل عينة الدراسة.
سػػوؼ ضلػػاوؿ مػػن لػػجؿ ذػ النقطػػة عػػرض و ليػػل الفقػػرة رقػػم  2ادل ينػػة لواقػػع مسػػاعلة التوجيهػػات الػػيت يقػػدمها
زلػاف احلسػػابات يف تطػوير مسػػتوى معػػارؼ معػدي القػوائم ادلاليػة علػػت مسػػتوى ادلؤسسػات الػػيت تشػمل عينػػة الدراسػػة،
واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا :
الجوودول رقووم 8.1:واقػػع مسػػاعلة التوجيهػػات الػػيت يقػػدمها زلػػاف احلسػػابات يف تطػػوير مسػػتوى معػػارؼ معػػدي الق ػوائم
ادلالية علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.
العبارات

 .2ساعل التوجيهات الػيت قػدمها لمػم
زلػػاف احلسػػابات يف تطػػوير مسػػتوى
معارفمم.



المتوسو و ووا ال و و و وووزن االنح وورا
الحسابي النسبي المعياري
2,2500

% 53,8

0,88284

مسو و و و و ووتوى

قيمة

الدالل و و و و و و ووة القرار

t

مس و ووتوى
التطبيق

()sing
2,042

يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ
يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05

0,046

فروؽ
دالة

قوي

 2أي.2=3/)3+2+1 ) :

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح ػ مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ رقػػم  8.3أف ادلسػػتجوبُت موافق ػوف بشػػمل قػػوي علػػت عسػػيد ذ ػ الع ػػارة ،أي أف
التوجيهات اليت قدمها زلافظو احلسابات ساعل يف تطػوير مسػتوى معػارؼ أغل يػة ادلسػتجوبُت .وذػو مػا ؽلمػن تفسػَت
إما بادلستوى ادلعريف اجليد لغل ية زلافظي احلسابات ،لاصة يف ظل ادلستوى التمويٍت العا ال ي يتمتعػوف بػه والنظػرة
الواسعة واخلمة ادلهنية اليت يمتس وهنا بفضل تعػدد وتنػوع ادلؤسسػات الػيت دققػوا حسػاباهتا ،وارجعهػم علػت كػل جديػد.
وإمػػا بادلسػػتوى التمػػويٍت ادلتوسػػط وفػػق النظػػاـ ا اسػػي ادلػػا الػ ي يتمتػػع بػػه أغلػػب عناصػػر الف ػػة ادلسػػتجوبة علػػت الػػرغم
مػػن مسػػتواذم التعليمػػي العػػا ولػػمهتم الواسػػعة (انظػػر الشػػمل رقػػم ،)3.3:وال ػ ي يعػػود مػػن دوف ػػن إىل أف أغل يػػتهم
ممونوف وفق النظاـ ا اسي الورٍت.
إف ادلسػ ػػتوى التمػ ػػويٍت اجليػ ػػد ػ ػػافظي احلسػ ػػابات قػ ػػد يمػ ػػوف لػ ػػه أثػ ػػر إغلػ ػػال علػ ػػت أداة معػ ػػدي الق ػ ػوائم ادلاليػ ػػة
للمؤسسػات وعلػػت جػودة عملهػػم بفضػػل التوجيهػات والتصػػحيحات الػيت يقػػدموهنا ذلػػم ،شلػا قػػد يػنعمس مػػن دوف ػػن
علت جودة القوائم ادلالية ادلعدة.
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 .3عر

وتحليل الفقرات المبينة لواقع تطبيق محافظي الحسابات لالختبارات واإلاراءات الالزمة للحصول

على أدلة إثبات وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية عند إعداد القوائم المالية:
سوؼ ضلاوؿ من لػجؿ ذػ النقطػة عػرض و ليػل الفقػرات ادل ينػة لواقػع تط يػق زلػافظي احلسػابات لجلت ػارات
واإلج ػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم سلػػارر اللطػػاة اجلوذريػػة عنػػد إعػػداد الق ػوائم ادلاليػػة الػػيت دعػ
إليها معايَت التدقيق الدولية علت مستوى مؤسسػات عينػة الدراسػة ،والػيت جػاةت نتائجهػا علػت النحػو ادل ػُت يف اجلػدوؿ
التا :
الجوودول رقووم 9.1:نتػػائع دراسػػة واقػػع تط يػػق زلػػافظي احلسػػابات لجلت ػػارات واإلجػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة
إث ات وتقييم سلارر اللطاة اجلوذرية.
العبارات

المتوسو و ووا
الحسابي

الوزن

االنح وورا

النسبي المعياري

قيمة
T

مسو و و و و ووتوى

الدالل و و و و و و ووة القرار

مس و ووتوى

التطبيق

()sing

 .3مل يمت ػ ػ ػ ػػف زل ػ ػ ػ ػػاف احلس ػ ػ ػ ػػابات
بالتدقيق علت مستوى ادلديريػة العامػة

2,386

% 68,4

0,921

3,164

0,003

فروؽ

وحسػػب ،بػػل مشل ػ مهمػػة الت ػػدقيق
بيع الوحدات.

دالة

 .4اس ػػتعاف زل ػػاف احلس ػػابات أثن ػػاة

فروؽ

أدائ ػ ػ ػ ػه دلهمت ػ ػ ػػه بادلراجع ػ ػ ػػة احلس ػ ػ ػػابية
للفواتَت.

2,461

% 66,7

0,822

3,505

0,001

دالة

قوي

قوي

 .5اس ػػتعاف زل ػػاف احلس ػػابات أثن ػػاة
أدائ ػ ػ ػ ػه دلهمت ػ ػ ػػه بادلراجع ػ ػ ػػة احلس ػ ػ ػػابية
لتماليف اإلنتاج نصف ادلصنع.

1,702

% 24,3

0,845

-2,139

0,039

فروؽ
دالة

ضعيف

 .6اس ػػتعاف زل ػػاف احلس ػػابات أثن ػػاة
أدائ ػ ػ ػ ػه دلهمت ػ ػ ػػه بادلراجع ػ ػ ػػة احلس ػ ػ ػػابية
لتماليف إنتاج ادلنتوج تاـ الصنع.
 .7سػػجل زلػػاف احلسػػابات حضػػورا
مي ػػدانيا أثن ػػاة قي ػػاممم بعملي ػػة اجل ػػرد
السنوي.

1,684

% 23,7

0,841

-2,313

0,026

1,724

% 36,2

0,969

-2,167

0,034

 .8رالػػب زلػػاف احلسػػابات بأرسػػاؿ
1,820

% 41

0,996

-1,125

0,268

فروؽ
دالة

ضعيف

فروؽ

ضعيف

دالة
فروؽ
غَت دالة
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متوسط

مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة
للزبائن.
 .9رالػػب زلػػاف احلسػػابات بأرسػػاؿ
مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة

1,512

% 25,6

0,884

-3,439

0,001

فروؽ
دالة

ضعيف

للموردين.
 .10مشل ػ مهم ػػة الت ػػدقيق ال ػػيت ق ػػاـ
هبػػا زلػػاف احلسػػابات مصػػا ألػػرى
دال ػ ػ ػػل مؤسس ػ ػ ػػتمم غ ػ ػ ػػَت مص ػ ػ ػػلحة
ا اس ة وادلالية.
رلموع الفقرات

1,705

% 31,4

14,709

0,922

-2,276

0,027

3,318

-2,165

0,038

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر
 أما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر بػ  16أي  8ضرب 2.
 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط

فروؽ

ضعيف

دالة
فروؽ

ضعيف

دالة

بػ 2أي2=3/)3+2+1 ) :

.0.05

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح ػ ػ م ػ ػػن اجل ػ ػػدوؿ رق ػ ػػم  9.3أف إجاب ػ ػػات ادل ح ػ ػػوثُت ح ػ ػػوؿ واق ػ ػػع تط ي ػ ػػق زل ػ ػػافظي احلس ػ ػػابات لجلت ػ ػػارات
واإلجراةات الجزمة للحصوؿ علت أدلػة إث ػات وتقيػيم سلػارر اللطػاة اجلوذريػة عنػد إعػداد القػوائم ادلاليػة علػت مسػتوى
مؤسسات عينة الدراسة منقسمة إىل ثجثة مستويات ؽلمن توضيحها من لجؿ اجلدوؿ ادلوا :
الج وودول رق ووم 11.1:اع ػػا إجاب ػػات ادل ح ػػوثُت ع ػػن الفق ػرات الدال ػػة ع ػػن واق ػػع تط ي ػػق زل ػػافظي احلس ػػابات لجلت ػػارات
واإلجراةات الجزمة للحصوؿ علت أدلة إث ات وتقييم سلارر اللطاة اجلوذرية.
المستوى

العبارة

القرار

 مل يمت ػػف زل ػػاف احلس ػػابات بالت ػػدقيق عل ػػت مس ػػتوى ادلديري ػػةالوؿ

العامة وحسب ،بل مشل مهمة التدقيق بيع الوحدات.
 اس ػ ػػتعاف زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات أثن ػ ػػاة أدائػ ػ ػه دلهمت ػ ػػه ب ػ ػ ػ ادلراجع ػ ػػةاحلسابية للفواتَت.

موافقُت

 استعاف زلاف احلسابات أثناة أدائػه دلهمتػه بادلراجعػة احلسػابيةلتماليف اإلنتاج نصف ادلصنع.
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 استعاف زلاف احلسابات أثناة أدائػه دلهمتػه بادلراجعػة احلسػابيةالثاين

لتماليف إنتاج ادلنتوج تاـ الصنع.
 مشل ػ مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف احلسػػابات مصػػاألرى دالل مؤسستمم غَت مصلحة ا اس ة وادلالية.
 -سػػجل زلػػاف احلسػػابات حضػػورا ميػػدانيا أثنػػاة قيػػاممم بعمليػػة

غَت موافقُت

اجلرد السنوي.
 رالػػب زلػػاف احلسػػابات بأرسػػاؿ مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدةاخلتامية للموردين.
الثالث

 رالػػب زلػػاف احلسػػابات بأرسػػاؿ مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدةاخلتامية للزبائن.

نوعا ما

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم.3.3:

نسػػتنتع مػػن النتػػائع ادلتحصػػل عليهػػا مػػن اجلػػدوؿ رقػػم  10.3أف ذنػػاؾ تط يق ػا ضػػعيفا لجلت ػػارات واإلج ػراةات
الجزمػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػات وتقيػػيم سلػػارر اللطػػاة اجلوذريػة عنػػد إعػػداد القػوائم ادلاليػة علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات
الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة ،ولعػػل نتػػائع رلمػػوع فق ػرات اجلػػدوؿ رقػػم  9.3لػػَت دليػػل علػػت ذلػػن .ومػػا يؤكػػد ذ ػ ا احلمػػم
نتػػائع سلتلػػف الفق ػرات ،حيػػث صلػػد أن ػه باسػػتثناة ادلراجعػػة احلسػػابية للف ػواتَت فػػأف غال يػػة ادلسػػتجوبُت أقػػروا ب ػ ف زلػػافظي
احلسابات ال ين تولوا تدقيق قوائمهم ادلالية مل يلتزموا ب اقي اإلجراةات ا ددة يف اجلدوؿ أعج  ،حيث صلد أف:
 تقري ػػا  %75مػػن زلػػافظي احلسػػابات ال ػ ين تول ػوا عمليػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلؤسسػػات مل يسػػتعينوا أثنػػاةتػ ديتهم دلهػػامهم بادلراجعػػة احلسػػابية للتمػػاليف ادلتعلقػػة بػػادلنتع نصػػف ادلصػػنع وادلنػػتع تػػاـ الصػػنع ،المػػر الػ ي مػػن
ػ نه أف يزيػػد مػػن احتمػػاؿ وجػػود عمليػػات غ ػ أو ألطػػاة مل يػػتفطن ذلػػا ،لاصػػة وأهنػػا تعتػػم وسػػيلة مػػن وسػػائل
شلارسة ا اس ة اإلبداعية.1
 كمػػا صلػػد أف ح ػوا  %64مػػن زلػػافظي احلسػػابات الػ ين تول ػوا عمليػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلؤسسػػات ملػلضػػروا إلج ػراةات اجلػػرد السػػنوي الػػيت ت ػػتم علػػت مسػػتواذا قصػػد الت كػػد مػػن الوج ػػود الفعلػػي لصػػوؿ وشلتلمػػات
ادلؤسسة من جهة ،ومن جهة ألرى الت كد من احًتاـ والتزاـ ذ اللَتة بأجراةات وقواعد اجلرد السنوي.
 أما فيما يتعلق بطلب زلػافظي احلسػابات دلصػادقات لارجيػة فنجػد أف غػال يتهم مل يلتزمػوا هبػ ا اإلجػراة ،رغػم أنػهيعتم وسيلة جيدة للتحقق من صحة الرصدة اخلتامية ادلتعلقة بالزبائن وادلوردين اليت تتضمنها القوائم ادلالية.

1

بالرقي التيجاين ،المحاسبة اإلبداعية :المفاىيم واألساليل المبتكرة لتجميل صورة الدخل  ،رللة العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت،

جامعة سطيف  ،1اجلزائر ،العدد 12لسنة  ،2112ص .46
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 -كمػػا صلػػد أف

% 68,6

مػػن ادلؤسسػػات مل تشػػمل عمليػػة التػػدقيق هبػػا مصػػا ألػػرى غػػَت مصػػلحة ا اس ػ ة وادلاليػػة

قصد الت كد من صحة ادلعلومات ادلوجهة إلعػداد القػوائم ادلاليػة مػن مصػدرذا ،إال أف ذلػن قػد يعػود رهػا المػتجؾ
كػػل ذ ػ الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات دلػػدققُت دالليػػُت يتمفلػػوف بالتػػدقيق علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلصػػا  ،إال أف ذلػػن ال
يعتم ممرا باعت ار أف ذؤالة ادلدققُت الدالليُت تػابعوف وظيفيػا للهيمػل التنظيمػي ذلػ ادلؤسسػات ويت عػوف لطػط
وتوجهات إدارهتم.
 كما صلد أف  % 29,8من ادلستجوبُت أقػروا باكتفػاة زلػافظي احلسػابات بالتػدقيق علػت مسػتوى ادلديريػة العامػة ،دوفادلػرور علػت الوحػدات التابعػة ذلػػا ،والػيت تعتػم نسػ ة ك ػػَتة نوعػا مػا ،وذػ ا إف دؿ علػت ػية فأظلػا يػدؿ علػت حجػػم
التقصػػَت والجم ػػاالة الػػيت ؽلارسػػها بعػػو زلػػافظي احلسػػابات ،لاصػػة وأهنػػا تعػػد مس ػ لة جوذريػػة ،حيػػث كػػاف مػػن
ادلفروض أف تشمل عملية التدقيق بيع الفروع والوحػدات التابعػة ،باعت ػار أف مشػوؿ مهمػة التػدقيق لوحػدات دوف
ألرى ،يزيػد مػن احتمػاؿ احتػواة القػوائم ادلاليػة ادلوحػدة علػت ألطػاة ،لاصػة يف ظػل ارتفػاع نسػ ة ادلؤسسػات الػيت
احتوت قوائمها ادلالية علت فظػات ،والػيت قػدرت ب ػ ( % 41,2انظػر الفقػرة رقػم 20:مػن اجلػدوؿ رقػم  ،)15.3المػر
الػ ي سػػوؼ يػػنعمس مػػن دوف ػػن علػػت جودهتػػا ومصػػداقيتها ،ولػػَت مثػػاؿ علػػت ذلػػن فضػػيحة الشػػركة اإليطاليػػة
العمجقة بارماالت وادعائها بامتجكها لوحدة يف جزر الماؽلن واليت كان تسػتملدـ لتغطيػة عجزذػا ادلػا يف حػُت
أنه مل يمن ذلا أي وجود فعلي.1
بصػػفة عامػػة فػػأف عػػدـ اح ػًتاـ زلػػافظي احلسػػابات االلت ػػارات واإلج ػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات
وتقيػػيم سلػػارر اللطػػاة اجلوذريػػة عنػػد إعػػداد الق ػوائم ادلاليػػة علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة يعتػػم
إعلػػاال ،ويعمػػس الجم ػػاالة لػػدى بعػػو زلػػافظي احلسػػابات ولػػرؽ للقػػانوف والقواعػػد والتوصػػيات ادلنظمػػة للمهنػػة علػػت
الصعيد ا لي والدو باعت ار أف مقرر وزير االقتصاد ادلؤرخ يف  2فيفػري  1994والػ ي ػلمػل رقػم:
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قد ألزـ زلافظي احلسابات علت التقيد بادلعايَت والنصوص ادلنظمة للمهنة سواة كان زللية أو دولية.2
إف عػػدـ اح ػًتاـ زلػػافظي احلسػػابات لجلت ػػارات واإلج ػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم سلػػارر
اللطػػاة اجلوذريػػة عنػػد إعػػداد الق ػوائم ادلاليػػة علػػت مسػػتوى مؤسسػػات عينػػة الدراسػػة سػػوؼ يزيػػد مػػن احتمػػاؿ احت ػواة
القوائم ادلالية ادلعدة علت ألطاة أو التجالت ،لاصػة يف ظػل عػدـ االذتمػاـ الػ ي ت ديػه إدارة أغل يػة ذػ ادلؤسسػات
ضلػػو ضػػماف ق ػوائم ماليػػة ذات جػػودة مػػن جهػػة (راجػػع التحليػػل اخلػػاص بػػالفقرة رقػػم ،)1:وادلسػػتوى التمػػويٍت ادلتوسػػط
1

2

David Chrétien et Jean-pierre Mabushi, le scandale parmalat, faculté des sciences de l’administration, université
laval, canada, 2007, p5.
سوسة بدر الدين ،توحيد القوائم ادلالية وتدقيقها  ،م كرة ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،جامعة باجي سلتار ،عنابة ،اجلزائر ،تاريخ ادلناقشة ،2012
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لغلػػب العناصػػر ادلعػػدة ذلػػا وفػػق النظػػاـ ا اسػػي ادلػػا مػػن جهػػة ألػػرى (راجػػع التحليػػل اخلػػاص بػػالفقرة رقػػم ،)2:المػػر
ال ي قػد يػؤدي إىل تغلػيط مػالمي ذػ ادلؤسسػات (الدولػة) ،وإبعػادذم عػن معرفػة الصػورة احلقيقيػة دلؤسسػتهم وؽلػنعهم
من اختاذ التدابَت اإلصػجحية الجزمػة يف وقتهػا ،وكػ لن المػر بالنسػ ة لمافػة الرػراؼ الػيت تربطهػا عجقػة هبػا ،وذػ ا مػا
يتملالف مع قواعد حوكمة الشركات.
 .4عور وتحليول الفقوورات المبينوة لواقووع كفايوة عينووات الدراسوة التوي يوودققها محوافظو الحسووابات علوى مسووتوى
مؤسسات عينة الدراسوة :سػوؼ ضلػاوؿ مػن لػجؿ ذػ النقطػة عػرض و ليػل الفقػرات ادل ينػة لواقػع كفايػة عينػات
الدراسػػة الػػيت يػػدققها زلػػافظو احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػات عينػػة الدراسػػة ،والػػيت جػػاةت نتائجهػػا علػػت النحػػو
ادل ُت يف اجلدوؿ التا :
الجدول رقم 11.3:واقع كفاية عينات الدراسة اليت يدققها زلافظو احلسابات علت مستوى مؤسسات عينة الدراسة
العبارات

المتوسووا الو و و و و و و وووزن االنحو و ورا
الحسابي النسبي

قيمو و ووة مستوى القرار

مستوى

الداللو ووة

التطبيق

المعياري

t

0,831

1,910

()sing

 .11اكتشػػفتم ألطػػاة وقعػػتم فيهػػا عنػػد
إعػػدادكم لق ػوائممم ادلاليػػة هفػػردكم
ص ػ ػ ػ ػ ػػدفة بع ػ ػ ػ ػ ػػد مهم ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػػدقيق
اخلارجي.
 .12العينة اليت دققها زلاف احلسابات
تعت ػػم كافي ػػة مقارن ػػة حبج ػػم أعم ػػاؿ
مؤسستمم.
.13

يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف
إرار عمليػة التػدقيق التنسػيق بػُت
أعمػاؿ زلػػاف احلسػابات وادلػػدقق
الداللي.
رلموع الفقرات

2,229

% 47,9

0,062

فروؽ
غَت دالة

متوسط

1,865

927,9

5.8

% 26,9

% 29,2

0,817

1,188

0,240

0289,

2,101

020,9

1.264

-1

0.323

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر
 أما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر بػ  6أي  3ضرب 2
 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05

فروؽ
غَت دالة متوسط

فروؽ
غَت دالة

ضعيف

فروؽ
غَت دالة

متوسط

بػ 2أي2=3/)3+2+1) :

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
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نجح من لجؿ اجلدوؿ رقم  11.3أف إجابات ادل حوثُت حوؿ واقع كفاية عينػات الدراسػة الػيت يػدققها زلػافظو
احلسابات علت مستوى مؤسسات عينة الدراسة منقسمة إىل مستويُت ؽلمن توضيحهما من لجؿ اجلدوؿ ادلوا :
الجوودول رقووم 13.3:اعػػا إجابػػات ادل حػػوثُت عػػن الفقػرات الدالػػة عػػن واقػػع كفايػػة عينػػات الدراسػػة الػػيت يػػدققها زلػػافظو
احلسابات علت مستوى مؤسسات عينة الدراسة.
المستوى
الوؿ

الثاين

العبارة
 اكتشػػفتم ألطػػاة وقعػػتم فيهػػا عنػػد إعػػدادكم لق ػوائممم ادلاليػػة هفػػردكم صػػدفة بعػػدمهمة التدقيق اخلارجي.
 العينة اليت دققها زلاف احلسابات تعتم كافية مقارنة حبجم أعماؿ مؤسستمم. يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف إرػػار عمليػػة التػػدقيق التنسػػيق بػػُت أعمػػاؿ زلػػافاحلسابات وادلدقق الداللي.

القرار
نوعا ما

غَت
موافقُت

المصدر :من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول رقم....1 :

نستنتع من النتائع اليت توصلنا إليها من لجؿ اجلدوؿ رقم  12.3ب ف ذناؾ مؤسسات من بُت ادلؤسسات اليت
تشمل عينة الدراسة وادلقدرة حبوا نصف الف ة ادلدروسة اكتشفوا هفردذم صدفة ألطاة بعد مهمة التدقيق اليت قاـ
هبا زلاف احلسابات ،وذ ا إف دؿ علت ية فأظلا يدؿ علت أف الرقابة اليت ؽلارسها زلاف احلسابات علت مستوى
ذ الف ة من ادلؤسسات غَت كافية الكتشاؼ بيع اللطاة وااللتجالت ادلممنة ،لاصة يف ظل انعداـ التنسيق
بُت أعماؿ زلاف احلسابات وادلدقق الداللي لدى أغلب ذ ادلؤسسات ولعل النتيجة اليت صلنا عليها من لجؿ
ليل الفقرة رقم  13من اجلدوؿ رقم  11.3لَت دليل علت ذلن ،وذنا يظهر لنا جليا ضرورة الرفع من عدد الزيارات
اليت يقوـ هبا زلافظو احلسابات ها يتناسب مع حجم أعماؿ ذ اللَتة ،أو تفعيل دور وظيفة التدقيق الداللي يف
مساعدة زلاف احلسابات والتنسيق بُت أعماذلما ،وذنا يظهر الدور اجلوذري ال ي من ادلممن أف تلع ه جلاف التدقيق
اليت تدعو إليها حوكمة الشركات من لجؿ ضماف استقجلية ادلدقق الداللي وضماف التنسيق بينه وبُت زلاف
احلسابات والعمل علت تقوية نظاـ الرقابة الشاملة وتوجيهها ضلو ضماف جودة وصدؽ ادلعلومات ا اس ية اليت
تتضمنها القوائم ادلالية.
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وتحليل الفقرات المبينة لواقع مساىمة محافظ الحسابات في دقة المعلومات المحاسبية التي

 .5عر

تتضمنها القوائم المالية على مستوى فئة المؤسسات محل الدراسة :سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ النقطة
عرض و ليل الفقرات ادل ينة ل واقع مساعلة زلاف احلسابات يف دقة ادلعلومات ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية
علت مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسة ،واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ التا :
الجدول

رقم11.3:

واقع مساعلة زلاف احلسابات يف دقة ادلعلومات ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية علت

مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسة.
العبارات

المتوسا
الحسابي

الوزن

النسبي

االنحرا

المعياري

قيمة t

مستوى
الداللة

القرار

مستوى
التطبيق

()sing
.14

تض ػ ػػمن تقري ػ ػػر زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات
فظػ ػ ػػات تتعلػ ػ ػػق بضػ ػ ػػرورة إع ػ ػ ػػادة
تقييم الصوؿ.

1,666

% ,2.2

0,864

-2,755

0,008

فروؽ
دالة

ضعيف

.15

تض ػ ػػمن تقري ػ ػػر زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات
فظات حوؿ حساب التماليف.

1,652

% ,..9

0,874

-2,697

0,010

فروؽ
دالة

ضعيف

.16

يػ ػ ػ ػػتم حسػ ػ ػ ػػاب التمػ ػ ػ ػػاليف عل ػ ػ ػ ػػت
مستوى مؤسستمم بشمل دقيق.

2,081

% ,,.9

0,909

0,629

0,533

فروؽ
غَت
دالة

متوسط

.17

يتم إعػادة تقيػيم أصػوؿ مؤسسػتمم
بانتظاـ.

1,215

% 9.8

0,610

-9,177

0,000

فروؽ ضعيف
دالة

.18

مهمػػة التػػدقيق ادلمل ػػف هبػػا زل ػػاف
احلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابات عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى
مؤسستمم أدت بمم إىل االذتماـ
أكثر بصحة التقييدات ا اس ية.

1,6939

% 28,6

,89452

-2,396

,021

فروؽ ضعيف
دالة

.19

تعم القوائم ادلالية اخلاصػة بالسػنة

2,309

% 2,.2

0,836

2,742

0,008

فروؽ قوي

ادلاليػػة  2013عػػن الوضػػعية ادلاليػػة
احلقيقية دلؤسستمم.


يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ  2أي:

دالة
)2=3/)3+2+1

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد الباحث بناء على نتائج اإلاابة على االستبانة.
137

الفصل الثالث .....:التدقيق اخلارجي يف رلموعة من ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف :الواقع ،مدى ادلساعلة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات.

نجحػ ػ م ػػن ل ػػجؿ اجل ػػدوؿ رق ػػم  13.3أف إجاب ػػات ادل ح ػػوثُت ح ػػوؿ واق ػػع مس ػػاعلة زل ػػاف احلس ػػابات يف دق ػػة
ادلعلومات ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية علت مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسػة منقسػمة إىل ثجثػة مسػتويات،
ؽلمن توضيحهما من لجؿ اجلدوؿ ادلوا :
الجدول رقم 13.3 :اعا إجابات ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن واقع مساعلة زلاف احلسابات يف دقة ادلعلومات
ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية علت مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسة.
المستوى
الوؿ

العبارة
 يتم حساب التماليف علت مستوى مؤسستمم بشمل دقيق. -تضػػمن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات فظػػات تتعلػػق بضػػرورة إعػػادة تقيػػيم

الثاين

الصوؿ.
 تضمن تقرير زلاف احلسابات فظات حوؿ حساب التماليف. -يتم إعادة تقييم أصوؿ مؤسستمم بانتظاـ.

القرار
نوعا ما
غَت
موافقُت

 مهمة التدقيق ادلملف هبا زلاف احلسابات علػت مسػتوى مؤسسػتممأدت بمم إىل االذتماـ أكثر بصحة التقييدات ا اس ية.
الثالث

 تعػػم الق ػوائم ادلاليػػة اخلاصػػة بالسػػنة ادلاليػػة  2013عػػن الوضػػعية ادلاليػػة موافقُتاحلقيقية دلؤسستمم.

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .13.3

نسػػتنتع مػػن النتػػائع الػػيت صػػلنا عليهػػا مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ رقػػم  14.3ب ػ ف تقري ػػا  % 90مػػن ادلؤسسػػات ال ػػيت
تشػػمل عينػػة الدراسػػة ال يػػتم هبػػا إعػػادة تقيػػيم الصػػوؿ بانتظػػاـ علػػت الػػرغم مػػن ت نيهػػا للنظػػاـ ا اسػػي ادلػػا  .كمػػا أقػػر
أغلب ادلستجوبُت ب ف قوائمهم ادلالية تعم عن الوضعية ادلالية احلقيقية دلؤسستهم.
إف إقػ ػرار  % 36.7م ػػن ادلس ػػتجوبُت بع ػػدـ دق ػػة حس ػػاب التم ػػاليف عل ػػت مس ػػتوى مؤسس ػػتهم ق ػػد ينف ػػي ص ػػحة
اإلجابات ادلتحصل عليهػا مػن رػرؼ ادل حػوثُت فيمػا يتعلػق بػالفقرة رقػم  .19ويؤكػد علػت أف ذنػاؾ جػزةا ذامػا مػن ذػ
ادلؤسسات ال تعم قوائمها ادلالية عن وضعيتها ادلالية احلقيقية بشمل دقيق.
إف معايَت التدقيق الدولية تلزـ زلافظي احلسابات علت اإلبجغ عن كافة أوجه القصور ،وكػ لن التػ ثَتات الناعػة
عػػن ات ػػاع سياسػػات زلاسػ ية غػػَت مطابقػػة لنظػػاـ إعػػداد التقػػارير ادلعمػػوؿ بػػه ،1والػػيت مػػن ػ هنا أف تػػؤثر علػػت دقػػة القػوائم
اال اد الدو للمحاس ُت ،ادلعيار الدو للتدقيق رقم  700ادلتعلق بػ تموين رأي وإعداد تقارير حوؿ ال يانات ادلالية ،منشور من ررؼ اال اد الدو للمحاس ُت ،نيويورؾ ،الواليات
ادلتحدة المريمية ،اجلزة الوؿ ،ر عة  ،2010ص.656

1
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ادلاليػػة ومصػداقيتها لمػػي تؤلػ بعػػُت االعت ػػار وتتملػ فيهػػا حلػػوؿ تصػػحيحية ،بينمػػا صلػػد أف أغل يػػة زلػػافظي احلسػػابات
علت مستوى ذ الف ة من ادلؤسسػات ال ي لػ وف ذػ النقطػة بعػُت االعت ػار ،وذػو مػا ي ػدو واضػحا يف إجابػات عينػة
الدراسة.
 .6ع وور وتحلي وول الفق وورات المبين ووة لواق ووع اس ووتجابة المؤسس ووات الت ووي تمث وول عين ووة الدراس ووة باتخ وواذ إاو وراءات
تصحيحية تجاه تحفظات محوافظي الحسوابات علوى مسوتوى المؤسسوات التوي تشوكل عينوة الدراسوة :سػوؼ
ضلاوؿ من لجؿ ذ النقطة عرض و ليل الفقرات ادل ينػة لواقػع اسػتجابة ادلؤسسػات الػيت متثػل عينػة الدراسػة باختػاذ
إج ػراةات تصػػحيحية عػػا فظػػات زلػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة ،والػػيت
جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ التا :
الجدول رقم 19.3:واقع استجابة ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة باختاذ إجراةات تصػحيحية عػا فظػات زلػافظي
احلسابات.
العبارات

المتوسو و ووا ال و و و و و وووزن االنح وورا
الحسابي

النسبي

المعياري

قيمة t

مس و ووتوى

الدالل و و ووة القرار

مس و ووتوى

التطبيق

()sing
.20

تضػػمن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات
فظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات أل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى تتعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق
بادلعلوم ػػات ادلالي ػػة ال ػػيت تتض ػػمنها
قوائممم ادلالية.

.21

مت ػ ػ معاجل ػ ػػة بي ػ ػػع التحفظ ػ ػػات
ال ػ ػ ػ ػػيت تض ػ ػ ػ ػػمنها تقري ػ ػ ػ ػػر زل ػ ػ ػ ػػاف
احلسابات.

.22

أ ػار زلػػاف احلسػػابات يف تقريػػر
جلميع التحفظات اليت تناوذلا.

.23

مل يص ػ ػ ػػادؽ زل ػ ػ ػػاف احلس ػ ػ ػػابات
علػ ػ ػػت ق ػ ػ ػوائممم ادلاليػ ػ ػػة ادلتعلقػ ػ ػػة
بالسنة ادلالية 2013ـ.

2,274

% 41,2

0,695

2,820

0,007

1,754

% 24.5

0,829

-2,152

0,036

0,763

1,688

-2,734

0,009

%17,8

-21.15
!,072

% !,08

0,325

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ

0,000

فروؽ
دالة

قوي

فروؽ
دالة

ضعيف

فروؽ
دالة

ضعيف

فروؽ

ضعيف

دالة
 2أي.2=3/)3+2+1) :

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
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نجح ػ م ػػن ل ػػجؿ اجلػػدوؿ رق ػػم  15.3أف إجاب ػػات ادل ح ػػوثُت ح ػػوؿ واق ػػع اس ػػتجابة ادلؤسسػػات ال ػػيت متث ػػل عين ػػة
الدراسػػة باختػػاذ إج ػراةات تصػػحيحية عػػا فظػػات زلػػافظي احلسػػابات منقسػػمة إىل مسػػتويُت ،ؽلمػػن توضػػيحهما مػػن
لجؿ اجلدوؿ ادلوا :
الجدول رقم 13.1:اعا إجابات ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن واقع استجابة ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة
باختاذ إجراةات تصحيحية عا فظات زلافظي احلسابات.
القرار

العبارة
المستوى
األول

 مت معاجلة بيع التحفظات اليت تضمنها تقرير زلاف احلسابات. مل يصػػادؽ زلػػاف احلسػػابات علػػت ق ػوائممم ادلاليػػة ادلتعلقػػة بالسػػنة ادلاليػػة غَت موافقُت2013ـ.
 -أ ار زلاف احلسابات يف تقرير جلميع التحفظات اليت تناوذلا.

الثاين

 تضػػمن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات فظػػات ألػػرى تتعلػػق بادلعلومػػات ادلاليػػةاليت تتضمنها قوائممم ادلالية.

موافقُت

المصدر :من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول رقم .15.3

مػػن لػػجؿ النتػػائع ادلتحصػػل عليهػػا مػػن اجلػػدوؿ رقػػم  16.3نسػػتنتع ب ػ ف إدارة أغلػػب ذ ػ ادلؤسسػػات غػػَت قػػادرة
علت اختاذ التدابَت التصحيحية ادلتعلقة هعاجلة بعػو التحفظػات الػيت تضػمنها تقريػر زلػاف احلسػابات ،وقػد يعػود ذلػن
رها إىل عدـ اقتناعهػا هبػا أو عػدـ إغلػاد الصػيغة ادلناسػ ة لػ لن ،أو رفػو مػل ذػ ادلسػؤولية مػن بعػو اجلهػات علػت
مستواذا ،وذ ا ما التمسنا يف إجابات أغلب الرراؼ ادلستجوبة عند مقابلتها.
كما نستنتع ب ف ادلصادقة علت أغلب التقارير ادلالية ادلتعلقة هب ادلؤسسات مت

بتحف  .وذو ما يقلل من

دوف ن من مستوى جودهتا.
 .3.3.3.1اختبووار الفرضووية الفرعيووة األولووى (تسوواعد إاوراءات عمليووة التوودقيق التووي يقوووم بهووا محووافظ الحسووابات
في تحسين اودة المعلومات المحاسبية في المؤسسات العموميوة االقتصوادية فوي واليوة سوطيف) :سػوؼ ضلػاوؿ
من لجؿ ذ النقطة الت ار الفرضية الفرعية الوىل ،واليت جاةت نتائجها علت النحو التا :
نستملل

من النتائع اليت صلنا عليها سابقا ب ف أغل ية الفقرات اليت تشمل ذ الفرضية كان اإلجابات

عنها سل ية ،أي أف الفراد يوافقوف عنها هستوى ضعيف ،واجلدوؿ رقم

17.3

يؤكد ذلن:
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الجدول رقم 17.1:اعا الفقرات ادلعمة عن الفرضية الفرعية الوىل كمل.
المستوى

الوؿ

العبارة
 مل يمتػػف زلػػاف احلسػػابات بالتػػدقيق علػػت مسػػتوى ادلديريػػة العامػػة وحسػػب،بل مشل مهمة التدقيق بيع الوحدات.
 -استعاف زلاف احلسابات أثناة أدائه دلهمته بػ ادلراجعة احلسابية للفواتَت

القرار

موافقُت

 سػػاعل التوجيهػػات الػػيت قػػدمها لمػػم زلػػاف احلسػػابات يف تطػػوير مسػػتوىمعارفمم.
 تعػػم القػوائم ادلاليػػة اخلاصػػة بالسػػنة ادلاليػػة  2013عػػن الوضػػعية ادلاليػػة احلقيقيػػةدلؤسستمم.
 تضمن تقرير زلاف احلسػابات فظػات ألػرى تتعلػق بادلعلومػات ادلاليػة الػيتتتضمنها قوائممم ادلالية.
 اس ػػتعاف زل ػػاف احلس ػػابات أثن ػػاة أدائػ ػه دلهمت ػػه بادلراجع ػػة احلس ػػابية لتم ػػاليفاإلنتاج نصف ادلصنع.
 اس ػػتعاف زل ػػاف احلس ػػابات أثن ػػاة أدائػ ػه دلهمت ػػه بادلراجع ػػة احلس ػػابية لتم ػػاليفالثاين

إنتاج ادلنتوج تاـ الصنع.
 مشل ػ مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف احلسػػابات مصػػا ألػػرى دالػػلمؤسستمم غَت مصلحة ا اس ة وادلالية.
 -سجل زلاف احلسابات حضورا ميدانيا أثناة قياممم بعملية اجلرد السنوي.

غَت موافقُت

 رال ػ ػػب زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات بأرس ػ ػػاؿ مص ػ ػػادقات لت كي ػ ػػد الرص ػ ػػدة اخلتامي ػ ػػةللموردين.
 يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف إرػػار عمليػػة التػػدقيق التنسػػيق بػػُت أعمػػاؿزلاف احلسابات وادلدقق الداللي.
 تض ػ ػػمن تقري ػ ػػر زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات فظ ػ ػػات تتعل ػ ػػق بض ػ ػػرورة إع ػ ػػادة تقي ػ ػػيمالصوؿ.
 تضمن تقرير زلاف احلسابات فظات حوؿ حساب التماليف. يتم إعادة تقييم أصوؿ مؤسستمم بانتظاـ. مهمػػة التػػدقيق ادلملػػف هبػػا زلػػاف احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم أدتبمم إىل االذتماـ أكثر بصحة التقييدات ا اس ية.
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 مت معاجلة بيع التحفظات اليت تضمنها تقرير زلاف احلسابات. مل يص ػػادؽ زل ػػاف احلس ػػابات عل ػػت قػ ػوائممم ادلالي ػػة ادلتعلق ػػة بالس ػػنة ادلالي ػػة2013ـ.
 أ ار زلاف احلسابات يف تقرير جلميع التحفظات اليت تناوذلا. رال ػ ػػب زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات بأرس ػ ػػاؿ مص ػ ػػادقات لت كي ػ ػػد الرص ػ ػػدة اخلتامي ػ ػػةللزبائن.
 تػػو إدارة مؤسسػػتمم اذتمامػػا ك ػػَتا ضلػػو ضػػماف ق ػوائم ماليػػة ذات مصػػداقيةوجودة عالية.

الثالث

نوعاما

 اكتشفتم ألطاة وقعػتم فيهػا عنػد إعػدادكم لقػوائممم ادلاليػة هفػردكم صػدفةبعد مهمة التدقيق اخلارجي.
 العينػ ػػة ال ػ ػػيت دققهػ ػػا زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات تعتػ ػػم كافي ػ ػػة مقارن ػ ػػة حبج ػ ػػم أعم ػ ػػاؿمؤسستمم.
 يتم حساب التماليف علت مستوى مؤسستمم بشمل دقيق.المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع الفقرات ادلعمة عن الفرضية الفرعية الوىل كمل.

ؽلمن توضي ذلن أكثر من لجؿ الشمل واجلدوؿ ادلواليُت:
الجدول رقم 18.1 :االعا النسي إلجابات الفرضية الوىل.
عدد

الفقرات

العبارة

النسبة

المئوية

الموالية
5

% ,9,7

نوعا ما

5

% ,9,7

غَت موافق

13

% 2.,.

اجملموع

23

% 900

موافق

الشكل رقم 3.1 :اعا إجابات الفرضية الوىل

موافق
نوعا ما
غير موافق

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم.1..3:

بالتا نستنتع ب ف إجراةات التدقيق اليت يقوـ هبا زلافظو احلسابات تساذم بدرجة ضعيفة يف سُت جودة
ادلعلومات ا اس ية علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة ،مع وجود فروؽ ك َتة بينها ،أي أف ذناؾ بعو
ادلؤسسات تساذم هبا إجراةات التدقيق بدرجة ك َتة ،ومنها بدرجة متوسطة يف سُت جودة ادلعلومات ا اس ية.
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مػػا يؤكػػد ذلػػن النتػػائع اإلحصػػائية ادلتعلقػػة بػػالفقرات ادلشػػملة للفرضػػية كمػػل ،والػػيت جػػاةت علػػت النحػػو ادل ػػُت يف
اجلدوؿ رقم:

.19.3

الجوودول رقووم 19.3:نتػػائع الت ػػار الفرضػػية الفرعيػػة الوىل (تسػػاعد إج ػراةات التػػدقيق الػػيت يقػػوـ هبػػا ادلػػدقق اخلػػارجي يف
سُت جودة ادلعلومات ا اس ية).
الع ارات

عدد
الفقرات

ادلتوسط
احلسال

23

41,857

االضلراؼ
ادلعياري

مستوى
الداللة

قيمة
t

القرار

()sing

كل فقرات الفرضية الفرعية الوىل

-3,794

5,778

مستوى
التط يق
ضعيف

فروؽ
دالة

0,001

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  46أي  23ضرب

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
ومنه نقر بػرفو الفرضػية الفرعيػة الوىل  H1والػيت مفادذػا "تسػاعد إجػراةات عمليػة التػدقيق الػيت يقػوـ هبػا زلػاف
احلسابات يف سُت جػودة ادلعلومػات ا اسػ ية يف ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف واليػة سػطيف" ،وق ػوؿ الفرضػية
ال ديلػػة  H0الػػيت تقػػوؿ ب نػػه" :ال تسػػاعد إج ػراةات عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقػػوـ هبػػا زلػػافظو احلسػػابات يف سػػُت جػػودة
ادلعلومات ا اس ية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية لوالية سطيف".
 .1.3.3.1عوور وتحليوول فقورات الفرضووية الفرعيووة الثانيووة موون الدراسووة (يسوواعد إبووداء الورأي موون طوور محووافظ
الحسوابات فوي االىتمووام أكثور بمسووصلة اإلفصواف والشووفافية فوي ىو ه الفئوة مون المؤسسووات) :لصػ

ذػ ا اجلػػزة

الستقص ػػاة واق ػػع مس ػػاعدة إب ػػداة ال ػرأي م ػػن ر ػػرؼ ادل ػػدقق اخل ػػارجي يف االذتم ػػاـ أكث ػػر هس ػ لة اإلفص ػػاح والش ػػفافية يف
ادلؤسسات العمومية االقتصادية لوالية سطيف .وال ي سوؼ تتم دراسته علت النحو التا :
 .1عر

وتحليل الفقرات المبينة لواقع اإلفصاف والشفافية في المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة

سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ النقطة عرض و ليػل الفقػرات مػن  24إىل  32ادل ينػة لواقػع اذتمػاـ إدارة ادلؤسسػات
اليت متثل عينة الدراسة هصداقية وجودة قوائمها ادلالية ،واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا .
الجدول رقم 2..1:واقع اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.
العبارات

المتوس
ط

الوزن

النسبي

االنحرا

المعياري

قيمة t

مستوى
الداللة

القرار

مستوى
التطبيق
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الحسا

()sing

بي

 .24س ػػاعل عملي ػػة الت ػػدقيق ال ػػيت ق ػػاـ هب ػػا
زل ػػاف احلس ػػابات يف إنت ػػاج ق ػوائم مالي ػػة

1,764

% 21,6

0,789

-2,128

0,038

فروؽ
دالة ضعيف

أكثر وضوح.
 .25مهم ػ ػػة الت ػ ػػدقيق ال ػ ػػيت ق ػ ػػاـ هب ػ ػػا زل ػ ػػاف
احلس ػ ػػابات أدت بم ػ ػػم إىل االذتم ػ ػػاـ أكث ػ ػػر

2,140

% 38

0,782

1,265

0,212

بدق ػ ػػة ادلعلوم ػ ػػات ال ػ ػػيت تتض ػ ػػمنها قػ ػ ػوائممم
ادلالية.
 .26ي ػ ػػتم ع ػ ػػرض قػ ػ ػوائممم ادلالي ػ ػػة بطريق ػ ػػة

دالة
2,759

% 79,6

0,511

10,906

0,000

تتسم بالوضوح وبقابلية أكم للفهم.
 .27ي ػػتم عل ػػت مس ػػتوى مؤسس ػػتمم ع ػػرض

فروؽ متوسط
غَت

فروؽ قوي
دالة

2,648

% 75,9

0,677

7,032

0,000

مجحػػق إىل جانػػب ق ػوائممم ادلاليػػة تػػوي
عل ػ ػ ػػت ػ ػ ػػرح وتوض ػ ػ ػػي لماف ػ ػ ػػة ادلعلوم ػ ػ ػػات
ا اس ية اليت تويها.

فروؽ قوي
دالة

 .28قام ػ ػ مؤسسػ ػػتمم باإلفصػ ػػاح اإلرادي
عػػن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات ادلتعلػػق بالسػػنة
ادلالية  2013م.

1,679

% 34

0,956

-2,442

0,018

فروؽ ضعيف
دالة

 .29قام ػ ػ مؤسسػ ػػتمم باإلفصػ ػػاح اإلرادي
عػػن ادلعلومػػات الػػيت تتعلػػق ب دائهػػا ادلػػا أو
الوظيفي اخلاص بسنة  2013م باجلرائد.

1,410

% 17,9

0,781

-5,646

0,000

فروؽ ضعيف
دالة

 .30قام مؤسستمم باإلفصػاح اإلرادي عػن

1,517

% 21,4

0,831

-4,342

0,000

فروؽ ضعيف
دالة

0,038

فروؽ ضعيف

ادلعلومات اليت تتعلق ب دائهػا ادلػا أو الػوظيفي
لسنة  2013ـ يف موقعها اإللمًتوين.

 .31تفص مؤسستمم عن قوائمها ادلالية
لعماذلا الراغ ُت يف االرجع علت أدائها
ووضعيتها ادلالية.

1,740

% 29,6

0,894

-2,131

دالة
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 .32علت مستوى مؤسستمم لجؿ سنة
2013ـ اإلفصاح علت ادلوضوعات اخلاصة
بالرراؼ اليت تربطها عجقة هؤسستمم
واليت أثرت بشمل مادي علت أدائها.

1,454

%16,4

0,765

-5,285

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ  2أي:
 أما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر بػ  18أي  9ضرب
 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط

0,000

فروؽ ضعيف
دالة

). 2 =3/)3+2+1

.2

.0.05

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجحػ مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ رقػػم  21.3أف إجابػػات ادل حػػوثُت حػػوؿ واقػػع اإلفصػػاح والشػػفافية يف ادلؤسسػػات الػػيت
تشمل عينة الدراسة منقسمة إىل ثجثة مستويات ،ؽلمن توضيحها من لجؿ اجلدوؿ التا :
الجدول رقم 31.1:اعا إجابات ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن واقع اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات اليت متثل
عينة الدراسة.
المستوى
الوؿ

العبارة
 مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف احلسػػابات أدت بمػػم إىل االذتمػػاـ أكثػػر بدقػػةادلعلومات اليت تتضمنها قوائممم ادلالية.

القرار
نوعا ما

 سػاعل عمليػػة التػػدقيق الػيت قػػاـ هبػػا زلػاف احلسػػابات يف إنتػاج قػوائم ماليػػة أكثػػروضوحا.

الثاين

 قام ػ مؤسسػػتمم باإلفصػػاح اإلرادي عػػن ادلعلومػػات الػػيت تتعلػػق ب دائهػػا ادلػػا أوالوظيفي اخلاص بسنة  2013م باجلرائد.
 قام ػ مؤسسػػتمم باإلفصػػاح اإلرادي عػػن ادلعلومػػات الػػيت تتعلػػق ب دائهػػا ادلػػا أوالوظيفي لسنة  2013م يف موقعها اإللمًتوين.

غَت
 تفص ػ مؤسسػػتمم عػػن قوائمهػػا ادلاليػػة لعماذلػػا ال ػراغ ُت يف االرػػجع علػػت أدائهػػا موافقُتووضعيتها ادلالية.
 علػ ػػت مسػ ػػتوى مؤسسػ ػػتمم لػ ػػجؿ سػ ػػنة  2013ـ اإلفصػ ػػاح عػ ػػن ادلوضػ ػػوعاتاخلاصػػة بػػالرراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػة هؤسسػػتمم والػػيت أثػػرت بشػػمل مػػادي علػػت
أدائها.
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 قامػ مؤسسػػتمم باإلفصػػاح اإلرادي عػػن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات ادلتعلػػق بالسػػنةادلالية  2013م.
 يتم عرض قوائممم ادلالية بطريقة تتسم بالوضوح وبقابلية أكم للفهم. -ي ػػتم عل ػػت مس ػػتوى مؤسس ػػتمم ع ػػرض مجح ػػق إىل جان ػػب قػ ػوائممم ادلالي ػػة موافقُت

الثالث

توي علت رح وتوضي لمافة ادلعلومات ا اس ية اليت تويها.
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم.20.3:

نستنتع من النتائع اليت صلنا عليها مػن اجلػدوؿ رقػم  21.3أف أغل يػة ادلؤسسػات الػيت تشػمل عينػة الدراسػة يػتم
هب ػػا ع ػػرض قوائمه ػػا ادلالي ػػة بطريق ػػة تتس ػػم بالوض ػػوح وبقابلي ػػة للفه ػػم ،وذػ ػ ا راج ػػع م ػػن دوف ػػن إىل ت ػػٍت بي ػػع ذػ ػ
ادلؤسسػات للنظػاـ ا اسػػي ادلػا  ،والػ ي تعتػػم مسػة الوضػوح وقابليػػة الفهػم مػن أبػػرز لصائصػه ،كمػا أنػػه يػتم هبػا عػػرض
مجحػق إىل جانػب قػوائممم ادلاليػة تػػوي علػت ػػرح وتوضػي لمافػة ادلعلومػػات ا اسػ ية الػػيت تويهػا ،وذػ ا مػا يػػوحي
بػ ف ذ ػ ادلعلومػػات ا اس ػ ية مػػمرة ،وذػػو مػػا يزيػػد مػػن ػػفافية ذػ الق ػوائم ادلاليػػة ومػػن مجةمتهػػا وقػػدرهتا علػػت لدمػػة
مستملدميها.
كما صلد ب ف مستوى اإلفصاح علت مستوى ذ الف ػة مػن ادلؤسسػات ضػعيف ،وذػو مػا يعمػس سياسػة االنغػجؽ
الػػيت متيػػز ذػ ادلؤسسػػات ومػػدى احلرمػػاف الػ ي يعػػاين منػػه الرػراؼ ال ػ ين ت ػربطهم عجقػػة هبػػا مػػن حقهػػم يف اإلفصػػاح
المايف ال ي تدعو إليه م ادئ احلوكمة.
 .1عر

وتحليل الفقرة رقم  11المبينة لواقع اىتمام محافظي الحسابات بمسصلة اإلفصاف والشفافية في

المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة :سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ النقطة عرض و ليل الفقرة رقػم  33ادل ينػة لواقػع
اذتمػػاـ زلػػافظي احلسػػابات هسػ لة اإلفصػػاح والشػػفافية يف ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة ،والػػيت جػػاةت نتائجهػػا
علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ رقم .22.3
الجدول رقم 33.1:واقع اذتماـ زلافظي احلسابات هس لة اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة.
الع ارات

ادلتوسط

الوزف

االضلراؼ

احلسال

النسي

ادلعياري

قيمة

t

مستوى

مستوى

الداللة القرار التط يق
()sing

 .33تضػ ػ ػػمن تقريػ ػ ػػر زلػ ػ ػػاف احلسػ ػ ػػابات
فظػ ػػات تتعلػ ػػق بسياسػ ػػة اإلفصػ ػػاح

1,3182

% 11,4

0,674

-6,708

0,000

فروؽ ضعيف
دالة

اليت تنتهجها مؤسستمم.
 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ  2أي:
 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط

).2=3/)3+2+1

.0.05
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المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح ػ مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ رقػػم

22.3

أف إجابػػات ادل حػػوثُت حػػوؿ واقػػع اذتمػػاـ زلػػافظي احلسػػابات هس ػ لة

اإلفصػاح والشػػفافية يف ادلؤسسػػات الػػيت متثػػل عينػة الدراسػػة ضػػعيفة ،وبالتػػا نسػػتنتع بػ ف ادلسػػتجوبُت غػػَت مػوافقُت علػػت
تضػػمن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات لتحفظػػات تتعلػػق بسياسػػة اإلفصػػاح الػػيت تنتهجهػػا مؤسسػػتهم .وذ ػ ا مػػا يتنػػاقو مػػع
متطل ات ادلعيار الدو رقم  540ادلتعلق بتدقيق اإلفصاحات .1وال ي ػلث زلاف احلسابات علت ضرورة الت كد من:
 كفاية ادلعلومات ادلفص عنها ومجةمتها ومطابقتها للواقع؛ تقيػيم مػدى تػوفر قنػوات لنشػر ادلعلومػات بطريقػػة متمػن ادلسػاعلُت مػن احلصػػوؿ علػت ادلعلومػات يف الوقػادلناسب ،وبشمل عادؿ.
 .3.3.3.1اختبار الفرضية الفرعية الثانية "يساعد إبداء الرأي من طر محافظ الحسابات في االىتمام
أكثوور بمسووصلة اإلفصوواف والشووفافية فووي المؤسسووات العموميووة االقتصووادية فووي واليووة سووطيف" :سػػوؼ ضلػػاوؿ مػػن
لجؿ ذ النقطة الت ار الفرضية الفرعية الثانية ،واليت جاةت نتائع سلتلف فقراهتا علت النحو التا :

الجدول رقم 21.1:نتائع الفرضية الفرعية الثانية.
الع ارات

ادلتوسط
احلسال

الوزف
النسي

االضلراؼ
ادلعياري

قيمة t

مستوى
الداللة

القرار

مستوى
التط يق

()sing

 .24سػاعل عمليػة التػدقيق الػيت قػػاـ
هبػػا زلػػاف احلسػػابات يف إنتػػاج
قوائم مالية أكثر وضوحا.

1,764

% 21,6

0,789

-2,128

0,038

فروؽ
دالة

ضعيف

 .25مهمػ ػ ػػة التػ ػ ػػدقيق الػ ػ ػػيت قػ ػ ػػاـ هبػ ػ ػػا
زل ػػاف احلس ػػابات أدت بم ػػم إىل
االذتمػػاـ أكثػػر بدقػػة ادلعلومػػات الػػيت
تتضمنها قوائممم ادلالية.

2,140

% 38

0,782

1,265

0,212

فروؽ
غَت
دالة

متوسط

 .26ي ػ ػ ػػتم ع ػ ػ ػػرض قػ ػ ػ ػوائممم ادلالي ػ ػ ػػة
بطريقػػة تتسػػم بالوض ػػوح وبقابليػػة

2,759

% 79,6

0,511

10,906

0,000

فروؽ
دالة

قوي

1

االتحاد الدولي للمحاسبين ،نفس المرجع السابق ،ص.465
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أكم للفهم.
 .27ي ػػتم علػ ػػت مسػ ػػتوى مؤسسػ ػػتمم
ع ػػرض مجح ػػق إىل جان ػػب قػ ػوائممم

2,648

% 75,9

0,677

7,032

0,000

فروؽ
دالة

قوي

ادلاليػ ػػة ت ػ ػػوي علػ ػػت ػ ػػرح وتوض ػ ػػي
لماف ػ ػ ػ ػػة ادلعلوم ػ ػ ػ ػػات ا اس ػ ػ ػ ػ ية ال ػ ػ ػ ػػيت
تويها.
 .28قام ػ ػ ػ مؤسسػ ػ ػػتمم باإلفصػ ػ ػػاح
اإلرادي عػػن تقريػػر زلػػاف احلسػػابات
ادلتعلق بالسنة ادلالية  2013م.

1,679

% 34

0,956

-2,442

0,018

فروؽ
دالة

ضعيف

 .29قام ػ ػ ػ مؤسسػ ػ ػػتمم باإلفصػ ػ ػػاح
اإلرادي عػ ػػن ادلعلومػ ػػات الػ ػػيت تتعلػ ػػق
ب دائه ػ ػػا ادل ػ ػػا أو ال ػ ػػوظيفي اخل ػ ػػاص
بسنة  2013م باجلرائد.

1,410

% 17,9

0,781

-5,646

0,000

فروؽ
دالة

ضعيف

 .30قام ػ ػ ػ مؤسسػ ػ ػػتمم باإلفصػ ػ ػػاح
اإلرادي ع ػػن ادلعلومػ ػػات ال ػػيت تتعلػ ػػق

1,517

% 21,4

0,831

-4,342

0,000

فروؽ
دالة

ضعيف

ب دائه ػ ػ ػػا ادل ػ ػ ػػا أو ال ػ ػ ػػوظيفي لس ػ ػ ػػنة
 2013م يف موقعها اإللمًتوين.
 .31تفص مؤسستمم عن قوائمها
ادلالية لعماذلا الراغ ُت يف االرجع
علت أدائها ووضعيتها ادلالية.

1,740

% 29,6

0,894

-2,131

0,038

فروؽ
دالة

ضعيف

 .32تضمن تقرير زلاف احلسابات
فظات تتعلق بسياسة اإلفصاح
اليت تنتهجها مؤسستمم.

1,318

% 11,4

0,674

-6,708

0,000

فروؽ
دالة

ضعيف

 .33عل ػ ػ ػػت مس ػ ػ ػػتوى مؤسس ػ ػ ػػتمم
ل ػػجؿ س ػػنة  2013ـ اإلفص ػػاح ع ػػن
ادلوض ػػوعات اخلاص ػػة ب ػػالرراؼ ال ػػيت

1,454

% 16,4

0,765

-5,285

0,000

فروؽ
دالة

ضعيف
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تربطه ػ ػ ػػا عجق ػ ػ ػػة هؤسس ػ ػ ػػتمم وال ػ ػ ػػيت
أثرت بشمل مادي علت أدائها.
 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ  2أي:
 أما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر بػ  46أي  23ضرب
 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط

).2=3/)3+2+1

.2

.0.05

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح من لجؿ اجلدوؿ رقم  23.3أف إجابات ادل حوثُت حوؿ فقرات الفرضية الفرعية الثانية "يساعد إبداة
الرأي من ررؼ زلاف احلسابات يف االذتماـ أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف
والية سطيف " منقسمة إىل ثجثة مستويات .ؽلمن توضيحها من لجؿ اجلدوؿ ادلوا :
الجدول رقم 33.1:اعا الفقرات ادلعمة عن الفرضية الفرعية الثانية كمل.
المستوى

األول

العبارة
 يتم عرض قوائممم ادلالية بطريقة تتسم بالوضوح وبقابلية أكم للفهم. ي ػػتم عل ػػت مس ػػتوى مؤسس ػػتمم ع ػػرض مجح ػػق إىل جان ػػب قػ ػوائممم ادلالي ػػةتوي علت رح وتوضي لمافة ادلعلومات ا اس ية اليت تويها.

القرار

موافقُت

 سػػاعل عمليػػة التػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف احلسػػابات يف إنتػػاج قػوائم ماليػػةأكثر وضوحا.

الثاين

 قام ػ مؤسس ػػتمم باإلفص ػػاح اإلرادي ع ػػن تقري ػػر زل ػػاف احلس ػػابات ادلتعل ػػقبالسنة ادلالية  2013م.
 قام مؤسستمم باإلفصاح اإلرادي عن ادلعلومات الػيت تتعلػق ب دائهػا ادلػاأو الوظيفي اخلاص بسنة  2013م باجلرائد.

غَت موافقُت

 قام مؤسستمم باإلفصاح اإلرادي عن ادلعلومات الػيت تتعلػق ب دائهػا ادلػاأو الوظيفي لسنة  2013م يف موقعها اإللمًتوين.
 تفصػ ػ مؤسس ػػتمم ع ػػن قوائمه ػػا ادلالي ػػة لعماذل ػػا الػ ػراغ ُت يف االر ػػجع عل ػػتأدائها ووضعيتها ادلالية.
 تضػ ػػمن تقريػ ػػر زلػ ػػاف احلسػ ػػابات فظػ ػػات تتعلػ ػػق بسياسػ ػػة اإلفصػ ػػاح الػ ػػيتتنتهجها مؤسستمم.
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-

علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم لػػجؿ سػػنة  2013ـ اإلفصػػاح عػػن ادلوضػػوعات
اخلاصػػة بػػالرراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػة هؤسسػػتمم والػػيت أثػػرت بشػػمل مػػادي
علت أدائها مثل :ادلوردين أو الزبائن أو العماؿ.

 -مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف احلسػػابات أدت بمػػم إىل االذتمػػاـ أكثػػر

الثالث

نوعا ما

بدقة ادلعلومات اليت تتضمنها قوائممم ادلالية.
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .23.3

ؽلمن توضي ذلن أكثر من لجؿ الشمل واجلدوؿ ادلواليُت:
الجدول رقم 39.1:االعا النسي إلجابات الفرضية الثانية.
عدد

الفقرات

العبارة

النسبة

المئوية

الموالية
2

% ,0

نوعا ما

1

% 90

غَت موافق

7

% 70

اجملموع

10

% 900

موافق

الشكل رقم 9.1:اعا إجابات الفرضية الثانية.

موافق
نوعا ما
غير موافق

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .25.3
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

ذ ا ما ي ُت أف اعا رلموع فقػرات الفرضػية كمػل سػلي ،أي أف إبػداة الػرأي مػن رػرؼ ادلػدقق اخلػارجي يسػاعد
بدرجة ضػعيفة يف االذتمػاـ أكثػر هسػ لة اإلفصػاح والشػفافية يف ادلؤسسػات الػيت تشػمل عينػة الدراسػة ،مػع وجػود فػروؽ
ك ػػَتة بينهػػا ،أي أف ذنػػاؾ بعػػو ادلؤسسػػات يسػػاعد هبػػا إبػػداة ال ػرأي مػػن رػػرؼ زلػػاف احلسػػابات بدرجػػة ك ػَتة ومنهػػا
بدرجة متوسطة يف االذتماـ أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية.
ما يؤكد ذلن النتائع اإلحصائية ادلتعلقة بالت ار رلموع فقرات ذ الفرضية ،واليت جػاةت علػت النحػو ادل ػُت يف
اجلدوؿ ادلوا :
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الجدول رقم 33.1 :نتائع الت ػار الفرضػية الفرعيػة الثانيػة (يسػاعد إبػداة الػرأي مػن رػرؼ ادلػدقق اخلػارجي يف االذتمػاـ
أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف).
الع ارات

عدد
الفقرات

ادلتوسط
احلسال

10

18,684

االضلراؼ
ادلعياري

قيمة
t

مستوى
الداللة
()sing

كل فقرات الفرضية الفرعية الثانية

3,764

-2,155

0,038

القرار

فروؽ

مستوى
التط يق
ضعيف

دالة
 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  20أي  10ضرب

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

ومنه نقر برفو الفرضػية الفرعيػة الثانيػة  H1والػيت مفادذػا "يسػاعد إبػداة الػرأي مػن رػرؼ زلػاف احلسػابات يف
االذتماـ أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سػطيف" .وق ػوؿ الفرضػية ال ديلػة
 H0اليت تقػوؿ ب نػه" :ال يسػاعد إبػداة الػرأي مػن رػرؼ زلػاف احلسػابات يف االذتمػاـ أكثػر هسػ لة اإلفصػاح والشػفافية
يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف".
 .1.3.1تحليل النتائج واختبار الفرضيتين الفرعيتين الثالثة والرابعة
سػػنقوـ مػػن لػػجؿ ذػ ا ادلطلػػب بعػػرض و ليػػل ال يانػػات ادليدانيػػة اخلاصػػة هملتلػػف الفقػرات ادلعػػمة عػػن الفرضػػيتُت
الفرعيتُت الثالثة والرابعة ،وألَتا عميعها للحصوؿ علت واقع متثيل كل منهما.
 .1.1.3.1عر

وتحليل فقرات الفرضوية الفرعيوة الثالثوة مون الدراسوة (يوتم علوى مسوتوى المؤسسوات العموميوة

االقتصوادية فووي واليووة سووطيف توووفير المنوواخ المناسوول لمحوافظي الحسووابات ممووا يسوومم لهووم بربووداء رأيهووم بكوول
استقاللية وموضوعية).
لص

ذ ا اجلزة الستقصاة واقع توفر ادلناخ ادلناسب ال ي يسم

افظي احلسابات لجؿ مهمة التدقيق

اليت يقوموف هبا علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية .واليت
سوؼ يتم دراستها علت النحو التا :
.1

تحليل الفقرات الدالة على واقع تصثير الجهة المكلفة باختيار ،عزل وتجديد عقد محافظ الحسابات على
استقالليتو وموضوعيتو في المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة :سوؼ يتم من لجؿ ذ النقطة دراسة واقع
ت ثَت اجلهة ادلملفة بالتيار ،عزؿ وعديد عقد زلاف احلسابات علت استقجليته وموضوعيته يف ادلؤسسات العمومية
االقتصادية يف والية سطيف ،واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ رقم . 27.3
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الجدول رقم 37.1:واقع ت ثَت اجلهة ادلملفة بالتيار ،عزؿ وعديد عقد زلاف احلسابات علت استقجليته وموضوعيته
يف ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة.
األسئلة

اإلاابة

التكرارات النسبة

الممكنة

المئوية

قيمة
2

كا

مستوى القرار اتجاه
اإلاابة

الداللة
()sing

رللس اإلدارة

32

 م ػ ػػن يت ػ ػػوىل تق ػ ػػدمي رل ػ ػػب مديرية ادلالية
عػػزؿ ورلػػب عديػػد عقػػد وا اس ة
زل ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف احلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػابات يف اجلمعية
مؤسس ػ ػ ػ ػ ػػتمم إىل بعي ػ ػ ػ ػ ػػة العامة
ادلساعلُت؟

% 76,2

4

% 9,5

6

% 14,3

58,762

0,000

داؿ

رللس
اإلدارة

للمساعلُت
الرئيس ادلدير

42

%100

26

% 81,3

العاـ
 يف حال ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػا إذا كانػ ػ ػ ػ

ررؼ
لارجي عن

إجابتػن مػل رقػم  1مػػن ادلؤسسة
ي ػ ػ ػ ػ ػ ػًتأس رلل ػ ػ ػ ػ ػػس اإلدارة؟ جلنة سلتصة
حدد وظيفته

6

% 18,7
12,500

0,000

داؿ
0

الرئيس
ادلدير
العاـ

0

مستقلة عن
اإلدارة العليا
32

%100

رللس اإلدارة

23

% 42,5

 م ػػن يت ػػوىل التي ػػار ادل ػػدقق جلنة يعينها
اخل ػػارجي يف مؤسس ػػتمم؟ رللس اإلدارة
رللس

28

% 51,9

1

% 1,9

مساعلات
الدولة

43,630

0,000

داؿ

جلنة
يعينها
رللس
اإلدارة
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بعية

2

% 3,7

54

% 100

الرئيس ادلدير
العاـ

6

% 18,2

 يف حالة ما إف كان

مدير
ا اس ة

17

% 51,5

إجابتن مل رقم  3فمن

وادلالية

ادلساعلُت

يًتأس ذ اللجنة؟ حدد
وظيفته.

مدير التجارة
والتسويق

0,000

3

% 9,1

رئيس دائرة
ا اس ة
وادلالية

4

% 12,1

ررؼ
لارجي

2

% 0,16

مدير الشؤوف

1

% 3,0

41,879

داؿ

مدير
ا اس ة
وادلالية

القانونية
33

% 100

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح من لجؿ اجلدوؿ رقم  27.3ما يلي:

 أف أغل ية ادلستجوبُت ( )% 76,2أقروا أف رللس اإلدارة ذو من يتػوىل مهمػة تقػدمي رلػب عػزؿ وعديػد عقػد زلػاف
احلسابات إىل بعية ادلساعلُت ،يف حُت صلد أف  %14,3فقػط مػن ادلسػتجوبُت أقػروا بػ ف اجلمعيػة العامػة للمسػاعلُت
ذي اجلهة الوحيدة اليت تتمفل هب ا المر دوف تدلل أي ررؼ لر.

 أف أغل يػة ادلؤسسػػات ادلشػملة لعينػػة الدراسػػة توكػل رئاسػػة رلػػالس اإلدارة هبػا إىل ادلػػدراة العػػامُت ،يف حػُت صلػػد بػ ف
نس ة ض يلة فقط من ذ ادلؤسسات توكل مهمة إدارة رلالس إدارهتا إىل أرراؼ لارجية مستقلة.

 أف أغل ية ادلؤسسات اخلاضعة للدراسػة تػتم هبػا عمليػة التيػار زلػاف احلسػابات مػن ق ػل جلنػة يعينهػا رللػس اإلدارة،
كما صلد أف

42,5

 %من ادلستجوبُت أقروا ب ف عملية التيار زلاف احلسابات تتم من ررؼ رلالس اإلدارة.

 كما نجح ك لن من ذ ا اجلدوؿ ب ف غال ية اللجاف ادلعينة لغرض التيار زلاف احلسابات تًتأسها أرراؼ
إدارية هب ادلؤسسات.
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بالتػػا نسػػتنتع أف إدارة جػػل ادلؤسسػػات تقري ػػا الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة تعتػػم كطػػرؼ يف تعيػػُت والتيػػار وعػػزؿ
زلافظي احلسابات ،المر ال ي قد يؤثر مػن دوف ػن علػت اسػتقجليتهم وموضػوعيتهم ،باعت ػار أف مشػاركة اإلدارة يف
التيار  ،تعيينه وعزله قد يعرضه لضغوط اقتصادية ومساومات ،كوف أف عميل ادلدقق ذػي الشػركة شلػا غلعلهػا يف موضػع
قػػوة مقارنػػة بػػه لاصػػة يف ظػػل ادلنافسػػة الشػػديدة بػػُت مماتػػب التػػدقيق للحص ػػوؿ عل ػػت زبػػائن وس ػػعي بع ػػو ادلنش ػ ت
للحصوؿ علت راة مؤيدة دلواقفها ،شلا قد يؤثر بشمل ملحوظ علت حياديته.
.3

تحليل الفقرات الدالة على واقع توفر المؤشرات الدالة على استقاللية وحيادية محافظي الحسابات على
مستوى المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة :سوؼ يتم من لجؿ ذ النقطة دراسة واقع توفر ادلؤ رات الدالة
علت استقجلية وحيادية زلافظي احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة ،واليت جاةت نتائجها
علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ رقم
الجدول رقم

38.1

.28.3

ؽلثل واقع توفر ادلؤ رات الدالة علت استقجلية وحيادية زلافظي احلسابات علت مستوى

ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.
الع ارات

الوزف
النسي

ادلتوسط
احلسال

35,2

1,7222

االضلراؼ
ادلعياري

قيمة
T

مستوى
الداللة
()sing

.34

توج ػػد عل ػػت مس ػػتوى مؤسس ػػتمم

0,95989

-2,127

0,038

القرار
داؿ

مستوى
التط يق
ضعيف

جلاف سلتصة ومسػتقلة عػن اإلدارة
التنفي يػ ػػة تتػ ػػوىل اإل ػ ػراؼ علػ ػػت
زلاف احلسابات ومتابعة أعماله
.35

زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات الػ ػ ػ ي يت ػ ػػوىل
تػ ػ ػ ػػدقيق حسػ ػ ػ ػػابات مؤسسػ ػ ػ ػػتمم
لػ ػ ػ ػ ػػيس علػ ػ ػ ػ ػػت اتصػ ػ ػ ػ ػػاؿ م ا ػ ػ ػ ػ ػػر
بأدارتمم العليا

1,8

1,3929

0,52841

-8,598

0,000

داؿ

ضعيف

.36

زلاف حساباتمم ال تربطه أية

55,9

2,3559

0,80436

3,399

0,001

داؿ

قوي

عجقة مع أحد أعضاة اإلدارة العليا
يف مؤسستمم (صداقة ،قرابة،
عجقة عمل لارج ادلؤسسة) .

154

الفصل الثالث .....:التدقيق اخلارجي يف رلموعة من ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف :الواقع ،مدى ادلساعلة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات.

.37

ال تقوـ إدارة مؤسسػتمم بطلػب

35,6

1,8983

0,90392

0,391

-,864

غَت داؿ

متوسط

استشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن زلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
حس ػػاباتمم لارجػ ػػة ع ػػن عمليػ ػػة
التدقيق اليت يقوـ هبا.
 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل فرضية مع متوسطها الفرضي ادلقدر بػ

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجحػ مػن اجلػػدوؿ رقػػم  28.3أف إجابػػات ادل حػػوثُت حػػوؿ واقػػع تػػوفر ادلؤ ػرات الدالػػة علػػت اسػػتقجلية وحياديػػة
زلػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة منقسػػمة إىل مسػػتويُت ،ؽلمػػن توضػػيحهما مػػن
لجؿ اجلدوؿ التا :
الجدول رقم:

39.1

اعا إجابات ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن واقع توفر ادلؤ رات الدالة علت استقجلية

وحيادية زلافظي احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.
المستوى
الوؿ

العبارة

القرار

 ال تقػػوـ إدارة مؤسسػػتمم بطلػػب استشػػارات مػػن زلػػاف حسػػاباتمم لارجػػة نوعا ماعن عملية التدقيق اليت يقوـ هبا.
 -توجػػد علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم جلػػاف سلتصػػة ومسػػتقلة عػػن اإلدارة التنفي يػػة

الثاين

تتوىل اإل راؼ علت زلاف احلسابات ومتابعة أعماله
 زلػػاف احلسػػابات الػ ي يتػػوىل تػػدقيق حسػػابات مؤسسػػتمم لػػيس علػػت اتصػػاؿ غَتموافقُت
م ا ر بأدارتمم العليا
 زلػ ػػاف حسػ ػػاباتمم ال تربطػ ػػه أيػ ػػة عجقػ ػػة مػ ػػع أحػ ػػد أعضػ ػػاة اإلدارة العليػ ػػا يف155
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الثالث

مؤسستمم (صداقة ،قرابة ،عجقة عمل لارج ادلؤسسة).

موافقُت

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .2..3

نستنتع من النتائع الػيت صػلنا عليهػا مػن اجلػدوؿ رقػم  28.3أف أغل يػة ادلسػتجوبُت أقػروا بػ ف زلػافظي احلسػابات
علت اتصاؿ م ا ر مع اإلدارة العليا هب ادلؤسسات ،وقد يعود ذلن من دوف ن إىل عػدـ تػوفر جهػاز مسػتقل علػت
مستواذا يسهر علت عملية التنسيق وضماف استقجلية زلاف احلسابات.
إف احتمػػاؾ زلػػافظي احلسػػابات بشػػمل م ا ػػر مػػع اإلدارة التنفي يػػة قػػد يػػؤدي إىل توريػػد العجقػػة الشملصػػية بػػُت
ادلػدقق اخلػارجي وإدارة ادلنشػ ة زلػل عمليػػة التػدقيق ،المػر الػ ي قػػد ػلمػل معػه تغاضػي ادلػػدقق عػن بعػو المػور ،وذػ ا
بػػدور يػػؤثر علػػت جػػودة أعمالػػه وعلػػت اسػػتقجليته وال سػػيما إذا ألػ نا يف االعت ػػار أنػػه يف حػػاالت كثػػَتة يمػػوف التهديػػد
الكم الستقجؿ ادلدقق بطي ا وتدرغليا ،وغال ا ما ينتق
إف إقرار نصػف ادلسػتجوبُت

)(% 45,8

بشمل متقطع من نزاذة ادلدقق.

تقري ػا بػ ف زلػافظي احلسػابات يقػدموف استشػارات إلدارهتػا لارجػة علػت

عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقومػػوف هبػػا سػػوؼ يػػؤثر مػػن دوف ػػن علػػت اسػػتقجليتهم وموضػػوعيتهم ،باعت ػػار أف تعػػاوف زلػػاف
احلسػػابات مػػع اإلدارة مػػن لػػجؿ تقدؽلػػه خلػػدمات استشػػارية لارجػػة عػػن عمليػػة التػػدقيق قػػد يػػؤثر مػػن دوف ػػن علػػت
حياديتػػه ونزاذتػػه وغلعلػػه أكثػػر اضليػػازا لػػإلدارة علػػت حسػػاب بػػاقي الرػراؼ ذات ادلصػػلحة ،وذػ ا مػػا يتنػػاقو مػػع قواعػػد
حوكمة الشركات.
كمػػا نجحػ مػػن اجلػػدوؿ السػػابق بػ ف غال يػػة ادلسػػتجوبُت أقػػروا بعػػدـ ارت ػػاط زلػػافظي احلسػػابات ب يػػة عجقػػة مػػع
أحػػد أعضػػاة اإلدارة العليػػا علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلؤسسػػات ،إال أننػػا ال نسػػتطيع إنمػػار وجػػود نس ػ ة نعتمذػػا ك ػػَتة توافػػق
علت ذلن ،وذ ا ما يدؿ علت وجود عاوزات يف التيار زلافظي احلسابات لدى بعو ذ ادلؤسسات.
 .3.1.3.1اختبار الفرضية الفرعية الثالثة (يتم على مستوى المؤسسات العمومية االقتصادية في والية
سطيف توفير المناخ المناسل لمحافظي الحسابات مما يسمم لهم بربداء رأيهم بكل استقاللية وموضوعية):
سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ النقطة الت ار الفرضية الفرعية الثالثة ،واليت سوؼ نتناوذلا علت النحو التا :
كمػػا رأينػػا سػػابقا لػػجؿ ليلنػػا لجوبػػة ادلسػػتجوبُت حػػوؿ رلموعػػة السػ لة الدالػػة علػػت واقػػع ت ػ ثَت اجلهػػة ادلملفػػة
بالتيػػار ،عػػزؿ وعديػػد عقػػد زلػػاف احلسػػابات علػػت اسػػتقجليته وموضػػوعيته يف ادلؤسسػػات الػػيت متثػػل عينػػة الدراسػػة ،أيػػن
توصػػلنا إىل نتيجػػة قطعيػػة مفادذػػا أف زلػػافظي احلسػػابات يف ذ ػ ادلؤسسػػات معرض ػوف لتهديػػد فقػػداهنم السػػتقجليتهم
وموضوعيتهم باعت ار أف إدارة ذ اللػَتة تعتػم ررفػا بػارزا يف تعييػنهم ،عػزذلم والتيػارذم .كمػا أننػا نجحػ كػ لن أف
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أغل ػػب إجاب ػػات عين ػػة الدراس ػػة عل ػػت الفق ػرات ادلتعلق ػػة بالفرض ػػية كان ػ س ػػل ية ،أي أف الفػ ػراد يوافق ػػوف عنه ػػا هس ػػتوى
ضعيف ،واجلدوؿ التا يوض ذلن:
الجدول رقم 11.1:االعا النسي إلجابات الفرضية الفرعية الثالثة.
العبارة

عدد

الفقرات

النسبة

المئوية

الموالية
1

% ,2

نوعا ما

1

% ,2

غَت موافق

2

% 20

اجملموع

4

% 900

موافق

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

ؽلمن توضي ذلن أكثر من لجؿ الشمل ادلوا
الشكل رقم 3.1 :اعا فقرات الفرضية الفرعية الثالثة

موافق
نوعا ما
غير موافق

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد علت اجلدوؿ رقم

.30.3

ذ ػ ا مػػا ي ػػُت أف اعػػا رلمػػوع فق ػرات الفرضػػية كمػػل سػػلي ،أي أن ػه يػػتم تػػوفَت ادلنػػاخ ادلناسػػب ال ػ ي يسػػم

ػػافظي

احلسػػابات بأبػػداة رأيهػػم بمػػل اسػػتقجلية وموضػػوعية بشػػمل ضػػعيف علػػت مسػػتوى أغلػػب ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة
الدراسة ،مع وجود فروؽ ك َتة بُت ذ ادلؤسسات ،أي أف ذناؾ مؤسسات يتم هبا توفَت ادلناخ ادلناسػب الػ ي يسػم
افظي احلسابات بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية بشمل قوي .ومنها ما يتم هبا توفَت ادلنػاخ ادلناسػب ػافظي
احلسابات هػا يسػم ذلػم بأبػداة رأيهػم بمػل اسػتقجلية وموضػوعية بشػمل متوسػط .ومػا يؤكػد ذلػن النتػائع اإلحصػائية
ادلتعلقة هجموع فقرات ذ الفرضية ،وادل ينة يف جدوؿ رقم

.31.3
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الجدول رقم 11.1 :رلموع فقرات الفرضية الفرعية الثالثة.
عدد
الفقرات

الع ارات

ادلتوسط
احلسال

االضلراؼ
ادلعياري

قيمة
t

مستوى
الداللة

القرار

()sing

رلموع كل الفقرات

4

7,2264

1,73916

-3,238

داؿ

0,002

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  8أي  4ضرب

مستوى
التط يق
ضعيف

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

منه نقر برفو الفرضية الفرعية الثالثة  H1واليت مفادذا" :يتم علػت مسػتوى ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف
والية سطيف توفَت ادلناخ ادلناسب افظي احلسابات شلا يسم ذلم بأبداة رأيهػم بمػل اسػتقجلية وموضػوعية " .وق ػوؿ
الفرضية ال ديلة  H0اليت تقوؿ ب نه" :ال يتم علت مستوى ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف تػوفَت ادلنػاخ
ادلناسب افظي احلسابات ها يسم ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية".
.1.1.3.1

عوور وتحليوول فق ورات الفرضووية الفرعيووة الرابعووة موون الدراسووة (يووتم اختيووار محووافظ الحسووابات لمهمووة

التدقيق على مستوى المؤسسات العمومية االقتصادية في والية سطيف بناء على مبدأ الكفاءة):
لص

ذ ا اجلزة الستقصاة واقع االذتماـ هعيار المفاةة عند التيار زلافظي احلسابات علت مستوى

ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة .وال ي سوؼ تتم دراسته علت النحو التا :
 .1تحليل الفقرات الدالة على واقع اىتمام الجهة المكلفة باختيار محافظ الحسابات بمعيار الكفاءة.

س ػػوؼ ي ػػتم م ػػن ل ػػجؿ ذػ ػ النقط ػػة دراس ػػة الفقػ ػرات الدال ػػة عل ػػت واق ػػع اذتم ػػاـ اجله ػػة ادلملف ػػة بالتي ػػار زل ػػاف

احلسابات هعيػار المفػاةة علػت مسػتوى ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف واليػة سػطيف ،والػيت جػاةت نتائجهػا علػت
النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا .
الجدول رقم:

13.1

إجابات ادلستجوبُت حوؿ واقع اذتماـ اجلهة ادلملفة بالتيار زلاف احلسابات هعيار المفاةة.

العبارات

اإلاابة

النسبة

التكرارات المئوية

2

قيمة كا

مستوى
الداللة

القرار

اتجاه

اإلاابة

()sing

 ذػ ػػل زلػ ػػاف احلسػ ػػابات ال ػ ػ ي
ت ػ ػػو ت ػ ػػدقيق قػ ػ ػوائممم ادلالي ػ ػػة

نعم

44

% 77,2

ال

13

% 22,8

16,860

0,000

داؿ

نعم
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اخلاصػػة بالسػػنة 2013م معػػُت

% 100

57

لعهدتُت متتاليتُت؟

 يف حالػ ػػة مػ ػػا كان ػ ػ إجػ ػػابتمم
مػ ػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػ ػػرقم  2فمػ ػ ػ ػ ػػا ذػ ػ ػ ػ ػػي كفاةته
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ اب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػيت جعل ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمم التعود
عددوف فيه الثقة؟
علت

13

% 32,5

20

% 50,0

6,350

0,042

داؿ

التعود
علت
رريقة
عمله

رريقة
عمله
مجئمته
لإلدارة

7

% 17,5

40

% 100,0

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

الجدول رقم 11.1 :واقع اذتماـ اجلهة ادلملفة بالتيار زلاف احلسابات هعيار المفاةة (تابع).
الع ارات

الوزف
النسي

ادلتوسط
احلسال

االضلراؼ
ادلعياري

1,4906

0,84632

قيمة
t

مستوى
الداللة
()sing

 .38ي ػػتم عل ػػت مس ػػتوى مؤسس ػػتمم

22,6

-4,382

0,000

القرار

داؿ

تقيػ ػ ػػيم ومتابعػ ػ ػػة عمػ ػ ػػل زلػ ػ ػػاف
احلس ػ ػػابات قص ػ ػػد الت ك ػ ػػد م ػ ػػن
كفاةته.

مستوى
التط يق

غَت
موافق

 .39حرصػ اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار
زل ػػاف احلس ػػابات عل ػػت انتق ػػاة
الكف من بُت ادلًت حُت.

25,7

1,6571

0,87255

-2,325

0,026

داؿ

غَت
موافق

 .40متتلػ ػػن اجلهػ ػػة ادلملفػ ػػة بالتيػ ػػار
زل ػ ػػاف احلس ػ ػػابات االس ػ ػػتقجلية
الماملة يف اختاذ قراراهتا.

56,8

2,3182

0,85651

2,464

0,018

داؿ

موافق
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 .41احًتمػ اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار

58,3

2,3333

0,86189

2,320

0,026

موافق

داؿ

زلػػاف احلسػػابات علػػت مسػػتوى
مؤسسػ ػػتمم الرػ ػػر واإلج ػ ػراةات
القانونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػددة لشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروط
وكيفي ػ ػ ػ ػػات تعيي ػ ػ ػ ػػنهم وانتق ػ ػ ػ ػػائهم
مث ػ ػ ػ ػ ػػل :النزاذ ػ ػ ػ ػ ػػة والش ػ ػ ػ ػ ػػفافية يف
االلتيار.
 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  8أي  4ضرب

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجحػ مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ رقػػم  33.3أف إجابػػات ادل حػػوثُت حػػوؿ واقػػع قػػق مؤ ػرات المفػػاةة لػػدى زلػػافظي

احلسػابات علػػت مسػػتوى ادلؤسسػات الػػيت متثػػل عينػة الدراسػػة منقسػػمة إىل قسػمُت ؽلمػػن توضػيحهما مػن لػػجؿ اجلػػدوؿ
التا :
الجدول رقم:

13.1

اعا إجابات الفقرات الدالة علت واقع اذتماـ اجلهة ادلملفة بالتيار زلاف احلسابات هعيار

المفاةة.
ادلستوى

الوؿ

الع ارة

القرار

 يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم تقيػػيم ومتابعػػة عمػػل زلػػاف احلسػػابات قصػػدغَت موافقُت
الت كد من كفاةته.
 حرصػ اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار زلػػاف احلسػػابات علػػت انتقػػاة الكفػ مػػن بػػُتادلًت حُت.
 احًتم ػ اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار زلػػاف احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػتممالرػػر واإلج ػراةات القانونيػػة ا ػػددة لشػػروط وكيفيػػات تعييػػنهم وانتقػػائهم مثػػل

الثاين
-

النزاذة والشفافية يف االلتيار.
متتلػػن اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار زلػػاف احلسػػابات االسػػتقجلية الماملػػة يف اختػػاذ موافقُت
قراراهتا.

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم.33.3 :
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نجحػ ػ م ػػن ل ػػجؿ ذػ ػ ا اجل ػػدوؿ أف أغل ي ػػة ادلس ػػتجوبُت أق ػػروا بػ ػ ف مؤسس ػػتهم قامػ ػ بتجدي ػػد عق ػػد زل ػػاف
احلسابات لعهدة ثانية ،كما أقروا ك لن ب ف س ب التجديد يعود إىل التعود علت رريقة عمله.
إف إقػرار غال يػػة ادلسػػتجوبُت بػ ف سػ ب عديػػد عقػػد زلػػاف احلسػػابات ذػػو التعػػود علػػت رريقػػة عملػػه إف دؿ علػػت
ػية فأظلػػا يػػدؿ علػػت أف اجلهػػة ادلملفػػة بتجديػػد عقػػد زلػػاف احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذػ ادلؤسسػػات ال ت لػ معيػػار
المفاةة بعُت االعت ار عند قيامها هب العمليػة ،ومػا يؤكػد ذلػن ذػو إقػرار  % 73,6مػن ادلسػتجوبُت ب نػه ال يػتم تقيػيم
ومتابعة عمل زلاف احلسابات قصد الت كد من كفاةته.
إف عػػدـ الل ػ بعػػُت االعت ػػار دلعيػػار المفػػاةة كعنصػػر أساسػػي اللتيػػار زلػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذ ػ
ادلؤسسػػات سػػوؼ يػػؤثر مػػن دوف ػػن علػػت جػػودة أعمػػاذلم ،ومػػن مثػػة علػػت مصػػا الر ػراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػة هب ػ
ادلؤسسػات ،باعت ػػار أف معيػػار المفػػاةة ،وكمػا رأينػػا يف اجلانػػب النظػػري مػن الدراسػػة يعتػػم مػػن بػُت أبػػرز متطل ػػات جػػودة
عملية التدقيق وحوكمة الشركات.
 .2تحليل الفقرات الدالة علوى واقوع تحقوق مؤشورات الكفواءة لودى محوافظي الحسوابات علوى مسوتوى المؤسسوات
التي تشكل عينة الدراسة :سوؼ يتم من لجؿ ذ النقطة دراسة الفقرات الدالة علت واقػع قػق مؤ ػرات المفػاةة
لػدى زلػافظي احلسػػابات علػت مسػتوى ادلؤسسػػات الػيت متثػػل عينػة الدراسػة ،والػػيت جػاةت نتائجهػا علػػت النحػو ادل ػػُت يف

اجلدوؿ ادلوا .
الجدول رقم 19.1:واقع قق مؤ رات المفاةة لدى زلافظي احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت متثل عينة
الدراسة.
الع ارات

الوزف
النسي

ادلتوسط
احلسال

االضلراؼ
ادلعياري

قيمة
t

مستوى
الداللة
()sing

 .42قػ ػ ػػاـ زلػ ػ ػػاف احلسػ ػ ػػابات بعملي ػ ػ ػػة
مقارن ػ ػػة بػ ػ ػػُت معلوم ػ ػػاتمم ادلاليػ ػ ػػة

% 27,9

1,720

0,881

-2,075

0,044

القرار
داؿ

مستوى
التط يق
ضعيف

وادلعلوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ادلش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهبة يف
ادلؤسس ػػات ال ػػيت تعم ػػل يف نف ػػس
نشاط مؤسستمم.
 .43قاـ زلاف احلسػابات باالسًت ػاد
هعايَت ا اس ة الدولية.

% 43,9

2,024

0,935

0,167

0,868

غَت
دالة

متوسط

 .44قاـ زلاف احلسػابات باالسًت ػاد

% 19,0

1,381

0,794

-5,047

0,000

دالة

ضعيف

هعايَت التدقيق الدولية.
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 .45مل يت ػػع زل ػػاف احلس ػػابات نف ػػس

% 34,1

1,682

0,960

-2,114

0,041

ضعيف

داؿ

إج ػ ػراةات العمػ ػػل الػ ػػيت اعتمػ ػػدذا
لجؿ الزيارات السابقة.
 .46زل ػ ػػاف حس ػ ػػاباتمم عل ػ ػػت دراي ػ ػػة

% 22,7

1,704

0,823

-2,380

0,022

ضعيف

داؿ

جي ػ ػػدة وتامػ ػ ػػة هملتل ػ ػػف مراحػ ػ ػػل
عمليػػة اإلنتػػاج أو اخلػػدمات الػػيت
تقدمها مؤسستمم.
 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  8أي  4ضرب

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

نجح ػ م ػػن ل ػػجؿ اجل ػػدوؿ رق ػػم  35.3أف إجاب ػػات ادل ح ػػوثُت ح ػػوؿ واق ػػع ق ػػق مؤ ػ ػرات المف ػػاةة ل ػػدى زل ػػافظي

احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت متثل عينػة الدراسػة منقسػمة إىل مسػتويُت ؽلمػن توضػيحهما مػن لػجؿ اجلػدوؿ
التا :
الجوودول رقووم 13.1 :اعػػا إجابػػات ادل حػػوثُت عػػن الفق ػرات الدالػػة علػػت واقػػع قػػق مؤ ػرات المفػػاةة لػػدى زلػػافظي
احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة.
ادلستوى

الع ارة

القرار

 قاـ زلاف احلسابات بعملية مقارنػة بػُت معلومػاتمم ادلاليػة وادلعلومػات ادلشػاهبةيف ادلؤسسات اليت تعمل يف نفس نشاط مؤسستمم.
الوؿ

 مل يت ع زلاف احلسابات نفػس إجػراةات العمػل الػيت اعتمػدذا لػجؿ الزيػاراتغَت موافقُت
السابقة.
 زلػػاف احلسػػابات علػػت درايػػة جيػػدة وتامػػة هملتلػػف مراحػػل عمليػػة اإلنتػػاج أواخلدمات اليت تقدمها مؤسستمم.
 -قاـ زلاف احلسابات باالسًت اد هعايَت التدقيق الدولية.

الثاين

 -قاـ زلاف احلسابات باالسًت اد هعايَت ا اس ة الدولية.

نوعا ما

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .35.3
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تنويو:

مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ رقػػم  36.3حػػاوؿ ال احػػث أف ؼلتػػم مػػدى قػػق بعػػو االجتهػػادات الػػيت جػػاةت هبػػا معػػايَت

التػػدقيق الدوليػػة مػػن لػػجؿ معيارذػػا الػػدو للتػػدقيق رقػػم  " 310ديػػد وتقيػػيم سلػػارر اخلطػػر اجلػػوذري مػػن لػػجؿ فهػػم
ادلؤسسػػة وبي تهػػا" ،لػػيس يف س ػ يل احلمػػم علػػت كفػػاةة زلػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلؤسسػػات ،وإظلػػا لقيػػاس
مدى أل ذا بعُت االعت ار من ررفهم ،باعت ػار أف اللػ هبػا يعتػم ضػروريا دلمارسػة رقابػة فعالػة قػق رمػوح ادلسػاعلُت
(الدولة) وباقي الرراؼ ذات ادلصلحة.
مػػن لػػجؿ النتػػائع ادلتحصػػل عليهػػا مػػن اجلػػدوؿ رقػػم  36.3نسػػتنتع ب ػ ف غال يػػة ادلسػػتجوبُت أقػػروا بعػػدـ اعتمػػاد
زلػػافظي احلسػػابات علػػت ادلقارنػػة بػػُت ادلعلومػػات ادلاليػػة اخلاصػػة هؤسسػػتهم وادلعلومػػات ادلشػػاهبة يف نفػػس القطػػاع ال ػ ي
تنتمي إليه ،وال ي يفسر رها بنق

لمهتم يف رلاؿ نشاط ادلؤسسػة وعػدـ امػتجكهم دلعلومػات تتعلػق بػه ،أو اكتفػائهم

همارسػػة رقابػػة روتينيػػة علػػت العمليػػات والقيػػود ادلشػػملة لقوائمهػػا ادلاليػػة دوف ب ػ ؿ جهػػد إضػػايف ضلػػو تطويرذػػا ،ومػػن مثػػة
تقػػدمي لدمػػة أفضػػل لألرػػراؼ ذات ادلصػػلحة .إف إج ػراة مقارنػػة مػػع ادلؤسسػػات الػػيت تعمػػل يف نفػػس نشػػاط ادلؤسسػػة
يساعد زلافظي احلسابات علت تشملي

و ديد وضعيتها ادلالية مقارنة بنظَتاهتػا مػن ادلؤسسػات اللػرى ،المػر الػ ي

يساعدذم أكثر علت اكتشاؼ االلتجالت وتقدمي صورة أوض لألرراؼ ذات ادلصلحة حوؿ وضعيتها ادلالية.
كمػػا نسػػتنتع ك ػ لن مػػن نفػػس اجلػػدوؿ أف زلػػافظي احلسػػابات يت عػػوف نفػػس إج ػراةات العمػػل الػػيت يقومػػوف هبػػا
لػػجؿ زيػػاراهتم السػػابقة ،وذػ ا مػػا ال يعتػػم يف صػػا ذػ ادلؤسسػػات باعت ػػار أف تنويػػع إج ػراةات الرقابػػة قػػد يػػؤدي إىل
الوقػػوؼ علػػت ألطػػاة أو عػػاوزات إضػػافية ،أضػف إىل ذلػػن فػػأف ادلعرفػػة ادلس ػ قة مػػن ق ػػل معػػدي الق ػوائم ادلاليػػة لعينػػات
ادلراجعة قد يوقعهم يف نوع من اإلعلػاؿ عػا بػاقي القيػود وادلعلومػات اللػرى ادلشػملة للقػوائم ادلاليػة ،والعمػس صػحي
بالنس ة للقيود وادلعلومات ادلالية ادلشملة لعينة الدراسة.
إف ادلعرفػػة اجليػػدة مػػن ق ػػل زلػػافظي احلسػػابات هملتلػػف مراحػػل عمليػػة اإلنتػػاج أو اخلػػدمات الػػيت تقػػدمها ادلؤسسػػة
ال ػػيت ي ػػدققوف حس ػػاباهتا يعت ػػم ادلطل ػػب الوؿ م ػػن مطال ػػب مع ػػايَت الت ػػدقيق الدولي ػػة ،باعت ػػار أف ذل ػػن يس ػاعدذم عل ػػت
تشملي

وشلارسة رقابة فعالة علت رريقة حساب سلتلػف التمػاليف ،وكػ لن ديػد معػدالت الفضػجت وغَتذػا ،والػيت

تشمل جزةا ذاما يف القوائم ادلالية .لمن اإل ماؿ الػ ي ي قػت مطروحػا يف أغل يػة ذػ ادلؤسسػات ذػو إقػرارذم بعمػس
ذلن.
 .3.1.3.1اختبار الفرضية الفرعية الرابعة (يتم اختيار محافظ الحسابات لمهمة التدقيق على مستوى
المؤسسات العمومية االقتصادية في والية سطيف بناء على مبدأ الكفاءة)
سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ الفقرة الت ار الفرضية الفرعية الرابعة ،واليت سوؼ نتناوذلا علت النحو التا :
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كما رأينا سابقا عند ليلنا لفقرات اجلدولُت رقم 32.3 :و ،33.3أين توصلنا إىل نتيجة مفادذا أف اجلهة
ادلملفة بالتيار زلافظي احلسابات علت مستوى أغلب ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة ال ت ل بعُت االعت ار
معيار المفاةة كمقياس أساسي النتقائهم .كما أننا الحظنا ك لن أف أغلب إجابات عينة الدراسة فيما يتعلق
بفقرات الفرضية كان سل ية ،أي أف الفراد يوافقوف عنها هستوى ضعيف ،وؽلمن توضي ذلن من لجؿ اجلدوؿ
ادلوا :
الجدول رقم 17.1 :اعا فقرات الفرضية الفرعية الرابعة كمل.
ادلستوى

الوؿ

الع ارة

القرار

 قػػاـ زلػػاف احلسػػابات بعمليػػة مقارنػػة بػػُت معلومػػاتمم ادلاليػػة وادلعلومػػات ادلشػػاهبة يفادلؤسسات اليت تعمل يف نفس نشاط مؤسستمم.
 مل يت ػػع زل ػػاف احلس ػػابات نف ػػس إجػ ػراةات العم ػػل ال ػػيت اعتم ػػدذا ل ػػجؿ الزي ػػاراتغَت
السابقة.
 زلػ ػػاف احلسػ ػػابات علػ ػػت درايػ ػػة جيػ ػػدة وتامػ ػػة هملتلػ ػػف مراحػ ػػل عمليػ ػػة اإلنتػ ػػاج أو موافقُتاخلدمات اليت تقدمها مؤسستمم.
 قاـ زلاف احلسابات باالسًت اد هعايَت التدقيق الدولية. يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم تقيػػيم ومتابعػػة عمػػل زلػػاف احلسػػابات قصػػد الت كػػدمن كفاةته.
 حرصػ ػ اجله ػػة ادلملف ػػة بالتي ػػار زل ػػاف احلس ػػابات عل ػػت انتق ػػاة الكف ػ ػ م ػػن ب ػػُتادلًت حُت.

الثاين

 -قاـ زلاف احلسابات باالسًت اد هعايَت ا اس ة الدولية.

الثالث

 -احًتمػ اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار زلػػاف احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم الرػػر موافقُت

-

نوعا ما

واإلج ػ ػراةات القانونيػ ػػة ا ػ ػػددة لشػ ػػروط وكيفيػ ػػات تعييػ ػػنهم وانتقػ ػػائهم مثػ ػػل النزاذػ ػػة
والشفافية يف االلتيار.
متتلن اجلهة ادلملفة بالتيار زلاف احلسابات االستقجلية الماملة يف اختاذ قراراهتا.

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع بيع الفقرات الدالة عن الفرضية كمل.

164

الفصل الثالث .....:التدقيق اخلارجي يف رلموعة من ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف :الواقع ،مدى ادلساعلة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات.

ؽلمن توضي ذلن أكثر من لجؿ الشمل التا :
الجدول رقم:

18.1

االعا النسي لفقرات الفرضية الفرعية الرابعة.

عدد

الفقرات

العبارة

الموالية

الشكل رقم 7.1:اعا فقرات الفرضية الفرعية الرابعة.

النسبة

المئوية

موافق

2

% 22

نوعا ما

1

% 11

موافق

غَت موافق

6

% 67

نوعا ما

اجملموع

9

% 100

غير موافق

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد علت اجلدوؿ رقم .3.38

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

ذ ا ما ي ُت أنه ال يتم االعتماد علػت م ػدأ المفػاةة كمقيػاس أساسػي اللتيػار زلػافظي احلسػابات دلهمػة التػدقيق
ل ػػدى أغل ػػب ادلؤسس ػػات ال ػػيت تش ػػمل عين ػػة الدراس ػػة ،م ػػع وج ػػود ف ػػروؽ ك ػػَتة بينه ػػا ،أي أف ذن ػػاؾ مؤسس ػػات ي ػػتم هب ػػا
االعتماد علت م ػدأ المفػاةة كمقيػاس أساسػي اللتيػار زلػافظي احلسػابات دلهمػة التػدقيق بشػمل قػوي ،وألػرى بشػمل
متوسط.
ما يؤكد ذلن النتائع اإلحصائية ادلتعلقة هجموع فقرات الفرضية كمل ،واليت جاةت نتائجها علت النحو
التا :
الجدول رقم  19.1رلموع فقرات كل فرضية.
الع ارات

ادلتوسط
احلسال

االضلراؼ
ادلعياري

عدد
الفقرات

16,2333

3,68298

قيمة
t

مستوى
الداللة

القرار

()sing

رلموع كل الفقرات

9

-2,627

داؿ

0,014

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  18أي  9ضرب

مستوى
التط يق
ضعيف

.2

 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05
المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
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منػػه نقػػر بػػرفو الفرضػػية الفرعيػػة الرابعػػة  H1والػػيت مفادذػػا " يػػتم التيػػار زلػػاف احلسػػابات دلهمػػة التػػدقيق علػػت
مسػػتوى ادلؤسسػػات العموميػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف بنػػاة علػػت م ػػدأ المفػػاةة" .وق ػػوؿ الفرضػػية ال ديلػػة  H0الػػيت
تقػػوؿ ب نػػه" :ال يػػتم التيػػار زلػػاف احلسػػابات دلهمػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات العمومي ػة االقتصػػادية يف واليػػة
سطيف بناة علت م دأ المفاةة.

 .3.3.1اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسية:
بعد أف تطرقنا يف ادلطل ُت السابقُت إىل الت ار الفرضيات الفرعية الربعة الػيت تقػوـ عليهػا دراسػتنا ،نػ يت اآلف إىل
مناقشة الفرضية الرئيسية ،واليت سوؼ نتناوذلا كما يلي:
مػن لػجؿ النتػائع الػيت صػلنا عليهػا عنػد ليلنػا لفقػرات االسػت انة ،والػيت كانػ أغلػب إجاباهتػا ذات مسػتوى
تط يقي ضعيف ،أي أف ادلستجوبُت ال يوافقوف عليها .وؽلمن توضي ذلن من لجؿ اجلدوؿ والشمل ادلواليُت:
الجدول رقم 31.1 :االعا النسي لفقرات الفرضية الرئيسية.
الشكل رقم:
العبارة

عدد

النسبة

الفقرات

المئوية

الموالية

موافق

10

% 22

نوعا ما

8

% 17,3

غَت موافق

28

% 60,7

اجملموع

46

% 100

8.1

اعا فقرات الفرضية الرئيسية.

موافق
نوعا ما
غير موافق

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.

المصدر :من إعداد الطالب بناة علت نتائع اجلدوؿ رقم .40.3

ذ ا وباإلضافة إىل النتػائع الػيت صػلنا عليهػا لػجؿ ليلنػا للفرضػيات الفرعيػة الربعػة الػيت تقػوـ عليهػا دراسػتنا،
واليت أقررنا بعدـ ق وذلا ،واست داذلا بالفرضيات ال ديلة التالية علت التوا :
 ال تسػػاعد إج ػراةات عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقػػوـ هبػػا زلػػافظو احلسػػابات يف سػػُت جػػودة ادلعلومػػات ا اس ػ ية يفادلؤسسات العمومية االقتصادية لوالية سطيف.
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 ال يساعد إبداة الرأي من ررؼ زلاف احلسابات يف االذتماـ أكثر هسػ لة اإلفصػاح والشػفافية يف ادلؤسسػاتالعمومية االقتصادية يف والية سطيف.
 ال يػ ػػتم علػ ػػت مسػ ػػتوى ادلؤسسػ ػػات العموميػ ػػة االقتصػ ػػادية يف واليػ ػػة سػ ػػطيف تػ ػػوفَت ادلنػ ػػاخ ادلناسػ ػػب ػ ػػافظياحلسابات ها يسم ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية.
 ال يتم التيار زلاف احلسابات دلهمة التدقيق علت مسػتوى ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف واليػة سػطيفبناة علت م دأ المفاةة.
منه نستنتع بػ ف التدقيق الخاراي يلعول دورا ضوعيفا فوي تودعيم الممارسوة الجيودة لحوكموة الشوركات فوي
المؤسسات العمومية االقتصادية في والية سوطيف ،مػع وجػود فػروؽ ك ػَتة بػُت ادلؤسسػات ،أي أف ذنػاؾ مؤسسػات

يلعػػب هبػػا التػػدقيق اخلػػارجي دورا قويػا ،ومنهػػا دور متوسػػط يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات يف ادلؤسسػػات
العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف .ومػػا يؤكػػد ذلػػن النتػػائع اإلحصػػائية ادلتعلقػػة هجمػػوع فق ػرات االسػػت انة ،والػػيت
جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا :
الجدول رقم 31.1:رلموع فقرات االست انة كمل.
العبارات

عدد

الفقرات

المتوسا

االنحرا

85,285

9,887

الحسابي

المعياري

قيمة
t

مستوى
الداللة

()sing

رلموع فقرات االست انة

46

-2,541

0,025

مستوى
القرار
داؿ

 يتم مقارنة ادلتوسط احلسال للمحور كمل مع متوسطه الفرضي ادلقدر بػ  92أي  46ضرب


التطبيق

ضعيف

.2

يتم اختاذ القرار عند درجة حرية  47ومستوى لط .0.05

المصدر :من إعداد ال احث بناة علت نتائع اإلجابة علت االست انة.
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خالصة الفصل
لقػػد لصصػػنا ذ ػ ا الفصػػل دلملتلػػف جوانػػب الدراسػػة ادليدانيػػة ،بػػدةا هنهجيػػة ال حػػث واإلرػػار الزمػػاين وادلمػػاين،
والطػػرؽ واإلج ػراةات ادلت عػػة إلث ػػات صػػدؽ أداة الدراسػػة ،وك ػ لن أسػػاليب وأدوات بػػع ال يانػػات ،وسلتلػػف لط ػوات
الدراسة التط يقية ،مث قمنا بعد ذلن بعرض ومعاجلة ال يانات ادلتحصل عليها و ليلها من أجل معرفة واقػع الػدور الػ ي
يلع ػػه التػػدقيق اخلػػارجي يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات يف رلموعػػة مػػن ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية
العاملػػة يف واليػػة سػػطيف .وقػػد توصػػلنا إىل نفػػي بيػػع الفرضػػيات الفرعيػػة الػػيت تقػػوـ عليهػػا دراسػػتنا ،أي أننػػا توصػػلنا إىل
أف:
 إج ػراةات عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقػػوـ هبػػا زلػػافظو احلسػػابات ال تسػػاعد علػػت سػػُت جػػودة ادلعلومػػات ا اس ػ يةلدى أغلب ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.
 إبداة الرأي من ررؼ زلاف احلسابات ال يساعد علت االذتماـ أكثر هس لة اإلفصػاح والشػفافية لػدى أغلػبادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.
 ال يػتم علػت مسػػتوى أغلػب ادلؤسسػات الػػيت تشػمل عينػة الدراسػػة تػوفَت ادلنػاخ ادلناسػػب ػافظي احلسػابات هػػايسم ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية.
 ال يتم التيار زلاف احلسابات دلهمة التدقيق بناة علت م دأ المفاةة لدى أغلب ذ ادلؤسسات.كمػػا توصػػلنا كػ لن مػػن لػػجؿ ذػ ا الفصػػل إىل نتيجػػة عامػػة مفادذػػا أف التػػدقيق اخلػػارجي يلعػػب دورا ضػػعيفا يف
تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات لػػدى أغلػػب ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية العاملػػة بواليػػة سػػطيف .عمومػػا
ؽلمن تفصيل النتائع اليت توصل إليها دراستنا من لجؿ ما يلي:

نتائج الدراسة:
لقد توصلنا من لجؿ دراستنا ذ إىل النتائع التالية:
 oالنتائج المستخلصة من الفرضية الفرعية األولى:
إف جػػودة ادلعلومػػات ا اس ػ ية وكمػػا رأين ػا سػػابقا تعتمػػد بشػػمل ك ػػَت علػػت مػػدى صػػحة ذ ػ ادلعلومػػات ومػػدى
كفايػػة ومجةمػػة االلت ػػارات واإلج ػراةات الػػيت يقػػوـ هبػػا زلػػافظو احلسػػابات للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم سلػػارر
اللطاة اجلوذرية .إال أنه ومن لجؿ ادلؤسسات اليت تشمل عينة دراستنا التوصل إىل:
 عػػدـ كفايػػة االلت ػػارات واإلج ػراةات الػػيت يقػػوـ هبػػا أغلػػب زلػػافظي احلسػػابات للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم
سلارر اللطاة اجلوذرية عند قيامهم بتدقيق القوائم ادلالية اخلاصة هب الف ة مػن ادلؤسسػات ،ال سػيما فيمػا يتعلػق
بػ:
-

ادلراجعة احلسابية لتماليف إنتاج ادلنتوج نصف ادلصنع.
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 ادلراجعة احلسابية لتماليف إنتاج ادلنتوج تاـ الصنع.-

عدـ مشوؿ مهمة التػدقيق الػيت يقػوـ هبػا زلػافظو احلسػابات مصػا ألػرى دالػل ذػ ادلؤسسػات غػَت
مصلحة ا اس ة وادلالية قصد الت كد من صحة ودقة ادلعلومات من مصدرذا.

-

عدـ تسجيل بعػو زلػافظي احلسػابات حضػورا ميػدانيا أثنػاة عمليػة اجلػرد السػنوي الػيت تقػوـ هبػا ذػ
ادلؤسسػػات ،قصػػد الوقػػوؼ علػػت مػػدى الل ػ بػػالرر واإلج ػراةات القانونيػػة ا ػػددة لميفيػػة إعػػداد ،
والت كد من الوجود الفعلي وسجمة أصوؿ ذ ادلؤسسات.

 عػدـ مطال ػة أغلػػب زلػافظي احلسػابات الػ ين يػدققوف حسػابات ذػ ادلؤسسػات بأرسػاؿ مصػػادقاتلارجية لت كيد الرصدة اخلتامية للموردين أو الزبائن.
 اكتفػػاة بعػػو زلػػافظي احلسػػابات همارسػػة عمليػػة الرقابػػة علػػت الق ػوائم ادلاليػػة علػػت مسػػتوى ادلػػديرياتالعام ػػة ( ،)siègeأي دوف تس ػػجيل أي حض ػػور مي ػػداين عل ػػت مس ػػتوى الوح ػػدات التابع ػػة ذل ػػا ،قص ػػد
الت كد من صحة ادلعلومات اليت تشمل قوائمها ادلالية.
 عدـ كفاية عينات التدقيق اليت يستعُت هبا زلافظو احلسابات علت مستوى ذ ادلؤسسات.

 عدـ قدرة إدارة ذ ادلؤسسات علت اختاذ إجراةات تصحيحية فيما يتعلق ب عو التحفظات اليت يتناوذلػا زلػافظو
احلسابات يف تقاريرذم.
 أغلب مصادقات زلافظي احلسابات علت القوائم ادلالية اخلاصة هب الف ة من ادلؤسسات مت بتحفظات.
إف عدـ كفاية االلت ارات واإلجراةات اليت يقوـ هبا زلافظو احلسابات للحصػوؿ علػت أدلػة إث ػات وتقيػيم سلػارر
اللطاة اجلوذرية علت مستوى أغلػب ذػ ادلؤسسػات يعمػس ضػعف جػودة القػوائم ادلاليػة ادلعػدة مػن ق لهػا مػن جهػة،
وعدـ قدرة إجراةات التدقيق اليت يقوـ هبا زلػافظو احلسػابات علػت مسػتوى ذػ اللػَتة علػت ضػماف جػودة ادلعلومػات
ا اس ية بصورة قطعية ،أي أف القوائم ادلالية اخلاصة هب ادلؤسسات تمل وجود ألطاة أو اضلرافات.
 oالنتائج المستخلصة من الفرضية الفرعية الثانية:
إف مػػن بػػُت متطل ػػات جػػودة الق ػوائم ادلاليػػة وكمػػا رأينػػا سػػابقا أف تمػػوف مجئمػػة ،أي ختػػدـ ق ػرارات مسػػتملدمها
بصػػورة كافيػػة وعادلػػة (أي تػػوفر ادلعلومػػات المافيػػة وبصػػورة عادلػػة جلميػػع مسػػتملدميها) لتجنػػب تضػػليل ذ ػ الر ػراؼ
ادلستملدمة ذلا؛ وإف ث عمس ذلن فأهنا تفقد الغاية من إعدادذا .إال أنه ومن لجؿ دراستنا ذ فقد توصلنا إىل:
 عػػدـ ت ػػٍت أغلػػب ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة سياسػػة إفصػػاح إرادي وكػػاؼ لفائػػدة الر ػراؼ الػػيتتربطها عجقة هبا ولاصة عماذلا.
 عدـ ب ؿ أغلب زلافظي احلسابات قواعد العناية ادلهنية الجزمة يف إبداة رأيهػم حػوؿ كفايػة ومجةمػة سياسػةاإلفصاح اليت تنتهجها ذ ادلؤسسات لجؿ إعدادذم لتقاريرذم النهائية.
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بالتػػا نتوصػػل إىل نتيجػػة مفادذػػا ضػػعف سياسػػة اإلفصػػاح الػػيت تنتهجهػػا ذػ ادلؤسسػػات ،ومػػا ؼللفػػه ذلػػن مػػن
انعماسػػات س ػػل ية ج ػػودة قوائمهػػا ادلاليػػة مػػن جهػػة ،وضػػعف ق ػدرة زل ػػافظي احلسػػابات علػػت ض ػماف االذتم ػػاـ هس ػ لة
اإلفصاح والشفافية من جهة ألرى.
 oالنتائج المستخلصة من الفرضية الفرعية الثالثة:

إف م ػػن ب ػػُت أذ ػػم متطل ػػات ج ػػودة عملي ػػة الت ػػدقيق ال ػػيت يق ػػوـ هب ػػا زل ػػاف احلس ػػابات وكم ػػا رأين ػػا س ػػابقا متتع ػػه

باالسػػتقجلية المامل ػػة عنػػد أدائ ػػه دلهامػػه ،إال أن ػػه وم ػػن لػػجؿ دراس ػػتنا ذ ػ توص ػػلنا إىل أف اإلدارة عل ػػت مس ػػتوى ذ ػ
ادلؤسسات تعتم ررفا ولػو بطريقػة غػَت م ا ػرة يف تعيػُت ،التيػار وعػزؿ زلػافظي احلسػابات ،وبالتػا نتوصػل إىل أف نقػر
بع ػػدـ ت ػػوفر العوام ػػل والظ ػػروؼ ادلس ػػاعدة ػػافظي احلس ػػابات إلب ػػداة رأيه ػػم بم ػػل اس ػػتقجلية وموض ػػوعية ل ػػدى أغل ػػب
ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة ،وبالتا نستنتع ضعف جودة عملية التدقيق اليت يقوموف هبا.
 oالنتائج المستخلصة من الفرضية الفرعية الرابعة:

يعد معيػار المفػاةة وكمػا رأينػا سػابقا مػن بػُت أبػرز متطل ػات جػودة عمليػة التػدقيق ،دلػا لػه مػن دور يف شلارسػة رقابػة
فعالة علت القوائم ادلالية اخلاصة بادلؤسسات .إال أنه ومن لجؿ دراستنا ذ فقد توصلنا إىل:
 عدـ الل هعيار المفاةة كمعيار أساسي النتقاة زلافظي احلسابات علت مستوى أغلب ذ ادلؤسسات. عػػدـ تقيػػيم ومتابعػػة عمػػل زلػػاف احلسػػابات قصػػد الت كػػد مػػن كفاةتػػه وقدرتػػه علػػت شلارسػػة رقابػػة فعالػػة لفائػػدةادلساعلُت والرراؼ ذات ادلصلحة هب ادلؤسسات.
 عدـ ب ؿ زلافظي احلسابات لقواعد العناية ادلهنية فيما يتعلق بفهػم ادلنشػ ت ،وبي تهػا لتقيػيم سلػارر اللطػاةاجلوذرية.
وبالتا نستنتع ب ف عملية التيار زلافظي احلسابات دلهمة التدقيق ال تتم بناة علت م دأ المفاةة ،شلا قد
ينعمس من دوف ن علت جودة عملية التدقيق اليت يقوـ هباـ زلافظو احلسابات.
 oالنتائج المستخلصة من الفرضية الرئيسية:

توصلنا من لػجؿ ذػ الدراسػة إىل نتيجػة عامػة مفادذػا أف عمليػة التػدقيق الػيت يقػوـ هبػا زلػافظو احلسػابات

علت مستوى ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف واليػة سػطيف تسػاذم بشػمل ضػعيف يف تػدعيم ادلمارسػة اجليػدة
حلوكمة الشركات ،مع وجود فروؽ ك َتة بػُت ادلؤسسػات ،أي أف ذنػاؾ مؤسسػات يلعػب هبػا التػدقيق اخلػارجي دورا
قويا ،ومنها دور متوسط يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات.
 oالنتائج المتعلقة بواقع الحوكمة على مستوى المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة:

لقد توصل الدراسة إىل أف مستوى تط يق حوكمػة الشػركات لػدى أغلػب ادلؤسسػات الػيت تشػمل عينػة الدراسػة
ضعيف ،وذو ما يدؿ علت حجم التمللف ال ي تعيشه ذ الف ة من ادلؤسسات عػن ركػب ادلؤسسػات العادليػة يف ذػ ا
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اجملػػاؿ ،ويف غػػَت مػػن الطػػرؽ احلديثػػة وادلسػػتجدة للتسػػيَت واإلدارة ،وؽلمػػن إب ػراز أذػػم مظػػاذر ذ ػ ا التمللػػف مػػن لػػجؿ
النقاط التالية:
 عدـ الفصل بُت وظيفيت اإلدارة والرقابة ،وال ي عل مظاذر من لجؿ:

ترؤس ادلديرين العامُت جملالس إدارة أغلب ذ الف ة من ادلؤسسات؛



إ راؼ اإلدارة يف ذ ادلؤسسات علت عملية التيار زلافظي احلسابات؛

 إ راؼ اإلدارة علت وظيفة التدقيق الداللي.
 عػػدـ وجػػود أسػػاس إلرػػار فعػػاؿ حلوكمػػة الشػػركات لػػدى ذػ الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات يعمػػل علػػت وضػػع أسػػسحوكمتها.
 ضعف سياسة اإلفصاح والشفافية وانغجؽ ذ ادلؤسسات علت زليطها. غيػػاب جهػػاز رقػػال داللػػي مسػػتقل علػػت مسػػتوى ذػ الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات يتػػوىل مهمػػة السػػهر علػػت تقويػػةنظاـ الرقابة الشاملة هبا.
 التجاوزات ولرؽ الرر والقواعد القانونية لدى بعو ذ ادلؤسسػات ،ال سػيما فيمػا يتعلػق بقواعػد ا افظػةعلت استقجلية زلافظي احلسابات ،وال ي عل مظاذر يف:
 ارت اط بعو زلافظي احلسابات بعجقة مع أعضاة اإلدارة العليا يف ذ ادلؤسسات لارجة عن
ادلؤسسة؛
 تقدمي بعو زلافظي احلسابات الستشارات لإلدارة التنفي ية لارجػة عػن عمليػة التػدقيق الػيت يقومػوف
هبا؛

 عدـ الل هعيار المفاةة ك ساس اللتيار زلافظي احلسابات.
 التجػػاوزات ولػػرؽ الرػػر والقواعػػد ادلنظمػػة دلهنػػة التػػدقيق يف اجلزائػػر لػػدى بعػػو زلػػافظي احلسػػابات ،وال ػ يعل مظاذر يف:
 ع ػػدـ بػ ػ ؿ أغل ي ػػتهم لقواع ػػد العناي ػػة ادلهني ػػة الجزم ػػة يف إب ػػداة رأيه ػػم ح ػػوؿ كفاي ػػة ومجةم ػػة سياس ػػة
اإلفصاح اليت تنتهجها ذ ادلؤسسات لجؿ إعدادذم لتقاريرذم النهائية؛
 عػػدـ كفايػػة االلت ػػارات واإلج ػراةات الػػيت يقػػوـ هبػػا أغلػػب زل ػػافظي احلسػػابات للحصػػوؿ علػػت أدلػػة
إث ػػات وتقيػػيم سلػػارر اللطػػاة اجلوذريػػة عنػػد قيػػامهم بتػػدقيق الق ػوائم ادلاليػػة اخلاصػػة هب ػ الف ػػة مػػن
ادلؤسسات؛

 عػػدـ بػ ؿ زلػػافظي احلسػػابات لقواعػػد العنايػػة ادلهنيػػة فيمػػا يتعلػػق بفهػػم ادلنشػ ت وبي تهػػا لتقيػػيم سلػػارر
اللطاة اجلوذرية؛
 عدـ ب ؿ أغلب زلافظي احلسابات لقواعد العناية ادلهنية الجزمة للمحافظة علت استقجليتهم.
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الخاتمة

ذػػدف ذ ػ الدراسػػة إىل معرفػػة واقػػع ال ػدور ال ػ ي يلع ػػه التػػدقيق اخلػػارجي يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة

الشػػركات يف ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف ،وذلػػن نظ ػرا لعليػػة ذ ػ ا ادلوضػػوع مػػن جهػػة ولوجػػود
ارت ػػاط قػػوي بػػُت كػػل مػػن التػػدقيق اخلػػارجي وحوكمػػة الشػػركات مػػن جهػػة ألػػرى ،وبغيػػة الوصػػوؿ إىل قيػػق ذػ ا اذلػػدؼ
ارت ينا االنطجؽ من أربع فرضيات فرعية ،حبيث توجيه كل فرضية ضلو قياس متغَت من متغَتات الدراسة ،والػيت تتعلػق
أساسػػا ب ػ :مػػدى مسػػاعلة زلػػافظي احلسػػابات يف سػػُت جػػودة ادلعلومػػات ا اس ػ ية ،مػػدى اذتمػػامهم هس ػ لة اإلفصػػاح
والشفافية ،استقجليتهم ،وكفاةهتم .باعت ار أف ذ ادلؤ رات تعد من أبرز متطل ات احلوكمة بصفة عامػة و ليػة التػدقيق
اخلارجي بصفة لاصة.
كاف اذلػدؼ مػن الفرضػيتُت الوىل والثانيػة استقصػاة واقػع الػدور الػ ي يلع ػه زلػاف احلسػابات يف ذػ الف ػة مػن
ادلؤسسات من لجؿ مهمة التدقيق ادلملف هبا يف ضماف القوائم ادلالية ذات جػودة عاليػة لدمػة للمسػاعلُت (الدولػة)،
وكافة الرراؼ ذات ادلصلحة من موردين وزبائن وعماؿ .يف حُت أف اذلدؼ من الفرضيتُت الثالثػة والرابعػة ذػو اسػتنتاج
واقع توفر متطل ات جودة عملية التدقيق اخلارجي اليت تدعوا إليها حوكمة الشركات لدى ذ الف ة من ادلؤسسات.
لقد قمنػا جبمػع ال يانػات الػيت ضلتاجهػا يف دراسػتنا عػن رريػق توزيػع  59اسػتمارة اسػت انة علػت عينػة مػن اإلرػارات
العاملة هب ادلؤسسات (رئيس مصلحة ا اس ة وادلالية ،رئيس دائرة ادلالية وا اس ة ،مدير ا اس ة وادلالية ،مدير ،مػدير
عاـ ،أعضاة جلاف ادلشاركة) .و استملداـ برنامع احلزمة اإلحصائية للعلوـ اإلنسانية  SPSSدلعاجلتها إحصائيا.
وقد توصل ذ الدراسة إىل نفي الفرضيات الفرعيػة الربعػة الػيت تقػوـ عليهػا ،وت كيػد الفرضػيات ال ديلػة التاليػة
علت التوا :
 ال تساعد إجراةات عملية التدقيق اليت يقوـ هبػا زلػافظو احلسػابات يف سػُت جػودة ادلعلومػات ا اسػ ية
يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف.
 ال يسػػاعد إبػػداة ال ػرأي م ػػن رػػرؼ زلػػاف احلسػػابات يف االذتم ػػاـ أكثػػر هس ػ لة اإلفص ػػاح والش ػػفافية يف
ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف.
 ال يػػتم علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف تػػوفَت ادلنػػاخ ادلناسػػب ػػافظي
احلسابات ها يسم ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية.
 ال يػػتم التيػػار زلػػاف احلسػػابات دلهمػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات العمومي ػة االقتصػػادية يف واليػػة
سطيف بناة علت م دأ المفاةة.
مػػن مثػػة وبنػػاة علػػت ذ ػ النتػػائع والنتػػائع ادلتحصػػل عليهػػا مػػن لػػجؿ قيامنػػا بتحليػػل سلتلػػف فرضػػيات الدراسػػة
وفق ػرات االسػػت انة ،وباعت ػػار ث ػػوت عػػدـ تػػوفر أغلػػب متطل ػػات احلوكمػػة مػػن ليػػة الرقابػػة اخلارجيػػة (التػػدقيق اخلػػارجي)،
سواة فيما يتعلق بالعوامل ا ددة جلودة القوائم ادلالية ،واليت حددناذا سابقا يف:
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 عػػدـ كفايػػة االلت ػػارات وإجػراةات الرقابػػة الػػيت يقػػوـ هبػػا زلػػافظو احلسػػابات الكتشػػاؼ ادلملػػارر اجلوذريػػة عنػػدإعداد القوائم ادلالية المر ال ي من نه الت ثَت علت جودهتا؛
 عدـ قياـ زلافظي احلسابات علت مستوى ذ الف ة من ادلؤسسات بدورذم احلوكمي مػن لػجؿ إبػداة رأيهػمحوؿ عدـ مجةمة سياسة اإلفصاح اليت تنتهجها أغلب ذ ادلؤسسات لفائدة الرراؼ ذات ادلصلحة.
أو بالعوامل ا ددة جلودة عملية التدقيق ،وادلتمثلة فيما يلي:
 عدـ توفر الظروؼ والعوامل ا ددة الستقجلية زلافظي احلسابات؛ عدـ الل هعيار المفاةة ك ساس اللتيار زلافظي احلسابات.فأننػػا توصػػلنا إىل نتيجػػة عامػػة مفادذػػا أف عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقػػوـ هبػػا زلػػافظو احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذػ الف ػػة مػػن
ادلؤسسات تساذم بشمل ضعيف يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشػركات ،مػع وجػود فػروؽ ك ػَتة بػُت ادلؤسسػات،
أي أف ذنػػاؾ مؤسسػػات يلعػػب هبػػا التػػدقيق اخلػػارجي دورا قويػا ،ومنهػػا دور متوسػػط يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة
الشركات.
 oاالقتراحات:
بعػػد دراسػػة ادلوضػػوع مػػن اجلوانػػب النظريػػة والتط يقيػػة ،ومػػا التوصػػل إليػػه مػػن نتػػائع ،ؽلمػػن تقػػدمي االقًتاحػػات
التالية:
 تم ػػوين جلن ػػة سلتص ػػة (جل ػػاف الت ػػدقيق) عل ػػت مس ػػتوى ذػ ػ ادلؤسس ػػات تتم ػػوف م ػػن العض ػػاة غ ػػَت التنفيػ ػ يُتوادلسػػتقلُت عػػن اإلدارة التنفي يػػة ،حبيػػث يمػػوف أعضػػاؤذا ملمػُت هج ػاؿ ا اس ػ ة والتػػدقيق ،توكػػل إلػػيهم مهمػػة
اإل ػراؼ علػػت زلػػافظي احلسػػابات ومتابعػػة أعمػػاذلم وتقييمهػػا ،ومناقشػػتهم يف أتعػػاهبم والتنسػػيق بيػػنهم وبػػُت
اإلدارة التنفي ية من جهة وبينهم وبُت ادلدققُت الدالليُت من جهة ألرى.
 ضػػرورة االذتمػػاـ بعقػػد دورات متملصصػػة ػػافظي احلسػػابات حػػوؿ معػػايَت التػػدقيق الدوليػػة وكيفيػػة تط يقهػػا،باإلضػػافة إىل سيس ػػهم ب علي ػػة العمػػل هبػػا ،لصوص ػػا فيمػػا يتعلػػق بتص ػػميم اإلج ػراةات وااللت ػػارات الجزم ػػة
للمش ػػف ع ػػن االضلراف ػػات واللط ػػاة اجلوذري ػػة يف الق ػوائم ادلالي ػػة ادلنش ػػورة ،ويف رأي ػػي أف تم ػػوف ذ ػ ال ػػدورات
إلزامية.
 التنسػػيق بػػُت أعمػػاؿ ادلػػدقق الػػداللي واخلػػارجي ومنػػع تػػدالل أعماذلمػػا ،لاصػػة يف ظػػل عػػدـ كفايػػة عينػػاتالتدقيق اليت يدققها زلافظو احلسابات ،بشرط ضماف استقجلية ادلدقق الداللي من ررؼ جلاف التدقيق.
 ضرورة أف تموف ذناؾ رقابػة علػت زلػافظي احلسػابات مػن رػرؼ ادلنظمػات ادلهنيػة أو اذلي ػات ادلملتصػة للت كػدم ػػن الت ػزامهم بتط ي ػػق الق ػوانُت والتوص ػػيات ادلنظم ػػة للمهن ػػة ومع ػػايَت الداة والس ػػلوؾ ادلهني ػػُت ومع ػػايَت ا اس ػ ة
والتدقيق الدولية.
 علػػت اجلهػػات ادلملتصػػة يف اجلزائػػر اإلس ػراع يف وضػػع معػػايَت ورنيػػة للتػػدقيق وا اس ػ ة ،تتما ػػت مػػع لصػػائال ي ة االقتصادية ور يعة ادلؤسسات يف اجلزائر.
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 تػػوفَت الظػػروؼ ادلناس ػ ة لضػػماف االسػػتقجلية الماملػػة ػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذ ػ ادلؤسسػػات ،عػػنرريق احلد من تدلل اإلدارة ،سواة يف تعييػنهم أو التيػارذم ويف مناقشػتهم يف أتعػاهبم .ويف ذػ ا اإلرػار أقػًتح
إعػػادة النظ ػر يف القػػانوف رقػػم  32-11ادلتعلػػق بتعيػػُت زلػػافظي احلسػػابات ادلػػؤرخ يف  27جػػانفي  ،2011وال ػ ي
ممػػن حسػػب رأي ال احػػث إدارة ذػ ادلؤسسػػات وبطريقػػة غػػَت م ا ػػرة مػػن أف تمػػوف ررفػػا يف تعيػػُت زلػػافظي
احلسابات .ويف رأيػي أف يػتم التيػار زلػافظي احلسػابات مػن رػرؼ جلنػة مسػتقلة تابعػة م ا ػرة للجمعيػة العامػة
للمساعلُت ،حبيث ال يموف لإلدارة علت مستوى ذ ادلؤسسات أية عجقة أو سلطة عليها.
 بنػػاة أسػػاس إلرػػار فعػػاؿ علػػت مسػػتوى ذ ػ الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات ،يعمػػل علػػت ديػػد الصػػجحيات وتوزيػػعالدوار وادلسؤوليات ها يضمن حقوؽ ادلساعلُت وكافة الرراؼ ذات العجقة هبا.
 oاآلفاق البحثية:
ق ل أف نتطرؽ إىل اقػًتاح مواضػيع مسػتق لية يف نفػس رلػاؿ دراسػتنا ،نقػوـ أوال بػاقًتاح إجػراة دراسػة أوسػع وأمشػل
يف نفػػس ذ ػ ا ادلوضػػوع ،تشػػمل سلتلػػف ادلؤسسػػات هػػا فيهػػا ادلؤسسػػات ذات الطػػابع اخلػػاص ،حػػىت نػػتممن مػػن ت كيػػد
نتائجنا ،ومن مثة نستطيع تعميمها علت بيع ادلؤسسات االقتصػادية علػت مسػتوى الػًتاب الػورٍت .وعلػت العمػوـ ؽلمػن
اقًتاح ادلواضيع التالية:
 اسًتاتيجيات سُت الداة احلوكمي يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف اجلزائر. دور رللس اإلدارة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف اجلزائر. التنسػ ػػيق بػ ػػُت وظيفػ ػػيت التػ ػػدقيق الػ ػػداللي واخلػ ػػارجي ودورذػ ػػا تػ ػػدعيم ادلمارسػ ػػة اجليػ ػػدة حلوكمػ ػػة الشػ ػػركات يفادلؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية.
 جل ػػاف الت ػػدقيق ودورذ ػػا يف ت ػػدعيم ادلمارس ػػة اجلي ػػدة حلوكم ػػة الش ػػركات يف ادلؤسس ػػات العمومي ػػة االقتص ػػادية يفاجلزائر.
 س ػ ل ضػػماف اسػػتقجلية ادلػػدقق الػػداللي ودورذػػا يف تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات يف ادلؤسسػػاتالعمومية االقتصادية يف اجلزائر.

174

المالحق
الملحق رقم ( :)1قائمة المؤسسات الخاضعة للدراسة الميدانية.
الرقم
1
2

المؤس ـ ـسـ ـ ــة
املؤسسة الوطنية لصناعة األكياس واألشرطة البالستيكية
املؤسسة الوطنية للنقل احلضري سطيف

E.N.P.C SPA

E.T.U.S

3

مركب تربية الدواجن اهلضاب

4

املؤسسة الوطنية لصناعة البالستيك واملطاط

5
6
7
8
9
01
00
12
13
14

مؤسسة خمازن املتوسطية سطيف

MAG SOUMMAM

الشركة الوطنية لصناعة القوالب واألدوات
املؤسسة الوطنية حلقن ونفخ البالستيك

SPA E.N.P.C

املؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء E.D.I.M.C.O

املؤسسة الوطنية للرتكيبات الصناعية
املؤسسة الوطنية للدهون
الشركة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية

TARSI

ENP

SPA E.N.P.E.C SIEGE

جممع الرياض سطيف  -الشركة األم-
املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة
شركة اإلمسنت عني الكبرية

SPA S.C.A.E.K

15

حملبة التل سطيف

16

مؤسسة مطاحن اهلضاب سطيف

17

املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية

18

وحدة الزيوت والعجالت سطيف

09

A.M.C

E.N.I.E

N.A.F.T.A.L

وحدة الغاز املميع N.A.F.T.A.L

21

املؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري

20

شركة بيع التجهيزات املنزلية والصناعية اجلزائرية

22

شركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية سطيف

BCR

BCR SPA
SANIAK

23

مؤسسة G.E.T.I.C

24

املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية سطيف S.N.V.I SETIF

25

مؤسسة K.A.H.R.I.F

26

املؤسسة الوطنية للدلفة البالستيكية

27

مؤسسة

28

SPA E.N.P.C

E.M.I.V.A.R

املؤسسة الوطنية لصناعة اجللود

الملحق رقم ( :)2استمارة

االستبيان.

جامعة سطيف -10-
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
تخصص :الحوكمة ومالية مؤسسة
استمارة استبيان

يف إطار حتضري رسالة ماجستري حتت عنوان :دور التدقيق الخارجي في تدعيم الممارسة
الجيدة لحوكمة الشركات ،واليت سنتطرق من خالذلا إىل توضيح الدور الذي ميكن أن يلعبو التدقيق
اخلارجي باعتباره آلية من آليات احلوكمة يف تفعيل حوكمة الشركات يف ادلؤسسات العمومية
االقتصادية يف اجلزائر.
يسعدنا سيدي (سيديت) ،اختياركم ضمن عينة الدراسة للمشاركة يف إثراء ىذا ادلوضوع
األكادميي ،مومنيني أنفسنا بتفهمكم ،وقناعة منا بأنكم ستولون كل االىتمام خالل اإلجابة على
ىذه األسئلة.
مع شكرنا ادلسبق نتعهد لكم أن مسامهتكم ستحاط بالسرية وأهنا لن تستخدم سوى ألغراض
البحث العلمي.

الطالب :عاشوري عبدالناصر

معلومات عامة عن عينة الدراسة:
المؤسسة:
المؤهل العلمي:
الوظيفة الحالية

أقل من جامعي

1

جامعي

رئيس مصلحة املالية واحملاسبة

1

مدير احملاسبة واملالية

3

مدير عام

5

2

ما بعد التدرج

3

رئيس دائرة املالية واحملاسبة

2

مدير

4

عضو يف جلنة املشاركة

6

الخبرة المهنية:
 الفرضية األولى:
 oتساااعد اج ارا ات عملي اة التاادقي الااق ي ااوم ااا حمااااحل ابسااابات يف حتسااو ج ااودة املعلومااات احملاس اابية يف املؤسسااات
العمومية االقتصادية يف والية سطيف.
 اىل أي مدى أنتم مواا ون على العبارات التالية اذا ما اعتربنا الفرتة املرجعية ىي السنة املالية  3102م؟ (ضع دائرة علىالرقم املواا إلجابتك).
العبارة

موافق نوعا ما غير
موافق

.1

تا ااور ادارة مؤسسا اات م حرص ا اا واىتماما ااا كبا اار حنا ااو ضا اامان ق ا اوائم ماليا ااة ذات

دون
رأي

3

3

1

1

.2

س ااالت التوجيا ااات ال ااق ق اادماا ل اام حم ااااحل ابس ا اابات يف تط ااوير مس ااتوى
معارا م.

3

2

1

1

.3

مل ي تفى حمااحل ابسابات بالتادقي علاى مساتوى املديرياة العاماة وحسا ،بال
مشلت مامة التدقي مجيع الوحدات.

3

3

1

1

مصداقية وجودة عالية.

1

.4

استعان حمااحل ابسابات أثنا أدا ه ملامتو باملراجعة ابسابية للفواتر.

3

3

1

1

.5

استعان حمااحل ابسابات أثنا أدا ه ملامتو باملراجعة ابساابية لت االيف اإلنتااج

3

3

1

1

نصف املصنع.
.6

اسااتعان حمااااحل ابسااابات أثنااا أدا ه ملامتااو باملراجعااة ابسااابية لت اااليف انتاااج
املنتوج التام الصنع.

3

3

1

1

.7

سجل حمااحل ابسابات حضور ميداين أثنا قيام م بعملياة اجلارد السانوي سانة
3102م.

3

3

1

1

.8

طال ،حمااحل ابسابات بإرسال مصادقات لتأكيد األرصدة اخلتامية للزبائن.

3

3

1

1

.9

طالا ا اا ،حما ا ااااحل ابسا ا ااابات بإرسا ا ااال مصا ا ااادقات لتأكيا ا ااد األرصا ا اادة اخلتاميا ا ااة
للموردين.

3

3

1

1

 .11مشل اات مام ااة الت اادقي ال ااق ق ااام ااا حم ااااحل ابس ااابات مص ااا أ اارى دا اال
مؤسست م غر مصلحة احملاسبة واملالية.

3

3

1

1

 .11اكتشفتم أ طا وقعتم اياا عند اعادادكم ل اوائم م املالياة دفاردكم صاداة بعاد

3

3

1

1

مامة التدقي اخلارجي.
 .12العينا ا ااة الا ا ااق دق اا ا ااا حما ا ااااحل ابسا ا ااابات تعتا ا اارب كاايا ا ااة م ارنا ا ااة مجا ا اام أعما ا ااال
مؤسست م..

3

3

1

1

 .13يتم على مستوى مؤسست م يف اطار عملية التدقي التنسي بو أعماال حماااحل
ابسابات واملدق الدا لي.

3

3

1

1

 .14تض اامن ت ري اار حم ااااحل ابس ااابات حتف ااات لع اادم اع ااادة ت ي اايم األص ااول عل ااى

3

2

1

0

 .15تضمن ت رير حمااحل ابسابات حتف ات حول طري ة حساب الت اليف.

3

2

1

0

3

3

1

1

مستوى مؤسست م.

 .16يتم حساب الت اليف على مستوي مؤسست م بش ل دقي .

2

 .17يتم اعادة ت ييم أصول مؤسست م بانت ام.

3

3

1

1

 .18مام ااة الت اادقي امل ل ااف ااا حم ااااحل ابس ااابات عل ااى مس ااتوى مؤسس اات م أدت
ب م اىل االىتمام أكثر بصحة الت ييدات احملاسبية.

3

3

1

1

 .19تع اارب ال اوائم املالي ااة اخلاص ااة بالس اانة املالي ااة  3102م ع اان الوض ااع امل ااار اب ي ااي

3

3

1

1

ملؤسست م.
 .21تضمن ت رير حمااحل ابسابات حتف ات أ ارى تتعلا باملعلوماات الاق تتضامناا
قوائم م املالية.
 .21مت معاجلة مجيع التحف ات الق تضمناا ت رير حمااحل ابسابات.
 .22أشار حمااحل ابسابات يف ت ريره جلميع التحف ات الق تناوهلا
 .23مل يصادق حمااحل ابسابات على قوائم م املالية املتعل ة بالسنة املالية 3102م.

3

3

1

1

3

2

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

 الفرضية الثانية:
 oيساااعد اباادا ال ارأي ماان طاارا حمااااحل ابسااابات يف االىتمااام أكثاار دسااألة اإلاصااا والشاافااية يف املؤسسااات العموميااة
االقتصادية يف والية سطيف.
 ضع دائرة على اإلجابة الق تراىا مواا ة اذا ما اعتربنا الفرتة املرجعية ىي السنة املالية  3102م.العبارة

موافق نوعا ما غير
موافق

دون
رأي

سااالت عمليااة التاادقي الااق قااام ااا حمااااحل ابسااابات يف انتاااج ق اوائم ماليااة

3

2

1

0

 .35مامة التدقي الق قام ا حمااحل ابسابات أدت ب م اىل االىتماام أكثار بدقاة

3

2

1

1

.24

أكثر وضو .

3

املعلومات الق تتضمناا قوائم م املالية.
 .36يتم عرض قوائم م املالية بطري ة تتسم بالوضو وب ابلية أكرب للفام.
 .37يتم على مساتوى مؤسسات م عارض م حا اىل جانا ،قاوائم م املالياة حتتاوي
على شر وتوضيح ل ااة املعلومات احملاسبية الق حتتوياا.
 .38قاما اات مؤسسا اات م باإلاصا ااا اإلرادي عا اان ت ريا اار حما ااااحل ابسا ااابات املتعل ا ا
بالسنة املالية  3102م.
.22

قاماات مؤسساات م باإلاصااا اإلرادي عاان املعلومااات الااق تتعلا بأدائاااا املااار
أو الوظيفي اخلاص بسنة  3102م بالجرائد.

 .21قاماات مؤسساات م باإلاصااا اإلرادي عاان املعلومااات الااق تتعلا بأدائاااا املااار
أو الوظيفي لسنة

 3102م

في موقعاا اإلل رتوين.

3

3

1

1

3

2

1

1

3

2

1

0

2

3

0

1

3

2

1

0

.1

 .20تفصح مؤسست م عن قوائماا املالية لعماهلا الراغبو يف االط ع على ادا ىا
ووضعيتاا املار.

3

 .23مت علااى مسااتوى مؤسساات م ا ل ساانة  3102م اإلاصااا علااى املوضااوعات
اخلاصة باألطراا الق تربطاا ع قة دؤسست م والاق أثارت بشا ل ماادي علاى

3

على

3

1

1

3

1

1

أدا ىا.
 .22تضمن ت رير حمااحل ابسابات حتف اات تتعلا بسياساة اإلاصاا الاق تنتاجااا
مؤسست م.

2

3

1

0

4

 الفرضية الثالثة:
 oيااتم علااى مسااتوى املؤسسااات العموميااة االقتصااادية يف واليااة سااطيف تااوار املنااا املناساا ،حملاااا ي دماا يساامح هلاام بإباادا
رأيام ب ل است لية وموضوعية.
 .ضع دائرة على اإلجابة الق تراىا مواا ة. من يتوىل ت دمي طل ،عزل وطل ،جتديد ع د حمااحل ابسابات يف مؤسست م اىل مجعية املسالو؟
1

جملس اإلدارة

2

0

ال أدري

4

مديرية املالية واحملاسبة

جلنة خمتصة مست لة عن اإلدارة العليا

3

جاة أ رى حددىا.............

 يف حالة ما اذا كانت اجابتك حتمل رقم  1من يرتأس جملس اإلدارة؟ حدد وظيفتو:
..................
 من يتوىل ا تيار املدق اخلارجي يف مؤسست م؟

1

جملس اإلدارة

3

جلنة يعيناا جملس اإلدارة

0

ال أدري

2

مديرية احملاسبة واملالية

4

جاة أ رى حددىا

 يف حالة ما ان كانت اجابتك حتمل رقم  3امن يرتأس ىذه اللجنة؟ حدد وظيفتو:
.................
 ضع دائرة على اإلجابة الق تراىا مواا ة.العبارة

موافق

نوعا ما غير
موافق

 .34توجااد علااى مسااتوى مؤسساات م جلااان خمتصااة ومساات لة عاان اإلدارة التنفيذيااة
تتوىل عملية اإلشراا على حمااحل ابسابات ومتابعة أعمالو.

3

3

دون
رأي
1

1

5

 .35حمااحل ابسابات الذي يتوىل تدقي حسابات مؤسست م ال يتصل مباشرة
باإلدارة التنفيذية.

3

3

1

1

 .36حمااااحل حسااابات م ال تربطااو أيااة ع قااة مااع أحااد أعضااا اإلدارة العلي ااا يف
مؤسست م ( صداقة قرابة ع قة عمل ارج املؤسسة).

3

3

1

1

 .37ال ت ااوم ادارة مؤسساات م بطلاا ،استشااارات ماان حمااااحل حسااابات م ارجااة
عن عملية التدقي الق ي وم ا.

3

2

1

1

 الفرضية الرابعة:
 oيااتم علااى مسااتوى املؤسسااات العموميااة االقتصااادية يف واليااة سااطيف ا تيااار حمااااحل ابسااابات ملامااة التاادقي بنااا ا علااى
مبدأ ال فا ة.
 ىل حمااحل ابسابات الذي تور تدقي قوائم م املالية اخلاصة بسنة  3102م معو لعادتو متتاليتو؟
نعم

2

ال

دون رأي

1

0

 يف حالة ما كانت اجابت م حتمل الرقم  2اما ىي األسباب الق جعلت م جتددون ايو الث ة؟
كفا تو

1

التعود على طري ة عملو

2

أ رى حددىا

3

دون رأي

0

…………………………
 اىل أي مدى أنتم مواا ون على العبارات التالية اذا ما اعتربنا الفرتة املرجعية ىي السنة املالية  3102م؟ (ضع دائرة علىالرقم املواا إلجابتك).

6

العبارة

موافق نوعا ما غير
موافق

دون
رأي

 .38يتم على مستوى مؤسست م ت ييم ومتابعة عمل حمااحل ابساابات قصاد التأكاد
من كفا تو.

3

2

1

0

حرصاات اجلاااة امل لفااة با تيااار حمااااحل ابسااابات علااى انت ااا األكفااأ ماان بااو

3

2

1

0

.29

املرتشحو.
.01

دتتل ااك اجلا ااة امل لف ااة با تي ااار حم ااااحل ابس ااابات االس اات لية ال امل ااة يف اخت اااذ
قراراهتا.

3

2

1

0

.00

احرتم اات اجلا ااة امل لف ااة با تي ااار حم ااااحل ابس ااابات عل ااى مس ااتوى مؤسس اات م
األطاار واإلج ارا ات ال انونيااة احملااددة لشااروط وكيفيااات تعيياانام وانت ااا ىم مثاال:
النزاىة والشفااية يف اال تيار.

3

2

1

0

 .03قام حمااحل ابسابات بعملية م ارنة بو معلومات م املالياة واملعلوماات املشاا ة يف
املؤسسات الق تعمل يف نفس نشاط مؤسست م.

3

3

1

1

.02

قام حمااحل ابسابات باالسرتشاد دعاير احملاسبة الدولية.

2

3

0

1

.00

قام حمااحل ابسابات باالسرتشاد دعاير التدقي الدولية.

3

3

1

1

 .05مل يتبااع حمااااحل ابسااابات نفااس اج ارا ات العماال الااق اعتماادىا ا ل الزيااارات
الساب ة.
.06حم ااااحل ابس ااابات عل ااى دراي ااة جي اادة وتام ااة دتختل ااف مراح اال عملي ااة اإلنت اااج أو
اخلدمات الق ت دماا مؤسست م.

3

2

3

3

1

1

1

0

7

8

الملحق رقم

الملحق رقم

(:)3

قائمة األساتذة المحكمين

لالستبيان.

االسم واللقب

مكان العمل

أ.د .باروش زين الدين

جامعة سطيف 0

أ.د .بلمهدي عبد الوهاب

جامعة سطيف 0

د .العايب عبد الرمحان

جامعة سطيف 0

د .بلعلى فاروق

جامعة سطيف 2

د .شريقي عمر

جامعة سطيف 0

( :)4بعض مخرجات برنامج ال  SPSSكما هي:
FREQUENCIES VARIABLES=C7
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
\travail spss deنهائية ماجيستسر مذكرة\[Ensemble_de_données1] H:
modeficationeeeee 2.sav

Statistiques
المهنٌة الخبرة
Valide

59

N
0

Manquante

المهنٌة الخبرة
Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Pourcentage

Effectifs

1,7

1,7

1,7

1

أقل من  5سنوات

22,0

20,3

20,3

12

من  5إلى10

37,3

15,3

15,3

9

من  10إلى  15سنة

100,0

62,7

62,7

37

أكثر من15

100,0

100,0

59

Total

Valide

FREQUENCIES VARIABLES=C5
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Statistiques
ًالمؤهل العلم
Valide

59

N
Manquante

0
ًالمؤهل العلم
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

ًأقل من الجامع

24

40,7

40,7

40,7

ًجامع

32

54,2

54,2

94,9

ما بعد التدرج

3

5,1

5,1

100,0

59

100,0

100,0

Valide

Total

FREQUENCIES VARIABLES=C6
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques
الوظٌفة
Valide

59

N
Manquante

0
الوظٌفة
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

رئٌس مصلحة المالٌة والمحاسٌة

11

18,6

18,6

18,6

رئٌس دائرة المالٌة والمحاسبة

21

35,6

35,6

54,2

مدٌر المالٌة والمحاسٌة

12

20,3

20,3

74,6

مدٌر وحدة

7

11,9

11,9

86,4

مدٌر عام

4

6,8

6,8

93,2

عضو فً لجنة المشاركة

4

6,8

6,8

100,0

59

100,0

100,0

Valide

Total

T-TEST
/TESTVAL=46
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=H1
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques sur échantillon unique
N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

H1

28

41,8571

5,77808

1,09196

Test sur échantillon unique
Valeur du test = 46
t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Intervalle de confiance 95% de la

moyenne

différence
Inférieure

H1

-3,794

27

,001

-4,14286

Supérieure

-6,3834

-1,9024

T-TEST
/TESTVAL=20
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=H2
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques sur échantillon unique
N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

H3

53

7,2264

1,73916

,23889

Test sur échantillon unique
Valeur du test = 8
t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Intervalle de confiance 95% de la

moyenne

différence
Inférieure

H3

-3,238

T-TEST
/TESTVAL=18
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=H4
/CRITERIA=CI(.95).

52

,002

-,77358

-1,2530

Supérieure
-,2942

Test-t
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques sur échantillon unique
N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

H4

30

16,2333

3,68298

,67242

Test sur échantillon unique
Valeur du test = 18
t

ddl

Sig. (bilatérale)

Différence

Intervalle de confiance 95% de la

moyenne

différence
Inférieure

H4

-2,627

29

,014

-1,76667

Supérieure

-3,1419

NPAR TESTS
/CHISQUARE=Q42
/EXPECTED=EQUAL
/MISSING ANALYSIS.

Tests non paramétriques
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Test du Khi-deux
Fréquences
2013 هل محافظ الحسابات الذي تولى تدقٌق قوائمكم المالٌة الخاصة بالسنة
معٌن لعهدتٌن متتالٌتٌن
Effectif observé

Effectif

Résidu

théorique
ال

13

28,5

-15,5

نعم

44

28,5

15,5

Total

57
Test
هل محافظ الحسابات
الذي تولى تدقٌق
قوائمكم المالٌة الخاصة
 معٌن2013 بالسنة
لعهدتٌن متتالٌتٌن

Khi-deux
Ddl
Signification asymptotique

16,860

a

1
,000

-,3914

a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences
théoriques inférieures à 5. La fréquence
théorique minimum d'une cellule est 28,5.

FREQUENCIES VARIABLES=Q42
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques
هل محافظ الحسابات الذي تولى تدقٌق قوائمكم المالٌة
 معٌن لعهدتٌن متتالٌتٌن2013 الخاصة بالسنة
Valide

57

N
Manquante

2

 معٌن لعهدتٌن متتالٌتٌن2013 هل محافظ الحسابات الذي تولى تدقٌق قوائمكم المالٌة الخاصة بالسنة
Effectifs

Valide

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

ال

13

22,0

22,8

22,8

نعم

44

74,6

77,2

100,0

Total

57

96,6

100,0

2

3,4

59

100,0

Système manquant

Total

NPAR TESTS
/CHISQUARE=Q43
/EXPECTED=EQUAL
/MISSING ANALYSIS.

Tests non paramétriques
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Test du Khi-deux
Fréquences
ماهً األسباب التً جعلتكم تجددون فٌه الثقة
Effectif observé

Effectif

Résidu

théorique
كفاءته

13

13,3

-,3

التعود على طرٌقة عمله

20

13,3

6,7

مالئم لإلدارة

7

13,3

-6,3

Total

40

Test
ًماهً األسباب الت
جعلتكم تجددون فٌه
الثقة
Khi-deux

6,350

Ddl

a

2

Signification asymptotique

,042

a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences
théoriques inférieures à 5. La fréquence
théorique minimum d'une cellule est 13,3.

FREQUENCIES VARIABLES=Q43
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques
ًالثقة فٌه تجددون جعلتكم التً األسباب ماه
Valide

40

Manquante

19

N

ًالثقة فٌه تجددون جعلتكم التً األسباب ماه
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

كفاءته

13

22,0

32,5

32,5

التعود على طرٌقة عمله

20

33,9

50,0

82,5

مالئم لإلدارة

7

11,9

17,5

100,0

Total

40

67,8

100,0

Système manquant

19

32,2

59

100,0

Valide

Manquante

Pourcentage

Total

NPAR TESTS
/CHISQUARE=Q34
/EXPECTED=EQUAL
/MISSING ANALYSIS.

Tests non paramétriques
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Test du Khi-deux
Fréquences
من ٌتولى تقدٌم طلب عزل وطلب تجدٌد عقد محافظ الحسابات فً مؤسستكم إلى جمعٌة
المساهمٌن
Effectif observé

Effectif

Résidu

théorique
مجلس اإلدارة

32

10,5

21,5

مدٌرٌة المالٌة والمحاسبة

4

10,5

-6,5

الجمعٌة العامة للمساهمٌن

3

10,5

-7,5

sgp

3

10,5

-7,5

Total

42

Test
من ٌتولى تقدٌم طلب
عزل وطلب تجدٌد عقد
ًمحافظ الحسابات ف
مؤسستكم إلى جمعٌة
المساهمٌن
Khi-deux

58,762

Ddl

a

3

Signification asymptotique

,000

a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences
théoriques inférieures à 5. La fréquence
théorique minimum d'une cellule est 10,5.

FREQUENCIES VARIABLES=Q34
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
من ٌتولى تقدٌم طلب عزل وطلب تجدٌد عقد محافظ الحسابات فً مؤسستكم إلى جمعٌة المساهمٌن
Effectifs

Total

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

مجلس اإلدارة

32

54,2

76,2

76,2

مدٌرٌة المالٌة والمحاسبة

4

6,8

9,5

85,7

الجمعٌة العامة للمساهمٌن

3

5,1

7,1

92,9

sgp

3

5,1

7,1

100,0

Total

42

71,2

100,0

Système manquant

17

28,8

59

100,0

Valide

Manquante

Pourcentage

NPAR TESTS
/CHISQUARE=Q35
/EXPECTED=EQUAL
/MISSING ANALYSIS.

Tests non paramétriques
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Test du Khi-deux
Fréquences
 من ٌترأس مجلس اإلدارة1 فً حالة ما كانت اجابتك تحمل رقم
Effectif observé

Effectif

Résidu

théorique
الرئٌس المدٌر العام

26

16,0

10,0

ًطرف خارج

6

16,0

-10,0

Total

32

Statistiques
من ٌتولى تقدٌم طلب عزل وطلب تجدٌد عقد محافظ
الحسابات فً مؤسستكم إلى جمعٌة المساهمٌن
Valide

42

Manquante

17

N

Test
فً حالة ما كانت
1 اجابتك تحمل رقم
من ٌترأس مجلس
اإلدارة
Khi-deux

12,500

ddl
Signification asymptotique
a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences
théoriques inférieures à 5. La fréquence
théorique minimum d'une cellule est 16,0.

FREQUENCIES VARIABLES=Q35
/ORDER=ANALYSIS.

a

1
,000

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques
 من ٌترأس1 فً حالة ما كانت اجابتك تحمل رقم
مجلس اإلدارة
Valide

32

Manquante

27

N

 من ٌترأس مجلس اإلدارة1 فً حالة ما كانت اجابتك تحمل رقم
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

الرئٌس المدٌر العام

26

44,1

81,3

81,3

ًطرف خارج

6

10,2

18,8

100,0

Total

32

54,2

100,0

Système manquant

27

45,8

59

100,0

Valide

Manquante

Pourcentage

Total

NPAR TESTS
/CHISQUARE=Q36
/EXPECTED=EQUAL
/MISSING ANALYSIS.

Tests non paramétriques
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Test du Khi-deux
Fréquences
من ٌتولى اختٌار المدقق الخارجً فً مؤسستكم
Effectif observé

Effectif

Résidu

théorique
مجلس اإلدارة

23

13,5

9,5

لجنة ٌعٌنها مجلس اإلدارة

28

13,5

14,5

1

13,5

-12,5

2

13,5

-11,5

Sgp
جمعٌة المساهمٌن
Total

54

Test
من ٌتولى اختٌار
ًالمدقق الخارجً ف
مؤسستكم
Khi-deux

43,630

ddl

a

3

Signification asymptotique

,000

a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences
théoriques inférieures à 5. La fréquence
théorique minimum d'une cellule est 13,5.

FREQUENCIES VARIABLES=Q36
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques
من ٌتولى اختٌار المدقق الخارجً فً مؤسستكم
Valide

54

N
Manquante

5

من ٌتولى اختٌار المدقق الخارجً فً مؤسستكم
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

مجلس اإلدارة

23

39,0

42,6

42,6

لجنة ٌعٌنها مجلس اإلدارة

28

47,5

51,9

94,4

1

1,7

1,9

96,3

2

3,4

3,7

100,0

54

91,5

100,0

5

8,5

59

100,0

Sgp
جمعٌة المساهمٌن
Total

Manquante

Pourcentage

Système manquant

Total

NPAR TESTS
/CHISQUARE=Q37
/EXPECTED=EQUAL
/MISSING ANALYSIS.

Tests non paramétriques
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav

Test du Khi-deux
Fréquences
 فمن ٌترأس هذه اللجنة3 فً حالة ما إن كانت اجابتك تحمل رقم
Effectif observé

Effectif

Résidu

théorique
الرئٌس المدٌر العام

6

4,7

1,3

مدٌر المحاسبة والمالٌة

17

4,7

12,3

طرف آخر حدده

1

4,7

-3,7

مدٌر التجارة والتسوٌق

3

4,7

-1,7

رئٌس دائرة المحاسبة والمالٌة

4

4,7

-,7

ًطرف خارج

1

4,7

-3,7

مدٌر الشؤون القانونٌة

1

4,7

-3,7

Total

33

Test
فً حالة ما إن كانت
3 اجابتك تحمل رقم
فمن ٌترأس هذه اللجنة
Khi-deux

41,879

Ddl

a

6

Signification asymptotique

,000

a. 7 cellules (100,0%) ont des fréquences
théoriques inférieures à 5. La fréquence
théorique minimum d'une cellule est 4,7.

FREQUENCIES VARIABLES=Q37
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
[Ensemble_de_données1] H:\\نهائية ماجيستسر مذكرةtravail spss de
modeficationeeeee 2.sav
Statistiques
 فمن ٌترأس3 فً حالة ما إن كانت اجابتك تحمل رقم
هذه اللجنة
Valide

33

Manquante

26

N

فً حالة ما إن كانت اجابتك تحمل رقم  3فمن ٌترأس هذه اللجنة
Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Pourcentage

Effectifs

18,2

18,2

10,2

6

الرئٌس المدٌر العام

69,7

51,5

28,8

17

مدٌر المحاسبة والمالٌة

72,7

3,0

1,7

1

طرف آخر حدده

81,8

9,1

5,1

3

مدٌر التجارة والتسوٌق

93,9

12,1

6,8

4

رئٌس دائرة المحاسبة والمالٌة

97,0

3,0

1,7

1

طرف خارجً

100,0

3,0

1,7

1

مدٌر الشؤون القانونٌة

100,0

55,9

33

Total

44,1

26

Système manquant

100,0

59

Valide

Manquante
Total

قائمة المراجع
أوال  -المراجع باللغة العربية:
 الكتب
)1

احتاد الشركات االستثمارية ،حوكمة الشركات ،مركز عمان حلوكمة الشركات ،نشر من رنرم مبت نة اق،نا ،
س تمرب

.1111

)2

أمحد على خضر ،حوكمة الشركات ،دار الفبر اجلامعي ،اإلسبندرية ،مجهورية مصر العربية.1111 ،

)3

أمحند علنى خضننر ،اإلفصااح والشاايافية ك حاا ئ اااوك الفوكماة فاال قااتو الشااركات ،دار الفبنر اجلننامعي،
اإلسبندرية ،مصر.1111 ،

)4

حسني امحد دحدوح ،حسني يوسف القاضي ،ئراجعة الفسابات المتقائة :اإلطار النظري واإلجراءات
العملية ،اجلزء االول ،الط عة  ،1دار الثقا،ة للنشر ،االردن.1119 ،

)5

حامد رل ة حممد أبوهي ة ،أصول المراجعة ،دار زمزم للنشر ،عمان ،اقردن ،الط عة اقوىل.1111 ،

)6

شارلز هل ،جارديث جونز ،اإلوارة االستراتيجية ئاخل ئتكائل ،مرتجم م ررم حممد سيد أمحد ع د
ادلتعال وإمساعيل علي بسيوين ،دار ادلريخ ،الرياض ،ادلملبة العربية السعودية،

)7

.1118

رننار ع نند العننال محنناد ،حوكمااة الشااركات ( الميااامي -الم اااوك-التجااار ) ،النندار اجلامعيننة ،ط ،1مصننر،
.1115

)8

ع يند سنعد شنرم ولطنف محنود بركنات ،أصاول ئراجعاة الفساابات مركنز اقمنني للنشنر والتوزين ،،صننعاء،
اليم .2007،

)9

ع ند الوهنان نصننر علنى وشنلاية السننيد شنلاية ،ئراجعااة الفساابات وحوكمااة الشاركات فاال بيلاة ا مااال
العربية والاولية المعاصرة ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسبندرية ،مصر.1117 ،

 )11ع نند الوهننان نصننر علنني وشننلاية السننيد شننلاية ،ئعااارير المراجعااة الاوليااة والت كيااا الم ناال ،دار التعلننيم
اجلامعي ،اإلسبندرية ،مصر.1113 ،
 )11ع نند احلمينند ع نند ا ينند ال ل نداوي ،أساااليب اإلحصاااء للعلااوي االقتصاااورة و وارة ا مااال ئااع اساات ااي
برتائج ال  ،spssدار وائل للنشر ،عمان ،اقردن ،الط عة اقوىل،

.1119

 )11حمم نند مص ننطفى س ننليمان ،حوكم ااة الش ااركات وئعالج ااة اليس اااو الم ااالل واإلواري ،ال نندر اجلامعي ننة للنش ننر،
اإلسبندرية ،مجهورية مصر العربية.1116 ،

 )13حمم نند مص ننطفى س ننليمان ،وور حوكم ااة الش ااركات ف اال ئعالج ااة اليس اااو الم ااالل واإلواري ،ال نندار اجلامعي ننة
للنشر ،اإلسبندرية ،القاهرة.1119 ،
 )14حممنند بننويني ،المراجعااة وئراق ااة الفسااابات ئااى النظررااة ل ا الواقااع ،دي نوان ادلط وعننات اجلامعيننة ،الط عننة
الثانية ،اجلزائر،

.1115

 )15حممد مسري الص ان وع د الوهان نصر علي ،المراجعة ال ارجياة ،الندار اجلامعينة للنشنر ،اإلسنبندرية ،مصنر،
.1111

 ئااخالت
)1

العايب ع د الرمحان ،مداخلة حتت عننوان تشاط التاقيق الااخلل بيى الواقع الجزائاري والممارساات الاولياة،
مقدم ننة إىل ادللتق ننى ال ننور الث ننام ح ننول مهن ننة الت نند ي

اجلزائ ننر الوا نن ،وا  ،ننا

ظ ننل ادلس ننت دات العادلي ننة

ادلعاصننرة  ،ادلننن م من رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة  11أوت  ،1955سننبيبدة،
اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر
)1

.1111

أمننال عينناري و خننرون ،مداخلننة حتننت عن نوان تط يااق ئ اااوك الفوكمااة فاال الميسسااات المصاارفية ،مقدمننة إىل
ادللتق ننى ال ننور ح ننول حوكم ننة الش ننركات كفلي ننة للل نند م ن الفس نناد ادل ننال واإلداري ،ادل ننن م م ن ر ننرم كلي ننة العل ننوم
اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسبرة ،اجلزائر ،يومي  7-6ماي

)3

.1111

أمح نند اي نند و خ ننرون ،مداخل ننة حت ننت عنن نوان وور حوكما ااة ت ااركات الت ا ا ئيى فا اال تفقي ااق جا ااووة المعلوئا ااات
المفاسا ا ا ية ف ا اال الجزائ ا اار مقدم ن ننة إىل ادل ن ننالر ال ن نندول الث ن ننام ح ن ننول دور احلوكم ن ننة

يفعي ن ننل أداء ادلاسس ن ننات

واال تصنناديات ،ادلننن م م ن رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة حسنني ة ب ن بننوعلي
الشلف ،اجلزائر ،يومي  11-19نو،مرب
)4

.1113

أمحد ايد نور الدي  ،مداخلة حتت عنوان تاقيق الفساابات ووور فال حوكماة الشاركات ،مقدمنة إىل ادللتقنى
الننور حننول مهنننة التنند ي

اجلزائننر الوا نن ،وا ،ننا

ظننل ادلسننت دات العادليننة ادلعاصننرة  ،ادلننن م م ن رننرم

كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة  11أوت  ،1955سبيبدة ،اجلزائر ،يومي  11-11أكتنوبر
.1111

)5

بو،اسنة سنليمان و خنرون ،مداخلنة حتنت عننوان لجناة التااقيق الاااخلل كماااخل لتيعيال ئ ااوك الفوكماة فاال
الشا ااركات ورفا ااع أواءما ااا مقدمن ننة إىل ادل ننالر الن نندول الث ننام حن ننول

دور احلوكمن ننة

يفعي ننل أداء ادلاسسن ننات

واال تصنناديات ،ادلننن م م ن رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة حسنني ة ب ن بننوعلي،
الشلف ،اجلزائر ،يومي  11- 19نو،مرب .1113
)6

بن ع نند الرمحننان نرمينان و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان واقااع الفوكمااة فاال بيلااة ا مااال الجزائررااة ،مقدمننة إىل
ادلالر العلمي الندول حنول لينات حوكمنة ادلاسسنات ومتطل نات حتقين التنمينة ادلسنتدامة ،ادلنن م من رنرم كلينة
العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة اصدي مرباح ،ور لة ،اجلزائر ،يومي  16 -15نو،مرب

)7

.1113

بديسنني ،هيمننة ،مداخلننة حتننت عننوان التاااقيق الااااخلل ووور فاال تجاااح ئسااار تط يااق الفوكمااة ،مقدمننة إىل
ادللتقى الور الثام حول مهنة التد ي

اجلزائر الوا  ،وا ،ا

ظل ادلسنت دات العادلينة ادلعاصنرة  ،ادلنن م

م ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة  11أوت  ،1955سنبيبدة ،اجلزائنر ،ينومي
 11أكتوبر
)8

-11

.1111

ب نرا أمحنند و خننرون ،مداخلننة حتننت عن نوان وور حوكمااة الشااركات فاال التنساايق باايى اليااات الرقابااة الااخليااة
وال ارجية ،مقدمة إىل ادللتقى الور حول حوكمة الشركات كفلينة لللند من الفسناد ادلنال واإلداري ،ادلنن م من
رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة حممنند خيضننر ،بسننبرة ،اجلزائننر ،يننومي  7-6منناي
.1111

)9

بلعننادي عمننار و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان وور حوكمااة الشااركات فاال رساااء ئ اااوك اإلفصاااح والشاايافية،
مقدمة إىل ادللتقى العلمي الور حول احلوكمنة اااسن ية للماسسنة ( وا ن ،،رهاننات و ،نا ) ،ادلنن م من رنرم
كلي ننة اال تص ننادية والت اري ننة وعل ننوم التس ننيري ،جامع ننة الع ننره ب ن مهي نندي ،أم ب نوا ي ،اجلزائ ننر ،ي ننومي  8-7ديس ننمرب
.1111

 )11بنرا حممنند و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان أثاار اإلصااالحات المفاسا ية لا ميكلااة المنظمااات الم نيااة فاال
الجزائر ،مقدمنة إىل ادللتقنى الندول حنول اإلصناح اااسنز

اجلزائنر ،ادلنن م من رنرم كلينة العلنوم اال تصنادية

والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة اصدي مرباح ،ور لة ،اجلزائر ،يومي  31-19نو،مرب

.1111

 )11ج ننودي حمم نند رم ننزي ،مداخل ننة حت ننت عن نوان امتم اااي لجن ااة ئع ااارير المفاسا ا ة الاولي ااة باإلفص اااح المفاسا ا ل
كماااخل لفوكمااة الشااركات ،مقدمننة إىل ادللتقننى الننور حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند م ن الفسنناد ادلننال
واإلداري ،ادلننن م م ن رننرم كلي ننة العل ننوم اال تصننادية والت اري ننة وعل ننوم التس ننيري ،جامع ننة حممنند خيض ننر ،بس ننبرة،
اجلزائر ،يومي  7-6ماي

.1111

 )11مجع ننة حمم نند ال ننر يز ،مداخل ننة حت ننت عنن نوان حوكم ااة العالق ااة ب اايى أطا اراي التعاق ااا ف اال الص ااي اإلس ااالئية
المرابفة المضاربة ) ،مقدمة إىل منالر اخلندمات ادلالينة اإلسنامية الثناين ،ادلنن م من رنرم ادلركنز العنال للمهن
ادلالية واإلدارية ،أكادميية الدراسات العليا ،ررابلس ،لي يا ،يومي  18-17أ،ريل .1111
 )13خنشننور مجننال و خننرون ،مداخلننة حتننت عن نوان وور لجااا ئراجعااة الفسااابات فاال تيعياال حوكمااة الشااركات،
مقدمة إىل ادللتقى النور حنول حوكمنة الشنركات كفلينة لللند من الفسناد ادلنال واإلداري ،ادلنن م من رنرم كلينة
العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسبرة ،اجلزائر ،يومي  7-6ماي

.1111

 )14حام نند ن ننور ال نندي و خ ننرون ،مداخل ننة حت ننت عنن نوان وور حوكم ااة الش ااركات ف اال الف ااا ئ ااى اليس اااو الم ااالل
واإلواري للقطااال ال ااا  ،مقدمننة إىل ادللتقننى ال ننور حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند م ن الفسنناد ادلننال
واإلداري ،ادلننن م م ن رننرم كلي ننة العل ننوم اال تصننادية والت اري ننة وعل ننوم التس ننيري ،جامع ننة حممنند خيض ننر ،بس ننبرة،
اجلزائر ،يومي  7-6ماي

.1111

 )15حب ننيم بن ن ج ننروة ،مداخل ننة حت ننت عنن نوان الفوكم ااة ف اال الميسس ااات المص اارفية – ئف اااوات ا ئعاريرم ااا
وتط يقات ااا -ئااع اإلتااارة لفالااة الجزائاار ،مقدمننة إىل ادلننالر العلمنني النندول حننول ليننات حوكمننة ادلاسسننات
ومتطل ننات حتقين التنميننة ادلسننتدامة ،ادلننن م من رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة
اصدي مرباح ،ور لة ،اجلزائر ،يومي  16 -15نو،مرب

.1113

 )16حننوري زينننب ،مداخلننة حتننت عن نوان التاااقيق باايى الماااال والفاااار ،مقدمننة إىل ادللتقننى الننور الثننام حننول
مهنننة التنند ي

اجلزائننر الوا نن ،وا ،ننا

ظننل ادلسننت دات العادليننة ادلعاصننرة  ،ادلننن م م ن رننرم كليننة العلننوم

اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة  11أوت  ،1955سبيبدة ،اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر

.1111

 )17حسننني ير ننى ،و خننرون ،مداخلننة حتننت عن نوان وور التاااقيق الااااخلل فاال وارة الم اااطر واتعكاسااات ل ا
تط يااق حوكمااة الميسسااات مقدمننة إىل ادللتقننى الننور حننول مهنننة التنند ي

اجلزائننر الوا نن ،وا ،ننا

ظننل

ادلست دات العادلية ادلعاصرة  ،ادلن م م ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارينة وعلنوم التسنيري ،جامعنة  11أوت
 ،1956سبيبدة ،اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر

.1111

 )18دادان ع د الوهان و خرون ،مداخلة حتت عنوان أثر حوكماة الميسساات لا ئساتوف اإلفصااح المفاسا ل
فل ال ياتات المالياة ،مقدمنة إىل ادلنالر العلمني الندول حنول لينات حوكمنة ادلاسسنات ومتطل نات حتقين التنمينة
ادلسننتدامة ،ادلننن م م ن رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة اصنندي مربنناح ،ور لننة،
اجلزائر ،يومي  16-15نو،مرب .1113

 )19زبنري ع نناش و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان الفكا الراتااا لتفقيااق التنميااة المسااتاائة فاال فررقيااا ئااى ئنظااور
اآلليااة اإلفررقيااة للتقيااي ئااى ق اال النظااراء ،مقدمننة إىل ادلننالر العلمنني النندول حننول ليننات حوكمننة ادلاسسننات
ومتطل ننات حتقين التنميننة ادلسننتدامة ،ادلننن م من رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة
اصدي مرباح ،ور لة ،اجلزائر ،يومي  16 -15نو،مرب .1113
 )11زعي ط نور الدي  ،مداخلة حتت عننوان المعاارير الاولياة للتااقيق ،مقدمنة إىل ادللتقنى النور الثنام حنول مهننة
التد ي

اجلزائر الوا  ،وا ،ا

ظل ادلست دات العادلية ادلعاصرة  ،ادلن م م ررم كلية العلوم اال تصنادية

والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة  11أوت  ،1955سبيبدة ،اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر

.1111

 )11ساسني ،طيمننة و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان وور حوكمااة الشااركات فاال الفااا ئااى اليساااو المااالل واإلواري
للقطااال ال ااا

الجزائااري ،مقدمننة إىل ادللتقننى الننور حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند م ن الفسنناد ادلننال

واإلداري ،ادلننن م م ن رننرم كلي ننة العل ننوم اال تصننادية والت اري ننة وعل ننوم التس ننيري ،جامع ننة حممنند خيض ننر ،بس ننبرة،
اجلزائر ،يومي  7-6ماي

.1111

 )11شننو ي ج نناري و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان وور المراجعااة ال ارجيااة فاال ارساااء و ااائ حوكمااة الشااركات
مقدم ننة إىل ادللتق ننى ال ننور الث ننام ح ننول مهن ننة الت نند ي

اجلزائ ننر الوا نن ،وا  ،ننا

ظ ننل ادلس ننت دات العادلي ننة

ادلعاصرة  ،ادلن م م ررم كلينة العلنوم اال تصنادية والت ارينة وعلنوم التسنيري ،جامعنة  11أوت  ،1955سنبيبدة،
اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر

.1111

 )13شريفي عمر ،مداخلة حتت عننوان ئفافظ الفسابات بيى الم اي والمسايوليات :وراساة ئقارتاة بايى الجزائار
وت ااوتا والمغ اار  ،مقدم ننة إىل ادللتق ننى ال ننور الث ننام ح ننول مهن ننة الت نند ي

اجلزائ ننر الوا نن ،وا  ،ننا

ظ ننل

ادلست دات العادلية ادلعاصرة  ،ادلن م م ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارينة وعلنوم التسنيري ،جامعنة  11أوت
 ،1956سبيبدة ،اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر

.1111

 )14عاش ننور مرزين ن و خ ننرون ،مداخل ننة حت ننت عنن نوان حوكم ااة الش ااركات ب اايى فلس ااية المي ااوي اإلواري و ئكاتي ااة
التجساايا اليعلاال ،مقدمننة إىل ادللتقننى الننور حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند م ن الفسنناد ادلننال واإلداري،
ادلن م م ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسنبرة ،اجلزائنر،
 7ماي

ينومي -6

.1111

 )15ع د العال حممدي ،مداخلة حتت عنوان وور ئفافظ الفسابات فل تيعيال الياات حوكماة ال ناوح للفاا ئاى
اليس اااو الم ااالل واإلواري ،مقدم ننة إىل ادللتق ننى ال ننور ح ننول حوكم ننة الش ننركات كفلي ننة للل نند م ن الفس نناد ادل ننال

واإلداري ،ادلننن م م ن رننرم كلي ننة العل ننوم اال تصننادية والت اري ننة وعل ننوم التس ننيري ،جامع ننة حممنند خيض ننر ،بس ننبرة،
اجلزائر ،يومي  7-6ماي

.1111

 )16ع نندي نعيمننة ،مداخلننة حتننت عن نوان وور المراجعااة كيليااة لفوكمااة الميسسااات الجزائررااة ،مقدمننة إىل ادللتقننى
النندول حننول إشننبالية حوكمننة الشننركات وإلزاميننة اح نرتام أخا يننات اقعمننال

ظننل اقزمننة اال تصننادية الراهنننة،

ادلن م م ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة بناجي خمتنار ،عنابنة ،اجلزائنر،

ينومي -18

 19س تمرب .1119
 )17عائش ننة س ننلمى كيلل نني و خ ننرون ،مداخل ننة حت ننت عنن نوان أث اار تط ي ااق قوا ااا حوكم ااة الش ااركات لا ا ج ااووة
المعلوئات المفاس ية واإلفصاح المفاس ل ،مقدمة إىل ادلالر العلمني الندول حنول لينات حوكمنة ادلاسسنات
ومتطل ننات حتقي ن التنميننة ادلسننتدامة ،ادلننن م م ن رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري ،جامعننة
اصدي مرباح ،ور لة ،اجلزائر ،يومي  16 -15نو،مرب

.1113

 )18غض ان حسام الدي  ،مداخلة حتنت عننوان تفاو ت نال تماواج الفوكماة اإلساالئل فال المصااري اإلساالئية،
مقدمنة إىل ادللتقننى النندول الثالننث حننول حاكميننة الشننركات وادلسنناولية االجتماعيننة وربننة اقس نوا الناشن ة ،ادلننن م
م ررم كلية العلوم اال تصادية واإلدارية ،جامعة الريموك ،اقردن ،يومي  18-17أ،ريل .1113
 )19غامل ع د اهلل ،مداخلة حتت عنوان الم اوك ا ساسية لتط يق الفوكماة المفاسا ية فال الميسساة ،مقدمنة إىل
ادللتق ننى ال نندول حن ننول احلوكم ننة اااس ن ن ية للماسسن ننة (وا نن ،،رهان ننات ،وأ،ن ننا ) ،ادل ننن م م ن ن رن ننرم كلي ننة العلن ننوم
اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة العره ب مهيدي ،أم ال وا ي ،اجلزائر ،يومي  8-7ديسمرب

.1111

، )31ننروم حممنند الصنناة ،مداخلننة حتننت عن نوان وور وظييااة التاااقيق الااااخلل فاال ا ا و ا واء المااالل واالواري
للشركات مقدمة إىل ادللتقنى النور حنول مهننة التند ي

اجلزائنر الوا ن ،وا ،نا

ظنل ادلسنت دات العادلينة

ادلعاصرة  ،ادلن م م ررم كلينة العلنوم اال تصنادية والت ارينة وعلنوم التسنيري ،جامعنة  11أوت  ،1956سنبيبدة،
اجلزائر ،يومي  11-11أكتوبر
)31

.1111

وريشنني العينند و خننرون ،مداخلننة حتننت عن نوان وور تط يااق اليااات حوكمااة الشااركات فاال التقلياال ئااى اليساااو
المااالل واإلواري ،مقدمننة إىل ادللتقننى الننور حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند م ن الفسنناد ادلننال واإلداري،
ادلن م م ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسنبرة ،اجلزائنر،
 7ماي

.1111

ينومي -6

 )31مقنراين ع نند البننرم و خننرون ،مداخلننة حتننت عننوان أمميااة اإلصااالحات المتعلقااة بم نااة التاااقيق فاال اإلتاراي
والمراق ة فل تجسيا تط يق النظاي المفاس ل المالل ،مقدمة إىل ادللتقى الندول حنول الن نام اااسنز ادلنال
مواجهننة ادلعننايري الدوليننة للملاسن ة وادلعننايري الدوليننة للمراجعننة ،ادلننن م من رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة
وعلوم التسيري ،جامعة سعد دحلب ،ال ليدة ،اجلزائر ،يومي  14-13ديسمرب .1111
 )33ناصننر سننليمان ،مداخلننة حتننت عننوان وور الفوكمااة فاال وارة ئ اااطر الصااكوح اإلسااالئية ،مقدمننة إىل ادلننالر
الن نندول الثن ننام حن ننول دور احلوكمن ننة

يفعين ننل أداء ادلاسسن ننات واال تصن نناديات ،ادلن ننن م م ن ن رن ننرم كلين ننة العلن ننوم

اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة حسي ة ب بوعلي ،الشلف ،اجلزائر ،يومي  11-19نو،مرب

.1113

 )34ن نوال العزيننزي ،مداخلننة حتننت عن نوان المساايولية االجتما يااة و القت ااا بفوكمااة الشااركات ،مقدمننة إىل ادللتقننى
النندول حننول حاكميننة الشننركات وادلسنناولية االجتماعيننة وربننة اقسنوا الناشن ة ،ادلننن م من رننرم كليننة اال تصنناد
والعلوم اإلدارية ،جامعة الريموك ،اقردن ،يومي  18-17أ،ريل .1113
 )35هيدون ليلى رمية ،مداخلة حتت عنوان التكائل بيى ئ نة التاقيق واليات الفوكمة لمواج اة اليسااو الماالل
واإلواري فل ظال ئعاارير المراجعاة الاولياة ،مقدمنة إىل ادللتقنى النور حنول حوكمنة الشنركات كفلينة لللند من
الفساد ادلنال واإلداري ،ادلنن م من رنرم كلينة العلنوم اال تصنادية والت ارينة وعلنوم التسنيري ،جامعنة حممند خيضنر،
بسبرة ،اجلزائر ،يومي  7-6ماي

.1111

 )36هوام مجعة ،مداخلة حتت عنوان وور حوكمة الشركات فل تفقيق جووة المعلوئاات المفاسا ية ،مقدمنة إىل
ادللتقى العلمي الور حول احلوكمة اااس ية للماسسة ( وا  ،،رهانات و ،نا ) ،ادلنن م من رنرم كلينة العلنوم
اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة العره ب مهيدي ،أم بوا ي ،اجلزائر ،يومي  8-7ديسمرب .1111

 المجالت
)1

أمحن ن نند بن ن ننال ،خوصص ا ا ااة الميسسا ا ااات العموئي ا ا ااة االقتصا ا اااورة فا ا اال الجزائ ا ا اار ا س ا ا ا ا

اآللي ا ا ااات

الميكاتيزئااات) ،حبننوث وأورا عمننل ادللتقننى النندول حننول ا تصنناديات اخلوصصننة والنندور اجلدينند للدولننة ،
جامعة ،رحات ع اس ،كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،سطيف ،اجلزائنر ،ادلنعقند خنال الفنرتة
 5-3أكتوبر  ،1114العدد
)1

.)1114( 13

بنوهزة حممنند ،االصااالحات فال الميسسااات العموئيااة الجزائررااة باايى الطماوح والواقااع ،حبننوث وأورا عمننل
ادللتقننى النندول حننول ا تصنناديات اخلوصصننة والنندور اجلدينند للدولننة  ،جامعننة ،رحننات ع نناس ،كليننة العلننوم

اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التس ننيري ،سننطيف ،اجلزائننر ،ادلنعقنند خننال الفننرتة  5-3أكت ننوبر  ،1114الع نندد

13

(.)1114
)3

باالر ي التي ناين ،المفاس ة اإلباا ية :الميامي وا سااليب الم تكارة لتجميال صاورة الااخل ،جملنة العلنوم
اال تصادية وعلوم التسيري ،كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسنيري ،جامعنة سنطيف  ،1اجلزائنر ،العندد
 11لسنة .1111

)4

صاة صناحلي ،أساليب تنمية المشارو ات المصاغرة والصاغيرة والمتوساطة فال االقتصااو الجزائاري ،جملنة
كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري ،جامعة ،رحات ع اس ،سطيف ،اجلزائر ،العدد

)5

.)1114( 13

حممد ع د الفتاح العشماوي ،اليات حوكمة ال زاتة العائة ،أعمال ملتقى حوكمنة اخلزاننة العامنة ،ادلنن م من
ررم ادلن مة العربية للتنمية اإلدارية ،الرباط ،ادلملبة ادلغربية ادلتلدة ،جويلية .1117

)6

عمر ا ال يو،ي ادلشهداين ،تاقيق التفك الميسسل فل ظل ئعارير التاقيق المتعااري لي اا ،جملنة أداء
ادلاسسات ،جامعة ور لة ،اجلزائر ،العدد .1111-11

)7

ياسننني العايننب ،تقيااي سياسااة تموراال الميسسااات االقتصاااورة فاال الجزائاار ،جملننة كليننة العلننوم اال تصننادية
والت ارية وعلوم التسيري جلامعة اصدي مرباح ،ور لة ،اجلزائر ،العدد .)1111( 11

 ئواقع ا تترتت وكتب لكتروتية
)1

)(pdf

اإلحتنناد النندول للملاس ن يني ،صاااارات المعااارير الاوليااة لرقابااة الجااووة والتاااقيق والمراجعااة و مليااات
الت كيااا ا خاارف وال ااائات اات العالقااة ،إصنندارات االحتنناد النندول للملاسن ني ،الط عننة اقوىل ،نيويننورك،
الواليات ادلتلدة اقمريبية ،ياريخ اإلصدار 1111 ،ادلو ،

)1

. www.ifac.org

جنون سنوليفان و خننرون ،حوكماة الشااركات فال القاار الفااوي والعشاررى ،يرمجنة سنليم كننرم ،إصندار مركننز
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