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 اإلىداء
 أىدي ىذا العمل إلى الوالدين الكريمين حفظيما اهلل وأطال في عمرىما

 وأخواتي البنات حفظيم اهلل    عالء الدينإلى أخي  

 إلى كل أصدق ائي وزمالئي

 عبد الناصر                                       
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 التشكرات
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  بإتمام ىذه المذكرة، وعلى ما    رب  

مننت بو علي  من توفيق وسداد، وعلى ما منحتني إياه من صبر وقوة على  
 تخطي الص عاب وتذليل العقبات.

 
لى كل من قدم  يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير والعرف ان إ

 من أساتذة وإداريين    مذكرة المتواضعةنجاز ىذه اللي يد المساعدة في إ
 وأخص بالذكر:

 بن فرحات ساعداألستاذ المشرف: األستاذ الدكتور  
 مانحالعايب عبد الر الدكتور                 

كما أتقدم بشكر خاص إلى كافة اإلطارات العاملة في المؤسسات التي خضعت  
  ضيافتيم.متشكرين ليم تعاونيم وحسن   لدراستنا

              

 عبد الناصر                                                
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  ةـــقدمـــــالم

 الشـركات الضاييـة  ىلـعض  كـ   ماليـة عـد  خففااـات واهنيـا ات 12بداية القـرن الــ و  02هناية القرن الـ  شهدت       

حيــك كــان هبــار خعيلــا  مــا  لــدى شــركة   أيانيــاتلتهــا  مث  1998بكو يــا اوبوبيــة ســبة  Daewoo ابتــدام مــك شــركة 
Flowte  مث جـــام  و  الوتيـــات ايتعـــد  بـــكع ن خ ـــ   شـــركة 1999ســـبة  Enron    الـــُ ت ضـــد ســـابة أكـــ  شـــركة

  Parmalatوشــركُ  Allied Irish Bank  و2002ســبة  Tycoكــل مــك شــركة  تلتهــا بضــد  لــ  .2001أمريكــا ســبة 

اتهنيـــا ات والفحـــالي اياليـــة  شـــل األســـالين التقليديـــة   مبـــة  ذهأثعتـــ  هـــ لقـــد .وغـــ هم مـــك الشـــركات Vivendiو
اتصــا  اتاتصــا يات الــدول ايتحــر   بصــفة فا ــة و اعلــ  والــُ كــان لههو هــا دثــا  مدويــة ونتــال  مــدمره  ا ميلــعاعاه

لـُ كانـ  األمر الذي   ة اوهات ايضبية خىل خجرام   اسات مضمقـة لتعديـد األسـعال الرلييلـة االضايي بصف عامة  
ف ايــــة األغــــ    نتيجــــة للتصــــر ات   والــــُ كانــــ  تــــرتعا بشــــكل كعــــ  باووانــــن ا اســــعية والتدايقيــــةهاو ام حــــدوث

مـك طـر  مكاتـن  ؤوالت عن   القوالم ايالية والضمليات ا اسعية مك طـر  اد ا   التبفيذيـة هـذه الشـركات  بتواطـ
 نهـمخىل الععـك عـك عـ  الضـا   باوهـات ايتتصـةاألمر الذي   ة   اهاحيلاب عملية تدايقالتدايق الُ كان  تتوىل 

حقـــوا كا ـــة  مبـــا يحـــمكيـــة  ومرااعـــة ســـلور ايـــديريك اغـــ  األف يـــد  للعـــد مـــك ممـــل هـــذه ايما ســـات وأســـالين جد
 .األطرا   ات ايصلعة   هذه الشركات

 ةجمموعــ ميكــك تضريفــى علــ  أنــى الــذيو   الشــركات  حبوكمــةزيــا   اتهتمــا  مبــا يضــر  مبفهــو   كــان نتيجــة لــذل         
  اييلــا ن ومحايــة لتلكــات وضــمان حقــوا  األنشــ ة وايعــا إل وادجــرامات الــُ تــؤ ي خىل فدمــة مصــا  الشــركات

مــك فــ ل تــتم أ ــعع   لا ســة اكوكمــة ايتتصــن  ــكنوكمــا يــذكر بضــ   .ومجيــة األطــرا  األفــرى  ات ايصــلعة
 ترب ها ع اات هي مجضية اييلا ن  وبة التدايق  التدايق الدافلي واخلا جي  جملس اد ا  .عد  أطرا  أساسية 

الُ تقو  عليها حوكمة الشركات  يا هـا مـك أثـر   اكصـول علـ   اآللياتيضت  التدايق اخلا جي مك بن أهم        
ة  وكوهنـا الوسـيلة الوحيـد  الـُ يضتمـد عليهـا أ ـعال اوالم مالية متتاز بد جة عالية مك الشفا ية واد صـا  وايصـدااي

 .ســتق لية وحيــا    الــرأياايصــا  بشــكل كعــ    لا ســة حقهــم   الراابــة علــ  ايؤسيلــة  نهــرا يــا تتمتــة بــى مــك 
هيـــل ايؤسيلـــة مـــك اوانـــن اد ا ي أ اابيـــة   هـــي وســـيلة لتعيلـــن األ ام الـــو يفي بايؤسيلـــة وت أ ا خضـــا ة خىل كوهنـــا 

 ام األوجتبعها   الدو ات ايقعلـة  وكـذل  اككـم علـ  ف امكتشا  خمتلف عبا ر اخللل واألا والضملي  مك ف ل 
 .اتايؤسيلذه التيلي ي وأ ام و يفة الراابة الدافلية هب
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  حــاليبيئــة أعماهــا عــد   قــد عر ــ  خن اوزالــر لييلــ  مبضــزل عــك الفحــالي واتهنيــا ات الــُ شــهدها الضــا          
مك بيبها  حـيعة ببـ  اخلليفـة وكـذل  خ ـ   بضـ  العبـور اخلا ـة  وكـذل  مـا أ ـعي يصـ لي علـي تيلـميتى   مالية

 ــفة لا ســات  خىلأســعال حــدوه هــذه الفحــالي  رجــة بضــ  ايتتصــنوي   ؛0وســوناطرار  1بفحــيعُ ســوناطرار 
كتشـا ها ا كتشـا ها أو   ا حـدوثها أو   عـد   وأن ايـداق اخلـا جي يتعمـل ميلـؤولية كعـ    خمـا    اكوكمة اليلـليمة

 وعد  اد صا  عبها.
 عل  ضوم هذا ال ر  ميكببا خبراز خشكالية هذا الععك مك ف ل طر  اليلؤال التا :        

عيشااا  ف  ااي عينتوااا ف عي نوماااة  هااو قع اار اقت عيقاال ار عيفاا تعي  ااي ااال ال عينن توااة عي ااال  ي و نااة ماا  
 عال قص اية  ي قالية وطاف ؟

 يبا طر  األسئلة الفرعية التالية:أدايق   هذا اليلؤال الرلييلي ا تبغية الت        
o    هــل تيلــاعد خجــرامات عمليــة التــدايق الــُ يقــو  هبــا ســا د اكيلــابات   ايلــن جــو   ايضلومــات ا اســعية

 ؟صا ية   وتية س يفايؤسيلات الضمومية اتات

o  هل ييلاعد خبدام الرأي مك طر  سا د اكيلابات   اتهتما  أكمر مبيلألة اد صا  والشـفا ية   هـذه الفئـة
 ايؤسيلات؟مك 

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

o علـــ  معـــدأ  ا د اكيلـــابات يهمـــة التـــدايق ببـــامهـــل يـــتم علـــ  ميلـــتوى هـــذه الفئـــة مـــك ايؤسيلـــات افتيـــا  ســـ
 ؟الكفام 

 اضا ف عيلتعوة  

 عيفاضاة عيائاااة: -

o  كوكمـة  التدايق الُ يقـو  هبـا سـا هو اكيلـابات  و  اـوي   تـدعيم ايما سـة اويـد  عمليةتلضن
 اتاتصا ية   وتية س يف ؟  ايؤسيلات الضمومية  الشركات
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 عيفاضا ف عيفا اة: -

o    ـــدايق الـــُ يقـــو  هبـــا ســـا د اكيلـــابات   ايلـــن جـــو   ايضلومـــات ا اســـعية تيلـــاعد خجـــرامات عمليـــة الت
 ايؤسيلات الضمومية اتاتصا ية   وتية س يف.

o  الشـفا ية   هـذه الفئـة مـك ييلاعد خبدام الرأي مك طر  سا د اكيلابات   اتهتما  أكمر مبيلألة اد صا  و
 ايؤسيلات.

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

o الكفام  عل  معدأ ا د اكيلابات يهمة التدايق بباميتم عل  ميلتوى هذه الفئة مك ايؤسيلات افتيا  س. 

 عيلتعوة :هناة أ 

تــدعيم ايما ســة اخلــا جي    عمليــة التــدايقالــدو  الــذي تلضعــى فــ ل خبــراز وااــة الد اســة مــك  هــذه تههـر أ يــة       
 ااوهـــو  الـــُ تعـــذه فا ـــة    ـــل  الشـــركات   ايؤسيلـــات الضموميـــة اتاتصـــا ية   وتيـــة ســـ يفوكمـــة ك اويـــد 

الواــو   خىلمــك  ون شــ  يــؤ ي ســو  األمــر الــذي  وايــا   الفيلــا  اد ا يخطــا  اككــم الراشــد وسا بــة  اوزالــر  
وبالتـا  اييلـا ة    ـتي ا ـال لـو الراـي هبـذه ايهبـة وتفضيـل  عل  نقاط او  وضضف هذا الـدو    تـدعيم اكوكمـة  

مصـا  تتضـرض هـا  اـد التقليل مك ايتاطر الُ و ها والبهوض هبا وجضلها تلضن  و ها اكوكمي كما جين  ومك مثة 
 هذه ايؤسيلات ومصا  اييلا ن وبااي األطرا  الُ ترب ها ع اة هبا.

 : هد  هذه الد اسة خىل :  أهلعف عيلتعوة 

 نتيجة لههو  مفهو  حوكمة الشركات. التدايق اخلا جيبيان مدى ت و  و يفة  -

 اخلا جي و قا يت لعات اكوكمة. التدايقالقواعد ال زمة داامة نها  سكم ألعمال التضر  عل  األسس و  -

 الُ يقو  هبا ايداق اخلا جي. التدايقعل  خجرامات  التدايقتوضيي مدى تأث  وان  -

  اســــة وااـــــة  و  ايــــداق اخلـــــا جي   ايلـــــن جــــو   ايضلومـــــات ا اســـــعية   بضــــ  ايؤسيلـــــات الضموميـــــة  -
 اتاتصا ية   وتية س يف.

 هتما  مبيلألة اد صا  والشفا ية   هذه ايؤسيلات.يلابات   اتة وااة  و  سا د اك  اس -
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سـتق لية وموضـوعية   ايؤسيلـات ا  اسة وااـة تـو ر ايبـا  ايباسـن  ـا هي اكيلـابات دبـدام  أيهـم بكـل  -
 الُ تشكل عيبة الد اسة.

   اسة وااة اهتما  هذه ايؤسيلات مبضيا  الكفام  عبد افتيا ها  ا هي اكيلابات.  -

الـُ تشـكل  حوكمـة الشـركات   ايؤسيلـاتمت لعـات  وااة لا سة مهبـة التـدايق اخلـا جي مـكالواو  عل   -
 .عيبة الد اسة

 :منه اة عيلتعوة 

رتع ـــة دبـــراز أهـــم ايفـــاهيم واأل وات وايقا بـــات ايتضتمـــد الد اســـة علـــ  اســـتتدا  ايـــبه  الو ـــفي التعليلـــي 
 جل التعكم أكمر   اووانن ايرتع ة بى.أبايوضوع واديا  هبا مك 

نهـر ايلعـق نضتمد عل  أسلول اتستقصـام  و لـ  بتوجيـى اسـتعانة  اأما  يما خيص اوانن الت عيقي  يلو         
مث مضاوــة العيانــات ايتعصــل عليهــا  ايؤسيلــات الــُ ميلــتها الد اســة    ( خىل ادطــا ات  ات الصــلة بايوضــوع0 اــم 
    .spss ـستتدا  برنام  الاب

 :عيلتعو ف عيا بقة  

 لقد ت را  الكم  مك الد اسات يمل هذا ايوضوع نذكر العض  مبها  يما يلي:       

  مذكر  ضمك مت لعـات نيـل شـها   اياجيلـت   اقت آيا ف عيا  بة  ي اف ال حو نة عيشا  فععدي نضيمة   .1
 .0222مالية مؤسيلة  جامضة اا دي مربا  و الة  تا يخ ايبااشة: 

جيــد   هــد   هــذه الد اســة خىل خبــراز  و  دليــات الراابــة مــك حيــك مــدى خمكانيــة ميلــا تها   حوكمــة
للمؤسيلــات  حيــك  كــزت هــذه الد اســة علــ   و  كــل مــك جملــس اد ا    ايراجضــة اخلا جيــة  وبــة ايراجضــة   
تفضيــل حوكمــة الشــركات  حبيــك ا خســقاط الد اســة علــ  جمموعــة مــك شــركات اييلــا ة مــك وتيــات األغــواط  

ليــات الراابـة الــُ اـوكم هبــا ايؤسيلــات اولفـة  اوزالــر  وةايـة  واــد تو ـل  هــذه الد اسـة خىل ضــرو   خ ـ   د
 اوزالرية.

  مــــذكر  ضــــمك مت لعــــات نيــــل شــــها   عيقاااال ار عيفاااا تعي  بياااااة يقطشااااار حو نااااة عيشااااا  فمحــــا ي نعيــــل  .2
 .0222شلف  تا يخ ايبااشة: الاياجيلت   ساسعة ومالية  جامضة 

هــا اعتما يــة لقوالمهــا لشــركات مــك فــ ل خع ايق اخلــا جي للهــد  الد اســة خىل خبــراز أ يــة و و  التــدا
اياليــة  وخبــراز  و  حوكمــة الشــركات مــك فــ ل اديــد خمتلــف ايعــا إل والقواعــد اويــد  د ا   الشــركات  والــُ 
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تحــمك مصــا  مجيــة األطــرا   ات الض اــة بالشــركة  حبيــك ا خســقاط الد اســة علــ  جممــة  ــيدال مــك فــ ل 
كوكمــة الشــركات   جممــة  ــيدال  وبــذل  يكــون هــذا الععــك اــد ااتصــر علــ   وااــة التــدايق اخلــا جي ك ليــة

وهــي التـدايق اخلــا جي مـك حيــك الـدو  الــذي مـك ايمكــك أن     اسـة دليــة واحـد  مــك دليـات حوكمــة الشـركات
 يقو  بى مك أجل الت عيق اويد كوكمة الشركات.

  مذكر  ضـمك مت لعـات عيشا  ف  ي ا قار عوا  عين لوم ف عين  وشاة إوه م ف حو نةزتسي  ياض  .3
ـــا يخ ايبااشـــة: ـــا   و الـــة  ت ـــة  جامضـــة اا ـــدي مرب ـــة  ساســـعية وجعاي نيـــل شـــها   اياجيلـــت    الضلـــو  التجا ي

0212.

ـــا حوكمـــة الشـــركات وكيفيـــة اتســـتفا   مبهـــا    هـــد  هـــذه الد اســـة خىل التضـــر  علـــ  خجيابيـــات ومزاي
و لــ  بغــرض خعــا   المقــة  يهــا  وكــذل  عــرض   اكصــول علــ  مضلومــات ساســعية  ات جــو   ومصــدااية عاليــة

اووانن الفكرية كوكمة الشركات واتستفا   مبها   ت وير مفهو  جـو   ايضلومـات ا اسـعية  وتو ـل  نتـال  
تــو   المقــة وايصــدااية   ايضلومــات ا اســعية    الد اســة خىل أن ت عيــق حوكمــة الشــركات اقــق مزايــا خمتلفــة ممــل

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  الواــ  نفيلــى  ــكن ت عيــق معــا إل حوكمــة الشــركات ييلــهم   تفضيــل اد صــا  ا اســ  

 ة.وبالتا  اقيق الشفا ي

مــذكر  ضــمك مت لعــات نيــل ، اقت عيناعع ااة عيلعيلاااة  ااي اطشااار حو نااة عيشااا  ف، سمــد علــي ععــد الصــمد. 4
.0222- 0222ساسعة  جامضة ايدية  تا يخ ايبااشة:ختصص مالية و شها   اياجيلت   

 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 األطــرا  

ك كفــــام  خ ا   الشــــركة   اســــتغ ها يوا  هــــا  ات الض اــــة بالشــــركة  وبالتــــا   هــــي تضتــــ  مبمابــــة األ ا  الــــُ تحــــم
و  استها للمتاطر. حبيك أن اقق هذا األمر يضت  كمؤشر عك اقيق الشـركة ألهـدا ها بالد جـة األوىل وأهـدا  

نضكـس علـ  ا اـد األطرا   ات الض اة هبا  كما تو ل العاحك خىل أن خ دا  ايضاي  الدولية للمراجضـة الدافليـة
ضــة الدافليــة  عادضــا ة خىل الفعــص والتقيــيم والتأكيــد أ ــعع  تقــو  بتقيــيم ايتــاطر وتقــد  اخلــدمات أ ام ايراج

 اتستشا ية مبا يحيف ايمة للشركة  وبالتا  اييلا ة   ت عيق حوكمة الشركات.
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        قظافااة عيناعع ااة عيلعيلاااة  ااي ا اااام عااوا  حو نااةعي وعماال عين االا  ي ااوا   مســ  كامــل سمــد عييلــ  . 5
  جامضة ادسكبد ية.2002(  جانفي 1الضد   ام    جملة كلية التجا   عيشا  ف،

تباولـــ  هـــذه الد اســـة مبااشـــة الضوامـــل ا ـــد   وـــو   أعمـــال و يفـــة ايراجضـــة الدافليـــة  وايتمملـــة   أهليـــة 
ســة مــا خ ا كــان هــذه الضوامـــل   و   وميلــتوى فــ   ايــراجضن الــدافلين وميلــتوى تــد يعهم وتـــأهيلهم  مث اــا  بد ا

   ايلن جو   حوكمة الشركات   مصر. خجيابا 
اد استتد  ايبه  الو في يبااشة هذه الضوامل  وتو ـل  هـذه الد اسـة خىل عـد  نتـال  أ هـا أن اهتمـا           و           

أن ي خىل ايلن جو   و يفـة ايراجضـة الدافليـة  و و عم اد ا   الضليا لو يفة ايراجضة الدافلية بايوا   ال زمة يؤ 
 ستق لية الُ تتمتة هبا.جو   أعماها مرهون مبقدا  ات

تفضيـــــل  و  و يفـــــة ايراجضـــــة الدافليـــــة   الشـــــركات ايصـــــرية  ومتابضـــــة جـــــو   أعماهـــــا                 أو ـــــ  الد اســـــة بحـــــرو     
 .هالأ ااخل     هذا ا ال  و ل  لحمان ايلن باستمرا  مبيلاعد  أطرا  فا جية تتوا ر لديهم 

جملـة جامضـة ايلـ   حو ناة عيشاا  ف  اي عياا واية، ئل ي ا   عيناعع اة  دحال ا اعوض بك س مة الرحيلـي   .6
 .0222(  1ععد الضزيز ل اتصا  واد ا    الضد   

حيــك ا تركيــز الد اســة  حوكمــة الشــركات ســة موضــوع وــان ايراجضــة كأحــد أبــرز  عــالم اتباولــ  هــذه الد            
أن للجـــان  علـــ  جمموعـــة مـــك الشـــركات الضاملـــة بايملكـــة الضربيـــة اليلـــضو ية  واـــد فلصـــ  الد اســـة خىل الت عيقيـــة

الشــركات  كوهنــا تضتــ  كعلقــة و ــل بــن األجهــز  الراابيــة   الشــركة وجملــس  ايراجضــة  و ا هامــا   ت عيــق حوكمــة
ييلـاهم خجيابيـا اد ا  . وأشا ت نفس الد اسة خىل أن ت عيـق القواعـد اوديـد  للجـان ايراجضـة   الشـركات سـو 
وتفضيـل   عـم   زيا    ضالية نها  الراابة عل  ميلتوى الشركات  األمر الذي سو  يـبضكس مـك  ون شـ  علـ 

 .مفهو  حوكمة الشركات

 ةلــى ع اــة بتفضيــل ت عيــق مفهــو  حوكمــ حــرو   خنشــام هيئــات وطبيــة لتــو  كــل مــابالد اســة هــذه أو ــ         
مـؤمترات تتـوىل نشـر هـذا ايفهـو  والتأكيـد علـ  أ يتـى والبتـال  ادجيابيـة الـُ الشركات   ايملكـة  وعقـد نـدوات و 

يلــا ة وكــل مــك ايراجــة أكيــد علــ  أ يــة التضــاون بــن وبــة ايراجضــة   شــركات ايمــة الت  ترتتــن علــ  األفــذ بــى
 عليها. ضالية الراابة مك يضزز مك شأنى أن اخلا جي  األمر الذي الدافلي و 

 

  علــم اتاتصــا  الت عيقــي   ه(  أطروحــة  كتــو اه مقدمــة لبيــل شــها   الــدكتو اGERRIT SARENS  اســة  . 7

   الضبوان:2002  بلجيكا  تا يخ ايبااشة: ماي ghant غان   جامضة
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"The rôle of internal auditing in corporate gorvernance qualitative and quantitative 

insights on the influence of organizational characteristics." 

ل كمـــي ونـــوعي   خطـــا   و  ايراجضـــة فكمـــد مبااشـــة تـــأث  اخلصـــالص التبهيميـــة هـــد   هـــذه الد اســـة خىل       
الدافليـة   تفضيـل حوكمــة الشـركات  وكـان مــك أهـم نتالجهـا أن التكامــل بـن ايراجضـة الدافليــة واخلا جيـة يــؤ ي خىل 
زيـــا   ميلـــتوى ا ا هـــة علـــ  حقـــوا اييلـــا ن  كمـــا تو ـــل  خىل أن اـــرا ات اد ا   الضليـــا هـــا تـــأث  هـــا  علـــ  أ ام 

 ية وجو   عملها.ايراجضة الدافل
وااة الـدو  الـذي تقـو  بـى دليـة التـدايق اخلـا جي  اول  يها تيلليا الحوم عل  ايا لهذه  يلو   باأما   است       

اتصـــا ية الضاملـــة بوتيـــة ايؤسيلـــات الضموميـــة ات بضـــ    تـــدعيم ايما ســـة اويـــد  كوكمـــة الشـــركات علـــ  ميلـــتوى
    ات الصلة بايوضوع عل  ميلتوى هذه ايؤسيلات.  و ل  مك ف ل د ام وأجوبة الكوا س يف


 الحمد هلل رب العالمين                                   
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 :مقدمة الفصل
عقد  منذأقتية بالغة من طرف الباحثني واعتيئات الدولية واإلقليمية  اكتستحوكمة الشركات من اظتواضيع اليت        

 هذا اظتصطلح الرتباطنظرا وذلك ، سلسلة االهنيارات اليت توالت على كربى الشركات العاظتية التسعينات، خاصة بعد
الشفافية وكذلك ، من جهة أخرىالفساد اظتارل واإلداري مكافحة و  من جهة، سرتاتيجيةواالليب اإلدارة اضتديثة أساب

 .القانون احرتاموإرساء قواعد العدالة واظتساءلة و  ،ذات اظتصلحة يف اظتعامالت مبا يضمن حتقيق مصاحل رتيع األطراف
 ،التعريفمن حيث  الشركات حبوكمةاهيم العامة اظتتعلقة من خالل هذا الفصل عرض بعض اظتف ؿتاولسوف        

اصتزائر من  سؤسسات االقتصادية يفواقع اظت، كما سوف ؿتاول كذلك دراسة قوم عليهاتاظتبادئ اليت و  ،النشأة واألقتية
  هذا النظام.اصتهود الرامية إذل تبين ؼتتلف و  انونيةالقاألطر تشريعات و الؼتتلف  عرض وكمة، من خاللاضت
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مةةع بدايةةة عقةةد التسةةعينيات مةةن القةةرن اظتاضةة ،  اسةةتادام بةةدأ  ،حةةديث النشةةأةمصةةطلح إن حوكمةةة الشةةركات        

العديةةةد مةةةن مسةةةت بعةةةد سلسةةةلة االهنيةةةارات والفضةةةائح اظتاليةةةة الةةةيت  ةرواجةةةا واسةةةتعماال واسةةةعا خاصةةةليلقةةةى بعةةةد ذلةةةك 
     الشركات العاظتية. 

ؼتتلةف اظتراحةل الةيت مةر نةا منةذ و  ،حوكمةة الشةركات مفهةومتطةر  إذل أن نخةالل هةذا اظتبحةث من اول سوف ؿت       
 ،واالقتصةاد الةةوطين ،ظتسةاقتني، واالةيت تتبةم مبادئة  واظتسؤسسةات شةركاتبالنسةبة لل مةدى أقتيتة  بإظهةارمث ـتتمة   ،ظهةور 

 .بالنسبة للبيئة واجملتمع ككلوكذلك 
  الحوكمةمفهوم . 1.1.1

عةةرض نقةةوم ب، مث التعريةةف اللغةةوي عتةةذا اظتصةةطلح سةةوف نتطةةر  أوال إذل  الشةةركات توضةةيح مفهةةوم حوكمةةةبغيةةة        
    .  ناولتاليت ت صطالحيةاال بعض التعاريف

 حوكمة:الالمفهوم اللغوي لمصطلح . 1.1.1.1

رتةةةةة اظتصةةةةطلح اإلؾتليةةةةزي وهةةةةو ػتاولةةةةة لرت  ،وكمةةةةة  مةةةةن اظتصةةةةطلحات اصتديةةةةدة علةةةةى اللغةةةةة العربيةةةةةاضتمصةةةةطلح         
governance""،  السةيطرة علةى األمةور  فحوكمة الشركات تعةين ،أو السيطرة التحكم على عملية اضتكم أو يدلوالذي

، كمةةا تسةةتادم يف اجملةةال السياسةة  كتعبةة  بغةةرض حتقيةةق الر ةةد ،بوضةةع ضةةوابي وقيةةود حتكةةم العالقةةات داخةةل اظتنظمةةة
     .1للحكم الر يد

اضتوكمةةةةةةةة ألول مةةةةةةةرة يف اللغةةةةةةةة الفرنسةةةةةةةية يف القةةةةةةةرن الثالةةةةةةةث عشةةةةةةةر كمةةةةةةةرادف ظتصةةةةةةةطلح اضتكومةةةةةةةة فةةةةةةة  ل ظهةةةةةةةر       
gouvernement"" ، التسةةي  واسةةع معةةربا عةةن تكةةاليف التسةةي  و  ليسةةتعمل علةةى نطةةا  1978مث كمصةةطلح قةةانوة سةةنة

 األمثل. الفعال و  االقتصادي
الكاتةةةب م، وقةةةد جسةةةد ذلةةةك  1937 سةةةنةهنةةةار دراسةةةات تشةةة  إذل أن مصةةةطلح حوكمةةةة الشةةةركات ظهةةةر        

وقةةد أعيةةد  ،The nature of the firm يف مقالتةة  الشةةه ة حتةةت عنةةوان: Roland Coaseاألمريكةة  االقتصةةادي 
   . 2من طرف البنك الدورل يف منتصف الثمانينات استعمال 

                                                                                                                    
                                                

1
:  حاكمية الشركات واظتسسؤولية ، مقدمة إذل اظتلتقى الدورل الثالث حولتحت عنوان: نحو تبني نموذج الحوكمة اإلسالمي في المصارف اإلسالمية مداخلة غضبان حسام الدين، 

  .5، ص2013أفريل  18-17 االجتماعية: جتربة األسوا  النا ئة ، اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة ال مور، األردن، يوم 

 
2
، مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم  الدورل نظور اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراءالحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من م :زب  عباش وآخرون، مداخلة حتت عنوان 

 .3، ص2013نوفمرب  26 -25آليات حوكمة اظتسؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية اظتستدامة، ورقلة، اصتزائر، يوم   :حول

 تطورالنشأة و ، المفهومال :حوكمة الشركاتالمبحث األول: 
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 لحوكمة الشركات: االصطالحي المفهوم .2.1.1.1
وذلةةةك  ،بةةةني البةةةاحثني واالقتصةةةاديني ظتصةةةطلح حوكمةةةة الشةةةركاتعليةةة   الواقةةةع ال يوجةةةد تعريةةةف واحةةةد متفةةةق يف       

 هوم:وفيما يل  غتموعة من التعاريف اظتتعلقة نذا اظتفالختالف اختصاصاهتم وتوجهاهتم، 
 منظمةة التعةاون االقتصةادي والتنميةةة  حسةةب الشةركات ةحوكمة تعةرفOECD النظةام الةذي تسةةتادم    :بأهنةا

الشركة يف عملية اإل راف والرقابة على عملياهتا، حيث يقوم بوصةف وتوزيةع اضتقةو  والواجبةات علةى ؼتتلةف 
وضةةةةع و  اظتصةةةةاحل األخةةةةرى، غتلةةةةد اإلدارة واظتةةةةديرين وزتلةةةةة األسةةةةهم وأصةةةةحاب :األطةةةةراف يف الشةةةةركات، مثةةةةل

القواعةةد واإلجةةراءات الالزمةةة الختةةاذ القةةرارات اطتاصةةة بشةةسؤون الشةةركة، وبةةذلك يتحةةدد اإلطةةار العةةام الةةذي يةةتم 
 1 .سائل اليت تستادم يف حتقيق تلك األهداف والرقابة عليهاو من خالل  حتديد أهداف الشركة وال

  صتنةةة كةةادبوري  تعرفةةلقةةدCadbury  مةةن خاللةة  إدارة يةةتم النظةةام الةةذي   :ركات بأهنةةاالشةة ةحوكمةة 1992سةةنة
 ."2وؽتارسة الرقابة عليها اتالشرك

 مسؤسسةةة التمويةةةل الدوليةةة تعةةرف IFC النظةةةام الةةذي يةةتم مةةةن خاللةة  إدارة الشةةةركات  :أهناةبةةالشةةةركات  ةحوكمةة 
   3 .عماعتاأوالتحكم يف 

 نيعةةةرف معهةةةد اظتةةةدققني الةةةداخلي IIA  حوكمةةةة الشةةةركات يف غتلةةةةTone at the top  بأهنةةةا عنةةة الصةةةادرة: 
جةل تةوف  إ ةراف يف أالعمليات الةيت تةتم مةن خةالل اإلجةراءات اظتسةتادمة مةن ؽتثلة  أصةحاب اظتصةاحل مةن  

 ؾتةةاز األهةةداف واةافظةةة علةةى قيمةةة إدارة اظتاةةاطر ومراقبةةة ؼتةةاطر اظتسؤسسةةات والتأكيةةد علةةى كفايةةة الضةةوابي إل
 . 4اظتسؤسسة من خالل أداء اضتوكمة فيها

 علةةى 2007مةةارس  11للمسؤسسةةات اظتنعقةةد يف اصتزائةةر  الرا ةةد حسةةب ميثةةا  اضتكةةم الشةةركات رف حوكمةةةتعةة 
لضةمان اسةتدامة وتنافسةية  واحةدن آمةن التةداب  العمليةة الكفيلةة يف وغتموعةة  ةي  عبةارة عةن فلسةفة تسةي  :أهنا

                                                
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  

  
 ، اظتوقع: 4، ص2014/02/20مت اإلطالع علي  يوم  ،، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالم سبل تفعيلهائر و واقع حوكمة المؤسسات في الجزاآخرون، حسني يرقى و  4

oads/2011/07/content/upl-http://iefpedia.com/arab/wp . 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/
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ات واظتسةةسؤوليات اظترتتبةةة تقاسةةم الصةةالحيو  ،فيهةةاتعريةةف حقةةو  وواجبةةات األطةةراف الفعالةةة  بواسةةطة ،اظتسؤسسةةة
  .1عن ذلك

 الرقابةةة عليهةةا، عةةن ؽتارسةة  غتموعةة القواعةةد واإلجةةراءات الةةيت يةتم مبوجبهةةا إدارة الشةةركة و  :تعةرف اضتوكمةةة بأهنةةا
طريةةق تنظةةيم العالقةةات بةةني غتلةةد اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةة واظتسةةاقتني وأصةةحاب اظتصةةاحل ا خةةرين، وكةةةذلك 

 .2 البيئية للشركةاظتسسؤولية االجتماعية و 
 كةل مةن عرفها   كماJean Gacques   و Mirko Bagarue   وAnil Hargovan  ةيف كتةانم اظتبةادئ اظتعاصةر 

تحقيةق ل ،سةلور الشةركاتوتوجية   تنظةيمو  اإل ةراف يةتم مةن خاللة  الةذي نظامال  :ضتوكمة الشركات على أهنا
 :أو أطةةةراف خارجيةةةة مثةةةل ،مةةةدراء ،مسةةةاقتني اظتصةةةلحة سةةةواء كةةةانوا يمصةةةاحل رتيةةةع األطةةةراف ذو  التةةةوازن بةةةني

 .3للشركات جل حتقيق أقصى مستوى من الكفاءة والرحبية أاضتكومات من 
مةةن خةةالل التعةةاريف السةةابقة نسةةتنتة بةةأن حوكمةةة الشةةركات عبةةارة عةةن غتموعةةة مةةن القواعةةد واألسةةد والقةةوانني        

 الوصةةول إذل مةةن أجةةل نةةا، اظتصةةلحة يرتيةةع األطةةراف ذو احل تحقيةةق التةةوازن بةةني مصةةل ،بالشةةركةالةةيت تةةنظم العالقةةات 
 أقصى مستوى من الكفاءة والرحبية. 

 الشركات نشأة حوكمة. 2.1.1
يف   Adem Smithتنبةةسؤات ادم شتيةت إذل  (Corporate Governance) تعةود جةذور ظهةور حوكمةة الشةةركات       

  عتةا،ها أعةوان غة  مةالكني   ليةة  ةركات اظتسةاقتة الةيت يسة، والةيت أ ةار فيهةا إذل عةدم فعا1876كتاب   ثةورة األمةم  سةنة 
   .4ون أموال غ هم، وتوقع أن يكون هنار إقتال يف إدارة  سؤون هذ  الشركاتر يدكوهنم ي
1932منةةةةةذ عةةةةةام  االقتصةةةةةادمبوضةةةةةوع اضتوكمةةةةةة بةةةةةدأ يأخةةةةةذ حيةةةةةزا مهمةةةةةا يف أدبيةةةةةات  االهتمةةةةةامإال أن        

عتةةةةةرب ، إذ ت5
مت ، حيةةث األوذل مةةن نوعهةا الةةيت تناولةةت فصةةل اظتلكيةةة عةةن اإلدارة Berle et Meansل مةةن الدراسةات الةةيت قةةام نةةا كةة

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

                                                
، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالم ،  مت دورىا في النهوض بالسوق المالينظام المحاسبة المالية الجديد و  الحوكمة المحاسبية في الجزائر في ظلقورمني اضتاج قويدر،  1

         . content/uploads/2011/07/-http://iefpedia.com/arab/wp، اظتوقع:  7ص  ،.2014/02/20اإلطالع علي  يوم 
، مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم  الدورل حول آليات حوكمة أثر حوكمة المؤسسات على مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات الماليةمداخلة حتت عنوان:  ،دادان عبد الوهاب وآخرون 2
 .3، ص2013نوفمرب  26-25سؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية اظتستدامة، ورقلة، اصتزائر، يوم  اظت

3 Jean  jacques, Anil hargouan, Mirko bagarir, Principles of Contemporary Corporate Governance, Published by Cambridge 

Universite, England, 2011, P 38.     
4Michael 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
دور اضتوكمة  دورل الثامن حول، مقدمة إذل اظتسؤدتر ال لجنة التدقيق الداخلي كمدخل لتفعيل مبادئ الحوكمة في الشركات ورفع أدائهاآخرون، مداخلة حتت عنوان: بوفاسة سليمان و  

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

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/
http://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202012/Session%205/5_Jensen_Meckling%20(1976).pdf
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للعديةد  اجملةال هةذ  األخة ة فتحةتوقةد  ،1خةريسعى كل طرف إذل تعظيم منفعت  على حساب الطرف ا  أينالشركة، 
، ؽتةةا أدى إذل بةةني اظتةةديرين وأصةةحاب اظتصةةاحل يف  ةةركات اظتسةةاقتة ات العمةةلدراسةةة عالقةةتناولةةت مةةن الدراسةةات الةةيت 

األعمةةةال الةةةيت قةةةام نةةةا كةةةل  ،ني هةةةذ  الدراسةةةاتمةةةن بةةة ؛يف هةةةذا اجملةةةالظهةةةور العديةةةد مةةةن اظتفةةةاهيم والنظريةةةات اإلداريةةةة 
عةةن ا ليةةات الةةيت نتكةةن مةةن خالعتةةا إدارة  التسةةاءواللةةذان  ،1972سةةنة    A.A. Alchain  et  H .Demsetsمةةن

 .  2الشركات من أجل حل اظتشاكل اليت يطرحها العمل اصتماع  داخل هذ  اظتنظمات
مةةن أبةةرز النظريةةات اإلداريةةة الةةيت  1976سةةنة  Mecklingو  Jensen تعتةةرب نظريةةة الوكالةةة الةةيت أتةةى نةةا كةةل مةةن      

وضةرورة حتديةد ر واإلدارة الحيةث دعةت إذل ضةرورة تنظةيم وضةبي العالقةات بةني اظتة ،تطوير مفهوم اضتوكمةساقتت يف 
ال اظتة حيةث أن ملكيةة رأس ،اظتوكةل والوكيةل :قتةا الطةرفنيبةني من خالل عقد يكون  ،3كل منهماواجبات وصالحيات  

لعقةود العمةل لصةاحل اظتسةاقتني فرض عليهم هذ  ات حبيثعود للمساقتني ومهمة اختاذ القرار والتسي  موكلة للمس ين، ت
رغةةم مةةا جةةاءت بةة  هةةذ  النظريةةة مةةن  ؛4وامتيةةازات يتحصةةلون عليهةةامقابةةل أجةةور  ،جةةل زيةةادة ثةةروهتم وخلةةق القيمةةةأمةةن 

نتكةةن   كيةةف شةةكلة الةةيت بقيةةت مطروحةةة آنةةذار هةة إال أن اظت، حلةةول للتقليةةل مةةن الصةةراع القةةائم بةةني اظتةةالر واظتسةة ين
ن و ، أو بةةةاألحرى مةةةاذا يفعةةةل اظتسةةةاقتكامةةةل لتةةةوي كةةةل التفاصةةةيل اظتسةةةتقبلية عةةةن حقةةةو  وواجبةةةات الطةةةرفنيكتابةةةة عقةةةد  

فتحةةةةت هةةةةذ  التسةةةةاؤالت اجملةةةةال للمزيةةةد مةةةةن الدراسةةةةات واألحبةةةةاث الةةةةيت  .5دل يشةةةةملها العقةةةد اعنةةةدما يواجهةةةةون أحةةةةداث
تقويةةةةة اصتانةةةةب األخالقةةةة  وب ،ني والقيةةةةودتم إال مبزيةةةةد مةةةةن اللةةةةوائح والقةةةةوانتةةةةإذل أن معاصتةةةةة مشةةةةكلة الوكالةةةةة ال توصةةةةلت 
 .اءمدر للوالتحفيزي 

وتزايةةد حجةةم  ،واظتتمثةةل يف العوظتةةة بكافةةة أنواعهةةا ،كةةان للتغةة  والتطةةور السةةريع يف البيئتةةني اةليةةة والدوليةةةكمةةا         
لةةرؤوس أمةةوال  ااحتياجاهتةةو  ،صةةعوبة مراقبتهةةا، و العةةاظت  ومةةا صةةاحب  مةةن توسةةع هةةذ  الشةةركات االقتصةةادعلةةى  االنفتةةاح
 ، األمةر الةذي أدى بالعديةد مةن دول العةادلهار اضتاجة إذل إعادة تنظيم القواعد اليت حتكمو ظه األثر الكب  يف ،ضامة

كأسةلوب إداري ظتواجهةة هةذ   ،مبفهةوم حوكمةة الشةركات أكثةر إذل االهتمام ياالقتصاد عاظتية ذات التوج ال واظتنظمات
قامةت  أيةن ،1987مةن بينهةا و.م.أ يف عةام  ،القةوانني والتقةارير، غتموعةة مةن اللةوائح بإصدار هاعن طريق قيام ،الظروف
 SEC (Securities Exchange Commission) ةلة إعةداد القةوائم اظتاليةة التابعةةبالوطنيةة واطتاصةة باالؿترافةات  اللجنةة

                                                
1Steger 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
 .2ص بوفاسة سليمان وآخرون، مرجع سابق،  

4 Michael  C. Jensen and William H, Op . Cit, P 5.   
5
، مقدمة إذل مسؤدتر اطتدمات اظتالية اإلسالمية الثاة، اظتنظم من (ي الصيغ اإلسالمية )المرابحة، المضاربةحوكمة العالقة بين أطراف التعاقد فقييب، مداخلة حتت عنوان: رتعة ػتمد الر   

 .2، ص2010ل ريفأ 28-27من طرف اظتركز العارل للمهن اظتالية واإلدارية، أكادنتية الدراسات العليا، طرابلد، ليبيا، يوم  

http://media.wiley.com/product_data/excerpt/76/04707541/0470754176.pdf
http://gerard.charreaux.pagesperso-orange.fr/
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ت اطتاصةةة بتطبيةةق قواعةةد والةةذي تضةةمن غتموعةةة مةةن التوصةةيا ،"Treadway Commission  بإصةةدار تقريرهةةا اظتسةةمى
وذلةك عةن طريةق االهتمةام  ،وما يرتبي نا من منةع حةدوث الغةا والتالعةب يف إعةداد القةوائم اظتاليةة ،حوكمة الشركات

1ارة الشةةةركاتوتقويةةةة مهنةةةة اظتراجعةةةة اطتارجيةةةة أمةةةام غتةةةالد إد ،مبفهةةةوم نظةةةام الرقابةةةة الداخليةةةة
 األمةةةر بالنسةةةبة كةةةذلك .

كمةةةا  ،2وكمةةةةقواعةةةد اضتتبةةةم بألةةةزم الشةةةركات اظتدرجةةةة  الةةةذي، وCadburyتقريةةةر  1992حيةةةث أصةةةدرت سةةةنة  ،ربيطانيةةةال
نةةا يف حتقيةةق النمةةو  االلتةةزامتسةةاعد الشةةركات مةةن خةةالل الةةيت عةةاي  غتموعةةة مةةن اظت وضةةعبمنظمةةة التجةةارة العاظتيةةة قامةةت 

   .3وتوسيع قدراهتا التنافسية للعمل عرب اضتدود الدولية ،االستقرارو 
 ،إذل إقةرار مبةادئ منظمةة التعةاون االقتصةادي والتنميةة تر التعديل والتطوير علةى تلةك اظتعةاي  إذل أن وصةلمتاس       

ومةا  ،للعديد من الشةركات العاظتيةة اظتتتالية يف ظل االهنيارات والفضائح اظتالية ةالعديد من دول العادل، خاص تبنتها يتوال
بعةةض نتةةائة يبةةني والةةذي    1.1 رقةةم: جةةدولنعةةرض فيمةةا يلةة  و  .لتلةةك الةةدو  اقتصةةادياتعلةةى  ثةةار سةةلبيةآخلفتةة  مةةن 

 لتبين قواعد حوكمة الشركات:سعيها يف اصتهود الدولية 
 .حوكمة الشركات ؿتو تبينيف سعيها  يةهود الدولبعض اصتنتائة   1.1الجدول رقم:

 التاريخ              القانون أو التوصية             الدولة    
 .2005    أوت .صيات معدلة ضتوكمة الشركاتتو  رراالدافت
 .2005 أفريلومت حتديث  يف   2002  نوفمرب .الكود النمساوي ضتوكمة الشركات النمسا
 .2004 ديسمرب .الكود البلجيك  ضتوكمة الشركات بلجيكا
 .2003 ديسمرب .كود حوكمة الشركة فلندا
 .2003  وبرأكت .قانون حوكمة الشركات للشركات اظتسجلة فرنسا
 .2003 مايومعدل يف  2002 فيفري .الكود األظتاة ضتوكمة الشركات )كود كرو( أظتانيا
 .2001   جوان .مبادئ حوكمة الشركات اليونان

 .2002   جوان .كود حوكمة الشركات يطالياإ
 .2003 ديسمرب .الكود اعتولندي ضتوكمة الشركات هولندا
 .2004 ديسمرب .ة الشركاتالكود النروكت  ضتوكم النروية

                                                
 .16 -15: صص ، 2009، الدار اصتامعية للنشر، اإلسكندرية، القاهرة، اإلداريمعالجة الفساد المالي و دور حوكمة الشركات في ػتمد مصطفى سليمان،  1 

2 European Corporate Governance Institute “ecgi”, op. Cit, P 16.     
3
 ص ،2014-03-20 االطالع:قتصاد والتمويل اإلسالم ، تاريخ سوعة اال، مو 2007حتاد اظتصارف العربية، ، ات ودور مجلس اإلدارة، حوكمة الشركاعدنان بن حيدر بن درويا  

-http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9اظتوقع:  ،17

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf 
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 . 2003  نوفمرب .توصيات حوكمة الشركات الربتغال
 .2002   أفريل .الكود  الروس  لسلور الشركة روسيا
 .2004 ديسمرب  .ضتوكمة الشركة السويدي الكود السويد
 .2003  جويلية .مبادئ حوكمة الشركات تركيا

 . 2003   جوان .تالكود اظتوحد ضتوكمة الشركا اظتملكة اظتتحدة
 .2003  مارس .مبادئ حوكمة الشركات سرتالياأ

 .2003 ديسمرب .إر ادات حوكمة الشركات كندا
 .2001  جانف  .كود حوكمة الشركات الصني

 .172 – 171ص  ،2010  : األطراف الراصدة واظتشاركة، كيم.أ.ر. وآخرون،اتحوكمة الشركالمصدر: 

 حوكمة الأىمية . 3.1.1
حيةث أصةبحت  ،واالقتصةادينييت حوكمة الشركات يف ا ونة األخ ة باهتمام واسةع مةن قبةل البةاحثني ظلقد ح       

 .اظتارل على وج  اطتصوصو موضع العديد من النقا ات واظتلتقيات اةلية واإلقليمية اليت تعم باصتانب االقتصادي 
حةةداث الةةيت  ةةهدهتا االقتصةةاديات العاظتيةةة خةةالل السةةنوات ألاظتتزايةةد باضتوكمةةة للتطةةورات وا يرجةةع هةةذا االهتمةةام       

 :1يل  واليت نتكن أن نلاصها يف ما ،األخ ة
 واحتياجاهتةةةاكةةةرب حجمهةةةا وصةةةعوبة مراقبتهةةةا و  االنفتةةةاح االقتصةةةادي العةةةاظت  ومةةةا صةةةاحب  مةةةن توسةةةع الشةةةركات -

 ؛لرؤوس األموال ودتويالت مالية ضامة
وهةةةةذا مةةةةا أدى إذل ضةةةةرورة تطةةةةوير أسةةةةاليب  ،لشةةةةركات الةةةةيت دتلكهةةةةاا ةصتةةةةوء اضتكومةةةةات إذل التنةةةةازل وخوصصةةةة -

ورتيةةع  ،مةةن خةةالل إلزامهةةا بتطبيةةق غتموعةةة مةةن القواعةةد واألسةةد الةةيت مةةن  ةةأهنا زتايةةة اقتصةةادياهتا ،مراقبتهةةا
 ؛األطراف ذات اظتصلحة يف هذ  اظتنظمات

ظتيةةة منةةذ أواخةةر التسةةعينات مةةن الفضةةائح اظتاليةةة وحةةاالت اإلفةةالس الةةيت تعرضةةت عتةةا بعةةض كةةربى الشةةركات العا -
مةةن  سؤتواطةةبة ياظتاليةةة واةاسةةب الحتيةةاالتلنتيجةةة  Worldcom و Parmalatو   Enron مثةةل ،اظتاضةة القةةرن 

                                                
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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علةةى اقتصةةاديات تلةةك الةةدول وعلةةى  ثةةار سةةلبية اقتصةةادية واجتماعيةةةآومةةا خلفتةة  مةةن  ،قيق عاظتيةةةدمكاتةةب تةة
 .1االقتصاد العاظت 

تواجههةا  لحةد مةن اظتشةاكل الةيتلن يف كوهنةا اضتةل االقتصةادي مةكتن أقتية حوكمةة الشةركات أبنذا نتكن القول        
 بصفة خاصة.  اظتساقتنيو  الشركاتالقتصاديات العاظتية بصفة عامة و ا

 ا يل :فصل من خالل ممبشكل  ونتكن إبراز أقتيتها
 بالنسبة للشركات حوكمة الأىمية . 1.3.1.1
، ضةةةةمان اسةةةةتمرار الشةةةةركات إذل سؤديتةةةةأن  اوكمةةةةة أحةةةةد الةةةةدعائم األساسةةةةية الةةةةيت مةةةةن  ةةةةأهناضتيعتةةةةرب تبةةةةين نظةةةةام        

حتقيةق أهةدافها، ونتكةن إبةراز أقتيةة اضتوكمةة بالنسةبة للشةركات بالتفصةيل  ةومن ذت ،والرفع من مستوى أدائها ،واستقرارها
 من خالل النقاط التالية:

  التةةزامحيةةث أن  ،يةةة اضتصةةول علةةى دتويةةل وبتكلفةةة أقةةلتسةةهيل عملالتطبيةةق السةةليم لقواعةةد اضتوكمةةة يةةسؤدي إذل 
يف اإلصةدارات الةيت  باالكتتةابوبالتةارل يقةوم  ،للمسةتثمر علةى أموالة  اوأمانة ااطمئنانةالشركات باضتوكمة يعط  

مثةةةل زيةةةادة رأس اظتةةةال أو مةةةن خةةةالل القةةةروض مثةةةل  ،تطرحهةةةا الشةةةركة للحصةةةول علةةةى دتويةةةل سةةةواء باألسةةةهم
 أسةةةهم أسةةةعاركثةةة ة عتةةةذا التمويةةةل، كمةةةا أن   ارل ال حتتةةةاج الشةةةركات ألن تنفةةةق أمةةةواالالسةةةندات وغ هةةةا، وبالتةةة
 ؛2يهاأعلى ؽتا يعود بالفائدة عل تلقى تقييماالشركات اةوكمة جيدا 

 تلةك القواعةد تضةمن زتايةة حقةةوقهم، ألن ،بزيةادة ثقةة اظتسةتثمرين قواعةد اضتوكمةة تطبةق الةيتى الشةركات ظةحت 
مةةةن اظتسةةةتثمرين مسةةةتعدون لةةةدفع زيةةةادة مبعةةةدل يقةةةرب مةةةن ستةةةد قيمةةةة  %80أن  وقةةةد أكةةةدت دراسةةةة مةةةاكنزي

وترتفةةع قيمةةة الزيةةادة  ،وذلةةك مقابةةل وجةةود حوكمةةة جيةةدة فيهةةا ،السةةهم يف السةةو  اظتةةارل للشةةركات االنكليزيةةة
سةةةيا ألن مسةةةتوى تطبيةةةق اضتوكمةةةةة فيهةةةا أقةةةل مةةةةن آرب ثلةةةةث قيمةةةة السةةةهم يف دول غةةةةرب اظتدفوعةةةة إذل مةةةا يقةةة

بةةالتفك  جيةةدا قبةةل  نقةةد يقومةةو ذلك ؾتةةد أن اظتسةةتثمرين يف الشةةركات الةةيت تطبةةق قواعةةد اضتوكمةةة كةةو  ،3بريطانيةا
يةةةةسؤدي ذلةةةةك إذل اـتفةةةةاض أسةةةةعار  مسؤقتةةةة ال ألزمةةةةاتتعةةةةرض تحةةةن عنةةةةدما  ،بيةةةع أسةةةةهمهم يف تلةةةةك الشةةةةركات

                                                
1
، مقدمة إذل اظتسؤدتر الدورل الثامن حول دور اضتوكمة يف تفعيل أداء اظتسؤسسات واالقتصاديات، دور الحوكمة في إدارة مخاطر الصكوك اإلسالميةناصر سليمان، مداخلة حتت عنوان   

  .4 ، ص 2013نوفمرب  20-19بوعل ، الشلف، اصتزائر، يوم  علوم التسي ، جامعة حسيبة بن من طرف كلية العلوم االقتصادية و اظتنظم 
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
اظتسؤدتر الدورل السابع حول: إدارة اظتسؤسسات األهلية والتطوعية يف  مقدمة إذل ،عاصر لإلدارة المجتمعية )الحكمانية(المفهوم المزه  عبد الكرمي الكايد، مداخلة حتت عنوان:   

 .5ص، 2002ديسمرب  18 -17اجملتمعات اظتعاصرة، الشارقة، دولة اإلمارات العربية اظتتحدة، يوم  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3fdab3004ee41d95bd20ff3eac88a2f8/Why+Corporate+Governance.pdf?MOD=AJPERES
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رة علةةةى لثقةةةتهم يف قةةةدرة الشةةةركة علةةةى التغلةةةب علةةةى تلةةةك األزمةةةات، ؽتةةةا كتعةةةل تلةةةك الشةةةركات قةةةاد ،أسةةةهمهم
1الصمود

 ؛
  يح يف إدارة حيةةث أن مبةةادئ اضتوكمةةة حتةةث علةةى الةةنهة الصةةح ،للشةةركاتواالقتصةةادية تعزيةةز الكفةةاءة اإلداريةةة

وضةع حتةث علةى  أهنةا كمةا،  هتةاساليب اإلدارية اضتديثة يف إدار تباع أحدث وأفضل األاالشركات، وتشجع على 
وزيةادة رحبيتهةا  كفاءهتةاأدائهةا و  يةنعكد علةى ؽتةا ،اقتنياظتسسد للعالقة بني مديري الشركة وغتلد اإلدارة و األ

 ؛2أو على األقل التقليل من اظتااطر اليت قد تتعرض عتا
 حتةث مبةادئ اضتوكمةة اعتيئةات الرقابيةة علةى  ، حيةثتعزيز اإلجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق علةى الشةركات

والةيت مةن  ةأهنا أن تسةلك بالشةركات ؿتةو حتقيةق  ،زيادة وحتديث اإلجراءات الرقابية والتنظيمية على الشةركات
 مارسةةةاظتأو علةةى األقةةل التقليةةل مةةن اظتاةةاطر الةةيت قةةد تتعةةرض عتةةا، كمةةا أن  ،مةةن أجلهةةا تئأنشةة األهةةداف الةةيت

مةةن خةةالل إجبةةارهم  ،وكمةةة الشةةركات تتطلةةب ضةةبي ؽتارسةةات وسةةلوكيات القةةائمني علةةى الشةةركاتاصتيةةدة ضت
 تقليةلالو ، الرقابة الذاتيةةؽتارسة على  اظتا لذلك من مساعدة عت ،هات الرقابيةتباع تعليمات وتوصيات اصتاعلى 

 .اليت قد تواجهها اظتااطرمن حجم 
   3وباقي األطراف ذات المصلحة بالنسبة للمساىمينأىمية حوكمة الشركات . 2.3.1.1

بةةةةأن اظتسةةةةتثمرين وبةةةةاق   العاظتيةةةةةالشةةةةركات  الةةةةيت مسةةةةت كةةةةربى اظتاليةةةةة السةةةةابقة واالهنيةةةةاراتلقةةةةد أثبتةةةةت الفضةةةةائح        
 دول واظتنظمةاتالةكةل   اعتةربتفقةد ، وعتةذا حةدوثها جةراء مةن أكثةر اظتتضةررينبةني  مةن األطراف األخرى ذات اظتصةلحة

مةن  ،سةعت لتحقيقة   أساسةهةدف  وخدمةة مصةاضتهم علةى حقةوقهم أن اضتفةاظ اليت اهتمت حبوكمة الشةركات العاظتية
    وضعتها، ونتكن إبراز أقتية اضتوكمة بالنسبة للمساقتني من خالل النقاط التالية:اضتوكمة اليت  أسد ومبادئخالل 
  والتأكد من كوهنم على أعلى درجة مةن االسةتقاللية  ،قدر من الفاعلية ظتراقيب اضتسابات اطتارجيني أكربحتقيق

اظتسةةةةاقتني لةةةةدى ثقةةةةة ال يولةةةةدؽتةةةةا  ،ة ضةةةةغوط مةةةةن غتلةةةةد اإلدارة أو اظتةةةةديرين التنفيةةةةذينييةةةةوعةةةةدم خضةةةةوعهم أل
 ؛واألطراف األخرى ذات اظتصلحة يف القوائم اظتالية اطتاصة بالشركة

 وتةةوافر  ااظتسةاقتني وحتقيةةق نظةام بيانةةات ومعلومةةات عةادل و ةةفاف لتقةق انسةةياب أمةةوالطةةر عامةة ضتمايةةة تةوف  أ
 ؛ظتصلحة بالشركةصتميع األطراف ذات ا ةوعلى قدر من اظتساوا ،هذ  البيانات واظتعلومات يف الوقت اظتناسب

                                                
1
 .4ص مرجع سابق،بوفاسة سليمان و آخرون،   

2
   .52-50ص ص:  ،2011فا ، سبتمرب تبة ا ، مركز عمان ضتوكمة الشركات، نشر من طرف مكحوكمة الشركات ستثمارية،االاحتاد الشركات   

3
 .4ص مرجع سابق،دادان عبد الوهاب و آخرون،   
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  علةةةى حتقيةةةق عائةةةد مناسةةةب السةةةتثماراهتم، مةةةع  األسةةةهمضةةةمان قةةةدر مالئةةةم مةةةن الطمأنينةةةة للمسةةةتثمرين وزتلةةةة
 ؛صغار اظتساقتني ةالعمل على اضتفاظ على حقوقهم وخاص

  د والتأكيةة اإلداريةةةة واظتاليةةة و يوتعزيةةز مسةةاءلتها وحتسةةني اظتمارسةةات اةاسةةب اإلدارةإن تأكيةةد مسةةسؤوليات غتلةةد
 اإلداريسةةةرعة اكتشةةةاف التالعةةةب والغةةةا اظتةةةارل والفسةةةاد  إذلأن يةةةسؤدي   ةةةأن علةةةى الشةةةفافية، كةةةل ذلةةةك مةةةن 

وتأث هةةةا علةةةى حيةةةاة الشةةةركة وأمةةةوال قبةةةل تفاقمهةةةا،  ثةةةار آو  أسةةةباب وعةةةالج  ،بشةةةأن جبةةةة االو  اإلجةةةراءاتواختةةةاذ 
 ؛1اظتساقتني

 مةن اظتسةاقتني واظتسةتثمرين وغة هم مةن ذوي  ،ألطةرافوذلةك صتميةع ا ،تعزيز العدالة والشفافية واظتعاملة النزيهةة
اظتصةةةلحة اظتشةةةرتكة، صتلةةةب الثقةةةة بالشةةةركة وتنميتهةةةا، حيةةةث أن حوكمةةةة الشةةةركات تسةةةعى مةةةن خةةةالل القةةةوانني 
واإلجراءات اليت تتبناها إذل العمل على ضمان سة  عمةل هةذ  الشةركات وفةق اإلجةراءات اظتنصةوص عليهةا يف 

 الصادرة عن اصتهات التشريعية.اللوائح الداخلية للشركة و 
2الوطني بالنسبة لالقتصادأىمية حوكمة الشركات  .3.3.1.1

 

سةةواء كانةةةت متقدمةةة أو سةةةائرة يف  ،إن لتطبيةةق نظةةام حوكمةةةة الشةةركات أقتيةةة كبةةة ة بالنسةةبة القتصةةةاديات الةةدول       
   واليت نتكن أن نلاصها من خالل النقاط التالية:  ،طريق النمو

  واألسةةوا يف الشةةركات  االدخةةارصتةةذب  ايف كوهنةةا أسةةلوب االقتصةةاديةحوكمةةة الشةةركات مةةن الناحيةةة تةةربز أقتيةةة 
 اسةتثمارصةغار اظتسةتثمرين مةنهم علةى  ةاظتالية، فه  األسلوب الذي عن طريق  يتم تشجيع اظتستثمرين، خاصة

   ؛اكتنازهاأمواعتم بدال من 
  رة يف األسةوا  اظتاليةة، فقصةور نظةم إدا االسةتقرارحتقيق اظتالية و  االهنياراتتساعد حوكمة الشركات على جتنب

 ،وػتاسةبيةويةسؤدي إذل جتةاوزات ماليةة  ،ها يسؤدي إذل تفةاقم مشةكالت اإلدارةئالشركات وضعف الرقابة على أدا
ويف بعةةض دول العةةادل  ،واألم كيةةةيف األسةةوا  ا سةةيوية  واهنيةةاراتوهةةذا مةةا سةةاهم سةةابقا يف حةةدوث أزمةةات 

 ؛األخرى
 األجنبية وتشجيع رأس اظتال اةل  على االستثمار يف اظتشروعات ورؤوس األموال  الستثماراتجذب ا

 ؛3الوطنية

                                                
قدمة إذل اظتلتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد م ،إمكانية التجسيد الفعليكات بين فلسفة المفهوم اإلداري و حوكمة الشر عا ور مرزيق وآخرون، مداخلة حتت عنوان:  1

 .7، ص2012ماي  7-6بسكرة، اصتزائر، يوم   اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة ػتمد خيضر،من الفساد اظتارل واإلداري، 
 .187-185، ص ص: 2012ية، رتهورية مصر العربية، در ، دار الفكر اصتامع ، اإلسكنحوكمة الشركاتأزتد على خضر،  2

3
 .  29-28، ص ص: 2006ر اصتامعية للنشر، اإلسكندرية، رتهورية مصر العربية، االد ،اإلداريحوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي و ػتمد مصطفى سليمان،   
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 ومةا يرتتةب  ،عتةاجديةدة ، ؽتا يزيد من قدرهتا على اظتنافسة العاظتية، وفتح أسوا  رفع مستويات األداء للشركات
 ؛1إليها تلك الشركات علي  من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت تنتم 

 ؛2اضتد من هروب رؤوس األموال اةلية إذل اطتارج وهجرهتا   
 وذلةةةةك عةةةةن طريةةةةق زيةةةةادة ثقةةةةة اظتسةةةةتثمر ، تسةةةةاهم يف تشةةةةجيع تةةةةدفق رأس اظتةةةةال األجنةةةةيب إذل األسةةةةوا  اظتاليةةةةة

ذات  ماريةاسةةتث، إذ أن اظتسةةتثمر األجنةةيب يبحةةث عةةن بيئةةة اةليةةة والشةةركات االقتصةةادوالشةةركات األجنبيةةة يف 
، وأن إ ةةةاعة تطبيةةةق الشةةةركات للحوكمةةةة ووجةةةود قواعةةةد تشةةةريعية حتمةةة  وتُنميهةةةا اسةةةتثمارات قاعةةةدة قويةةةة حتمةةة  

وأموالةة  سةةوف تةةدار بالطريقةةة الةةيت يضةةمن  ت امار ثاسةةتاألجنةةيب بةةأن  اظتسةةتثمرأمةةوال اظتسةةتثمرين يةةسؤدي إذل إقنةةاع 
 تنمية أرباح .حف  حقوق  و من خالعتا 

   (جتماعيةالمسؤولية اال)بالنسبة للبيئة والمجتمع ككل  كمة الشركاتأىمية حو . 4.3.1.1
حيةةث  ،(االجتماعيةةةللشةةركات )اظتسةةسؤولية  االجتمةةاع دعةةم الةةدور يسةةاعد تبةةين قواعةةد حوكمةةة الشةةركات علةةى         

صةادية اضتاليةة وذلةك لكةون البقةاء والتطةور يف ظةل البيئةة االقت ،فاعليةةأكثةر  اجتمةاع وكمةة علةى القيةام بةدور اضتتشجع 
الشةةركات مةةن صةةورهتا كتةةب عليهةةا  جتماعيةةة والبيئيةةة، ولكةة  حتسةةنلشةةركات أن تتفاعةةل مةةع التوجهةةات االيتطلةةب مةةن ا

   .3ستجابة لطلبات أصحاب اظتصاحلاال
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ت  ، مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول: حوكمة الشركالية باإلفصاح المحاسبي كمدخل لحوكمة الشركاتلجنة معايير المحاسبة الدو  ىتمامامداخلة حتت عنوان:  جودي ػتمد رمزي، 1

 .5ص .2012ماي  7-6بسكرة، اصتزائر، يوم  اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة ػتمد خيضر، اإلداري، كآلية للحد من الفساد اظتارل و 
، مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اظتارل تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفيةآخرون، مداخلة حتت عنوان: و  آمال عياري 2

 . 5ص ، 2012اي م 7-6من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة ػتمد خيضر، بسكرة، اصتزائر، يوم   اظتنظمواإلداري، 
جتماعية: جتربة األسوا  ول حاكمية الشركات واظتسسؤولية اال، مقدمة إذل اظتلتقى الدورل حجتماعية وعالقتها بحوكمة الشركاتالمسؤولية االنوال العزيزي، مداخلة حتت عنوان:  3

 . 169، ص2013 أفريل 18-17م  النا ئة، اظتنظم من طرف كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة ال مور، األردن، يو 
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 ينظةر أصةبح العةادل منةذ أواخةر التسةعيناتبعةض الشةركات العاظتيةة االهنيارات واألزمةات الةيت  ةهدهتا  سلسلة بعد       

قةةق اصتةةودة ولت ،هةةذ  الشةةركات والثقةةة اظتفقةةودة يف أن يعيةةد التةةوازناألمثةةل الةةذي مةةن  ةةأن   لحوكمةةة علةةى أهنةةا السةةبيلل
   ويضمن حقو  ومصاحل كافة األطراف نا. ها،ئوأدا هاوالتميز يف عمل

 عةةدة ػتةةاوالت إلصةةدار، فظهةةرت والعمةةل علةةى تطويرهةةا حبوكمةةة الشةةركات االهتمةةامبةةد مةةن  لةةذلك كةةان ال ةنتيجةة       
ذات التوجةةة  الدوليةةةة  واعتيئةةةاتاظتنظمةةةات مةةةن طةةةرف العديةةةد مةةةن الةةةدول و عتةةةا،  إر ةةةادات للممارسةةةات اصتيةةةدةو  مبةةةادئ

ومركةةةز  ((OECD منظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةادي والتنميةةةةنةةةا كةةةل مةةةن  تالةةةيت جةةةاء. ولعةةةل اظتبةةةادئ والتنمةةةوي االقتصةةةادي
األكثةر  مةن بةني اظتبةادئتعتةرب  يف هةذا اظتبحةث بالتفصةيل ف نتطةر  إليهةاوالةيت سةو  (CIPE)اطتاصةة  الدولية اظتشروعات
 يف هذا اجملال.إسهاما 

 التعاااون االقتصااادي والتنميااة بمنظمااةالخاصااة  مبااادئ حوكمااة الشااركات مفاااىيم أساسااية حااول. 1.2.1
OECD))  ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE) 
الةةيت  ة اظتبةةادئوطبيعةة أهةةداف، مةةع حتديةةد بةةادئ حوكمةةة الشةةركاتظت اعامةة اتعريفةة اظتطلةةب اسةةوف نتنةةاول يف هةةذ       

                                                                                                         .(CIPE)ومركز اظتشروعات الدولية اطتاصة  ((OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنميةجاءت نا كل من 
 تعريف مبادئ حوكمة الشركات. 1.1.2.1

صةةفة خاصةةة علةةى ب غتموعةةة مةةن األسةةد واظتمارسةةات الةةيت تطبةةق  :نتكةةن تعريةةف مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات بأهنةةا       
غتلةد  :الشركات اظتملوكة لقاعدة عريضة من اظتستثمرين، وتتضمن اضتقو  والواجبةات لكافةة اظتتعةاملني مةع الشةركة مثةل

 .    1ني، الدائنني، البنور واظتوردين، وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية اظتطبقة بالشركة اإلدارة، اظتساقت
إجةراءات، حتقةق أفضةل زتايةة وتةوازن بةني مصةاحل عبارة عن غتموعة قواعد ونظم و   :نتكن تعريفها على أهناكما        

 .2 بطة نامديري اظتسؤسسة واظتساقتني فيها، وأصحاب اظتصاحل األخرى اظترت
 والتنمياااة االقتصااااديالخاصاااة بمنظماااة التعااااون  تساااعى لتحقيقهاااا مباااادئ حوكماااة الشاااركاتداف أىااا. 2.1.2.1

OECD))  ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)   
 األعضاء،حكومات الدول  والتنمية االقتصاديمبادئ حوكمة الشركات اطتاصة مبنظمة التعاون تستهدف        

  :1خاللمن  األعضاء،ل غ  وحكومات الدو 
                                                

1
 .36 ص مرجع سابق،زه  عبد الكرمي الكايد،  
مقدمة إذل اظتسؤدتر الدورل الثامن حول دور اضتوكمة يف  ،دور حوكمة شركات التأمين في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في الجزائر :أزتد قايد وآخرون، مداخلة حتت عنوان 2

 .5 ص ،2013نوفمرب  20 -19اصتزائر، يوم   ، الشلف ،، جامعة حسيبة بن بوعل من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  صاديات، اظتنظمالقتتفعيل أداء اظتسؤسسات وا

 مة الشركاتمبادئ حوكالمبحث الثاني: 
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   ؛تقييم وتطوير األطر القانونية واظتسؤسسية والتنظيمية اليت تسؤثر يف تطبيق حوكمة الشركات -
  ؛قتصادية واظتشاكل اليت تتبعهايارات االهناضتد من اال -
                                                                                            ؛ر ادات لبورصات األورا  اظتالية واظتستثمرين والشركات اظتدرجة وغ  اظتدرجةإتقدمي  -
وبةةةةني السياسةةةةات اعتيكليةةةةة، مةةةةن خةةةةالل أسةةةةلوب حوكمةةةةة  ،حتسةةةةني الكفةةةةاءة االقتصةةةةادية علةةةةى اظتسةةةةتوى الكلةةةة  -

   ؛الشركات الذي يتضمن العالقات بني اإلدارة التنفيذية للشركة، وغتلد إدارهتا، واظتساقتني فيها
تةةةوف  اضتةةةوافز اظتناسةةةبة جمللةةةد اإلدارة، واإلدارة التنفيذيةةةة للشةةةركة ظتتابعةةةة األهةةةداف الةةةيت تتفةةةق مةةةع مصةةةاحل الشةةةركة  -

  ؛واظتساقتني فيها
   ؛كفاءةبتيس  اظتتابعة الفعالة، واليت يتسم عن طريقها تشجيع الشركات على استادام مواردها  -
جانةةب ورفةةع درجةةة الثقةةة مةةن  ،شةةركات مةةن التوسةةع واظتنافسةةة العاظتيةةةال دُتكةةنجةةذب االسةةتثمارات اطتارجيةةة، الةةيت  -

 اظتستثمرين اةليني.  
ومركاااز   ((OECD والتنمياااة االقتصااااديطبيعاااة مباااادئ حوكماااة الشاااركات الخاصاااة بمنظماااة التعااااون . 3.1.2.1

   (CIPE)المشروعات الدولية الخاصة 
ومركز اظتشروعات   منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن  كلن مبادئ حوكمة الشركات اليت وضعتها  أجاء بش       

 :                                                                                            2ما يل  الدولية اطتاصة
اظتساعدة على  ئلاقرتاح الوساط مرجعية تسعى لتحديد األهداف، و بل تعد مبثابة نقا ملزمة،هذ  اظتبادئ ليست  -

                                                                                                                                                                                                                                                                          حتقيقها؛
 اةيطة؛يف ضوء التغ ات اليت تطرأ على الظروف  دائمة التطور بطبيعتها- 
أن يسةتوعبها أي ولكنها توصة  بةبعض األسةاليب اظتشةرتكة، الةيت نتكةن  ال توص  بنموذج وحيد سليم للحكومة -

 ؛ةفتوذج يف أي منظم
 العائد.طبيق هذ  اظتبادئ مع األخذ يف االعتبار التكلفة و ترتر للحكومات وأطراف السو  حرية ت-     

مرجعيةةةة لصةةةانع  السياسةةةات عنةةةد إعةةةدادهم لاطةةةر القانونيةةةة والتنظيميةةةة  اتعتةةةرب مبةةةادئ حوكمةةةة الشةةةركات نقاطةةة -
 للحوكمة.

 
 

                                                                                                                                                       
1
 .18ص  ،2012، دار الفكر اصتامع ، اإلسكندرية، مصر، الشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركاتاإلفصاح و أزتد على خضر،   
 .109، مرجع سابق، ص حوكمة الشركاتأزتد على خضر،  2
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 ((OECD والتنمية لحوكمة الشركات االقتصاديمبادئ منظمة التعاون . 2.2.1

لدول جنوب  ر  آسيا وروسةيا وأمريكةا الالتينيةة وغ هةا األثةر الكبة   االقتصاديةألزمات وا لالهنياراتلقد كان        
وهة  عبةارة عةن غتموعةة ، 1م1999ظتبادئها اطتاصة حبوكمة الشركات سنة  والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون يف إصدار 

غةة  ، والقضةةاء علةةى ؼتتلةةف اظتمارسةةات تإذل التسةةي  الفعةةال واألمثةةل للشةةركا لةةنظم واإلر ةةادات واظتعةةاي ، تةةدعومةةن ا
   .ذ  الشركاتاألخالقية، واضتفاظ على مصاحل كافة األطراف ن

  والتنمية لحوكمة الشركات االقتصاديمنظمة التعاون  مبادئتطور  مراحل. 1.2.2.1
، وإذل يهةةةاف ءاألعضةةةالةةةدول اإذل جتةةةارب  والتنميةةةة ضتوكمةةةة الشةةةركات االقتصةةةاديمنظمةةةة التعةةةاون مبةةةادئ  تسةةةتند       

، مةن بينهةا مةا قامةت بة  اجملموعةة االستشةارية لقطةاع األعمةال (OECD) نفسةهامنظمةة لل صتةان تابعةة أعمال قامةت نةا
إضافة إذل مشاركة صتنة األسوا  اظتاليةة، صتنةة االسةتثمار الةدورل والشةركات متعةددة اصتنسةيات،  ،اظتعنية حبوكمة الشركات
هةةذ  اظتبةةادئ علةةى  ةةركات اظتسةةاقتة اظتتداولةةة أسةةهمها يف األسةةوا  اظتاليةةة، ونتكةةن أن ولقةةد ركةةزت صتنةةة سياسةةات البيئةةة. 

 : يل  فيماإعدادها نلاص مراحل 
 :طلةب 1998أفريةل مةن عةام  28و 27جتماع الذي عقد على اظتستوى الوزاري يف الفرتة يف اال المرحلة األولى ،

ن تقةةةوم باال ةةةرتار مةةةع اضتكومةةةات الوطنيةةةة، أة مةةةن اظتنظمةةة OECDغتلةةةد منظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةادي والتنميةةةة 
 ،وغ هةةا مةةن اظتنظمةةات الدوليةةة والقطةةاع اطتةةاص، بوضةةع غتموعةةة مةةن اظتعةةاي  واإلر ةةادات عةةن حوكمةةة الشةةركات

وضةةع مبةةادئ غةة  ملزمةةة ضتوكمةةة )ظتهمةةة عتةةذ  التحقيةةق هةةذا اعتةةدف قامةةت اظتنظمةةة بإنشةةاء فريةةق عمةةل ؼتصةةص 
األعضةةةاء وإسةةةهامات الةةةدول غةةة  األعضةةةاء، إضةةةافة إذل إسةةةهامات البنةةةك  ، دتثةةةل وجهةةةة نظةةةر الةةةدول(الشةةةركات

 2الدورل وصندو  النقد الدورل وقطاع األعمال واظتستثمرين واالحتادات اظتهنية وغ ها من األطراف اظتعنية .
 مت إصةةةدار هةةةذ  اظتبةةةادئ بعةةةد اظتوافقةةةة عليهةةةا، حيةةةث حظيةةةت  1999مةةةاي  27و  26بتةةةاريخ : 3المرحلاااة الثانياااة

ومت اسةتادامها بشةكل واسةع  ،عرتاف معظم دول العادل باعتبارهةا معةاي  قيةاس دوليةة صتةودة حوكمةة الشةركاتبا
  األعضةاء باظتنظمةة من قبل اضتكومات وواضع  السياسات والشركات واظتساقتني يف الدول األعضاء والدول غ

عشةر مةن  ثةينحةد اظتعةاي  االأاعتبارهةا ب ((FSF تباعهةا منتةدى االسةتقرار اظتةارلاوقةد وافةق علةى  ،علةى حةد سةواء
   .معاي  النظم اظتالية السليمة

                                                
 .19-18 ص: صحيدر بن درويا، مرجع سابق، عدنان بن  1

2
 .39ص  ،2005، الطبعة األوذل، الدار اصتامعية، مصر، التجارب(-المبادئ-المفاىيمحوكمة الشركات )طار  عبد العال زتاد،   

3 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. 
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وافةةق اجتمةةاع غتلةةد التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة يف اظتسةةتوى الةةوزاري، علةةى القيةةام مبسةةح  2002يف عةةام               
لكةة   وتقيةةيم مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات علةةى ضةةوء التطةةورات الةةيت حصةةلت عليهةةا، OECDللتطةةورات يف بلةةدان 

وقةةةةد عهةةةةد نةةةةذ  اظتهمةةةةة للمجموعةةةةة القياديةةةةة ضتوكمةةةةة  ،تأخةةةةذ بعةةةةني االعتبةةةةار االهتمامةةةةات والتطةةةةورات اصتديةةةةدة
اليت تضم ؽتثلني من دول اظتنظمة والبنك الةدورل وبنةك التسةويات  الشركات مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،

 .FMIوصندو  النقد الدورل 
  ات   دتت إعادة صياغة مبادئ حوكمةة الشةركات وإدخةال العديةد مةن التغية 2004فريل أ 22يف  :الثالثةالمرحلة

اعتامة عليها، بعد اظتشاورات العامة واظتكثفة اليت أخذت بعني االعتبار التطةورات اضتاصةلة، حيةث وافقةت الةدول 
سةةتة  علةى أُسةةندتوالةيت  ،علةةى هةذ  الصةةيغة اظتعدلةة (OECD)األعضةاء يف منظمةة التعةةاون االقتصةادي والتنميةة 

1بالتفصيل مبادئ أساسية سنتناوعتا يف حبثنا هذا (6)
. 

  والتنمية لحوكمة الشركات االقتصاديمنظمة التعاون  معايير .2.2.2.1
، جةةاءت علةةى النحةةو ضتوكمةةة الشةةركات مبةةادئستت    (OECD) والتنميةةة االقتصةةاديمنظمةةة التعةةاون لقةةد حةةددت       
                                                                                                                                                                                                                          التارل:

 توافر األسس الالزمة لفعالية إطار حوكمة الشركات .1
علةةى مةةا يلةة :  ينبغةة  والتنميةة فيمةةا متةةص هةةذا اظتبةةدأ  يلصةةادرة عةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةادلقةد نصةةت الورقةةة ا       

وأن لتةدد  ،وأن يكون متوافقا مةع أحكةام القةانون ،على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على  فافية وكفاءة األسوا 
  .2بوضوح توزيع اظتسسؤوليات بني ؼتتلف اصتهات اإل رافية والتنظيمية والتنفيذية 

عتةةةربت وجةةةود إطةةةار قةةةانوة فعةةةال والتنميةةةة قةةةد ا يمةةةن خةةةالل هةةةذ  الفقةةةرة نسةةةتنتة أن منظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةاد       
  نيكةةمةةن  ةةأن  دتالسةةبيل الوحيةةد الةةذي  عتبةةار اب، للحصةةول علةةى نظةةام حوكمةةة جيةةد ضةةرورة مطلقةةة ال غةةم عنهةةا وكةةفء

لتتةةوي هةةذا اإلطةةار علةةى  علةةى أن ؛قةةتهم التعاقديةةة اطتاصةةةإنشةةاء عال عتمةةاد عليةة  يفكافةةة اظتشةةاركني يف السةةو  مةةن اال
وااللتزامةات االختياريةة وؽتارسةات األعمةال الةيت هة  نتةاج الظةروف وترتيبةات للتنظةيم الةذا   ،عناصر تشةريعية وتنظيميةة

عالقةةة نةةذا . كمةةا تطرقةةت الورقةةة نفسةةها إذل أهةةم اإلر ةةادات والتوجيهةةات الةةيت عتةةا 3اطتاصةةة بالدولةةة وتارمتهةةا وتقاليةةدها

                                                
، الرباط، اظتملكة اظتغربية 2007دارية، اظتنعقد يف جويلية ، أعمال ملتقى حوكمة اطتزانة العامة، اظتنظمة العربية للتنمية اإلآليات حوكمة الخزانة العامةػتمد عبد الفتاح العشماوي،  1

 .22اظتتحدة، ص
1 OCDE, Op. Cit. p1 .8  

 
2 Idem, p17. 

فا (، ، رهانات، وآاسبية للمسؤسسة )واقع، مقدمة إذل اظتلتقى الدورل حول اضتوكمة اةالمبادئ األساسية لتطبيق الحوكمة المحاسبية في المؤسسةغادل عبد اهلل، مداخلة حتت عنوان:  3
    .4، ص2010ديسمرب  8-7اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواق ، اصتزائر، يوم : 
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عليهةا عنةد  عتمةاداالاظتبدأ وتراها ذات أقتية لضمان تطبيق  بالنسبة للدول واضتكومات، وذلك من خالل العمل نةا أو 
   :1صياغة  أطر اضتوكمة اطتاصة نا، واليت سنتناوعتا بالتفصيل من خالل النقاط التالية

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

كتةةب أن تكةةون اظتتطلبةةات القانونيةةة والرقابيةةة الةةيت تةةسؤثر يف ؽتارسةةة حوكمةةة الشةةركات داخةةل التشةةريع متوافقةةة مةةع  -
   ؛فافية وقابلة للتنفيذقواعد القانون وذات  

 صةةةاحلاظتاظتاتلفةةةة مةةةع ضةةةمان حتقيةةةق  اعتيئةةةاتكتةةةب أن تةةةنص التشةةةريعات بوضةةةوح علةةةى تقسةةةيم اظتسةةةسؤوليات بةةةني  -
 ؛لجمهورالعامة ل

 ةةرافية والتنظيميةةة والتنفيذيةةة السةةلطة والنزاهةةة واظتةةوارد الالزمةةة للقيةةام بواجباهتةةا كتةةب أن يكةةون لةةدى اصتهةةات اإل -
ية، فضال أن أحكامها وقراراهتا ينبغ  أن تكون يف الوقت اظتناسب و فافة مةع تةوف  وضوعمببطريقة متاصصة و 

 عتا.  كايفالشرح ال
    الملكيةوالوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق  المساىمينحقوق  .2

  ينبغةة  علةةى مةةا يلةة :والتنميةة فيمةةا متةةص هةةذا اظتبةةدأ  يلقةد نصةةت الورقةةة الصةةادرة عةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةاد       
 .2على إطار حوكمة الشركات أن يوفر اضتماية للمساقتني، وأن يسهل عتم ؽتارسة حقوقهم 

حقةةةو   ضةةةمان اضتةةةد األد  مةةةن هةةة  الشةةةركات حوكمةةةة التحقيقهةةة تسةةةعى الةةةيت ةف األساسةةةياهةةةدمةةةن بةةةني األإن        
 االقتصةاديظمةة التعةاون وعتةذا فقةد دعةت اظتبةادئ الةيت جةاءت نةا منوأصحاب حقو  اظتلكيةة يف الشةركات،  اظتساقتني

 ،الةةةةيت تتعلةةةةق مبسةةةةتقبل هةةةةذ  الشةةةةركات االسةةةةرتاتيجيةؼتتلةةةةف القةةةةرارات  طالعهةةةةم علةةةةىإو  والتنميةةةةة إذل وجةةةةوب إ ةةةةراكهم
اإلطةةار فقةةد حةةددت ويف هةةذا  ،الشةةركة أداءو  سةة  تشةةرح بوضةةوحوإفةةادهتم بتقةةارير دوريةةة  ،والوثةةائق وؼتتلةةف اظتعلومةةات

 بالنسبة للمساقتني واظتتمثلة فيماواليت تراها ضرورية  ،األساسية غتموعة من اضتقو  التعاون االقتصادي والتنمية منظمة
  :3يل 
 اظتلكية؛ساليب تسجيل أمني أت -
 نقل أو حتويل ملكية األسهم؛  -
 ضتصول على اظتعلومات اطتاصة بالشركة يف الوقت اظتناسب وبصفة منتظمة؛ ا -

                                                
 .142، مرجع سابق، صحوكمة الشركاتأزتد على خضر،  1

2 Ocde, Op. Cit, p18. 
 .164 ، ص، تررتة سليم كرمي، إصدار مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة، غرفة التجارة األمريكية، وا نطنكات في القرن الحادي والعشرينحوكمة الشر جون سوليفان وآخرون،  3
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 للمساقتني؛ جتماعات اصتمعية العامة ااظتشاركة والتصويت يف  -
 نتااب وعزل أعضاء غتلد اإلدارة؛ ا -
 اضتصول على حصص من أرباح الشركات.  -

أما بالنسبة ضتق اظتساقتني يف اظتشاركة يف الشركة واضتصول على اظتعلومات الكافية عن التغي ات األساسةية فيهةا،        
 :1إذل أن فقد أ ارت اظتبادئ 

   القرارات اظتتعلقة بالتغ ات اصتوهرية يف الشةركة مثةل: التعةديالت ب عالمهموإ ،اظتشاركةبمساقتني السماح للينبغ
سةتثنائية الةيت تةسؤدي إذل التةأث  علةى يف العقد األساس ، الرتخيص بإصةدار أسةهم زيةادة رأس اظتةال، العمليةات اال

    ؛الشركة
 وينبغ  أن لتاطوا علما اقتنييف اجتماعات اصتمعية العامة للمس تحق اظتساقتني يف اظتشاركة بفعالية والتصوي ،

  ؛التصويت مبا يف ذلك إجراءات ،ت هذ  اصتمعيةجتماعاابالقواعد اليت حتكم 
  اضتصول علةى درجةة مةن السةيطرة من اليت دتكن بعض اظتساقتني  الرأشتالية والرتتيبات اعتياكلعن اإلفصاح  ينبغ

 ؛األسهمال تتناسب مع ملكيتهم من 
 ؛ةبشفافية وكفاء سيطرة على الشركات بالعمل بطريقة تتميزينبغ  السماح لاسوا  اظت 
 مارسة حقو  اظتلكية اطتاصة نممبلمساقتني مبا يف ذلك اظتستثمرين اظتسؤسسني ينبغ  السماح ل.   
 المعاملة المتكافئة للمساىمين  .3
 ما يل :  اظتبدأ ذان يتعلقوالتنمية فيما  يلقد جاء يف الورقة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصاد         

 ينبغةةةة  علةةةةةى إطةةةةةار حوكمةةةةةة الشةةةةةركات أن يضةةةةةمن اظتعاملةةةةةة العادلةةةةةة لكافةةةةةة اظتسةةةةةاقتني، ومةةةةةن بيةةةةةنهم صةةةةةغار اظتسةةةةةاقتني 
                                 .                                                            2 كما ينبغ  أن تتاح عتم فرصة اضتصول على تعويض فعل  يف حالة انتهار حقوقهم  ،واألجانب

علةى تأكيةد غايتهةا يف مةن خةالل هةذا اظتبةدأ لقد حرصةت منظمةة التعةاون االقتصةادي والتنميةة ضتوكمةة الشةركات        
أهنةةم ال يتمتعةةون بةةنفد القةةدر  باعتبةةار، صةةغار اظتسةةاقتني مةةنهم ةوخاصةةتةةوف  معاملةةة متسةةاوية وعادلةةة لكافةةة اظتسةةاقتني، 

الشةركة مبةا متةدم  قةراراتاليت تعطى للمستثمرين ذوي اضتصص الكربى، والذين قد يسؤثرون على واظتعاملة  متيازاتاالمن 
والةيت  ،اإلر ةاداتهةذا اظتبةدأ قامةت بوضةع غتموعةة مةن  قولضمان حتق  يف هذا اإلطار و  غ هم، مصاضتهم على حساب

 :3نلاصها فيما يل 
                                                

1
 .113-112ص:  ، مرجع السابق، صحوكمة الشركاتأزتد على خضر،   

2 Ocde, Op. Cit, p20. 

 
3
 .57 – 56  :ص ػتمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص  



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

 

 
19 

 ؛ة معاملة متكافئة متساويةذل نفد الفئإكتب أن يعامل اظتساقتون اظتنتمون  -
 ؛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
 ر أصحاب المصالح في حوكمة الشركاتدو  .4

ضةةةرورة أن يضةةةمن إطةةةار حوكمةةةة  ضتوكمةةةة الشةةةركات إذلوالتنميةةةة  يمنظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةادلقةةةد دعةةةت مبةةةادئ        
 بالشةةركة نني، اظتةةوردين، العمةةالء، والعةةاملنيالةةدائ :الشةةركات احةةرتام دور كافةةة األطةةراف ذوي اظتصةةلحة يف الشةةركات مثةةل

بصةورة منتظمةة ويف الوقةت اظتناسةب، وضةمان احةرتام اجوهنةا كافة اظتعلومات اليت لتتكافة األطراف اضتكومية، مع توف   و 
 لقةةةدجهةةةة قانونيةةةة أخةةةرى يف حالةةةة أي إخةةةالل حبقةةةوقهم، و  ةلةةةدى غتلةةةد اإلدارة أو أيةةة االحتجةةةاجحقهةةةم يف التبليةةة  أو 

 ينبغةة  علةةى إطةةار  علةةى مةةا يلةة :والتنميةةة فيمةةا متةةص هةةذا اظتبةةدأ  ينصةةت الورقةةة الصةةادرة عةةن منظمةةة التعةةاون االقتصةةاد
ن يعمةل أنتيجةة اتفاقيةات متبادلةة، و  أوكمة الشركات أن يعرتف حبقو  أصةحاب اظتصةاحل الةيت ينشةئها القةانون أو تنشةح

علةةةى تشةةةجيع التعةةةاون النشةةةي بةةةني الشةةةركات وأصةةةحاب اظتصةةةاحل يف خلةةةق الثةةةروة وفةةةرص العمةةةل، واسةةةتدامة الشةةةركات 
   .1 امالي
  :2وه  ،اإلر ادات اليت كتب األخذ ناغتموعة من نظمة اظتفقد حددت نذا اظتبدأ  لتزاملالو 
القةةةانون أو  اينبغةة  أن يعمةةةل إطةةةار حوكمةةة الشةةةركات علةةةى تأكيةةةد احةةرتام حقةةةو  أصةةةحاب اظتصةةاحل الةةةيت ينشةةةئه -

   ؛تكون نتيجة التفاقات متبادلة
تعويضةات يف ينبغة  أن تتةاح عتةم فرصةة اضتصةول علةى  كئأولحينما لتم  القانون حقو  أصحاب اظتصاحل فإن  -

 انتهار حقوقهم؛ حالة
 داء مشاركة العاملني؛أ وزيادة زالسماح بوضع وتطوير آليات تعزيينبغ   -
حينما يشارر أصحاب اظتصةاحل يف عمليةة حوكمةة الشةركات كتةب أن تكفةل عتةم فرصةة اضتصةول علةى اظتعلومةات  -

   ؛ظموعلى أساس منت ،ذات الصلة وبالقدر الكايف، واليت نتكن االعتماد عليها يف الوقت اظتناسب
ن اظتمارسةةات أإلدارة لإلعةةراب عةةن اهتمامةةاهتم بشةةينبغةة  ألصةةحاب اظتصةةاحل أن يتمكنةةوا مةةن االتصةةال مبجلةةد ا -

   ؛ن حقوقهم إذا ما فعلوا ذلكمية، وينبغ  عدم اإلنقاص أو الغض غ  القانونية أو غ  األخالق
 ني.لتنفيذ حقو  الدائن ءينبغ  أن يستكمل إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكف -

                                                
1 Ocde, Op.  Cit, p  .21  

2
 .59 -58 ص:  د.ػتمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص  
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 اإلفصاح والشفافية   .5
و ةةةفافية وزتايةةةة صتميةةةع األطةةةراف  سةةةتقرارانظةةةرا ظتةةةا نتثلةةة  مةةةن  ،يلعةةةب اإلفصةةةاح دورا كبةةة ا يف حوكمةةةة الشةةةركات       

حتسةني فهةم اصتمهةور عتيكةل ونةواح  نشةاط  علةىيسةاعد  باعتبةار  اظتتعاملةة مةع هةذ  الشةركات مبةا فيهةا األسةوا  اظتاليةة،
جتةةدر و مةةع اجملتمعةةات الةةيت تعمةةل فيهةةا.  اوعالقاهتةة والبيئيةةة األخالقيةةة بالتزاماهتةةاوكةةل مةةا يتعلةةق ا الشةةركة وسياسةةاهتا وأدائهةة

إال إذا   ،قةةد تسةةبب خطةةرا أو هتديةةدا ظتركزهةةا التنافسةة الةةيت  علومةةاتاظتعةةن  الشةةركات نةة  ال يتوقةةع أن تفصةةحأاإل ةةارة إذل 
ات االستثمارية ولتجنب تضليل اظتستثمر وحن نتكن تقريةر كان اإلفصاح ضروريا لتوف  اظتعلومات الكاملة الختاذ القرار 

 Materialityمن الدول تطبق فكرة اظتاديةة أو األقتيةة ان كث  إدة، فأات اليت ينبغ  اإلفصاح عنها كحد ما ه  اظتعلوم

ى القةةةةرارات ، واظتعلومةةةةات اعتامةةةةة نتكةةةةن تعريفهةةةةا بأهنةةةةا اظتعلومةةةةات الةةةةيت قةةةةد يةةةةسؤدي حةةةةذفها، أو حتريفهةةةةا إذل التةةةةأث  علةةةة
 اظتعلومات. مستادمواالقتصادية اليت يتاذها 

ضةةرورة باإلفصةاح والشةةفافية، حيةث دعةةت إذل  االهتمةةاموالتنميةةة عةن  االقتصةاديدل تغفةل مبةةادئ منظمةة التعةةاون       
والةذي يةنص  ،، وقد أ ارت إذل ذلك من خةالل اظتبةدأ اطتةامدتوافر إفصاح سليم و فاف ويف الوقت اظتناسبضمان 

 ينبغ  على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باإلفصاح السليم والصحيح يف الوقةت اظتناسةب عةن  يل :  ى ماعل
كمةةا  .1كافةةة اظتوضةةوعات اعتامةةة اظتتعلقةةة بالشةةركة مبةةا يف ذلةةك اظتركةةز اظتةةارل واألداء وحقةةو  اظتلكيةةة وحوكمةةة الشةةركات 

ا لتحقةةق ضةةروري امةةر أفصةةاح عنهةةا يعةةد اإلظتعلومةةات الةةيت تةةرى بةةأن حتديةةدا دقيقةةا للوثةةائق واتضةةمنت الورقةةة الصةةادرة عنهةةا 
 :  2يف ما يل  واظتتمثلةهذا اظتبدأ 

   ؛النتائة اظتالية ونتائة عمليات الشركة -
   ؛أهداف الشركة -
  ؛اظتلكيات الكربى لاسهم وحقو  التصويت -
أعضةةةاء غتلةةةد اإلدارة مبةةةا يف ب قةةةةاظتتعلسياسةةةة مكافةةةأة أعضةةةاء غتلةةةد اإلدارة والتنفيةةةذيني الرئيسةةةيني، واظتعلومةةةات  -

   .هماختيار  طر ذلك مسؤهالهتم و 
مةةن األمةور األساسةية الةيت يهةتم السةو  مبعرفتهةا مةا إذا كانةةت  ، حيةث أنة العمليةات اظتتعلقةة بةأطراف مةن الشةركة -

   ؛إدارة الشركات هتتم بتحقيق مصاحل رتيع اظتستثمرين نا
  ؛عوامل اظتااطرة اظتتوقعة -
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بالعةةاملني وأصةةحاب اظتصةةاحل ا خةةرين مثةةل الةةدائنني واظتةةوردين الةةيت تةةسؤثر بشةةكل مةةادي علةةى اظتوضةةوعات اطتاصةةة  -
 ؛أداء الشركة

هياكةةل وسياسةةات اضتوكمةةة، وبصةةفة خاصةةة مةةا لتتويةة  أي نظةةام أو سياسةةة ضتوكمةةة الشةةركة والعمليةةات الةةيت يةةتم  -
يتعلةةق بتقسةةيم السةةلطة بةةني مةةا  ةيعتةةرب اإلفصةةاح عةةن هةةذ  اعتياكةةل والسياسةةات وخاصةة، حيةةث تنفيةةذها مبوجبهةةا

 .اظتساقتني واإلدارة وأعضاء غتلد اإلدارة من األمور اعتامة لتقييم حوكمة الشركات
اظتعلومةات  هةذ لتةزام بالتصةريح السةليم والشةفاف عةن ضةمان االكما تضمنت نفد الورقة دعوة صرلتة ؿتو        

ويف هةذا اإلطةار فقةد حثةت يت تربطهةا عالقةة بالشةركة، والبيانات، وذلك جتنبا لتضليل اظتستثمرين وكافة األطراف الة
          :  1اإلر ادات التاليةتباع على ا

 ينبغ  إعداد اظتعلومات واإلفصاح عنها طبقا للمستويات النوعية اظترتفعة للمحاسبة واإلفصاح اظتةارل وغة  اظتةارل ،
مةن مقارنةة  ونُتكةن ،لةى حتسةني الشةفافيةدوليا يسةاعد عتطبيق معاي  عالية النوعية ومعرتف نا أن وضع و حيث 

وينبغة  أن يةتم وضةع هةذ  اظتعةاي  مةن خةالل عمليةات مفتوحةة ومسةتقلة  ،القوائم والتقارير اظتالية فيما بني الدول
  ؛االحتادات اظتهنية واطترباء اظتستقلني :وعلنية تتضمن القطاع اطتاص واألطراف األخرى اظتهتمة مثل

 ومسؤهةةةل لتقةةةدمي تأكيةةةدات  ءكةةةفو مسةةةتقل  مةةةدققمسةةةتقلة بواسةةةطة و خارجيةةةة سةةةنوية  يقعمليةةةة تةةةدقينبغةةة  القيةةةام ب
   ؛الشركة وأداءن القوائم اظتالية دتثل بصد  اظتركز اظتارل أخارجية وموضوعية جمللد اإلدارة واظتساقتني ب

  واجةةب بالنسةةةبة اطتةةارجيني أن يكونةةةوا قةةابلني للمسةةاءلة واةاسةةبة أمةةةام اظتسةةاقتني، وعلةةيهم  اظتةةدققنيينبغةة  علةةى
  ؛التدقيقاألصول اظتهنية يف عملية  للشركات هو أن يقوموا مبمارسة كافة ما تقتضي 

   ينبغةة  يف قنةةوات بةةث اظتعلومةةات أن تةةوفر فرصةةة متسةةاوية ويف التوقيةةت اظتناسةةب مةةع كفةةاءة التكلفةةة ظتسةةتادم
   ؛اظتعلومات ذات الصلة

 اول ويشةةجع علةةى تقةةدمي التحلةةيالت أو اظتشةةورة عةةن يتنةة ،ينبغةة  اسةةتكمال إطةةار حوكمةةة الشةةركات مبةةنهة فعةةال
طريق اةللني والسماسرة ووكاالت التقييم والتصةنيف وغ هةا، واظتتعلقةة بةالقرارات الةيت يتاةذها اظتسةتثمرون بعيةدا 
عةةن أي تعةةارض هةةام يف اظتصةةلحة، قةةد يةةسؤدي إذل اإلضةةرار بنزاهةةة مةةا يقومةةون بةة  مةةن حتليةةل أو مةةا يقةةدمون مةةةن 

 مشورة.
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   ؤوليات مجلس اإلدارةمس .6
اإل ةراف علةى و سةرتاتيجية الشةركات اتوجية   آليةات حوكمةة الشةركات ظتةا لة  مةن دور يفأهةم يعترب غتلد اإلدارة    

حتقيةق عائةد مناسةب ضةمان و  ،على النظم اليت تضمن قيام الشركات بإطاعة القوانني اظتطبقةاإل راف األداء اإلداري، و 
احل من خالل التعامل بشكل عادل مع كل من اظتسةاقتني وأصةحاب اظتصةاحل ا خةرين مع منع تعارض اظتص ،للمساقتني

 غتتمعات ػتلية.و وردين مو عمالء و دائنني و عاملني من 
مةةن خةةالل اظتبةةدأ السةةادس مةةن مبادئهةةا بدقةةة منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة  حةةددتيف هةةذا اإلطةةار فقةةد        

الةيت تتوالهةا سةسؤوليات اظتو مسةسؤوليات   بةنياطتلةي ، قصدا منها لتجنةب لد اإلدارةغتمسسؤوليات اظتتعلقة حبوكمة الشركات 
وفيمةا يلة   مةن جهةة أخةرى.1للمساءلة يف حالة أي إخةالل مبهامة  وإلتاحة الفرصة إلخضاع  ،من جهة إدارة الشركات

  :2والتنميةجمللد اإلدارة اليت جاءت نا منظمة التعاون االقتصادي األساسية  واظتسسؤوليات الوظائف
النوايةا اضتسةنة وسةةالمة  أن يعمةل أعضةاء غتلةد اإلدارة علةةى أسةاس تةوف  كامةل للمعلومةات، وعلةةى أسةاس كتةب -

 ؛كتب أن يعمل لتحقيق صاحل الشركة واظتساقتني القواعد اظتطبقة، كما
اجمللد ينبغة  أن ن إحينما ينتة عن قرارات أعضاء غتلد اإلدارة تأث ات متباينة على ؼتتلف فئات اظتساقتني، ف -

 ؛يعمل على حتقيق اظتعاملة اظتتكافئة صتمع اظتساقتني
         كتةةةةةب أن يضةةةةةمن غتلةةةةةد اإلدارة التوافةةةةةق مةةةةةع القةةةةةوانني السةةةةةارية وأن يطبةةةةةق معةةةةةاي  أخالقيةةةةةة عاليةةةةةة، وأن يأخةةةةةذ  -

   اظتصلحة؛ كافة أصحاب  اهتمامات عتبارااليف 
 تتضمن: عينةيتعني على غتلد اإلدارة أن يقوم بوظائف رئيسية م -

   سةةةةةرتاتيجية الشةةةةةركة وخطةةةةةي العمةةةةةل، وسياسةةةةةة اظتاةةةةةاطرة واظتوازنةةةةةات السةةةةةنوية وخطةةةةةي امراجعةةةةةة وتوجيةةةةة
، إضةةافة إذل تةةورل اإل ةةراف علةةى االتفةةا  هاالنشةةاطات الرئيسةةية، وأن يضةةع أهةةداف األداء ويتةةابع تنفيةةذ

  ؛الرأشتارل وعمليات االستحواذ وبيع األصول
 ؛وتقرير اظترتبات واظتزايا اظتمنوحة عتم ومتابعتهم ،الرئيسيني اظتسسؤولني التنفيذيني اختيار   
  مراعةةاة التناسةةب بةةني مكافةةآت كبةةار التنفيةةذيني وأعضةةاء غتلةةد اإلدارة ومصةةاحل الشةةركات واظتسةةاقتني يف

كتب حتديةد بيةان بسياسةة اظتكافةآت واظترتبةات وعالقتهةا بةاألداء والشةروط الةيت  ، حيث أن األجل الطويل
 :كافةةآت لاعضةةاء عنةةد قيةةامهم بنشةةاطات ختةةرج عةةن نطةةا  عمةةل اجمللةةد مثةةلاظتا عنةةد دفةةع كتةةب مراعاهتةة

   ؛تقدمي االستشارات
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  حيةةةث غتلةةةد اإلدارة، والةةةيت كتةةةب أن تةةةتم بشةةةكل رشتةةة  نتاةةةاباو ضةةةمان الشةةةفافية يف عمليةةةة تر ةةةيح ،
ع علةى غتلةد قةتلقيةام بةدور نشةي يف تر ةيح وانتاةاب األعضةاء، كمةا علةى ايشجع هذا اظتبدأ اظتساقتني 

اإلدارة مسةةةةسؤولية التأكةةةةد مةةةةن أن اإلجةةةةراءات اظتوضةةةةوعة للرت ةةةةيح تتمتةةةةع بالشةةةةفافية، وأن لتةةةةدد األعضةةةةاء 
 اةتملني للمجلد والذين تتوافر لديهم الكفاءات واطتربات الالزمة.           

  واظتسةةاقتني، مبةةا يف  وإدارة صةةور تعةةارض اظتصةةاحل اظتاتلفةةة بالنسةةبة لةةإلدارة التنفيذيةةة وغتلةةد اإلدارةمتابعةةة
عنةةةد قيةةةام  حيةةةث أنةةة  ،ذلةةةك إسةةةاءة اسةةةتادام أصةةةول الشةةةركات وإجةةةراء تعةةةامالت األطةةةراف ذوي الصةةةلة
تصةةال اظتبا ةةر مةةن قبةةل غتلةةد اإلدارة مبسةةسؤوليات  يف الرقابةةة اإل ةةرافية وجةةب عليةة  أن يشةةجع عمليةةات اال

وكلة إلةيهم، وكةذلك عمليةات اإلخطةار  يف نطا  الوظائف اظتنين القانونييالداخليني أو اظتستشار  اظتدققني
 ؛السلور غ  األخالق  أو غ  القانوة من قبل رتيع عمال وموظف  الشركات عن

  ضمان سالمة التقارير اةاسبية واظتالية للشركات، مبةا يف ذلةك وجةود اظتراجعةة اظتسةتقلة وإكتةاد نظةم الرقابةة
لضةةمان  ، حيةةث أنةة لتةةزام بإحكةةام القةةواننيظتاليةةة واالاظتالئمةةة، وبصةةفة خاصةةة نظةةم إدارة اظتاةةاطر والرقابةةة ا

واضةحة للمسةسؤولية  ان علةى غتلةد اإلدارة أن يضةع خطوطةإنزاهة الةنظم األساسةية لإلخطةار واإل ةراف فة
 نواطتةةةةارجيو  نالةةةةداخليو تباعهةةةةا مبةةةةا يف ذلةةةةك اظتراجعةةةةون اكةةةةل الواظتسةةةةاءلة يف كافةةةةة أؿتةةةةاء التنظةةةةيم وعلةةةةى 

 ؛سليم من جانب اإلدارة العلياراف مناسب و مان وجود إ مع ض ،)اظتستقلون(
 كتةةب علةةى غتلةةد اإلدارة أن يقةةرر بوضةةوح وظةةائف  ، حيةةثاإل ةةراف علةةى عمليةةات اإلفصةةاح واالتصةةال

 ؛إدارة الشركاتومسسؤوليات غتلد اإلدارة و 
 يقةةع علةةى غتلةةد  ، أيات إذا لةةزم األمةةر  اإل ةةراف علةةى فعاليةةة ؽتارسةةات حوكمةةة الشةةركات وإجةةراء التغيةة

حبيةةث يتأكةةد أن هنةةار خطوطةةا واضةةحة ظتسةةاءلة اإلدارة يف  ،ة االسةةتعراض اظتسةةتمر عتيكةةل الشةةركاتاإلدار 
 ؛رتيع أؿتاء التنظيم، إضافة إذل ضرورة اإل راف واإلفصاح عن حوكمة الشركات وؽتارساهتا

  ن كتةةري ذلةةك بصةةفة أكتةةب أن يةةتمكن غتلةةد اإلدارة مةةن ؽتارسةةة التقيةةيم اظتوضةةوع  لشةةسؤون الشةةركات، و
يكةةةون غتلةةةد اإلدارة قةةةادرا علةةةى ؽتارسةةةة حكةةةم  ، ولكةةة ة علةةةى ؿتةةةو مسةةةتقل علةةةى اإلدارة التنفيذيةةةةخاصةةة

نة  البةد مةن وجةود عةدد كةاف مةن أعضةاء غتلةد اإلدارة اظتسةتقلني عةن إدارة الشةركة، كةةذلك إموضةوع  ف
علةى  يعترب الفصل بني منصب رئيد غتلد اإلدارة والةرئيد التنفيةذي مةن اظتمارسةات اصتيةدة الةيت تسةاعد

ات بصةفة حتقيق توازن مناسب بني السلطات ويزيد من اةاسبة عن اظتسسؤولية وحتسةني عمليةة اختةاذ القةرار 
 ؛مستقلة عن إدارة الشركات
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  نة  ينبغة  أن تتةاح عتةم كافةة اظتعلومةات الدقيقةة إألعضةاء غتلةد اإلدارة أن يقومةوا مبسةسؤوليتهم ف نُتكةنحن
   .ذات الصلة ويف الوقت اظتناسب

كمةة الشةركات اطتطةوط اإلر ةادية أن يتيح إطةار حو على ضرورة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  أكدتكما        
ضةةمن مسةةاءلة يأن يكفةةل اظتتابعةةة الفعالةةة لةةإلدارة التنفيذيةةة مةةن قبةةل غتلةةد اإلدارة، وأن و سةةرتاتيجية لتوجيةة  الشةةركات اال

   .غتلد اإلدارة من قبل الشركة واظتساقتني
منظمةةة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة مةةن  سةةتة ضتوكمةةة الشةةركات الةةيت جةةاءت نةةانتكةةن تلاةةيص اظتبةةادئ الومةةا عم       

 .1.1رقم:خالل الشكل 

 

 .والتنمية االقتصاديالتعاون حسب منظمة  حوكمة الشركات معاي  1.1الشكل رقم:

   
مقدمةة إذل ، فاي الحاد مان الفسااد الماالي واإلداريآلياات الحوكماة ودورىاا رقية وآخرون، مداخلة حتت عنوان حساني  المصدر:

نظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم اظت اظتلتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اظتارل واإلداري،
 .12 ص ،2012ماي  7-6بسكرة، اصتزائر، يوم   التسي ، جامعة ػتمد خيضر،

قبةةةةةل تنةةةةةاول اظتبةةةةةادئ  :حوكماااااةلالخاصاااااة ل الدولياااااة ة بمركاااااز المشاااااروعاتالمباااااادئ الخاصااااا .3.2.1
 اليت جاء نا مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة سنقوم أوال بعرض ةة عنها فيما يل :

 :  حوكمةلالخاصة ل الدولية المبادئ الخاصة بمركز المشروعات لمحة عن. 1.3.2.1
حتةةةاد العةةةاظت  للغةةةرف التجاريةةةة بصةةةياغة غتموعةةةة مةةةن بالتعةةةاون مةةةع اال ت الدوليةةةة اطتاصةةةةلقةةةد قةةةام مركةةةز اظتشةةةروعا       

أو  ةركات أو  األعمةال سةواء كانةت أفةرادااظتبادئ اليت تستهدف تيس  توف  متطلبات اضتوكمة الر يدة داخل كيانةات 
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ليةة وبالتمثيةل إر ادية تستهدف إكتاد منظمات تتسةم بالفعا اتوفر خطوط وجعلها 1.اظتنتمية للقطاع اطتاصو  ،منظمات
 الر يد ظتصاحل أعضائها، دوفتا نظر إذل طبيعة هيكل العضوية. 

   الخاصةالدولية الخاصة بمركز المشروعات حوكمة المعايير . 2.3.2.1
 اليت جاء نا مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة فيما يل : حوكمة الشركات مبادئتتمثل        

لااى متطلبااات تأديااة الرسااالة التااي أنشاائت ماان أجلهااا وخدمااة مصااالح بناااء جمعيااات أعمااال مسااتقلة تسااتند إ. 1
     أعضائها:

إطةةار  بنةاءيتعةةني فيمةا متةص هةةذا اظتبةدأ إذل أنة   مركةةز اظتشةروعات الدوليةة اطتاصةةةلقةد أ ةارت الورقةةة الصةادرة عةن        
نشةةئت مةةن أُ الرسةةالة الةةيت  مسؤسسةةات مسةةتقلة، وفعالةةة، وموجهةةة ؿتةةو حتقيةةقيتةةيح  إكتةةاد اضتوكمةةة يف رتعيةةات األعمةةال 

والةةيت ركةةزت غتملهةةا  ،اإلر ةةادات كمةةا تضةةمنت الورقةةة غتموعةةة مةةن،  2رتيةةع األعضةةاء اهتمامةةات أن يعةةرب عةةنو  اجلهةةا،
وخدمةةةة مصةةةاضتهم مبةةةا يعةةةود بالفائةةةدة علةةةى علةةةى اضتةةةث علةةةى ترسةةةيخ الشةةةفافية والعدالةةةة يف اظتعاملةةةة بةةةني رتيةةةع األعضةةةاء 

 وفيما يلة  أهةم اإلر ةادات الةيت تناولتهةا ،عن رتيع القرارات واظتهام اليت يقوم نا والغتلد اإلدارة مسسؤ  عتربتاو اصتميع 
 :3لتحقق هذا اظتبدأ

ختيةةةار اينبغةةة  أن تقةةةوم رتعيةةةات األعمةةةال برتسةةةيخ مبةةةادئ الدنتقراطيةةةة واظتعاملةةةة العادلةةةة والشةةةفافية فيمةةةا يتصةةةل ب -
 ؛أعضاء غتالد إدارهتا وؽتارسة أنشطتها والتعامل مع أعضائها

 سةةتقالليةباالها، والتمتةةع ئل قيةةام اصتمعيةةة  دمةةة مصةةاحل أعضةةاإطةةار اضتوكمةةة امعيةةات األعمةةا يضةةمنينبغةة  أن  -
 ؛عن أية تأث ات خارجية

وأن نتارسةوا تلةك اظتهةام بعنايةة فائقةةة،  ،القةرار يف اصتمعيةة باضتيةاد عنةد قيةامهم مبهةامهم متاةذوينبغة  أن يتصةف  -
 ؛عارض اظتصاحل والعمل على ما لتقق صاحل اصتمعية على أفضل ؿتو ؽتكنفضال عن أقتية اضترص على جتنب ت

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

 أنشئت من أجلها؛ تسا  بني أنشطة رتعية األعمال وبني الرسالة اليتينبغ  حتقيق اال -
 مبثابة ضمان ضتيادية رتعية األعمال؛أن يكون إطار اضتوكمة  كتب -

                                                
 ، اظتوقع:5 ص ،2014-03-23:االطالع، تاريخ مبادئ الحوكمة لجمعيات األعمال والغرف التجارية، « Cipe »مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة  1

http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Governance%20Principles%20for%20Business%20Associations%20and

%20AR.pdf-0Chambers%20of%20Commerce%20%2  
 .3اظترجع السابق، ص  2
 .4-3 ص: اظترجع السابق، ص 3

http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Governance%20Principles%20for%20Business%20Associations%20and%20Chambers%20of%20Commerce%20-%20AR.pdf
http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Governance%20Principles%20for%20Business%20Associations%20and%20Chambers%20of%20Commerce%20-%20AR.pdf
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 ارب ينبغةة  أن يتضةةةمن إطةةةار اضتوكمةةةة نظامةةا سةةةليما إلدارة اظتاةةةاطر والرقابةةةة الداخليةةة، وأن يكةةةون هةةةذا اإلطةةةار معةةة -
 سرتاتيجية صتمعية األعمال. بشكل سليم وواقع  عن اطتطة اال

يةةةة معةةةربة عةةةن مصةةةاحل أعضةةةائها واهتمامةةةاهتم، وأن يةةةتم وضةةةع هةةةذ  الرسةةةالة بصةةةورة كتةةةب أن تكةةةون رسةةةالة اصتمع -
 كمةةةا ينبغةةة  مراجعةةةة هةةةذ  الرسةةةالة بصةةةفة دوريةةةة، وإعةةةادة  ،دنتقراطيةةةة تضةةةمن إ ةةةرار كافةةةة األعضةةةاء يف وضةةةعها

 اصتمعية، مع ضمان اإلظتام الكامل من جانب األعضاء نذ  الرسالة.   صياغتها على النحو الذي يعرب عن
 سرتاتيجية صتمعية األعمال؛ا بشكل سليم وواقع  عن اطتطة االمعرب من الالزم أن يكون إطار اضتوكمة  -
مةةن األمةةور اظتهمةةة أيضةةا تضةةمني إطةةار اضتوكمةةة إر ةةادات بشةةأن الظةةروف واضتةةاالت الةةيت يسةةمح فيهةةا لاعضةةاء  -

 سم رتعية األعمال مقرتنا بأنشطتهم اطتاصة.اباستادام 
كتةةب أن يتةةيح إطةةةار  ،ورا  الةةيت تعكةةد مواقةةف رتعيةةة األعمةةال إزاء السياسةةات العامةةةفيمةةا يتصةةل بصةةياغة األ -

هتمامةةةاهتم بصةةةورة دنتقراطيةةةة اها و عةةةن مصةةةاحل أعضةةةائاضتوكمةةةة تكةةةوين صتةةةان السياسةةةات الةةةيت تعةةةرب بشةةةكل سةةةليم 
 وقائمة على اإلظتام الكايف اوانب اظتوضوعات اليت كتري تناوعتا؛

ورل اصتمعية بشأن تكةوين أو حةل اللجةان متسةمة بالشةفافية الكاملةة، وذلةك سؤ مسالتأكيد على أن تكون قرارات  -
 اعتةةدفلضةةمان أن تكةةون تلةةك اللجةةان معةةربة عةةن مصةةاحل اصتمعيةةة، ال علةةى مصةةاحل أفةةراد بعيةةنهم، وحتقيقةةا عتةةذا 

 ن يكةون هنةارأكتب أن يتضمن إطار اضتوكمة إر ادات مكتوبة بشأن كيفية تناول موضةوع صتةان السياسةات، و 
    ؛من جانب غتلد اإلدارة بضرورة اتباع هذ  اإلر اداتوإلزام  التزام

 ضمان الوضوح والشفافية يف قواعد وعمليات تشكيل اللجان؛ -
ينبغ  أن يتضمن إطار اضتوكمة إجراءات واضحة بشأن تدفق اظتعلومةات والتفاعةل بةني صتةان السياسةات وغتلةد  -

 اإلدارة.
 ألعمالاألعضاء بوصفهم مالكي جمعية ا .2   

أن يعةرب إطةار اضتوكمةة عةن إدرار حقيقةة مسؤداهةا أن األعضةاء هةم أسةاس وجةود ضةرورة على لقد حث هذا اظتبدأ        
ن يضةةمن بالتةةارل دتكيةةنهم مةةن ؽتارسةةة دورهةةم كمةةالر للجمعيةةة، لةةديهم القةةدر الةةالزم مةةن اظتعلومةةات بشةةأهنا.  أاصتمعيةةة، و 

روف ظةةديةةدا واضةةحا ضتقةةو  ومسةةسؤوليات األعضةةاء مةةع تةةوف  كافةةة الأن تتضةةمن نظةةم ولةةوائح اصتمعيةةة حت أحل علةةىكمةةا 
 الالزمة لتمكني أعضاء اصتمعية من ؽتارسة حقوقهم وواجباهتم مبا متدم مصاحل رتيع األطراف.
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ضةةةمان ؽتارسةةةة عمليةةةة اضتوكمةةةة بطريقةةةة تتصةةةف بالشةةةفافية واظتسةةةاءلة، مةةةع حتقيةةةق الدرجةةةة الالزمةةةة مةةةن اظتهنيةةةة  وكةةةذلك 
 .  1اظتمارسة والفاعلية لتلك

 التعامل مع األعضاء على أساس من المساواة والتكافؤ. 3
ضرورة تضمني إطار اضتوكمة مةا يضةمن اظتعاملةة العادلةة واظتتكافئةة لكافةة أعضةاء رتعيةة  لقد حث هذا اظتبدأ على       
ة غتموعةة مةن التوصةيات فقد تضمنت الورقة الصادرة عن مركةز اظتشةروعات الدوليةة اطتاصة ولتجسيد هذا اظتبدأ األعمال

 :2واليت نلاصها يف النقاط التالية
 ؛أن يلقوا معاملة متكافئةكتب عضاء بكافة فئات ومستويات العضوية األ 
 إن وجةةدت وأن يكةةون هنةةار ضةةمان كةةاف  تويات العضةةويةكتةةب التحديةةد الواضةةح ظتعةةاي  تصةةنيف فئةةات ومسةة

 ؛إلظتام رتيع األعضاء بتلك اظتعاي 
 جتماعةةةات العامةةةة معاملةةةة رتيةةةع األعضةةةاء علةةةى ؿتةةةو يتسةةةم عمليةةةات واإلجةةةراءات اظتطبقةةةة يف االينبغةةة  أن تتةةةيح ال

 ؛بالتكافسؤ واظتساواة، إذ ينبغ  أال تنطوي اإلجراءات على صعوبات أو تكاليف غ  مربرة عند التصويت
  ؛صتمعيةحتياجات وأولويات القطاع العريض من أعضاء اايلزم لعملية حشد التأييد أن تكون معربة عن 
   متفاوتة علةى أعضةائها، مةن اظتتعةني علةى غتلةد اإلدارة  اتحيثما يرتتب على القرارات الصادرة عن اصتمعية تأث

 .التعامل مع كافة األعضاء بشكل متكافئ
 دور وىيكل ومسؤوليات اإلدارة  . 4

األعمةةال إذل  اتوكمةة امعيةيةسؤدي إطةار اضت لقةد حثةت مبةادئ مركةز اظتشةروعات الدوليةة اطتاصةة علةى ضةرورة أن       
  االسةةةرتاتيج  للجمعيةةةة، ويقةةةوم بصةةةياغة السياسةةةات الالزمةةةة ويتةةةابع تنفيةةةذها، يةةة غتلةةةد إدارة يلتةةةزم بالتوجنيضةةةمان تعيةةة

 ها علةةةى ضةةةمانلتةةةزام بتطبيةةةق القةةةوانني واللةةةوائح اظتعمةةةول نةةةا علةةةى اظتسةةةتوى الةةةوطين، فضةةةال عةةةن تأكيةةةدويعمةةةل علةةةى اال
ملني ااظتناسةةةبة عةةةن طريةةةق تعيةةةني فريةةةق مةةةن العةةة اإلدارة ام مبعةةةاي  أخالقيةةةات العمةةةل، وضةةةمانلتةةةز االو  اظتسةةةاءلة والشةةةفافية

 :4واليت سوف نلاصها يف النقاط التالية ،فقد وضعت غتموعة من اإلر ادات ولتحقق هذا اظتبدأ .3اةرتفني

                                                
 .7-6  ص: اظترجع السابق، ص  1
 .8 اظترجع السابق، ص  2
 .9 اظترجع السابق، ص 3
 .14-10ص:   اظترجع السابق، ص 4
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الشةةةأن ينبغةةة  أن هنةةةار فصةةةل واضةةةح بةةةني جةةةانيب اضتوكمةةةة واإلدارة امعيةةةات األعمةةةال، ونةةةذا  ينبغةةة  أن يكةةةون -
يضةةطلع غتلةةد اإلدارة مبهامةة  الةةيت تسةةتهدف حتقيةةق التةةوازن السةةليم بةةني العمةةل التطةةوع ، والعمةةل الةةذي يقةةوم بةة  

  ؛جهاز العاملني اظتعني لقاء أجور ورواتب
كتةةب أن يتضةةمن إطةةار اضتوكمةةة امعيةةة األعمةةال تعريفةةا واضةةحا ظتسةةسؤوليات غتلةةد اإلدارة واظتةةوظفني التنفيةةذيني،  -

 ؛يضمن التنفيذ السليم لتوزيع األدوار واظتهام بني اجملموعنين أو 
نظةةةرا ألقتيةةةة الفصةةةل بةةةني جةةةانيب اضتوكمةةةة واإلدارة، فإنةةة  ينبغةةة  علةةةى أعضةةةاء غتلةةةد اإلدارة اظتبةةةادرة باالضةةةطالع  -

 ؛من جانب اظتوظفني ةر للمبادبدال عن الوضع السليب اظتتمثل يف غترد االستجابة  ،مبسسؤولياهتم
 ؛وليات  إذل اظتوظفنيسؤ غتلد اإلدارة على نقل مهام  ومس كتب أال يعمل -
ينبغةة   آخةةر بة عتوب ،ينبغة  أن يكةةون عةدد أعضةةاء غتلةةد اإلدارة متسةقا مةةع هيكةل اصتمعيةةة وحجةةم العضةوية نةةا -

أن تتجنةةةب اصتمعيةةةة تشةةةكيل غتلةةةد إدارهتةةةا مةةةن عةةةدد قليةةةل مةةةن األعضةةةاء يكةةةون قاصةةةرا عةةةن التعبةةة  عةةةن حجةةةم 
مةةا ينبغةة  جتنةةب تشةةكيل اجمللةةد مةةن عةةدد كبةة  مةةن األعضةةاء علةةى ؿتةةو ال يتناسةةب مةةع وهيكةةل العضةةوية نةةا، ك

 ؛حجم اصتمعية
ذتة أقتية لقيام أعضاء غتالد اإلدارة بأدوارهم استنادا إذل خلفيات ومعلومات كافيةة، جنبةا إذل جنةب مةع حسةن  -

 مع القوانني واللوائح ذات الصلة.ال يتعارض  ، بشكلوأعضاءهاالنية، والعناية الواجبة، مبا لتقق صاحل اصتمعية 
عتمةةةاد  علةةةى تعزيةةةز االجتةةةا  ؿتةةةو تنميةةةة وزيةةةادة مهةةةارات اأن يعمةةةل إطةةةار اضتوكمةةةة الةةةذي يةةةتم  الواجبةةةة رمةةةن األمةةةو  -

   ولياهتم على أفضل ؿتو ؽتكن.سؤ هتم العملية، لضمان اضطالعهم مبسأعضاء غتلد اإلدارة وخلفيا
   اإلفصاح والشفافية. 5

إطةار الةيت كتةب أن لتتويهةا مةن اظتتطلبةات األساسةية يعتةرب  والسةليم اح الةدقيقصةاإلف أ علةى أنظتبدلقد نص هذا ا       
امعيةةة األعمةةال، مبةةا يف اظتتعلقةةة كافةةة األمةةور كمةةا أكةةد علةةى ضةةرورة أن يكةةون متصةةال ب،  يف رتعيةةات األعمةةال اضتوكمةةة

 .1ية األخرىالضرور ذلك اظتوقف اظتارل، وجوانب األداء والعضوية، ورتيع اظتسائل 
   . العالقة مع أصحاب المصالح6

رتعيةةةات الةةةيت تةةربي علةةم مباتلةةةف العالقةةات لقةةد نةةةص هةةذا اظتبةةةدأ علةةى ضةةةرورة أن يكةةون أعضةةةاء اصتمعيةةة علةةةى        
علةى  هائأعضةايةع رتتلك العالقات إذل حتقيق صةاحل من أصحاب اظتصاحل، وأن تسؤدي مع اجملموعات الرئيسية األعمال 

 .1أفضل ؿتو ؽتكن

                                                
 .16-15ص:  اظترجع السابق، ص 1
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 ضمان إرساء إطار مؤسسي فعال لحوكمة جمعيات األعمال. 7
وجةةود إطةةار مسؤسسةة  لقةةد أكةةد اظتبةةدأ السةةابع واألخةة  مةةن مبةةادئ مركةةز اظتشةةروعات الدوليةةة اطتاصةةة علةةى ضةةرورة        

يكةةون  نعلةةى أاظتسةةسؤولية يف اجملةةالني العةةام واطتةةاص، و اظتسةةاءلة و الشةةفافية و لتقةةق العدالةةة ل اللحوكمةةة يف رتعيةةات األعمةة
 .2هذا اإلطار متسقا مع القوانني واللوائح السارية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
 .17 اظترجع السابق، ص 1
 .19 لسابق، صاظترجع ا 2
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الدوليةةة يف هةةذا تجةةارب المةةن  االسةةتفادةحاولةةت فقةةد  ورغبةةة منهةةا يف تبةةين مبةةادئ حوكمةةة الشةةركات ن اصتزائةةرإ       
وعلةى رأسةها منظمةة التعةاون االقتصةادي  ،اظتيةةعلتها من العديةد مةن اظتنظمةات ايالسيما بعد التشجيعات اليت لق اجملال،

 10مببلة   ماليةا حتةاد األورويب الةذي خصةص برناغتةااال مشةروعو  ،والبنةك العةاظت  الةدورل النقةدصةندو  والتنمية، وكةذلك 
بعةةدة إصةةالحات  ، مةةن خةةالل  قيامهةةاالةةبالدحتسةةني بيئةةة األعمةةال يف إذل  سةةعت أيةةن ،فيهةةالةةدعم اضتوكمةةة  أورومليةةون 
دة مبةادرات لتفعيةل إطةار حوكمةة الشةركات يف كما قامت بعة  ها.مست اصتوانب التنظيمية والتشريعية اليت حتكمية هيكل

والةذي تبنتة  وزارة اظتسؤسسةات الصةغ ة واظتتوسةطة  ،للمسؤسسةاتإصةدار ميثةا  اضتكةم الرا ةد ب مةن بينهةا قيامهةاو اصتزائةر، 
قصةةد الشةةروع يف مسةةعى يهةةدف إذل تطبيةةق مبةةادئ اضتوكمةةة تأسةةيد مركةةز حوكمةةة اصتزائةةر قيامهةةا بوكةةذلك ، 2009سةةنة 

 على أرض الواقع.
دراسةةةة ؼتتلةةةف األطةةةر مةةةن خةةةالل  ،اضتوكمةةةةاصتزائةةةر مةةةن واقةةةع  اسةةةتعراضمةةةن خةةةالل هةةةذا اظتبحةةةث سةةةوف ؿتةةةاول        

وكمةةةة اضتتهةةةا بوتبيةةةان عالق ،لعةةةاموا اطتةةةاصبالنسةةةبة للقطةةةاعني  يف اصتزائةةةربيئةةةة األعمةةةال التشةةةريعية والتنظيميةةةة الةةةيت حتكةةةم 
اإلكتابيةةة اظتوحيةةة برغبةةة اظتسؤ ةةرات اصتهةود و  ؼتتلةةف إبةةراز وكةةذلك اظتسؤسسةات اصتزائريةةةخصوصةةيات االعتبةةار آخةذين بعةةني 

   .مبادئهاتبين الس  قدما ؿتو اصتزائر يف 
 في الجزائر الخاصةالحوكمة في المؤسسات . 1.3.1

كثرهةا صتزائري، كوهنا دتثل أكثر اظتسؤسسةات تعةدادا، كمةا تعتةرب أا االقتصاددورا هاما يف  اطتاصةتلعب اظتسؤسسات        
 .عن حتقيقها العموميةواليت تعجز اظتسؤسسات  واالجتماعية االقتصاديةيف حتقيق بعض السياسات  مساقتة
، أصةةبحت االقتصةةادي االنفتةةاح ؿتةةو تبةةين سياسةةة اجتاههةةابعةةد  ةخاصةةنظةةرا للسياسةةة اظتنتهجةةة مةةن اصتزائةةر مةةسؤخرا        

 وكةذلك ،االقتصةادية العموميةةاظتسؤسسةات  ةخوصصةتورل أقتية كب ة عتذا النوع من اظتسؤسسةات، مةن خةالل عملهةا علةى 
قةةيم ولةةة إلضةةفاء اػت ومةةا رافقةة  مةةن ،والةةدعم اظتوجةة  ؿتةةو تأسةةيد هةةذا النةةوع مةةن اظتسؤسسةةاتوالتسةةهيالت التشةةجيعات 

 ،األخة ةيف األطةر التشةريعية والتنظيميةة الةيت تةنظم عمةل هةذ   تحسنيالو  مبا فيها الشفافية واظتساءلة واظتسسؤولية ،اضتوكمة
   .وحتكم ؼتتلف العالقات اليت تربطها مع ؼتتلف األطراف اليت تتعامل معها

 في الجزائر الخاصةمحة عن المؤسسات ل. 1.1.3.1
 مث نتطةةر  ،سةاتةةة عةن ؼتتلةف مراحةل تطةور هةذ  الفئةة مةن اظتسؤستقةدمي  اظتطلةب اسةوف ؿتةاول مةن خةالل هةذ       

 إذل تبيان طبيعتها يف بيئة األعمال اصتزائرية. بعد ذلك

 واقع حوكمة الشركات في الجزائرالمبحث الثالث: 
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 في الجزائر الخاصةالمؤسسات مراحل تطور  .1
 عرب مرحلتني: يف اصتزائر اطتاصةلقد تطورت اظتسؤسسات          
 وجةةة  تبنةةةت اصتزائةةةر بعةةةد اسةةةتقالعتا سياسةةةة التنميةةةة الشةةةاملة اظتسةةةتوحاة مةةةن الت: )1989-1962( المرحلاااة األولاااى

الوطين، واعتمدت يف حتقيق ذلك علةى سياسةة التصةنيع الثقيةل  االقتصادكمنهة لبناء   اعتمدت الذي  اال رتاك 
ت اطتنةةا  علةى اظتسؤسسةةات اطتاصةةة، عتةةذا دهةةذ  السياسةة  ةةد، أي إنشةاء اظتسؤسسةةات العامةةة ذات اضتجةم الكبةة 

وأصةةبحت ثغةةرات عةةدم تطورهةةا  ،1يةةةواألنشةةطة التجار اظتسؤسسةةات يف بعةةض الصةةناعات التقليديةةة هةةذ   اؿتصةةرت
 واضحة خالل هذ  الفرتة.   

 مةةن قبةةل الدولةةة يف تلةةوح يف األفةةق، وذلةةك رغبةةة جديةةدة اقتصةةاديةمةةع بدايةةة الثمانينيةةات بةةدأت سياسةةات        
الةةةوطين للتافيةةةف مةةن حةةةدة األزمةةةات اظتتناميةةةة، وقةةةد كةةةان اظتاططةةةان  االقتصةةةادصةةةالحات هيكليةةةة يف إإحةةداث 

 اسةةةةةةةتمراركتسةةةةةةةدان مرحلةةةةةةةة اإلصةةةةةةةالحات يف ظةةةةةةةل  )1989-1985(والثةةةةةةةاة  ،)1984-1980(ول اطتماسةةةةةةةيان األ
نسةةبيا للقطةةاع اطتةةاص، والرتاجةةع عةةن سياسةةات الصةةناعات الثقيلةةة ضتسةةاب  االعتبةةاروإعةةادة  اال ةةرتاك  االختيةةار

 مةةنو  ،اصةةةاطتالصةناعات اطتفيفةةة واظتتوسةةطة، فصةةدرت العديةةد مةةن القةةوانني الةيت أثةةرت علةةى منظومةةة اظتسؤسسةةات 
2باالستثمار اظتتعلق 1982-08-21بينها القانون اظتسؤرخ يف 

. 
 للنتةةائة السةةلبية اظتسةةجلة يف ؼتتلةةف  ونظةةرا 1989مةةن سةةنة  ابتةةداء: )إذل يومنةةا هةةذا 1989مةةن ( المرحلااة الثانيااة

جةةة زيةةادة حاو يف ظةةل زيةةادة حةةدة الغضةةب الشةةعيب،  ةجتتةةاح الةةبالد، خاصةة القطاعةةات وظتواجهةةة عمةةق األزمةةة الةةيت
، بةةةةدأ التوجةةةة  مةةةةن اظتسؤسسةةةةات النقديةةةةة واظتاليةةةةة الدوليةةةةة وتطةةةةور عالقاهتةةةةا معهةةةةا ئتمانيةةةةةاالاصتزائةةةةر للمسةةةةاعدات 

مةةةةةن خةةةةةالل  ، وجتلةةةةةى ذلةةةةةكاالقتصةةةةةادي واالنفتةةةةةاحؿتةةةةةو سياسةةةةةة التنةةةةةوع يف اصتزائةةةةةر يعةةةةةرف حتةةةةةوال  االقتصةةةةةادي
الةةيت  واالتفاقيةةات د مةةن القةةواننيالعديةة مةةن خةةاللاإلصةةالحات السياسةةية واالقتصةةادية الةةيت ميةةزت هةةذ  اظترحلةةة، 

جةةةزء مةةةن رؤوس  بةةةامتالرؿتةةةو السةةةماح لاجانةةةب  واالنفتةةةاحسؤسسةةةات العامةةةة اظت اصةةةةطتصاإلطةةةار العةةةام  تأهيةةة
 الوطين.    لالقتصاد، وحتفيز القطاع اطتاص والتقليص من التسي  اإلداري 3باظتائة 49أمواعتا يذهب إذل حد 

                                                
1
 بكر التجارية وعلوم التسي ، جامعة أيب،كلية العلوم االقتصادية و  إشكالية استغالل مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحتت عنوان: برج   هرة زاد، رسالة ماجست    

 .  148ص ،2012-2011تاريخ اظتناقشة  بلقايد، تلمسان، اصتزائر،
2
سطيف،  ،1سطيفجامعة ، ، غتلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي قتصاد الجزائريلمصغرة والصغيرة والمتوسطة في االنمية المشروعات اأساليب تصاحل صاضت ،   

 .   27، ص(2004) 03اصتزائر، العدد 
3
اظتلتقى الوطين حول حوكمة  مقدمة إذل ،داري للقطا  الخا  الجزائريدور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي واإل مداخلة حتت عنوان: ساس  فطيمة وآخرون،  

 ، ص2012ماي  07-06كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة ػتمد خيضر، بسكرة، اصتزائر، يوم  اظتنظم من طرف  الشركات كآلية للحد من الفساد اظتارل واإلداري، 
09. 
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 إذل 1994-4-1(القصة  اظتةدى  االقتصةادي االسةتقراراصتزائر بتنفيذ برنامة  التزاملقد  هدت هذ  اظترحلة        

وبرنامة التصحيح اعتيكل  اظتتوسي اظتدى الةذي يغطة  مرحلةة  ،حتت مراقبة صندو  النقد الدورل )31-5-1995
اع القطةالعديد من اظتسؤسسات العامة وزيادة تطوير  اصةخصوالذي نتة عن   1998-4-1إذل  1995-03-31من 

 1.اطتاص
 ،االقتصةةاديقامةت اصتزائةةر بإصةدار اظتزيةد مةن القةةوانني وبةرامة التأهيةل  اطتةاصقطةةاع الرغبةة يف زيةادة تطةوير    

اظتتعلقةة بالوكالةة الوطنيةة لتسةي   2003واظتراسةيم الصةادرة يف  ،2001-08-20الصةادر يف  03/01ومنهةا األمةر رقةم 
 2004 طار اظتراسيم الرئاسية والتنفيذية يف جانف يف إ واالستفادةالقرض اظتصغر وأ كال الدعم 

2.  
 الجزائرفي  الخاصةطبيعة المؤسسات  .2

، نةةذكر غةة  أهنةةا تتفةةق يف العديةةد مةةن اطتصةةائص اصتزائريةةة اطتاصةةةالةةيت دتيةةز اظتسؤسسةةات  بةةالرغم مةةن االختالفةةات       
 :3منها
( وبنسةبة م ذ ش و) ولية اةةدودةأغلبها مسؤسسات عائلية تتاذ  كل مسؤسسةات ذات الشةاص الوحيةد واظتسةسؤ  -

بةالرغم مةن  االنتشةارأمةا بالنسةبة للشةركة ذات أسةهم فتبقةى قليلةة  ،أقل  ةركة ذات مسةسؤولية ػتةدودة )ش ذ م م(
 يف هذا النوع من األساس القانوة. اأننا نسجل يف السنوات األخ ة تقدم

الذي يقةوم بعمليةة التسةي  وهةو مةن يتةوذل  تسي  هذ  اظتسؤسسات متضع إذل النمي العائل ، حيث أن اظتالك هو -
مةةن الةةتحكم يف الطةةر  اضتديثةةة إلدارة كتعةةل ؽتةةا  القةةرار، وكةةذا بالنسةةبة للمسةةسؤوليات والصةةالحيات، اختةةاذعمليةةة 
ال إشةارات واطتةربة اطتارجيةة ال حتةدث وكذلك األمر بالنسبة للجوء إذل االست ،غ  ؽتكنةهذ  اظتسؤسسات وتسي  
 نادرا.

 : 4نيلذلك نتكن أن نقسمها إذل نوع والنمو،فتوها السريع إال أهنا تعاة من مشكلة البقاء بالرغم من  -
   اليت تعاة صعوبات البقاء. اطتاصةسؤسسات اظت 
   اليت تواج  حتديات النمو. اطتاصةسؤسسات اظت 

 
 

                                                
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
  .28 صاحل صاضت ، مرجع سابق، ص  

3
          .20ص ، 2009اصتزائر،  ،ميثاق الحكم الراشد الجزائريوزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية،   

4
 .23 اظترجع السابق، ص  

http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue09/FARIDA%20MERZOUK.pdf
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 حوكمة:لا منفي الجزائر  الخاصةلمؤسسات التي تحكم ااألطر التشريعية والتنظيمية  واقع .2.1.3.1
رفةةع مةةةن الو  االقتصةةةاديةوالنهةةةوض باظتسؤسسةةات  األجنبيةةة االسةةتثماراتوجةةةذب  رغبةةة اصتزائةةر يف حتقيةةةق التنميةةة إن       

تبةةين العمةةل علةةى إذل  ا، أدى نةةالةةوطين علةةى األسةةوا  العاظتيةةة االقتصةةادالةةذي عرفةة   االنفتةةاحيف ظةةل  ةتنافسةةيتها، خاصةة
سةعت السةلطات العموميةة إذل تطهة  منةاخ األعمةال وتوسةيع غتةال اضتريةات فقةد ، غ  مبا ربشكل  اضتوكمة اظتسؤسسية

وإدخةال تعةديالت  ،اظتسؤسسات يف اصتزائةر هذ  وضع أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية تنظم عملمن خالل  ،االقتصادية
كةةةإلزام  ،انةةة حقةةةو  األطةةةراف ذات اظتصةةةلحة حتمةةة عليهةةا بصةةةفة مسةةةتمرة حةةةن تعمةةةل علةةةى تعزيةةةز الشةةفافية واظتسةةةاءلة و 

الشةةةركات ذات اظتسةةةسؤولية اةةةةدودة وهةةة  الغالبةةةة يف اصتزائةةةر علةةةى إمسةةةار مراجةةةع حسةةةابات خةةةارج  يعمةةةل وفةةةق مدونةةةة 
بإصةةالح األطةةر التشةةريعية  قامةةت كمةةا .1بعةةدما كةةان هةةذا اإللةةزام متةةص  ةةركات اظتسةةاقتة فقةةي، للسةةلور واألخالقيةةات

قصةةد رفةةع العراقيةةل  عليةة   وإدخةةال تعةةديالت مسةةتمرة، 2001 وتأ 30 ةلةة 03-01مبوجةةب األمةةر رقةةم سةةتثمار باال اظتتعلقةةة
، باإلضةةةافة إذل تقةةةدمي تسةةةهيالت 2الةةةيت تقةةةف يف وجةةة  القطةةةاع اطتةةةاص واظتسةةةتثمرين األجانةةةب العقاريةةةةو اظتاليةةةة و اإلداريةةةة 
ين عملةةت علةةى تنظةةيم عالقةةات العمةةل بةةني اظتسةة  كمةةا  اظتسؤسسةةات والرفةةع مةةن تنافسةةيتها. هةةذ  وماليةةة لتشةةجيع جبائيةةة
 فقةةد سةةعت السةةلطات إذل زتايةةة حقةةوقهم لعمةةالبا فيمةةا يتعلةةق أمةةا. القةةانون اظتةةدة مةةن خةةالل )الوكالةةةعالقةةة (واظتةةالر 

القةةانون اظتةةنظم كةذا اظتتعلةةق بعالقةات العمةةل و  90/11قةةانون رقةم الأحكةام مبوجةةب  وتنظةيم عالقةةتهم مةع أصةةحاب العمةل
 3.لعمل التنظيم النقايب

مةن خةالل القةانون  نةاتربطهةا عالقةة  الةيت ؼتتلةف األطةرافالعالقةة بةني اظتسؤسسةة و  ذل تنظةيم سةعت الدولةة إ كما       
وكافة األطراف اليت تتعامةل مةع هةذ   حقو  اظتساقتنيزتاية و  واالستقالليةالشفافية  إضفاءيعمل على الذي ، و التجاري
القةةانون التجةةاري الةةيت  بعةةض نصةةوص اسةةتعراضمةةن خاللةة   سةةوف ؿتةةاول والةةذي 2.1رقةةم: دولاصتةةفيمةةا يلةة  و  األخةة ة،

   :إليها اضتوكمة تتوافق مع بعض اظتبادئ اليت تدعو
 
 
 
 

                                                
1
 .12 ساس  فطيمة وآخرون، مرجع سابق، ص  
تقى الوطين األول اظتلمقدمة إذل ، ستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور الجماعات المحلية في تدعيم وتشجيع المشاريع اال حتت عنوان: مداخلة معوان مصطفى، 2

   .2 ، ص2003ل أفري  23- 22 ، يوم قتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اصتزائرحول اظتسؤسسة اال
3 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.univ-

tlemcen.dz/larevue07/BOUTALEB%20Kouider.pdf  

http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue07/BOUTALEB%20Kouider.pdf
http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue07/BOUTALEB%20Kouider.pdf


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

 

 
34 

 غتموعة من مبادئ اضتوكمةتتوافق مع اليت  التجاري القانون نصوصبعض  2.1:رقم جدولال

 المبدأ المحتوى
  ع حتةةت أن تبلةة  اظتسةةاقتني أو تضةة علةةى معدلةةة مةةن القةةانون التجةةاري الشةةركة 678اظتةةادة لقةةد حثةةت

 تصرفهم كل اظتعلومات التالية واظتضمنة يف وثيقة أو أكثر:
بيةةان الشةةركات  االقتضةةاءأشتةةاء القةةائمني بةةاإلدارة واظتةةديرين العةةامني وألقةةانم ومةةواطنهم، أو عنةةد  -

 دارة.أعمال التسي  أو اظتديرية أو اإلاألخرى اليت نتارس فيها هسؤالء األ ااص 
 .غتلد اإلدارة أو غتلد اظتديريننص مشاريع القرارات اليت قدمها  -
 نص مشروع القرارات اليت قدمها اظتساقتون وبيان أسبانا. -
 تقرير غتلد اإلدارة أو غتلد اظتديرين الذي يقدم إذل اصتمعية -
 خةةالل اطتمسةةة عشةةر يومةةا طةةالع حةةق كةةل مسةةاهم يف االت علةةى . معدلةةة مةةن   680نص اظتةةادة تةة

 يل : ية على مااصتمعية العامة العاد النعقادالسابقة 
صةةيلة وقائمةةة القةةائمني بةةاإلدارة وغتلةةد اإلدارة جةةدول حسةةابات النتةةائة والوثةةائق التلايصةةية واضت -

 غتلد اظتراقبة. اظتديرين أوغتلد و 
 تقارير مندويب اضتسابات اليت ترفع للجمعية. -
اظتبلةةةة  اإلرتةةةةارل اظتصةةةةاد  علةةةةى صةةةةحت  مةةةةن منةةةةدويب اضتسةةةةابات واألجةةةةور اظتدفوعةةةةة لا ةةةةااص  -

 تحصلني على أعلى أجر.اظت
 

 اإلفصاح
 والشفافية

 

  كتةب علةى غتلةد اإلدارة أو غتلةد اظتةديرين أن يبلة  اظتسةاقتني أو مةن  .ت علةى 677تنص اظتادة :
اصتمعيةةة العامةةة، الوثةةائق الضةةرورية لتمكيةةنهم مةةن  انعقةةاديضةةع حتةةت تصةةرفهم قبةةل ثالثةةني يومةةا مةةن 

 رة أعمال الشركة وس ها.وإصدار قرار دقيق فيما متص إدا الرأيإبداء 
  يف حالةةةة زيةةةادة  االكتتةةةابللمسةةةاقتني حةةةق األفضةةةلية يف  أن مةةةن  .ت علةةةى 694كمةةةا تةةةنص اظتةةةادة

 س اظتال اطتاص بالشركة.أر 
  ت علةةةى أنةةة  لتةةةق لكةةةل مسةةةاهم خةةةالل اطتمسةةةة عشةةةر يومةةةا .معدلةةةة مةةةن   680كمةةةا تةةةنص اظتةةةادة

تقةةةةةارير منةةةةةدويب  للشةةةةةركة،القةةةةةوائم اظتاليةةةةةة  طةةةةةالع علةةةةةىاالاصتمعيةةةةةة العامةةةةةة العاديةةةةةة  النعقةةةةةادالسةةةةةابقة 
 اضتسابات، األجور اظتدفوعة لا ااص اظتتحصلني على أعلى أجر.

حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  
 اظتساقتني
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  يف  ةركة  للحسةابات ايعني منةدوبال كتوز أن  على أن  ت.)معدلة( من   6مكرر  715تنص اظتادة
 مساقتة من:

لك القائمني على اإلدارة وأعضاء غتلد اظتةديرين مبا يف ذ الرابعة،األقرباء واألصهار لغاية الدرجة  -
 وغتلد مراقبة الشركة.

القةةةةائمون بةةةةاإلدارة وغتلةةةةد اظتةةةةديرين أو غتلةةةةد اظتراقبةةةةة وأزواج القةةةةائمني بةةةةاإلدارة وأعضةةةةاء غتلةةةةد  -
 مال الشركة. اظتديرين أو غتلد اظتراقبة للشركات اليت دتتلك عشر رأس

منةدوب اضتسةابات علةى أجةرة دائةم غة  نشةاط أزواج األ ااص الةذين يتحصةلون حبكةم نشةاط  -
 ، إما من القائمني باإلدارة أو أعضاء غتلد اظتديرين أو غتلد اظتراقبة.أو مرتب

  نتماء إذل غتلد اظتديرين.كن ألي عضو من غتلد اظتراقبة االال نت أن  ت.  661تنص اظتادة 
 

   االستقاللية

 لد اظتراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة.: نتارس غتيل  مات .  654اظتادة  لقد جاء يف نص 
 يف أي وقةت مةن  إجةراء الرقابةة الةيت يراهةا ضةرورية إذلغتلد اظتراقبةة  ت.  من 655اظتادة  كما دعت

 وثائق يراها مفيدة ظتهمت .أي  ع علىطالاال خولت ل و  السنة
 مةةرة كةةل لةةد اظتراقبةةة جمل حةةول تسةةي   تقريةةرعلةةى تقةةدمي ت غتلةةد اظتةةديرين .  656اظتةةادة  كمةا ألزمةةت

هةا مناسةبة قصةد اظتراجعةة وكةذلك الوثةائق الةيت يرا ثالثة أ هر على األقةل وعنةد هنايةة كةل سةنة ماليةة،
تقريةةر غتلةةةد اظتةةةديرين وعلةةى حسةةةابات السةةةنة  حةةةوليقةةةدم للجمعيةةةة العامةةة مالحظاتةةة  ، وأن والرقابةةة
 اظتالية.

  انون التجةاري مةةاقةةمةن ال 660 نةةص اظتةادةأمةا فيمةا يتعلةةق مبةدقق  اضتسةابات اطتةةارجيني فقةد جةاء يف 
السةةابقة، و يشةة   659أحكةةام اظتةةادة يسةةهر منةةدوب اضتسةةابات حتةةت مسةةسؤوليت  علةةى مراعةةاة  : يلةة 

  يف تقرير  إذل كل خر .
  ني منةةدوبيةةتع إذلاصتمعيةةة العامةةة للمسةةاقتني ت .مةةن   (معدلةةة) 4مكةةرر  715اظتةةادة  دعةةتكمةةا 

صةةةد التحقيةةةق يف الةةةدفاتر واألورا  اظتاليةةةة للمسؤسسةةةة ومةةةدى ق ،سةةةنوات 3للحسةةةابات أو أكثةةةر ظتةةةدة 
 .يف عملية التسي  أن يتدخلحسابات الشركة وصحتها دون  انتظام

ؽتارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الرقابةةة علةةى 

 الشركة

 .2007وفق التعديالت اصتديدة،  ،اصتزائري نص القانون التجاريعلى  باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر
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تأسةةيد و راجعةة اظتنظومةةة اظتصةرفية وإصةةالحها مب اطتاصةةةار ضةةمان التمويةل اظتةةارل للمسؤسسةات يف إطةكمةا قامةةت و        
والةةذي يعةةود للطبيعةةة العائليةةة الةةيت دتيةةز  ،هارغةةم ػتدوديةةة نشةةاط مبا ةةرة،بةةدائل دتويليةةة  طةةرحمةةن  هةةادتكنقةةد  سةةو  ماليةةة

 .1ككل  واجملتمع هذ  األخ ةمس ي بورصة لدى للوكذلك ضعف الثقافة اظتالية  اصتزائر،يف  هذ  اظتسؤسساتمعظم 
، حيةةةث قامةةةت السةةةلطات يف اصتزائةةةر 2007ؿتةةةو تبةةةين مبةةةادئ اضتوكمةةةة كانةةةت عةةةام واظتبا ةةةرة  البدايةةةة اضتقيقيةةةة أمةةةا       

 GCGFجنبةةةا إذل جنةةةب مةةةع اظتنتةةةدى العةةةاظت  للحوكمةةةة  تعملةةةوالةةةيت  ، صتنةةةة اضتكةةةم الرا ةةةد  ةصتنةةةة شتيةةةت بةةةبتأسةةةيد 
كةةةان   إن كةةان تأسةةيد هةةةذ  اللجنةةةو حةةةن ، 2لوضةةع إطةةار حوكمةةةة اظتسؤسسةةات اصتزائةةري IFC ومسؤسسةةة التمويةةل الدوليةةةة

وعلةةى رأسةةةها صةةندو  النقةةةد الةةدورل والبنةةةك  ،بعةةد إضتةةةاح بعةةض اعتيئةةةات اظتاليةةة الدوليةةةة موجهةةا إلرضةةةاء أطرافةةا خارجيةةةة
 ر دليةل حوكمةة الشةركات اصتزائةرينتة عنها صدو  قدو عترب بداية إحساس بأقتية تبين مفهوم اضتوكمة، يإال أن  ، 3العاظت 
يف الةبالد  االقتصةاديةليكةون مبثابةة منةرب لتحسةني البيئةة  كما قامت بتأسيد مركز  حوكمة اصتزائر  .2009مارس  11يف 

بةة يف تعزيةز راغع دولية مشاريكما كانت اصتزائر وجهة لعدة  .وترسيخ قيم اضتوكمة مبا فيها الشفافية واظتساءلة واظتسسؤولية
لةةدعم اضتوكمةةة يف اصتزائةةر يف إطةةار  أورومليةةون  10حتةةاد األورويب الةةذي خصةةص برناغتةةا مببلةة  اال مشةةروعك  يهةةا،مةةة فاضتوك

 .4برنامة دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل
 في الجزائر  قطا  الخا للبالنسبة الحوكمة مبادئ  ممارسة. الواقع العملي ل3.1.3.1
رة قام نا البنك الةدورل بالتعةاون مةع وزارة االقتصةاد والتجةارة اطتارجيةة آنةذار )وزارة ويف إطار مباد 2001يف سنة        

وبورصةةة األورا  اظتاليةةة باإلضةةافة إذل عةةدد مةةن اظتراكةةز البحثيةةة و ةةركات اةاسةةبة واظتراجعةةة واظتهتمةةني مةةن  التجةةارة حاليةةا(
حيةةةث كانةةةت نتةةةائة هةةةذ   ،ئةةر بقواعةةةد ومعةةةاي  اضتوكمةةةةدراسةةةة وتقيةةةيم مةةةدى التةةةزام اصتزا ةاولةةةة االقتصةةاديني والقةةةانونيني

 :5الدراسة كما يل 
 مبةةدأ مةةن إرتةةارل  39واظتطبقةةة يف اصتزائةةر مةةع اظتبةةادئ الدوليةةة يف سةةيا    ةةى القواعةةد اظتنظمةةة إلدارة الشةةركاتاتتم

تطبيقاهتةا  حيث تنص القةوانني اضتاكمةة للشةركات ولصةناعة األورا  اظتاليةة علةى ذات اظتبةادئ، كمةا أن ،مبدأ 48
                                                

1
، مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي واإلداري للقطا  الخا حامد نور الدين وآخرون، مداخلة حتت عنوان:   

 .12، ص2012 ماي 07-06وم  د من الفساد اظتارل واإلداري، اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة ػتمد خيضر، بسكرة، اصتزائر، يللح
ورقلة،  لوم التسي ، جامعة قاصدي مرباح،ة والتجارية وعقتصادي، غتلة الباحث، كلية العلوم االإطار حوكمة الشركات في الجزائر دراسة مقارنة مع مصر عل  عبد الصمد عمر، 2

 .http://rcweb.luedld.net/rc12/RC12.pdf، اظتوقع:  41ص  ،2014-5-1: االطالع، تاريخ 2013اصتزائر، 
3
، مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم  الدورل حول حالة الجزائرمع اإلشارة ل -تطبيقاتهامحدداتها، معاييرىا، و  –الحوكمة في المؤسسات المصرفية حكيم بن جروة، مداخلة حتت عنوان:  

 ، ص2013نوفمرب  26 -25قلة، اصتزائر، يوم  آليات حوكمة اظتسؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية اظتستدامة، اظتنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة ور 
   .10 -9 :ص
4
متطلبات حتقيق دورل حول آليات حوكمة اظتسؤسسات و ، مقدمة إذل اظتسؤدتر العلم  الواقع الحوكمة في بيئة األعمال الجزائريةون، مداخلة حتت عنوان: بن عبد الرزتان نرنتان وآخر  

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

، مقدمة إذل اظتلتقى الوطين حول مهنة التدقيق يف اصتزائر: الواقع وا فا  يف ظل اظتستجدات تدقيق الحسابات ودوره في حوكمة الشركاتأزتد قايد نور الدين، مداخلة حتت عنوان:  
 .11 ، ص2111أكتوبر  12-11، سكيكدة، اصتزائر، يوم  1955أوت  20، جامعة االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  العاظتية اظتعاصرة، اظتنظم من طرف كلية العلوم
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قةةانون الشةةركات وقةةانون قطةةاع  :القةةواننيهةةذ  ومةةن أهةةم  ،تةةتم بصةةورة كاملةةة مةةع اظتعةةاي  الدالةةة علةةى حسةةن األداء
 ستثمار. ألعمال وقانون البورصة وقانون االا
  ال يةةتم تطبيةةق بعةةض اظتبةةادئ الةةواردة يف القةةوانني اضتاكمةةة يف بيئةةة األعمةةال يف اصتزائةةر بشةةكل عملةة ، والةةذي قةةد

 إذل ضعف الوع  لدى اظتساقتني أو إدارات الشركات.   يعود
ومةةن  كتابيةةة،اإلإذل وجةةود العديةةد مةةن اظتمارسةةات يشةة  التقريةةر الصةةادر عةةن حوكمةةة الشةةركات يف اصتزائةةر كةةذلك        

يةةع بينهةةا زتايةةة القةةانون اصتزائةةري ضتقةةو  زتلةةة األسةةهم، حيةةث ؾتةةد أنةة  يكفةةل كافةةة اضتقةةو  األساسةةية كاظتشةةاركة يف توز 
طةةةالع علةةةى اظتعلومةةةات اطتاصةةةة بالشةةةركة. وكةةةذلك األمةةةر بالنسةةةبة ضتقةةةو  والتصةةةويت يف اصتمعيةةةات العامةةةة واالاألربةةةاح 

 .1أصحاب اظتصاحل من زتلة السندات واظتقرضني والعمال
والةيت  ،هةادرئالعديد مةن األمةور السةلبية الةيت تتطلةب العمةل بكةل جديةة قصةد  فقد تضمنلكن من ناحية أخرى        

عمةةةا يتعلةةةق باظتلكيةةةة واإلدارة ومنهةةةا اإلفصةةةاح عةةةن هياكةةةل اظتلكيةةةة  اإلفصةةةاحبعةةةدة جوانةةةب مةةةن بينهةةةا مةةةا يتعلةةةق بتةةةرتبي 
ت غتلةةةةد اإلدارة واإلفصةةةةاح عةةةةن بعةةةةض اظتعلومةةةةات مثةةةةل اظتعلومةةةةات اظتتعلقةةةةة واظتسةةةةترتة أو اظتتداخلةةةةة، ومكافةةةةآالصةةةةرلتة 

 .2باظتااطر اةتملة
 ،لتكةم عمةل القطةاع اطتةاصتفعيل وتدعيم ؽتارسات اةاسبية وتبين نظام رقةايب فعةال كما أوصى التقرير بضرورة         

  .3للقوانني على كافة اظتستوياتيقوم على أسد ومعاي  اظتراجعة اضتديثة لضمان التطبيق اصتيد 
يف  إذل تطبيةةةق مبةةةادئ اضتوكمةةةة يةةةدعومةةةن هنةةةا نسةةةتنتة أن اظتشةةةكل لةةةيد يف عةةةدم وجةةةود إطةةةار تشةةةريع  وقةةةانوة    

تطبيةةةق الفعلةةة  عتةةةذ  الاصتزائةةةر رغةةةم النقةةةائص والنقةةةاط السةةةلبية الةةةيت تكتنفةةة ، ولكةةةن اظتشةةةكل اظتطةةةروح هةةةو كيةةةف نتكةةةن 
ليد غترد إجةراءات وقةوانني تسةن وفقةي، بةل كتةب أن اطتاص  فحوكمة القطاع، التشريعات وجتسيدها يف الواقع العمل 

التطبيةةق  ل وأجهةةزة والتنسةةيق بينهةةا، تسةةهر علةةى مراقبةةةترقةةى إذل مسةةتوى أعلةةى مةةن ذلةةك، وهةةذا مةةن خةةالل وضةةع هياكةة
اظتعتمدة، وتعمل على وضع إطار تسةي ي يعتمةد علةى تقيةيم اظتةدخالت واظتارجةات مةن  والقوانني الفعل  لإلصالحات

     .4خالل إجراء تقييم دوري وإجراء التحسينات اظتناسبة
 
 
 

                                                
1
  .10، مرجع سابق، ص أزتد قايد نور الدين 
2
 .10اظترجع السابق، ص  
3
 .10ص  ،اظترجع السابق 
4
   .7 بن عبد الرزتان نارنتان وآخرون، مرجع سابق، ص 
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 الحوكمة  مبادئساعية إلى تبني التحديات التي تواجو المؤسسات الجزائرية ال. 4.1.3.1
شةةكل ػتسةةوس علةةى نظةةام اضتوكمةةة يف اصتزائةةر مةةن العديةةد مةةن اظتعوقةةات، والةةيت تةةسؤثر ب اطتاصةةةاظتسؤسسةةات تعةةاة        
 : 1وإلبراز هذ  اظتشاكل نعتمد على طرح غتموعة تساؤالت، فيها
 كيف يمكن لها تحسين عالقتها مع البنك؟ 
والةةيت تعةةود  ،يةةد مةةن اظتسؤسسةةات يف اصتزائةةر تعةةاة مةةن صةةعوبات اضتصةةول علةةى دتويةةل بنكةة أن العد باعتبةةار              

، وهةةةذا قوائمهةةةا اظتاليةةةة مةةع الواقةةةع عةةةدم تطةةابق احتمةةالوجةةةود لضةةةعف اظتركةةز اظتةةةارل عتةةةذ  األخةة ة، وكةةةذلك  ةعةةاد
 ضةع اظتةارل اضتقيقة بالو  وارتباطهةابصةحة اضتسةابات  االلتةزامواليت حتث علةى ضةرورة  ،يتاالف مع قواعد اضتوكمة
 لباق  األطراف ذات اظتصلحة.للعميل اظتصريف و  ةبكل  فافية ومصداقية خدم

  في مؤسسة غالبا ما تكون عائلية؟ االستثماركيف يمكن تشجيع المستثمرين الخارجيين على 
صةةعوبة يف إكتةةاد  ةةركاء والةةيت غالبةةا مةةا تكةةون عائليةةة، ؾتةةدها تعةةاة مةةن  ،نظةةرا لطبيعةةة اظتسؤسسةةات اصتزائريةةة              

مةةةن فقةةةةدان حقهةةةم يف اظتراقبةةةةة الالزمةةةة لتسةةةةي  خةةةارجيني، وذلةةةك يعةةةةود إذل اضتةةةذر الةةةةذي يبديةةة  أقليةةةةة اظتسةةةاقتني 
اظتسؤسسةةة، بةةةالنظر إذل اظتسةةاقتني الغةةةالبني، وهةةذا األمةةةر يتطلةةب التطبيةةةق الصةةارم ظتبةةةادئ اضتوكمةةة الةةةيت حتةةث علةةةى 

 طبيعة وحجم مساقتاهتم، ومن مث كسب ثقتهم. اةافظة على حقو  اظتستثمرين مهما كانت
 كيف يمكن توضيح العالقة بين المالك )المساىمين( وبين المالك والمسيرين؟ 
، وبةةني اظتةةةالر واظتسةة ين، ؽتةةا يةةةسؤدي إذل نفسةةهمأتعةةرف كثةة  مةةن اظتسؤسسةةةات نزاعةةات داخليةةة بةةةني اظتةةالر               

 األمةر الةذي قةد ،اإلطةار اظتسة  اسةتقراروالصةراع الةدائم وعةدم  مشةكل الثقةة خلق وضعية سلبية داخلها، يشةونا
دوار واظتسةةسؤوليات وتوضةةيح األلةةذلك وجةةب توزيةةع  وقةةدرهتا علةةى حتقيةةق أهةةدافها. اسةةتقرارهايةةسؤثر علةةى دنتومتهةةا و 

 أسد العالقة بني رتيع األطراف الفاعلة داخل هذ  اظتسؤسسات.
  ؟الملكية انتقالكيف يمكن أن نعالج مشكل 
جتاوز عقبة غياب اظتسؤسةد بسةهولة ألسةباب متعةددة  اطتاصةال تستطيع األغلبية الساحقة من اظتسؤسسات               

 نذكر منها:
 ؛الورثة ستعداداعدم  -
 ؛غموض وضعية األمالر -
 .غياب اعتياكل الداخلية الدائمة للمسؤسسة بسبب تركيز السلطات -

                                                
1
  .8 اظترجع السابق، ص  
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 :لتجاوز كل هذ  الصعوبات كتب عليها   
 ؛مثل اضتفاظ على أمالر اظتسؤسسة االستاالفت توقع إجراءا -
ر امسةةإإدمةةاج وحتسةةيد اظتةةالكني مةةن اظتسؤسسةةة مةةن اصتيةةل الثةةاة باظتسةةسؤولية تةةدركتيا، ألهنةةم مطةةالبون ب -

 ؛زمام األمور يف اظتسؤسسة الحقا
ة سرتاتيجية ال سيما عن طريق إدخةال كفةاءات خارجيةة عةن نةوااعتياكل التنفيذية العملية واال استدامة -

 ؛عائلةال
  مع اإلدارة الجبائية؟إقامة عالقة ثقة كيف يمكن للمؤسسة 
 بةةةةةالتزام اظتسؤسسةةةةةةإن حتسةةةةةني العالقةةةةةة بةةةةةني اظتسؤسسةةةةةات اطتاصةةةةةة يف اصتزائةةةةةر واإلدارة اصتبائيةةةةةة ال يتسةةةةةم إال              

لها بطريقةةة أكثةةر ، ومةةن مث بنةةاء مسةةتقبجتاههةةا بالتزاماهتةةابالشةةفافية والنزاهةةة يف اإلفصةةاح عةةن اضتسةةابات والوفةةاء 
 صفاء. 

  ؟لهاأن تتخلص من المشاكل التي تعيق التسيير الجيد كيف يمكن للمؤسسة 
تعيق اسةتمرارها وتطورهةا وقةدرهتا  تسي يةيف اصتزائر تتابي يف عدة مشاكل  اطتاصةعتبار أن اظتسؤسسات با         

مةةةن خةةةالل اظتشةةةاكل هةةةذ  أهةةةم نتكةةةن تلاةةةيص و  البحةةةث عةةةن حلةةةول مسةةةتعجلة للحةةةد منهةةةا.وجةةةب علةةةى اظتنافسةةةة 
 .3.1: رقماصتدول 
  .يف اصتزائر اطتاصةلمسؤسسات عوائق التسي  اصتيد ل 3.1 :جدول رقم

التااااااااي تواجااااااااو  الخاصااااااااةالمؤسسااااااااات 
 تحديات النمو

التي تعاني صاعوبات  الخاصةالمؤسسات 
 البقاء

 المعايير المعتمدة 

  عمليةةةةةةةة الفصةةةةةةةل بةةةةةةةني وظيفةةةةةةةة اظتةةةةةةةةدير
، حةةةن لةةةو  ادواظتسةةة  تكةةةون أكثةةةر حتديةةة

ن غتمةةةةةةةةةةةةةوعتني يف اكانةةةةةةةةةةةةةت الوظيفتةةةةةةةةةةةةة
 اص واحد وتنجم عةن ذلةك جةودة 
العالقةةةةةةةةات مةةةةةةةةع األطةةةةةةةةراف اطتارجيةةةةةةةةةة 

 األخرى.

 ن مةةالر اظتسؤسسةةة هةةم أنفسةةهم أ عتبةةاراب
ن ؽتةةةةةةا يولةةةةةةد حالةةةةةةة خلةةةةةةي بةةةةةةني و اظتسةةةةةة  

وهةةةةةةةةذا نتتةةةةةةةةد حةةةةةةةةن علةةةةةةةةى  ،الوضةةةةةةةةعيتني
مسةةةةةةةةةةةتوى العالقةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةع األطةةةةةةةةةةةراف 

 اطتارجية.

العالقةةةةةةة بةةةةةةةني األطةةةةةةةراف 
 علة يف اظتسؤسسةالفا

  وجةةةةود قواعةةةةد التسةةةةي  يسةةةةمح بضةةةةبي
أفضةةل لنتةةائة اظتسؤسسةةة، ولكةةن السةةسؤال 

 عن مدى صحتها يبقى مطروحا.

  سةةمح بضةةبي يضةةعف قواعةةد التسةةي  ال
 دقيق لنتيجة اظتسؤسسة.

الوضعية الصحية لنتائة 
 .اظتسؤسسة
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  واطتالفةة أكثةةر  نتقةةالاالتكةون مشةاكل
توقعةةةةةةةةةا، ولكةةةةةةةةةن معاصتتهةةةةةةةةةا نتكةةةةةةةةةن أن 

 يف س ورة اظتسؤسسة. اضطرابادث حت

  واطتالفةةةةة غةةةة  متوقعةةةةة  نتقةةةةالاالمشةةةةاكل
عادة، وعندما تنشأ جتد اظتسؤسسة نفسها 
غارقةةة يف وضةةةعيات مستعصةةةية نتكةةةن أن 

 تقودها إذل اطتطر.

 االنتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت 
 واطتالفة

  تكةةةةةةون للمسؤسسةةةةةةة قةةةةةةدرة علةةةةةةى وضةةةةةةع
 ولكن اظتشكل الذي يبقى ،سرتاتيجيةا

قةةةةدرة ى كيفيةةةةة ومةةةةدمطروحةةةةا يتعلةةةةق ب
تنسةةةةةيقها مةةةةةع مصةةةةةاحل اظتسؤسسةةةةةة علةةةةةى 

 الشركة. 

 اظتسؤسسة غ  قةادرة علةى توقةع اظتسةتقبل، 
ينحصةةر يف ضةةمان بقائهةةا  اهتمامهةةاألن 

 يوما بعد يوم.

التناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني 
سةةةةةةةةةرتاتيجية ومصةةةةةةةةةاحل اال

 اظتسؤسسة

 .23، ص2009سسة يف اصتزائر، اضتكم الرا د للمسؤ  وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية، ميثا المصدر: 

  العمومية في الجزائر االقتصاديةالحوكمة في المؤسسات . 2.3.1
العديد من التحوالت، واليت أثرت على طبيعة تسةي  وتنظةيم اظتسؤسسةات  االستقاللاصتزائري منذ  االقتصاد هد        

والقضةاء علةى  االقتصةاديةاة لتحقيةق التنميةة كوهنةا تشةكل أد  االهتمامةاتخة ة يف مركةز قتصادية، إذ وضعت هذ  األاال
جةةةراءات السةةةلطات العموميةةةة العديةةةد مةةةن اإل انتهجةةةتالةةةوطين، لةةةذلك  االقتصةةةادؼتتلةةةف اظتعوقةةةات الةةةيت تقةةةف يف وجةةة  

ندف حتسني وضعيتها والنهوض نا وحتسني عالقتهةا  ،اصتزائري االقتصادواإلصالحات عرب ؼتتلف اظتراحل اليت مر نا 
 اف اليت تتعامل معها والقضاء على ؼتتلف مظاهر الفساد اليت يعيق تطورها.مباتلف األطر 

 العمومية في الجزائر: االقتصاديةالمؤسسات  ماىية. 1.2.3.1
على أهنةا  ةركات جتاريةة حتةوز فيهةا الدولةة أو أي  االقتصاديةحسب القانون اصتزائري تعرف اظتسؤسسات العمومية        

 .1بصفة مبا رة أو غ  مبا رة االجتماع على أغلبية رأس اظتال  ون العاماص معنوي آخر خاضع للقان 
 وكمة الشركاتعالقتها بحو في الجزائر العامة  االقتصاديةالمؤسسات تسيير .  2.2.3.1  

 :2رحلتنيمبالعامة  االقتصاديةالتجربة اصتزائرية يف تسي  مسؤسساهتا  لقد مرت        
  1699إلى  1662المرحلة األولى: من  

علةةةى تبةةةين مبةةةادئ النظةةةام  االسةةةتقاللالسةةةنوات األوذل مةةةن سياسةةةة القةةةائمني علةةةى الةةةبالد خةةةالل  اجتهةةةتلقةةةد        
، مةةةةع الرتكيةةةةز علةةةى ثةةةةالث نقةةةةاط أساسةةةةية واظتتمثلةةةةة يف تةةةةدريب العمةةةةال، 1يف تسةةةةي  اظتسؤسسةةةةات الوطنيةةةةة اال ةةةرتاك 

                                                
1
 .4، ص02، اظتادة اظتتعلق بتنظيم اظتسؤسسات العمومية االقتصادية وتسي ها وخوصصتها 04-01 األمر، 2001أوت  22، الصادرة يف 47رية اصتزائرية، العدد اصتريدة الرشتية للجمهو   

2 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.univ-

ouargla.dz/documents/Archive  
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ولعةةل مةةن أهةةم ؽتيةةزات  .2مهمةةا يف عمليةةة التسةةي  طرفةةا عتبةةارهماو عطةةائهم مهمةةة ؽتارسةةة الرقابةةة علةةى الشةةركات، إو 
 :اصتزائري خالل عشرية السبعينيات االقتصاد

اإلدارة العامة للتاطةيي اظتركةزي لةدى وزارة ( SEP بعد إنشاء كتابة الدولة للتاطيي ةالتاطيي اظتركزي خاص -
 .3درجة من طرف تلك اعتيئةباطتطة اظت ا، إذ أصبح نشاط اظتسؤسسة ػتصور )الدولة اظتكلفة باظتالية والتاطيي

 اظتلكية الكاملة للدولة عتذ  اظتسؤسسات، -
العمةل  علةى هةذ  اظتسؤسسةاتؽتةا حةتم ، األخة ةاظتمةول الرئيسة  لنشةاط هةذ   باعتبارهةااضتضور القوي للبنور  -

 .  4على عالقتها نا ظعلى اضتفا
 االقتصةةاديت القطةةاع العةةام مةةع بدايةةة الثمانينةةات  ةةرعت السةةلطات العموميةةة بتطبيةةق برنةةامة إلصةةالح مسؤسسةةا

لةوطين اضتةزب جبهةة التحريةر  سةتثنائ اال االجتمةاعوالةذي أعلةن عنة  يف  ،هةاوأدائتاجيتها إنوحتسني  ،ندف النهوض نا
1980سةةنة 

الةةيت ذلةةك بعةةد حتليةةل وضةةعية هةةذ  اظتسؤسسةةات، و و  )84-80(ول أطلةةق عليةة  اظتاطةةي اطتماسةة  األ حيةةث، 5
 .االقتصاديةالكث  من العوائق اليت تقف أمام حتقيقها للمردودية والنجاعة عرفت ضعفا يف التسي  الداخل  و 

، حيةث مت )هيكلةة عضةوية( كان من اضتلول ظتواجهة هذا الضعف يف تسي  اظتسؤسسات العموميةة حلةول تنظيميةة       
ا ماليةا مةن خةالل وإعةادة هيكلتهة ،6والتسةي  االتصالتقسيم الشركات الكربى إذل وحدات صغ ة ندف تسهيل طر  

أمةةةا فيمةةةا يتعلةةق مبسةةة ي هةةةذ   .وتغطيةةةة العجةةز اظتةةةارل واطتسةةائر اظتاليةةةة الةةةيت كانةةت تعةةةاة منهةةا ،تقةةدمي إعانةةةات ماليةةة عتةةةا
 حيةث ،فهةم كةانوا غتةرد مةوظفني عنةد الدولةة ،يتمتعةون بالسةلطة اظتطلوبةةاظتسؤسسات فأهم ما كان نتيزهم أهنم دل يكونةوا 

، إال أن بةةةوادر اإلصةةةالح اإلداري بةةةدأت تظهةةةر مةةةع صةةةدور 7الةةةذي جةةةاءت بةةة  نظريةةةة الوكالةةةة يكونةةةوا مسةةة ين بةةةاظتعم دل
عتمادا علةى اطتةربة ورفةع مسةتوى  اعلى ضرورة حتسني وتطوير اظتمارسات اإلدارية يف الشركات  الذي حث 1986ميثا  

 كفاءة العاملني واظتس ين.
 
 
 

                                                                                                                                                       
1
 02جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اصتزائر، العدد ، ، غتلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي تقييم سياسة تمويل المؤسسات االقتصادية في الجزائرياسني العايب،   
    .65 ص (،2012)

2 Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 51. 
3
 .65ياسني العايب، مرجع سابق، ص 

4 Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 55. 
5 Idem, p 52.  

6
 .65ياسني العايب، مرجع سابق، ص 

7 Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 56. 
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 :1988بعد سنة  المرحلة الثانية   
فتةةوذج حوكمةة الشةةركات اظتطبةق بقةة  كمةةا  فةإن 1الغضةةب الشةةعيب زمةةة االقتصةادية واحتةةدام  ةدةثةار األمةع تزايةةد آ       

والةةةيت أدت إذل هتيئةةةة الظةةةروف أكثةةةر لتطبيةةةق مبةةةادئ  والقانونيةةةة، االقتصةةةاديةهةةةو، مةةةع حتسةةةن طفيةةةف يف ظةةةروف البيئةةةة 
لية اظتسؤسسةةات الوطنيةةةة وانتهةةةاج الاسةةةتقالةةةيت كرسةةت و  ،االقتصةةادية لإلصةةةالحاتجديةةد  التوجةةة  خاصةةةة بعةةد ،2اضتوكمةةة

 :3ذلك من خالل االعتماد على عدة مبادئ نذكر منهاو  ،دارةوفصل اظتلكية عن اإل ،يف تسي ها سلوب الالمركزيةأ
نشةةةةاء إاظتسؤسسةةةةات الوطنيةةةةة مةةةةع  وإدارةمراجعةةةةة العالقةةةةة بةةةةني اظتسؤسسةةةةة والدولةةةةة مةةةةن خةةةةالل الفصةةةةل بةةةةني اظتلكيةةةةة  -

 .)مراقبة تسي  مساقتات الدولة( الدولة مالس أر تسي  مسؤسسات وسيطة تشارر يف 
اسةةتحداث و عةةادة النظةةر يف نظةةام مراقبةةة وتنظةةيم االقتصةةاد الةةوطين مةةن خةةالل تةةوف  نظةةام ختطةةيي وطةةين جديةةد إ -

   ؛ كال قانونية  للشركات الرأشتاليةأصي  و 
 ؛ضفاء الطابع التجاري على تسي  وعمل اظتسؤسسات العموميةإ -
باظتسةةة ين، فنجةةةد أن أسةةةاليب اإلدارة اصتديةةةدة الةةةيت جةةةاءت نةةةا هةةةذ  اإلصةةةالحات، قةةةد وفةةةرت أمةةةا فيمةةةا يتعلةةةق        

4العوامةةل والظةةروف اظتسةةاعدة لتمكةةني قةةادة األعمةةال ليصةةبحوا وكةةالء
تقتضةةي  اضتوكمةةة، حيةةث أعطةة  عتةةم بةةاظتعم الةةذي  

 :5 كلني تختذاواليت ، ، والثقة يف إدارة اظتسؤسساتواالستقالليةقدر من السلطة 
 الشةةةةركات (عالقةةةةة الوكالةةةةة بةةةةني الدولةةةةة ومسؤسسةةةات التسةةةةي  اظتعينةةةةة إلدارة هةةةةذ  الشةةةةركات لشةةةكل األول يتعلةةةةق با

   ؛)اخلبضة، صناديق األسهم.....االق
 االقتصاديةعالقة الوكالة بني مسؤسسات التسي  واظتسؤسسات أما الشكل الثاة فيتعلق ب. 

 رة هذ  الشركات، ؽتا ساهم يف التأث  على قيمتها.  تكاليف الوكالة يف إدا ارتفاعاألمر الذي أدى إذل 
-88 و  01-88 نيمةن خةالل القةانون جسدت هذ  اإلصةالحات دفق واإلداري أما فيما يتعلق باصتانب التسي ي       

 االقتصةةةةةاديةاظتتعلقةةةةةني علةةةةةى الرتتيةةةةةب، بالقةةةةةانون التةةةةةوجيه  للمسؤسسةةةةةات العموميةةةةةة  1988جةةةةةانف   12 يف نياظتةةةةةسؤرخ 03
تتمتةةةةةع  االقتصةةةةةاديةمبةةةةةدأ الفصةةةةةل بةةةةةني اظتلكيةةةةةة واإلدارة، وعليةةةةة  أصةةةةةبحت اظتسؤسسةةةةةات العموميةةةةةة ق اظتسةةةةةاقتة، وصةةةةةنادي

والتعاقةةةد بكيفيةةةة مسةةةتقلة، كمةةةا أن عالقتهةةةا بالدولةةةة ال تتعةةةدى  لاللتةةةزامبالشاصةةةية اظتعنويةةةة واألهليةةةة القانونيةةةة الكاملةةةة 
     ا بطريقة مبا رة.ملكية رأس اظتال أو اظتساقتة في  دون أن تتدخل يف تسي ه

                                                
1
 .3مرجع سابق، صسني العايب، يا  

2 Nacer daddi addoun, Op.Cit., p 56 
3 Idem, p 52 
4 Idem, p 56. 
5 Idem, p 57. 
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 وعالقتها بالحوكمة االقتصاديةالدولة والمؤسسات تطور الهياكل التي تحكم العالقة بين . 3.2.3.1
ركةةزت  بةةثالث جتةةارب 1988سةةنة  صةةالحات اظتعلنةةةاإلمنةةذ  االقتصةةاديةلقةةد مةةر نظةةام إدارة اظتسؤسسةةات العموميةةة        

نتكةن تلايصةها فيمةا و ، االقتصةاديةتسةي  اظتسؤسسةات العامةة و وإدارة  يف غتملها على توضيح العالقة بةني الدولةة كمالةك
 يل :
وحتوعتةةةا إذل  الةةةذي عرفتةةة  إدارة اظتسؤسسةةةات العموميةةةة، التغةةة بعةةةد  :)1664-1699(تجرباااة صاااناديق المسااااىمة  .1

 مركزيةةةاإلدارة الالوجتسةةيدا ظتبةةدأ اظتاليةةة،  باالسةةتقاللية ةةركات مسةةاقتة تتمتةةع   ةةركات ذات مسةةسؤولية ػتةةدودة أو
صةةةناديق اظتسةةةاقتة   بإنشةةةاء السةةةلطات العليةةةا قامةةةت، 03-88مبوجةةةب القةةةانون  اإلصةةةالحات اظتعلنةةةة الةةةذي تبنتةةة 

، وعليةة  مت إنشةةاء ذتانيةةة صةةناديق تضةةمن الوسةةاطة تعامةةل الدولةةة مةةع رؤوس األمةةوال الةةيت دتلكهةةاكوسةةيلة جديةةدة ل
وؽتارسةةة  مسةاقتات الدولةةتسةي   مراقبةةة األخة ةعلةى أن تتةوذل هةذ   ،االقتصةةاديةبةني الدولةة والشةركات العموميةة 

العموميةة  االقتصةاديةمع الدولة من جهة، ومةع اظتسؤسسةات  حقها يف اظتلكية، وه  بذلك تربطها نا عالقة وكالة
 نيعينةمأعضةاء إذل سةبعة ، وتعتةرب كمسؤسسةات عموميةة، حبيةث يتكةون غتلةد إدارهتةا مةن ستسةة 1من جهة أخرى

 قةراراهتموهةم يعتةربون كمةوظفني لةيد عتةم عالقةة مبلكيةة األسةهم، وتتاةذ  ،سةنوات دمن طرف الدولة، ظتةدة ستة
لكةن  .2ؽتثلني للدولةة ومةدير بنةك اصتزائةر ومةدير اطتزينةة العامةة من أعضاءعلى مستوى اصتمعية العامة، واظتكونة 

ويرجةع ذلةك إذل  ،طلوبةةيف مةنح اظترونةة والفعاليةة اظت )صةناديق اظتسةاقتة(هذ  التجربة أثبتت فشةل هةذ  الوحةدات 
وإمكانيةةة السياسةة   االسةةتقرارخاصةةة يف ظةةل عةةدم  )اظتتابعةةة القضةةائية(القةةرار  اختةةاذختةةوف اظتةةديرين مةةن مسةةسؤولية 

مةن خةالل  االقتصةاديةتدخل الدولة يف تسي  اظتسؤسسةات التحول الدنتقراط  الذي ساد يف تلك الفرتة، وكذلك 
 الةبيءيف ظةل  ة، خاصةالفعليةة اظتطلوبةة االسةتقالليةطاء مديري اظتسؤسسات وعدم إع ،القوانني اظتالية اليت تصدرها

، كةةل ذلةةك أدى إذل تةةأزم وتفةةاقم مشةةاكلها 3اظتركزيةةة االتصةةاالتختةةاذ القةةرار بسةةبب اظتبالغةةة يف االةةذي ميةةز عمليةةة 
 اظتالية ؽتا أدى إذل إلغاء هذا النظام وتعويض  بنظام الشركات القابضة. 

سةةبتمرب  25اظتةةسؤرخ يف  25-95مت إنشةةاء هةةذا النظةةام مبوجةةب األمةةر  :)2001-1665( القابضااة نظااام الشااركات .2
فةةةإن  هةةةذا القةةةانونمةةةن  9دارهتةةةا، وحسةةةب اظتةةةادة إو اظتتعلةةةق بتسةةةي  رؤوس األمةةةوال التجاريةةةة التابعةةةة للدولةةةة  1995

 ،إليهةا ألخةرى اظتاولةةاألسةهم واظتسةاقتات والقةيم اظتنقولةة احافظةة  اسةتثمارالشركة القابضة العمومية تتوذل مهةام 
 ةةةركات جهويةةةة  )5( ستةةد ةةركة قابضةةةة وطنيةةةة و ) 11( ةعشةةةر  ىحةةدإإنشةةةاء  ونةةةذا مت وجعلهةةا أكثةةةر مردوديةةة.

                                                
1Boutaleb kouider, Op.Cit., P  9.  
2 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.  
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عكةةد صةةناديق اظتسةةاقتة الةةيت كانةةت تشةةرف  تشةةرف علةةى غتموعةةة مةةن الشةةركات العامةةة ذات النشةةاط اظتنسةةجم،
مةن فقةد مت تعزيزهةا هةذ  الشةركات  ستقالليةاأما فيما يتعلق ب .من نفد القطاع بالضرورةعلى مسؤسسات ليست 

 :1خالل الفصل بني اظتلكية واإلدارة واظتراقبة كما يل 
ملكيةةة رأس اظتةةال تعةةود جمللةةد مسةةاقتات الدولةةة، أمةةا إدارة أصةةول اظتسؤسسةةات العموميةةة فتعةةود إذل الشةةركات  -

   ؛القابضة
 اضتسابات.فة إذل ػتافظ  مهمة الرقابة فقد أوكلت إذل غتلد اظتراقبة، باإلضا فيما متص أما -
وعراقيةةل  صةةعوباتواجهتةة  عةدة كةان القصةةد مةن هةةذا النظةام دتهيةةد الطريةق ؿتةةو خصاصةةة القطةاع العةةام، ولكةن        
ضةةةرورة إعةةةادة النظةةةر فيةةة ، حيةةةث مت ختفةةةيض عةةةدد  ، ؽتةةةا أدى إذلةحالةةةت دون حتقيقةةة  لاهةةةداف اظترجةةةو  وإداريةةةة ةتسةةةي ي

، إذل عةدد الشةركات القابضةة اصتهويةة نفةد مةع اضتفةاظ علةى )5( ستةدإذل  ) 11( عشةرة ىحةدإ مةنالشركات القابضةة 
 .نظام جديدتعويض  بعن  و   أن مت التال

 )إلى يومنا ىذا 2001 من( :شركات تسيير المساىماتنظام  .3
ةةأُ          االقتصةةاديةاظتتعلةةق بتنظةةيم اظتسؤسسةةات العموميةةة   04-01مةةن األمةةر  08وجةةب اظتةةادة هةةذا اجمللةةد مب ئنش 

 :التنظيم اصتديد الذي جاء تبعا ضتل الشركات القابضة إذل هذا يهدف .وتسي ها وخوصصتها
 تسةةةي  مسةةةاقتات الدولةةةة، ويسةةةهر علةةةى عمليةةةة خوصصةةةة اظتسؤسسةةةات  سةةةرتاتيجية الشةةةاملة يف غتةةةالد االيةةةدحت

 ؛العمومية
  األمةةةةةوال تةةةةةدعيم قةةةةةدرات الدولةةةةةة مةةةةةع ؽتارسةةةةةة دورهةةةةةا كمالةةةةةك ومراقةةةةةب للمسؤسسةةةةةات العموميةةةةةة وفةةةةةتح رؤوس

 ؛وخوصصتها
 ترسيخ استقاللية تسي  اظتسؤسسات العمومية االقتصادية. 
أ هر لدراسة النقاط اظتشار إليها يتوذل رئاستها رئيد  ةإن هذ  اعتيئة اليت جتتمع مرة على األقل كل ثالث       
     .2اظتعنية األخرىعات وتتشكل كذلك من غتموع وزراء بعض القطا ،الوزير اظتكلف باظتساقتاتوأمانتها  ،اضتكومة
، وأعطى عاي  جديدة ظتمارسة حق الدولة يف ملكية اظتسؤسسات العمومية االقتصاديةمبهذا التنظيم  جاء لقد       
 .3لعملية اطتوصصة من حيث الكيفية والتنفيذ واصتهة اظتسسؤولة عن ذلك اجديد ادفع

                                                
1 Boutaleb kouider, Op.Cit., p10.   

اطتوصصة والدور اصتديد  قتصادياتا ، حبوث وأورا  عمل اظتلتقى الدورلسباب اآلليات،الميكانيزمات()األ خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية في الجزائرأزتد بالرل،  2
    .90 ص (،2004) 03العدد  ،2004أكتوبر  5-3سطيف، اصتزائر، اظتنعقد خالل الفرتة ، 1سطيفقتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة كلية العلوم اال  اظتنظم من طرفللدولة، 

ت اطتوصصة والدور اصتديد للدولة، كلية العلوم ا، حبوث وأورا  عمل اظتلتقى الدورل اقتصاديموح والواقعصالحات في المؤسسات العمومية الجزائرية بين الطاإلبوهزة ػتمد،  3
 .   41 ،ص(2004) 03، العدد 2004أكتوبر  5-3سطيف، اصتزائر، اظتنعقد خالل الفرتة ، 1سطيف قتصادية والتجارية وعلوم التسي ، جامعة اال



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

 

 
45 

 االقتصادية في الجزائر وحوكمة الشركات ةومياألطر التشريعية والتنظيمية للمؤسسات العم. 4.2.3.1
، كوهنةا الوسةيلة االقتصةادياألداة الفعالة للقيام بعملية التنمية يف القطةاع  االقتصاديةتشكل اظتسؤسسات العمومية        

ا يف وعتةةذا فقةةي سةةعت السةةلطات العليةة، الرفاهيةةة للمجتمةةعو  اظتتبعةةة، وحتقيةةق التنميةةة االقتصةةاديةالفعالةةة لتنفيةةذ السياسةةة 
 لامةةوال اطتاصةةة األمثةةلال ماالسةةتع إذل القيةةام املةةة مةةن اإلصةةالحات كةةان هةةدفها الوصةةول إذل االسةةتقاللالةةبالد منةةذ 

الةيت تربطهةا عالقةة  حقةو  رتيةع األطةراف يعمةل علةى اضتفةاظ علةى ،عتةافعةال  اقتصةاديتسي   الشركات، وضمان نذ 
،عةةةدة  اإلصةةةالحاتوقةةةد  لةةةت هةةةذ  نةةةا،  والةةةيت سةةةوف ؿتةةةاول  ،اصتوانةةةب واألطةةةر التشةةةريعية والقانونيةةةة مةةةن بينهةةةا نةةةواح 

 :فيما يل  منها البعض استعراض
  إن اصتزائةر علةةى غةرار دول العةادل تعةةاة المتعلاق بالوقاياة ماان الفسااد ومكافحتاو 01-06 القاانون رقاامإصادار :

تةةة ، ومةةةن بةةةني هةةةذ  قصةةةد مواجه إلجةةةراءاتغتموعةةةة مةةةن ا اختةةةاذمةةةن ظةةةاهرة الفسةةةاد، األمةةةر الةةةذي أدى نةةةا إذل 
تضةةةمن هةةةذا التشةةةريع  قةةةدو  ،اظتتعلةةةق بالوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد ومكافحتةةة  01-06إصةةةدارها للقةةةانون رقةةةم  جةةةراءاتاإل

القطةةةاع تعزيةةةز النزاهةةةة واظتسةةةسؤولية والشةةةفافية يف تسةةةي  و ومكافحتةةة ،   اب  الراميةةةة إذل الوقايةةةة منةةةغتموعةةةة مةةةن التةةةد
مببادئ الشفافية واظتصداقية يف إبةرام الصةفقات  االلتزامذل ضرورة إ من نفد القانون 9، حيث دعت اظتادة 1العام

كافةةة التةةداب  الالزمةة لتعزيةةز الشةفافية واظتسةةسؤولية والعقالنيةةة   اختةاذ، كمةةا ألزمةت اظتةةادة العا ةةرة منة  علةةى 2العموميةة
 االعتمةةادلةيت يتعةني كمةا فةرض هةةذا القةانون غتموعةة مةةن اظتعةاي  والشةروط واظتبةةادئ ايف تسةي  األمةوال العموميةةة،  

واظتتمثلةةةةةة يف مبةةةةةادئ النجاعةةةةةة والشةةةةةفافية ومعةةةةةاي   توظيةةةةةف،يف كةةةةةل تعيةةةةةني أو  االعتبةةةةةاروأخةةةةةذها بعةةةةةني  ،عليهةةةةةا
وتكةةوين األفةةةراد  الختيةةارإجةةراءات مناسةةبة  اعتمةةادباإلضةةةافة إذل اصتةةدارة واإلنصةةاف والكفةةاءة  :اظتوضةةوعية مثةةل

 .أكثر عرضة للفساداظترت حني لتورل اظتناصب العمومية اليت تكون 
السةلطات العليةا  قامةت ، ولضةمان التطبيةق اصتيةد للتشةريعات الةيت جةاء نةا هةذا القةانوناإلطةاريف نفد        

الةةةةيت و ، 2006سةةةةنة   ومقاومتةةة الفسةةةةاد للوقايةةةةة مةةةن  اعتيئةةةةة الوطنيةةةة  ةشتيةةةت بةةةة بتشةةةةكيل هيئةةةة وطنيةةةةة يف الةةةبالد
اب  للوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد والتقيةةةيم الةةةدوري لةةةادوات سياسةةةات وتوجيهةةةات وتةةةد اقةةةرتاح حةةةولمهامهةةةا  تدتحةةةور 

 .   3القانونية واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة
 حيةث كةان  :وتساييرىا وخوصصاتها االقتصااديةالمتعلاق بتنظايم المؤسساات العمومياة  04-01ألمر إصدار ا

اظتسؤسسةةةات  ظةةةيموتن تسةةةي  سةةةرتاتيجيةالوضةةةع إطةةةار تشةةةريع  يضةةةمن السةةة  اضتسةةةن هةةةذا القةةةانون  مةةةن دفاعتةةة

                                                
1
 .3، ص2116، الطبعة األوذل، بالوقاية من الفساد ومكافحتو تعلقاظت ،01-06القانون ، وزارة العدل  

2
 .7اظترجع السابق، ص   

3
 .4بن عبد الرزتان نرنتان وآخرون، مرجع سابق، ص  
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عتاتةةةة  ؽتارسةةةةة دورهةةةا كمالةةةةك ومراقةةةةب علةةةةى تةةةةدعيم قةةةةدرات الدولةةةة و ، ويسةةةةهر علةةةةى عمليةةةة خوصصةةةةة العموميةةةة
 .1هاترسيخ استقاللية تسي  و  اظتنظمات

 وتسااييرىا  االقتصاااديةالمتعلااق بتنظاايم المؤسسااات العموميااة  04-01المااتمم لألماار  09-01ألماار إصاادارىا ل
آليةة تكميليةة للتصةدي لكةل مةا مةن  ةأن  أن يقةود إذل تبديةد األمةوال العموميةة  هةذا القةانون يعترب وخوصصتها:

الةةيت وقةةع فيهةةا بعةةض اظتسةة ين، وذلةةك مةةن خةةالل تكةةريد وتوسةةيع صةةالحيات اظتفتشةةية العامةةة للماليةةة، إلجةةراء 
انون عمليات مراقبة خارجية علةى اظتسؤسسةات العموميةة االقتصةادية بعةد طلةب السةلطات اظتسؤه لةة ضةمن إطةار القة

وحسةةةب مةةةا يتضةةةمن  هةةةذا اظتشةةةروع فةةةإن الرقابةةةة علةةةى تسةةةي  اظتسؤسسةةةات االقتصةةةادية قةةةد دتتةةةد  لتشةةةمل  التجةةةاري.
أن آليةةةات  عتبةةةارابعموميةةةة، السؤسسةةةات اظتصةةةفقات مةةةع اليف إطةةةار  معهةةةا مسؤسسةةةات القطةةةاع اطتةةةاص الةةةيت تتعامةةةل

سسةة واصتمعيةة العامةة، باإلضةافة إذل ػتةافظ  تتمثةل يف غتلةد إدارة اظتسؤ والةيت  ،الرقابة اةددة يف القةانون التجةاري
اضتسةةةابات دل تةةةتمك ن مةةةن جتنةةةب وقةةةوع أخطةةةاء يف التسةةةي  واؿترافةةةات يف اسةةةتعمال األمةةةوال العموميةةةة ألغةةةراض 

 .  2 اصية
يف قائمةةةة الةةةدول األكثةةةر فسةةةادا يف العةةةادل،  اظتتقدمةةةةزالةةةت اصتزائةةةر حتتةةةل الرتةةةب  رغةةةم كةةةل هةةةذ  اصتهةةةود اظتبذولةةةة ال       
، وحسةب 2012حسب التقرير الصادر عن منظمةة الشةفافية العاظتيةة الةذي صةدر يف ديسةمرب  105اظترتبة  احتلت حيث

كةةةل القطاعةةةات يف اصتزائةةةر فةةةإن   عليهةةةا  اعتمةةةدإذل العينةةةة الةةةيت  اسةةةتنادا 2013تقريةةةر  ترانسربانسةةة  أنرتناسةةةيونال  لسةةةنة 
، ولعةةةل هةةةذ  اظتسؤسسةةةات نهةةةب ألصةةةولالإلقتةةةال و ؼتتلةةةف مظةةةاهر اف إذل ذلةةةك أضةةة ،3يشةةةملها الفسةةةاد بنسةةةب متفاوتةةةة

     األحداث اليت  هدهتا مسؤخرا  ركة سونطرار خ  دليل على ذلك.
نستنتة أن هنار نية فعلية لدى الدولة من أجل حوكمة هذا النةوع مةن اظتسؤسسةات، والةيت جتسةدت مةن يف اطتتام        
د يةةةيف البيئةةةة التنظيميةةةة والقانونيةةةة الةةةيت حتكمهةةةا، وحتد  اظتسةةةتمرنيوالتحسةةة إصةةةالحها،اصتهةةةود اظتبذولةةةة يف سةةةبيل خةةةالل 

الالزمةة سةائل الو و ا ليةات يف ظةل غيةاب  أن القةول . غ  أنة  نتكةنالعالقة بينها وبني ؼتتلف األطراف اليت تتعامل معها
 .كتعلها بدون أقتيةاليت جاءت نا هذ  التداب  والقواعد القانونية تطبيق وتفعيل ظتراقبة 

 لحوكمة حسب دليل الحكم الراشد للمؤسسات الجزائريا. 3.3.1  
قةةةد  ةةةكل هةةةذا و اضتكةةةم الرا ةةةد للمسؤسسةةةات،  ول، انعقةةةد بةةةاصتزائر أول ملتقةةةى دورل حةةة2007يف  ةةةهر جويليةةةة        

هةدف  ذا اظتلتقةىعتةدد ُحةوقةد  .الفاعلةة والداعيةة إذل االلتةزام مببةادئ اضتوكمةة اظتلتقى فرصة مواتيةة لتالقة  رتيةع األطةراف
                                                

1
 .2، مرجع سابق، ص اظتتعلق بتنظيم اظتسؤسسات العمومية االقتصادية وتسي ها وخوصصتها 04-01 :األمر رقم  
 اظتوقع: ،2014 -04 -20طالع: رو  على  بكة األنرتنت، تاريخ االموقع جريدة الش مقال منشور على، ػتمد مسلم2

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2193  
3
 .7بن عبد الرزتان نرنتان وآخرون، مرجع سابق، ص 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2193
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2193


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

 

 
47 

الفهةةةم اظتوحةةةد والةةةدقيق ظتصةةةطلح وإ ةةةكالية اضتكةةةم الرا ةةةد فيةةة  وتةةةوجيههم ؿتةةةو وهري يتمثةةةل يف حتسةةةيد اظتشةةةاركني جةةة
بلةورة الةوع  بأقتيةة اضتكةم  وكةذا، اظتسؤسسةات الةيت تتبنةا  تطةوير أداء مسةاقتت  يفللمسؤسسة من زاويةة اظتمارسةة يف الواقةع و 

 .يف هذا اجملال االستفادة من التجارب الدولية لوسب ،الرا د يف تعزيز تنافسية اظتسؤسسات يف اصتزائر
 ، وقةةةد تفاعلةةةت مسؤسسةةةة ميثةةةا  جزائةةةري للحكةةةم الرا ةةةد للإعةةةداد خةةةالل فعاليةةةات هةةةذا اظتلتقةةةى تبلةةةورت فكةةةرة        

اظتلةف وتسةا ها  هةذا السلطات العمومية ؽتثلة يف وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسةطة والصةناعة التقليديةة بقبوعتةا رعايةة
وبرنةامة ميةدا  ،مسؤسسةة التمويةل الدوليةة :مثل ،مبشاركة غتموعة من اعتيئات واظتسؤسسات الدولية ،لدعم اظتادي إلعداد ل

 وكذا اظتنتدى الدورل للحكم الرا د للمسؤسسة. ،لتطوير اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة
يف إ ةةارة إذل   فريةةق العمةةل  «GOAL 08»حتةةت تسةةمية  2007يف هةةذا السةةيا  مت تعيةةني فةةوج عمةةل يف نةةوفمرب        

 .عداد ميثا  اضتكم الرا د اصتزائريإوالذي أ رف على  ،2008للحكم الرا د باصتزائر سنة 
 :1مقسمة كما يل  ثالثة أجزاء اصتزائري يتضمن ميثا  اضتكم الرا د        

اضتكةةم الرا ةةد أمةةرا أن يكةةون تبةةين اظتسؤسسةةات يف اصتزائةةر ظتيثةةا  ح اصتةةزء األول الةةدوافع الةةيت أدت إذل يوضةة -
، ال سةيما اظتسؤسسةات الصةغ ة واظتتوسةطة اصتزائريةة ةضروريا، كما أن  يةربي الصةالت مةع إ ةكاليات اظتسؤسسة

 اطتاصة.
يتطةر  اصتةزء الثةاة إذل اظتقةةاييد األساسةية الةيت ينبةةين عليهةا اضتكةم الرا ةد للمسؤسسةةات، فمةن جهةة يعةةرض  -

معيةةة العامةةة، غتلةةد اإلدارة، اظتديريةةة التنفيذيةةة(، ومةةن جهةةة اصت)العالقةةات بةةني اعتيئةةات التنظيميةةة للمسؤسسةةة 
ن....اخل نور، واظتسؤسسةةةات اظتاليةةةة، واظتةةةورديأخةةةرى عالقةةةات اظتسؤسسةةةة مةةةع األطةةةراف الشةةةريكة األخةةةرى كةةةالب

 ساليب نقل اظتلكية.أباإلضافة إذل نوعية نشر اظتعلومات و 
نتكةةةن للمسؤسسةةةات اللجةةةوء إليهةةةا بغةةةرض  متتةةةتم اظتيثةةةا  مبالحةةةق جتمةةةع يف األسةةةاس أدوات ونصةةةائح علميةةةة -

كقائمةةةة مرجعيةةةة ظتمارسةةةة التقيةةةيم الةةةذا  إلدارة اظتسؤسسةةةات، رؤيةةةة   ةودقيقةةة ةواضةةةح تاالسةةةتجابة النشةةةغاال
   متعددة األوج  للمسؤسسات اصتزائرية اطتاضعة للقانون التجاري، تضارب اظتصاحل يف اظتسؤسسة. 

 المؤسسات الشريكة بتنفيذ الميثاق. 1.3.3.1
 إن ميثا  اضتكم الرا د للمسؤسسات باصتزائر مت توجيه  إذل:         

 .رتيع اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة اطتاصة 

                                                
1
 .41 ص ابق،عل  عبد الصمد عمر، مرجع س 

 



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

 

 
48 

 والةيت  ،مةال العمةوم  اظتسؤسسات اظتساقتة يف البورصة أو تلك اليت تتهيةأ لةذلك، باسةتثناء اظتسؤسسةات ذات الةرأس
 تتوقف على االستعمال اصتيد لاموال العمومية. ألهنا ترتبي مبقاربة خاصة  ،خترج إ كالية اضتكم الرا د فيها

  للمؤسسات الجزائري الحكم الراشد ميثاقب الحوكمة الخاصة مبادئ. 2.3.3.1
 .1.2 :اظتبادئ اضتوكمة اليت جاء نا ميثا  اضتكم الرا د من خالل الشكل رقمتلايص يمكن        

 .ا ميثا  اضتكم الرا داألساسية اليت جاء ن اضتوكمة مبادئ  2. 1:الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .67ص، 2009وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية، ميثا  اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر، المصدر: 
 :1يقوم ميثا  اضتكم الرا د للمسؤسسات يف اصتزائر على أربعة مبادئ أساسية ه         
  :طتاصةة بةاألطراف الشةريكة، وكةذا االمتيةازات وااللتزامةات اظترتبطةة نةم، كتةب أن اضتقةو  والواجبةات ااإلنصاف

 توزع بصورة منصفة.
  :اضتقو  والواجبات وكذا الصالحيات واظتسسؤوليات اظترتتبة عةن ذلةك، كتةب أن تكةون واضةحة وصةرلتة الشفافية

 للجميع.
 ء الذي هو مسسؤول عن . للمحاسبة أمام طرف آخر عن الش : كل طرف  ريك يكون قابالاظتساءلة  
 وغ  متقاشتة.بواسطة أهداف ػتددة  ةد  ػتددة على ح   : مسسؤولية كل طرفاظتسسؤولية 
 
 

                                                
1
 .67 ، مرجع سابق، ص2009ميثا  اضتكم الرا د اصتزائري  واظتتوسطة والصناعات التقليدية، وزارة اظتسؤسسات الصغ ة 

 اإلنصاف   لشفافيةا   

 العالقات بني األطراف الشريكة -
 طر  رصد ومراقبة اإلنتاج -
 حاالت االنتقال واطتالفة -
سةةةةةةةةةةةرتاتيجية اظتسؤسسةةةةةةةةةةةة اتناسةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةني  -

 ومصاضتها
-  

 سسؤوليةاظت     اظتساءلة    
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 لحكم الراشد للمؤسسات في الجزائراألساسية ل معاييرال .3.3.3.1
 وواجبةات إبةراز حقةو مةن خةالل اظتعةاي  الةيت وضةعها إذل  للمسؤسسات يف اصتزائر لقد سعى ميثا  اضتكم الرا د       
سةواء كةانوا مسةاقتني، أو أعضةاء غتلةد اإلدارة،  1هموتنظةيم العالقةات بيةن ،األطراف الفاعلةة يف اظتسؤسسةةؼتتلف ومهام 

 . اظتوردين :أو أطراف خارجية مثلمدراء تنفيذيني، 
 حسب ميثاق الحكم الراشد الجزائري وعالقاتهم المتبادلة نو ن الداخليو طراف الفاعلاأل  .1

، وكةةذلك اظتسةة ين، اإلداريةةنيميثةةا  اضتكةةم الرا ةةد مةةن خةةالل هةةذا اظتعيةةار إذل تنظةةيم عمةةل كةةل مةةن  ىلقةةد سةةع       
حبيةث حةةدد لكةةل هيئةةة مهةام ووظةةائف وغتموعةةة مةةن مكرسةةة عتةةم، يف إطةةار هيئةات تنظيميةةة  ونعملةةي مظتسةاقتني وجعلهةةا

ميثةةةا  اضتكةةةم ت الةةةيت دتةةةثلهم حسةةةب ؼتتلةةةف األطةةةراف الفاعلةةةة واعتيئةةةا يبةةةني 1.3رقةةةم: شةةةكلوال .اإلر ةةةادات تتقيةةةد نةةةا
 : الرا د اصتزائري
  .األطراف الفاعلة الداخليني واعتيئات اليت دتثلهم 1.3:الشكل رقم                

 
 .30، ص2009اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية، ميثا  اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر،  المصدر:

 مينالجمعية العامة للمساى . أ
حسب ميثا  اضتكم الرا د يف اصتزائر رتيع اظتساقتني اضتاملني ألسهم يف دتثل اصتمعية العامة للمساقتني        

 الشركات وحامل  اضتصص يف اظتسؤسسات، وتسهر على زتاية حقوقهم بكل نزاهة و فافية وثقة.
o الحقوق األولية للمساىمين والحكم الراشد 
بالنصةةوص القانونيةةة  ةبةةإبراز حقةةو  اظتسةةاقتني بطريقةةة أكثةةر نزاهةةة و ةةفافية ودقةةة مقارنةة داهةةتم دليةةل اضتكةةم الرا ةة      

 .4.1رقم:ونتكن توضيح ذلك من خالل اصتدول  .اظتوضوعة سالفا

 

                                                
1
 .28 اظترجع السابق، ص 
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                  بمااا جاااء فااي  ةمقارناان يالقيمااة المضااافة لميثاااق الحكاام الراشااد فيمااا يتعلااق بحقااوق المساااىم  4.1:جاادول رقاام  
 .القانونية الموضوعة سالفا النصو 

 القيمة اظتضافة ظتيثا  اضتكم الرا د            اضتقو  األولية للمساقتني            
 اظتشاركة يف تقاسم أرباح اظتسؤسسة. 
 تسجيل السندات اظتالية للمسؤسسة. 
 مكانية التنازل وحتويل السنداتإ.  

 
 اظتشاركة والتصويت يف اصتمعية العامة للمساقتني. 

 
 
 
 
 
 ضتصول على اظتعلومات الالزمة ظتمارسة حقوقهم ا

 .ومهامهم

 تقاسم األرباح ينبغ  أن يكون نزيها و فافا.  
 ساليب التسجيل ينبغ  أن تكون فعالةأ. 
  ونقةل السةندات بشةكل  التنةازل جراءاتإكتب أن ال تتم

 .ا يسؤثر على التفاوض عليهامبغ  عقالة 
 ل والقةرارات الةيت يتعةني اظتعلومات اظتتعلقة اةداول األعمةا

اختاذهةةا يف اصتمعيةةة العامةةة كتةةب أن تصةةل للمسةةاقتني يف 
وبالشةةةةةكل اظتالئةةةةةم، أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق  ،الوقةةةةةت اظتناسةةةةةب

بإجراءات س  اصتمعية العامةة كتةب أن تكةون يف متنةاول 
وال ينبغةةةةةة  أن تعيةةةةةةةق بشةةةةةةكل غةةةةةة  معقةةةةةةةول  ،اظتسةةةةةةاقتني

 اظتمارسة الفعلية للحقو .
  مةةةةةةات الضةةةةةةرورية ظتمارسةةةةةةة حقةةةةةةو  كتةةةةةب أن تصةةةةةةل اظتعلو

الشةةةةةةةكل بو  ،اظتسةةةةةةةاقتني ومهةةةةةةةامهم يف الوقةةةةةةةت اظتناسةةةةةةةب
 .اظتطلوب

 31، ص2009وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية، ميثا  اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر،  المصدر:

o مهام الجمعية العامة للمساىمين وميثاق الحكم الراشد 
مسةاقتني، والةيت تسةمح دليل اضتكم الرا ةد غتموعةة مةن اظتهةام والصةالحيات للجمعيةة العامةة لللقد حدد        

اضتصول على حقوقهم وؽتارسة صالحياهتم كاملةة واظتشةاركة الفعليةة يف نقا ةات ومةداوالت اصتمعيةة ب للمساقتني
فيمةا متةص حقةو   ةتاةذكما  دد ميثا  اضتكم الرا د على ضةرورة أن تسةمح األحكةام واإلجةراءات اظتالعامة،  

 :1اظتساقتني بضمان توف  عتم
اصتمعيةةة العامةةة مةةةن حيةةث التةةةواريخ،  بانعقةةةاداظتتعلقةةة و  ،ويف الوقةةت اظتناسةةةبللمسةةاقتني كةةل اظتعلومةةات الالزمةةةة  -

 .األماكن، جداول األعمال، والوثائق الكاملة واظتالئمة اليت تسمح بتوضيح مشاريع القرارات اليت ستتاذ
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فيمةةةا متةةةص نقةةةاط جةةةدول األعمةةةال والتعبةةة  عةةةن صةةةوهتم يف اظتسةةةائل اظتتعلقةةةة  بةةةآرائهماإلدالء  إمكانيةةةةمةةةنحهم  -
 .  لالنتااب، وعند اضتاجة قبول تر حهم باالنتااب

الشةةةركة، واظتتعلقةةةة بنشةةةاط وأعمةةةال  ،إتاحةةةة الفرصةةةة عتةةةم ويف حةةةدود اإلمكةةةان، لطةةةرح أسةةةئلة علةةةى غتلةةةد اإلدارة -
أعمةال  جةدولوكذا اقرتاح تسةجيل نقةاط يف  ،من طرف مراجع  اضتسابات طالع على التقارير اظتعدةوكذلك اال

 اصتمعيات العامة، واقرتاح القرارات اظتنبثقة عنها.
   على اظتساقتني يف جلسة اصتمعية العامة اظتاصصة للتوزيع السنوي لنتائة السنة اظتالية. توزيع األرباح -
 مجلس اإلدارة . ج

بالتضةةامن عةةن التنفيةةذ اضتسةةن ظتهامةة  وخدمةةة مصةةاحل اظتسؤسسةةة  اإلدارة مسةةسؤوال دلةةميثةةا  اضتكةةم الرا ةةد غت عتةةربا      
 ومساقتيها حبسن نية وبكل عناية.

o  لحكم الراشدق ااميثمهام مجلس اإلدارة و 
تنةةاول ميثةةا  اضتكةةم الرا ةةد اظتهةةام اظتنوطةةة جمللةةد اإلدارة بشةةكل واضةةح ودقيةةق مةةع الرتكيةةز علةةى مصةةاحل اظتسةةاقتني 

 :واظتتمثلة يفلشركة بشكل خاص، بشكل عام ومصلحة ا
 1مهام مجلس اإلدارة المتعلقة بقيادة الشركة                                                                                     

 ؛سرتاتيجية للمسؤسسة وتفصيالهتا بتناسق مع مصاحل الشركةوضع االضرورة  -
وتأط ها بسياسة عامة للماةاطر لتسةهيل  بانتظامة عمل مع حتديثها سرتاتيجية بواسطة وضع خط رح االكتب  -

 ؛تررتتها يف الواقع
 الستاالفهم؛م تقييمهم وتقدير اطتطي ظون انتقائهمتوظيف أعضاء الفريق التنفيذي وتنصيبهم وحتديد معاي   -
 ،ظتساقتنيمصاحل الشركة وامع تها مءالمحتديد مدى حتديد رواتب الفريق التنفيذي واإلداريني، و  -
الفريةق التنفيةذي  بةنيالةيت قةد تنشةأ والسة  اضتسةن للمسؤسسةة مةن خةالل توقةع تضةارب اظتصةاحل  االسةتقرارضمان  -

 منها. للوقاية مكنزماتوكذلك توقع اظتااطر والسهر على إكتاد  واظتساقتني ومعاصتتها، واإلداريني
   2مهام مجلس اإلدارة المرتبطة بمراقبة المؤسسة 

سةةالمة نظةةم للمعلومةةات مةةن يةةذ الةةربامة واظتشةةاريع واظتيزانيةةات وتقيةةيم نتائجهةةا مةةن خةةالل التأكةةد مراقبةةة مةةدى تنف -
التأكةةةد مةةةن أن اظتسؤسسةةةة حتةةةوز علةةةى األجهةةةزة اظتناسةةةبة ظتمارسةةةة الرقابةةةة علةةةى وبةةةاألخص نظةةةام اةاسةةةبة وكةةةذلك 

 ؛ظتراجع  اضتسابات االستقالليةالشركة، وضمان 
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 ؛التغي ات الالزمة وإجراءفيما يتعلق بالتسي  الرا د  مراقبة اظتمارسة الفعلية للمسؤسسة -
   ؛من طرف اظتسؤسسة يف اجتا  األطراف الفاعلة اطتارجيني واالتصالمتابعة مراحل نشر اظتعلومات  -
فعةال  تقريةريمةن خةالل السةهر علةى التحديةد الةدقيق للمسةسؤوليات ووضةع نظةام  التنفيذياإل راف على الفريق  -

 .وتقييم   فاف
 ديرية وميثاق الحكم الراشدالمج. 

الةةةذي يتةةةوذل كةةةذلك  ،لقةةد نةةةص ميثةةةا  اضتكةةم الرا ةةةد علةةةى أن تعيةةةني اظتةةدراء التنفيةةةذيني يعةةةود إذل غتلةةد اإلدارة        
 ،ومصةاضتها ،كما حث على ضرورة وجود تناسق بني األجور اليت يتقاضوهنا وأهةداف اظتسؤسسةة  ،مسلطة اإل راف عليه

 :1واظتتمثلة فيما يل  منكما حدد اظتهام اظتنوطة  .اومصاحل األطراف اظترتبطة ن
 ؛سرتاتيجية اظتسؤسسة وعرضها على غتلد اإلدارةا واقرتاحإعداد  -
   اعتمادها؛سرتاتيجية بعد تنفيذ هذ  اال -
 ؛ راف واظتراقبة على تسي  اظتسؤسسةضمان اإل -
 ؛سرتاتيجية اظتعتمدةباألهداف ضمن اال ةتقدمي تقرير جمللد اإلدارة بالنتائة اةققة مقارن -
 .تزويد غتلد اإلدارة باظتعلومات اليت دتكن  من قيادة ومراقبة نشاط اظتسؤسسة -

 ينالمؤسسة مع األطراف الفاعلة الخارجي اتعالق .2
 .1.4: الشكل رقمهذ  العالقة باختصار من خالل أطراف نتكن توضيح        
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 القة باظتسؤسسةعاليت تربطها  اطتارجية طرافاال 1.4:الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 ، ص2009وزارة اظتسؤسسات الصغ ة واظتتوسطة والصناعات التقليدية، ميثا  اضتكم الرا د للمسؤسسة يف اصتزائر، نص المصدر: 

44. 
عتبارهةا اأوصةى ميثةا  اضتكةم الرا ةد علةى ضةرورة حتسةني عالقةة اظتسؤسسةة بةاألطراف الةيت تربطهةا عالقةة نةا بلقةد        

 :1وفيما يل  بعض التوصيات اليت جاء نا ،تتأثر نم امفتوح اتشكل جهاز 
 :بالنسبة للسلطات العمومية 

فيمةا يتعلةق  ةخاصةت ، ؼتالفوعدم  القانون احرتام لقد حث دليل اضتكم الرا د يف اصتزائر اظتسؤسسات على ضرورة       
 وتنفيذ ما جاء فيها.  نصوص اليت قد تطرأ على تطوراتلظتاتلف ا واالنتبا  ،بقانون العمل والضرائب وزتاية البيئة

 :بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية 
لبنةةور واظتسؤسسةةات ااظتسؤسسةةة مببةدئ  الثقةةة والشةفافية يف التعامةةل مةع  التةزام ةدد دليةةل اضتكةم الرا ةةد علةى ضةةرورة        
 من خالل:اظتالية 
 يحة عن الوضع اظتارل للمسؤسسة.رسال ويف الوقت اظتناسب اظتعلومات الشاملة والصحإ -
مةةوال اطتاصةةة للمسؤسسةةة واألمةةالر اطتاصةةة التابعةةة للمسةةاقتني وهةةذا فيمةةا يتعلةةق باظتسؤسسةةات  األعةةدم اطتلةةي بةةني -

 الصغ ة العائلية.
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 :بالنسبة للموردين 
هةةم الةةدائنني  ، وبالتةةارل يعتةةربونمةةدخالهتا اضتصةةول علةةىن أول حلقةةة بالنسةةبة للمسؤسسةةة يف سةةبيل و يشةةكل اظتةةورد       

يق للمةةوردين وحتسةةني الةةدق االختيةةارالةةيت نتنحوهنةةا للمسؤسسةةة لةةدفع مسةةتحقاهتم، وعليةة  فةةإن  ا جةةالاألوائةةل مةةن خةةالل 
 إنتاجها والس  اضتسن ل . استمراريةشكل حجر األساس بالنسبة للمسؤسسة لضمان يعالقتها نم 

 :بالنسبة للزبائن 
رضةاء الزبةائن الةيت كتةب وضةعها يف قلةب مهةام اظتسؤسسةة، إاضتادة، تتجلى أقتيةة   اظتنافسة قتصادي تطبعايف مناخ        

 واحةرتامحةرتام مبةدأ الةربح للجميةع اوذلةك يف إطةار  ،وأخالقيةة معهةموبالتارل كتب عليها أن تطور وتنم  عالقة صةادقة 
 القوانني.

 :بالنسبة للعمال 
فةةةةإن حتفيةةةةزهم وإدمةةةاجهم يعتةةةةرب  ةةةةيئا أهةةةةداف اظتسؤسسةةةة  الةةةةدور الةةةذي يلعبةةةة  العنصةةةةر البشةةةري يف حتقيةةةةق باعتبةةةار       

ك تبةين وكةذل ،سةتحقا  والكفةاءةالتنفيةذ نظةام أجةور يعتمةد علةى اال ضروريا، لذا أصبح لزامةا علةى اظتسؤسسةة وضةع حيةز
جتماعيةةةة لتزاماهتةةةا االانشةةةغاالهتم ومعةةةاملتهم معاملةةةة عادلةةةة والسةةةهر علةةةى تكةةةوينهم وأداء اظتسؤسسةةةة لسياسةةةة اإلصةةةغاء ال

 اههم.جت
 :بالنسبة للمنافسين 

مقيةةةدة ال تقتصةةةر اظتنافسةةةة علةةةى التااصةةةم علةةةى اضتصةةةص يف السةةةو  وعلةةةى عةةةدد الزبةةةائن، بةةةل كتةةةب أن تكةةةون        
هتمامةةات القطاعيةةة التةةارل هةةم مةةدعوون للتشةةاور حةةول االعتبةةارهم أ ةةقاء يف اظتهنةةة، وباحتمةةاالت وواجبةةات التعةةاون باب

جتماعيةة داخةل فةرع ظتشةاركة يف اضتةوارات االة، واظتسةائل اظتتعلقةة بأخالقيةات اظتهنةة، واشةرعيالغ  اظتنافسة  :اظتوحدة مثل
  النشاط.  

   النوعية ونشر المعلومات .3
ذات يةةنص دليةةل اضتكةةم الرا ةةد علةةى ضةةرورة نشةةر الوضةةعية اظتاليةةة السةةنوية للمسؤسسةةة ورتيةةع اظتعلومةةات األخةةرى        
فقةد ألزمهةا علةى اظتناسةب، أمةا فيمةا متةص اظتسؤسسةات اظتسةاقتة يف البورصةة بصفة كاملة وصحيحة ويف الوقةت و  ،األقتية

وكذلك األمر بالنسبة صتميع اظتعلومات اليت عتا تأث  على تقيةيم اظتسؤسسةة لفائةدة رتيةع  ،نشر حالتها اظتالية يف كل ثالث 
لتزامةات التعاقديةة، ظتساقتني يف إطةار اال، ان، الزبائنيسات اظتالية، اظتورداظتسؤس :مثلاألطراف اليت عتا عالقة مع اظتسؤسسة 

 .1أو بنية إبداء الشفافية اإلرادية
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 ية المؤسسات وميثاق الحكم الراشدنقل ملك .4
، وقةد أوصةى يف هةذا الشةةأن بعةةض اظتبةادئ يف غتةال نقةل اظتلكيةة احةرتاملقةد أوصةى ميثةا  اضتكةم الرا ةد بضةرورة        

 :1ةب
 ؛مصلحة اظتسؤسسة كمعيار مرجع اظتعاي  بتبين  احرتافيةهنة  اعتماد -
 ؛تباع ؼتطي دقيق  طواتا -
 ؛األسرة اظتعنيني واألطراف الفاعلة الداخليني واطتارجيني أفرادمع  لالتصالاإلسراع يف تبين غتهود  -
 ؛تكليف غتلد اإلدارة ورئيس  على وج  اطتصوص بتسي  إجراءات هذ  العملية -
 ؛ حني للاالفةإعطاء دور مهم جمللد اإلدارة يف تقييم اظتر  -
 .من أن اظتستالف يتوفر على دعم من ػتيي العائلة وحاصل على موافقة اظتساقتني من أجل تعيين  التأكد -

 الموجهة لدليل الحكم الراشد للمؤسسات الجزائري االنتقاداتبعض . 4.3.3.1
 ولعل أبرزها: ،انتقاداتلدليل اضتكم الرا د اصتزائري عدة لقد وجهت         

وزارة اظتسؤسسةةةات الصةةةغ ة واظتتوسةةةطة والصةةةناعات ا  اضتكةةةم الرا ةةةد للمسؤسسةةةة اصتزائةةةري مةةةن طةةةرف صةةةدور ميثةةة -
هنا ذات طةابع وتركيبةة اليت تتميز بكو التقليدية، وهو بذلك موج  إذل هذ  الفئة من اظتسؤسسات بالدرجة األوذل، و 

كمةةا أننةةا ،  2اللجةةوء للبورصةةةغالبيتهةةا مسؤسسةةات عائليةةة تعتمةةد علةةى التمويةةل الةةذا  والبنكةة  دون  خاصةةة، كةةون
يف ظةةةةل السياسةةةةة  ةهةةةة  مسؤسسةةةةات عموميةةةةة، خاصةةةةنالحةةةة  أن أغلةةةةب اظتسؤسسةةةةات اظتدرجةةةةة يف بورصةةةةة اصتزائةةةةر 

واليت تعتمد على حصر اظتسؤسسات العموميةة اظتتوسةطة قصةد  ،على لسان وزير اظتالية كرمي جودي اصتديدة للدولة
، وبالتةةارل فمةةن الضةةةروري 3إليهةةا االنضةةةمامع اطتةةاص علةةى القطةةا  الةةةذي أبةةدا  عةةزوفالإدراجهةةا يف البورصةةة بعةةد 

 بةةةاختالفإذل غتموعةةةة مةةةن اظتسؤسسةةةات  اإعةةةادة صةةةياغة ميثةةةا  اضتكةةةم الرا ةةةد مةةةن حيةةةث اةتةةةوى وجعلةةة  موجهةةة
 أنواعها.

مدرجةة بشةكل  والةيت جةاءت نةا مبةادئ مركةز اظتشةروعات اطتاصةة ،وجود العديد مةن متطلبةات مبةادئ اضتوكمةة  -
طبيعةةةةةة ل كعةةةةدم تضةةةةةمن  وصةةةةفا وافيةةةةةا  ،كإ ةةةةارات فقةةةةةيضتكةةةةم الرا ةةةةةد للمسؤسسةةةةة اصتزائةةةةةري  يف ميثةةةةةا  ا سةةةةطح 

، 4عضةةةةاء ذوي اطتةةةةربة واظتهةةةةةاراتاألباإل ةةةةارة إذل  اكتفةةةةىمواصةةةةفات ومةةةةسؤهالت عضةةةةو غتلةةةةد اإلدارة، حيةةةةث و 
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ن يواللةةذ ، واظتيثةةا  األخالقةة ،ء   األداء السةة يأسةةاليب تقييةةد عمةةل غتلةةد اإلدارة ذوكةةذلك عةةدم تناولةة  لطةةر  و 
    .1يعتربان مطلبني أساسني للحوكمة اصتيدة حسب مركز اظتشروعات الدولية اطتاصة

تتطلةةب اضتوكمةةة اصتيةةدة حسةةب مركةةز اظتشةةروعات اطتاصةةة إلةةزام أصةةحاب اظتنشةةأة وأعضةةاء غتلةةد اإلدارة بتطبيةةق  -
عتةةةذ  تطةةةر  ، بينمةةةا ؾتةةةد أن ميثةةةا  اضتكةةةم الرا ةةةد دل ي2لعقوبةةةات يف حةةةال جتاهلهةةةامبةةةادئ اضتوكمةةةة وبتعريضةةةهم 

 إطالقا. النقطة
مةةن حيةةث عةةددها،   ،مبةةا فيهةةا صتةةان اظتراجعةةة 3عةةدم وجةةود  ةةرح مفصةةل ودقيةةق فيمةةا يتعلةةق بلجةةان غتلةةد اإلدارة -

مةن ا ليةات الةيت  باعتبارهةاحتقيق حوكمة جيدة، يف دورها و  أقتيتهابالرغم من  كيفية إعدادها، تركيبها ومهامها،
أداء غتلةةةد اإلدارة واظتةةةديرين مبةةةا يضةةةمن حقةةةو  املةةةة علةةةى الشةةةركة وعلةةةى تقةةةوم عليهةةةا، والةةةيت تضةةةمن الرقابةةةة الك

    .اظتساقتني ومصاحل الشركة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
    ، اظتوقع:4 ، ص2004ريل ف، نشرة دورية حول واقع حوكمة الشركات، عدد أتجاىاتحوكمة الشركات قضايا وامركز اظتشروعات الدولية اطتاصة،  1

sping2004_lowres.pdfhttp://www.hawkama.net/files/pdf/CGarabic_  
 .4 اظترجع السابق، ص 2
 .43 ص عل  عبد الصمد عمر، مرجع سابق، 3
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 خالصة الفصل
مةةن خةةالل هةةذا الفصةةل تطرقنةةا إذل مفهةةوم حوكمةةة الشةةركات كمفهةةوم جديةةد فةةرض نفسةة  بعةةد سلسةةلة األحةةداث        

 .  تفادي تكرارهاو  للحد منها وسيلةكت العاظتية  واألزمات اليت ضربت بعض االقتصاديات والشركا

دراسةة واقةع األطةر القانونيةة والتشةريعية الةيت حتكةم البيئةة االقتصةادية يف اصتزائةر بالفصةل  من خالل هذا قمناكما        
ى علةة ومبةةادئ اضتوكمةةة، األطةةرتوصةةلنا إذل نتيجةةة مفادهةةا وجةةود توافةةق إذل حةةد مةةا بةةني هةةذ   يةةنمةةن حوكمةةة الشةةركات، أ

   نتقادات اظتوجهة عتا.الرغم من بعض اال
ضةةمان التطبيةةق السةةهر علةةى  يفليةةات تتمحةةور مهامهةةا جملموعةةة مةةن ا لتتةةاج  الشةةركات مفهةةوم حوكمةةةتبةةين إن        

ومةةةن بةةةني هةةةذ  ا ليةةةات ؾتةةةد آليةةةة  ضةةةمان حقةةةو  اظتسةةةاقتني وكافةةةة األطةةةراف ذات اظتصةةةلحة، مةةةن ذتةةةةو  ،ااصتيةةةد ظتبادئهةةة
     واليت سوف نتطر  إليها بالتفصيل من خالل الفصل الثاة. ،التدقيق اطتارج 
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 تمهيد
ال  ،لقػػش دػػػلش القػػػا القػػاف ارػػػاهت اال مػػػا ك اا مبااػػػا الجاػػا ماػػػلا ق ػػػا ل ااج  ػػا   ػػػشاا  ال ػػػش ا  ا لػػػي       

سػػامبا د ػػش سقاػػقا الاملػػاة  ا الاػػا الػػي دػػلشوا ال ش ػػش اػػك هاؿ ال ػػاه، باػػ  لوػػا   جثػػا  لالػػا د  ػػا ال سػػاقا ا  قػػ  
قػػػػي اتااػػػػا  الػػػػي ئاػػػػ يشـ القػػػػ اةا ا الاػػػػا مػػػػالاج ؾ اا ػػػػا  الػػػػي  ق ػػػػ   لالػػػػا لوػػػػسامه نلو ا ػػػػاؿ اا اػػػػاشم ف اخم 

   ادمانسا الا ادا عق  لعمباتا. امحا ا دم قكاوالملمباف بق  لا الملااةب، 
ثالثػا ااابػ ،  ئقاػاا اػ ا الا ػل  ى انئ  جػااعال  لػا و ممبػا المػاما   عمبقاػا ال ػش ا ادغاا ئ ضا  االػـ         

اػك باػ  ال  ا ػي،  ، ػش ا  اراػادا اا   ققػا دا   انؼ عقالػا  ا اااااد ض  ى اؿ يف ا اس  األج لاؽ ا  سب
 . ااألن اعاألشماا، اخل اةص، 

اػػا  دػػاار هانمه الشما ػػ  فاػػ ؼ ن جػػااؿ فاػػ  عال ػػا عمبقاػػا ال ػػش ا  اخلػػانات و ممبػػا المػػاما  لاػػا ا اسػػ  ال ػػا         
 .ا داار خم قي ا  ا ل الشالاا احملشهة جل هئ  ،اعال    اا خم قي لطااؼ ار ممبا اآلااوا األ اى

ئجثػاا ا لجػا، اهناسػا اػك باػ   ،الجػا ال ػش ا  يف اجلئاةػائجثػاا  جا خت ػاص ا اسػ  ال الػ  لق  ػاؼ عقػ  اا ػا نئ اا 
 د ض األطا ال ما  اا االقان ناا ا جثمبا تا، اخم قي اتااا  القان ناا ا مافا عقالا.
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مػػػػم ب ػػػػا  لػػػػا يف ال  ػػػػ  الػػػػاااك  اااػػػػا راه اػػػػك لشم اجػػػػ  هل ناػػػػا، لشماػػػػا ماػػػػلةالجػػػػا ال ػػػػش ا   م اػػػػا ا لقػػػػش        
 ؛دت ػػار د  ػػشه االكالػػا ائ قاػػش عمبقااوػػا اهلػػ ن دػػاما  ا  ػػشهة اجلجاػػاا  ،عػػك ااهانة اف ػػل اقكا لػػا ،ا ؤساػػا 

دػالق ان  االاااسػا   لػال ئااا ملػمبكئا  ،اػ مه المػاما ضا لنثمبا لقا ادا ئالا عق  باػك سػل ا ل لك لوا  لئااا 
. المػاما  ال ا اػا الػي عاف لػا د ػض مػمىا الاػا ال سػامبا د ػش سقاػقا اال اػانا  االاملػاة   ،ا جثمبػا تػااال  قامبا  

ا   ققػػا د ػػش ا  اراػػادا  اػػك باػػ  ئقػػشب د ػػض ا اػػاااا ا   ػػانؼ عقالػػا ا اسػػ ؼ رمػػااؿ اػػك  ػػالؿ اػػ ا ا اسػػ  
  . ن اعااألال  ا ي، األشماا، اخل اةص، 

 التدقيقتعريف . 1.1.1
ف اراػادا  مانػ  أل écouterالالئاجاػا الػي ئ ػي االسػ مباع  audireاػات  اػك مقمبػا  audit ئش ا  ف مقمبا        

 اػ ق ف ال مبقاػا   الف  شاات ا  ا   اااغا ػ  االاااػاف مػان    ى ااال انطمالشناسا  مل ئ، با  ئ ق  عق  ا ش  
سػػػ مباع عااػػػا ئػػػ ا فالػػػا  ػػػااتة اراػػػادا  د ػػػ   امانػػػ  ئ قػػػش اقاػػػا  ا الجقش ػػػا د  ػػػش ق  ا لق  مػػػش اػػػك وػػػس لا، 

 .1اائاا، اد ش اجلقاا  قشـ ا ش ق ف ئقان ااا
    ممبا  قت:  د مللاظمكك ساه  ل مبقاا ال ش ا  ن يا فقش هلا  عشة ئعق  ال مبـ          
   اػػػمب  د ػػػش ا   ،،  قػػػـ  دػػػ  دػػػيص اػػػ مبلك اااػػػ قلعقػػػ  ل ػػػا فسػػػص ان قػػػاهت عمبقاػػػا ال ػػػش ا ئ ػػػاؼ 

ااركػا عقػ  ال مبقاػا  الػي اػا  االػجثا ا قااػا الػي لن  ػ  ئقػك  ا  ق اا  ا قشاا اك طػاؼ ا ؤساػا
 .2ا  ق اا 

 ل ػػا: سااػػ   لا طا قػػا اجل اػػا، اقشاػػا دمػػكل عقػػ عمبقاػػا ال ػػش ا اجثمبػػا ال مبػػل الااناػػت  ممبػػا ئ ػػاؼ  
اجا  اك طاؼ الي  ا  مبل جممب عا اك ئقجاا  ا  ق اا  اال قااا دغاا  وػشان بكػا ا قػل اااػ قل، 

 س. 3ائقش ا ا شا اا اف الاا الجثاـ ااااااتا  ا   ققا دال جثاا ،اس جاها عق  ا ا ل ال قااا

                                                
1

ال ا ا  : ى ا ق ق  ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا  يف اجلئاةااقشاا رساء دعائم حوكمة الشركات، راجعة الخارجية في إدور الم :اآ ااف، اشا قا حت  عج اف ااانتد  ت  
 .10 ، سكاكشة، اجلئاةا، ص1955لا   20   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا ة، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  االااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اوا 

2 Moussa Camara, L’essentiel de L’audit Comptable et Financier, Harmattan, 2009, p 23. 
 .11 ، صاااا ساد اآ ااف،  ااانتد  ت  3

 تدقيق الحسابات: األولالمبحث 
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  عقػ  ل ػا: سعمبقاػا اجثمبػا جلمبػا ائقػ ب لهلػا  ثاػا  عمبقاػا ال ػش ا   ف  ػاؼ مج اػا احملاسػاا األاا كاػا لاػا-
ئ  ق  وقاة  ب ؿ ا اةا البشاث ا   اه ا لق  مش اػك هناػا ئلػاد  ئقػك ارقػاة  اػا ا  ػا ل  -ق ض عاا

 س.  1ا  ض عا، ائ وال الج اةج  ى اا يشات ا  ق اا  ا  جا 

   قاهت،  امب  د ش ا  ا  ق اا  ا قشاػا اػك طػاؼ ا ؤساػا عق  ل ا فسص ان  عمبقاا ال ش ا ئ اؼ ممبا
 .2ن    ئقك ا  ق اا لااركا عق  ال مبقاا  الي اا  االجثا ا قااا الي 

 :ال ش ا اك ال  ان ي الاادقا نا ج ج لف 
ؤمػػػش عقػػػ  لف ناجػػا ا  ،اااػػ مباة: لت ل ػػػا ئقػػػـ  عقػػ  ختلػػػاا ااػػا ، اوػػػاا االسػػػ مباان عمبقاػػا اجثمبػػػا -

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

 دكل بااه.ثاا  ق ض عاا ب  ئااعش ا ش   يف  دشات نل   اا  ق  جبمبا ائق ب لهلا   -

  قػػػػ  قػػػػا ظمكػػػػك ئامج ػػػػ  يف الجلا ػػػػا يف دػػػػكل ا ق اػػػػا    بػػػػشاث ا   ػػػػاه ا: لت لنػػػػ ل  قػػػػ  د  ػػػػاةا ا   -
   ق  دجثاـ الا ادا الشا قاا لقمبجمآ .  الق اةا اال قان ا ا الاا، ممبا  ش حماسااا، دااضافا  ى 

 ال  ػػػاةا اقاننػػػاقػػػـ  عقػػػ  لسػػػاو فسػػػص    ا ػػػا اا  ػػػا ل ا  ضػػػ عا: لت لنػػػ قػػػـ  عقػػػ  ا قاننػػػا دػػػ  ال  -
ئ ضػػػػا يف ضػػػػ ت لاػػػػشاؼ ا ااا ػػػػا، ابااػػػػا  ااػػػػ يشات ااػػػػاقا، االػػػػي شهة احملػػػػ ػػػػا ل ا سػػػػ  ا داأل

 ا  ق اا .  

د ػػشا ك ئقا ػػا  اػػشت اػػك  ال ػػش ا  عمبقاػػا ى األطػػااؼ ا  جاػػا: باػػ  خت ػػ ا  ئ وػػال الج ػػاةج  مبػػل عقػػ   -
 الل  ا ش   نل   ب ؿ ا شا اا الق اةا ا الاػا، ا   ػاؿ مافػا ا  ق اػا  الػي حت االػا األطػااؼ  ا  

    او . ااك ا  قسا االي ات 

 ممبا  قت:دال ايل ظمكك وااغا ئ ا ي دااا اداال لق ش ا           
اركػػػػا عقػػػػ  وػػػػسا  لػػػػشؼ  ى  ،  قػػػػـ  دػػػػ  دػػػػيص حمػػػػ ؼ اااػػػػ قل،ان قػػػػاهتعػػػػك فسػػػػص ال ػػػػش ا  عاػػػػانة        

 ااأل ال اػػا  دالق اعػػش القان ناػػا ال ئاالػػا ال  مػػش اػػكا  ا  ؤساػػا  ػػشة اػػك طػػاؼ االقػػ اةا ا الاػػا ا  ا  ق اػػا  اا ػػشا اا
 عمبقااوا. ي قي  ااالا قعشاهاا اعجش عجش  

ا لػػك  ؛اا ااا ػػا ال اا ػػا دػػ  ا ػػلقست ال ػػش ا  لف نمػػل  ى  اػػل اخلػػ ث لم ػػا يف جمػػاؿ ال ػػش ا  صمػػب لاال       
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 

                                                
  .61 ، ص2012، هان راـئ لقجما، عمباف، األنهف، اللا ا األاى، أصول المراجعةاااا،  بااش طقاا حممبش لد  1
 .0، ص 2005 اجلئاةا، ه  اف ا لا عا  اجلاا اا، اللا ا ال اناا،، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى الواقع، حممبش د ئ  2
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يف جممب عػا اػك االس ااػانا  اػك ال ػااق  دال بػشة ا ااا ا ئ مب ل عمبقاا شه الااؽ داجلمبا عق  لساو لف ضمُ ل اى، ا 
يف  اال  مػػش اػػك سػػالا لا  اػػا  الػػي حت   لػػا القػػ اةا اال قػػان ا ا الاػػا ى فسػػص احتقاػػل ا  ق اضػػاف ا ضػػ ع ا ااا ػػا، 

، لػػامشػػل الم ػػا عمبقػػا احتقػػاال اجىن آ ػػا فػػمف عمبقاػػا ال ػػش ا  لاسػػا الطػػان ال ػػش ا ، لت ق ػػ طػػان  قػػل املػػمب ن  عػػك  
شا قاػا افسػص احتقاػل قػـ  دشناسػا ائقاػاا نثػاـ الا ادػا ال   ال مبقاا  الي ئقـ  هبػا عمبقاػا ا ااا ػا فلػ فاااضافا  ى

 اػىن ا ػلق  ال ػش ا  يف نعق  ا ا األساو فاػ ؼ  .1احتقال عجاوا الكااتة االااعقاا الا ال  االشفائا احملاسااا
   هناس جا ا مه هاف ا لق  ا ااا ا.

  وخصائص التدقيقأىداف . 1.1.1
 أوال: أىداف التدقيق

قا مانػ  عقاػ   ػشظما، ا ااػا اػ ا ال لػ ن  ى الجمبػ  اال  سػا    الجا ال ش ا  دمكل مال اقاننالقش ئل ن        
يف القاف ال ااك عما ئلػ ن  المػاما  ائ سػ   الماما  العمباتا، فا ش ال  نة ال جاعاا ب ا ال ت طال عق  

لعمباتا اجماالوا ام ا عشه االملا ااااشمالا، األاا ال ت الش ارااا  ى ديص  اػلا عقػ  باػك لهات اػ مه 
 ا  لكػت شئل  ا لاشاؼ ال ػ ةن ا ضا ابق ؽ االملا، مل ا ا لهى  ى  دم قكاوامحا ا نثمبلا ا  ا  اسالااالمام

 .  ااراوق ا ال غل ئ امب ا ا 
لاػػشاؼ عمبقاػػا ال ػػش ا   ى  اػػمب  لساسػػا ، لاػػشاؼ ئققاش ػػا االػػي دػػشاناا  ظمكػػك ئقاػػاايف اػػ ا ااطػػان        
اػك  ػالؿ  اػشاؼمه األ اػ اظمكك ئا ال .ا ى لاشاؼ بش  ا ا ل نة ى لاشاؼ نةاااا الاشاؼ فاعاا ئجقاا 
 :2اا  قت

 األىداف التقليدية: وتنقسم إلى: .1
   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؛ -

يف  علات نلت حما ش اه ا   ا جش عق  ا  افا ااخلمة ا  ة األهلػا عقػ  اػشى الادقػا القػ اةا ا الاػا  ا ااشما -
 ارقاقت. لقمبامئ ا ايل

   قت: األاشاؼ الااعاا: ااك لاا ا مه األاشاؼ اا  

 ام ماؼ األ لات االغش اال ئا ا ال ت  ش  ك ف يف الشفائا؛   -

                                                
1

ال ا ا ااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا  :، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا  يف اجلئاةاالتدقيق بين الماضي والحاضر :اشا قا حت  عج اف ب نت ر جب، 
 .9 ، سكاكشة، اجلئاةا، ص6588لا   20   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا ال قـ  االة، ا جثا اك طاؼ مقاا ا  اوا 

 .12 -11 ص اآ ااف، اااا ساد ، ص ااانتد  ت  2
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                      مػػػ ف ئقا ػػػا ا ػػػش   لػػػ    ،ااختػػػا  القػػػاانا  يف ال  ػػػ  ا جاسػػػبنسػػػا الاااسػػػا  ااهان ػػػا  عقػػػ اػػػاعش ااهانة    -
   ة لهلا ا   مبش عق  اخلمة اا  افا؛ 

 انئكامه الغش ااأل لات؛ ال ققال اك ف  ا   -

  ا  ا  قسا. ىاأل ا طااؼ ا ا  مبااف احمل مبق ف امافا األ ئ فل الااانا  اا  ق اا  الي ضم االا -

 األىداف الحديثة والمتطورة .1
نثػاا ل لػػ ن الجػا ئػػش ا  اراػػادا  ائئا ػش هناػػا ال غػػل يف دااػا ا ؤساػػا  هلػػا  لاػشاؼ ل ػػاى بش  ػػا         

 :1ائ مب ل ا مه األاشاؼ يف ،اك لال ا اماا خم قي ال ل نا  اارااظ عق  اس قاان ا ؤساا ل مبقاا ال ش ا  
 ػػػ اي لت قامبا ااجاسػػػاا اانثػػػا الملػػػاا الػػػشا قت ااراػػػات، اػػػك لاػػػل ال  مػػػش اػػػك لف اػػػ مه الػػػجثا سػػػ ئقاػػػاا -

 حتااجا ؛

دكػل لااػ  نمػا    ػ اي ارقػ ؿ، ااػ ا فامبػا    قػ ا  الال  ا ام ماؼ االئقااا اخللا ااااااتا ،   ش  -
    لا  الجما  ا ايل ااحملاسيب فقا؛الماما ا 

 ا اس اا؛ اشاؼداأل الج اةج ا   ول  لالا اقاننا ئقااا -

ال  مػػش اػػك ي ا اال مػػغاقت لقمػػاما ااركػػا عقاػػ  احتقاػػل باػػادا  ال كػػالا تااا اػػا اهناسػػا الجمػػا  ال اػػال  -
 ساادا  ا الاا؛لقالادق لا 

ن اااػػا اراػػاظ عقػػ  دم قكػػا  ا ؤساػػا اػػك  ػػالؿ اجػػا ااسػػااؼ، ادال ػػايل ا اػػاشما يف حتقاػػ  لمػػم ماا ػػا   -
 ؛تادمكجا 

ااػػ  اػػشؼ  ؛ا مباعاػػااااػػا سااػػلا يف حتقاػػ  الافاااػػا اال ف حتقاػػ  ذمػػاي ا ؤساػػا  احتقاػػ  لمػػم ماا ػػا  ن  -
 .ئا   الشالا ل سقاق  اك  الؿ ذماي عمبقاا ال ش ا  دالجااا لقمبؤساا 

  خصائص التدقيقثانيا: 
 :2ئ مب ل اخل اةص األساساا ل مبقاا ال ش ا  فامبا  قت        
سػػ قاللاا ا الاػػػا لف   مب ػػا ا ػػػش   داال لملػػمباف ا ث  اػػػا ن ػػاةج عمبقاػػػا ال ػػش ا ، فمبػػك الملػػػاانت: الستتتقيليةا -

 ، االي دتكج  اك  وشان لبكاا  دكل با ا اهاف ل ا ضغ   حم مبقا.اال هاااا الكااقا

                                                
ال ا ا ااآلفاؽ يف  :ال ش ا  يف اجلئاةا، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ال ااك ب ؿ الجا التدقيق الداخلي ودوره في إنجاح مسار تطبيق الحوكمة :دش ات فلامبا، اشا قا حت  عج اف 1

 . 6، سكاكشة، اجلئاةا، ص 1955لا   20   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا اؼ مقاا ال قـ  االض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اواة، ا جثا اك ط
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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اػػ ، الف   اػػا عمبػػاؿ ا  مقػػا  لق  ااػػ   ا  ا  ضػػ عاا يف لهات األلت لف ا ػػش    ق ػػـئ دػػ ع: نشتتاط موضتتوعي -
    .اجل اا ااضسا ااال اا عجش مل المبا ئش ا 

: لت لنػػ  نمػػا   لػػشؼ  ى دمانسػػا الا ادػػا عقػػ  ا ؤساػػا، ائقاػػاا دمانسػػا  ار ممبػػا ا هانة نشتتاط ىتتادف -
 .1هبا ا ياطا

: لت لف عمبقاػػا ال ػػش ا  ظمكػػك ئلااقلػػا يف مجاػػا ا ؤساػػا  المبػػا مػػاف اضػػ لا القػػان  ، امػػ لك الشتتمولية -
 امجاا اهاةالا ااااااتا  ا  ي ة.، مجاا ال مبقاا  الي ئقـ  هباعق  

اعلػػات ا جثمبػػا هناػػا اػػك االطمباجػػاف دمػػ ف حتكمبلػػا يف عمبقااوػػا صمػػب لف ئكػػ ف عمبقاػػا ال ػػش ا  : الدوريتتة -
، ائ لاػػػش لمػػػم  ػػػشن اػػػك ال قػػػا لػػػشى ااعمبقااوػػػ لادمكجػػػا لجمػػػاط ن ادػػػاحتقاػػػ  لفملػػػل ا اد ػػػا ا يل اادال ػػػ ،هان ػػػا
       .لاحمال

 تدقيق الحساباتنواع أ. 2.1.1
ن اع عش شة لق ش ا  احملاسيب، خت قي فامبا داجلا اك با  الئاا ا الي  جثا هبا  لالا،  ال لن  انغػا  لػك اجاؾ ل       

 .1.2ن ا: المكل يف سجقـ  دشناسا ا مه األن اع عق  الجس  ا ا   .فلت وشؼ ل سقا  غا ا اابشة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
ال ا ا  :، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا  يف اجلئاةانشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري والممارسات الدولية :الامحاف، اشا قا حت  عج افال ا ب عاش  1

 .4 ص ، سكاكشة، اجلئاةا،1955لا   20اال، ااا ا    اه ا اال  ان ا اعقـ  ال ة، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  االااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اوا 
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 .ن اع ئش ا  اراادا ا 1.1 :الشكل رقم
 

 
حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت، ا ااا ا اخلانااا، الشان اجلاا اا ع مباه عق  داال عشاه اللالب اك المصدر: 

 .38-33ص  ، ص2002لقجما، ااسكجشن ا، ا ا، 

 القانوني من حيث اإللزام: 

 ال ش ا  اك با  االئاـ القان    ى ن ع : ال ش ا  االئاات، اال ش ا  اال  اانت.  جقاا        
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 التدقيق اإللزامي .1

باػػاداوا  ل ػػش ا  ػػانات  اػػش  اػػ  ال ػػش ا  الػػ ت ضمػػ ا القػػان ف القاػػاـ دػػ ، باػػ  ئق ػػـئ ا ؤساػػا د  اػػ         
لققػػان ف  فم ػػا ئ ػػش خمالاػػا دػػ لكل ػػئاـ ا ؤساػػا اع مبػػاه   اةمبلػػا ا الاػػا اخل اااػػا اا  ػػاه ا عقالػػا، ايف بالػػا عػػشـ اا 

 .1باادا  داما  ا ااشما ئش ا    . ااك لا قد ادال ايل ئقا حت  طاةقا ال ق دا  ا قانة 
 التدقيق االختياري .1

فاػػت ا جمػػآ  لت  كػػ ف دلقػػب اػػك  هانة ا ؤساػػا لا االملػػا، اػػ  ال ػػش ا  الػػ ت  ػػ ا هاف  لػػئاـ  ػػان  ،        
باػػػادا  ا جمػػػ ة  ل ػػػش ا ساػػػادا  قل  ػػػانات اػػػش  سػػػ  انا اػػػشاا  الالااه ػػػا ادػػػاما  األدػػػياص  ػػػش  ػػػ ا ا

المػامات  عقػ  وػسا   اطمباجػافاك با   ،مه، ن ا ا لقااةشة الي ئ سق  اك اا هاخل اااا   اةمبلا ا الاا ااع مباه
 يػ  م سػاو ل سش ػش بقػ ؽ المػامات ا اوػا يف ئُ عمباؿ اا امئ ا ايل، االي ن اةج األ قا فالااسااا ا  ق اا  احمل

 ػػش  ػػانات  اػػش    الااه ػػا نالبػػظ لف ااػػ ه آايف بالػػا ا جمػػ ؛ا انملػػمباـ دػػا ك اش ػػشلبػػاال  االنا ػػاؿ 
ى اجللػػا  اخلانااػػػا ا اوػػػا ااا اػػػك الػػػشفائا، ائقػػك الػػػي ئقػػػشـ    لػػت ال قػػػا لقمبالػػك يف ه ػػػا الااانػػػا  ا اػػ ي

 .2  قسا الملااةبا  الا 
 من حيث توقيت عملية التدقيق 

  قاا ال ش ا  اك با  ال   ا   ى ن ع :        
 مستمرالتدقيق ال .1

افقػػا ا د ػػاا ااػػ مباة  ػػالؿ الاػػجا ا الاػػا  اال ػػش ا  د مبقاػػا الاسػػصق ػػش دال ػػش ا  ا اػػ مبا  اػػاـ ا ػػش           
 ، ات ا الج ع اك ال ش ا  ائا ا اعا مه ظمكك لف نقي لا فامبا  قت:اااقا لمنااج راي حمشه

 :3مزايا التدقيق المستمر  . أ
 ش   عقػػ  ال ػػش ا  دمػػكل لم ػػا ئا ػػالئاػػاعش ا ػػباػػ  ال ػػش ا ، عمبقاػػا  هبػػاطػػ ؿ الاػػ ة الئاجاػػا الػػي ئػػ ا  -

  اه ا؛

ققػػل اػػك فػػاص انئكػػامه  ا  داػػاعا ادش ػػاذمػػارمه ان ثػػاـ ال مبػػل ا  م ػػاة ئػػاهه ا ػػش   عقػػ  ا ؤساػػا لػػ  لثػػامه يف -
 الغش اال العب؛ 

   لة؛ف ة   الؿعمبق  ن لات اك  ااعش ا ش   عق  اال -

                                                
 .33 ، ص2002، الشان اجلاا اا لقجما، ااسكجشن ا، ا ا، المراجعة الخارجيةحممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت،  1
 .34 ا ااا الااد ، ص 2

 .50 ص ، 2009،نهفاأل ،لقجما ال قافا هان ، 1  اؿ،األ اجلئت ،العملية واإلجراءات النظري المتقدمة: اإلطار الحسابات مراجعة القاضت،   سي با  هبشاي، محشل با  3
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 م ماؼ ال العب  ال لف  ا اسل؛ا دما ظمكك اك  ،سا  ا ئ سا  ا ؤساا لأل لات د  نة -

اا ػػ  ااػػاعش   عقػػ  ا ؤساػػا  ا ي قاػػا الػػي  باػػ   ػػ رع ا  ػػ  ،ن ثػػاـ ال مبػػل دالجاػػاا ألعمبػػاؿ ا ػػش  ا -
  قـ  د ش اقلا ط اؿ الاجا.  

 :1عيوب التدقيق المستمر  . ب

 ب مباؿ ل العب ا  ها  يف األعمباؿ الي سا  ئش اقلا؛ااا ه  -

 ئ لال اعا قا لعمباؿ ا ؤساا لثجات القااـ د مبقاا ال ش ا ؛ -

 ا ش   ااااعش   دا قل ااانااؽ ن ا ا لل ؿ ف ة ال ش ا ؛ د  ن -

     ؤثا عق  بااهدما  ش  ،ال هه الك ل لقمبش   عق  ا ؤساا  ش  ج ج عج  ندا وال  اا ا  ها  -
  . ملا ق ا  ا ؤساا اا ااشم ، ادال ايل  ش ا  ااس قالل

 التدقيق النهائي  .1

عػشاه اراػادا  االقػ اةا ا الاػا اخل اااػا، الاجا ا الاػا ا ن لات ا  مبائ ا ا الج ع اك ال ش ا  دك ن    ا د ش        
ااػك  ،يف ا ؤساػا  وػغلة ار ػا االػي ال ئ  ػشه فالػا ال مبقاػا  د ػ نة ماػلة ةا ق   ا ش    ى ا ا الج ع عػاه

 :   2 قت ا ئا ا الي   فااا ا ا الج ع اك ال ش ا  اا

باػػ  لف مجاػػا اراػػادا   كػػ ف  ػػش    ،اػػك اب مبػػاال  ال العػػب يف الااانػػا  ااألن ػػاـ الجلاةاػػا ال ققػػاص -
   ااتا؛

نئااؾ يف ال مبل ها ل ا جم ة ألف ا ش   اا اانا  لك   ههاا م لا عق  ا جمػ ة الػك ضم ػاا ا اعشـ بشاث  -
  ى الا ال  االشفائا  ال د ش   ااتا؛

ب مبػاال  الاػل  اػك اانػب اال ش ا  د  نة ا  اوقا  الؿ ف ة راجاا حمشهة  مل ي اك  ف  ااات عمبقاا  -
   اانا  ا ي قاا.ااات االش ا  يف ئ اا ال مبقاا  ا القاةمب  د مبقاا ال 

 :    3ف  مب ل يف ا لاا لاا  الجقش الي ئ ا   ل                
 د ض الجقا ؛ ا ؤهت  ى  غااؿ ،دما  ش  ؤثا عق  ا هئ  ،  ا الا ة الئاجاا الالراا ل مبقاا ال ش ا  -

                                                
1

 .50 ا ااا الااد ، ص 
  .38 حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت، اااا ساد ، ص 2
3

  .39 ا ااا الااد ، ص 
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ا مبػػػاـ اػػػك اانػػػب لاػػػجا ا الاػػػا  ػػػش  ػػػؤهت  ى عػػػشـ االالقاػػػاـ د مبقاػػػا ال ػػػش ا  د ػػػش   اػػػاؿ الػػػشفائا يف  ا ػػػا ا -
ل قمبلػػػا لف األ لػػػات لػػػك ئك مػػػي  ال يف  ا ػػػا الاػػػجا  ،ال ػػػااق  دا ؤساػػػا دػػػ هات األعمبػػػاؿ ا لق دػػػا اػػػجلا

 يف عمبقاا ال ش ا ؛ قك األ لات  الؿ ال اـ ا ال الاشتلش لا ال    الكايف ل ا  ا ئا الاا، اد لك 

لا ئػػااما األ لػػات  ،م مػاؼ األ لػػات اال العػػب يف  ا ػػا الاػجا  ػػش   ئػػب عقاػػ  عػشـ  اكاناػػا ال ػػال ا  ف  -
 ساك ف د ش ف ة ط  قا اك ا  علا؛ ال العب م ماؼ األ لات لاا ئ  ا  ألف 

 اعمبقاا ال ش ا  الجلاةت  ى انئااؾ ال مبػل ا ناػاؽ ال ػااق  يف اكائػب ال ػش ا ، ا اوػ ش  ؤهت اس يشاـ  -
 ش   بااداوا اابشة لا ا قاندا.  ُ   ا اا مان  ئ ان خ  ا ا الاجا ا الاا لقماما  الي 

 من حيث نطاق عملية التدقيق 
  جقاا ال ش ا  اك با  نلاؽ ال ش ا   ى ن ع :        

 الكامل التدقيق .1
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        

 انات ابػشى دػاما    اش  ، ااك األا قا عق   لك بالا ئ ا  1 ا ه عق  نلاؽ الاسص اال مبل ال ت  قـ  د 
 ا ااشما.

 التدقيق الجزئي .1
عقػ    ػش  واػ   ق  ػا عمبػل ا عمبقاػا ال ػش ا ،يف ا ا الج ع اك ال ش ا    ا اضا  اػ ه عقػ  نلػاؽ لا جمػاؿ        

ايف اػ مه ارالػا  نلػاؽ عمبقاػا ال ػش ا ، ، احتػشه اجللػا الػي ئ ػ  ا ػش   عقػ  سػاال ار ػاد ض ال مبقاا  هاف غلاا
هاف غػلمه. الػ لك    ػ  يف ا ػل اػ مه ارػاال   فقػا ا لقػ مه اجػ ئجس ا ااػؤالاا ا ػش   يف جمػاؿ لا نلػاؽ ال مبػل 

  .  2اا ه ائااؽ لا عقش م ات  ا  بشاه انلاؽ عمبقاا ال ش ا  ااتشؼ ا ااه حتقاق 
 من حيث مدى الفحص 

  ى ن ع : اشى الاسص جقاا ال ش ا  اك با          

 

 

 

 

                                                
1

 .23 ص ، 2007الامبك، وج ات، اال  ر ا، لقجما األا  اامئالحسابات،  مراجعة أصول داما ، مح ه للي داب، س ش عااش 
2

 .35 حممبش مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت، اااا ساد ، ص 
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 التدقيق الشامل .1
  ػػػػي اػػػػ ا الجػػػػ ع اػػػػك ال ػػػػش ا  لف  قػػػػـ  ا ػػػػش   دال ػػػػش ا  يف مجاػػػػا القاػػػػ ه االػػػػشفائا االاػػػػ ال  ااراػػػػادا          

 ػػغلة ار ػػا، باػػ  لنػػ  يف ا جمػػآ  الكاػػلة الاا اػػ جشا ، اصمػػب اادػػانة  ى لف اػػ ا الجػػ ع   ػػق  يف ا ؤساػػا  
 .1ل ش ا نئااع لعاات عمبقاا ااس يشاـ ا ا الج ع اك ال ش ا   ى اس ؼ  ؤهت 

 اريبختالتدقيق اال .1
جلػػئت اػػك الكػػل، باػػ  ا ئػػش ا د ػػض ال مبقاػػا  هاف غلاػػا، لت  فسػػص  ق  ػػا اػػ ا الجػػ ع اػػك ال ػػش ا  عقػػ        

جممبػػ ع ا اػػاها  ما( مبػػا . اطمملػػ لا لقاسػػص د  قػػـ  د  مبػػاا ن ػػاةج اػػ ا الاسػػص عقػػ  ان عاجػػا اػػ   قػػـ  ا ػػش   دا
اػػػػا  كػػػػ ف اػػػػ ا الجػػػػ ع اػػػػك ال ػػػػش ا  يف ا ؤساػػػػا  الكاػػػػلة ار ػػػػا، باػػػػ  لف مػػػػم ب ػػػػا عمبقااوػػػػا ائج علػػػػا  اعػػػػاهة

احتػشه اجللػا الػي ئ ػ  ا ػش   ئقػك . 2ااا مباالا د نثمبا الا ادا الشا قاا  ؤهت  ى ضاانة ئاي ا ا الج ع اػك ال ػش ا 
  جماؿ لا نلاؽ ال مبل احملشه ل .ش   يفايف ا مه ارالا ئجس ا ااؤالاا ا  ،ال مبقاا  عق  ساال ار ا

   التدقيقمن حيث القائم ب 

    ى ن ع  لساسا  شما: ال ش ا  د مبقاا اك با  القاةا ال ش ا ظمكك ئقااا         
      التدقيق الداخلي .1

 ممب ها .قمبجثمبا  د اسلا الا ها قاا لا اااا   ئاد   ل  ا لاا اا ظمائ ا ا الج ع اك ال ش ا  لن          
عقػػ   سػػالاة ا جثمبػػا ػػشن اػػك نمػػا  ااػػ قل ااػػاهؼ،   مبػػل عقػػ  ئػػ ا     ػػاؼ ال ػػش ا  الػػشا قت د نػػ        

  ،افاملػػػػػاا مػػػػػانما يف  قػػػػػ  القامبػػػػػا ا  ائ ػػػػػسا  األ لػػػػػات اػػػػػك  ػػػػػالؿ ئقػػػػػشب الج ػػػػػاة  اال  االػػػػػا  عمبقااوػػػػػا،
ل قاػػػاا احتاػػػ  ف الاػػػا  هانة  اانملػػػااطا اآلاػػػا اجثمبػػػا ااجل ػػػ ااااػػػاعشوا عقػػػ  حتقاػػػ  لاػػػشافلا د اسػػػلا  ماػػػاهب

 .3ا ياطا االا ادا اب ممبا الماما
لقمبؤساػػا اػػك  افاملػػا ا ػػؤهت  ى  قػػ   امبػػ ممبػػا   ػػاؼ ال ػػش ا  الػػشا قت د نػػ  نمػػا  ااػػ قل اا ضػػ عت        
    .4ضمباف ه ا عمبقااوا الؿ 
ااا لساسا  ى مم ب ا ا مااعا  ائ ػشه ائجػ ع عمبقااوػا  ل ل الااب يف نم ة ا ا الج ع اك ال ش ا         

ا الاػػا امػػ ا االد  ػػاه ال ػػشنصمت لػػيهانة ال قاػػا لقمبمػػااع عػػك ئااوػػال ئجااػػ  الاااسػػا  ااخللػػا ا  ضػػ عا، األاػػا 
                                                

1
 .35 داما ، اااا ساد ، ص مح ه للي داب، س ش عااش 
2

 .36 مسل ال ااف اعاش ال اامه ن ا عقت، اااا ساد ، ص حممبش 
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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ئقػػػـ  داسػػػص اػػػجثا راػػػادا  ا جثمبػػػا اهفائااػػػا اسػػػ الوا اعمبقااوػػػا الػػػ ت اسػػػ قـئ ااػػػ ه  هانة ا اةاػػػا ان اداػػػا 
 لات ال العػب يف اراػادا  اال  مػش اػك وػسا لحم  ااسااؼ اام ماؼ ، عك طا   وا هاوس لا ا ئملمبك ا 

الااانػػػا  الػػػي ئقػػػشـ لػػػيهانة ل ا دػػػش هبػػػا يف نسػػػا  لللػػػا ااختػػػا   ااناوػػػا اااا اػػػا ئجااػػػ اا،  ال لف ااػػػ ه  اػػػا 
  ، فاللا قػا الػي  جاػااا ػا باػاداواخلػانات داسػص ااا  ا ػش   عػك ئكقاػي يغ ُ شا قت دا ؤساا ال ال لق ش ا 

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

 ػػش ئكػػ ف  ،ئقػػـ  دػػ  الػػا ااػػ ققا اػػك  ػػان  ا ؤساػػا اخلػػانات  ػػش ا الػػشا قت فال ال ػػش ا عقػػ  عكػػ         
 ش  با  لف ال هااا األساسػاا لقمبػ اخم ص،  انات ا مبلكلا لت طاؼ  ،ال ش ا اك اكائب احملاساا ا  ااك ا

فجاػػا ه اقػػا احما ػػشا لق سقػػ  اػػك ل ػػا  ػػش دتػػ   ااػػ جشت لػػشفائا اسػػ ال  ا ؤساػػا فس ػػا فسػػصاخلػػانات اػػت 
 ف ال يف  طان  اااتا  سقامبا اوساسا ئ ا  اش  لا.

اخلانات ال  ق  ا عق  حتقا  اتػشؼ الاػاد  فساػب دػل    ػشامه لامػمبل  دػشات الػالت يف  ش   ف عمبل ا        
دػػاات  :اسػص لغػػاث  ػػاص ا ػػلالاداػػاف اػشى ئجااػػ  الاااسػػا  ا  ضػػ عا لقمبؤساػػا لا  ،نثػاـ الا ادػػا الشا قاػػا

 ،ا ل ػا دػااقا امااقػاا الاػا ممبػ الاػجائقا عاهة يف  ا ا  ش اخلانات عمبقاا ال ش ا  ا ؤساا لا  هاا  ا ؤساا، ا 
ئقا ػػا ا ػػش   اخلػػانات عمبقػػ  دمعػػشاه   اطمػػا  .  مبػػل هاف  اػػش ا لقػػا عقػػ  اػػا  ا ػػش اػػ  اػػا دػػات ش  باػػ  لف ا ػػ

اػػػك  ا ػػػش   اخلػػػانات كػػػ ف ا ضػػػا ثقػػػا ائقػػػش ا  ػػػا   مب ػػػا دػػػ ئاعػػػاهة اػػػا   ػػػش ا العمبقاػػػا ن ا ػػػا اا ػػػل   ملػػػمبك 
اػػك داانػػا  ابقػػاة  االاػػا اآنات ااػػؤالا  مهعمبػػا   ملػػمبج  ئقا ػػا اؿ ؤ ااػػ  ااػػ ؛اباػػاه اعقػػا ا ػػمة اهنا ػػا اااسػػ قالل

 .امجاا األطااؼ  ا  ا  قسا القان ف لااـ
اػػػك اهااػػػا ا ػػػش   الػػػشا قت اا ػػػش     اػػػ  لااػػػ  اال ػػػ الؼ دػػػ  مػػػل االػػػ ت 2.1 ن ػػػاشاؿ اجلػػػفامبػػػا  قػػػت        

 :اخلانات
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  .اخلانات ش  الشا قت اا  ش  اك اهااا ا  لاا  اال  الؼ د  مل  2.1الجدول رقم:
 الداخلي المدقق الخارجي المدقق 
   اػػػػػػػػػػػػػػػػػك باػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اتشؼ
 شاػا طػاؼ ثالػ  ما ػالؾ  عػك طا ػ   اتػشؼ الاةااػت: -

دػػػشات الػػػالت يف سػػػالاا اوػػػشؽ دت اػػػل القػػػ اةا ا الاػػػا الػػػي  
 ئ شاا ااهانة لج ا ا األعمباؿ اا امئ ا ايل.

يف بػشاه اػا  لػات االغػش اتشؼ ال ػان ت: ام مػاؼ األ -
 ئ  ثا د  ال قان ا االق اةا ا الاا.

اتػػشؼ الاةااػػت:  شاػػا ااهانة، عػػك  -
ال  مػػش اػػك لف الجثػػاـ احملاسػػيب  طا ػػ  
ا قػػشـ داانػػا  سػػقامبا اه اقػػا  تمػػي

لػػػػػػػػيهانة، ادػػػػػػػػ لك  ج ػػػػػػػػب اتػػػػػػػػشؼ 
الاةااػػػػػػػػػػػت عقػػػػػػػػػػػ  ام مػػػػػػػػػػػاؼ ااجػػػػػػػػػػػا 

عػػػػػػػػك  ااالرمػػػػػػػػااؼاأل لػػػػػػػػات االغػػػػػػػػش 
  .الاااسا  ا  ض عا

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ن عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        
 ال ش ا  قـ  د

دػػػيص الػػػي ااػػػػ قل عػػػك ا ؤساػػػا،   ػػػػ  اػػػك طػػػػاؼ  -
 ا الؾ.

ي اػػك ها ػػل اتاكػػل ال جثامبػػت هػػا   -
لقمبؤساػػػػػا، ا ػػػػػ ا ئ ااجػػػػػ  اػػػػػك طػػػػػاؼ 

 ااهانة.
  االسػػػػػ قالؿهناػػػػػا 

يف لهات ال مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 ا دشات الالت

  مب ا داالس قالؿ الكاال عػك ااهانة يف عمبقاػا الاسػص  -
 اال قااا ا دشات الالت.

  مب ا داسػ قالؿ ائةػت، فلػ  ااػ قل  -
اراػػادا   :عػػك د ػػض ااهانا  ا ػػل

اال كػػػػػػػالاي، الكجػػػػػػػ  طمػػػػػػػشـ نغاػػػػػػػا  
 اباااا  ااهانا  األ اى 

 ااػػؤاؿ لاػػػاـ ا ػػالؾ، ااػػػك د فلػػ   قػػػشـ تػػا ئقا ػػػامه عػػػك  - ا اؤالاا
   .ن اةج الاسص انل   الاي عك الق اةا ا الاا

ااػػػػػؤاؿ لاػػػػػاـ ااهانة، ااػػػػػك د فلػػػػػ   -
 قشـ ئقا ػامه دج ػاةج الاسػص االشناسػا 

  ى ا ا   ا  ااهان ا ال قاا. 
 ال ػػش ا ضمػػشه  لػػك لاػػا ال  اػػ  اال ػػاؼ الاػػاةش اا ػػا ل  - نلاؽ ال مبل 

ااػػا ئػػجص عقاػػ  القػػ ان  ا جثمبػػا ألعمبػػاؿ  ا   ػػانؼ عقالػػا
 .اخلانات ال ش ا 

 ا ػػػػػػػػش  حتػػػػػػػشه ااهانة نلػػػػػػػػاؽ عمبػػػػػػػػل  -
فاقػػػػػػشن ا اػػػػػػؤالاا  الػػػػػػي  ،الػػػػػػشا قت

الػػػػشا قت  ش   لػػػػش هبػػػػا ااهانة لقمبػػػػ ئ
  ك ف نلاؽ عمبق .

 يف  ا ػػا الاػػجا ا الاػػا، ايف د ػػض  ة ػػ ا الاسػػص غالاػػا اػػا  - ئ  ا  األهات
 األبااف عق  ف ا  ا قل ا  الؿ الاجا.

 ػػػػ ا الاسػػػػػص د ػػػػػ نة ااػػػػػ مباة عقػػػػػ   -
 اشان ل اـ الاجا.

 الشان اجلاا اا لقجما، ااسكجشن ا، ا ا،: حممبش مسل ال ااف اعاشال اامه ن ا عق ، ا ااا ا اخلانااا، المصدر

 .32، ص2002
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لشما لػا م ػاة األطػااؼ ا اػ ااشة ، ااػا راه اػك ال  ػ  ارػايليف  الجػا ال ػش ا  اخلػانات لشماػا دالغػا  ػش ام اػا        

 اا ؤساػا  يف هل ان شاـ اساةل دش قا دتكجلا اك دمانسا الا ادا عق  المػاما  ااك  شااوا اباا لا  لالا  او
 .هبا االي ئادللا عال 

  كاال مػػا لاا ػػا القػػاف ال مػػا ك ادشا ػػا القػػاف ارػػاهت راػػا  ا الاػػا الػػي دػػلشاا ال ػػاه يف  ف مجقػػا الاملػػاة  ااأل      
عك محا ا بق ؽ الاػ اؿ ا اػاشم  ا األطػااؼ  ا  ا  ػقسا، لػ لك  مهع ئ ا  الماما  مما  ض ي نثاـ ب ممبا

        . ائشعاا ا مبانسا اجلاشة ل  ،ق هلا اقاا ضاانة ئا ا

الػػي  اػػك  ػػالؿ هاناػػا احملػػ نت اال ال ػػا، ئ  ػػم عمبقاػػا ال ػػش ا  اخلػػانات اػػك دػػ  لاػػا آلاػػا  ب ممبػػا المػػاما       
الكػت ئػ مبكك اػك ل ػب هاناػا احملػ نت اػ ا، صمػب عقالػا لف ئ مباػئ  .األ ػاى ئادللا قي قي لطااؼ ار ممبا اآلااوػا

لت ق ػػىن آ ػػا صمػػب لف   ػػ فا فالػػا   ػػاةص اع ااػػل حمػػشهة ئػػؤهت  ى حتاػػ  ا هوػػا، قاػػ  ى االةػػا اػػك اجلػػ هة، 
 ممبا الماما . ا هة ب   ا  ج ك  عق قاحتا  عال  لا داألطااؼ األ اى 

 مههان اػػك  ػػالؿ ئ ضػػا   عال ػػا ال ػػش ا  اخلػػانات و ممبػػا المػػاما سػػ ؼ رمػػااؿ اػػك  ػػالؿ اػػ ا ا اسػػ  ئااػػاف       
ال ػش ا  الاػا ال  ااػل  افدكػل اػك اهااػا ال ػش ا  الػشا قت اجلػ ػ  ، اهناسػا عال تػايف ئشعاا ا مبانسا اجلاػشة    الشما

د زم  ا اػ ا ا اسػ  دشناسػا اا ػا ئجثػاا ادمانسػا ، الماما  ا هة ب ممباالي ئج ك   صماداا عق  ا  ،ئ احملشهة جل ه
    .  الجا ال ش ا  اخلانات يف اجلئاةا اك  الؿ هناسا د ض األطا القان ناا اال جثامباا الي حتكمبلا

 في حوكمة الشركاتأىمية ودور التدقيق الخارجي  .1.1.1 
 الخارجي في حوكمة الشركات التدقيقعملية أىمية  أوال:
 دمانسػػػا الا ادػػػا عقػػػ  عمبقااوػػػاعقػػػ   اػػػالؾ ا ؤساػػػااسػػػاقا ن اداػػػا ف الػػػا ئاػػػاعش  اخلػػػانات عمبقاػػػا ال ػػػش ا  ئ  ػػػم       

ختاػػاض ا يػػاطا مػػ لك ئ مبػػل عقػػ  ا ، ااضػػا اللػاؽ ا  قػػ    اجل لػػ  ػػش  ،وػػااممػي اػػ اطك اخلقػػل االملػػ ي يف  هان 
  .األهات ااحملافثا عق  دم قكا  الو ؿ ا جثمبا ائقااا
ا  ػػاه ا  قػـ  دا  ػاه ا عقػػ  ا ائاناػا، ممبػػا ظمكػك لػ  لف ظم جػػا عػك  ال  ػ  ارػػايل ف ا ػش   اخلػانات لوػػا  يف        
يف دمانسػا الا ادػا عقػ  عك ا ااشم  ام اب هان ال مال ا  د لك  ش ، ا  لكلالكك د قشب األساامه الشاعاا  عقالا

 دور التدقيق الخارجي وعيقتو بحوكمة الشركات: الثانيالمبحث 
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، فاقـ  ومبا ا بق ؽ ا اػاشم  اػك ال اػ  ا اااسػااؼ اسػش  هانوانثاا  ا   مب ا د  اك اس قاللاا عك ا مه الماما  
   .1  السا االالغش ا مجاا لاا  

ف القاػػػاـ هبػػػا  لاػػػ اؿ ا اػػػاشم  فساػػػب، دػػػل رقػػػ ؽ ا  فا ارمبا ػػػا ئػػػال  م  ػػػايف  ئػػػئهاه لشماػػػا ال ػػػش ا  اخلػػػانات        
الػػي  األ ػػاى طمػػشـ اضممبػػت بقػػ ؽ اا ػػا  مجاػػا األطػػااؼادمانسػػ لا اػػك طػػاؼ اػػش   ااػػ قل اافػػ  ا  ػػا ل ا لق دػػا 

  لا  ب ممبا الماما . ا ا اا ئشع ا ئادللا عال ا دا ؤساا، 
اػك ارػش اػك  اائ ػشا ادػاػك الا  ش ا  اخلانات س ؼ  ك ف اجاؾ ائ شدالقااـ د مبقاا ال   لن نا يقصدما سا         

اػػػك ارمبا ػػػا ألاػػػ اؿ الوػػػ ؿ المػػػاما اا اػػػاشم  امافػػػا األطػػػااؼ  ا   اائ ػػػش ااالب اػػػاؿ ااأل لػػػات، الغػػػش اال ئا ػػػا
 لف  ؤهت  ى ئشعاا ا مبانسا اجلاشة ر ممبا الماما . ل  ال ال ا، اا ا األاا  ا  لف ال ش ا  اخلانات ظمكك 

 حوكمة الشركاتق الخارجي في يدقتالعملية دور  :ثانيا
ئ ا  ا  ق اػا  ا الاػا عق    ق  اهانمه اه   ش  ال    الاااك ف نما  ال ش ا  اخلانات عاؼ ئل نا مالا يف        

 نثمبػااألااركا عق   ،2ئقااا الج اةج اااا اا اخللا  ى دل ئ شى  لك ،  الوااال ااخلقل م ماؼ ا اطك الغشا ا 
طػػااؼ امافػػا األ ا اػػاشم قػػا طمػػشـ ا ػػا   اال  االػػا  س مػػانا قمبؤساػػا  ائقػػشب االل اال اػػال ا اااهان ػػا الا اداػا

 .األ اى  ا  ا  قسا
 :الجقا  ال الاا ظمكك  داار هان ال ش ا  اخلانات يف ب ممبا الماما  اك  الؿ        

فتتتي بتتتين المتتتيك واإلدارة عتتتدم تماثتتتل المعلومتتتات  مشتتتكلة د متتتنحتتتالق الختتتارجي فتتتي يدقعمليتتتة التتتتدور  .1
  الشركات

عػػػك ا ػػػ انه الػػػي   ا اػػػل كمغالاػػػا اػػػا ئ ػػػ فا ا  ق اػػػا  لػػػشى الػػػ مالت   ا ق ػػػ ه د ػػػشـ دتاثػػػل ا  ق اػػػا  اػػػ  لنػػػ       
 اسػ ائا اا  ادال ايل فقش ظمانو الػ مالت سااسػا  لا ، ا الؾملمم دك ل اك ئ فااا لشى ا  مق  قا  ى  ش اا ا 

 ف عػشـ دتاثػل ا  ق اػا  ال . 3ال حتق  لفملل اا  اا مه ا الؾ، االي  ش ئملا ق ا  ا ااشم  اا ا  المػاما مكػل
ا سمػػػا ضمػػػشث مػػػ لك مج ا ػػػا لك ػػػاة ال  انضػػػا  ا  اػػػ هة يف  ،ضمػػػشث ن ا ػػػا للاا ػػػا اا اوػػػاا  مػػػل طػػػاؼ فساػػػب

4ا ؤساا د  خم قي األطااؼ ا ؤثاة
.  

                                                
1

 .16 ، اااا ساد ، ص ااانتد  ت  
 .18 ب نت ر جب، اااا الااد ، ص 2
3
 ال اداا ا مبقكا الا اث، ،لقجما ا ا خ هان داا  ، عقت  مساعال ا   اؿ، عاش لمحش ساش حممبش ا اا اك طاؼ ،متكامل مدخل ستراتيجية،اال اإلدارة، ا نئ اانه   ال، دانلئ 

  .83 ص، 2008 الا  ه ا،
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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 ياػاض اػك هناػا عػشـ دتاثػل ال ش ا  اخلانات اك لاا آلاػا  ار ممبػا الػي ئ مب ػا دالقػشنة عقػ  ئ  م عمبقاا ال       
 ممػي لسػاان اػؤالت ا اػل ك،  اوػا  س قاللاا ابااه يف  دشات الالت ا شنة عق ااك  ف  ا  ق اا   ا   مب ا د  ا ش ق

لػػا امػػ لك اػػشى  اااػػ  ى لهاة هبػػا ا ؤساػػاطػػالع عقػػ  مافػػا الااانػػا  اا  ق اػػا  اال مبقاػػا  الػػي ئقػػـ  عقػػ  ا اال ػػ
 خم قػيااػ ا اػا  ػؤهت  ى ال ققاػل اػك اخللػا الػ ت  ػش ئ  ػاث لػ  ا ػا   ،الػشا قت الا ػات لػاانثاا لامااتة ااػل 

 ا انالا.  لااألطااؼ ها ق
ظمكػك ئقيا ػلا الماما   اا   ا  ل شـ دتاثل ا  ق اا  ا ائالا و ممبا اثالث  benoit pige ايف ا ا ااطان نا ش

 :1فامبا  قت

  ا ا  ى األاؿ: د  ا ال ك ادم قت ا ااشم 
 قػػا عقػػ  عػػائ   ااجػػا، ااهانةدتاثػػل ا  ق اػػا  يف اػػ ا ا اػػ  ى دػػ  ا اػػل ك العملػػات جمقػػ   كػػ ف عػػشـ        
ئاػال ا ؤساػا لا  االا س ات مان  ا  ققا دلا قػا اخلانات ئئا ش جمق  ااهانة دكافا ا  ق اا  الي ضم ا ش  

 اشى وشؽ   اةمبلا ا الاا.

 ا ا  ى ال ا : د  ا ااشم  ادم قالا 
 اان لف لعملػات جمقػ  عادتاثل ا  ق اا  يف ا ا ا ا  ى د  ا ااشم  العملات جمق  ااهانة د ك ف عشـ        

 لاا اك ا ااشم  نثاا لاا  لا.طالع هاةا عق  مافا ا  ق اا  ال اال ا االي  ش ال ئ  فا لغااهانة عق  ا
 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        
دػػػ  ا ؤساػػػا، ااجػػػا  ثلػػػا هان ا ػػػش   اػػػك بػػػاال  عػػػشـ دتاثػػػل ا  ق اػػػا ، االػػػي ئكػػػ ف دػػػ  ا اػػػ  مبا ك احمل مبقػػػ  ا 

 ب ؿ ا شا اا الق اةا ا الاا لقمبؤساا. اطمب ن لااخلانات يف ئقشب ا  ق اا  الي ضم االا ا ا  مبااف اجلشه 
         التدقيق الخارجي ودوره في خدمة مصالح جميع األطراف ذات المصلحة. 1

اشاا دكافا يف  ا لك نثاا لقشان ال ت  ق ا  ،ا ش   اخلاناتقش ئ شه  األطااؼ ا ا ااشة اك عمبل ل       
ااك  ،الماماالو ؿ امحا ا لا اتا الا اؿ  ،االاا اا  اا ا ا  ا شا اا ضمباف   اةايف ا  ق اا  الي ضم اا  ا ا 

:2د  ا مه األطااؼ ذمش  

                                                

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

 . 12 اآ ااف ، اااا ساد ، ص ااانتد  ت  2
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احملاسػػػػػااا يف اضػػػػػا اخللػػػػػا اانػػػػػا  هانة ا ؤساػػػػػا ئ  مبػػػػػش اع مبػػػػػاها مقاػػػػػا عقػػػػػ  الا : باػػػػػ  لف دارة المؤسستتتتتةإ -
عقػ    اةمبلػا ا الاػا سػامبجسلا هناػا ماػلة اػك  اخلػانات س ائا اا ائقااا األهات، ادال ايل فمف ا اه ا ا ػش  اال

 ع مباه عقالا.ال قا ا ئ ش اك نااا اال

 ااوا  ى ائ ااػػ  اػػش ،سػػ  مبان ااختػػا اا القػػاانا  اال:    مبػػش ا اػػ  مبااف عقػػ  القػػ اةا ا الاػػا عجػػش المستتتثمرون -
اػػػا  ػػػ فا تػػػا لمػػػم عاةػػػش دمكػػػك، الكػػػت ئكػػػ ف اػػػ مه القػػػاانا  سػػػقامبا صمػػػب لف ئكػػػ ف اػػػ مه القػػػ اةا عقػػػ  األ ػػػل 

 .ال ت  ؤمش  لك ا ش   اخلاناتنلال ا اك ئ دلة ائ ك  ا ق اا  ظمكك ال ث ؽ هبا، اا ا 

لاػا لقس ػ ؿ عقػ  دتػ  ال  اػا ئق ػ  ا جثمبػا   ى ا ؤساػا  ا ا غالاػا :البنوك ومؤسسات اإلقراض األخترى -
 ،ب ااااوا ا الاا، ااجا ئثلا بااا ا مه ا ؤساػا  ا قاضػا   افػا ال ضػ اا ا الاػا تػ مه ا جثمبػا ا  ش ئغلاا 

ااػػك اجػػا ذمػػش لف اػػ مه  ،  ػػش بجػػب لت  لػػا حم مبػػل ل   ػػي اػػ مه األ ػػلة عػػك الاػػشاه ادال ػػايل ضػػااع لا اتػػا
 .  ختا  القاانا  ا الةمباالا ؤساا  ئ  ه  ى الق اةا ا الاا ا ش قا ت مه ا ؤساا  ائقا ا اش   بااداوا 

   ػػػػاه ا عقػػػػ  القػػػػ اةا االااانػػػػا  الػػػػي ئ ػػػػشناا ئ  مبػػػػش د ػػػػض اتااػػػػا  ارك ااػػػػا ااال :يتتتتةالهيئتتتتات الحكوم  -
   ػػػػػاه ا ال طجاػػػػػا، نسػػػػػا الاااسػػػػػا  االش د ػػػػػض ا ؤدػػػػػاا  اجلػػػػػا حتش ػػػػػ ،ا ؤساػػػػػا  يف ال ش ػػػػػش اػػػػػك األغػػػػػااث

   ػػاه ا لقشالػػا لا فػػاث الملػػااةب ائقا ػػا ااعانػػا  لقمبؤساػػا ، تػػ ا ااػػب لف ئكػػ ف اػػ مه الااانػػا  ئ ػػم اال
 .  1عك ا امئ ا ايل ارقاقت

طمباجػاف هبا   ػش االلقمبؤساا الي   مبق ف ارقاقاا اال  ك ومبلا ا افا ال ض اا ا الاا  :العمال في المؤسسة  -
 اال اااث اا ااهانة ب ؿ الافا يف األا ن اا كافآ . ،عق  اا قاقلا ا لي

 نه لساسػػت مُبػػا  مبػػش ك عقالػػا م اق ػػااال  ط  قػػا األاػػل ا  ا مػػان   دا ؤساػػانئاػػاطلا اعجػػش  ا اوػػ :الزبتتائن  -
 لقاملاعا لا ا  اه األالاا.

 داار اثااا الشان ال ت  ق ا  ا ش   اخلانات يف  شاا ا ػا  األطػااؼ  ا  ا  ػقسا اػك  ػالؿ  ظمكك       
 الجقا  ال الاا: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               عمليتتتة التستتتييرنظتتتام الرقابتتتة الداخليتتتة بالشتتتركات و تقيتتتيم متتتدى كفتتتاءة وفعاليتتتة فتتتي  هودور  الختتتارجي لتتتتدقيقا . أ
ا لػػك دػػالجثا  ،   ػػم نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا لقمبؤساػػا اػػئتا لساسػػاا اػػك نثػػاـ ال ػػش ا  المػػاال لقمبؤساػػا         

قػػػي ألشما لػػػا اهاناػػػا يف نوػػػش خم قػػػي ا يػػػاطا ااأل لػػػات الػػػي ئ االلػػػا ا ؤساػػػا  يف لعمباتػػػا الا ااػػػا اممػػػي خم 
 ا الاا. لاا عق  ا هة   اةمبثئؤ  ا يالاا  االج ا ص الي  ش

                                                
 .16 ، صاااا ساد ب نت ر جب،  1
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لقمبؤساػا   ااا اا  طان  عػشاه القػ اةا ا الاػا ااك لالشانمه ممبا صمب ل ا ا الجثاـ نثاا  ا سا  اباوا عق  ل ب  
ااادػػالغ  ا نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػااذماعػػ ةدػػشات نل ػػ  بػػ ؿ  ػػ  عقػػ     ا ػػا ل ال ػػش ا  الشالاػػا ا ػػش   اخلػػانات اػػللئ  فقػػش

االػػي اػػك دػػ  ا ال ػػ ثل عقػػ  ا ػػشا اا ااػػ هة  1  ل مبقاػػا ال ػػش ا م مػػالا فاػػ  عجػػش لهاةػػا ااػػ  الق ػػ ن الػػي عقػػ  مافػػا ل
 . ةا ا الاا لقمبؤساااالااانا  االق  

عػك  لطػااؼ ار ممبػا ئاقاػ   ى  265اػك  ػالؿ ا ااناػا ن ػا  ا ػش   اخلػانات ا ػا ل ال ػش ا  الشالاػا  هعػممبا        
دػػالاا  دلا قػػا م اداػػا لال  ػػساسلا سػػ ات سػػ  ادا ااهانة اااػػشى  الػػي   ام مػػافلا الق ػػ نالااػػ   ا يالاػػا  مافػػا

ممبػا لنػ  ال   اػش اػا ظمجػا ا ػش   رماافا  اهناا ئ ثلاا عق  الااانػا  ا الاػا لقمبؤساػا.  باب هناا  ل نة ا مه اال
 ػشنة ااهانة عقػ   ااػشت ،2ىالشا قاػا األ ػا ار ممبػا دػ ا ن الا ادػا لطااؼ اك لف  اق   باب نا  ا  ا ل اخلانات

  الػي ئ  قػ  د ػش ا  القػ اةا  ئملػاؼ  ى ااػؤالا ااجػا ئكػ ف  ػش ا  ػ  عقاػ  ااػؤالاا اش ػشة ،3ال اال دلا قػا ف الػا
 .  ا الاا

لػػػا لقمبؤساػػػا انثاانثػػػاـ الا ادػػػا الشا قاػػػا ذماعػػػا  اػػػاـ ا ػػػش   اخلػػػانات دمدػػػشات نل ػػػ  بػػػ ؿ  ف  دمػػػا ال دػػػك فاػػػ  ل       
ظمكػػجلا اػػك ئقػػش ا  ػػ اللا ا ا اػػك دػػ ن  لف   ضػػ  ال ػػ نة ارقاقاػػا لقمبؤساػػا   يػػ ت القػػاان اا اػػاشم  ال اػػالت 

 ا ياطا احمل مبقا ا صماه ارق ؿ ا مبكجا ل ااه لا.

 جودة التقارير المالية تحسين في هدور لتدقيق الخارجي و ا  . ب

  هةاجلال 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 دػ  ال       
   .لا  اة ا الق اةا ا الاا  يف

  القوائم المالية في جودةالالمقصود ب  .1

ااػػا حتققػػ  اػػك  ،ا الاػػائ ملػػمبجلا القػػ اةا ا  ق اػػا  احملاسػػااا الػػي  وػػساا ػػشا اا ا  يف اػػ ا ا(ػػاؿ هة ئ ػػي اجلػػ       
اػػػك ال سا ػػي اال ملػػػقال الف ئ ػػػش يف ضػػػ ت جممب عػػػا اػػػك ا  ػػػا ل  ال سقاػػػ   لػػػك صمػػػب لف ختقػػػ  اجا ػػا لقمباػػػ يشا ،

   .4القان ناا االا اداا اا لجاا االاجاا قا ضمق  اتشؼ اك اس يشاالا

                                                
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. 
4

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

 .6  ص

http://www.fidef.org/
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 خصائص جودة القوائم المالية  .1

جممب عػػا اػػك مػػكقلا عالاػػا ااػػب لف ئ ػػ فا يف ا  ق اػػا  احملاسػػااا الػػي ئن ا ا الاػػا  ا  اػػ هة ابػػ  ئكػػ ف ال قػػ       
 :1اخل اةص نقي لا فامبا  قت

دػػػػ  ا قػػػػا ا   لػػػػاد  ااػػػػ ه هناػػػػا عالاػػػػا الالش ػػػػا اا  ػػػػشا اا  يااوػػػػا اجػػػػا  ق ػػػػش: المصتتتتداقيةالدقتتتتة و  -
ئ سػػػػشه ا  ،ااجلػػػػ ااادػػػػ  الثػػػػ ااا ا ػػػػااه ال قا ػػػػا عجلػػػػا، اال ػػػػمة اجػػػػا د ػػػػشؽ دت اػػػػل ا ملػػػػمب ف ا  ق اػػػػا   م

 .أل لات اتااا اال سا اا اققشان  ق اا اك  يف الق اةا ا الاا ا  ق اا  احملاسااا ا جم نة ه اا شا اا ا 

   ػػػػاؿ ا  ق اػػػػا   ا  األشماػػػػا  ى  األا ػػػػل :  ق ػػػػش اجػػػػا دااف ػػػػاياإلفصتتتتاح األمثتتتتل عتتتتن المعلومتتتتات -
 اد اشة عك ال ملقال.  اعاهلا ااضسااد  نة مافاا ااال اا ا  ،اا يشاالا يف ال    ا جاسب

، ابػ  حتقػ  اػ ا لااا عق  ل ا  شنة ا  ق اا  احملاسػااا عقػ  ئغاػل  ػاان ااػ يشا: ئ اؼ ا التمةالميء -
 .ااس ااعاا ئجاؤ ااتشؼ صمب لف ئك ف تا  امبا 

لف ئلاػػػ  ا جمػػػ ة ناػػػ  األسػػػالاب االلػػػاؽ اا  ػػػا ل  اجػػػا  اػػػا ال:  ق ػػػش دثبتتتات المعلومتتتات المحاستتتبية -
لجا  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.  

 يق التي يقوم بها المدقق الخارجي في تحسين جودة القوائم الماليةدور إجراءات التدق  .2

يف ئػ ا  ن عاػػا ا  ق اػا  ا الاػا ا جمػػ نة  ال ػش ا  اخلػاناتاجػاؾ ال ش ػش اػك ا قاندػػا  الجثا ػا الػي ئػػشنو هان        
لف لغقػػػب ااػػػ  مبقت اػػػ مه ا  ق اػػػا  ال ظمكػػػجلا حتش ػػػش اػػػا  ف مانػػػ   ع اػػػاندايف القػػػ اةا ا الاػػػا اخلاوػػػا دا ؤساػػػا، 

لقسكػػػا عقػػػ   الالراػػػا ن ا ػػػا لف اػػػؤالت ا اػػػ  مبق  لااػػػ  لػػػش لا اخلػػػمة االكاػػػاتة ،ع مبػػػاه عقالػػػااظمكػػػك اال اوػػػاه 
ك ، لػ للاا شا ا لا، دااضافا  ى و  دا ار  ؿ عق  ا  ق اا  الكافاا اا ا اا  ػش  ملػا دال ش ػش اػك ااػ يشاا

  .2ع مباه عق  طاؼ حما ش االي لا  ى ضمباف ا هوا اه  لاااب اال
حتاػ    ف ا ش   اخلانات اعجش  ااا  قلاا  ا   ققا د مبقاا ئش ا  الق اةا ا الاػا فلػ   اػااا ادمػكل ماػل يف       

 3ا  ق اػا  اػ مه اا  ػشا اا عقػ ن ا ا  ا  قـ  د  اك  ضاات ال قا ا هوا اا هة ا  ق اا  احملاسااا الي ئ ملمبجلا، 
ال لػاؽ اظمكػك  اا قلا االةمبا احتق  الغا ا اجلا،ااك الا ل اى ال  ثل عق  خمااا  ا مه الق اةا ا الاا  ،اك الا

 :راا   اك لشان ال ش ا  اخلانات يف حتا  ا هة الق اةا ا الاا 

 

 

                                                
1

، اقشاا  ى ا ق ق  ال قمبت ال طي ب ؿ ار ممبا احملاسااا لقمبؤساا ماا ا، ناانا  دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةا اـ مج ا، اشا قا حت  عج اف:  
 .15-12ص:  ، ص2010 ه امبم 8-7 اعقـ  ال اال، ااا ا ال ات دك الاشت، لـ د ا ت، اجلئاةا،   ات اال  ان ا   اه ا  ، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  االاآفاؽ

هل األراا ب اـ ل ال اا  األعمباؿ يف ا، اقشاا  ى ا ق ق  الشايل ب ؿ  دكالاا ب ممبا الماما  ا لئاااا المراجعة كآلية لحوكمة المؤسسات الجزائريةعاشت ن امبا، هان  2
 . 130 ص، 2009 سا مبم 19-18 اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا داات خم ان، عجادا، اجلئاةا،   ات    اه اا، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا الاااجاال
 .19 ا اـ مج ا، اااا ساد ، ص 3
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 علومات المحاسبيةلتدقيق الخارجي ودوره في تحسين جودة الماالزاوية األولى:  -

دػػال  مب  يف فسػػص احتقاػػل ا  ق اػػا   الالػػب ػػش ا   مبقاػػا ال ف ا ػػش   اخلػػانات اعجػػش دمانسػػا الااػػ  ا   ققػػا د       
ا قػا ئقااػشاا ااػشى األ ػ  احملاسااا الي ئ ملمبجلا الق اةا ا الاا ا ااه ئش اقلا   ش ال سق  اك وس لا ا ان نا لا اط

  ػػؤهت دػػ   ى حتش ػػش ا ا ػػػااألاػػا الػػ ت  ػػش  ،1عػػشاهاااالا اداػػا اا لجاػػا االاجاػػا عجػػػش  ع اػػان ا  ػػا ل القان ناػػا د ػػ  اال
ال  االػا  الػػي  فػمف اػ ا اػك الػا ااػػك الػا ل ػاى ،  ػساسلالالق ػ ن االملػ ي ائاقاغلػا  ى األطػااؼ ا ي  ػػا 

 ضػػاات    لااػػ  ظمكػػك لف  كػػ ف تػػا األثػػا ااصمػػات يف  ى ا ػػشت اػػ مه القػػ اةا لثجػػات لهاةػػ  ػػش  قػػشالا ا ػػش   اخلػػانات
طالعػػ  ال اسػػا اا اػػ مبا عقػػ  مػػل اا ئ ػػش اػػك وػػس لا اه  لػػا وكػػا  مئػػ  ا  ،ا  ق اػػا  احملاسػػااا اػػ هة لمػػم عقػػ 

ا  ش حتقاػ  عمبقاػا ال ػش ا  ألاػشافلا ا   ققػا دملػمباف وػسا اه ػا الااانػا   ايف ا ا ااطان .اش ش يف جماؿ احملاساا
 :2ئااع اااااتا  ال الااافقش طالا  ا ا ل ال ش ا  الشالاا ا ش   اخلانات عجش  ااا  د مبقاا ال ش ا  داسااا احمل

 ا ااا ا احملاسااا   ش ال  مش اك وسا مجاا األنوشة اك الجاباا احملاسااا؛ 

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

 اػػااتا  اجلػػاه الػػي ئقػػـ  هبػػا ا ؤساػػا اال سقػػ  اػػك  قػػت ا لػػك   ػػش ال سقػػ  اػػك  ان ناػػا  ا  ا جػػا ااجلػػاه الا
 ال ا ه ا اهت االا قت لألول؛ 

 ؛ اال مبقاا  ا ااا ا ارااداا  ي قي الا ائل اال كالاي 

 ؛ل سا ال مبقاا  ااألنوشةس ااان اال  اا   ش ار  ؿ عق  ئ  اش  ضايف اال   

  ؛  ا اه ا   اناااما ؤساا   ان طقب الملاها  ااا اانا  اك 

 ؛طقب الملاها  ااا اانا  اك ها ل ا ؤساا 

  م ماؼ األا ن الما ة االادا د  ا  ق اا  اا قاننا ؛ا ال مب ك دق ش 

 اإلفصاح والشفافية ىتمام بمسألةاالفي  هدور التدقيق الخارجي و الزاوية الثانية:    -

سػػ ااهة ا  اػػك ا ػػشن  ن االػػا  ى ااػػ قا اال  ػػاؼ ااف ػػاي دمػػكل عػػاـ د نػػ  دػػ  ا  ػػانؼ لا نقػػل ا  ق اػػ       
 .اجلا لا اس يشاالا، فااف اي ا  نقل ااهؼ لقمب ق اا  دمك   قمبلا  ى ال ت ال   قمبلا

ا هلػان مجاػا ارقػاة  ا الاػا اتااػا الػي ئ  مبػش عقالػا ئااع سااسػا ال ضػ ي الكااػل   ي ا المااؼ  ف ااف اي       
دااف ػػػاي  اجػػػا  ػػػيان، ب ممبػػػا المػػػاما لاػػػا ااػػػاه   دػػػ  األطػػػااؼ ا ل مبػػػا دا مػػػااع، ا   ػػػم ااف ػػػاي الكػػػايف اػػػك

                                                
1

اقشاا  ى ا ق ق  ال طي دارى في ظل معايير المراجعة الدولية، حوكمة لمواجهة الفساد المالي واإلال التكامل بين مهنة التدقيق وآلياتااشامه لاق  نظما، اشا قا حت  عج اف:  
اات  7-6 ااهانت، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا حممبش  املا، داكاة، اجلئاةا،   ات  مآلاا لقسش اك الاااه ا ايل ا ب ؿ ب ممبا الماما

 .15 ، ص2012
اجم ن  ،599 ى  500، ا  اان اك صدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العيقةإحتاه الشايل لقمبساسا ، اال 2

  .560-370 :ص ، ص2010ئان خ ااوشان  ل،   ـ نا   نؾ، ا اللا ا األاى، ،حتاه الشايل لقمبساسا االاك طاؼ 
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 ا الاػا القػ اةا  ا ااف اي عك مافا ا  ق اا  ا لمبا جلمباا األطااؼ الي ئادللا عال ا دا جثمبػا، قػا فالػا  لف الكايف
   .    1األطااؼ ا مه ل  جب ئملقالال ا اقاا اخلاوا هبا الب  اا 

، ألف ال ش ػػػػش اػػػػك اجللػػػػا   ا  ا  ػػػػقسا ق ضػػػػ ع ااف ػػػػاي االمػػػػاافاا ا مبػػػػاـارهاه يف الاػػػػج ا  األ ػػػػلة اال       
 يف ا لقاػػا  ادمػػا ال دػػك فاػػ  فػػمف الق ػػ نئ  مبػػش يف  ااناوػػا دمػػكل ماػػل عقػػ  اػػا ئجمػػامه المػػاما  اػػك ا ق اػػا ، 

سػقااا  ػج ك    ػش الماافاا اااف اي صم ل الااانا  اا  ق اا  احملاسااا ال انهة يف الق اةا ا الاا املققا، األاا ال ت
     احملاسااا  امب لا.ا اقش الااانا  اا  ق اا   اواعق   اان 

الاػقاا االمػااؼ عػك  ،الكػايف ف ػايداال ػئاـ اال ضػمباف ف عمبقاا ال ش ا  اخلانات ئق ػب هانا ماػلا يف سػاال        
فا ػػش   اخلػػانات اقػػـئ باػػب ا ػػا ل ال ػػش ا  الشالاػػا دمدػػشات نل ػػ  بػػ ؿ ، الػػي ئ ػػشناا المػػاما  ا  ق اػػا  االااانػػا 

 اادانة يف ئقا امه  ى مجاا ا انب الق ػ ن الػي ا ػي عقالػاا  ،ائقاامبلا سااسا ااف اي ا ج ل ا اك طاؼ ا ؤساا
 :          2ػد الالبفل   ااطانايف ا ا 
  عشاه ا  ق اا  اااف اي عجلا طاقا لقمبا   ا  الج عاا ا ائا ا لقمبساسػاا اااف ػاي ا ػايل اغػل ال  مش اك 

ئلاا  ا ا ل عالاا الج عاا اا  ؼ هبا هالاا  ااعش عقػ  حتاػ  المػاافاا اظمكػك اػك لف اضا ا ، با  ا ايل
   ؛ا الاااقاننا الق اةا اال قان ا 

  ؛سل لا الالاال  مش اك لف ا  ق اا  ا ا   عجلا عق  هناا مالة اك الش ا اال ض ي ا  
   ؛االادق لا لق ا ا ا لاا  ق اا  ا ا   عجلا ااالت ماا اال  مش اك 
  اػػػشى ئػػػ فا  جػػػ ا  لجمػػػا ا  ق اػػػا  دلا قػػػا دتكػػػك ا اػػػاشم  اػػػك ار ػػػ ؿ عقػػػ  ا  ق اػػػا  يف ال  ػػػ  ئقاػػػاا

 .ا جاسب، ادمكل عاهؿ
    لػالت سػقيب بػ ؿ طا قػا ااف ػايا دشاةػن ا ا الاػا ا ا ػ  عجلػا اال قػ ف   اان ا ش   اخلانات د ػشـ دػاافاا         

اػػااتا  ااختػػا  ا ػػؤهت اػػك هاف دػػك داجللػػا  ا ي  ػػا  ى  اػػك دػػ ن  لف اماا  لػػا ا ج ل ػػا اػػك طػػاؼ ا ؤساػػا
ا ا ػػػ     ػػػش حتاػػػاجلا، األاػػػا الػػػ ت  ػػػج ك   صماداػػػا عقػػػ  اػػػ هة ال قػػػان ا اا  ق اػػػا  احملاسػػػااا الالراػػػا   ػػػساسااال

 .  عجلا
                                                                                                                           المساىمينأموال الشركة و حماية  التدقيق الخارجي ودوره في. ج

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

                                                
1

ب ؿ ار ممبا احملاسااا لقمبؤساا ماا ا، ، اقشاا  ى ا ق ق  ال قمبت ال طي دور حوكمة الشركات في إرساء مبادئ اإلفصاح والشفافيةدق اهت عمبان اآ ااف، اشا قا حت  عج اف:  
 .7 ، ص2010 ه امبم 8-7اعقـ  ال اال، ااا ا ال ات دك الاشت، لـ د ا ت، اجلئاةا،   ات  اال  ان ا    اه اناانا  اآفاؽ ، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال

 .465 حتاه الشايل لقمبساسا ،  ااا ساد ، صاال 2
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 ال جاػػػػػؤاػػػػػا فػػػػػاث اسػػػػػ مباان ا مػػػػػااع ا ئقاػػػػػاا اػػػػػشى االتالئاا ػػػػػا األاى ئ  قػػػػػ  دا ػػػػػش   اخلػػػػػانات اهانمه يف  -
لقمبجمػػ ة  ػشة راجاػػا ا ق لػا اػك  ػػالؿ حتقاقػ  لج ػػاةج ال ػش ا  الػي حت ػػل عقالػا ائقاامبلػػا  اا الاػ داال اػانا 

ب ااطػا  اال ػشادل اختػا  االاألاا ال ت  ش ظمكك ا ي ت القاان يف ا جمػ ة اػك  ؛1ائاقاغلا لألطااؼ ا  جاا
      ا اال لا.لقسش اجلا لا  ال  ساساا الالراا

اػػػك ا ا ػػػش   اخلػػػانات الئاا ػػػا ال اناػػػا ئ  قػػػ  دا ػػػش   اخلػػػانات اهانمه يف ارػػػش اػػػك الااػػػاه ا ػػػايل اااهانت، ف -
ق مبقاػػا  الػػي ئقػػـ  هبػػا المػػاما القان ناػػا لاا اػػا ا ا    احمل مبقػػاااالب اػػاال الاسػػ  عػػك اتاػػ ا  اااػػ  د ػػالؿ 
عا ام مػػاؼ خم قػػي ا يالاػػا  سػػا  هت  ىاػػك دػػ ن  لف  ػػؤ  ا اػػاتلا لكافػػا األطػػااؼ فالػػاا  الجئااػػا احتقاػػ 

اػك خم قػي األطػااؼ ختػ ؼ ر ػاهة هناػا ا  2لػائاا مباارػش اػك  ، ااألضاان ها ل اػ مه المػاما   ف ااػش
 ابق ؽ الا اؿ األطااؼ األ اى  ا  ال ال ا.  د ا اؿ الماما اا ااشم   ش ظمالقااـ د ت عمبل 

  ممبػػا المػػاما ،ا مبانسػػا اجلاػػشة ر ئػػشعاا يف اف ػػاال ااااػػ اهان  اخلػػاناتل مبقاػػا ال ػػش ا  دمػػا سػػا  ناػػ ج ج لف        
  لااػ ، ئ ه  ػ لثجات  ل ئاا  دا  ا ل ا لجاا االقان ناا ااأل ال اااس قاللاا الكااقا ا اال ا ش   اخلانات اج  ال دا لكك 

 نػػاف األاا كاػػا اداناػػاال  اا لالاػػا لا ػػاؿ دػػاما  ،ال ػػل مجقػػا الاملػػاة  ا الاػػا الػػي ع ػػا  دكػػمى المػػاما  ال ا اػػا
 .افااجشت الاانااا اغلاا  ل هلال عق   لك

  يقة التدقيق الخارجي بحوكمة الشركاتع .1.1.1

الػ ت ئق اػ   قػشانل، ا لػك نثػاا  ممبػا المػاما ر الشاعمبػالاػا  اآل دػ  لاػا ال ػش ا  اخلػانات اػك عمبقاائ  م        
جلجػػػا ال ػػػش ا  ااهااػػػا ال ػػػش ا   اا اوػػػ ،ار ممبػػػا الػػػي ئقػػػـ  عقالػػػا األ ػػػاىلاػػػا  اآلدػػػا ت  اهعػػػا ااػػػاعشةيف سػػػاال 
اسػػ ؼ  ػػ ا  دػػاار اػػ مه ا اجاػػا عػػل لسػػاو ال  ػػااف ا  اػػاهؿ، ا هبػػا  الػػي ئادللػػاال كااقاػػا  ال ال ػػااػػك  ػػالؿ  الػػشا قت
                                                                                                                  قت: اا اك  الؿالماما  اهاناا يف ئشعاا ا مبانسا اجلاشة ر ممبا ال ال ا 

 التدقيق الخارجي بلجان  التدقيقعيقة . 1.1.1.1

احتش ػش دق ػاف ال ػش ا   جػا لف نقػـ  لاال دػال  ا ي نئ ا ، اػل ال لػاؽ  ى عال ػا ال ػش ا  اخلػانات دق ػاف ال ػش ا        
      .لااوا اهاافا  نماةااؤالا

 :التدقيقتعريف لجان  .1
ا لػػػك نااػػػا  ى لف ااػػػؤالااوا  ػػػش خت قػػػي اػػػك دػػػاما  ى  ،ال ػػػش ا بػػػ  اآلف ال   اػػػش ئ ا ػػػي ا بػػػش لق ػػػاف        
 س ؼ نقـ  د اث جممب عا اك ال  ان ي ا   ققا هبا: ل لك، 3ل اى

                                                
1

ا ؤدتا ال قمبت ال ال  ب ؿ: األراا ا الاا ال ا اا ، اقشاا  ى نهيار المالي المعاصر للشركات العالمية في المحاسبة والتدقيقأثر االاشا قا حت  عج اف: دااااا  قال،   
 .7 ص، 2009 ااا ا ااساات اخلاوا، األنهف لفا ل ،هان ا اا الااا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اا اان كاساوا عق  ا   اه ا  الشاؿ مال سش ا  ااآلفاؽ ا ا قاقاا ،

2
، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ ب ممبا الماما  مآلاا آليات حوكمة الشركات في التقليل من الفساد المالي واإلداريدور تطبيق  :  ن مت ال اش اآ ااف، اشا قا حت  عج اف 

 .17 ، ص2012 اات 7-6 ،   اتلقسش اك الاااه ا ايل اااهانت، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا حممبش  املا، داكاة، اجلئاةا
  مآلاا لقسش اك الاااه ، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ ب ممبا المامادور لجان مراجعة الحسابات في تفعيل حوكمة الشركات : جم ن مجاؿ اآ ااف، اشا قا حت  عج اف 3

 .8 ص، 2012 اات 7-6 داكاة، اجلئاةا،   اتااهانت، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا حممبش  املا، ا ايل ا 
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جلجػػػا اك نػػػا اػػػك اػػت عاػػػانة عػػػك باػػػب اتااػػػا الكجش ػػا لقمبػػػااا   القػػػان نا  ممبػػػا  قػػػت:  ال ػػػش ا ئ ػػاؼ جلػػػاف        
القػػ اةا ا الاػػا الاػػج  ا  اػػل ئاػػقامبلا  ى جمقػػ   ئػػش ا يف  ائ مػػئ ااػػؤالااو ،غػػل ال جااػػ    يف جمقػػ  ااهانةاألعملػات 

 ا ػػػش  اجمقػػػ  ااهانة، ائػػػ قيص نمػػػاطاوا يف اااا ػػػا ئادػػػا   ا ػػػش ق  اخلػػػاناا ، ائ ػػػش بققػػػا اوػػػل دػػػ  ااهانة
 .1، ام لك الا ادا الشا قاا لقماما، امجاا ا  ق اا  ا الاا ا  شة لقجماعمبقاا ال ش ا اخلانات، انلاؽ ان اةج 

مبقاػػا  دغػػاث اااا ػػا عاػػك  ػػالؿ جمقػػ   هانة المػػاما  ػػ ا ئك  جلػػا جلػػاف  عقػػ  ل ػػا جلػػاف ال ػػش ا  ئ ػػاؼممبػػا         
2.االق اةا احملاسااا الي ئجمااا الماما عشاه ال قان ا احملاسااا اا الاا، ال ملا اااا ا ااف اي يف ال قان ا 

   
ئ مػػػئ ااػػػؤالااوا يف اااا ػػػا عاػػػانة عػػػك جلػػػاف اجا قػػػا عػػػك جمقػػػ  ااهانة  جلػػػاف ال ػػػش ا  عقػػػ  ل ػػػا ي ػػػئ ا ظمكػػػك       

    .3احملاسااا االا ادا ال اناا عق  ا مبانسا  ااهان ا الااانا  ا الاا ااادااؼ عق  الاااسا 
 ، اات:ال ش ا   اةص دمائة لق اف  نا ج ج لف اجاؾ ثالث االاادق ال  ان ياك  الؿ        

  جاا    يف جمق  ااهانة؛الجلاف اك نا اك األعملات غل ل ا  -

 ؛ال ش ا اخلمة االكااتة يف جماؿ احملاساا ا جلاف اجا قا اك لعملات جمق  ااهانة ال  ك ئ  فا لش لا ل ا  -

الػػػشا قت ااخلػػػانات،  ال ػػػش ا اااا ػػػا عمبقاػػػا   عػػػشاه ال قػػػان ا احملاسػػػااا اا الاػػػا، ااااا ػػػا عمبقاػػػا   ئ ػػػ ى -
 د لاا    اعش ب ممبا الماما .  ل ئاـاالال ملا اااا ا 

 :التدقيقلجان  دوافع إنشاءو  مسؤوليات. 1
 التدقيقمسؤوليات لجان  أوال:    

مبا ػػا ااراػاظ عقػػ  ار ئػ فل ا  ئج ػػب مجا لػا رمػػ اػؤالاا ا  جممب عػػا اػك ا لػػاـ ال ػش ا جلػػاف  عػائ  ئقػا عقػػ        
 :4فامبا  قتااؤالاا  جلاف ال ش ا    داار اظمكك، االماما الاالاا ا الاا لقمبااشم 

د ػا لا جلجػا خم ػانة اػك طػاؼ جمقػ   ال ػش ا ئ سمبػل جلجػا  ، با ااا اا ا ياطا ا الاا االا ادا الشا قاا لقماما -
ااؤالاا اااعشئ  يف ئجاا  ااؤالاائ  الا اداا، ائ مب ل ا اؤالاا  ا ققاة عق  عائقلػا يف اػ ا ااطػان يف ااهانة 

ااا اػػا عمبقاػػا  هانة ا يػػاطا الػػي ظمكػػك لف ئػػؤثا عقػػ   عػػشاه اسػػالاا ال قػػان ا ا الاػػا لقمػػاما، اااا اػػا سػػالاا نثػػا 
ل ػػػئاـ دا  ػػػا ل احملاسػػػااا اال مػػػا  ا  اال  قامبػػػا  ال ػػػاهنة عػػػك اجللػػػا  الشا قاػػػا ا   ققػػػا دمعػػػشاهاا ااال دػػػاالا ا

 ا  جاا.

                                                
 ،2007 ئان خ الجما، 217 -189 :ص ص، 1 ع، 22 ، جمقا ااا ا ا قك عاش ال ئ ئ لال   اه اااهانة ـلجان المراجعة كأحد لجان حوكمة الشركاتع ث دك سالاا الاباقت،  1

 .193 ص

 .8 اااا ساد ، ص   جم ن مجاؿ اآ ااف، 2
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   
 .  yemen.com-www.cg.ybc   :ا   ا ،9 -7ص:  ص،  2014-08-01: االطالعئان خ ، 2010، دليل عمل لجنة المراجعة ، ybcم ناهت نااؿ األعمباؿ الامبجا  4
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يف اػػ ا ااطػػان  ال ػػش ا ئ ػػ ى جلجػػا  ، باػػ الػػشا قت ااخلػػانات ال ػػش ا اادػػااؼ ادمانسػػا الا ادػػا عقػػ  عمبقاػػا   -
ا اػػاعشة يف دئػػ  ائقػػـ  آامػػ ا ئ اػػ  اكاف ،االسػػ غجات عجػػ الػػشا قت ائا ا ػػ  لا  ال ػػش ا المبػػا ئ اػػ  اػػش ا  هانة 

ال  يف جمقػػ   هانة المػػاما، ممبػػا ؤ ئ ػػال  دكافػػا ا اػػاا لػػك لملػػمباف  ،حتش ػػش اؤاالئػػ  ائاقاػػل ئا ا ػػ  ااهان ػػا
ا لػػك لملػػمباف  ااالػػا دػػشاناا يف عمبقاػػا ا اا اػػا  ،الػػشا قت ال ػػش ا  اان الػػاـ ا لػػا نمػػا   هانة مئقػػـ  الق جػػا دػػ
اا اػاشما يف ئ ااػجلا ابش ػش  خلػاناا ا ػش ق  ااادػااؼ عقػ   ال ػش ا ام لك اك الاـ جلجػا  ؛دمكل وسا 

اضمباف اسػ قاللا لا ائقاػاا عمبقلػا ااسػ اشاتا   ا ا  ملػ   ،1  اانااالعق هاا ااضا سقا الماا  ا لق دا 
، اصمػػب عقػ  الق جػػا  ػش ا افقػػا ا اػاشم  داع ااناػا دم قػػا تػا د اػػ  ض اػك جمقػ  ااهانةا لػػك د ،الملػاانة  لػك

  اػػا لئ ادػػااػػشى االت ال ػػش ا اػػ هة اماا ػػا عمبقاػػا اػػشى ا  ،اخلػػانات اػػشى مااتئػػ لقمبػػش   لف حتػشه يف ئقاامبلػػا 
   يف الماما ائ قاشاا ا ل نوا.  ر ا الاا

داسػص اااا اػا  ال ػش ا باػ  ختػ ص جلجػا  ،جمقػ  ااهانة لقمب افقػا عقالػاهناسا الق اةا ا الاا  ال عاضلا عقػ   -
الػػي  اػػا ا  ق اػا  ا الاػاااالت  لاالقػ اةا ا الاػػا ااػشى وػس اػ مه األسػ  االق اعػش الػػي   عقػ  لساسػلا  عػػشاه

 ؛2ئ ملمبجلا

 اػ ا هانة اك د  ا ئا اػلال سق  اك ماا ا نثاـ الا ادا الشا قاا ائجاا مه دااعقاا ائقشب لت ئ واا  (ق  اا -
ا ػػػا  ا اػػػاشم  اا اػػػ  مبا ك دكاػػػاتة عالاػػػا ائكقاػػػا  ا ضمقػػػ  لغػػػااث المػػػاما اطمػػػشـ اضممبػػػتالجثػػػاـ ائلػػػ  امه قػػػ

 .  3ا ق لا

 التدقيقلجان  دوافع إنشاء ثانيا:
اا ققا يف  لا ن اداا ها قااجل، ام لك ارااا ن ا ا ل ج ع اضيااا األعمباؿ الي  قـ  هبا جمق  ااهانة       

س قاللاا ا ش   ائالا عق  ضمباف نماطلا ئملمبك اااعشة جمق  ااهانة عق  دمانسا ائجاا  ائت اك الاا ، ا 
افامبا  يف الاقاة الاادقا دال ا ال.الي ئلا جا تا ا لاـ لكت ئ  ى  ال ش ا فقش   ئا  ض جلاف الشا قت ااخلانات، 

:4هب مه ا لاـال ش ا   ااـ جلاف  ضاانةالي ئشعا  د ض األساامه األ اى قت   
 ال     فا تا  ئ ك ف اك لعملات اا قق  اغل ئجاا    ظم قك ف ا لانا  ا الاا ااحملاسااا ا  ال ش ا جلاف  -

 ؛  اك ناباا اادااؼ عق  الق اةا ا الاالعملاةفملل اك جمق  ااهانة دكل لادال ايل ئ  م يف اكاف  الكايف،

 هة القػ اةا ا الاػا جبػ ا كقاػا  ػقساا لعملػات جمقػ  ااهانة ا ا ا  حتشث  الفا  د   يف د ض األبااف  ش -
الاػػا، دالمػػكل الػػ ت ال  كػػ ف اػػك ا الةػػا ئػػش ل لعملػػات جمقػػ  ااهانة ال جااػػ    يف عمبقاػػا  عػػشاه ال قػػان ا ا 

 ؛ال ش ا عملات غل ئجاا    ها ل جلاف ااك اجا ئمر لشماا اا ه ل

                                                
1 Institut Français des Administrateurs (IFA), Comites D’audit et Auditeurs Externes, Edition de Institut français des 

administrateurs (IFA), 2009, p 6.    
، ااسكجشن ا، ا ا، لقجما ، الشان اجلاا اامراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرةادسائا الااش دسائا،  تعاش ال اامه ن ا عق 2

 .319 ، ص2007
  .196-195 ص: الاباقت، اااا ساد ، ص ع ث دك سالاا 3
 .9 اااا ساد ، ص   جم ن مجاؿ اآ ااف، 4
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يف د ػض الػشاؿ ضػاانة الجمػا الا قػت تػا سػج  ا لا مػل سشاسػت، دمػا  ال قان ا ا الاا االي ئ لقبا اعاش ئقشب  -
ال مبقاػػػا الػػػي   اػػػ قـئ  ػػػشنا ماػػػلا اػػػك ال  ػػػ  ااجللػػػش، ا ػػػش  كػػػ ف  دػػػااؾ مافػػػا لعملػػػات جمقػػػ  ااهانة يف اػػػ مه

 ااهانة؛لااا ال   اا دالكااتة اك ناباا خت اص ا انه جمق   ئا غاؽ ا  ا ط  ال

االػػ ت   لقػب  ػػشنا ماػلا اػػك اخلػػمة  ،المػػاما  الملػيمبا اا اوػعمبقاػػا  عػشاه ال قػػان ا  عقػ دػااؼ الا ػػاؿ اا -
مجاػػا لعملػػات جمقػػ  ااهانة، الكػػك  ئقػػك اخلػػمة االكاػػاتة ال ئ ػػ فا لػػشىاا مبانسػػا يف احملاسػػاا اااهانة ا الاػػا، 

  ؛ال ش ا ئ  فا لشى لعملات جلاف 

دػػػ  ا ػػػش ق  اخلػػػاناا  اجمقػػػ  ااهانة فقػػػش ئػػػؤهت  ى ال ػػػ ثل عقػػػ  اسػػػ قاللاا يف بالػػػا ااػػػ ه عال ػػػا ااادػػػاة  -
يف لت دػػاما ظم ػػل محا ػػا لقمباػػاشم   ال ػػش ا ا ػػش   اخلػػانات ادػػشات نلت فػػي حما ػػش، ااػػك د فػػمف ااػػ ه جلجػػا 

 ؛1ا ملمبك حتقا  اس قالؿ اش   اراادا 

االا ادػػػا ملػػػاا الهان ػػػا ئاػػػااا يف  ا قاػػػشة دالا نوػػػا  ى آلاػػػا  ابااػػػا لوػػػسامه ا  ػػػقسا يف ا ؤساػػػا   اوػػػ -
 .2اافامبا    ق  داألا ن ا الاا االا اد اعق  لهات ااهانة  او

 حوكمة الشركاتل الممارسة الجيدة تدعيم دورىا فيو  التدقيق الخارجيوعملية  التدقيقلجان عيقة  .3

الاـ اااؤالاا  ا مه األ ػلة، اهاناػا يف اك  الؿ  ال ش ا اخلانات اجلاف عمبقاا ال ش ا   ئثلا ال ال ا د        
قػػش باوػػ  ال ش ػػش اػػك اتااػػا  اا جملػػمبا  ا لجاػػا عقػػ  لف  كػػ ف اػػك دػػ  الػػاـ ال ػػش ا  اخلػػانات، ف ئػػشعاا ف الاػػا
لهات هعػػا ائ ئ ػػئ فاعقاػػا ااسػػ قاللاا ا ػػش   اخلػػانات دالمػػكل الػػ ت  اػػ لاا اػػك  اللػػ   ال ػػش ا جلػػاف  اااػػؤالاا 

د ػػػ نة  امػػػ لك الاػػػلا عقػػػ  ا اد ػػػا نمػػػاطلا ائقاػػػاا لهاةلػػػا، الااػػػ  دػػػشاف لت ضػػػغ   لا ئػػػش ل اػػػك  هانة المػػػاما
ااػػك وا الوػ ؿ المػاما. ا  كػ ف لػ  األثػا ااصمػات يف ر ػاهة ثقػػا ا اػاشم  ااراػاظ عقػ  بقػ  لا ادم قكػاقػ، ااػ مباة

ع ػم  لف اػك لاػا اهػاةي جلجػا االػي  (SEC)يف ال ال ا  ا  سشة األاا كاا جلجا األاناؽ ا الاا  ذمش د  ا مه اتااا 
اػػ ا  الػػي   مب ػػا هبػػا االسػػ قاللااال ػػش ا  دقػػشن عمبقاػػا  اػػ هة  ندلػػ باػػ  ،محا ػػا اسػػ قاللاا ا ػػش   اخلػػانات ال ػػش ا 
   :4ال ش ا  اخلانات اك  الؿ يف ئشعاا ف الاا ال ش ا ظمكك  داار الشان ا لا ال ت ئقـ  د  جلجا ا  .3األ ل
 ئادا  ائ ا  ا ش   اخلانات احتش ش لئ اد  ا عشاه  لامه ال كقاي ال اهن ل ؛ -

االبثائػ  ااسػ الـ ئقا ػا ال ػش ا  اهناسػا ا اد ا ن اةج الاسص ال ت  قـ  دػ  ا ػش   اخلػانات اهناسػا ائقاػاا  -
 ؛ ال انهة د ال  واا  

  دكافػػػػػػػا ا  ق اػػػػػػػا  افثػػػػػػػا عقػػػػػػ  اسػػػػػػػ قالل ، امػػػػػػػ لك   ااةػػػػػػػااػػػػػػاعشة ا ػػػػػػػش   اخلػػػػػػػانات يف لهات الااػػػػػػػ  ااحمل -
 ؛اال مبل عق  بل مافا الجئاعا  اا مكال  الي  ش ئجم  داج  اد  ااهانة ااا ملابا  الي ضم االا

                                                
 .314 اااا ساد ، ص ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرةادسائا الااش دسائا،  تعاش ال اامه ن ا عق 1
 .315 ا ااا الااد ، ص 2

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. 
 . 320.- 319 ص: اااا ساد ، ص ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرةادسائا الااش دسائا،  عاش ال اامه ن ا عقت 4
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لػت ئ مبػل عقػ  ادال ػايل ف ،اخلػاناا  ا ػش ق قا دػ  ا ػش ا ك ال جااػ    اجمقػ  ااهانة ادػ  ال مبل مسققا وػ -
 ؛س قالؿ ا ش   اخلاناتا، اعق  هعا ا ش ق ئ اؿ دهعا احتا  عمبقاا اال

نهاه لف ػػاؿ لوػػسامه ا  ػػػا  يف بالػػا عػػشـ نضػػػااا عػػك ااف ػػاي احملاسػػػيب اال قػػان ا ا الاػػا ا جمػػػ نة،  ا اد ػػا -
 اخلانات لال   يف الق اةا ا الاا. ش  دااضافا  ى لساامه ئ ش ل ا 

ش لف خلػانات ذمػا ا ػش  بػامه  ال ػش ا  افق ػاج طػا دعق  ض ت اا عاضػجا سػادقا اػك الػاـ الهاان اااػؤالاا          
 :1االي رم ااا فامبا  قت ،الماما ثان ااصماداا لق ال ا الي ئادللمبا يف جماؿ هعا ب ممبا اجاؾ الك ل اك اآل

  دالجاػػػػاا ل دػػػػا   ا   ػػػػم هانا المبػػػػا يف ئػػػػشعاا اػػػػ هة عمبقاػػػػا ال ػػػػش ا  اخلػػػػانات  اوػػػػ ال ػػػػش ا لف هان جلجػػػا
لهات الػػػػاالا ااحملافثػػػػا عقػػػػ  اسػػػػ قالتا وا عقػػػػ  اخلػػػػمة االكاػػػػاتة ا الةمبػػػػا، اااػػػػاعش تاراػػػػادا   ا  تاػػػػش ق

 احتش ػػػش جمػػػاؿ عمبقاػػػا ال ػػػش ا لػػػا افا  ى حتقاػػػ  ال جاػػػا  الا ػػػاؿ ا ضػػػاحتاػػػ  عال ػػػ لا اػػػا  هانة المػػػاما، داا
مػل اػ ا اػك دػ ن  لف   ػ ه دػالجاا عقػ  لهات المػاما اا ػقسا مجاػا   ،اال مبل هبػاا ائ وااو ااهناسا االبثاو

 األطااؼ هبا.

 تػػػا هان ماػػػل دػػػال دػػػك يف ئ اػػػ  اعػػػئؿ ا ػػػش   اخلػػػانات احتش ػػػش لئ ادػػػ  دمػػػا ضمػػػافظ عقػػػ  ال ػػػش ا  جػػػا لف جل
ش   اخلػػػانات عػػػك ف الاػػػا ااكػػػل الا ادػػػا ا ػػػااجلػػػا ئقا ػػػا  ،ا ػػػشا اا ئقػػػان ا عمبقاػػػا ال ػػػش ا  اسػػػ قالل ، ا ئ ػػػش اػػػك

 الشا قاا لقماما؛

  ااا  مػمبق  اػك لااػ  الملػ ي االق ػ ن ،اراادا ئققت افسص ئقا ا اش   يف تا هان مال  ال ش ا جلجا، 
ختػػػا  ايف اػػػ ا ا(ػػػاؿ الج ػػػ  د ال ػػػش ا م مػػػافلا يف سػػػااؽ عمبقاػػػا ال ػػػش ا  الػػػي  ػػػاـ هبػػػا، اظمكػػػك لق جػػػا ا االػػػي   

ااػػػ  الق ػػػ ن ا   ققػػػا دجثػػػاـ الا ادػػػا ألاااػػػااتا  ال  ػػػساساا الالراػػػا لق غقػػػب عقالػػػا، امػػػ لك األاػػػا دالجاػػػاا 
 .ا ئ ش اك ف الا   ق  اتشؼ اك ا ا ال قا االشا قاا قا ضم

  جمقػػ  ااهانة عقػػػ  ال سقػػ  اػػػك ئجااػػ  الاااسػػا  ا  ضػػػ عا احتقاػػ  األاػػػشاؼ  ال ػػش ا  اػػاعش ااػػ ه جلجػػػا
يف جمػػاؿ ئلػػ  ا الػػجثا ااااػػااتا  ابػػل ا مػػامل اػػا ا ػػش ق   ا اوػػ ،ا ااػػ ة ار ػػاهة القػػشنة ال جافاػػاا لقمػػاما

القػػ اةا ا الاػػا ار ػػاهة  اا ف  لاػػ  اػػك ا ق اػػا  ا  ملػػابا ، ادال ػػايل ر ػػاهة فاعقاػػااضػػمباف ب ػػ تا عقػػ  اػػا ضم ػػ
 س  مبانا . يف جماؿ ئقااا األهات ائ اا  اال ا او ،ختا  الك ل اك القاانا اع مباه عقالا يف هناا اال

 ةاػػك ا ػػش   اخلػػانات، ا لػػك باجمبػػا ئكػػ ف  ػػاهن  ال ػػش ا االسػػ ااهة الػػي حت ػػل عقالػػا جلجػػا ضػػي  ى  لػػك ل 
، لػػاهاةلحتاػػ  ا  ،يف ئقاػػاا ضػػ ادا الا ادػػا الشا قاػػا لقمػػاما  لػػا عػػك طا قػػ عقػػ  اسػػ يشاـ ا  ق اػػا  الػػي   مج 

 .2اا ا اا  ؤهت  ى  صماه نثاـ   ت لقا ادا الشا قااالشا قت،  ش  ااهانة، اف الاا ا  ائقااا لهات

                                                
 .330الااد ، ص ا ااا 1
، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ ب ممبا الماما  مآلاا لقسش سيق بين آليات الرقابة الداخلية والخارجيةدور حوكمة الشركات في التندااؽ لمحش اآ ااف، اشا قا حت  عج اف:  2

 .8ص  ،2012اات  7-6 اال، ااا ا حممبش  املا، داكاة، اجلئاةا،   ات اك الاااه ا ايل اااهانت، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال
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اراػادا  اخلػانات ائغاػلمه احتش ػش لئ ادػ  ضمكمبلػا القػان ف،  اش  اجلش ا دال ما لف مافا األا ن ا   ققا د ا اا        
عقػػػ     سػػػ قاللاالقمبسافثػػػا عقػػػ  ال ػػػش ا ، قاػػػاشما اػػػك جلجػػػا  اػػػ مه األاػػػ ن اػػػك سػػػقلا اجلمب اػػػا ال ااػػػا ةائكػػػ ف عػػػاه

ا ق  ػػا  ،ش  ملػػ ي اػػك اسػػ قالل لئ ادػػ   ػػدا  احتش ػػش يف ئ اػػ  اعػػئؿ اػػش   اراػػاألف لت ئػػش ل لػػيهانة ،1ااهانة
ائقػػشظملا  ى اجلمب اػػا  لائادػػاسع مبػػاه ا ػػش ق  اخلػػاناا  ا الالراػػا ال حتش ػػش هفػػ  المػػاا اجػػا يف  ال ػػش ا جلػػاف  هان

دػشات الػالت فامبػا    قػ  دكاػاتوا، الهاةلػا ا  تػا، ائقااا عمبقلا ائقػشب ئ وػاا  ئ ااجلالكت   ا لقمبااشم  ال ااا 
ااادػااؼ عقػ  ئاػي سااسػا االةمبػا   ػش ئغاػلاا د ػاا يف اشى ئ اف  لئ اهبا اػا ب ػا ال مبػل الػ ت  ق اػ ف دػ ، 

اػب ا  ئػشعاا ب ممبػا المػاما يف حتقػ  عمبقاػا ال ػش ا  اخلػانات األاػشاؼ ا ااػ ة اجلػا اب   يف ا ا ااطان؛ هان ا
اػػك  ػػالؿ  blachiston gabb etاالػػي  اػػمبلا  ،ا ػػش   اخلػػانات   اػػاناحملػػشهة ال  ػػا لا ئاػػي  عقػػ  جلػػاف ا ااا ػػا

جلجػػػا اجاغػػػت عقػػػ  ف ل االئاااػػػا اقمب ػػػل ى ا ػػػا ل  لئاااػػػا ال ػػػاى اكمبقػػػا، فاالجاػػػاا  2004هبػػػا عػػػاـ  االشناسػػػا الػػػي  ااػػػ
لف ئ سقػػػ  اػػػك  ػػػشنة ا ػػػش ق  اخلػػػاناا  عقػػػ  لهات عمبقاػػػا ا ااا ػػػا دػػػاجل هة ا لق دػػػا اد ػػػ نة ااػػػ ققا، الاػػػا  ال ػػػش ا 

     .2دال جاعا الي ئج مبت  لالا اللاا ا نما  ا ؤساا ا مو ااأل اى ا كمبقا ف   ق  قشى  هناملل ا  ا 

 في تدعيم الممارسة الجيدة لحوكمة الشركاتعيقة التدقيق الخارجي بالتدقيق الداخلي ودورىا . 1.1.1.1
لقػػػش  ق ػػػ  ال ش ػػػش اػػػك الشناسػػػا  يف جمػػػاؿ ب ممبػػػا المػػػاما   ى ضػػػاانة ااػػػ ه نثػػػاـ ئػػػش ا  ها قػػػت يف        

يف هػػل ئ سػػا نمػػا  اػػ مه األ ػػلة امػػم ب مبلػػػا  االمػػاما    مبػػل اجاػػا  ى اجػػب اػػا ا ػػش ق  ا اػػ قق ،  اوػػ
ا اػػػل ال لػػػاؽ  ا ا هاػػػا اعمبقااوػػػا. ااخلػػػاناا  عقػػػ  ئػػػش ا  مجاػػػا باػػػاداو ائملػػػاعي لعمباتػػػا اعػػػشـ  ػػػشنة ا ػػػش ق 

ن  ػاؼ ل ال ا ال ش ا  اخلػانات دال ػش ا  الػشا قت اهاناػا يف ئػشعاا ا مبانسػا اجلاػشة ر ممبػا المػاما  صمػب لاال لف 
 .الماما   ا  الشا قت يف ب ممباهان ال ش عق 

 التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات دور وظيفة .1  
ئملػػ لا ب ممبػػا المػػاما  سػػ ات اػػك باػػ  ااا اػػا حتقاػػ  األاػػشاؼ الػػي  يف المبػػا اهان  ق ػب ال ػػش ا  الػػشا قت        
 فساػػب، اػػ مه األ ػػلةلا يف  هانة ا يػػاطا الػػي  ػػش ئ  ػػاث تػػا  ،لا يف ئقاػػاا اخللػػا ااألسػػالاب ا   مبػػشة ،المػػاما

ا ػػػش   الػػػشا قت  اػػػااا يف هعػػػا ب ممبػػػا المػػػاما  عػػػم حمػػػ ن ك، األاؿ اػػػ  ئقاامبػػػ   فػػػمفا لػػػش ا ػػػش ق  الػػػشا قا  
، 3اال جاوػػا ا   ققػػا هبػػ جلمباػػا اتاامػػل ااااػػااتا  االاااسػػا  ا   ققػػا دار ممبػػا، اال ػػا  اػػ  ئش اقػػ  ا امػػئ (مب عػػا

 :4اظمكك  داار هان ال ش ا  الشا قت يف هعا ب ممبا الماما  اك  الؿ

                                                
 .320 اااا ساد ، ص ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرةادسائا الااش دسائا،  عاش ال اامه ن ا عقت 1
 .343ا ااا الااد ، ص. 2
اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ الجا ال ش ا  يف اجلئاةا: ال ا ا داري للشركات، لداخلي في ضبط األداء المالي واإلدور وظيفة التدقيق افاـا حممبش ال ا ، اشا قا حت  عج اف:  3

لم  دا  12-11، سكاكشة، اجلئاةا،   ات 1955لا   20 ـ  ال اال، ااا امقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعق ااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اواة، ا جثا اك طاؼ
 . 22 ، ص2010

  .27، 25، 22، ص ص: ا ااا الااد  4
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اااا ا الاااسا  ا   ققا داجل انب الاق ماا ااأل ال اػا  ال جثامباػا ائ ئ ئاػا دال  وػاا  ا كمبقػا ااااا ػا  -
 او ؿ ال  قامبا   ى مجاا ا  ها  دالماما؛

ي ضم ل عقالػا ال ػااق ف اػك طػ ا ا ااهانة ال قاػا لقمػاما ااػشى اسػ سقا لا تػا، ئقااا ا ئا ا اال    ملا  ال -
دي ػػػت   ػػػاهن المػػػاما، اظمكػػػك اػػػك  ػػػالؿ  لػػػك ضػػػمباف عػػػشـ سػػػالاة ااهانة  ااػػػا   ا مػػػاف اجػػػاؾ اسػػػ يشاـ

 ال جاا  ا عق  نااا ا  مة اك لنداي الماما؛ 

 اال ش ا  اخلانات؛ اا الاا اااا ل  اااتا  احملاس ال  ماش عق  داافاا ا ااال  الماما -

 طالع عق  لب اؿ الماما دمكل ه ا ؛كافا ا  ق اا  الي دتكج  اك اال اشاه جمق  ااهانة د -

ل ػػػػئاـ دػػػػاااااتا  الا اداػػػػا، ائقاػػػػاا اػػػػ مه اااػػػػااتا ،    لف  اػػػػاـ ا ػػػػش   الػػػػشا قت د قاػػػػاا ا  اػػػػان اػػػػشى اال -
   لم ا   ة ا شنة عق  حتقا  األاشاؼ س ات لاشاؼ اااااتا  لا لاشاؼ ا جم ة مكل؛ لاظمجساااااتا  

حتاػػ  عمبقاػػا  ا ؤساػػا اال  مػػش اػػك سػػالاا مافػػا ا ق ااوػػا ا الاػػا اال مػػغاقاا ار ػػاهة ف الاػػا افاعقاػػا مجاػػا  -
 ؛لنمل لا

حتاػػاجا  يف جمػػاؿ  هانة  عقػػ  لف خمػػاطا ا ؤساػػا ئػػشان دااعقاػػا امػػ ا اػػك  ػػالؿ ئقػػشب ئقػػشب ئ ماػػش ا قػػ ؿ -
 ،ئاا نلا لا اك هاناا ال ققاشت اا  ال ػش ا  ا ػايل  ى ال ػش ا  ااهانتاا ياطا، ف هااا ال ش ا  الشا قت  ش 

 مب قا يف ئػش ا   هانة ا يػاطا، ااػ ا اػا  ػؤهت  ى طمب نػا ا اػاشم  اا افا  امبا لقمبؤساا ضد  ى ال مائ عق   
الف  ،ا  ػػػقسا عقػػػ  لف ا يػػػاطا الػػػي ئ ااػػػ  ا ػػػارلا اال اػػػا اػػػك اانػػػب دم قػػػالاااألطػػػااؼ األ ػػػاى  ا  

 .  1ااهانة ئقـ  دال  شت تا دمكل اجل ت اجثا

 في حوكمة الشركات التدقيق الداخليو ي عيقة التدقيق الخارج .1

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

لثجػػات  اااػػ  د مبقاػػا  ف اػػك دػػ  ا لػػاـ الػػي لامق لػػا ا ػػا ل ال ػػش ا  الشالاػػا لقمبػػش   اخلػػانات لقػػش نل جػػا سػػادقا دػػ        
    دمعشاه الق اةا ا الاا. لقمبؤساا ا   ققا  الشا قاا دشات نل   ب ؿ اشى مااتة نثاـ الا ادا ال ش ا  المبا 

نل ػػ  بػػ ؿ  اقػػـئ دمدػػشاتاخلػػانات  فػػمف ا ػػش  الا ادػػا الشا قاػػا  نثػػاـ اػػئت اػػك ال ػػش ا  الػػشا قت اهااػػا باػػ  لف       
 عػػػشاه   عقػػػ لثجػػػات دمانسػػػا الاالػػػا ا   ققػػػا دالا ادػػػا ل ئاالػػػا دا  ػػػا ل ادق اعػػػش ال  ػػػاؼ االاػػػق ؾ ا لػػػيالػػػا ااػػػشى لهاة

ايف اػػ ا  .2ا ػقسا ا اػاشم  ادػا ت األطػااؼ  ا  ا  ػقسا ع اػان، ااػشى ل ػ اا د ػ  االالقػ اةا ا الاػا لقمبؤساػا
                                                

اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ الجا ال ش ا  يف دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر وانعكاساتو على تطبيق حوكمة المؤسسات، با   ا  ، اآ ااف، اشا قا حت  عج اف:  1
 12-11، سكاكشة، اجلئاةا،   ات 1955لا   20 ا اجلئاةا: ال ا ا ااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اواة، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا

  .14، ص 2010لم  دا 
، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ ب ممبا الماما  مآلاا لقسش اك ر محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي واإلداريدو عاش ال ايل حممبشت،  2

 .13، ص 2012اات  7-6ت الاااه ا ايل اااهانت، ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا حممبش  املا، داكاة، اجلئاةا،   ا
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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 
 :1ا ؤداا  الشالا ات

ااػشت ئػ ثل  لػك عقػ   ادقا ػ  لكػت  كػ ف ا ضػ عاا،  يف اتاكػل ال جثامبػت لقمبؤساػا ا ش   الػشا قتا  ا  -
الف  كػ ف ا سػانا اػك  ،ى  هانتبا  لف ارالا ا  الاا باب نا  ا  ا ل اػت لف  كػ ف اائالػا دػ عق  ااػ   

 الف ال ئك ف اجاؾ لت ع اة  لا ئقااشا   هان ا ئك ف  ش اض  لا ااهانة عق  عمبق ؛ ،ل ا ااؤالاا ئمغاقاا

ا ػػش   اخلػػانات مػػ لك  ى هناسػػا فامبػػا   ا   باػػ  ضم ػػا  ا كقػػي هبػػا ا ػػش   الػػشا قت،طاا ػػا ااػػشى ا لػػاـ  -
 مان  ااهانة ئ  مبش عق  ئ واا  ا ش   الشا قت اااات األهلا ا  ئرة ل لك؛

 ،اػػك باػ  ال ػػشن ب ا لػي اال  ااػػل ال قمبػػت ،جاػػا لألفػااه ا كقاػػ  دمذمػار لعمبػػاؿ ال ػػش ا  الػشا قتالكاػاتة ا ل -
فقػػش  قػػـ  ا ػػش   اخلػػانات داسػػص سااسػػا  ئ هاػػي ائػػشن ب اػػ هات ال ػػش ا  الػػشا قت ا ػػماوا ااػػؤاالوا 

 الاجاا؛

   لااػ ، اػك باػ  ال يلػاا عجػش لهاةػ ال جا ا ا لجاػا الالراػاع اان ا ا ل ل   ال ش ا  الشا قت د   االاشى  -
     .  اغلاا ااادااؼ

اهااػػا ال ػػش ا   حتاػػ  لهات فمنػػ   اػػااا ادلا قػػا غػػل ااادػػاة يف مبػػا مه ا لاعجػػش  اااػػ  هبػػا ػػش   اخلػػانات   ف       
 :اك  الؿ الشا قت

ال  وػػػاا  الالراػػػا  ائقػػػشبا  ػػػا  ا ي  ػػػا هبػػػا، دػػػالغ  ا الػػػي ئ وػػػل  لالػػػا الملػػػ ي ا ا ػػػا الق ػػػ ن ا  مهحتش ػػػش -
 ؛ال سااجل

اػػاهت، دػػل القملػػات عقػػ  عقػػ  ئ لم ػػااص سػػ ؼ  ػػؤهت دػػ   ى ارػػااا ػػب   الػػشا قت ا قاجػػ  د نػػ ا ػػش  دػػ  ن   -
 .2اخلانات ا ش  رماافا  الي اا ف ئ  قي عقالا الجقاةص ااال

 الاػ اؿ ؿ المػاما ألوػ   لمػممحا ػا ئػ فل دال ػايل ا الػشا قت، اػ هة عمبقاػا ال ػش ا  اا ال ت  ج ك  عقػ  األ 
 .هبا مجاا األطااؼ  ا  ال ال ابق ؽ اشم  ا اا 
 آليتين رقابيتين متكاملتين في حوكمة الشركات: دقيق الخارجي والتدقيق الداخلي باعتبارىماالت . ب

ال ػػش ا   دػػ  ال ال ػػا الػػي ئػػاداشناسػػا داالا مبػػاـ راه  ااػػا ر ػػاهة ا لقاػػا  ب ممبػػا المػػاما يف اآلانػػا األ ػػلة        
اا قلػػا لم ػػا  المػػااقا، االا ادػػا شمػػا آلا ػػ  ن ػػادا   ظمكػػك تمبػػا ئ ئ ػػئ اػػ هة ال ػػش ا ع اان دا ال ػػش ا  الػػشا قتا اخلػػانات 

    .3ف الاا امااتة
ئكمبػل اػك اك ا مه الئاا ا ال ال ا د  عمبقاا ال ش ا  اخلانات ااهااا ال ش ا  الشا قت يف ب ممبا الماما  ف        

، واػ  مػل طػاؼ طمػشـ ا كمبػل الجقػاةص الػي  ػش ئكػ ف يف اللػاؼ 4داجلمبػا الؿ اا ه ئكاال ائ ااف  صمػات اثاػ  
                                                

1
 .630 عمبل ال ش ا  الشا قت، اااا ساد ، ص ةاااعا ػ:ا   ق  د، 610 :حتاه الشايل لقمبساسا ، ا  اان الشايل لق ش ا  ن ااال 
 .   68 ، صمرجع سابقحممبش د ئ ،  2

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 
 .14 ، صمرجع سابقدااؽ حممبش،  4
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اظمكػك  دػاار   اوا يف هل ئػشا ل لعمباتمبػا ادتػار  لهااومبػا ااسػاةقلمبا اانئاػا  ن اة لمبػا دا ملػلمبا الػا ض. ،اآل ا
 :1يف الجقا  ال الاا الماما   ممبار ئشعاا ا مبانسا اجلاشة يف قتلشماا ال كاال د  ال ش ا  اخلانات اال ش ا  الشا 

 ؛ئق  ا  شنا  ال ش ا  اخلانات االشا قت فامبا    ق  د  ئ ئ دمانسا  ار ممبا اجلاشة اا ااتلا 
   عمباؿ ال ش ا ؛لحتا  انفا اا  ت ئغلاا لعمباؿ ال ش ا  اارش اك اب مبالاا االرهااااا يف ئجاا 
  عمبقاػا الشا قت الي عاهة اا ئك ف دااقا جلمباا الاجػ ه ئاػلا دمػكل ماػل يف  نقػاص مقاػا  ال ش ا عمبقاا  ف

 ش  اخلانات اك فسػص دجػ ه ل ػاى، ممبػا ل ػا ئ ػا  لقمبػ لقمبش  اخلانات، ام ا ئ فل ال    لقامباي  ال ش ا 
 ؛ال ش ا اخلانات ئ اا  عمبقاا 

   اخلانات ر اهة ساعا  ال مبل قػا   جاسػب اطاا ػا  ا ش   ف مم ب ا ا ؤساا  ائ ر  لا اغاافاا ضم ا عق
شا قت م هااػا لػشى ااهانة فم ػا ئاا ػب خم قػي لاػئات اػ مه ا ؤساػا، الػ ال ػش ا لػ ا ايف هػل ااػ ه  ،ا ؤساا

اخلػػػانات د  ااػػػ  عمبقاػػػا  لقمبػػػش    سػػػ ات يف ا جلقػػػا ال ابػػػشة لا يف ا جػػػاط  األ ػػػاى،  ف اػػػ ا المػػػكل  اػػػمب
 ؛الشا قت ال ش ا يف ا جاط  لا األائات الي ه  ممبقلا دانااج  ال ش ا 

 نثمبا ا  ق اائاا ا اس وا، ام ا ا انا نثاـ الا ادا الشا قاا ا   مبش يف ا ؤساا؛ئ ماش سالاا األ 
 د  ال قا يف ا  ق اا  الشالا عق  األهات ااهانت؛ 
اخلػػػػانات،  اوػػػػا يف ا اجلػػػػا د ػػػػض الاجػػػػ ه   ػػػػش  ب كامػػػػ  ا اػػػػ مبا دا قت ن ا ػػػػا الالػػػػشا ش  ا ػػػػر ػػػػاهة  ػػػػمة  -

 ئ ااق  اا د ض ا  ا ي؛ يف ، لا يف ئ اا  عمبقاا الاسص، لا ةاجلش ش
ا اػػػك  اػػػل األطػػػااؼ األ ػػػاى يف هػػػل ليف ا ؤساػػػا سػػػ ات اػػػك  اػػػل ااهانة  ال ػػػش ا  اػػػا ضػػػاات ال قػػػا عقػػػ  عمبق -

 ؛اآل ا اللاؼ كمبق   اللاف ع اان لف نقص لبش ادئكاال الج ع  
اختػا   ا يػ ا القػاانا لا  اػ لاا ةالي ئ م عك ال ا ا الا قت، اعق  ضػ   اااشاه اآل  دا  ق اا  ا اس وا -

، ا ػش ئكػ ف اػك ا اػ  مبا ك احمل مبقػ ، مػل اااةاا ش ئك ف دت  قاا مالاجك، ا ش ئك ف االي  ،ي قااا  ا ااناو
              ا     يف الاااا اخلانااا لقمبؤساا.عق  باب 

اهااػػا ال ػػش ا  اػػك  مػػل هات  دػػ دمػػكل ماػػل ائ ػػ ثا ثاال ػػش ا  اخلػػانات ئػػؤ  عمبقاػػا لف ناػػ ج جنلال ػػا دمػػا سػػا  ا       
 لسػػ  ا الػػا رمػػ  ئاػػيادال ػػايل ا  ػػش حتقاػػ  لاػػشاؼ ار ممبػػا ااػػب لف ئكػػ ف عال ػػ لا  ،اخلػػانات اجلػػاف ال ػػش ا 

 لقمػػاما اػػك لاػػل ئػػ فلئق  ػػا نثػػاـ الا ادػػا المػػااقا  ا  اػػاهؿ اتػػاهؼ  ى   ػػاافالا   كااػػلال عقػػ  لسػػاو ااجاػػال ال اػػا 
   .لمم محا ا لقمبااشم  ادا ت األطااؼ  ا  ا  قسا

                                                
 .168 -164ص:  اا  هت وش قت اآ ااف، اااا ساد ، ص 1
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 لها والعوامل المحددة الخارجي جودة عملية التدقيق .2.1.1
ع اػان لف دمانسػا الجػا ال ػش ا  اب ممبػا المػاما ، دئ  م ا هة لهات عمبقاا ال ش ا  اخلانات اك لدار ا لقاا         

   .صم قلا دشاف  امبا لاالي حتكمب   ا ل األ ال اا اا لجااان اع ا   د   االاألاك هاف 
الكك  ال  ،لا اك  الؿ ا ا ا لقبال    ثا د شة ع اال س ؼ رمااؿ ال لاؽ ف ا هة عمبقاا ال ش ا  ئ       

  ا ق  ه اك ا هة عمبقاا ال ش ا . لك صمب لاال لف نا  
 الخارجي عملية التدقيقجودة المقصود ب. 1.2.1.1  
ئ ا ػػي ااضػػ  ادػػاال اا اػػ  عقاػػ  اػػك  اػػل  فاػػ  عقػػ  الػػاغا اػػك لشماػػا االػػـ  اػػ هة ال ػػش ا ،  ال لنػػ  ه  ػػاه        

ا   ققػا  د ػض ا اػااااسػ ؼ ناػ  اث افامبا  قت   الؼ آناةلا ائ الاوا، اا ااا  لك  ى  ،الااب   االشانس 
 :د 

 ػػػشنة ا ػػػش   عقػػػ  ام مػػػاؼ لعمبػػػاؿ الغػػػش ااالب اػػػاؿ اعػػػشـ ان ثاااػػػا  اخلػػػانات  هة عمبقاػػػا ال ػػػش ا  ق ػػػش جبػػػ       
 .   1اراادا  ا شناا يف الق اةا ا الاا لقمبؤساا حمل ا ااا ا اال اقا  عجلا يف ئقا امه الاج ت

الػي لوػشناا جممبػا احملاسػا   )  (4SAS N° 4نمػاة ا ػا ل ا ااا ػا ن ػا  اػك اجثػ ن ال ػش ا االػـ  اػ هة لاػا        
ل ػػئاـ ق ػػا ل ال ػػش ا  اا ػػا ل األهات اػػك طػػاؼ القػػاةمب  د مبقاػػا  سقػػ  اػػك  ػػالؿ اال  1974القػػان نا  األاا كػػت عػػاـ 

 .2ال ش ا 
االئاػػاؽ عقػػ  االػػـ  اػػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا ، باػػ  لاػػا عقػػ  ااػػ  ى الشناسػػا  األماهظماػػا فقػػش اسػػ مبا عػػشـ        

  لسػػاو االل ػػئاـ دا  ػػا ل ا لجاػػا، لاػػا هناسػػا  ل ػػاى ئاجػػ  د ػػض الشناسػػا  اال اػػا جلػػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا   قػػـ  عقػػ
  القػػ اةا ا الاػػا اػػك األ لػػات لا ال سا اػػا  ا ػػؤثاة لا اجل اا ػػا، ممبػػا ئجاالػػ  هناسػػا  ل ػػاى ُ قُػػفقػػش عاف ػػ  عقػػ  لنػػ  

 .ة عمبقاا ال ش ا  اك اجث ن ئشناا اخللا الكقت لق ش ا ا ه
اراػػادا  دا  ػػا ل  اػػش  ل ػػئاـ ا هة عمبقاػػا ال ػػش ا  اػػ  الجثػػا  لالػػا عقػػ  ل ػػا جلػػال دػػك لف ال  ا ػػي األفملػػل        

ل ػئاـ ق ػا ل ال ػش ا ، ممبػا ا ا الاػا اػك األ لػات اػ  ن ػا  االمػ ف لف  قػ  القػ اة  ،ا لجاا ا  اعش اآهامه الاق ؾ ا لي
لف ئ ا ػػي اػػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا  عقػػ  ل ػػا ئشناػػا اخللػػا الكقػػت لق ػػش ا   جق ػػ  الش ػػا  ى بػػش اػػا،  لػػك ألف االػػـ  

اػشاؼ األحتقاػ  لف امػ لك مػ ف ، 3ش   لا ا ااا ا  امئ عق  ل لات الق اةا ا الاا لم ا اك ئامائمه عقػ  ل لػات ا ػ
 . اق ا ل ا هول ئاـ ال   اىن  ال اك  الؿ اال ال ش ا عمبقاا ا ج طا اك 

                                                
1 Eustache. Ebondo, Wa. Mandzila, OP.Cit, P 208.  

 .380، ص 2013، هان ال  قاا اجلاا ت، ااسكجشن ا، ا ا، معايير المراجعة الدولية والتأكيد المهنيعاش ال اامه ن ا عقت ادسائا الااش دسائا،  2
 .382-381 ص: ا ااا الااد ، ص 3



 .الحوكمة دعائم كأحد الخارجي التدقيق ...........................................................................:............ثانيالفصل ال

 

 
56 

 الخارجي المدققالتي يقوم بها  عملية التدقيقالعوامل المحددة لجودة  .1.2.1.1
اجلػا ع ااػل ا  ققػا دالمػاما   ،مب عػا اػك ال  ااػلق اخلػانات  الي  قـ  هبا ا ػش   ئ  ثا ا هة عمبقاا ال ش ا        

ااػػشى  ،يف ئ اػػ  ا ػػش   اخلػػاناتدا  ػػا ل ا لجاػػا  اػػ مه األ ػػلةشى ال ػػئاـ قػػ ئػػائاا لساسػػاحمػػل عمبقاػػا ال ػػش ا ، االػػي 
 شنوا عقػ  ئػ فل الثػااؼ ا الةمبػا لػ  ألهات لعمبالػ  ااحملافثػا عقػ  اسػ قالل . اع ااػل ئ  قػ  دػاألفااه القػاةمب  د مبقاػا 

ماػاتة مااتئػ  ا ااػشى   ،   لمب ػ  يف المػامالجاػا لثجػات لهاةػدا  ػا ل ا  اخلانات شى ال ئاـ ا ش  ق ئائاا، االي 1ال ش ا 
 سػػ ؼ .ا، اهناػػا ااكقػػا عمبقاػػا ال ػػش ا خت ػػاص ا لػػاـ ا ج طػػا هبػػا  اػػااتا  ا  اػػانمه لقمبػػش ق  ا اػػاعش ك ا ػػموا 

  قت: دمكل لم ا ئا ال اك  الؿ اا ت مه ال  اال ن لاؽرمااؿ لف 
 بالشركاتوالتي تتعلق عملية التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي جودة ل المحددةالعوامل  .1

ظمكػػك ئا ػػاقلا اػػك  ػػالؿ  الػػي  قػػـ  هبػػا ا ػػش   اخلػػانات اجػػاؾ عػػشة ع ااػػل ئػػ سكا يف اػػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا        
 الجقا  ال الاا:

 ال ػػػش ا احملػػػشهة جلػػػ هة عمبقاػػػا   ػػػا لا ش   اخلػػػانات اػػػك لاػػػا ا ػػػاسػػػ قالؿ     ػػػم :اخلػػػانات  ػػػش  ا سػػػ قاللااا ،
سػ قاللاا ا ػش   اخلػانات قػشت  شنئػ  ا، ائ سػشه 2س قاللاا لقمبش   ال ا ىن اال فاةشة ل فال ش ا  دشاف ئ فا اال

 .3عق  ال مبل دجئااا اا ض عاا ابااه يف مجاا األا ن الي ئ اث عقا 
             نثػػػػاا  ػػػػا  ا لػػػػكاػػػػك لدػػػػار ا  لقاػػػػا  الػػػػي ئااضػػػػلا ب ممبػػػػا المػػػػاما   اسػػػػ قاللاا ا ػػػػش   اخلػػػػانات ئ  ػػػػم           

4ئػػػػ فامه لػػػػ  اػػػػك  ػػػػشنة عقػػػػ  الجقػػػػش ا دػػػػشات الػػػػالت دكػػػػل ا ضػػػػ عاا اا ػػػػشا اا بػػػػ ؿ الااانػػػػا  ا الاػػػػا لقمبؤساػػػػا
،                                                  

 كػػ ف ا سػػانا اػػك مػػل عال ػػا دػػ ف ا ػػش   اخم قػػي ال مػػا  ا  ارش  ػػا  ا ػػا ل ال ػػش ا  الشالاػػا  لئاػػلػػ لك فقػػش ل
ئاقػشمه  ػش    ػاه ا اا  ا مباعاػاافا ػش   اخلػانات ا ػاث  ى ضػغ    ،5اك د  ا لف ئاقشمه دػااا اػك اسػ قاللا  

 :6س قاللا  ، االي ظمكججا  صماراا فامبا  قتا
اػك  ا ػش   اخلػانات عقػ  ائا ػا ا   ػاه ا ااالاػاب  ؿ ا ش   عق  ائا ا ااجافا ا   اه ا ااالاا:  ف ب ػ ؿ  -

، ااػك لا قػػا  لػػك لف ئكػ ف لػػ  عال ػػا االاػػا   ػػ ابااه  ا سػػ قاللاا جمػ ة الػػي  ػػش   باػاداوا   ػػش وش ػػشا  اػشل 

                                                
 .387ا ااا الااد ، ص  1

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

-15:االطالع، ئان خ (2004) 7626، جمقا ئجمباا الاافش ك في قطاع غزة من دولة فلسطينستقيل المراجعين الخارجيين وحيادىم االعوامل المؤثرة على   سي حممب ه ااد ع،  

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

 .11 -7ص:    سي حممب ه ااد ع، اااا ساد ، ص 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58276
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ألبػػػػش األدػػػػياص  الا اوػػػػا لا لف  كػػػػ ف امػػػػاالااادػػػػاة لا غػػػػل ااادػػػػاة، لا ب ػػػػ ل  عقػػػػ   ػػػػاث لا ماالػػػػا، 
 ؛لف ئك ف ل  نااا اك الاواا الي حتققلا ا جم ةا ائال  دا جم ة، لا 

 ؛ى اانب  شاا  ال ش ا   اس مان ا هب مه ا ؤساا  هان ا ا  شاا  ئقشب    -
      ؛نئاا  لقمبش   اخلانات لا عال ا  اادا اا لبش ا شنات لا بااقت األسلاااا ه لت    -
انغػػا اانالػػا  اةجػػ نئاػػا  ا ػػش   اخلػػانات اػػا ردانئاػػا  ا ػػش   اخلػػانات اػػا الئدػػ ف:  ف للػػ ؿ فػػ ة اطػػ ؿ فػػ ة  -

 ش  ؤهت طػ ؿ اػ مه ال ال ػا  ى ئ طاػش ال ال ػا المي ػاا دػ  ا ػ ػفقػش  ،فقش ئك ف تا ا انػب سػقااا ااصمات
، األاػػا الػػ ت  ػػش ضممبػػل ا ػػ  ئغاضػػت ا ػػش   عػػك د ػػض األاػػ ن، ااػػ ا دػػشانمه عمبقاػػا ال ػػش ا ا هانة ا جمػػ ة حمػػل 

ع اان لنػ  يف بػاال  م ػلة اال سامبا   ا ل  نا يف اال ال ش ا  اعق  اس قالؿ ا ش   اخلانات، ؤثا عق  ن عاا 
 ؛دلااا ائشنصماا، اغالاا اا  ج قص دمكل اجقلا اك نئااا ا ش     ك ف ال لش ش األمم الس قالل

ا ااادػاة لا غػل ا اوا عجػشاا ئكػ ف لػيهانة ال جاا  ػا سػقل عق  ا ش   اخلانات، ضغ طا  ا   اه ااا ه  -
ع اػػان لف عمباػػل ا ػػش   اػػت المػػاما دمػػا صم قلػػا يف ا ضػػا  ػػ ة ائ ااجػػ  لا عئلػػ  دحتش ػػش لئ ادػػ  لا يف  ااادػػاة يف
 اوا يف هل ا جافاا المش شة د  اكائب ال ش ا  لقس ػ ؿ عقػ  ردػاةك اسػ ت د ػض ا جمػآ   ،1اقاننا د 

          .اقس ظ عق  اس قاللا   دما  ش  ؤثا دمكل 2لقس  ؿ عق  آنات اؤ شة   ا الا
عػم ال ػاه جممب عػا اػك ارقػ ؿ ت ا لااش  اااه  ار ممبا اخم قػي الشناسػا  اال مػا  ا  ارش  ػا لقمػاما         

ال مػػػا ا األاا كػػػػت  دػػػ  اػػػػ مه ال مػػػا  ا  ااػػػك ،دػػػػ  ا احملافثػػػا عقػػػ  اسػػػػ قاللاا ابااه ػػػا ا ػػػش   اخلػػػػاناتاػػػك الػػػي 
sarbanes-oxley act ػدا الاا األاا كاا  اال ت   ق اا   لئاـ الماما  ا شناا يف األس اؽ: 

اجسلػػػا باػػػ     ،سػػػ قاللاا ا ػػػش   اخلػػػانات اااا ا ػػػ اااػػػؤالا ضػػػمباف ضػػػاانة  نمػػػات جلػػػاف لق ػػػش ا  ئ ػػػ ى  -
الاػػقلا الكااقػػا يف حتش ػػش دػػاا  لعمبػػاؿ ال ػػش ا  ااألعمبػػاؿ األ ػػاى ا   ققػػا د دػػاس  اطقػػب عئلػػ  احتش ػػش 

    ؛3لئ اد  اال جاا  داج  اد  ااهانة ال قاا
   ؛لشى ا جم ةئ ا  ا ش   اخلانات  شة حمشاهة  -
 يف آف اابش؛ االس مان ااجا اجلمبا د   شاا  ال ش ا  ااخلشاا   -
اػػك دػػ  ا نسػػا بػػشاه ال ال ػػا المي ػػاا اا الاػػا دػػ  ااػػ يشات دػػاما  ال ػػش ا  اردػػاةك اضػػا ئمػػا  ا   -

       .1ا ش ق 
                                                

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

 . 2 ص  سي حممب ه ااد ع، اااا ساد ،  
3

 . 226 ، ص2012-02ال شه  ااا ا ان قا، اجلئاةا، ، جمقا لهات ا ؤساا  اجلئاةا ا،تدقيق التحكم المؤسسي في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها ااؿ ئ فا  ا ملشا ، عمبا   
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 ش اجػػاؾ اػػافا  ى اسػػ قاللاا ا ػػش   اخلػػانات ئ  ضػػداا: األ ال اػػا ل  اػػ  ا ػػش   اخلػػانات ل ػػئاـ المػػاما دا  ػػا لا
ااػشى ل ػ اا   ل ئاـ الماما دا  ا ل األ ال اا ل  ااجائ  ق  قشى اؤثاا  ل اى ئؤثا عق  ا هة عمبقاا ال ش ا  

ااػػاه  ااف ػػاي االمػػاافاا ا د ػػ  االع اػػان الق اعػػش االقػػ ان  ائ   ػػا  لوػػسامه ا  ػػا ، ااب اااػػا  المػػاما، 
   ؛مهعجش عمبقاا ا  اان 

 ف  دتػػػاـ عمبقاػػػا ال ػػػش ا    لقػػػب ااػػػ ه فا ػػػ  ا لجاػػػا عجػػػش ئ اػػػ  ا ػػػش   اخلػػػانات:   اػػػان الكاػػػاتةل ػػػئاـ المػػػاما قا 
األف ئق ػػػل لبػػػش لعملػػػات  ،ماػػػل اػػػك اخلػػػمة اال  ااػػػل ال قمبػػػت اال كػػػ  ك ا اػػػ مبا  ا كااػػػل ااؤاػػػل ا  مب ػػػا دقػػػشن

ان قػػػات ا ػػػػش ق  لوػػػا  ك ػػػب ال ػػػش ا   سػػػقااا لقمبجمػػػ ة ا  اثػػػان ـ دت  ػػػ  دالكاػػػاتة ا لق دػػػا طمقػػػي آالاا ػػػ  لا عػػػش
 ،2ا كقا  د مبقاا ال ش ا     م القاا با  ا لملمباف ا هة عمبقاا ال ش ا 

ب عقػػ  اف اػػ هة عمبقاػػا ال ػػش ا  احتقاػػ  طمب بػػا  اا ػػا  خم قػػي األطػػااؼ  ا  ال ال ػػا ااػػعمب اػػا الملػػمب       
 :  3الجقا  ال الاا عجش ئ ا  ا ش   اخلاناتع اان االد   الماما األ   

ا ػل جلجػػا ال ػش ا  عقػػ   ،ئ اػػ  ا ػش   اخلػػانات اػك  اػػل ا اػاشم  لا اػػك لت الػا اكقاػػا اػك طػػافلاصمػب  -
 ؛لف ال  ك ف اجاؾ لت ئش ل ليهانة ال جاا  ا لملمباف اس قالل 

د ػ  االع اػان   ػ األا  ا ػش   اخلػانات عجػش ئ اػ عقػ   هانة المػاما ضػمباف االل ػئاـ دا  ػا ل األ ال اػا صمب  -
ئ ئ ػئ ااػاه  ااف ػاي ممبػا  جاغػت عقالػا   ااب اااػا  المػاما، الق اعش االق ان  ائ   ا  لوسامه ا  ػا ،

   ؛ل لك  ضا  األساو ا جلقت د فامبا    ق   اواا ، لا بش ش ال قا فا  مهاالماافاا عجش ا  اان 

اػك باػ  ال  مػش اػك  عجػش ئادػاس ،الكااتة ان اا ش   اخلانات االل ئاـ ق    اانادعق  اجللا ا كقاا صمب  -
ااػػ  امه ال قمبػػت االانائػػ  ا مئػػ  امس  ػػ  ا شنئػػ  عقػػ  حتقاػػ  األاػػشاؼ احملػػشهة لػػ  اطمب بػػا  األطػػااؼ  ا  

   ؛ا  قسا

ا اف ػػ  قاػػاه  اا ػػا ل مه   اػػان اع اػػان عجػػش األ ػػ  د ػػ  اال عقػػ  اجللػػا ا كقاػػا د  اػػ  ا ػػش   اخلػػاناتصمػػب  -
دػ اؾ يف هانا  ئشن ااػا  اوػا، األماهظماػا لا اػك  ػالؿ اال شناسػا س ات اػك  ػالؿ ال ،الاشاؼ ار ممبا

دػػػشلال ل ػػػئاـ ا ؤساػػػا االت بػػػ ؿ هناػػػا الػػػ اوػػػا الف اػػػك الػػػاـ ال ػػػش ا  اخلػػػانات يف ال  ػػػ  اراضػػػا  دػػػشات 
      ؛4الماما  ب ممبا

 صمػػب عقػػػ  المػػػاما   نمػػػات لنثمبػػػا  اا اػػػا اػػػ هة عمبقاػػػا ال ػػػش ا  اخلػػػانات اا اد ػػػا لعمبػػػاتا د ػػػ نة ااػػػ مباة -
   ؛اال   ؼ عق  مااتوا ائقااا ن اةج لعمباتا

                                                                                                                                                     
1
 Philip .E Tetlock and Others, op cit, p  24  

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

 .230 ااؿ ئ فا  ا ملشا ، اااا ساد ، ص عمبا   
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  دكافػػا ا  ق اػػا  ااا ملػػابا    ااةػػا لااػػ     لهاةػػ لثجػػاتاػػاعشة ا ػػش   اخلػػانات اصمػػب عقػػ   هانة المػػاما  -
 ؛1ل مبق ئ ا  الال اراك اال مبل عق  بل مافا الجئاعا  اا مكال  الي  ش  ،الي ضم االا

ائ وػاائ  اال مبػل هبػا.    هناسػا االبثائػا ال جاا  الا اؿ اا ا ػش   اخلػانات صمب عق   هانة الماما ضمباف  -
 .2امل ا ا اك د ن  لف    ه دالجاا عق  لهات الماما الهات عمبقاا ال ش ا  اا قسا مجاا األطااؼ هب

 

 المدقق الخارجيبالعوامل المحددة لجودة عملية التدقيق الخارجي والتي تتعلق  .1

ل ئااػ  ااػك باػ   ااػ ،   لجثامباا لقمبػش   اخلػانات لثجػات لهاةػالمي اا اال  دالج ابت ال  االئ  ق  ا مه         
ظمكػك ئقاػاا ا  .االي    مبش عقالا لقسكػا عقػ  ا هوػادا  ا ل ا لجاا  الؿ  ااا  د مبقاا ال ش ا  يف الماما ، 

   : ىا مه ا  ا ل 

 ا ا ل الاق ؾ ا لي 
  ا ا ل الاسص ا اشا 
  ا ا ل اائالا دال قان ا 

 معايير السلوك المهني . أ
ئ  قػػ  اػػ مه ا  ػػا ل دمي ػػاا ا ػػػش   ااؤاالئػػ  ال قمباػػا اال مبقاػػا ااسػػػ قالل  اد لػػ  لق اعػػش ال جا ػػا ا لجاػػػا         

الالراػا قػػا  ػػج ك  عقػػ  اػػ هة القػػ اةا ا الاػػا ار ػاهة ثقػػا األطػػااؼ  ا  ا  ػػقسا احتاػػك لهات المػػاما ، اظمكػػك 
 :3اك  الؿ الجقا  ال الاا د قيص لاا اا اات  لف ن
  الجػػػػا ف ال ػػػػاا  الالراػػػػا  مبانسػػػػا باػػػػ  ل، ى اانػػػػب الالجػػػػا االػػػػ مات اال ػػػػشن ب قمباػػػػا ئػػػػ فا الشناػػػػا ال

ممبػػػاؿ ابش ػػػش ا انفػػػ  م. فا ػػػش   الالػػػب داا  ػػػا ل ا لجاػػػا ا جثمبػػػا تػػػا شه دالج ػػػ ص القان ناػػػاحمػػػ  اش ال ػػػ
  ة،الكاػاتاػك  القػشن الػالـر دػغاؿ   ػ فااف عقػ لا األالػ اعقا  ال  مش اك لف ا اانا  ال  ك   مػل  ،دان ثاـ

 .انا س مبداعقا  لف  الا عق  ئك  جلا صمب ممبا 
 :حمافث ػ  عقػ  قمبػش   اخلػانات ل  ف اػك األاػ ن اتااػا ال مب ا داالس قاللاا يف لهات ا لجا يف اثلػامه ائاكػلمه

لف    جػػب مػػل اضػػ اا اػػك دػػ  ا لف ئاقػػشمه دػػااا  ب عقاػػ اػػا سػػ قالل ، لػػ لك اا  ثقػػا اجلمبلػػ ن يف بااه  ػػ 
لكػػك عقاػػ  ا لػػا  فقػػا ال سقػػت د ققاػػا ااػػ ققا ئاػمب  لػػ  دمذمػػار المب ػػ  ق ضػػ عاا انئااػػا،  ،اػك اسػػ قاللا  

                                                
 .320.- 319 .ص:ادسائا الااش دسائا، اااا ساد ، ص عاش ال اامه ن ا عقت 1
 .330ا ااا الااد ، ص   2
اجلئاةا ال ا ا ااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اواة، ا جثا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ الجا ال ش ا  يف  اقشاا، المعايير الدولية للتدقيق اشا قا حت  عج اف: رعااا ن ن الش ك، 3

 .8 - 5: ، ص ص2010لم  دا  12-11 ات ، سكاكشة، اجلئاةا،  1955لا   20مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا  اك طاؼ
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. 1ف ئااػا ممبػانا تػ مه الجئااػا اا  ضػ عاالا سانا اك مل عال ا بقاقاػا ظمكػك لف  ك ف  ى اانب  لك 
   .دغاؿلا األال   ك   مل  اانا  ااجشادا  ال  األاا دالجااا م لكا 
 اخلػػػانات ئقػػػـئ ا ػػػا ل ال ػػػش ا  الشالاػػػا ا ػػػش   :لملػػػمباف اػػػ هة ال مبػػػل ان عا ػػػ  الالراػػػا دػػػ ؿ ال جا ػػػا ا لجاػػػا 

امػػػ لك األاػػػا  ،مػػػاؼ اػػػك الج عاػػػا  دقػػػشنف ئ اػػػا لئاػػػمب  ألدػػػغال  المب ػػػ  دػػػ عت الػػػي اد جا ػػػا  امبانسػػػق
 .ااعش   ااجشادا دالجااا  

  ا ػػػش   دػػػاب اـ الاػػػا ا لػػػي ااااػػػب  ا ػػػا ل ال ػػػش ا  الشالاػػػا للئاػػػ  الاػػػا ا لػػػي ااااػػػب ال كػػػ ا: باػػػ
االي  ػش  كػ ف  ػش ب ػل عقالػا لثجػات  ،اوا دال مبال ال ت  اااا باادائ اخلساان األ  فماتعشـ ا  ال ك ا
 .ناا ق افقا ال مبال   ال ا ااا اعمبقاا 

ل ػئاـ هبػا ا اػشا  الػي صمػب عقػ  ا ػش   اال: لقش بشه  ا مه ا  ا ل ا لقاػا  ال مبػل الميداني معايير الفحص . ب
 االي نقي لا فامبا  قت: ، ااا  د مبقاا ال ش ا عجش 
 ئجاالػػ  ا  ػػا ل الشالاػػا لق ػػش ا  ختلػػاا عمبقاػػا  سػػ جاه  ى لهلػػا اقج ػػا: لقػػشاسػػ يشاـ ال يلػػاا االمجمػػا ااال

 ى ضػاانة  اػاـ ا ػش   د ضػا  لػا باػ  هعػ   399 ب  ا  اان ن ا 300ال ش ا  اك  الؿ ا  اان ن ا 
لػػي ئاػػمب  لػػ  دملػػمباف ئ ااػػ  اجاسػػب ، االقاػػاـ دمجمػػا ئجااػػ  الااػػ ، اا2اسػػ ائا اا دػػااقا ل مبقاػػا ال ػػش ا 

امػػ لك اقاننػػا األهات الا قػػت  ،لا االػػ سكا لم ػػا يف ال  ػػ  اال سػػاةلالػػ  ذمػػار ا لػػاـ ا  مقػػا  رمػػ    ااناػػ 
عقػػػ  ضػػػاانة  500اػػػك  ػػػالؿ ا  اػػػان ن ػػػا  ، ممبػػػا ن ػػػ  ا  ػػػا ل الشالاػػػا لق ػػػش ا 3لقمبػػػش   قػػػا اػػػ  ااػػػلا

  اػػ لاا اػػك الج ػػاةج ا جاسػػاا الػػي ال وػػ ؿ  ى ع مبػػاه ا ػػش   عقػػ  لهلػػا مافاػػا ااالةمبػػا بػػ   ػػ مبكك اػػكا
  .4 التا  دشات نل   دكل ا شا اا اااؤالاا

   ضػػػاانة فسػػػص  اخلػػػانات ئقاػػػاا نثػػػاـ الا ادػػػا الشا قاػػػا: لقػػػش لاااػػػ  ا  ػػػا ل الشالاػػػا لق ػػػش ا  عقػػػ  ا ػػػش
،ممبػػا هع ػػ   ى ضػػاانة فلػػا ا ؤساػػا قػػا  كاػػت 315ائقاػػاا نثػػاـ الا ادػػا الشا قاػػا اػػك  ػػالؿ ا  اػػان ن ػػا 

ا كقاػ  دالا ادػا اااهانة دجػ ابت الملػ ي  لالاػكل سش ش ائقااا خماطا األ لات اجل اا ا، الف  لقا عقػ  
 .5يف ئ مباا ائجاا  الا ادا الشا قاا

                                                
1

 .6   سي حممب ه ااد ع، اااا ساد ، ص 
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 .               
 .10رعااا ن ن الش ك، اااا ساد ، ص 3

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  .  

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a016-2010-iaasb-handbook-isa-300.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a022-2010-iaasb-handbook-isa-500.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf
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 يف دػػكل داانػػا  ب اػاظ دكافػػا لاناؽ ال مبػػل الػػي ئ  قػ  دكافػػا األاػػ ن اتااػػا لثجػػات عمبقاػا ال ػػش ا  سػػ ات اال
 ػػػػشة  ان ناػػػػا ابجػػػػب ، 1جمقػػػػشا  لا ل ػػػػا اسػػػػاةل ختػػػػئ ك ل ػػػػاىا لاناؽ لا اسػػػػاةل  لك اناػػػػا لا ااػػػػ قا ل

 اعمباقػػػػ   ا ػػػػش   اخلػػػػاناتعقػػػػ   ق ػػػػش ا لا  ػػػا ل الشالاػػػػا  لاااػػػػ ، ممبػػػػا 2ال اػػػا ب غػػػػل الملػػػػاانت حمل  ااػػػػا
ام لك حتش ػش نسػالا ا لمبػا الػي مقػي هبػا ا ػش   االااػ ، ممبػا  ،ئااؽ عق  بق ؽ اااااا  مل طاؼاال

 .  3ااؤالاا ئ طل ا اانا  ااادااؼ عقالاا ش   اخلانات  محق 

   مااتة  اااتا  ان قات ا ش ق  ا ااعش ك اخت ا لا عق  ا لاـ. 

   اع اػػان لف ال ػػش ا  هناػػا ااكقػػا عمبقاػػا ال ػػش ا  ا اػػ ه ال  ػػ :  ائكػػئ االػػـ  ااكقػػا عمبقاػػا ا ااا ػػا عقػػ
ع مبػاه الكااػل عقػ  ا لػك دػشال اػك اال ، ب ػاةاا بش  ػا عمبقاا ظمكك وػااغ لا يف دػكل دػاااج السػالاب

األبكػػاـ اال قػػش اا  المي ػػاا  ػػش قت اراػػادا  دمػػا  ػػؤهت  ى الافػػا اػػك ماػػاتة ااكقػػا ال ػػش ا ، األاػػا 
 ياااوػػػا. مػػػ لك األاػػػا دالجاػػػاا الػػػ ت  ػػػج ك  عقػػػ  اػػػ هة عمبقاػػػا ال ػػػش ا  ا ئ ػػػش اػػػك ثقػػػا ا اػػػ يشا  

لقػػ سكا يف ال  ػػ  اػػك طػػاؼ ا ػػش ق  لثجػػات  اػػاالا قلػػاالا، ادمػػا ال دػػك فاػػ  فػػمف  اػػ ه ال  ػػ   ػػش ئػػؤثا 
عقػػ  لهات ا ػػش   فاػػت ال ش ػػش اػػك األباػػاف  ػػش ئملػػلا اكائػػب ال ػػش ا   ى ختاػػاض ا ػػ  عمبقاػػا ال ػػش ا  

 .4اال ش ا  دما  ش  ؤثا عق  ا هو ا  اةلا  ال اس ااات مل ا لقاا  ا اااتا  عمبقاا
ئقا ػػا حمػػافظ اراػػادا  ا ااػػا األساسػػت دالجاػػاا لقمباػػاشم  ادػػا ت األطػػااؼ  :    ػػممعتتايير مرتبطتتة بالتقتتارير . ت

 ا  ال ال ا لقسكػا عقػ  لهات المػاما اعمبقاػا ئاػالاا ااػشى ماػاتة نثػاـ الا ادػا الشا قاػا هبػا داع اػانمه ال سػاقا 
ي  اقغلا اػك  التػا عػك نل ػ  الاػي ااحملا ػش بػ ؿ اػشى ا ػشا اا اوػسا القػ اةا ا الاػا الػي  القان ناا ال باشة ال

 ضم اا  ا ل داش ااختا   ااناوا االس  مبان ا. الي مقي د ش اقلا امجاا ا  ق اا  ا لمبا
ل ػػئاـ ق مب عػػا اػػك ا اػػاه  االا ػػش   اخلػػانات عقػػ   ق ػػش ا قػػش لاااػػ  ا  ػػا ل الشالاػػا ليف اػػ ا ااطػػان ف       

 : 5عجش  عشاهمه ل قا امه االي نقي لا فامبا  قت
ؾ اراػػػادا  ا عػػػشاه القػػػ اةا ا الاػػػا اااػػػ ااػػػ مه  دػػػانة ال قػػػان ا  ى اػػػشى ابػػػ اـ ا اػػػاه  احملاسػػػااا عجػػػش  -

 ااحملاسااا؛

ايف بالػا ئغالاػا صمػب اادػانة  ى  ،ال  ماش عق  عشـ ئغال طاؽ ئقػشب القػ اةا ا الاػا اػك هانة  ى ل ػاى  -
 لػػػك اػػػا ضػػػاانة ئقػػػشب القػػػ اةا ا الاػػػا دػػػاللاؽ القشظمػػػا ااجلش ػػػشة اػػػا ئااػػػاف نقػػػا  المػػػا  ااال ػػػ الؼ دػػػ  

 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 . 
 .16 اااا ساد ، ص ك، رعااا ن ن الش  2
 .13 ااد ، صالااا ا  3
 .393، 392، 391: ص ا ااا الااد ، ص  4

  .17 ا ااا الااد ، ص  5

 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-isa-230.pdf
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 اا مه اادانة  ى اشى اب  ات الق اةا ا الاا عق  الماابا  اال االا  الكافاا؛ -

اػػا لنثمبػػا الا ادػػا الشا قاػػا اطاا ػػا ااراػػادا  ااػػشى االت ا اا القػػ اةا دػػشات الػػالت ا ػػ ص نثاااػػا اا ػػش -
 عمبقاا ال اال. 
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ا لػػك  ،ئ اضػلا ل ػشة اػػئا  له   ى فقػشاف ال قػا يف اج  اوػا ال  ػ  ارػايلااػئ الجػا ال ػػش ا  يف   ف لاػا اػا       

 قاػ   ،د ض اكائب ال ش ا  ال ا اا يف عمبقاا  غش ااب ااال  اا الماما  الػي ئ  ااػل ا لػا ثا   ئ اطؤد ش 
 ش ػش الداألاػا الػ ت هفػا هبا، الي ئادللا عال ا  األطااؼاخم قي  الماما  ال ا اا اا  ال ش ش اك ، ااةا ا  مة

احماالػػػا ندللػػػا  ا اػػػ مه ا لجػػػا،نسػػػالػػػي حتكػػػا دما االق اعػػػش اال مػػػا  ا  الاااسػػػا اػػػك ا جثمبػػػا  االػػػشاؿ  ى اااا ػػػا 
 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. 

ا  اراوػقا،  اوػا يف هػػل ال لػ ن  اػ مه الجلػ ث قلجػا ال ػش ا  اخلػانات، اا قلػػا ئ امػب ؼهبػشا  ف اجلئاةػا        
يف  وػػػػالي ا جث اػػػػا اال   ػػػػاه ا لقػػػػااله،  ااػػػػ  ق مب عػػػػا اػػػػك  نا ػػػػاي اال   ػػػػاهت الػػػػي ئاج لػػػػا انغا لػػػػاسااسػػػػا اال

االػػػي سػػػ ؼ  ا لجػػػا،اػػػ مه  ائػػػجثا دمانسػػػ لا اال جثامباػػػا ااأل ال اػػػا الػػػي حتكػػػااألطػػػا ال مػػػا  اا  ااػػػ ااوػػػالبا  
الكػػك  اػل  لػػك سػجقـ  د قػػشب عػػاث اػ ائ بػػ ؿ الجػا ال ػػش ا  يف اجلئاةػػا،  رمػااؿ ئجااتػػا اػك  ػػالؿ اػ ا ا اسػػ .

 امػػ لك بق  ػػ  اااااائػػ  اخم قػػي ا اابػػل الػػي اػػا  هبػػا الجػػا ،اراػػادا  احتش ػػش الااػػ  حمػػافظئ ا ػػي  اػػك باػػ 
 .   س قالؿاج  االال ش ا  اخلانات 

                                                      .حقوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو وواجباتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابات فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الجزائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر: مهامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو محتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافظ .1.2.1
نقػػـ  لاال د قػػشب  ؼ اراػػادا  باػػب القػػان ف اجلئاةػػات سػػ حمػػافظبقػػ ؽ اااااػػا  ا اػػل ال لػػاؽ  ى الػػاـ         

   .ئ ا ي ااائ ل 
 الحسابات   محافظ تعريف .1
سالمػػػيص  :اػػػك القػػان ف ال  ػػانت يف اجلئاةػػا عقػػ  لنػػ  4اكػػان  715اراػػادا  باػػب ا ػػاهة  حمػػافظ  ػػاؼ        

الػ ت ضمقػ  يف باػادا  المػاما اهفائااػا الانا لػا ا الاػا ا  مبػػل عقػ  ال  مػش اػك ان ثاالػا اوػس لا، ممبػا  ػػش   يف 
 ، ال ثػاة  ا اسػقا  ى ا اػاشم باػب ارالػا، ايف، وسا ا  ق اا  ا قشاا يف ئقا ا جمق  ااهانة لا جمق  ا ش ا ك

 س.1باب ال ض اا ا الاا لقماما ابااداوا
 حمػػػػػافظا   قػػػػػ  قلجػػػػػا اخلاػػػػػل احملاسػػػػػب احمػػػػػافظ اراػػػػػادا  ااحملاسػػػػػب ا   مبػػػػػش  08-91ممبػػػػػا   ػػػػػاؼ القػػػػػان ف         
اان ثاااػػا راػادا  عقػ  لنػ  مػل دػيص ظمػانو د ػاا عاه ػػا دامسػ  اخلػاص احتػ  ااػؤالا   الجػا المػلاهة د ػسا ا

امػػػ ا اجلمب اػػػا   ،افقػػػا ألبكػػػاـ القػػػان ف ال  ػػػانت ،قػػػا فالػػػا دػػػاما  نلاو األاػػػ اؿ ،باػػػادا  المػػػاما  ال  ان ػػػا
 .2اال  اضش ا  االا مباعاا االجقادا 

                                                
 .188 ص ،4 اكان 715ا اهة   ،2007القان ف ال  انت، طا ا  ارانة ال شؿ، 1
  .654ص  ،27ا اهة  ،1991-04-27، ا ؤنخ يف 20  ق  قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا  ااحملاسب ا   مبش، ال شه ا  08-91الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، القان ف ن ا:  اجلا شة 2

 تنظيم وممارسة مهنة التدقيق في الجزائرواقع المبحث الثالث: 
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لنػػػ  مػػػل دػػػيص ظمػػػانو دامسػػػ  احتػػػ  ااػػػؤالا   الجػػػا ااا اػػػا عقػػػ  اراػػػادا   حمػػػافظظمكػػػك ئ ا ػػػي  دمػػػا سػػػا        
اال  مػػػػش اػػػػك سػػػػالا لا  ،اال قااػػػػشا  احملاسػػػػااا اخم قػػػػي ال مبقاػػػػا  الػػػػي ئقػػػػـ  هبػػػػا المػػػػاما  افسػػػػص القػػػػ اةا ا الاػػػػا

 .االادق لا لألبكاـ اا  لقاا  القان ناا
 الحسابات محافظ هام م .1
 حملػػػػافثتجممب عػػػػا اػػػػك ا لػػػػاـ ا ج طػػػػا  08-91اػػػػك القػػػػان ف  28لقػػػػش بػػػػشه القػػػػان ف اجلئاةػػػػات اػػػػك  ػػػػالؿ ا ػػػػاهة        

 :1االي ن ائاا يف الجقا  ال الاا ،اراادا 
االادقػػػا دتااػػػا لج ػػػاةج  ،اج ثمبػػػا اوػػػساسا لقمبجثمبػػػا  الػػػي  ػػػش   باػػػاداوا  مػػػلش دػػػ ف اراػػػادا  الاػػػج  ا -

 ؛اا الاا ادم قكاو  لاال مبقاا  الي دت  يف الاجا ا ج ااا ام ا األاا دالجااا ل ض ا

يف ئقا ػػا ال اػػال الػػ ت  قشاػػ   ا جمػػ نةالادق لػػا لقمب ق اػػا  ضمػػشه اػػشى  اسػػص وػػسا اراػػادا  الاػػج  ا ا  -
 ا الاف لقمبااشم  لا المامات لا بااقت ار ص؛ 

الماما الي  اا الا اا ؤساا  لا اتااا  الي ئ ا لا لا د  ا ؤساا  الػي  ئاا اا  د  قشن داا   دااـ اال -
   جاا ا ا  اااداة لا غل اااداة؛ ك ف فالا لققاةمب  دااهانة لا ا ال ك لقماما ا

م مػػا  ااطقػػا عقاػػ  ااػػك طاا  ػػ  لف   ا ػػل ا   قػا ا اػػل ك ااجلمب اػػا ال ااػػا لا اااػػا ا شاالػػا ا ؤاقػػا دكػل نقػػص  -
 اس مباان اس غالؿ ا ؤساا.

حملػػافثت  فقػػش بػػشه القػػان ف ال  ػػانت جممب عػػا اػػك ا لػػاـ األ ػػاى 08-91دااضػافا  ى ا لػػاـ احملػػشهة يف القػػان ف        
 :2 قت اا  مب قا يف  طالع جمق  ااهانة لا جمق  ا ش ا ك لا جمق  ا اا اا  قا ،اراادا 

 اا؛ا  الي لهمهبا اخم قي عمبقاا  الا  اعمبقاا  ا اا اا اال سقا  الي  اا -

داراػػػادا  الػػػي  ػػػااف ضػػػاانة  ه ػػػاؿ ئغاػػػلا  عقالػػػا د قػػػشب مػػػل اجاوػػػب ا  ارنػػػا اال ثػػػاة  األ ػػػاى ا   ققػػػا  -
 ا البثا  الملاان ا ب ؿ اللاؽ ال قاامباا ا ا  مبقا يف  عشاه ا مه ال ثاة ؛

 ا؛  ك ما ش   ا يالاا  ااأل لات الي -

ج الاػػجا دج ػػاة االج ػػاةج الػػي ئاػػاا عجلػػا ا البثػػا  اال  ػػساسا  لعػػالمه ااخلاوػػا دج ػػاةج الاػػجا ا الاػػا اقاننػػ -
 الاادقا.

اراػادا   عػشاه ال قػان ا اخلاوػا يف ال ش ػش اػك  افثتممبا نػص القػان ف اجلئاةػات عقػ  لنػ  اػك ا لػاـ ا  مقػا حملػ   
 :3ن ما اجلا اآليت ،اراال 

  عشاه ئقا ا   ي  عق  لساس   اان حت  ل داما  ا ااشما، ام لك  اان  هاا  الماما  لا انا اتا؛ -

                                                
1

 .654ا ااا الااد ، ص  
2

  .129 ص، 10 اكان 715 ، القان ف ال  انت، اااا ساد ، ا اهةال شؿ ارانة 
ا ق ق  ال طي ال ااك ب ؿ الجا ال ش ا   اقشاا  ى ،محافظ الحسابات بين المهام والمسؤوليات: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب اشا قا حت  عج اف: دا ات عمبا، 3

 .    5، ص2010لم  دا  12-11، سكاكشة، اجلئاةا،   ات 1956لا   20مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا ا جثا اك طاؼ  ، -ال ا ا ااآلفاؽ –يف اجلئاةا 
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لغاةلػا، لا اػا لبػش لعملػات جمقػ  ا ػش ا ك لا جمقػ   ئ قػش دػ  المػاما اا ؤساػا  األ ػاى ا ئاا اا  الػي اال -
 ا اا اا؛

 غل ال اه ا؛عقش اجلمب اا ال ااا  -

 اؿ؛ا   اان الماما دئ اهة لا  اض نلو -

 وشان القاا ا جق لا؛  -

 اؿ؛ا  دلاها  االس  مبان ادلاها  ار  يف ال      دجااا ال ئ  اار الادا اك نلو  نمات -

 س سقاؽ  ادقا لق س  ل  ى لسلا؛اوشان سجشا    -

 س غالؿ اباامه األنداي ااخلااةا اباامه ا ائاناا؛عاث ئ ش ل باامه اال -

    ااوشان.  فامبا طمص حتش ش س ا اه ان،  اوااوشان عك طا   الق  ت ال قي لال -
 الحسابات حسب القانون الجزائري محافظيحقوق وواجبات . 2

ا، افامبػػا   اراػػادا  جممب عػػا اػػك ارقػػ ؽ ئ جاسػػب اػػا ا لقاػػا  ا لجػػا الػػي ظمانسػػ افثتا مػػاع اجلئاةػػات  ػػش بػػشه حملػػ ف          
  قت س ؼ نا  اث الا ض اجلا:

ايف ال  ػػ  الػػ ت  جاسػػا  هاف لت   لػػان ااػػا  لقمػػاما حمػػل  ،عمبقػػ هات اثاقػػا  اااػػا اااػػشة أل اطػػالع عقػػ  ل ػػارػػ  يف اال -
 ؛08-91اك القان ف  35اا ا باب ا اهة  ،ال ش ا 

 ؛ب  ال ق ت عك الااانا  ااا ملابا  االقااـ دكل ال ا اما  الي  اااا الراا -
 ؛اك القان ف ال  انت 4اكان  715ا، اا ا باب ا اهة ةاال  اللان ارس شعات اجلمب اا ال ااا يف ب  القااـ دا -
 ؛08-91اك القان ف  35ى ا ااشم ، اا ا باب ا اهة  ب  ار  ؿ عق  و ن اك اا لانا  االااانا  ا اسقا  -
 ؛ا مباعا  جمق  ااهانةاب  ا مانما يف  -

 .ار  يف ار  ؿ عق  األئ امه -

 دال فات هبا، ااك  اللئا  ،جممب عا اك ال اااا اراادا   افظا ماع اجلئاةات حملممبا بشه            

 :1د  ا مه ال اااا  ن ما
  دكاااػا لف ظمػابجب مل ئ اؼ اك دػ ن   ،لاا    لهاةعجش ال جا ا ا لجاا ال سقت دشناا عقاا اك الاوانا ا  -

 ا لجا ادافلا؛

االماعاا طاقا لقمبقا ا  ا لجاا مل األعمباؿ الملاان ا اا اااعاة ااشل ارااه ااا الص ا د جا ا  مه اجائ -
  ا لجاا؛ا ام ا الق اعش األ ال اا  ،ا لق دا

                                                
1

 15، ال اهن يف 66  مبش، ال شه قان ف ل ال اا  الجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا  ااحملاسب ا لا  ملمبك  136-96اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، ا اسـ  ال جاا ت ن ا:  
 .6 -5ص: ، ص1996لفا ل 
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ؾ احملاساا ا عشاه ار اقا اال ا اش االا ادا ارااداا ااحملاسااا ااامد ا   ققا لاا   قـ  عجش دمانس   لف  -
 ائ اضما  الماما  ايف جمق  ال اال قا   يت: ااال  اضما  اجلااةا

 ا لق دا د جا ا؛  جا  اخلشاا   ●  
 ا  ا  عقالا؛ ااؿاآل ضمـ  ●
   قا الئد ف؛   ●
لش   نل ا ا قال  فُئك      ادا يف جماؿ ن ادا اراادا  مل ال سا ا  الملاان ا الي اك د  ا لف  ●

 ااؤساا.
 ب اـ الماعاا؛ا  ابلا باب طاا ا ا لمبا يف هل ااا ا ت  سمبل اااب اااؤالاا هناسا ارق ؿ األم ا اال -
 ؛عجش القااـ قلمب   امي االااؤالا    اجلا ئ ا  لم ا اك حمافظ لقساادا    سمبل مل اابشيف بالا  -
سػػػ قالؿ ا ى اااػػػب القاػػػاـ قلااػػػ  دمػػػاؼ اضػػػمبل ئكػػػ ف عال  ػػػ  دئداةجػػػ  لا ا مقاػػػ  ااػػػ جشة  ى األاانػػػا ااال -

 الي؛
مػا  ا  ا  مبػ ؿ هبػا يف اػ ا ق لضما  المػاما  عقػ  ابػ اـ رداةجػ   الا فامبا طمػص ال  ػاضما  اجلااةاػا ائ ػا  -

مه باػػػاهمه ااسػػػ قالل  احتمبقػػػ  اػػػا ل ػػػ  االب ااطػػػا  الالراػػػا ل  جػػػب ال  ػػػ ع يف اضػػػ اا ئ اطػػػؤ  ػػػش ئمػػػ    ،ا(ػػػاؿ
 ؛ا اؤالاا

 ؛هات الج    ال يف د ض اراال  ا ج  ص عقالا يف الق ان  اال جثامبا  ا  مب ؿ هبال ق ـئ داا ا لجا يف  -
قػػ  الجقادػػا ال طجاػػا يف لاػػل دػػلا اابػػش داسػػالا ا وػػ  عقالػػا اػػا اوػػل اسػػ الـ صمػػب عقػػ  ا لػػي لف   قػػا جم -

 .د ت بشث ااـ طال عق  باائ  ا لجاا
 التطور التاريخي لمهنة التدقيق في الجزائر. 1.2.1
لقػػش عافػػ  اجلئاةػػا اجػػ  االسػػ قالؿ عػػشة حتػػ ال  ا   ػػاه ا، ا ػػالؿ اػػ مه ا اابػػل الػػي اػػا  هبػػا  ااػػ  داػػك        

اػػػػ مه  اػػػػك القػػػػ ان  اال مػػػػا  ا  ئ مبادػػػػ  اػػػػا سااسػػػػاوا اال   ػػػػاه ا الػػػػي ااػػػػئ  مػػػػل اابقػػػػا، باػػػػ  نمػػػػئ جممب عػػػػا 
ااػػك دػػ  ئقػػك  ،الا ادػػا عقالػػادمانسػػا الػػ سكا االاػػالاة ا  دمػػكل ماػػل عقػػ  ئجثػػاا عمبػػل المػػاما  اماااػػا ال مػػا  ا 

الػػ ت هعػػا ا ؤساػػا  ال طجاػػا  68/107القػػان ف ن ػػا ا ػػل  ،ئػػش ا  اراػػادا اخلاوػػا د جثػػاا الجػػا  ، القػػ ان القػػ ان 
 اغلاػا حمػافثت اراػادا    ػش ال  مػش اػك سػالاا اا ػشا اا باػاداوا،   ا  اللادا ال جاعت اال  ػانت  ى ئ اػ

، اظمكػك لف نقيػص لاػا ا اابػل الػي اػا  ااكق لػاا ال ػش ا  الجػا  ئجثػااب ؿ  ئج ب يف جممبقلااالي  ،اك الق ان 
  قت: ئاةا اك  الؿ االجا يف اجلا مه ا هبا 
 ا   قػ   31/12/1969د ان خ  107-69لاا اا اائ ا مه ا ابقا وشان األاا ن ا  :(1980-1969) :المرحلة األولى

، االػػ ت بػػشه الػػاـ اااااػػا  حمػػافثت اراػػادا  يف ال  مػػش اػػك سػػالاا اا ػػشا اا 1970دقػػان ف ا الاػػا لاػػجا 
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الػ ت  16/11/1970ا ػؤنخ يف  173-70ن ا اسػـ  ن ػا ا اوػش ،1باادا  الو ؿ المػاما  اا ؤساػا  ال مب ااػا
مػػاو   الػػ تاػػات دكاااػػا حتش ػػش ااااػػا  االػػاـ حمػػافثت اراػػادا  يف ا ؤساػػا  ال مب ااػػا ادػػا  ال مب ااػػا، ا 

الجػػا حمػػافثت اراػػادا   ى اػػ هات  اااػػجش   ،مباا ػػب هاةػػا لق اػػال يف اػػ مه ا جثمبػػا مالجػا حمافثػػا اراػػادا   
ااػػ ا اػػا  ،لػشى الشالػػا اع ػػم حمػافظ اراػػادا  ا هاػػاادال ػػايل  ،جلا اػػك طػػاؼ ار ػا ا الاػػااػالشالػا الػػ  ك  ػػ ا ئ ا

، لاقاػ  د ػش  لػك 2اا  مب ل يف سما ال اال ا  ا  ،ال ا ا اا ال  ا  اال   اهت الااةش يف ئقك الا ة يفجا ا  
باػػػ   ،ا   قػػػ  د جثػػػاا الجػػػا احملاسػػب ااخلاػػػل احملاسػػػب 1971-12-29د ػػان خ  82-71ت ن ػػػا وػػشان األاػػػا الاةاسػػػ

اػػك  ائاال لمبػػا، ادػػاا  9 ى غا ػػا ا ػػاهة ن ػػا  4 ى حتش ػػش ا   ػػاص مػػل اجلمبػػا يف ا ػػ اه اػػك ا ػػاهة ن ػػا  ئلػػاؽ
 ى مػ لك   ائلػاؽ ؛21 ى غا ا ا اهة ن ا  13اك ا اهة ن ا  دمانس لمبا، اماااا 12ا اهة ن ا  ب  10ا اهة ن ا 

66 ى غا ا ا اهة  22ماااا ئمكال ا(ق  األعق  لقمبساساا اماااا ئاالمه اك  الؿ ا  اه اك 
3. 

 اا  عاهة ئجثاا اال   اه ال طي اااكقا ا ؤساػا  ال مب ااػا اال   ػاه ا الػ ت  :(1988-1980) المرحلة الثانية
م ا مػػػاع اػػػالػػػ ت ااػػػئ ا ابقػػػا الاػػػادقا، ل تد ػػػش الملػػػ ي ال اػػػال  1980الاػػػقلا  ال مب ااػػػا اجػػػ   فاػػػ دػػػاع  

اال ػ هة ثاناػا ل ػا   ،اك  الؿ ال يقت عك االػـ   ئ ػشه الا ادػا ،اجلئاةات عق   عاهة الجثا يف ال هااا الا اداا
 80/05ن ػا  لػك اػا وػشان القػان ف  ػش ارػش اػك اال ػ الال  اسػ ت ال اػال، امػاف   ، ا لػكالا الاا االج عاا

10/30/1980ا ؤنخ يف 
باػ  لعلػ  اػ ا القػان ف جمقػ   ،اك لال  نسات آلاا  ن اداا ف الا  ؤساائجا ال طجاػا 4

، 5اؿ ال مبػ اتا ػ نلواا ااخلانااا عق  ا جثمبػا   ا  احملاساا مافا ال الباا  ا   ققا قمبانسا الا ادا الشا ق
 ،اػػػك باػػػ  دػػػاا  ال  اػػػ  اا لػػػاـ اال اااػػػا  اا اػػػؤالاا  ،ال ػػػش ا  يف فػػػااغ  ػػػان  ه ػػػل الجػػػا لاألاػػػا الػػػ ت 

ئػػان خ  1984بػػ  سػػجا  االػػ ت اسػػ مبا، 70/173ا اسػػـ   ااضػػمبجا   69/107اػػك األاػػا  39 اوػػا د ػػش  لغػػات ا ػػاهة 
اه  ،عقػ  انؽ الف اػ ا القػان ف دقػت بػم   الي ا لجػا،  اػاال ت اػات لا اػش ئكا ،1985 وشان  ان ف ا الاا لاجا 

 اوػا يف هػل الػجقص ارػاه  لػ لك اجلػا عػشـ ئػ فا األنضػاا ا جاسػاا ،  ا ئلااق  عق  لنث ال ا ا ل شة لساامه

                                                
اقشاا  ى ، أىمية اإلصيحات المتعلقة بمهنة التدقيق في اإلشراف والمراقبة في تجسيد تطبيق النظام المحاسبي المالي"ساشا قا حت  عج اف: اقاا  عاش الكاب اآ ااف،   1

ااا ا س ش  ا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ا االا ا  ا ل الشالاا لقمبساساا اا  ا ل الشالاا لقمبااا ا،  الشايل ب ؿ الجثاـ احملاسيب ا ايل يف ا ق ق
 .7 ، ص2011ه امبم  14-13 اجلئاةا، هبقب، الاقاشة،

2
،  2014-10-28طالع:   ا  ااال  ااسالااا، ئان خ اال، اامئ لواث فق10/01ساش 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   

 .http://www.kantakji.com، ا   ا: 3ص 
3
  .7اااا ساد ، ص   اقاا  عاش الكاب اآ ااف،  

4
 .3ساش حممبش، اااا ساد ، ص   

5
، اقشاا  ى ا ق ق  ال طي ب ؿ الجا ال ش ا  يف اجلئاةا ال ا ا نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري والممارسات الدولية اشا قا حت  عج اف: ال ا ب عاش الامحاف،  

لم  دا  12-11، سكاكشة، اجلئاةا،   ات 1955لا   20ـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا مقاا ال قا جثا اك طاؼ  ااآلفاؽ يف ض ت ا ا  شا  ال ا اا ا  اواة، 
  .12، ص 2010
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االػػي مانػػ  ئاػػاث  ،االثػػااؼ اال   ػػاه ا الاػػاةشة يف ئقػػك ا ابقػػا ،يف عػػشه ا ػػش ق  ا ػػؤاق   مبانسػػا ا لجػػا
ئػان خ وػشان القػان ف  1988بػ  سػجا  اػ ا األاػا عقػ  بالػ  ااس مبا ،ال جثاا ا لياب اااا  ل اى، اض ي 

 .1ا   ق  داس قالؿ ا ؤساا  ال مب ااا
  ف االنلال ػا الا قاػا لالا مبػاـ قلجػػا ال ػش ا  يف اجلئاةػا اػػات  دػػظمكػك القػ ؿ  :(1988 اػا د ػػش) المرحلتة الثالثتة 

ل ػػك حتػػان  اػػ مه األ ػػلة اػػك القاػػ ه ا اااضػػا  ،اال   ػػاه ا ال مب ااػػااػػا وػػشان القػػان ف ال ػػ االت لقمبؤساػػا  
الوػػػاس  ا اضػػػا  ،انالػػػ  اسػػػ قاللا لا ا الاػػػا الوػػػاس   اضػػػ ا ألبكػػػاـ ا  اعػػػش القػػػان ف ال  ػػػانت ،عقالػػػا

باػػاداوا اا  ػػاه ا عقالػػا اػػك  اػػل لطػػااؼ  ػػاناا  ا ي  ػػ    ئػػش ا ليفػػالو اال  ػػااا دمػػا ئلقػػب ضػػاانة 
اجللػػػا  ا اػػػؤالا يف اجلئاةػػػا ال مبػػػل عقػػػ   عقػػػ  ، األاػػػا الػػػ ت للػػػـئ2ا مات احملاسػػػااخلػػػادا  ا ممبسػػػافثت اراػػػ

اقػػا  ،كجلػػا اػػك ا اماػػا اػػ ا ال غػػل اراوػػل يف اراػػاة اال   ػػاه اظمُ قػػا  ،ائ ااقلػػا ال ػػش ا  اخلػػاناتلجػػا الجلػػ ث ق
27/04/1991 يف 91/08ن ػػػا  ااػػػ  اػػػا نػػػ ج عجػػػ  وػػػشان القػػػان ف ، اػػػمب  قئاالػػػا الا ادػػػا عقػػػ  اػػػ مه ا ؤساػػػا 

3 ،
االػػػػػ ت   اع مبػػػػػاهمه يف  ،اا   قػػػػػ  دمعػػػػػاهة ئجثػػػػػاا الجػػػػػا حمػػػػػافظ اراػػػػػادا  ااخلاػػػػػل احملاسػػػػػيب ااحملاسػػػػػب ا   مبػػػػػش

 ا  مجػػػػا ثالثػػػػ ل ػػػػك ،لجػػػػا يف اجلئاةػػػػاا  اػػػػ مه ع ػػػػم ق ادػػػػا اج ػػػػا  باسػػػػا يف ئػػػػان خ ئجثػػػػاااباػػػػ   ،01/05/1991
ئجثامبػػػا  يف اااػػػا اابػػػشة ااػػػ ققا مساػػػ  دا  ػػػي الػػػ طي لقيػػػمات احملاسػػػا  احمػػػافثت اراػػػادا  ااحملاسػػػا  

يف اجلئاةػػا الجػػا بػػاة اا  بػػا جلمباػػا اػػك ئ ػػ فا فاػػ  دػػاا  دمانسػػ لا  ال ػػش ا ا   مبػػش ك، الوػػاس  دػػ لك الجػػا 
فالػا لبػش لاػا دػاا  دمانسػ لا لال باػ  حتقػ   ،اات دػ لك  اػئ   اػئة ن عاػا ،هاف الاا ع  ى ال رانة ال واا
قاػػ  د ػػش  لػػك وػػشان عػػشة  ػػ ان  ائمػػا  ا  ئ ػػب يف جممبقلػػا بػػ ؿ ئجثػػاا ؛  4ااػػ  دػػا  االسػػ قاللاا ااراػػاه

ا   قػػػػ  دقػػػػان ف  1996الػػػػ ت وػػػػشن سػػػػجا  96/136ااػػػػك ئقػػػػك القػػػػ ان  ا اسػػػػـ  ال جااػػػػ ت ن ػػػػا  ،ا لجػػػػا اااكقلػػػػا
باػػػ  ق اػػػب  ،15/04/1996ااحملاسػػػب ا   مبػػػش اا ػػػؤنخ يف  ادا ل ال اػػػا  الجػػػا  اػػػل احملاسػػػاا احمػػػافظ اراػػػ

طاا ػػػا ا اسػػػـ  عقػػػ  لنػػػ  ضمػػػشه الق اعػػػش األ ال اػػػا ا لجاػػػا ا لاقػػػا عقػػػ  لعملػػػات الجقادػػػا  ئ ملػػػ  اجػػػ  ا ػػػاهة األاى
، لاػػػػ ا د ػػػػش  لػػػػك  نمػػػػات ا(قػػػػ  الػػػػ طي 5ال طجاػػػػا خلػػػػمات احملاسػػػػاا احمػػػػافثت اراػػػػادا  ااحملاسػػػػا  ا   مبػػػػش ك

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
مقاا ال قـ  اال   اه ا اال  ان ا اعقـ    نسالا اااا ل غل اجم نة،، أىمية إصيح مهنة التدقيق في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للتدقيقر اهت ساات،   

 .5ص ،2013 ، ئان خ ا جا ما1ال اال، ااا ا سلاي 
 -09-15طالع:   ا  ااال  ااسالااا، ئان خ االاامئ لواث فقوالي الجا اااا ا اراادا  يف اجلئاةا ائكااالا اا ا  ا ل الشالاا لقمبااا ا، عمب نة مجاؿ، ضاانة    2

 .http://www.kantakji.com، ا   ا: 6،  ص 2014
 .4 ساش حممبش، اااا ساد ، ص  3
 .6عمب نة مجاؿ، اااا ساد ، ص   4

 .8 اقاا  عاش الكاب، اااا ساد ، ص  5
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ان ا ػػػا ل مبقاػػػا  2010ايف سػػػجا  ،25/09/1996ا ػػػؤنخ يف  96/318اػػػك  ػػػالؿ ا اسػػػـ  ال جااػػػ ت ن ػػػا  ،اال ػػػش ا 
 ال  عق  الجا ال ش ا  ب  ئ مبكك اػك ئكااالػا  والي الجثاـ احملاسيب ال ت دادائ  اجلئاةا له ق  عشة ئ ش

 29/06/2010ا ػؤنخ يف  10/01اك  الؿ القان ف  ، ا لكاا الجثاـ احملاسيب ا ايل اجلش ش اضمباف باك ئلااق 
ا   قػػػ  قلجػػػا اخلاػػػل احملاسػػػيب احمػػػافظ اراػػػادا  ااحملاسػػػب ا   مبػػػش، االػػػ ت ظمػػػج  وػػػالباا  لاسػػػا لقاػػػقلا  

 . 1س  اهة ارانة ا الاا والباا  ئجثاا ا لجا ادمانسا ال وا ا عقالاال مب ااا اك  الؿ ا

       تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر: .2.2.1
 الهيئات المشرفة على مهنة التدقيق في الجزائر:  .1.2.2.1

اال  ، مه األ ػلةظمكك ف ق  عك ال لػ ن ال ػانطمت تػ ف ئجااؿ اتااا  ا مافا عق  الجا ال ش ا  يف اجلئاةا  ش ال        
،  ػػا تػػ مه اتااػػا  اا جثمبػػا  ا لجاػػا اػػك هان يف يف الػػااله ال قاػػا الاػػقلا  عػػك سقاػػقا ااوػػالبا  الػػي  ااػػ  هبػػا

اتااػػػا  ا مػػػافا عقػػػ  الجػػػا افامبػػػا  قػػػت اقيػػػص ألاػػػا  .عقػػػ  ئل  ااػػػااال مبػػػل  ا عمبقلػػػااااا اػػػ اػػػ مه ا لجػػػااادػػػااؼ 
 ال ش ا  يف اجلئاةا:

  لخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينلمنظمة الوطنية لا 
-91ق اػب القػان ف  ااحملاسػا  ا   مبػش ك لقش    نمات ا جثمبا ال طجاا لقيػمات احملاسػا  احمػافثت اراػادا         

جمػػ  ا جثمبػػا ال طجاػػا لقيػػمات احملاسػػا  احمػػافثت ئُ س  :عقػػ  اجػػ  05ن ػػ  ا ػػاهة باػػ   ،1991لفا ػػل  27ا ػػؤنخ يف  08
ا  جػػ    ا ػػؤاق   مبانسػػا  دػػياص اللاا اػػ  لااراػادا  ااحملاسػػا  ا   مبػػش ك، ئ مب ػػا دالمي ػػاا ا شناػػا ائملػػا األ

ضمػػشهاا اػػ ا القػػان ف، ا ػػش ا ا جثمبػػا  الػػي الجػػا  اػػل حماسػػب احمػػافظ اراػػادا  احماسػػب ا  مبػػش باػػب المػػاا 
 .جمق   ك ف اقامه يف اجلئاةا، ضمشه ئمكال ا جثمبا اوالبااوا ا  اعش سلاا عك طا   ال جثاا سال طجاا 
ا   مبػل يف الجاػ اداع ااناػا الػار فقػش بػشه ناػ  القػان ف ا لػاـ ا  مقػا  لالػا  لعػالمه 05فملال عك لبكػاـ ا ػاهة        

 : 2 قتفامبا  اات فالا  ظمكك ئقياص لاا ااا   09 اهةاك  الؿ ا طان القان ف  
  ؛الالا عق  ئجثاا ا لجا اباك دمانس لا -

  ؛س قاللا لااالشفاع عق  ماااا لعملاةلا ا  -

 قػػػاؼ االمػػػلب اػػػك عػػػشاه الجثػػػاـ الػػػشا قت لقمبجثمبػػػا الػػػ ت ضمػػػشه عقػػػ  اخل ػػػ ص دػػػاا  ال اػػػ ال ااا  -
 ؛ اةمبا اشاؿ ا جثمبا

                                                
 .7 ، اااا ساد ، صمجاؿ عمب نة 1
ا، ، اقشاا  ى ا ق ق  الشايل ب ؿ ااوالي احملاسيب يف اجلئاةالجزائرأثر اإلصيحات المحاسبية على ىيكلة المنظمات المهنية في دااؽ حممبش اآ ااف، اشا قا حت  عج اف:  2

 .  5، ص 2011ن فمبم  30-29    اه ا اال  ان ا اعقـ  ال اال، ااا ا  اوشت ااداي، ان قا، اجلئاةا،   اتا جثا اك طاؼ مقاا ال قـ  اال
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 ؛ ج ئاا لعملالااال  مش اك الج عاا ا لجاا اال قجاا لألدغاؿ الي  -

االمػػػلاها  الػػػي  قػػػشالا مػػػل ا دػػػ   ارا اػػػليئقػػػش ا يف بػػػشاه ال مػػػا ا ا  مبػػػ ؿ دػػػ  ال ػػػالباا ا لجاػػػا  -
 ؛ لقب ئا اق  يف لبش لوجاؼ ا مه ا جثمبا

ا لجػػا اماااػػا  ئلااقلػػا عػػك  اػػ مه اػػارا  االمػػلاها  الػػي ختػػ ؿ ارػػ  يف دمانسػػانمػػا اقػػا ا  ئقػػش ا اا  -
  .طا   ال جثاا

   عضاء المهنةمجلس النقابة الوطنية أل   
 13/01/1992ا ػػؤنخ يف  92/20 :  ئ سػػا  جمقػػ  الجقادػػا ال طجاػػا ألعملػػات ا لجػػا ق اػػب ا اسػػـ  ال جااػػ ت ن ػػا       

الجقادػػا ال طجاػػا   االػػ ت ضمػػشه ئمػػكال جمقػػ ،01/12/1997ا ػػؤنخ يف  97/458 :ا  ػػشؿ اا ػػ مبا دا اسػػـ  ال جااػػ ت ن ػػا
 ا لجا ا ملاا ا   اوائ  اف اةش عمبق .عملات أل

 :1يف  ائ مب ل ا   اوائ
 ؛عملات الجقادامحا ا ا  ا  ا  ج  ا اا اه ا أل -

   غلاا؛ا  اجااا ا مباثقاى الاقلا  ال مب ااا اا جثمبا  األدت ال الجقادا ال طجاا لش -

   ؛ا   مبش ك احملاسا حمافثت اراادا  ا عشاه ااااا ا انما  اةمبا اخلمات احملاسا  ا   -

  ؛ال  ا ا اك مل الجئاعا  ا لجاا د  لعملات الجقادا ائا   لا -

   ؛د اما  ا لجاا الي ئقاناا اجلمب ااحت ال اال -

 بكاـ ال ما  اا اال جثامباا ا  مب ؿ هبا االجثاـ الشا قتب اـ مجاا لعملات الجقادا لألاالالا عق   -

  ؛حتش ش ا لالب ال اه ا لق ش ا  االا ادا -

ا عقالا الاقلا  ا ي  ا يف ااشاف ال قاا  احملاسيب اا ايل ا ػائاا واػاة لت يف ا ااةل الي ئ اضلدشات الا   -
 ؛ا ؤساا

الجقادا اهع ة الاػقلا  ا ي  ػا ا ااعشة االجل ث دال ق ب ا ا مبا لقمبا  ى الجثات اال قي لشى لعملات  -
   ؛دااؼ عقالا اااا ا لا دال جاا  اا الاقلا  ا ي  اال شن اا  اا ق قاا  ا لجاا، ئجثامبلا، ارمل ن ا

 ؛ا مانما يف الاـ ال  قاا اال ك  ك االاس  -

 دغاؿ ا   ققا دا اشاف ال ت ئغلا  ا لجا ائ ر  لا انمااا.القااـ د  مباا ن اةج األ -

 

                                                
1

 .6 ص، دااؽ حممبش اآ ااف، نا  ا ااا الااد  
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   المجلس الوطني للمحاسبة 
ا ػػػػؤنخ يف  318-96لقػػػػش   ااعػػػػالف عػػػػك  نمػػػػات ا(قػػػػ  الػػػػ طي لقمبساسػػػػاا دا ػػػػل ا اسػػػػـ  ال جااػػػػ ت ن ػػػػا        

  ػػ ى  ،طػػادا ارانت االػػي امػػ ؾ س مػػان ا  اااطاقػػا لقمبػػاهة ال اناػػا اجػػ     ػػم اػػ ا ا(قػػ  الػػارا  ،25/09/1996
ف لاهب مه ال اا ظمكػك لقمب قػ   ،الا هباالمبا ال جاا  يف جماؿ الاس  اضاا اقا ا  احملاساا اال لااقا  ا ائ

 ا دلقب اك ال ر ا ا كقي دا الاا.ل   او  قااهنة اج  ا لقا عق  مل ا ااةل ا   ققا ق اؿ 
 : 1ئ مب ل والباائ  طاقا لقمباهة ال ال ا اك نا  ا اسـ  فامبا  قت         

  ؛اد  قامبلاصممبا ا ا غل مل ا  ق اا  اال ثاة  ا   ققا داحملاساا  -
    هاا  االلػػاؽ ا  كقػػي اػػك  ج ػػئ مػػل الشناسػػا  اال سالاػػل يف جمػػاؿ ال جمباػػا ااسػػ يشاـ األل ج ػػئ  -

  ؛اااحملاسا
 ؛ى ضاا ا قا ا  احملاسااا ااس غالتا ال قال  ق ي مل ال شادل الااااا   -
 ؛داحملاساا نل   ائ واائ  يف مل امان ا الج  ص ال ما  اا الي تا عال ا  ا   ا اشت -
 ؛ 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  -

 القوانين والنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر. 1.2.2.1  
  ى:الج  ص اال ما  ا  الي ئجاال  ئجثاا الجا ال ش ا  يف اجلئاةا ائقااا ك ئجااؿ كظم        

 ؛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  -

 المدققمتعلقة بشخصية التشريعات ال.  1.1.2.2.1

لقػػػش بػػػشه ا مػػػاع اجلئاةػػػات جممب عػػػا اػػػك األبكػػػاـ ئج ػػػب يف جممبقلػػػا رمػػػ  حتش ػػػش ا ػػػؤاال  ا لق دػػػا االمػػػاا         
 االي س ؼ ن جااتا اك  الؿ الجقا  ال الاا: اخلانات، يف ا ش   ال ااب ئ فااا

 ؛  اال ا ليال -
 ؛س قالؿ اارااهاال -

 .ل جا ا ا لجاا الالرااا -

                                                
1

 .18، ص1990سا مبم  29، ال اهنة يف 56ا  ملمبك  بشاث ا(ق  ال طي لقمبساساا ائجثامب ، ال شه  318-96اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، ا اسـ  ال جاا ت ن ا  
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  التأىيل المهني .1

  ادجػات دي ػا  ، الهاةػ اخلػانات فػمف ال  ااػل ا لػي لػ  هان ماػل يف  ذمػاي ااػان عمبػل ا ػش   جا سػادقا ممبا نل       
ا   قػػػ  ا  ،ال ػػػاهن عػػك ارانة ا الاػػػاباػػ  ئلػػػاؽ تػػػا اػػك  ػػػالؿ القػػاان  ،اا مػػاع اجلئاةػػػات ه   غافػػل عػػػك اػػ مه الجقلػػػا

   دمنمات اشنسا اطجاا ل ك  ك حمافثت اراادا .

 ستقيل والحياداال .1

 جػػا سػػادقا فػػمف اسػػ قالؿ اباػػاه ا ػػش   اخلػػانات    ػػم اػػك لاػػا ا  ػػا ل الػػي ئملػػمبك حتقاػػ  لاػػشاؼ لن  ممبػػا       
(مب عػا اػك اػك  ػالؿ  وػشانمه د ػ  االع اػان، ا لػك اػ مه الجقلػا ل   عمبقاا ال ش ا  اا هوا، اا ماع اجلئاةات 

احتا ػامه اػك ل ػا ضػغ   لا اػؤثاا   انااػا  ،الق ان    ش محا ا ا ش   اخلانات اك فخ عػشـ االسػ قاللاا ااراػاه
فامبػا  اخلػانات يف اجلئاةػا اسػ قالؿ اباػاه ا ػش  اظمكك  ما لاا اثااا  الجلاةت، مهاعق  ئقا ا  عمبق  ش ئؤثا عق  

  قت:
 تعيين المدقق 

هااػػػ     عقاػػػ  اػػااراػػػادا    لالػػا الااوػػػا  مبانسػػا د ػػػض الملػػغ   اػػش  د  اػػػ   المػػاما  هانة ف  اػػاـ          
        04 اكػػػان 715ا ػػػاهة اػػػك  ػػػالؿ  ،تػػػ ا فقػػػش ل ػػػ  ا مػػػاع اجلئاةػػػات اػػػ ا األاػػػا داراػػػااف، وػػػاسػػػقلا ال  اػػػ  و ر 

ااػػػؤالاا ئ اػػػ  ا ػػػش   االػػػي ئامػػػ   ،اػػػك القػػػان ف ال  ػػػانت)  04/93/ 25 اػػػؤنخ يف 08- 93 ا اسػػػـ  ال مػػػا  ت(
ئ ػػ  اجلمب اػػا ال ااػػا ال اه ػػا لقمباػػاشم  س:  قػػت باػػ  اػػات فالػػا اػػا ،اخلػػانات دالجاػػاا لقمػػاما  لق مب اػػا ال ااػػا

 .س1اجػشادا لقساػػادا  لا لم ػػا  ػػشة ثػػالث سػػج ا ، اخت ػػاناا اػػك دػػ  ا لجاػػ  ا اػػ ق  جبػػشاؿ ا  ػػي الػػ طي
ا  دػس  الػ  ك    اػا ال ااػا ئقػـ  د  اػ  حمػافثت اراػادا  اػك دػ  ايف ا ا ااطان صمب اادانة  ى لف اجلمب

اػػػك ا اسػػػـ   3االػػػي بػػػشهوا ا ػػػاهة عقػػػ  ااػػػ  ى اػػػ مه ا ؤساػػػا ، ا كقاػػػا دػػػ لك  اتااػػػا   اػػػاناا اػػػك  اػػػل ا
     .2لا لت اااا اؤاقا لققااـ د لك هانة لا ا ك ب ا اليف جمق  اا 2011اانات  27ا ؤنخ يف  32-11ال رانت 

ئاػػاؽ دػػ  لعملػػات ايف بالػػا ااػػ ه لت اػػانا لا نفػػض لا عػػشـ  اخلػػانات   ا ه ئ ػػ  اجلمب اػػا ال ااػػا ا ػػش        
اةا  احملكمبػا ال اد ػا  قػا المػاما دجػات عقػ  لػئ ااػجلا لا اسػ اشاتا ال ااا فمف ا ماع اجلئاةات ئاؾ سقلا اجلمب اا 

  .3ااهانة لا جمق  ا ش ا كطقب اك جمق  

فقػػش بػػاص ا مػػاع اجلئاةػػات عقػػ  لف ال سػػ قاللاا فكا ػا ال ال اػػا ادمانسػػا ا لجػػا دكػػل  باوػا عقػػ  ضػػمباف       
  ػػش  اراػػادا  ا هانة المػػاما الػػي  اػػش  سػػ ات مانػػ  االاػػا لا ا   ػػاه ا دػػ  ئكػػ ف اجػػاؾ لت ا ػػا  امػػ ما 

د ضػػا جممب عػػا اػػك ارػػاال  الػػي ظمجػػا فالػػا ا ػػش   اػػك ائاالػػا الجػػا ال ػػش ا  ايف اػػ ا ااطػػان فقػػش  ػػاـ  ،باػػاداوا
 4:اات مال ايل ،حت  بالا ال جايف

                                                
 . 188 اااا ساد ، ص 04 اكان 715ا اهة القان ف ال  انت،  1
2

 .24 -23 ص:  ص،  2011اانات  27ا ؤنخ يف  ،7ا   ق  د  ا  حمافثت اراادا ، ال شه  32-11اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، القان ف ن ا :  
 .188، اااا الااد ، ص 4اكان  715القان ف ال  انت، ا اهة  3
 .189 ااد ، صالااا ا  4
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 اػا ادػااهانة العملػات جمقػ  ااهانة اجمقػ  ا ا   فشناػا الااد ػا قػا يف  لػك القػاةمباأل ادات ااألولان لغا ا ال -
 ؛لقماما

اػاؿ  نلو )10/1( لا، لا جمق  ا اا اا لقماما  الي دتقػكدااهانة العملات جمق  ا ش ا ك الرااا  فالقاةمب -
 ؛ااؿ ا مه الماما  نلو )10/1(الماما، لا   ا مان  ا مه الماما ناالا دتقك 

لاػػاة لا اائػػب،  عقػػ  لراا  األدػػياص الػػ  ك ضم ػػق ف وكػػا نمػػا  هاةػػا غػػل نمػػا  ااااػػا اراػػادا   -
  ؛لااك جمق  الا ادا اا اك القاةمب  دااهانة لا لعملات جمق  ا ش ا ك 

األدياص ال  ك اجس لا ا جم ة لااة وكا اهاةي غل اهاةي ااااا اراػادا  يف لاػل  ػشنمه  ػ    -
 ؛سج 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  ػ    -
 ك ئان خ   ات اهاةالا.سج ا  اد شات ا

 :1الج   يف اراال  ال الاا ئاالافقش اجا ا ش   اخلانات اك ا 08-91 لاا القان ف                  
 لف  قـ  قاا اا داما ظم قك فالا د  نة اااداة لا غل اااداة اااشما ؛ -

 بااداوا؛ لف ظمانو اهااا اا مان اااةت لا المبا  ال  ملاةت لشى داما لا اااا  اا ب -

 د ش امال  ؛يف داما لا اااا نا الا  ال ل ل اك ثالث سج ا   اا ا ن  الف  مغل اج ا -

   بالؿ حمل ا ال ك؛االا لعمباؿ ال اال د اا اااداة لا د اسلا االد اؾ لف  ئااؿ  -

 الاـ ا اا اا ا ااقا ألعمباؿ ال اال ال  د اا اؤ  ا؛ -

 ا ؤساا ا اا اا.الاـ ال جثاا ااادااؼ عق  حماساا  -

  عزل المدقق 

لف باػػ  ، مهاباػػاه   اخلػػانات ظم ػػل ا ػػشن وش ػػش السػػ قاللا ش  ا ػػ ف دت ػػا  هانة ا جمػػ ة د ػػالباا عػػئؿ        
القػػان ف ال  ػػانت ايف اػػ ا ااطػػان فقػػش ئلػػاؽ الالالػػا ا  اػػا ئ االاوػػا،    ا ه  قػػب  ئقػػـ  د ئلػػظمكجلػػا لف ااهانة 

اا قػشنة دػ الث سػج ا   ادقػا لق  ش ػش  ا حمافثت اراػادا اك  الؿ حتش شمه  شة امالقملاا ال ا مه اجلئاةات  ى
ش ئلػػػاؽ ا مػػػاع  ى  لػػػك فقػػػ يف ارالػػػا ال اه ػػػا،  ضػػػافا  ى يف ال قػػػش احملػػػشهة  ػػػ ن لػػػات المباداػػػاة اابػػػشة ئج لػػػت 

االػػي  ،القػػان ف ال  ػػانتاػػك  90 اكػػان 715، 80 اكػػان 715ا ػػاهئ  اػػك  ػػالؿ  ، اه ػػاالغػػل بػػاال  ال ػػئؿ 
عػك طا ػ  اجللػا   ال شالػااجلمب اا ال ااػا لا الق  ت  ى يف   ألعملات جمق  ااهانة لا جمق  ا ش ا ك ار لعل 

 .2، هاف  اكاناا عئل  د اا اااداةعق  لساامه امنة ا  ات الاا  دجات   ا ش   اخلاناتا ي  ا دلقب عئؿ 

                                                
 .655 ، ص1991-04-27، ا ؤنخ يف 20ال شه  افظ اراادا  ااحملاسب ا   مبش،  ق  قلجا اخلال احملاسب احما  08-91القان ف ن ا  ،الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا اجلا شة 1
 .190 ، اااا ساد ، ص9 اكان 715، ا اهة 8 اكان 715القان ف ال  انت، ، ا اهة  2
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    أتعاب المدقق 

ا  قاػػا  29ا ػػؤنخ يف  01-10اػػك القػػان ف  37ا ػػاهة ن ػػا لامقػػ   اراػػادا  حمػػافظاػػشل اسػػ قاللاا باػػاشا         
  بػػ ؿ االئاػػاؽ ا ػػ  د ػػش لئ ادػػالمبػػا حتش ػػش  لا اتااػػا ا ؤاقػػا ا كقاػػا دا ػػشااال  اجلمب اػػا ال ااػػا لقمباػػاشم  2010

لوػػا   2011اػػانات  22اػػك  ااد ػػشات   ال لنػػاػػك طػػاؼ ااهانة،  لػػ ا لػػك ل  جػػب ا ػػ ع لت ااػػاااا  ،ئااوػػاقلا
لا لت اااػػا اؤاقػػا لققاػػاـ  هانة لا ا ك ػػب ا اػػلطمملػػا  جا  ػػا  مػػاؼ عقالػػا جمقػػ  اا افث احملػػحتش ػػش لئ ػػامه 

طافػػا يف  ػػش فػػ   ا(ػػاؿ لػػيهانة لف ئكػػ ف  ، اهبػػ ا  كػػ ف ا مػػاع اجلئاةػػاى1ااػػاقا افػػ  هفػػ  دػػاا  ا ػػش   ،دػػ لك
   . ؤثا يف اس قاللا لا اا ض عا لا  شاا ا اا  ،ئ ا  حمافثت اراادا 

 عػك طا ػ   اج ػقػش ف اراػادا  حمػافظااػشل اسػ قاللاا  باػاش ف ا ماع اجلئاةات اباوا اج  مػ لك عقػ         
ندػػا اػػك   ، ممبػػا اج ػػحتػػ  لت دػػكل مػػاف اػػك ااهانة لت لاػػا لا اا اػػار  اػػ ؿاػػك  01-10اػػك القػػان ف  37 ا ػػاهة

   .2ماف دالج اةج ا الاا الي حتققلا المامالاامه حت  لت ساب  

يف ضػػ ت اػػا ئقػػشـ اػػك عػػاث ألاػػا اثػػااا اسػػ قالؿ ا ػػش   يف هػػل ال مػػا ا اجلئاةػػات   اػػ  لجػػا لف ا مػػاع        
 لػك ال ظمج جػا اػك لف نقػا دػا ض ال غػاا  الػي  ال لف ، اخلػانات  ػش  سػ قاللاا اااجلئاةات عمبل عقػ  ئػ فل ااػشل 

ئكػ ف طافػا يف ا  اػان  بػ نة اهيف   ا(اؿ لػ ع اان لن اد ،ا حمافثت اراادا   ش دت  داس قاللا، االيئملمبجلا
 اجلئاةا ا.   ا ؤساا لغقب  لشىع مباه جلاف ال ش ا  ا عشـ اوا يف هل ، حمافثت اراادا 

 العناية المهنية اليزمة    .2

لااػػ ، باػػ  اػػات يف    ػػ لثجػػات ئ ه  ال جا ػػا ا لجاػػا الالراػػا داػػ ؿلقػػش للػػـئ ا مػػاع اجلئاةػػات ا ػػش   اخلػػانات         
الالراػا  ا لجاػا ال جا ػا   اعػش  دػشات يف لف ا ػش     سمبػل ا اػؤالاا الكااقػا 08-91اػك القػان ف  49نص ا اهة ن ا 

ايف ناػػػ  الاػػػااؽ فقػػػش   ،3 ػػػ فل ال سػػػاةل الملػػػاان ا ل سقاػػػ   لػػػكللئا ػػػ  ناػػػ  ا ػػػاهة د، ممبػػػا لثجػػات ئ ه  ػػػ   لااػػػ 
ال  مػػش اػػك لا لعملػػاة عقػػ  لقيػػمات احملاسػػا  احمػػافثت اراػػادا  ااحملاسػػا  ا   مبػػش كا جثمبػػا ال طجاػػا  لاااػػ 

ابػ اـ ل ال اػا  ا لجػا االقػ ان  اال جثامبػا  ا  مبػ ؿ ااػشل ضػمبك  ا ػاالج عاا ا لجاا اال قجاا لألدغاؿ الػي  ج ئ 
لقيػػمات احملاسػا  احمػػافثت اراػػادا  ااحملاسػػا  ا جثمبػا ال طجاػػا  08-91اػػك القػػان ف  53، ممبػػا للئاػػ  ا ػاهة 4هبػا

اػػػك  04. لاػػػا ا ػػػاهة قق اعػػػش ا لجاػػػال  لايف بالػػػا خمػػػالا   ا ػػػش ق عقػػػ انملػػػااطااعقػػػ  فػػػاث عق دػػػا  ا   مبػػػش ك 
د جا ػػا اطاقػػا لقمبقػػا ا  ا ػػش   دػػ ف  جاػػ    فقػػش للئاػػ 1996لفا ػػل  15ا ػػؤنخ يف  136-96 ا اسػػـ  ال جااػػ ت ن ػػا

                                                
1

 .24 -23ص:  ، ص 2011اانات  27، ا ؤنخ يف 6ا   ق  د  ا  حمافثت اراادا ، ال شه  32 -11القان ف ن ا  ،اجلئاةا ااجلا شة الامساا لق مبل ن ا  
 .8،  ص 42، ال شه ن ا:37ا   ق  قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا  ااحملاسب ا   مبش،  ا اهة  2010ا  قاا  29ا ؤنخ يف  01-10اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، القان ف ن ا  2
 .656 ا   ق  قلجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا  ااحملاسب ا   مبش،، اااا ساد ، ص 08-91اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، القان ف ن ا:  3
 .652 ا ااا الااد ، ص 4
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 .1ااػػشل اراػػاه ااا ػػالص االمػػاعاا ا لق دػػا امػػ ا الق اعػػش األ ال اػػا ا لق دػػا ا لجاػػا مػػل األعمبػػاؿ اػػا اااعػػاة

لااػػ     ةػػ  دشناػػا عالاػػا اػػك الاوػػانا يف لها  سقػػاػػك ناػػ  ا اسػػـ  ا ػػش   اخلػػانات دػػ ف  02ب ػػ  ا ػػاهة ن ػػا ا 
طاقػا لقمبقػا ا  ا لجاػا مػل األعمبػاؿ الملػاان ا اػا اااعػاة ا د جا ػا ا  جاػ  ، الف دشاف ا ااو دكاااا ا لجا ادافلا

ا ػػاهة اخلاااػػا اػك ناػػ  ا اسػػـ  لاػا  ،2ااػشل اراػػاه ااا ػػالص االمػاعاا ا لق دػػا امػػ ا الق اعػش األ ال اػػا ا لجاػػا
اا  لقاػػػا  ا لجاػػػا الػػػي الق اعػػػش ال جثامباػػػا جبمباػػػا لااػػػ   عجػػػش دمانسػػػ     قاػػػشال  ىاػػػش   اراػػػادا  هعػػػ  فقػػػش 

 .3  ااضلا القان ف
 تشريعات متعلقة بالعمل الميداني: . 1.1.2.2.1

المبػػا يف دمانسػػا الجػػا ال ػػش ا  لقيػػاا  دػػالت وػػسا   اااالسػػ قاللاا ئ ػػش لاػػ ن  ة ف ئػػ فا الكاػػاتة ال قمباػػا ااخلػػم        
فس   قـ  ا ش   د مبق  عق  لباػك ااػ  عقاػ  اااعػاة ابشاا ئ  م غل مافاا،  اا الق اةا ا الاا،  ال ل ا ب ؿ ا شا

 ال لف ا مػػاع اجلئاةػػات ايف هػػل  ا  ػػا ل ا ػػا ل ال مبػػل ا اػػشا ، ا ػا ل ل ػػاى  ى اانػػب اػػ مه األ ػػلة، ااػػك دػػ  اػ مه
اػك اػ ا  39ة ا ػاه يف م ا  داادػانة  لالػاا با  ، ا مباـا  لالا لت ا جثا  لجا ال ش ا  يف اجلئاةا ه  08-91القان ف 
، لػػػ لك سػػػ ؼ  ػػػ ا ئجػػػػااؿ 4لمب ػػػ    لهاةػػػػقمبػػػش   يف حتش ػػػش ماااػػػا  انلػػػاؽ االػػػي ئامػػػ  ارا ػػػا الكااقػػػػا ل ،القػػػان ف

، 1994فما ػػػػا  02ا ػػػؤنخ يف  SPM/103/94ن ػػػػا األبكػػػاـ ا   ققػػػا دال مبػػػػل ا اػػػشا  اػػػػك  ػػػالؿ اقػػػان ار ػػػػا اال   ػػػاه 
 :5 قت االي هع  ا ش    ى اا ،اا   ق  داالا لاها  الشناا  ش   اراادا 

شمػػػا ا قػػػي الػػػشاةا اا قػػػي الاػػػج ت بػػػ   ،ؾ اقاػػػ  ضػػػاان   لققاػػػاـ قلمب ػػػ ااػػػدما حمػػػافظ اراػػػادا لف  قػػػـ   -
 ا لاا ئجثاا نماط  اال  مش اك لن  مجا مل ال جاوا الملاان ا الي ئاػمب  لػ  دػااهالت دال ػ  الجلػاةت ا ػشعا 

 ؛ئاا ا ا ل األهات ا لياعق  لف ا ش    ش  ل دجك ا ق اا  هاةا اهلاالداألهلا، ام لك م ف اا هشما ظم 

ئجثػػػاا اختلػػػػاا ا لمبػػػا مالمنػػػػااج ال ػػػاـ،  اةمبػػػػا ا  ػػػش ق ، الارنااػػػػا الئاجاػػػا اا اد ػػػػا األدػػػغاؿ، ئػػػػ ان خ ئقػػػػشب  -
 ال قان ا ؛

نثاـ ا اا اا الشا قاا مداي األنثمبا،  ااةا ال  ادا، ااس مبانا  ا اا اػا الشا قاػا، لاناؽ ال مبػل قػا فالػا  ئقااا -
اآثاناػػا عقػػ  ال اجػػا  ا شناسػػا ااأل لػػات ا ك مػػاا،  الوػػا بػػ ؿ هناػػا ال قػػا ا مبج بػػا لقػػجثا ا  مبػػ ؿ هبػػا 

 . دانااج ااا اا اراادا 

ؤساػا، ئااوػال األدػغاؿ ا ج ػئة، اثػػاة    مبادػ  ا   وػػاا  ال لػان ا ااا اػا اراػادا  الاػج  ا مدانػااج  -
غػل ا ػمنة  اػال  اراػادا  الػي   فس ػلا، ب وػقا ائ ػالا  لا ناخ اجلا باول عقالا اك ا ؤساا لا اك 

 ب ؿ األدغاؿ ا ج ئة ااأل لات ا ك ماا، اخلادتا ال ااا ب ؿ ا  اه ا .

                                                
 15، ال اهن يف 24ا  ملمبك لقان ف ل ال اا  الجا اخلال احملاسب احمافظ اراادا  ااحملاسب ا   مبش، ال شه  136-96اجلا شة الامساا لق مبل ن ا اجلئاةا ا، ا اسـ  ال جاا ت ن ا  1

 .5، ص 1996لفا ل 
 .5ا ااا الااد ، ص  2
 .5 ا ااا الااد ، ص 3
 .  31 ص ،اااا ساد ر اهت ساات،  4
 .47، 46، 44 ص: حممبش د ئ ، اااا ساد ، ص 5
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دػػ ان اماػػل اجلمبل ن ػػا دال العاػػا  ئاا اػػا  ا ج ػػ ص عقالػػا  ان نػػا،  اال ئػػش اقا   اوػػا لا  ان ناػػا مفسػػص -
  .احمل مبل ال   ن عقالا، ال ثاة  ال اةشة ت مه ال ش اقا ، فسص األبشاث اا د ش ا ائاناا اخل اااا

بػػ ؿ اا مباعػػا  جمقػػ  ااهانة ااجلمب اػػا  اػػ ماا الاسػػاةل ا  ااهلػػا اػػا ا ؤساػػا،  : ااػػا ا ػػلال ثػػاة  باػػظ ال -
 ا؛ضال ااا لقمبااشم ، ناخ اك احملا

اصمػب لف ئاقػػ  ها ػػل ا ػػان  اك ػػب ا ػػش   باػػب  ،يف اقاػػا  ال مبػػل اػاظ عقػػ  سػػا ا ا  ق اػػا  احمل ػػ اةار -
سػػج ا  باػػب  10 ثػػاة  يف األندػػاي  ػػشة ال ئقػػل عػػكالف حتاػػظ اػػ مه ال  ال ق دػػا ،  اػػك  ػػان ف 301ا ػػاهة 
          القان ف ال  انت. اك 12ا اهة 

 تشريعات متعلقة بإعداد تقرير عملية التدقيق .2.1.2.2.1  
ااػشى ماػاتة مف ئقا ا حمافظ اراادا     م ا ااػا لقسكػا عقػ  لهات المػاما ائاػالاا ممبا نل جا يف الااد  ف       

عػك نل ػ  الاػي ااحملا ػش بػ ؿ اػػشى  اػك  التػاالػي   ػم ال باػشة  القان ناػاال سػاقا  داع اػانمه ،نثػاـ الا ادػا الشا قاػا هبػا
األطػااؼ   االػاحتالػي مجاػا ا  ق اػا  ا لمبػا  ػ فا اػك  التػا ا  ،ا شا اا اوػسا القػ اةا ا الاػا الػي مقػي د ػش اقلا

 .ا ااناو ل داش ااختا   ا  ا  قسا
 03فساػب ال  وػاا ن ػا   ػش ئجػااؿ ا مػاع اجلئاةػات اػ مه ا اػ لا اػك  ػالؿ جممب عػا اػك القػ ان  اال  وػاا ،       

 ااػاتف 02ا ػؤنخ يف  SPM/103 /94 ال ػاهنة يف ا قػان االا مباعاػاا   ققػا دػال قا ا بػ ؿ اراػادا   االا لػاها اػك 
  م ػػادا  كاالػػي لاوػػ  ا ػػش   اخلػػانات دملػػاانة  عػػشاه ئقا ػػا  ،ا لجاػػا حملػػافظ اراػػادا  داالا لػػاها ا   قػػ   1994

دا  اه ا عق  اراادا  الاج  ا، ا  ملمبك نلت ا ش   اخلانات يف اا حت   ػ   ال قا ا ال اـعاـ ا اص، با     ق  
م مػػالا ااػػشى ا الػػي اال العاػػا  األ لػػات اػػشى االتا لػػا اوػػس لا اخم قػػي ا  ،القػػ اةا ا الاػػا لقمبؤساػػا يف جممبقلػػا

ا الاا، عقػ  لف طم ػ ا اػ ا ال قا ػا دمػلاهة ئ ثلاا عق  الج ا ا اال  ش ال  الي اا  اللاؽ ا  ا ا يف  هلان الق اةا 
لاػا ال قا ػا اخلػاص  .1ا  ا ل  ملػ  األاػا نفػض اػمن لقمػلاهة ،اش   اراادا  عق  ان ثاااػا اوػسا ال ثػاة  الاػج  ا

االػ ت ئلػاؽ  2ا ؤساػا االغػل عك الؿ الشانة اا امب ي هبا  ان نا د  ا اؤال   القان ناا ا ماا داالئاا اا فا  ق  
: س ال صمػ ر، حتػ  3 قػت اػا باػ  اػات فالػا ،اػك القػان ف ال  ػانت 628اػك  ػالؿ ا ػاهة مػ لك ا ماع اجلئاةػات    لا 
د  الماما البش القػاةمب  دمهانوػا سػ ات مػاف د ػ نة ااادػاة لا غػل ااادػاة،  ال د ػش  ائاا ااا الالالف، عقش لت قطاة

ا ػش   اخلػانات  ى  94/103 ممبػا هعػا ا قػان س.ئقشب ئقا ا اك حمػافظ اراػادا  اجلمب اا ال ااا اااقا، د ش اس ا اف
ئ ملػػػمبك الجقػػػا   عقػػػ  جمقػػػ  ااهانة عجػػػش اا مبػػػاعلا الاػػػج ت بػػػ ؿ اراػػػادا  الاػػػج  ا لقػػػات مقمبػػػا مئقا ػػػا دػػػالت  

 :  4ال الاا
 اللاؽ اال قجاا  ا ا  مبقا اال ساةل ا  مب ؿ هبا؛ا اااااتا  ا لاقا  -

                                                
 .  49حممبش د ئ ، اااا ساد ، ص  1
 .  48ا ااا الااد ، ص  2
 .162 اااا ساد ، ص، 628ا اهة القان ف ال  انت،  3
 .48حممبش د ئ ، اااا ساد ، ص  4
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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؛ -

 ؛هاف   اات ألت اجلا المبا مان  األساامه ال العاا  االغقلا  ا ك ماا -

 ؛ اال  مه ال الي   اهفلا عجش ئجاا ا مامل اال اا -

 الج اةج ا ا يق ا اك ا البثا  ا مان  لالا لعالمه الثااا عق  الج ا ا. -
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 خيصة الفصل  
المػػاما ، ل ػػك ئ وػػقجا  ى الػػشان  ال ػػش ا  اخلػػانات و ممبػػا عال ػػائ ضػػا  اػػك  ػػالؿ اػػ ا الا ػػل ئلا جػػا  ى        

 اػك  ػالؿ هاناػا يفسػ ات  ،ر ممبػا المػاما يف ئػشعاا ا مبانسػا اجلاػشة  اػ مه اآللاػا ئق اػ  اك ا مبكك لف الاانر ال ت
يف  اهاناػػ اػػك  ػػالؿ لا ا ػػشا اا عالاػػا  شاػػا لقمباػػاشم  ادػػا ت األطػػااؼ  ا  ا  ػػقساضػػمباف  ػػ اةا االاػػا  ا  

 ى لف   ممبػا ئ وػقجا مػ لكا مباـ قا لا ااف اي االماافاا لا غلاا اك األهاان األ اى الػي ئلا جػا  لالػا.   اهة االر 
ا الػي حتكػا دمانسػػ  ال اػاا لجاػػا ااأل  ػا ل االق اعػشدا ل ػئاـ  ال اػػك  ػالؿ اال اػ مه األهاان ال   اػىن    سق ػال وػ ؿ ل
  .ا مه ا لجا

لػي اا  ػا ل لف اس قاللاا امااتة ا ش   اخلانات ئ  م اػك دػ  لاػا  اك  الؿ ا ا الا ل م لكئا  لجا  ممبا       
فقػػػش  الملػػػمباف حتقػػػ  اػػػ  ك ا  اػػػان ك  لال ػػػ ،  ػػػالؿ  دشاةػػػ   اا ضػػػ عا ابااه  ػػػ   اػػػك دػػػ  ا لف ئملػػػمبك اػػػ هة لعمبالػػػ

عػػك ااهانة ال قاػػا  الػػا ااػػ ققا  دػػااؼضػػاانة ا  اػػان ا لداراػا  اػػك مػػاف  ال ػػشادل ئػػ فا جممب عػػا اػػك ااػػ مه ئ وػقجا  ى
ئ اػ   يف اهانة اػ مه ا ؤساػا    اا  ى ا ؤساا  اعشـ اا ه لت ئش لا ش   اخلانات عق عكمجلاف ال ش ا   

 داة.اغل اا   نة اااداة لادماف  لك س ات  عمبل ا ش   اخلانات  لا يف
عقػػػ  جممب عػػػا اػػػك ا  ػػػا ل ا  الق اعػػػش اػػػ مهدمسػػػقا  اخلاوػػػا هبػػػ ا الاسػػػ   اػػػك  ػػػالؿ الشناسػػػا ال لااقاػػػا سػػػجقـ        

ا ؤساػػػا  ال مب ااػػػا اال   ػػػاه ا د ال ػػػا سػػػلاي   ػػػش ا افػػػا اا ػػػا الػػػشان الػػػ ت  ق اػػػ  حمػػػافظ اراػػػادا  يف ئػػػشعاا 
 ا مبانسا اجلاشة لقس ممبا هبا، اا ا اا  مكل ا ض ع الا ل ال ال .  
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رلموعة من يف  التدقيق اخلارجي :الثالثالفصل 
: قتصادية يف والية سطيفادلؤسسات العمومية اال

الواقع، مدى ادلساعلة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة 
 حلوكمة الشركات.

  -دراسة تطبيقية-
 



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

 

 
114 

 مقدمة الفصل
 ،التط يقػي هػا، نتنػاوؿ يف ذػ ا الفصػل جان ابقُت للجانب النظري ادلتعلق بالدراسةبعد أف تطرقنا يف الفصلُت الس       

الواقػػع  مػػن لػػجؿ إجػػراة دراسػػة ميدانيػػة علػػت بعػػو ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف مػػن أجػػل دراسػػة
 التدقيق اخلارجي حبوكمة الشركات. اليت تربط عجقةلل ادليداين
يف  نتناوؿسػػػ حيػػػث، ُتإىل م حثػػػ هقسػػػمنأف   ينػػػارتا يف ذػػػ ا الفصػػػل جوانػػػب الدراسػػػة ادليدانيػػػة بػػػ ذماإلدلػػػاـ بغيػػػة        

ذا إلعػػدادنتطرؽ فيػػه إىل ت يػػاف ادلػػنهع ادلت ػػع سػػ الػػ يو  ،لدراسػػة ادليدانيػػةادلت ػػع إلعػػداد ا ادل حػػث الوؿ اإلرػػار ادلنهجػػي
وحػػػػدودذا يف ادلطلػػػػب الوؿ، أمػػػػا ادلطلػػػػب الثػػػػاين فسنملصصػػػػه لتحديػػػػد الدوات ادلسػػػػتملدمة عنػػػػد إعػػػػدادذا وسلتلػػػػف 

 .(ست انةاال) لقياس صدؽ وث ات أداة الدراسة الرئيسية ملصصهنفس ادلطلب الثالث أمااخلطوات اليت مرت هبا، 
، الػيت تقػػـو عليهػػا دراسػػتنا فرضػػياتالدلملتلػػف لتحليػػل وادلعاجلػػة اإلحصػائية ل هصصػػأمػا ادل حػػث الثػػاين فسػوؼ طل        

 أمػػػػا ادلطلػػػػب الثػػػػاين .ت يػػػػاف أدوات  ليػػػػل ومعاجلػػػػة بيانػػػػات وفرضػػػػيات الدراسػػػػة إىل ادلطلػػػػب الوؿ يف سػػػػنتطرؽحيػػػػث 
اليت يقـو هبػا زلػاف  تساعد إجراةات عملية التدقيق " :الوىل الفرعية لفرضيةحصائية لتحليل وادلعاجلة اإللسنملصصه لف

 :والثانيػػػػة ؛"احلسػػػػابات يف  سػػػػُت جػػػػودة ادلعلومػػػػات ا اسػػػػ ية يف ادلؤسسػػػػات العموميػػػػة االقتصػػػػادية يف واليػػػػة سػػػػطيف
يسػػػاعد إبػػػداة الػػػرأي مػػػن رػػػرؼ زلػػػاف  احلسػػػابات يف االذتمػػػاـ أكثػػػر هسػػػ لة اإلفصػػػاح والشػػػفافية يف ذػػػ   الف ػػػة مػػػن "

يػتم علػت مسػتوى ذػ   ادلؤسسػات تػوفَت " :الثالثػة الفرعيػة الفرضػية دلعاجلػة ملصصػهفسنالثالث ادلطلب أما  ."ادلؤسسات
" يػػػتم علػػػت  :الرابعػػػةو  ؛"ا يسػػػم  ذلػػػم بأبػػػداة رأيهػػػم بمػػػل اسػػػتقجلية وموضػػػوعيةشلػػػ احلسػػػابات ادلنػػػاخ ادلناسػػػب  ػػػافظي

أمػا ادلطلػب الرابػع  ."علػت م ػدأ المفػاةة اف  احلسػابات دلهمػة التػدقيق بنػاةمستوى ذ   الف ة مػن ادلؤسسػات التيػار زلػ
 لت ار الفرضية الرئيسية.ال هصيصخت يتمفس
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 إلعػػػدادذا وحػػػدودذا منهجيػػػة الدراسػػػة التط يقيػػػة مػػػن لػػػجؿ ذكػػػر ادلػػػنهع ادلت ػػػع عػػػرضنتنػػػاوؿ يف ذػػػ ا ادل حػػػث        
الرئيسػػػػػية أداة الدراسػػػػػة  صػػػػػدؽ وث ػػػػػاتلت ػػػػػار وطلتمػػػػػه با ،اخلطػػػػػوات الػػػػػيت مػػػػػرت هبػػػػػاوسلتلػػػػػف ووسػػػػػائل بػػػػػع ال يانػػػػػات 

 .ست انة()اال
اإلرػار ادلنهجػي ادلت ػع إلعػداد الدراسػة  سوؼ نتناوؿ من لجؿ ذ   النقطة  ديػد: الدراسةوحدود منهجية . 1.1.1
 .ادليدانية

 المنهج المتبع     .1.1.1.1
والػػػ ي يعػػػرؼ ب نػػػه أسػػػلوب يف  ،عتمػػػاد علػػػت ادلػػػنهع الوصػػػفي التحليلػػػياالمػػػن أجػػػل  قيػػػق أذػػػداؼ الدراسػػػة          

ذػػي دوف تػػدلل ال احػػث يف  للدراسػػة والقيػػاس كمػػامتاحػػة و وظػػواذر وشلارسػػات موجػػودة  اال حػػث العلمػػي يتنػػاوؿ أحػػداث
ر صػحة ػلللها عن رريق  ويل متغػَتات الدراسػة إىل متغػَتات كميػة قابلػة للقيػاس هبػدؼ الت ػايصفها و ، حيث رلرياهتا

التػػدقيق اخلػارجي يف تػدعيم ادلمارسػة اجليػػدة الػ ي يلع ػه دور  ليػل واقػػع الػو وصػف  فرضػيات الدراسػة. وذلػن مػػن أجػل
ال احػػث أف يقػػـو  يػػاـ بػػ لن ارتػػ ىأجػػل القمػػن و حوكمػػة يف ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية العاملػػة بواليػػة سػػطيف، لل
 ي ػػة الػػيت الادلؤسسػػات و الدراسػػة مػػن جهػػة و  تتما ػػت مػػع ر يعػػة ذػػ  الػػيت يراذػػا احلوكمػػة لت ػػار رلموعػػة مػػن مؤ ػػرات با

عػػدادذا ذلػػ ا إجزمػػة مػػن لػػجؿ توزيػػع اسػػت انة   وقػػد   احلصػػوؿ علػػت ال يانػػات ادليدانيػػة ال .مػػن جهػػة ألػػرى تعمػػل فيهػػا
احلزمػػػة  هسػػػاعدة برنػػػامع ،مػػػع ال يانػػػات و ليلهػػػا باسػػػتملداـ الدوات اإلحصػػػائيةجب قػػػاـ ال احػػػثالغػػػرض، وبعػػػد ذلػػػن 

والػ ي يسػمت التصػارا بمنػامع اؿ  ) ( Statistical Package for Social Sciencesاإلحصػائية للعلػـو اإلنسػانية 
"spss واستملجص النتائع.راسة دال ذ   ناقشة فرضياتهبعد ذلن  قاـ"، مث 

 الدراسة متغيرات  .3.1.1.1
يف ادلؤسسػػػات  دور التػػػدقيق اخلػػػارجي يف تػػػدعيم ادلمارسػػػة اجليػػػدة حلوكمػػػة الشػػػركاتذػػػ   الدراسػػػة  ػػػ  عنػػػواف "       

التػػدقيق اخلػػارجي   واقػػع الػػدور الػػ ي يلع ػػه مػػن لجذلػػا دراسػػةاوؿ ضلػػ"، وبالتػػا  العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف
العموميػػػة ادلؤسسػػػات  بعػػػو وكمػػػة الشػػػركات كمتغػػػَت تػػػابع، و  ختصػػػي تػػػدعيم ادلمارسػػػة اجليػػػدة حل كمتغػػػَت مسػػػتقل يف

 .1.3:رقمالشمل  من لجؿالدراسة  متغَتات  رحكمجاؿ للدراسة. ؽلمن العاملة بوالية سطيف  االقتصادية 
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       .الدراسة متغَتات شرح  1.1:الشكل رقم
 تدعيم                                                      

 
 
 

                                                                                
                                                                                

                
 
 
 
 
 
 
 

 .عتماد علت ادلراجع والدراسات السابقةعداد الطالب باالإمن  :المصدر
 

 من لجؿ الشمل السابق نجح  أف ذناؾ متغَتين ذل   الدراسة علا:       
 المتغير المستقل 

  زاويتُت:قياسه من  سوؼ ضلاوؿوال ي  ،ذو التدقيق اخلارجيادلتغَت ادلستقل يف ذ   الدراسة         
 ذات القػػوائم ادلاليػػةضػػماف ضلػػو ادلؤسسػػات الف ػػة مػػن ذػػ    يفواقػػع الػػدور الػػ ي يلع ػػه ادلػػدقق اخلػػارجي  قيػػاس .1

 وكافة الرراؼ ذات ادلصلحة من موردين وزبائن وعماؿ.  ،للمساعلُت ةلدمجودة عالية 

الشػركات لػدى ذػ   الف ػة  إليهػا حوكمػة عمليػة التػدقيق اخلػارجي الػيت تػدعوقياس واقع توفر متطل ػات جػودة  .2
  وعلػا مؤ ػرا ،الت ار مؤ ػرين مػن مؤ ػرات جػودة عمليػة التػدقيق ارت ينامن ادلؤسسات، ولدراسة ذ   النقطة 

ف يعتػػماف حسػػب رأي ال احػػث مػػن أذػػم ادلؤ ػػرات الػػيت غلػػب أف اسػػتقجلية ادلػػدقق اخلػػارجي، واللػػ اكفػػاةة و 
محايػػة شلمنػػة حلقػػوؽ ادلسػػاعلُت وبػػاقي الرػػراؼ ذات  يتمتػػع هبػػا ادلػػدقق اخلػػارجي مػػن أجػػل ضػػماف تػػوفر أكػػم

عتمػاد م ػدأ المفػاةة يف التيػار لقػوائم ادلاليػة الػيت يقػـو هبػا. فالػجؿ عمليػة تػدقيق ا ،العجقة هب   ادلؤسسػات
مػػن  سػػتقجلية الماملػػة لػػه مػػن  ػػ نه أف يػػؤدي بػػهادلؤسسػػات وضػػماف تػػوفَت االذػػ   مػػن ق ػػل ادلػػدقق اخلػػارجي 

 .  عن الوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسة ة رأيه بمل موضوعية وحيادإىل إبدا دوف  ن

 التدقيق اخلارجي

 استقجلية ادلدقق اخلارجي

 كفاةة ادلدقق اخلارجي

 ادلعلومات ا اس يةضماف جودة 

 ذتماـ باإلفصاح والشفافيةاال

 ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركات 

ضماف حقوؽ كافة 
 الرراؼ ذات ادلصلحة 

 عملية التدقيق جودة

 جودة القوائم ادلالية
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 المتغير التابع 
وكمػة الشػركات باعت ػار أف كػل العناصػر الػيت تطرقنػا إليهػا يف ادلمارسػة اجليػدة حلذػو راسػة ادلتغَت التابع يف ذػ   الد       

 سواة كان : التقسيمات ادلمونة للمتغَت ادلستقل 
 علت ضماف جودة ادلعلومات ادلالية اخلارجية ادلدقق قدر  -

 ضماف اإلفصاح والشفافيةعلت  ة ادلدقق اخلارجيقدر  -

 الماملة  ستقجليةمتتع ادلدقق اخلارجي باال -

   الجزمةمفاةة متتع ادلدقق اخلارجي بال -
 .والعمس الصحي  من دوف  ن إىل تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشركاتمن   نه أف يؤدي 

 رار ادلماين والزماين للدراسة ادليدانية.وؼ نتناوؿ من لجؿ ذ   النقطة اإلس: الدراسةحدود    .1.1.1.1

 طار المكانياإل  .1
يف عنػواف ال حػث، وذلػن ه ، حيػث   ختصيصػاإلرار ادلمػاين ذلػ   الدراسػة يف واليػة سػطيفلقد    ديد            

العاملػػة يف و  (،)ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية دراسػػتهاادلػػراد  تتػػوفر علػػت عػػدد ال بػػ س بػػه مػػن ادلؤسسػػات لموهنػػا
 الدراسة. ذ   إجراةمن دوف  ن من  سلتلف اجملاالت، ما سيسهل

 طار الزماني:اإل .3
ـ، بدايػػة بػػأجراة مسػػ  للمؤسسػػات العموميػػة 2015 أفريػػلو  2014 جػػراة الدراسػػة ادليدانيػػة بػػُت  ػػهري أكتػػوبرإ         

حصػائها و ديػد إرراؼ لارجية، وذلن هبدؼ أعنها من الضرورية االقتصادية العاملة بوالية سطيف، وبع ادلعلومات 
وال ي ػػة الػػيت  ر يعػػة عمػػل ذػػ   ادلؤسسػػات تتناسػػب مػػع ةانعػػداد اسػػتمارة اسػػت إمواقعهػػا ور يعػػة نشػػارها، وبعػػد ذلػػن   

مسػػػاعدة لضػػػماف دقػػػة وصػػػدؽ ال يانػػػات ادلتحصػػػل مسػػػتملدمُت عػػػدة أدوات  عليهػػػاتوزيعهػػػا ب قمنػػػا حيػػػثتنتمػػػي إليهػػػا، 
 اإلجابة علت فرضيات الدراسة.  من أجل ذاناوحلل ال ياناتنا ذ   بعبعد ذلن مث  ،عليها

اليت مشلتها  ادلؤسسات رلتمع وعينةوصف  سوؼ نتناوؿ من لجؿ ذ   النقطة مجتمع وعينة الدراسة: . 3.1.1.1
 .ذ   دراستنا

 مجتمع الدراسة:. 1
 أو اأو أحػػداث اأفػػرادسػػواة كانػػ  درس ت ػػ الػػيت مفػػردات الظػػاذرة زلػػل الدراسػػة رلموعػػةيعػػرؼ رلتمػػع الدراسػػة ب نػػه        

   .كيانات أو مشاذدات
  .بوالية سطيف االقتصادية العمومية ادلؤسساتمن  دراستنا ذ  رلتمع يتموف   
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 . عينة الدراسة:3
)رئػيس مصػلحة ا اسػ ة اإلرػارات ذات الصػلة ب عمػاؿ زلػاف  احلسػابات  مػن رلموعػة مػن تنااسعينة در ل مشتت       

علػػت والعاملػة  (أعضػاة يف جلػػاف ادلشػاركة ،وادلاليػة، رئػيس دائػرة ادلاليػػة وا اسػ ة، مػدير ا اسػػ ة وادلاليػة، مػدير، مػػدير عػاـ
 .بوالية سطيف ادلؤسسات العمومية االقتصادية بعومستوى 

إال  ،اخلػاص والعػاـ ُتيف القطػاع ةلادلؤسسات االقتصادية العام بعو تناأف تشمل دراسيف ال داية كاف مقررا   قدل       
 قتصادية العمومية لس  ُت علا:كتفينا يف النهاية بادلؤسسات االا أننا 

 للتجاوب مع حبثنا من ررؼ ذ   الف ة من ادلؤسسات؛   ك َت  ستعدادابداة ة وإنست ااالستجابة ل نود اال -

ال سػػيما يف ظػػل  ،ذػػي ادلؤسسػػات العموميػػة فيهػػا قناعتنػػا بػػ ف ظلػػط ادلؤسسػػات الػػيت  تػػاج إىل تػػدعيم احلوكمػػة -
 داة.التسيَت والاليت تعاين منها لاصة ادلتعلقة ب عديدةالشاكل ادل

سػػػتمارة ا 63  توزيػػػع  ،(1نظػػػر ادللحػػػق رقػػػم:)ا ةسلتلفػػػرلػػػاالت تنشػػػط يف مؤسسػػػة  28 مشلػػػ  دراسػػػتنا ذػػػ   قػػػد       
 2قابلة للتحليػل، بعػد اسػت عاد  59استمارة منها   61اسًتجاع   ، تقري ا مل مؤسسةلاستمارة  2حبصة  عليها، ةنست اا

 وفيما يلي بعو لصائ  أفراد عينة الدراسة: .دقيقةالغَت إلجابات بس ب امنها، 
 خصائص أفراد عينة الدراسة .1

 :يتميز أفراد عينة دراستنا ذ   باخلصائ  التالية        
 علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ والشمل ادلواليُت: اخلمة ادلهنية حسبتتوزع عينة دراستنا  :الخبرة 

     توزيع عينة الدراسة حسب اخلمة ادلهنية 1.1الجدول رقم:                   

                                                                                                                 
                                      
 
 
 
 
 

                     .انةست علت نتائع اإلجابة علت اال إعداد ال احث بناةمن المصدر:                
 

     

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 %  1,7 1 5أقل من 

 % 20,3 12 سنة 10إىل  5من 

 % 15,3 9 سنة 15إىل  10من 

 % 62,7 37 15أكثر من 

 111 99 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة حسب اخلمة ادلهنية 3.1الشكل رقم:                                 

                                    
 .1.3اجلدوؿ رقم  نتائع علت بناة من إعداد ال احثالمصدر:            

سػػت انات( تفػػوؽ )حجػػم الف ػػة الػػيت قامػػ  بتع  ػػة اال أف أغلػػب ادلسػػتجوبُت 2.3رقػػم: الشػػمل نجحػػ  مػػن لػػجؿ       
الػيت النتائع ادلتحصػل عليهػا يف ضػوة اخلػمات ادلتعػددة  مصداقيةو  دقةسنة، وذ ا ما يزيد من دوف  ن من  15لمهتم 

 .يتمتعوف هبا
 :ادلؤذل العلمي علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ والشمل ادلواليُت: تتوزع عينة دراستنا حسب المؤىل العلمي 

                                             
      العلمي.توزيع عينة الدراسة حسب ادلؤذل   3.1لجدول رقم:ا   .ادلؤذل العلمي عينة الدراسة حسب توزيع  1.1الشكل رقم:

            
    انة.ست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احث المصدر:          .2.3اجلدوؿ رقم  نتائع علت من إعداد ال احث بناةالمصدر: 

 

 ، المػر الػ ي سػػوؼجوبُت يتمتعػوف هسػتوى تعليمػي عػػاؿ  أف أغل يػة ادلسػػت  3.3رقػم:لػجؿ الشػػمل  نجحػ  مػن       
 النتائع ادلتحصل عليها. الثقة يف زيادة درجة من دوف  ن يفيساذم 
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 النسبة المئوية التكرار المؤىل العلمي    
 % 40,7 24 الجامعيأقل من 

 % 54,2 32 جامعي

 % 5,1 3 ما بعد التدرج

 111 99 المجموع
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  :الوظيفة علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا : تتوزع عينة دراستنا حسبالوظيفة 
 توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة. 1.1: الجدول رقم                 

 
 
 
  
 
 
 
 

      .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

 بيػػعمػػن سػػة متنوعػػة، وذػػ ا مػػا سػػوؼ ؽلمننػػا مػػن معرفػػة  راة اعينػػة الدر نجحػػ  مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ السػػابق أف        
  الفراد ادلتملصصُت علت مستوى ذ   ادلؤسسات وال ين يشغلوف وظائف متعددة.   ف ات

 أدوات الدراسة الميدانية:  .3.1.1

 :يلي ن ينها من لجؿ ما سوؼمنها أداة أساسية وألرى ثانوية،  ،أدواتعدة  لقد اعتمدت دراستنا ذ   علت        
 -ةنااستمارة االست - :األساسيةة األدا .1

احلصػػػوؿ علػػػت بع ػػػارة عػػػن وثيقػػػة  تػػػوي علػػػت عػػػدد معػػػُت مػػػن السػػػ لة تسػػػم  لل احػػػث  ةاناسػػػتمارة االسػػػت  ف  إ       
   يقـو بتحليلها ومن مثة الوصوؿ إىل النتائع اليت تعمسها.اليت و  اليت ػلتاجها، ادلعلومات

تمػػػاد بشػػػمل أساسػػػي علػػػت اسػػػتمارة   عو ليلهػػػا   االالػػػيت تتطل هػػػا دراسػػػتنا أجػػػل بػػػع ادلعلومػػػات ادليدانيػػػة  مػػن       
العاملػػػػة هبػػػػ   إلرػػػػارات إىل رلموعػػػػة مػػػػن اسػػػػتمارة   توجيههػػػػا االذػػػػ    (.2نظػػػػر ادللحػػػػق رقػػػػم اعػػػػدادذا ذلػػػػ ا الغػػػػرض )إ
وادلاليػة، رئػيس دائػرة ادلاليػة وا اسػ ة، مػدير ا اسػ ة وادلاليػة، )رئػيس مصػلحة ا اسػ ة  وذات الصلة بادلوضوع ؤسساتدلا

   .(أعضاة يف جلاف ادلشاركة ،مدير، مدير عاـ
 رئيسية وذي:  زلاورعلت مخسة  ةان توي استمارة االست       

ادلسػػػتجوبة   بالوحػػػدة اإلحصػػػائيةلصػػػ  للحصػػػوؿ علػػػت معلومػػػات عامػػػة لاصػػػة  والػػػ ي األول المحوووور -
 .الوظيفةو  اخلمة ادلهنية، العلميادلؤذل ك

الػيت تشػمل ذػ   الدراسػة،  الربعػة الفرعية لت ار الفرضياتصيصها الفتم خت ربعة األخرىاأل المحاورأما  -
         .فقرة 46علت  اللَتةذ     تويحيث 

 :اآليتالربعة ذو ك ا اور ذ   إف زلتوى         

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة        
 % 18,6 11 رئيس مصلحة ادلالية وا اس ة.

 % 35,6 21 رئيس دائرة ادلالية وا اس ة

 % 20,3 12 مدير ادلالية وا اس ة

 % 11,9 7 مدير وحدة

 %  6,8 4 مدير عاـ

 %  6,8 4 عضو يف جلنة ادلشاركة

 100 59 اجملموع
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 23إىل  1مرقمة من  فقرة 23الثاين واخلاص بالفرضية الوىل: يتموف من  ا ور. 
 33إىل  24مرقمة من  فقرات 10واخلاص بالفرضية الثانية: يتموف من الثالث  ا ور. 
 37إىل  34مرقمة من  فقرات 4الرابع واخلاص بالفرضية الثالثة: يتموف من  ا ور. 
 46 إىل 38مرقمة من  فقرات 9اخلامس واخلاص بالفرضية الرابعة: يتموف من  ا ور. 

ادل ا رة، حيث تعمد ال احث ررحها كمؤ رات من أجػل تػدعيم  نتػائع ذ ا وباإلضافة إىل رلموعة من الس لة        
دنا يف  ليػل فقراهتػا مػن الفرضيات الفرعية اليت تقـو عليها الدراسػة مػن جهػة، واحلصػوؿ علػت بعػو ادلعلومػات الػيت تفيػ

 أس لة لاصة با ور الرابع، وال اقي لاص با ور اللَت.   4منها  6جهة ألرى، حيث ي لغ عددذا 
بػدائل  ثجثػةرلموعػة مػن الع ػارات ذلػا ، مػن لػجؿ رػرح الثجثػيأسػلوب ليمػرت وفػق  الفقػراتصػياغة ذػ     مت       

رلػػب مػػن الشػػمل  ادلسػػتجوب بػػ ف ؼلتػػار ال ػػديل الػػ ي يػػرا   ، حيػػثسلتلفػػة )موافػػق، نوعػػا مػػا، غػػَت موافػػق( يف جػػدوؿ
لإلجابػة لػاص بالف ػة  (دوف رأي) رابعومن أجل أف تموف اإلجابات ذات مصداقية وأكثر دقة   وضع بديل  أنسب.

 .الدراسة تؤثر علت نتائعإقصائها حىت ال اليت ال متتلن إجابات ذل   الس لة قصد 
 :  ثجثة أ ماؿأما الس لة ادل ا رة فقد   ررحها وفق         

o  ررح أس لة  تمل اإلجابة بنعم أو ال الوؿيف الشمل  .   
o  فقػػػد   رػػػرح رلموعػػػة مػػػن السػػػ لة ذات إجابػػػات مقيػػػدة قصػػػد ربػػػ  الوقػػػ  واجلهػػػد  الثػػػاينالشػػػمل يف أمػػػا

  ررؼ ادلستجوب.ها من وتسهيل عملية اإلجابة علي

o  جابات مفتوحةإيف الشمل الثالث   ررح أس لة ذات. 
 عتماد عليها إلمتاـ ذ ا ال حث ن كرذا فيما يلي:: ذناؾ عدة مصادر ثانوية   االالمصادر الثانوية .2
 المقابلة الشخصية -

، والشػمل  ادلسػتجوبحبضػور كػل مػن ال احػث سػت انات ادلوزعػة ررا أف تتم اإلجابات علت بيع االلقد كاف مق       
ولمػػن ونظػػرا لعػػدـ عػػاوب بعػػو الرػػراؼ ادلسػػتجوبة و جػػع بعضػػهم بضػػيق وقػػتهم بسػػ ب انشػػغاذلم بأعػػداد القػػوائم 

كتفاة بأجراة مقابلة واحدة علت القػل لمػل مؤسسػة ختضػع ة علت مستوى ذ   ادلؤسسات،   اال ادلالية السنوية اخلتامي
سػتدراجهم وبة مػع رػرح بعػو السػ لة ال كيػة الؿ مػع الرػراؼ ادلسػتجنقػاش مطػو  لوضأين تعمد ال احث ، للدراسة

ال سػػػيما فيمػػا يتعلػػق بػػ عو السػػػ لة ا رجػػة الػػيت غال ػػػا مػػا تتهػػرب ذػػػ    ،ضلػػو متمينػػه مػػن اسػػػتنتاج الجوبػػة الصػػحيحة
   أكم. ودقة وذ ا ما ساذم يف إعطاة ال يانات ادلتحصل عليها مصداقية ،الرراؼ من اإلجابة عنها

 السجالت والوثائق -

رػجع عليهػا، حيػث أهنػا تسػاعد  يف التعػرؼ أكثػر فػ كثر علػت والوثائق قد تفيػد ال احػث عنػد اال إف السججت       
 مور كثَتة قد ال تسم  له الدوات اللرى بالوصوؿ إليها.أ

 رجع عليها لجؿ إجراة ذ   الدراسة ذي: الوثائق اليت   اال ف  إ        
 ؛بعو التقارير الدورية اليت تصدرذا ذ   ادلؤسسات  
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  رػػجع الشملصػػي علػػت تقػػارير زلػػاف  احلسػػابات اال الػػ عو ادلؤسسػػات، حيػػث كػػاف ممرلػػتقػػارير زلػػاف  احلسػػابات
بػػ لن حبجػػػة أهنػػا تعػػػد مػػػن السػػماح لنػػػا  والمافػػة ادلؤسسػػػات ادلشػػملة لعينػػػة الدراسػػة إال أف بعػػػو ادلسػػتجوبُت رفضػػػ

 ؛قابلة للنشرال غَت الوثائق السرية

 ؛ر الرمسية اليت ت ُت تشميل بعو اللجاف ادلملتصة علت مستوي ذ   ادلؤسسات وقرارات تنصي هاضبعو ا ا 

  تفاقيات الداللية ادلنظمة لعمل ذ   ادلؤسسات؛واال النصوص القانونيةبعو 

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

 المالحظة -

صػػػػحة بعػػػػو اإلجابػػػػات ادلدونػػػػة يف  الت كػػػػد مػػػػنعتمػػػػاد علػػػػت ادلجحظػػػػة مػػػػن أجػػػػل أثنػػػػاة زيػػػػارة ادلؤسسػػػػات   اال      
لت ػػػار درجػػػة اإلفصػػػاح علػػػت مسػػػتوى ذػػػ   ادلؤسسػػػات، فسػػػهولة علػػػق بالجوبػػػة ادلتعلقػػػة باسػػػت انات، لاصػػػة فيمػػػا يتاال
ؤسسػػات، إضػػافة رجعنػا علػػت الوثػػائق الػػيت نطل هػػا والعوائػق ال َتوقراريػػة الػػيت تواجهنػػا تعمػػس واقػع اإلفصػػاح يف ذػػ   ادلا

أو زبػػائن عنػػد  ة مػػع ذػػ   ادلؤسسػػات سػػواة كػػانوا عمػػاالحتمػػاؾ بػػ عو الرػػراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػإىل ذلػػن فقػػد   اال
 .  أكثر ساذم يف تصحي  بعو ادلعلومات ادلتحصل عليها وتدعيم مصداقيتها ، المر ال يقيامنا بالزيارات ادليدانية

 .الدراسة الرئيسية ث ات صدؽ وث ات أداةإ ادلطلب اذ  سنحاوؿ من لجؿ :صدق وثبات أداة الدراسة. 1.1.1
 )الصدق الظاىري(: صدق المحتوى .1.1.1.1

 صدؽ أداة الدراسة ومجةمتها جلمع ال يانات ادليدانية   ات اع اخلطوات التالية إلعدادذا: ضماف من أجل        
 عتمادا علت اجلانب النظري للدراسة وال حوث والدراسات السابقة.اأولية  انةعداد استمارة است إ -1

أبػػدى رلموعػػة مػػن ادلجحظػػات  حيػث ،مػن أجػػل الت ػػار مػػدى مجةمتهػػاعلػػت السػػتاذ ادلشػػرؼ  ةناعػرض االسػػت  -2
 أعلها:

 ؛حىت تموف سهلة الفهم من ررؼ مستعمليها الفقراتإعادة صياغة بعو  -

       .الس لة وتمييفها مع ر يعة الدراسة بعو ضرورة إعادة صياغة -

 .ما يرا  الستاذ ادلشرؼ الجزمة بشمل أو  حسب إجراة التعديجت -3

نظػر ادللحػق ا)علت رلموعة من السػات ة ا ممػُت ذوي اخلػمة يف رلػاؿ الدراسػة  انةست مث بعد ذلن   عرض اال -4
 واقًتاح بعو التعديجت. ات  واإلر ادائوال ين قاموا بدورذم بتقدمي النص ( 3:رقم

 ح ؼ وتعديل ما يلـز تعديله. عت ار، حيث  حظات السات ة ا ممُت بعُت اال  أل  مج -5

وإممانية اإلجابػة علػت   ةانست يف االمة الع ارات ادلستملدمة ئلت اري من أجل معرفة مدى مجاإجراة توزيع أو   -6
 كل الس لة وتعديل ما يلـز تعديله.

وادلوافقػة عليهػا  ةانسػت سػتمارة االرؼ مػن أجػل  ديػد الشػمل النهػائي العرض العمل السػابق علػت السػتاذ ادلشػ -7
 من أجل توزيعها.
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علػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة جلمػػػػع  ا  توزيعهػػػػ ةانسػػػػت و ديػػػػد الشػػػػمل النهػػػائي لجبعػػػد احلصػػػػوؿ علػػػػت موافقػػػة ادلشػػػػرؼ  -8
 ال يانات الجزمة للدراسة ادليدانية.

 الثبات.  3.1.1.1
ست انة نفس النتائع يف حالة ما   توزيعها أكثر من مرة  ػ  نفػس الشػروط بث ات االست انة أف تعطي اال يقصد       

الدراسػة. ومػن أجػل والظروؼ، أي أف تموف النتائع اليت تعطيها االست انة متقاربة إذا   تمرار توزيعها علت نفس عينػة 
 alpha cronbach’sفػا كرون ػاخ )معامػل الث ػات أل رريقػةعتمػاد علػت االستمارة ادلعدة ذل   الدراسة   الت ار ث ات اال

  ما يلي:، وادل ينة يف (
   معامل الثبات ألفا كرونباخ(alpha cronbach’s ) 

 :ةاناالست معامجت الث ات لفقرات  4.3رقم يوض  اجلدوؿ             
 ةانمعامجت الث ات لفقرات االست  3.1الجدول رقم 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ      عدد الفقرات       عنوان المحور ) الجزء(
 8660,             23               الثاين اخلاص بالفرضية الوىل ا ور

 8270,                   10               الثالث اخلاص بالفرضية الثانية ا ور

 1970,            4               الرابع اخلاص بالفرضية الثالثة ا ور

 8110,            9              اخلامس اخلاص بالفرضية الرابعة ا ور

 9040,            46              بيع الفقرات    

     .ةنست اعلت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احث :المصدر  
 ةانأي أهنػا تػدؿ علػت أف االسػت  6,0نجح  من اجلدوؿ أف معامجت الث ات جملموع فقرات االست انة أكم مػن         

 إلجراة الدراسة ادليدانية دلوضوع ال حث. ةمق ول
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، انػات الػيت  صػلنا عليهػاأف تطرقنػا إىل اجلوانػب ادلنهجيػة للدراسػة ادليدانيػة نشػرع اآلف يف  ليػل ومعاجلػة ال ي بعػد       
 ستملداـ الدوات اإلحصائية ادلناس ة لإلجابة علت فرضيات الدراسة.  اب

 الطبيعي  هاختبار توزيعاو  أدوات تحليل ومعالجة البيانات. 1.3.1
 تحليل ومعالجة البيانات أدوات. 1.1.3.1

منػػامع احلزمػػة اإلحصػػائية للعلػػـو اإلنسػػانية بصػػوؿ علػػت ادلعلومػػات ادليدانيػػة   تفريغهػػا سػػت انات واحلبعػػد توزيػػع اال       
(spss)  ستملداـ العديد من الدوات وادلقاييس اإلحصائية ومنها:ا  بال ي قصد معاجلتها إحصائيا، و 

وذلػن مػن أجػل معرفػة نػوع توزيػع  :)(Sample K-S-1سوميرنو  ) –كوولمجرو   (ختبوار التوزيوع الطبيعوي ا .1
 ال يانات ذل تت ع التوزيع الط يعي أـ ال.

ن   اسػػتملدامهما مػػن أجػػل ضلػػراؼ ادلعيػػاري، واللػػ يكادلتوسػػط احلسػػال واال  مقوواييا التشووتل والنزعووة المركزيووة: .2
 .لصائ  متغَتات الدراسة بعو وصف

دلتغػػَتات   اسػػتملداـ ادلتوسػػط احلسػػال كطريقػػة دلعرفػػة مسػػتوى تط يػػق الفقػػرات ادلشػػملة  :المتوسووا الحسووابي -
عاذػػات اإلجابػػة عػػن رريػػق مقارنػػة ادلتوسػػط احلسػػال للفقػػرة مػػع ادلتوسػػط الفرضػػي االدراسػػة، حيػػث يػػتم  ديػػد 

 (2احلسػال الفرضػي )ادلتوسػط ، فأذا كاف ادلتوسػط احلسػال ا سػوب أكػم مػن )3+2+1) 3/ :أي 2 ػوادلقدر ب
ادلتوسط احلسػال الفرضػي  (، وأما إذا كاف ادلتوسط احلسال ا سوب أقل من يق قوي )موافقفأف مستوى التط

 امػػػا إذا كػػػاف ادلتوسػػػط احلسػػػال ا سػػػوب مسػػػاويويف حالػػػة (، فػػػأف مسػػػتوى التط يػػػق ضػػػعيف )غػػػَت موافػػػق (2)
   (.متوسط )نوعا ما( فأف مستوى التط يق 2للمتوسط احلسال الفرضي )

ػلػدد ، 1لدقتػه وقابليتػه للعمليػات اجلميػةيعتم ادلقياس الكثر أعليػة واسػتملداما للتشػت   :نحرا  المعيارياال -
ضلػػراؼ ادلعيػػاري ك ػػَتا كلمػػا دؿ علػػت وجػػود فػػروؽ بػػُت ادل حػػوثُت حبيػػث كلمػػا كػػاف اال مسػػتوى الفػػروؽ الفرديػػة

 انسجاـ. أي ال فردية

معرفػػػة مسػػػتوى تط يػػػق الفقػػػرات ادلشػػػػملة مػػػػن أجػػػل كػػػ لن   اسػػػتملدامهما  : والنسووول المئويوووة التكووورارات -
 دلتغَتات الدراسة.

السػػػػ لة ادلدعمػػػة للفقػػػرات ادلمونػػػة لفرضػػػػيات  عػػػا اوإث ػػػات  لتحليػػػل 2كػػػا ػػػػار  تاسػػػتملداـ ال يػػػتم(: كيووودو) 2كوووا .1
أصػػغر مػػن أو يسػػاوي  (sing)دالػػة هعػػٌت توجػػد فػػروؽ دالػػة إذا كػػاف مسػػتوى الداللػػة  الع ػػارةتمػػوف الدراسػػة، حبيػػث 

0.05. 

                                                
1

، ص 2009 ،الط عة الوىل عماف، الردف، ، دار وائل للنشر،spss ووإدارة األعمال مع استخدام برنامج الأساليل اإلحصاء للعلوم االقتصادية داوي، لع د احلميد ع د اجمليد ال  
97. 

 : التحليل وادلعاجلة اإلحصائية ل يانات الدراسة ادليدانيةادل حث الثاين
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4. T ػػارتيػػتم اسػػتملداـ ال: لعينووة واحوودة T   لعينػػة واحػػدة للتحليػػل فقػػرات االسػػت انة، حبيػػث يقػػـو هقارنػػة ادلتوسػػط
 ( حبيث:2احلسال ا سوب مع ادلتوسط احلسال الفرضي )

  ة توجػػد فػػروؽ دالػػة إذا كػػاف مسػػتوى الداللػػتمػػوف الفقػػرة دالػػة هعػػٌت ( sing)  0.05أو يسػػاوي  أصػػغر مػػن 
 وذنا نموف أماـ حالتُت:

هعػػٌت أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة يوافقػػوف علػػت  ،فهنػػا تمػػوف نتػػائع الفقػػرة إغلابيػػةموج ػػة  Tإذا كانػػ  قيمػػة  . أ
 .ادلتوسط احلسال الفرضي، أي أف ادلتوسط احلسال ا سوب أكم من زلتواذا )يوافقوف بشمل قوي(

سػػال ة فهنػػا تمػػوف نتػػائع الفقػػرة سػػل ية هعػػٌت أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة ال يوافقػػوف علػػت  Tكانػػ  قيمػػة    إذا . ب
، أي أف ادلتوسػػػػط احلسػػػػال ا سػػػػوب أقػػػػل مػػػػن ادلتوسػػػػط احلسػػػػال زلتواذػػػػا )يوافقػػػػوف بشػػػػمل ضػػػػعيف(

 .الفرضي
 انػ  قيمػة مسػتوى الداللػة تمػوف الفقػرة غػَت دالػة أو ال توجػد فػروؽ دالػة إذا ك ( sing)  0.05 أكػم مػن،  

 أي هعٌت أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بشمل متوسط علت زلتواذا )يوافقوف نوعا ما(.
 :ختبار التوزيع الطبيعي للبياناتا.  3.1.3.1

، وذلػن لف الط يعػي أـ الانػات تت ػع التوزيػع لت ار كودليجروؼ مسَتنػوؼ ذػو الت ػار ضػروري دلعرفػة ذػل ال ياإف        
. واجلػػدوؿ  يعػػي حػػىت تمػػوف نتائجهػػا صػػحيحةمعظػػم االلت ػػارات ادلعلميػػة تشػػًتط أف تمػػوف ال يانػػات تت ػػع التوزيػػع الط

 يوض  نتائع ذ ا االلت ار 5.3:رقم
  .الت ار كودليجروؼ مسَتنوؼ للتوزيع الط يعي 9.1:الجدول رقم

 مستوى الداللة zقيمة  عدد الفقرات الجزء
 0.102 0.826 23 الثاين اخلاص بالفرضية الوىل ا ور

 0.102 1.202 10 الثالث اخلاص بالفرضية الثانية ا ور

 0.402 1.504 4 الرابع اخلاص بالفرضية الثالثة ا ور

 0.097 02 .1 9 اخلامس اخلاص بالفرضية الرابعة ا ور

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 
دانيػػة جلميػػع أبعػػاد وزلػػاور أف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة ادلسػػتملرجة مػػن ال يانػػات ادلي 5.3رقػػم: نجحػػ  مػػن اجلػػدوؿ       
 لت ارات ادلعلمية. زيع الط يعي، ومنه ؽلمن إجراة اال، وذو ما يدؿ علت أف ال يانات تت ع التو  0005أكم من  ةاناالست 
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 األولى والثانية تينالفرعيتين لفرضيختبار ااو  النتائج تحليل. 3.3.1
بعػرض و ليػل ال يانػات ادليدانيػة اخلاصػة بالفرضػيتُت الفػرعيتُت الوىل والثانيػة، مػن  من لجؿ ذ ا ادلطلب سنقـو       

 لجؿ عرض و ليل سلتلف الفقرات ادلعمة عن متغَتاهتما، وألَتا عميعها للحصوؿ علت واقع متثيل كل منهما. 
عمليووة التوودقيق التووي  تسوواعد إاووراءات" :عور  وتحليوول فقوورات الفرضووية الفرعيووة األولووى موون الدراسووة. 1.3.3.1

يقوم بها محافظ الحسابات في تحسين اودة المعلوموات المحاسوبية فوي المؤسسوات العموميوة االقتصوادية فوي 
   والية سطيف".

واقػػع مسػػاعدة إجػػراةات التػػدقيق الػػيت يقػػـو هبػػا ادلػػدقق اخلػػارجي يف  سػػُت جػػودة  الستقصػػاةلصػػ  ذػػ ا اجلػػزة        
والػيت جػاةت  ،قتصػادية لواليػة سػطيفيف ادلؤسسات العموميػة االة التدقيق اليت يقـو هبا ادلعلومات ا اس ية لجؿ مهم

 نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ التا :

تسػاعد إجػراةات عمليػػة التػدقيق الػػيت يقػـو هبػػا "لفرضػية الفرعيػػة الوىل ل حصػػائيةادلعاجلػة اإل نتػائع 3.1الجودول رقووم: 
   جودة ادلعلومات ا اس ية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف".زلاف  احلسابات يف  سُت 

 
 العبارات

المتوسووووووا 
 الحسابي

الوووووووووووووووزن 
 النسبي

االنحووورا  
 المعياري

 قيمة
  t 

مسوووووتوى 
 الداللووووووووة

(sing) 

 
 القرار 

مسوووووتوى 
 التطبيق

 ضلو اتو  إدارة مؤسستمم اذتماما ك َت  .1
ضػػػػػػػماف قػػػػػػػوائم ماليػػػػػػػة ذات مصػػػػػػػداقية 

 وجودة عالية.

 
 
 

1,8431 
 
 

 

 
 

            
% 31,4   

 
 
 

,880290 

 
 
 

-1,273 

 
 
 

,2090 

فػػػػػػروؽ 
غػػػػػػػػػػػػػػَت 

 دالة

 
 متوسط

سػػػاعل  التوجيهػػػات الػػػيت قػػػدمها لمػػػم  .2
زلػػػػاف  احلسػػػػػابات يف تطػػػػػوير مسػػػػػتوى 

 معارفمم.

 
 

2,2500 

 
 

53,8 % 
 
 

 
 

,882840 

 
 

2,042 

 
 

,0460 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 قوي

زلػػػاف  احلسػػػابات بالتػػػػدقيق  مل يمتػػػف .3
علػػػػػت مسػػػػػتوى ادلديريػػػػػة وحسػػػػػب، بػػػػػل 

 مشل  مهمة التدقيق بيع الوحدات.

 
 
 

2,3860 

 
 
 

68,4 % 

 
 
 

,921070 

 
 
 

3,164 

 
 
 

,0030 

 
فػػػػػػروؽ 

 دالة

 
 قوي

تضػػػػػػػػػػمن تقريػػػػػػػػػػر زلػػػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػػػابات  .4
 فظػػػػات تتعلػػػػق بضػػػػرورة إعػػػػادة تقيػػػػيم 

 الصوؿ.

 
 

1,6667 

 
 

25,5 % 

 
 

,864100 

 
 

-2,755 

 
 

,0080 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف

يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف إرػػار  .5
أعمػػػػػاؿ  عمليػػػػة التػػػػػدقيق التنسػػػػيق بػػػػػُت

 .زلاف  احلسابات وادلدقق الداللي

 
 
 

1,7708 

 
 
 

31,3 % 

 
 
 

,904820 

 
 
 

-1,755 

 
 
 

,0860 

فػػػػػػػػروؽ 
 غػػػػػػػػػػػػػػػَت

 دالة

 
 متوسط
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تضػػػػػػػػمن تقريػػػػػػػػر زلػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػابات  .6
 حساب التماليف.  فظات حوؿ

 
 

1,6522 

 
 

26,1 % 

 
 

,874770 

 
 

-2,697 

 
 

,0100 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف
تضػػػػػػػػمن تقريػػػػػػػػر زلػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػابات  .7

 فظػػػػات ألػػػػرى تتعلػػػػق بادلعلومػػػػػات 
 ادلالية اليت تتضمنها قوائممم ادلالية.

 
 
 

2,2745 

 
 
 

41,2 % 

 
 
 

,695080 

 
 
 

2,820 

 
 
 

,0070 

فػػػػػػروؽ 
 دالة

 
 قوي

معاجلػػػة بيػػػع التحفظػػػات الػػػػيت   متػػػ .8
 تضمنها تقرير زلاف  احلسابات.

 
 

1,7547 

 
 

24,5 % 

 
 

,829870 

 
 

-2,152 

 
 

,0360 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف
صػػػػػػػػادؽ زلػػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػػابات علػػػػػػػػػت  .9

قػوائممم ادلاليػة ادلتعلقػػة بالسػنة ادلاليػػة 
 ـ.2013

 
 

2,9273 

 
 

94,5 % 

 
 

,325150 

 
 

21,150 

 
 

,0000 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 قوي

اكتشػػػفتم ألطػػػاة وقعػػػتم فيهػػػا عنػػػد   .10
عػػػدادكم  لقػػػوائممم ادلاليػػػة هفػػػردكم إ

 صدفة بعد مهمة التدقيق اخلارجي.

 
 
 

2,2292 

 
 
 

47,9 % 

 
 
 

,831290 

 
 
 

1,910 

 
 
 

,0620 

فػػػػػػروؽ 
غػػػػػػػػػػػػػػَت 

 دالة

 
 متوسط

اسػػػػػػػتعاف زلػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػابات أثنػػػػػػػاة   .11
ه دلهمتػػػػػػػػه بادلراجعػػػػػػػػة احلسػػػػػػػػابية ئػػػػػػػػداأ

 للفواتَت.

 
 

2,4615 

 
 

66,7 % 

 
 

,822260 

 

 
 

3,505 

 
 

,0010 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 قوي

اسػػػػػػػتعاف زلػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػابات أثنػػػػػػػاة   .12
ه دلهمتػػػػػػػػه بادلراجعػػػػػػػػة احلسػػػػػػػػابية ئػػػػػػػػداأ

 نصف ادلصنع.اإلنتاج  لتماليف

 
 
 

1,7027 

 

 
 
 

24,3 % 

 
 
 

,845410 

 
 
 

-2,139 

 
 
 

,0390 

فػػػػػػروؽ 
 دالة

 
 ضعيف

اسػػػػػػػتعاف زلػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػابات أثنػػػػػػػاة   .13
حلسػػػػػػػػابية ه دلهمتػػػػػػػػه بادلراجعػػػػػػػػة ائػػػػػػػػأدا

 تاـ الصنع.لتماليف إنتاج ادلنتوج 

 
 
 

1,6842 

 
 
 

23,7 % 

 
 
 

,841660 

 
 
 

-2,313 

 
 
 

,0260 

فػػػػػػروؽ 
 دالة

 
 ضعيف

 اسػػػػػجل زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات حضػػػػػور   .14
أثنػػػػاة قيػػػػاممم بعمليػػػػة اجلػػػػرد  اميػػػػداني

 السنوي.

 
 

1,7241 

 
 

36,2 % 

 
 

,969590 

 
 

-2,167 

 
 

,0340 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف

أ ػػػػػار زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات يف تقريػػػػػر    .15
 جلميع التحفظات اليت   اكتشافها.

 
 

1,6889 

 
 

17,8 % 

 
 

,763430 

 
 

-2,734 

 
 

,0090 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف
العينػػة الػػيت دققهػػا زلػػاف  احلسػػابات   .16

تعتػػػػػم كافيػػػػػة مقارنػػػػػة حبجػػػػػم أعمػػػػػاؿ 

 
 

1,8654 

 

 
 

26,9 % 

 
 

,817190 

 
 

-1,188 

 
 

,2400 
فػػػػػػروؽ 
غػػػػػػػػػػػػػػَت 

 متوسط
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 دالة مؤسستمم.
رالػػػػػب زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات بأرسػػػػػاؿ   .17

لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة  مصػػادقات
 للزبائن.

 
 

1,8205 

 
 

41 % 

 
 

,996620 

 
 

-1,125 

 
 

,2680 
فػػػػػػروؽ 
غػػػػػػػػػػػػػػَت 

 دالة

 
 متوسط

رالػػػػػػب زلػػػػػػاف  احلسػػػػػػابات بأرسػػػػػػاؿ  .18
مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة 

 للموردين.

 
 

1,5128 

 
 

25,6 % 

 
 

,884720 

 
 

-3,439 

 
 

,0010 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف

يػػػػػػػػػػتم حسػػػػػػػػػػاب التمػػػػػػػػػػاليف علػػػػػػػػػػت   .19
 مستوى مؤسستمم بشمل دقيق.

 
 

2,0816 

 
 

44,9 % 

 
 

,909140 

 
 

,6290 

 
 

,5330 
فػػػػػػروؽ 
غػػػػػػػػػػػػػػَت 

 دالة

 
 متوسط

يػػػتم إعػػػادة تقيػػػيم أصػػػوؿ مؤسسػػػتمم  .20
 بانتظاـ.

 
 

1,2157 

 
 

9,8 % 

 
 

,610370 

 
 

-9,177 

 
 

,0000 
فػػػػػػروؽ 

 دالة
 

 ضعيف
تعػػػم القػػػوائم ادلاليػػػة اخلاصػػػة بالسػػػنة  .21

عػػػن الوضػػػعية ادلاليػػػة  م2013ادلاليػػػة 
 احلقيقية دلؤسستمم.

 
 
 

2,3091 

 
 
 

54,5 % 

 
 
 

,836060 

 
 
 

2,742 

 
 
 

,0080 

 
فػػػػػػروؽ 

 دالة

 
 قوي

مهمػػػة التػػػدقيق ادلملػػػف هبػػػا زلػػػاف   .22
احلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات علػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمم أدت بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إىل 
االذتمػػػػاـ أكثػػػػر بصػػػػحة التقييػػػػدات 

 ا اس ية.

 
 
 

2,1224 

 
 
 

44,9 % 

 
 
 

,881110 

 
 
 

,9730 

 
 
 

,3360 

 
فػػػػػػروؽ 
غػػػػػػػػػػػػػػَت 

 دالة

 
 متوسط

مشلػػػ  مهمػػػة التػػػدقيق الػػػيت قػػػاـ هبػػػا  .23
زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات مصػػػػػا  ألػػػػػرى 
دالػػػػػل مؤسسػػػػػتمم غػػػػػَت مصػػػػػػلحة 

 ا اس ة وادلالية.

 
 
 

1,7059 

 
 
 

31,4 % 

 
 
 

,92290 

 
 
 

-2,276 

 
 
 

,0270 

 
فروؽ 

 دالة

 
 ضعيف

 2=3(/3+2+1 ( :أي 2 ػمقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب يتم. 

 0.05 ومستوى لط  47 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

    .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناةمن إعداد ال احث المصدر: 
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 المبينة لواقع اىتمام إدارة المؤسسات التي تمثل عينة الدراسة  1:رقم عر  وتحليل الفقرة .1

 .بمصداقية واودة قوائمها المالية

ادل ينػػة لواقػػع اذتمػػاـ إدارة ادلؤسسػػات الػػيت   1 النقطػػة عػػرض و ليػػل الفقػػرة رقػػمسػػوؼ ضلػػاوؿ مػػن لػػجؿ ذػػ          
  :نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا جودة قوائمها ادلالية، واليت جاةت عينة الدراسة هصداقية و  تشمل

 .واقع اذتماـ إدارة ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة هصداقية وجودة قوائمها ادلالية 7.1:الجدول رقم
 

 العبارات
المتوسا 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحرا  
 المعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
الداللة 

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التطبيق

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

 مصداقية وجودة عالية.

 
 
 

1,8431 
 
 

 

 
 

            
% 31,4   

 
 
 

,880290 

 
 
 

-1,273 

 
 
 

,2090 

فروؽ 
غَت 
 دالة

 
 متوسط

 2=3(/3+2+1 ( :أي 2 مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب يتم. 

 0.05 ومستوى لط  47 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     ست ياف.بناةا علت نتائع اإلجابة علت اال من إعداد ال احثالمصدر: 

 ثلػػثأف ، حيػث علػت عسػػيد ذػ   الع ػارةبشػمل متوسػط  فو أف ادلسػػتجوبُت موافقػ 7.3 رقػم نجحػ  مػن اجلػدوؿ       
ضلػػػو ضػػػماف قػػػوائم ماليػػػة ذات  اتػػػو  اذتمامػػػا ك ػػػَت  هتػػػمإدار أقػػػروا بػػػ ف تقري ػػػا ادلسػػػتجوبُت الػػػ ين يشػػػملوف عينػػػة الدراسػػػة 

وذػو مػا يعمػس غيػاب  ،ُتنوعا ما وغَت موافق ُتبُت موافقانقسما  الثلثُت ال اقيُتصلد أف بينما  ،مصداقية وجودة عالية
ذتمػػاـ مػػن رػػرؼ اوجػػود حػػرص و  ادلؤسسػػات، أو بع ػػارة ألػػرى عػػدـالف ػػة مػػن مسػػَتي ذػػ    بعػػو ثقافػػة احلوكمػػة لػػدى

أعليػػة وجػػود جلػػاف  لنػػا جليػػا ظهػػريوذنػػا . هبػػاذػػ   ادلؤسسػػات هصػػا  الرػػراؼ اللػػرى الػػيت تربطهػػا عجقػػة  بعػػوإدارة 
 تسهر علت ضماف جودة ومصداقية القوائم ادلالية ادلعدة من ق لها.لدى ذ   اللَتة التدقيق كطرؼ داللي مستقل 

حػػػرص واذتمػػػاـ اإلدارة جبػػػودة التقػػػارير ادلاليػػػة مػػػن لػػػجؿ مسػػػاةلة الرػػػراؼ ادلعػػػدة ذلػػػ   القػػػوائم يف حالػػػة يتجلػػػت        
لػػػتجالت أو ألطػػػاة وحرصػػػها علػػػت تمػػػوين معػػػدي ذػػػ   القػػػوائم ادلاليػػػة باسػػػتمرار وزرع الػػػوازع اللجقػػػي اوجػػػود أي 

  .فيهم والضمَت ادلهٍت
       ضػػػػػماف جػػػػػودة القػػػػػوائم ادلاليػػػػػة مػػػػػن  ػػػػػ نه أف يولػػػػػد روح ادلسػػػػػؤولية والػػػػػوعي لػػػػػدى بإف حػػػػػرص واذتمػػػػػاـ اإلدارة        

ف إىل ذلػن فػأف تعػرض معػدي ذػ   القػوائم للمسػاةلة ضػأعلػت جودهتػا، مػن دوف  ػن المػر الػ ي يػنعمس  ها،معدي
مػن دارة جبودهتػا ذتمػاـ اإلاحساسػهم بوإ ،هػاعن الضغوط ادلمارسة من ق لها يف سػ يل عميلبعادذم وإ من ررؼ اإلدارة
   .والعمس الصحي  ذتماـ اإلضايف لدى ذ   الرراؼ جبودهتامن اال ا  نه أف يولد نوع
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قوودمها محووافظ الحسووابات فووي تطوووير يالتوايهووات التووي  ةسوواىممالمبينووة لواقووع الثانيووة  عوور  وتحليوول الفقوورة .2
 .الدراسةالمؤسسات التي تمثل عينة معدي القوائم المالية على مستوى  مستوى معار 

قػػدمها يالتوجيهػػات الػػيت  ةسػػاعلمادل ينػػة لواقػػع  2 النقطػػة عػػرض و ليػػل  الفقػػرة رقػػممػػن لػػجؿ ذػػ    سػػوؼ ضلػػاوؿ       
، عينػػة الدراسػػة شػملادلؤسسػات الػػيت تمعػدي القػػوائم ادلاليػة علػػت مسػػتوى  زلػاف  احلسػػابات يف تطػوير مسػػتوى معػػارؼ
 :اجلدوؿ ادلوا واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف 

معػػدي القػػوائم  قػػدمها زلػػاف  احلسػػابات يف تطػػوير مسػػتوى معػػارؼيالتوجيهػػات الػػيت  ةسػػاعلمواقػػع  8.1:الجوودول رقووم
 .عينة الدراسة تشملادلؤسسات اليت ادلالية علت مستوى 

 
 العبارات                  

المتوسووووووا 
 الحسابي

الوووووووووووزن 
 النسبي

االنحووورا  
 المعياري

 قيمة
  t 

مسووووووووووووتوى 
 الداللوووووووووووووووة

(sing) 

 
 القرار 

مسوووووتوى 
 التطبيق

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

 معارفمم.

 
 

2,2500 

 
 

53,8 % 
 
 

 
 

,882840 

 
 

2,042 

 
 

,0460 
 فروؽ  

 دالة
 

 قوي

 2=3(/3+2+1 ( :أي 2 ػمقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب يتم. 

 0.05 ومستوى لط  47 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ست انةعلت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

أي أف  ،علػػت عسػػيد ذػػ   الع ػػارة قػػويبشػػمل ف و أف ادلسػػتجوبُت موافقػػ 8.3 رقػػم نجحػػ  مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ       
 ؽلمػن تفسػَت وذػو مػا  .أغل يػة ادلسػتجوبُت معػارؼ يف تطػوير مسػتوىساعل   احلسابات والتوجيهات اليت قدمها زلافظ

والنظػرة  وف بػهل ادلستوى التمويٍت العا  ال ي يتمتعػظلاصة يف  ،زلافظي احلسابات لغل ية اجليد ادلعريفبادلستوى  إما
 .الواسعة واخلمة ادلهنية اليت يمتس وهنا بفضل تعػدد وتنػوع ادلؤسسػات الػيت دققػوا حسػاباهتا، وارجعهػم علػت كػل جديػد

علػػت الػػرغم  الف ػػة ادلسػػتجوبة أغلػػب عناصػػر تمتػػع بػػهيالػػ ي  ادلػػا  وفػػق النظػػاـ ا اسػػي ادلسػػتوى التمػػويٍت ادلتوسػػطإمػػا بو 
أغل يػػتهم أف والػػ ي يعػػود مػػن دوف  ػػن إىل  ،(3.3:رقػػم الشػػملنظػػر ا) هتم الواسػػعةولػػم مػػن مسػػتواذم التعليمػػي العػػا  

 .ف وفق النظاـ ا اسي الورٍتو ممون
    يػػػػػد  ػػػػػافظي احلسػػػػػابات قػػػػػد يمػػػػػوف لػػػػػه أثػػػػػر إغلػػػػػال علػػػػػت أداة معػػػػػدي القػػػػػوائم ادلاليػػػػػة إف ادلسػػػػػتوى التمػػػػػويٍت اجل       

 دوف  ػػنمػػن  يػنعمس شلػا قػػد ،ا ذلػػموهنوالتصػػحيحات الػيت يقػػدمللمؤسسػات وعلػػت جػودة عملهػػم بفضػػل التوجيهػات 
   ادلعدة.علت جودة القوائم ادلالية 
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131 

تطبيق محافظي الحسابات لالختبارات واإلاراءات الالزمة للحصول المبينة لواقع  اتعر  وتحليل الفقر  .3
 :على أدلة إثبات وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية عند إعداد القوائم المالية

تط يػق زلػافظي احلسػابات لجلت ػارات ادل ينػة لواقػع ات النقطػة عػرض و ليػل  الفقػر سوؼ ضلاوؿ من لػجؿ ذػ          
الػػيت دعػػ   واإلجػػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم سلػػارر اللطػػاة اجلوذريػػة عنػػد إعػػداد القػػوائم ادلاليػػة

والػيت جػاةت نتائجهػا علػت النحػو ادل ػُت يف اجلػدوؿ  ،ينػة الدراسػةإليها معايَت التدقيق الدولية علت مستوى مؤسسػات ع
 التا :

تط يػػق زلػػافظي احلسػػابات لجلت ػػارات واإلجػػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة واقػػع نتػػائع دراسػػة  9.1:الجوودول رقووم
 إث ات وتقييم سلارر اللطاة اجلوذرية.

 
 العبارات                

المتوسووووووا 
 الحسابي

 الوزن  
 النسبي 

االنحووورا  
 المعياري

 قيمة
  T 

مسووووووووووووتوى 
 الداللوووووووووووووووة

(sing) 

 
 القرار 

مسوووووتوى 
 التطبيق

زلػػػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػػػابات  متػػػػػػػػػػفي مل .3
 العامػة بالتدقيق علت مستوى ادلديريػة

وحسػػػب، بػػػل مشلػػػ  مهمػػػة التػػػدقيق 
 .الوحداتبيع 

 

 

2,386 

 

 

68,4 % 

 

 

,9210 

 

 

3,164 

 

 

,0030 

 
فروؽ 

 دالة

 
 قوي

اسػػػػتعاف زلػػػػاف  احلسػػػػابات أثنػػػػاة  .4
ه دلهمتػػػػػػػػه بادلراجعػػػػػػػػة احلسػػػػػػػػابية ئػػػػػػػػداأ

 .للفواتَت

 

 

2,461 

 

 

66,7 % 

 

 

,8220 

 

 

3,505 

 

 

,0010 

فروؽ 
 دالة

 
 قوي

اسػػػػتعاف زلػػػػاف  احلسػػػػابات أثنػػػػاة  .5
اجعػػػػػػػػة احلسػػػػػػػػابية ه دلهمتػػػػػػػػه بادلر ئػػػػػػػػداأ

 .نصف ادلصنعلتماليف اإلنتاج 

 

 

1,702 

 

 

24,3 % 

 

 

,8450 

 

 

-2,139 

 

 

,0390 

 
فروؽ 

 دالة

 
 ضعيف

اسػػػػتعاف زلػػػػاف  احلسػػػػابات أثنػػػػاة  .6
ه دلهمتػػػػػػػػه بادلراجعػػػػػػػػة احلسػػػػػػػػابية ئػػػػػػػػأدا

 .تاـ الصنعإنتاج ادلنتوج لتماليف 

 

 

1,684 

 

 

23,7 % 

 

 

,8410 

 

 

-2,313 

 

 

,0260 

 
فروؽ 

 دالة

 
 ضعيف

 اسػػجل زلػػاف  احلسػػابات حضػػور  .7
أثنػػػػاة قيػػػػاممم بعمليػػػػة اجلػػػػرد  اميػػػػداني

 السنوي.

 

1,724 

 

36,2 % 

 

,9690 

 

-2,167 

 

,0340 
فروؽ 

 دالة
 ضعيف

 رالػػب زلػػاف  احلسػػابات بأرسػػاؿ  .8

 

1,820 

 

 

41   % 

 

 

,9960 

 

 

-1,125 

 

 

,2680 

فروؽ 
 غَت دالة
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مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة 
 للزبائن.

 متوسط 

رالػػب زلػػاف  احلسػػابات بأرسػػاؿ . 9
مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة اخلتاميػػة 

 للموردين.

 

1,512 

 

25,6 % 

 

,8840 

 

-3,439 

 

,0010 
فروؽ 

 دالة
 ضعيف

مشلػػػ  مهمػػػة التػػػدقيق الػػػيت قػػػاـ . 10
هبػػا زلػػاف  احلسػػابات مصػػا  ألػػرى 
دالػػػػػػػػل مؤسسػػػػػػػػتمم غػػػػػػػػَت مصػػػػػػػػلحة 

 ا اس ة وادلالية.

 

 

 

1,705 

 

 

 

31,4 % 

 

 

 

,9220 

 

 

 

-2,276 

 

 

 

,0270 

 
فروؽ 

 دالة

 
 ضعيف

  الفقرات رلموع           

14,709 

  

3,318 

 

-2,165 

 

,0380 
فروؽ 

 دالة
 ضعيف

 2=3(/3+2+1 ( :أي 2ػب ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر مقارنة  يتم 

 2. ضرب 8 أي 16 ػأما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر ب 

 0.05 ومستوى لط  47 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ست انةعلت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

جلت ػػػػػارات حػػػػػوؿ واقػػػػػع تط يػػػػػق زلػػػػػافظي احلسػػػػػابات لجابػػػػػات ادل حػػػػػوثُت أف إ 9.3 رقػػػػػم نجحػػػػػ  مػػػػػن اجلػػػػػدوؿ       
واإلجراةات الجزمة للحصوؿ علت أدلػة إث ػات وتقيػيم سلػارر اللطػاة اجلوذريػة عنػد إعػداد القػوائم ادلاليػة علػت مسػتوى 

 :يحها من لجؿ اجلدوؿ ادلوا ضؽلمن تو  الدراسة منقسمة إىل ثجثة مستوياتمؤسسات عينة 

ادل حػػػوثُت عػػػن الفقػػػرات الدالػػػة عػػػن واقػػػع تط يػػػق زلػػػافظي احلسػػػابات لجلت ػػػارات  جابػػػاتإاعػػػا   11.1:الجووودول رقوووم
 واإلجراةات الجزمة للحصوؿ علت أدلة إث ات وتقييم سلارر اللطاة اجلوذرية.

 القرار     العبارة                          المستوى       
 
 
 

 الوؿ      

 زلػػػاف  احلسػػػابات بالتػػػدقيق علػػػت مسػػػتوى ادلديريػػػة متػػػفمل ي -
 .الوحداتوحسب، بل مشل  مهمة التدقيق بيع  العامة

ادلراجعػػػػػػة  ػه دلهمتػػػػػػه بػػػػػػئػػػػػػداأاسػػػػػػتعاف زلػػػػػػاف  احلسػػػػػػابات أثنػػػػػػاة  -
 .احلسابية للفواتَت

 
 

 موافقُت    

 
     

اجعػة احلسػابية ه دلهمتػه بادلر ئػداأاستعاف زلاف  احلسابات أثناة  -
 .نصف ادلصنعلتماليف اإلنتاج 
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 الثاين     

حلسػابية ه دلهمتػه بادلراجعػة ائػأدا استعاف زلاف  احلسابات أثناة -
 .تاـ الصنعلتماليف إنتاج ادلنتوج 

مشلػػػ  مهمػػػة التػػػدقيق الػػػيت قػػػاـ هبػػػا زلػػػاف  احلسػػػابات مصػػػا   -
 مؤسستمم غَت مصلحة ا اس ة وادلالية. ألرى دالل

أثنػػاة قيػػاممم بعمليػػة  اميػػداني اسػػجل زلػػاف  احلسػػابات حضػػور  -
 اجلرد السنوي.

رالػػب زلػػاف  احلسػػابات بأرسػػاؿ مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة  -
 اخلتامية للموردين.

 

 
 غَت موافقُت  

رالػػب زلػػاف  احلسػػابات بأرسػػاؿ مصػػادقات لت كيػػد الرصػػدة  - الثالث    
 اخلتامية للزبائن.

 ما نوعا    

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

لت ػػارات واإلجػػراةات لج اضػػعيف اتط يقػػأف ذنػػاؾ  10.3 هػػا مػػن اجلػػدوؿ رقػػمادلتحصػػل عليالنتػػائع  نسػػتنتع مػػن       
 ؤسسػػاتادلالجزمػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػات وتقيػػيم سلػػارر اللطػػاة اجلوذريػة عنػػد إعػػداد القػػوائم ادلاليػة علػػت مسػػتوى 

ذػػ ا احلمػػم ومػػا يؤكػػد  .لػػَت دليػػل علػػت ذلػػن 9.3 ولعػػل نتػػائع رلمػػوع فقػػرات اجلػػدوؿ رقػػم عينػػة الدراسػػة، تشػػملالػػيت 
ادلسػػتجوبُت أقػػروا بػػ ف زلػػافظي  غال يػػةسػػتثناة ادلراجعػػة احلسػػابية للفػػواتَت فػػأف ابه حيػػث صلػػد أنػػنتػػائع سلتلػػف الفقػػرات، 
    حيث صلد أف: ،ادلالية مل يلتزموا ب اقي اإلجراةات ا ددة يف اجلدوؿ أعج  قيق قوائمهماحلسابات ال ين تولوا تد

أثنػػاة  الػػ ين تولػػوا عمليػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ذػػ   ادلؤسسػػات مل يسػػتعينوا  زلػػافظي احلسػػاباتمػػن  %75تقري ػػا  -
مػػن المػػر الػػ ي  ،تػػاـ الصػػنعبية للتمػػاليف ادلتعلقػػة بػػادلنتع نصػػف ادلصػػنع وادلنػػتع تػػ ديتهم دلهػػامهم بادلراجعػػة احلسػػا

لة مػػن وسػػائل لطػػاة مل ي ػػتفطن ذلػػا، لاصػػة وأهنػػا تعتػػم وسػػييػػد مػػن احتمػػاؿ وجػػود عمليػػات غػػ  أو أ ػػ نه أف يز 
 .  1شلارسة ا اس ة اإلبداعية

مػػن زلػػافظي احلسػػابات الػػ ين تولػػوا عمليػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ذػػ   ادلؤسسػػات مل % 64كمػػا صلػػد أف حػػوا   -
صػػػوؿ وشلتلمػػػات الوجػػػود الفعلػػػي لقصػػػد الت كػػػد مػػػن  اجلػػػرد السػػػنوي الػػػيت تػػػتم علػػػت مسػػػتواذا إلجػػػراةاتػلضػػػروا 

 أجراةات وقواعد اجلرد السنوي.بلتزاـ ذ   اللَتة اومن جهة ألرى الت كد من احًتاـ و  ،ادلؤسسة من جهة

فنجػد أف غػال يتهم مل يلتزمػوا هبػ ا اإلجػراة، رغػم أنػه صػادقات لارجيػة زلػافظي احلسػابات دل طلبأما فيما يتعلق ب -
    .اليت تتضمنها القوائم ادلالية نيللتحقق من صحة الرصدة اخلتامية ادلتعلقة بالزبائن وادلورد جيدة وسيلةيعتم 

                                                
1

وعلـو التسيَت،  ، رللة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية والتجاريةالمحاسبة اإلبداعية: المفاىيم واألساليل المبتكرة لتجميل صورة الدخللرقي التيجاين، با 
  .46، ص 2112لسنة  12، اجلزائر، العدد1جامعة سطيف 
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مصػػا  ألػػرى غػػَت مصػػلحة ا اسػػ ة وادلاليػػة تشػػمل عمليػػة التػػدقيق هبػػا مػػن ادلؤسسػػات مل %  68,6كمػػا صلػػد أف  -
مػتجؾ  قػد يعػود رهػا ال، إال أف ذلػن مػن مصػدرذا د القػوائم ادلاليػةاقصد الت كد من صحة ادلعلومات ادلوجهة إلعػد

ذػػ   ادلصػػا ، إال أف ذلػػن ال  ادلؤسسػػات دلػػدققُت دالليػػُت يتمفلػػوف بالتػػدقيق علػػت مسػػتوىكػػل ذػػ   الف ػػة مػػن 
عت ار أف ذؤالة ادلدققُت الدالليُت تػابعوف وظيفيػا للهيمػل التنظيمػي ذلػ   ادلؤسسػات ويت عػوف لطػط ايعتم ممرا ب

   .هات إدارهتموتوج  

احلسػابات بالتػدقيق علػت مسػتوى ادلديريػة العامػة، دوف كتفػاة زلػافظي ا من ادلستجوبُت أقػروا ب % 29,8كما صلد أف  -
ية فأظلػا يػدؿ علػت حجػػم إف دؿ علػت  ػػ، وذػ ا نوعػا مػا والػيت تعتػم نسػ ة ك ػػَتة ،ادلػرور علػت الوحػدات التابعػة ذلػػا

بعػػػو زلػػػافظي احلسػػػابات، لاصػػػة وأهنػػػا تعػػػد مسػػػ لة جوذريػػػة، حيػػػث كػػػاف مػػػن الػػػيت ؽلارسػػػها  التقصػػػَت والجم ػػػاالة
لوحػدات دوف عت ػار أف مشػوؿ مهمػة التػدقيق ا، بالتابعػة الفروع والوحػداتيع بشمل عملية التدقيق ادلفروض أف ت

ارتفػاع نسػ ة ادلؤسسػات الػيت يزيػد مػن احتمػاؿ احتػواة القػوائم ادلاليػة ادلوحػدة علػت ألطػاة، لاصػة يف ظػل ألرى، 
(، المػر 15.3 مػن اجلػدوؿ رقػم 20:رقػملفقػرة )انظػر ا%  41,2 ػبػوالػيت قػدرت  ،احتوت قوائمها ادلالية علت  فظػات

الػػ ي سػػوؼ يػػنعمس مػػن دوف  ػػن علػػت جودهتػػا ومصػػداقيتها، ولػػَت مثػػاؿ علػػت ذلػػن فضػػيحة الشػػركة اإليطاليػػة 
 متجكها لوحدة يف جزر الماؽلن واليت كان  تسػتملدـ لتغطيػة عجزذػا ادلػا  يف حػُتادعائها باالعمجقة بارماالت و 
 .1وجود فعليأنه مل يمن ذلا أي 

بصػػػفة عامػػػة فػػػأف عػػػدـ احػػػًتاـ زلػػػافظي احلسػػػابات االلت ػػػارات واإلجػػػراةات الجزمػػػة للحصػػػوؿ علػػػت أدلػػػة إث ػػػات        
يعتػػػم  عينػػػة الدراسػػة الػػيت تشػػمل ؤسسػػػاتادلوتقيػػيم سلػػارر اللطػػػاة اجلوذريػػة عنػػد إعػػػداد القػػوائم ادلاليػػػة علػػت مسػػتوى 

علػػت ادلنظمػػة للمهنػػة والتوصػػيات  ؽ للقػػانوف والقواعػػدولػػر بعػػو زلػػافظي احلسػػابات لػػدى  الجم ػػاالةويعمػػس  ،إعلػػاال
 SPAM 103/ /94والػ ي ػلمػل رقػم:  1994فيفػري  2مقرر وزير االقتصاد ادلؤرخ يف عت ار أف ابالصعيد ا لي والدو  

     .2سواة كان  زللية أو دولية زلافظي احلسابات علت التقيد بادلعايَت والنصوص ادلنظمة للمهنة ألـزقد 

جلت ػػارات واإلجػػراةات الجزمػػة للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم سلػػارر لعػػدـ احػػًتاـ زلػػافظي احلسػػابات إف        
سػػػوؼ يزيػػد مػػػن احتمػػػاؿ احتػػػواة  اللطػػاة اجلوذريػػػة عنػػػد إعػػػداد القػػوائم ادلاليػػػة علػػػت مسػػػتوى مؤسسػػات عينػػػة الدراسػػػة

ذػ   ادلؤسسػات  أغل يػة ذتمػاـ الػ ي ت ديػه إدارةلاصػة يف ظػل عػدـ اال ،لتجالتاألطاة أو القوائم ادلالية ادلعدة علت 
 التمػػػويٍت ادلتوسػػػط وادلسػػػتوى (،1راجػػػع التحليػػػل اخلػػػاص بػػػالفقرة رقػػػم:) جهػػػةمػػػن ضلػػػو ضػػػماف قػػػوائم ماليػػػة ذات جػػػودة 
                                                

1
 David Chrétien et Jean-pierre Mabushi, le scandale parmalat, faculté des sciences de l’administration, université 

laval, canada, 2007, p5.  
، 2012، م كرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة باجي سلتار، عنابة، اجلزائر، تاريخ ادلناقشة سوسة بدر الدين، توحيد القوائم ادلالية وتدقيقها  2

 . 110ص
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المػػر  (،2رقػػم:راجػػع التحليػػل اخلػػاص بػػالفقرة )مػػن جهػػة ألػػرى وفػػق النظػػاـ ا اسػػي ادلػػا   لغلػػب العناصػػر ادلعػػدة ذلػػا
ؽلػنعهم و  معرفػة الصػورة احلقيقيػة دلؤسسػتهم نبعػادذم عػوإ ،يػؤدي إىل تغلػيط مػالمي ذػ   ادلؤسسػات )الدولػة( قػد ال ي
عجقػة هبػا، وذػ ا مػا  اختاذ التدابَت اإلصػجحية الجزمػة يف وقتهػا، وكػ لن المػر بالنسػ ة لمافػة الرػراؼ الػيت تربطهػامن 

 الشركات.  يتملالف مع قواعد حوكمة
الحسووابات علوى مسووتوى  وكفايوة عينووات الدراسوة التوي يوودققها محوافظالمبينوة لواقووع  ات عور  وتحليول الفقوور  .4

كفايػة عينػات ادل ينػة لواقػع  ات النقطػة عػرض و ليػل  الفقػر سػوؼ ضلػاوؿ مػن لػجؿ ذػ    :مؤسسات عينة الدراسوة
، والػػيت جػػاةت نتائجهػػا علػػت النحػػو احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػات عينػػة الدراسػػة والدراسػػة الػػيت يػػدققها زلػػافظ

 ادل ُت يف اجلدوؿ التا :
 واقع كفاية عينات الدراسة اليت يدققها زلافظو احلسابات علت مستوى مؤسسات عينة الدراسة 3.11:الجدول رقم
المتوسووا  العبارات           

 الحسابي
الوووووووووووووووووزن 

 النسبي
 االنحووووورا 
 المعياري

قيمووووووة 
t 

مستوى 
الداللووووة 

(sing) 

مستوى  القرار 
 التطبيق

اكتشػػفتم ألطػػاة وقعػػتم فيهػػا عنػػد   .11
لقػػوائممم ادلاليػػة هفػػردكم  عػػدادكمإ

صػػػػػػػػػػػػدفة بعػػػػػػػػػػػػد مهمػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػدقيق 
 اخلارجي.

 
 

2,229 

 
 

47,9 % 

 
 

,8310 

 
 

1,910 

 
 

,0620 

فروؽ 
 غَت دالة

 
 

 متوسط

 زلاف  احلساباتالعينة اليت دققها   .12
مقارنػػػػة حبجػػػم أعمػػػػاؿ  تعتػػػم كافيػػػة
 مؤسستمم.

 
 

1,865 

 
 

26,9 % 

 
 

,8170 

 
 
-

1,188 

 
 

,2400 

فروؽ 
 غَت دالة

 
 متوسط

يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف  .13
إرار عمليػة التػدقيق التنسػيق بػُت 
أعمػاؿ زلػػاف  احلسػابات وادلػػدقق 

 .الداللي

 
 
 

927,9 

 
 
 

29,2 % 

 
 
 

0289, 

 
 
 
-

2,101 

 
 
 

020,9 

 
 فروؽ

 غَت دالة

 
 ضعيف

فروؽ  0.323 1- 1.264  5.8 قراتالف  رلموع        
 غَت دالة

 متوسط

 2=3(/3+2+1 (  :أي 2ػادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب مقارنة يتم 

  2 ضرب 3 أي 6 ػأما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر ب 

  0.05 ومستوى لط  47 يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 
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 وجابات ادل حوثُت حوؿ واقع كفاية عينػات الدراسػة الػيت يػدققها زلػافظأف إ 3.11 رقم نجح  من لجؿ اجلدوؿ       
 توضيحهما من لجؿ اجلدوؿ ادلوا :منقسمة إىل مستويُت ؽلمن  احلسابات علت مستوى مؤسسات عينة الدراسة

واقػػع كفايػػة عينػػات الدراسػػة الػػيت يػػدققها زلػػافظو جابػػات ادل حػػوثُت عػػن الفقػػرات الدالػػة عػػن إ اعػػا  3.13:الجوودول رقووم
 احلسابات علت مستوى مؤسسات عينة الدراسة.

 القرار   العبارة                   المستوى   
 
 

 الوؿ    

عػػدادكم لقػػوائممم ادلاليػػة هفػػردكم صػػدفة بعػػد إألطػػاة وقعػػتم فيهػػا عنػػد  اكتشػػفتم -
 مهمة التدقيق اخلارجي.

 مقارنة حبجم أعماؿ مؤسستمم.تعتم كافية  زلاف  احلساباتالعينة اليت دققها  -
 

 
 نوعا ما  

 الثاين    
  

علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف إرػػار عمليػػة التػػدقيق التنسػػيق بػػُت أعمػػاؿ زلػػاف   يػػتم -
 .احلسابات وادلدقق الداللي

غَت   
 موافقُت

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

بُت ادلؤسسات اليت   ف ذناؾ مؤسسات منب 3.12 رقممن لجؿ اجلدوؿ  اليت توصلنا إليها نستنتع من النتائع       
ألطاة بعد مهمة التدقيق اليت قاـ  هفردذم صدفة عينة الدراسة وادلقدرة حبوا  نصف الف ة ادلدروسة اكتشفوا تشمل

وذ ا إف دؿ علت  ية فأظلا يدؿ علت أف الرقابة اليت ؽلارسها زلاف  احلسابات علت مستوى هبا زلاف  احلسابات، 
لاصة يف ظل انعداـ التنسيق  لتجالت ادلممنة،ية الكتشاؼ بيع اللطاة واال  الف ة من ادلؤسسات غَت كافذ 

ادلؤسسات ولعل النتيجة اليت  صلنا عليها من لجؿ ذ    بُت أعماؿ زلاف  احلسابات وادلدقق الداللي لدى أغلب
د الزيارات الرفع من عد ضرورة وذنا يظهر لنا جليا لَت دليل علت ذلن، 3.11 رقممن اجلدوؿ  13  ليل الفقرة رقم

تفعيل دور وظيفة التدقيق الداللي يف  ، أواسب مع حجم أعماؿ ذ   اللَتةاحلسابات ها يتن اليت يقـو هبا زلافظو
جلاف التدقيق  تلع هظهر الدور اجلوذري ال ي من ادلممن أف يمساعدة زلاف  احلسابات والتنسيق بُت أعماذلما، وذنا 

بينه وبُت زلاف   تنسيقضماف الالشركات من لجؿ ضماف استقجلية ادلدقق الداللي و إليها حوكمة  اليت تدعو
نظاـ الرقابة الشاملة وتوجيهها ضلو ضماف جودة وصدؽ ادلعلومات ا اس ية اليت والعمل علت تقوية  احلسابات

  تتضمنها القوائم ادلالية.
 
 



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

 

 
137 

الحسابات في دقة المعلومات المحاسبية التي مساىمة محافظ المبينة لواقع ات عر  وتحليل الفقر  .5
النقطة سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ   : تتضمنها القوائم المالية على مستوى فئة المؤسسات محل الدراسة

واقع مساعلة زلاف  احلسابات يف دقة ادلعلومات ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية لادل ينة ات الفقر  عرض و ليل
 دلؤسسات زلل الدراسة، واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ التا :علت مستوى ف ة ا

دقة ادلعلومات ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية علت مساعلة زلاف  احلسابات يف  واقع 3.11:الجدول رقم  
 مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسة.

 
 العبارات

المتوسا 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحرا  
 المعياري

مستوى  tقيمة 
الداللة 

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التطبيق

تضػػػػػػمن تقريػػػػػػر زلػػػػػػاف  احلسػػػػػػابات  .14
 فظػػػػػػػات تتعلػػػػػػػق بضػػػػػػػرورة إعػػػػػػػادة 

 .تقييم الصوؿ

1,666 ,2.2 %  
    

فروؽ  0080, 2,755- 8640,
 دالة

 ضعيف

ضػػػػػػمن تقريػػػػػػر زلػػػػػػاف  احلسػػػػػػابات ت .15
 . فظات حوؿ حساب التماليف

فروؽ  0100, 2,697- 8740,    9%.., 1,652
 دالة

 ضعيف

يػػػػػػػػػتم حسػػػػػػػػػاب التمػػػػػػػػػاليف علػػػػػػػػػت  .16
 مستوى مؤسستمم بشمل دقيق.

2,081 % فروؽ  5330, 6290, 9090,   9.,,
غَت 
 دالة

 متوسط

يتم إعػادة تقيػيم أصػوؿ مؤسسػتمم  .17
 بانتظاـ.

فروؽ  0000, 9,177- 6100,  % 9.8 1,215
 دالة

 ضعيف

مهمػػػة التػػػدقيق ادلملػػػف هبػػػا زلػػػاف   .18
احلسػػػػػػػػػػػػػػػػػابات علػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
مؤسستمم أدت بمم إىل االذتماـ 

 أكثر بصحة التقييدات ا اس ية.

فروؽ  021, 2,396- 89452, % 28,6 1,6939
 دالة

 ضعيف

تعم القوائم ادلالية اخلاصػة بالسػنة  .19
عػػن الوضػػعية ادلاليػػة  2013ادلاليػػة 

 احلقيقية دلؤسستمم.

فروؽ  0080, 2,742 8360,   2%.,2 2,309
 دالة

 قوي

 2=3(/3+2+1 (  أي: 2 ػادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب مقارنة يتم 

  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانستببة على االعلى نتائج اإلاا المصدر: من إعداد الباحث بناء
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واقػػػػع مسػػػػاعلة زلػػػػاف  احلسػػػػابات يف دقػػػػة ادل حػػػػوثُت حػػػػوؿ جابػػػػات أف إ 3.13 رقػػػػم نجحػػػػ  مػػػػن لػػػػجؿ اجلػػػػدوؿ       
 ،ثجثػة مسػتوياتنقسػمة إىل ة مادلعلومات ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية علت مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسػ

 :ؽلمن توضيحهما من لجؿ اجلدوؿ ادلوا 

واقع مساعلة زلاف  احلسابات يف دقة ادلعلومات عن الفقرات الدالة عن  جابات ادل حوثُتإاعا   3.13 :الجدول رقم
 .ا اس ية اليت تتضمنها القوائم ادلالية علت مستوى ف ة ادلؤسسات زلل الدراسة

 القرار   العبارة                     المستوى        
 نوعا ما  يتم حساب التماليف علت مستوى مؤسستمم بشمل دقيق. - الوؿ     

 
 الثاين      

تضػػمن تقريػػر زلػػاف  احلسػػابات  فظػػات تتعلػػق بضػػرورة إعػػادة تقيػػيم  -
 .الصوؿ

 .ضمن تقرير زلاف  احلسابات  فظات حوؿ حساب التماليفت -

 يتم إعادة تقييم أصوؿ مؤسستمم بانتظاـ. -

مهمة التدقيق ادلملف هبا زلاف  احلسابات علػت مسػتوى مؤسسػتمم  -
 أكثر بصحة التقييدات ا اس ية. أدت بمم إىل االذتماـ

 

    غَت    

 موافقُت 

عػػػن الوضػػػعية ادلاليػػػة  2013تعػػػم القػػػوائم ادلاليػػػة اخلاصػػػة بالسػػػنة ادلاليػػػة  - الثالث     
 احلقيقية دلؤسستمم.

 موافقُت 

 .13.3علت نتائع اجلدوؿ رقم  من إعداد ال احث بناةالمصدر: 

ادلؤسسػػػات الػػػيت مػػػن  % 90تقري ػػػا بػػػ ف  3.14 رقػػػمعليهػػػا مػػػن لػػػجؿ اجلػػػدوؿ النتػػػائع الػػػيت  صػػػلنا نسػػػتنتع مػػػن        
أقػػر كمػػا  .علػػت الػػرغم مػػن ت نيهػػا للنظػػاـ ا اسػػي ادلػػا  بانتظػػاـ صػػوؿالإعػػادة تقيػػيم  هبػػا يػػتم تشػػمل عينػػة الدراسػػة ال

 دلؤسستهم.لوضعية ادلالية احلقيقية أغلب ادلستجوبُت ب ف قوائمهم ادلالية تعم عن ا
صػػػػحة ينفػػػػي  قػػػػد علػػػػت مسػػػػتوى مؤسسػػػػتهم مػػػػن ادلسػػػػتجوبُت بعػػػػدـ دقػػػػة حسػػػػاب التمػػػػاليف % 36.7إقػػػػرار إف        

مػن ذػ    اذامػ اويؤكػد علػت أف ذنػاؾ جػزة .19اإلجابات ادلتحصل عليهػا مػن رػرؼ ادل حػوثُت فيمػا يتعلػق بػالفقرة رقػم 
 شمل دقيق.احلقيقية بادلؤسسات ال تعم قوائمها ادلالية عن وضعيتها ادلالية 

الناعػة التػ ثَتات كػ لن و  ،عن كافة أوجه القصور بجغاإلعلت  تلـز زلافظي احلسابات إف معايَت التدقيق الدولية       
ثر علػػت دقػػة القػػوائم الػػيت مػػن  ػػ هنا أف تػػؤ و  ،1ات ػػاع سياسػػات زلاسػػ ية غػػَت مطابقػػة لنظػػاـ إعػػداد التقػػارير ادلعمػػوؿ بػػهعػػن 

                                                
1
 اد الدو  للمحاس ُت، نيويورؾ، الواليات اال  يانات ادلالية، منشور من ررؼتموين رأي وإعداد تقارير حوؿ ال ػادلتعلق ب 700 اد الدو  للمحاس ُت، ادلعيار الدو  للتدقيق رقم اال 

 .656، ص2010ادلتحدة المريمية، اجلزة الوؿ، ر عة 
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، بينمػػا صلػػد أف أغل يػػة زلػػافظي احلسػػابات حلػػوؿ تصػػحيحية فيهػػا عت ػػار وتتملػػ بعػػُت اال لػػ داقيتها لمػػي تؤ ليػػة ومصػػادلا
إجابػات عينػة واضػحا يف  ذػو مػا ي ػدوو  ،عت ػارلػ وف ذػ   النقطػة بعػُت االات ال ي علت مستوى ذ   الف ة من ادلؤسسػ

     .الدراسة
اوووراءات تخووواذ إاالدراسوووة بمؤسسوووات التوووي تمثووول عينوووة الاسوووتجابة المبينوووة لواقوووع ات عووور  وتحليووول الفقووور  .6

سػوؼ تجاه تحفظات محوافظي الحسوابات علوى مسوتوى المؤسسوات التوي تشوكل عينوة الدراسوة: ة يتصحيح
ختػاذ اؤسسػات الػيت متثػل عينػة الدراسػة بادلاسػتجابة واقػع لادل ينػة ات النقطة عرض و ليل الفقر ضلاوؿ من لجؿ ذ   

، والػػيت لػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػةعػػا   فظػػات زلػػافظي احلسػػابات عة يجػػراةات تصػػحيحإ
 جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ التا :

فظػات زلػافظي   عػا ة يتصػحيحجراةات ختاذ إابعينة الدراسة اليت متثل ؤسسات ادلواقع استجابة  3.19:الجدول رقم
  .احلسابات

 
 العبارات                

المتوسوووووووا 
 الحسابي

الووووووووووووووزن 
 النسبي

االنحووورا  
 المعياري

مسوووووتوى  tقيمة 
الداللووووووووة 

(sing) 

 
 القرار 

مسوووووتوى 
 التطبيق

تضػػػمن تقريػػػر زلػػػاف  احلسػػػابات   .20
 فظػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
بادلعلومػػػات ادلاليػػػة الػػػيت تتضػػػمنها 

 .قوائممم ادلالية

 
 
 

2,274 
 

 

 
 
 

41,2 % 

 
 
 

,6950 

 
 
 

2,820 

 
 
 

,0070 

 
فروؽ 

 دالة

 
 

 قوي

معاجلػػػػػة بيػػػػػع التحفظػػػػػات   متػػػػػ .21
الػػػػػػػػػػيت تضػػػػػػػػػػمنها تقريػػػػػػػػػػر زلػػػػػػػػػػاف  

 .احلسابات

 
1,754 

 
24.5 % 

 
,8290 

 
-2,152 

 
فروؽ  0360,

 دالة
 ضعيف

يف تقريػػر   أ ػار زلػػاف  احلسػػابات .22
 .جلميع التحفظات اليت تناوذلا

1,688           
%17,8   

فروؽ  0090, 2,734- 7630,
 دالة

 ضعيف

صػػػػػػػػادؽ زلػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػابات  يمل .23
علػػػػػػػت قػػػػػػػوائممم ادلاليػػػػػػػة ادلتعلقػػػػػػػة 

 ـ.2013بالسنة ادلالية 

 
 

!,072 

 
 

!,08 % 

 
 

,3250 

 
-21.15 

 
فروؽ  0000,

 دالة
 ضعيف

 2=3(/3+2+1 (أي: 2 ػادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 
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ؤسسػػػات الػػػيت متثػػػل عينػػػة ادلجابػػػات ادل حػػػوثُت حػػػوؿ واقػػػع اسػػػتجابة أف إ 3.15 رقػػػم نجحػػػ  مػػػن لػػػجؿ اجلػػػدوؿ       
ؽلمػػن توضػػيحهما مػػػن  ،عػػػا   فظػػات زلػػافظي احلسػػابات منقسػػػمة إىل مسػػتويُتة يجػػراةات تصػػحيحختػػاذ إاالدراسػػة ب

 لجؿ اجلدوؿ ادلوا :
ؤسسات اليت متثل عينة الدراسة ادلجابات ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن واقع استجابة إ اعا  13.1:الجدول رقم

      عا   فظات زلافظي احلسابات.ة يجراةات تصحيحختاذ إاب
    

 المستوى
 القرار العبارة                     

 
 األول    

 .معاجلة بيع التحفظات اليت تضمنها تقرير زلاف  احلسابات  مت -

صػػادؽ زلػػاف  احلسػػابات علػػت قػػوائممم ادلاليػػة ادلتعلقػػة بالسػػنة ادلاليػػة مل ي -
 ـ.2013

 يف تقرير  جلميع التحفظات اليت تناوذلا. أ ار زلاف  احلسابات -

  
 غَت موافقُت 

تضػػمن تقريػػر زلػػاف  احلسػػابات  فظػػات ألػػرى تتعلػػق بادلعلومػػات ادلاليػػة  - الثاين     
 .اليت تتضمنها قوائممم ادلالية

 

 موافقُت   

  .15.3على نتائج الجدول رقم  من إعداد الباحث بناءالمصدر:    

ذػػ   ادلؤسسػػات غػػَت قػػادرة  أغلػػب إدارةبػػ ف نسػػتنتع  16.3 رقػػمادلتحصػػل عليهػػا مػػن اجلػػدوؿ  النتػػائع مػػن لػػجؿ       
ختاذ التدابَت التصحيحية ادلتعلقة هعاجلة بعػو التحفظػات الػيت تضػمنها تقريػر زلػاف  احلسػابات، وقػد يعػود ذلػن اعلت 

مػن بعػو اجلهػات علػت  سػؤوليةادل ذػ   قتناعهػا هبػا أو عػدـ إغلػاد الصػيغة ادلناسػ ة لػ لن، أو رفػو  مػلارها إىل عدـ 
 سنا  يف إجابات أغلب الرراؼ ادلستجوبة عند مقابلتها.لتما، وذ ا ما مستواذا
كما نستنتع ب ف ادلصادقة علت أغلب التقارير ادلالية ادلتعلقة هب   ادلؤسسات مت  بتحف . وذو ما يقلل من        

 دوف  ن من مستوى جودهتا.  
يقوووم بهووا محووافظ الحسووابات  تسوواعد إاووراءات عمليووة التوودقيق التووي)ختبووار الفرضووية الفرعيووة األولووى ا. 3.3.3.1

ضلػاوؿ  سػوؼ: (في تحسين اودة المعلومات المحاسبية في المؤسسات العموميوة االقتصوادية فوي واليوة سوطيف
 واليت جاةت نتائجها علت النحو التا : ،الت ار الفرضية الفرعية الوىلمن لجؿ ذ   النقطة 

جابات ت اليت تشمل ذ   الفرضية كان  اإلمن النتائع اليت  صلنا عليها سابقا ب ف أغل ية الفقرا ملل نست       
 يؤكد ذلن:  17.3 رقمواجلدوؿ  ،الفراد يوافقوف عنها هستوى ضعيفأي أف  ،عنها سل ية
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 اعا  الفقرات ادلعمة عن الفرضية الفرعية الوىل كمل. 17.1:الجدول رقم
 القرار     العبارة                          المستوى 
 
 
 

 الوؿ      

وحسػػب،  العامػػة زلػػاف  احلسػػابات بالتػػدقيق علػػت مسػػتوى ادلديريػػة متػػفمل ي -
 .الوحداتبل مشل  مهمة التدقيق بيع 

 ادلراجعة احلسابية للفواتَت  ػه دلهمته بئداأاستعاف زلاف  احلسابات أثناة  -

سػػػاعل  التوجيهػػػات الػػػيت قػػػدمها لمػػػم زلػػػاف  احلسػػػابات يف تطػػػوير مسػػػتوى  -
 معارفمم.

عػػن الوضػػعية ادلاليػػة احلقيقيػػة  2013تعػػم القػػوائم ادلاليػػة اخلاصػػة بالسػػنة ادلاليػػة  -
 دلؤسستمم.

تضمن تقرير زلاف  احلسػابات  فظػات ألػرى تتعلػق بادلعلومػات ادلاليػة الػيت  -
 .تتضمنها قوائممم ادلالية

 

 
 

 وافقُتم   

 
     
 
 

 الثاين    

اجعػػػة احلسػػػابية لتمػػػاليف ه دلهمتػػػه بادلر ئػػػداأاسػػػتعاف زلػػػاف  احلسػػػابات أثنػػػاة  -
 .نصف ادلصنعاإلنتاج 

لتمػػػاليف ه دلهمتػػػه بادلراجعػػػة احلسػػػابية ئػػػاسػػػتعاف زلػػػاف  احلسػػػابات أثنػػػاة أدا -
 .تاـ الصنعإنتاج ادلنتوج 

مشلػػػ  مهمػػػة التػػػدقيق الػػػيت قػػػاـ هبػػػا زلػػػاف  احلسػػػابات مصػػػا  ألػػػرى دالػػػل  -
 مؤسستمم غَت مصلحة ا اس ة وادلالية.

 أثناة قياممم بعملية اجلرد السنوي. اميداني اسجل زلاف  احلسابات حضور  -

رالػػػػػب زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات بأرسػػػػػاؿ مصػػػػػادقات لت كيػػػػػد الرصػػػػػدة اخلتاميػػػػػة  -
 للموردين.

علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم يف إرػػار عمليػػة التػػدقيق التنسػػيق بػػُت أعمػػػاؿ  يػػتم -
 .زلاف  احلسابات وادلدقق الداللي

تضػػػػػػمن تقريػػػػػػر زلػػػػػػاف  احلسػػػػػػابات  فظػػػػػػات تتعلػػػػػػق بضػػػػػػرورة إعػػػػػػادة تقيػػػػػػيم  -
 .الصوؿ

 .ضمن تقرير زلاف  احلسابات  فظات حوؿ حساب التماليفت -

 يتم إعادة تقييم أصوؿ مؤسستمم بانتظاـ. -

التػػدقيق ادلملػػف هبػػا زلػػاف  احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم أدت مهمػػة  -
 بمم إىل االذتماـ أكثر بصحة التقييدات ا اس ية.

 
 
 
 

 
 غَت موافقُت  
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 .معاجلة بيع التحفظات اليت تضمنها تقرير زلاف  احلسابات  مت -

صػػػػادؽ زلػػػػاف  احلسػػػػابات علػػػػت قػػػػوائممم ادلاليػػػػة ادلتعلقػػػػة بالسػػػػنة ادلاليػػػػة مل ي -
 ـ.2013

 يف تقرير  جلميع التحفظات اليت تناوذلا. احلساباتأ ار زلاف   -
رالػػػػػب زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات بأرسػػػػػاؿ مصػػػػػادقات لت كيػػػػػد الرصػػػػػدة اخلتاميػػػػػة  - الثالث    

 للزبائن.

ضلػػو ضػػماف قػػوائم ماليػػة ذات مصػػداقية  اتػػو  إدارة مؤسسػػتمم اذتمامػػا ك ػػَت  -
 وجودة عالية.

عػدادكم لقػوائممم ادلاليػة هفػردكم صػدفة إاكتشفتم ألطاة وقعػتم فيهػا عنػد   -
 بعد مهمة التدقيق اخلارجي.

مقارنػػػػػة حبجػػػػػم أعمػػػػػاؿ تعتػػػػػم كافيػػػػػة  زلػػػػػاف  احلسػػػػػاباتالعينػػػػػة الػػػػػيت دققهػػػػػا  -
 مؤسستمم.

 يتم حساب التماليف علت مستوى مؤسستمم بشمل دقيق. -

 نوعاما   

 الفرضية الفرعية الوىل كمل.ادلعمة عن علت نتائع الفقرات  من إعداد ال احث بناةالمصدر:     

    :ُتادلوالي واجلدوؿ أكثر من لجؿ الشمل ذلن ؽلمن توضي        

 .إلجابات الفرضية الوىل االعا  النسي 18.1 الجدول رقم: 
                                                     اعا  إجابات الفرضية الوىل 3.1الشكل رقم: 

  
 .    3..1علت نتائع اجلدوؿ رقم: إعداد ال احث بناةمن المصدر:                .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثلمصدر: ا 

تساذم بدرجة ضعيفة يف  سُت جودة  احلسابات واليت يقـو هبا زلافظ جراةات التدقيق ف إبالتا  نستنتع ب        
 أي أف ذناؾ بعو ،بينها، مع وجود فروؽ ك َتة ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسةعلت مستوى  ادلعلومات ا اس ية

 .ومنها بدرجة متوسطة يف  سُت جودة ادلعلومات ا اس ية ،جراةات التدقيق بدرجة ك َتةهبا إادلؤسسات تساذم 

 موافق   

 نوعا ما  

 غير موافق 

 
 العبارة 

عدد 
الفقرات 
 الموالية

النسبة  
 المئوية

 % 9,,7      5 موافق   

 % 9,,7      5 نوعا ما  

 % .2,.      13 غَت موافق 

 % 900      23 اجملموع   
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والػػيت جػػاةت علػػت النحػػو ادل ػػُت يف  ،كمػػل  ات ادلشػػملة للفرضػػيةمػػا يؤكػػد ذلػػن النتػػائع اإلحصػػائية ادلتعلقػػة بػػالفقر        
    .3.19رقم:اجلدوؿ 

الفرعيػػة الوىل )تسػػاعد إجػػراةات التػػدقيق الػػيت يقػػـو هبػػا ادلػػدقق اخلػػارجي يف نتػػائع الت ػػار الفرضػػية  3.19:الجوودول رقووم
  سُت جودة ادلعلومات ا اس ية(.

 
 الع ارات

عدد 
 الفقرات

ادلتوسط 
 احلسال

االضلراؼ 
 ادلعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

فروؽ  0010, 3,794- 5,778 41,857 23  الفرعية الوىلكل فقرات الفرضية 
 دالة

 ضعيف

 2ضرب  23أي  46 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

تسػاعد إجػراةات عمليػة التػدقيق الػيت يقػـو هبػا زلػاف  مفادذػا "والػيت   H1الفرضػية الفرعيػة الوىل بػرفومنه نقر و        
وق ػوؿ الفرضػية  ،"احلسابات يف  سُت جػودة ادلعلومػات ا اسػ ية يف ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف واليػة سػطيف

يف  سػػػُت جػػػودة  احلسػػػابات وزلػػػافظالتػػػدقيق الػػػيت يقػػػـو هبػػػا عمليػػػة إجػػػراةات "ال تسػػػاعد  :الػػػيت تقػػػوؿ ب نػػػه H0ال ديلػػػة 
 سطيف". ادلعلومات ا اس ية يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية لوالية

يسوواعد إبووداء الوورأي موون طوور  محووافظ )عوور  وتحليوول فقوورات الفرضووية الفرعيووة الثانيووة موون الدراسووة  .1.3.3.1
لصػػ  ذػ ا اجلػػزة  (:المؤسسوواتالحسوابات فوي االىتمووام أكثور بمسووصلة اإلفصواف والشووفافية فوي ىوو ه الفئوة مون 

لشػػػفافية يف ستقصػػػاة واقػػػع مسػػػاعدة إبػػػداة الػػػرأي مػػػن رػػػرؼ ادلػػػدقق اخلػػػارجي يف االذتمػػػاـ أكثػػػر هسػػػ لة اإلفصػػػاح واال
 علت النحو التا : هتم دراستتسوؼ   يوال .ية سطيفقتصادية لوالادلؤسسات العمومية اال

    عينة الدراسة تشكلاإلفصاف والشفافية في المؤسسات التي المبينة لواقع رات عر  وتحليل الفق. 1

ادل ينػة لواقػع اذتمػاـ إدارة ادلؤسسػات  32إىل  24مػن  اتالنقطة عرض و ليػل الفقػر سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ          
 جودة قوائمها ادلالية، واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا .عينة الدراسة هصداقية و اليت متثل 

 عينة الدراسة. تشملواقع اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات اليت  1..2:الجدول رقم        
المتوس العبارات

ط 
الوزن 
 النسبي

االنحرا  
 المعياري

مستوى  tقيمة 
الداللة 

 
 القرار 

مستوى 
 التطبيق
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الحسا
 بي

(sing) 

سػػػػاعل  عمليػػػػة التػػػػدقيق الػػػػيت قػػػػاـ هبػػػػا . 24
نتػػػاج قػػػوائم ماليػػػة يف إ زلػػػاف  احلسػػػابات

 أكثر وضوح.

 
 

1,764 

 
 

21,6 % 

 
 

,7890 

 
 

-2,128 

 
 

,0380 
فروؽ 

 دالة
 

 ضعيف

. مهمػػػػػػة التػػػػػػدقيق الػػػػػػيت قػػػػػػاـ هبػػػػػػا زلػػػػػػاف  25
أكثػػػػػػر أدت بمػػػػػػم إىل االذتمػػػػػػاـ  احلسػػػػػػابات

بدقػػػػػػة ادلعلومػػػػػػات الػػػػػػيت تتضػػػػػػمنها قػػػػػػوائممم 
 ادلالية.

فروؽ  2120, 1,265 7820, % 38 2,140
غَت 
 دالة

 متوسط

عػػػػػػرض قػػػػػػوائممم ادلاليػػػػػػة بطريقػػػػػػة . يػػػػػػتم 26
 تتسم بالوضوح وبقابلية أكم للفهم.

 

فروؽ  0000, 10,906 5110, % 79,6 2,759
 دالة

 قوي

يػػػػتم علػػػػت مسػػػػتوى مؤسسػػػػتمم عػػػػرض . 27
جانػػػب قػػػوائممم ادلاليػػػة  تػػػوي  ىل إمجحػػػق 

علػػػػػػػػت  ػػػػػػػػرح وتوضػػػػػػػػي  لمافػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػات 
 ا اس ية اليت  تويها.

فروؽ  0000, 7,032 6770, % 75,9 2,648
 دالة

 قوي

قامػػػػ  مؤسسػػػػػتمم باإلفصػػػػػاح اإلرادي . 28
عػػػن تقريػػػر زلػػػاف  احلسػػػابات ادلتعلػػػق بالسػػػنة 

 .م 2013ادلالية 

فروؽ  0180, 2,442- 9560, % 34 1,679
 دالة

 ضعيف

قامػػػػ  مؤسسػػػػػتمم باإلفصػػػػػاح اإلرادي . 29
 وأعػػػن ادلعلومػػػات الػػػيت تتعلػػػق ب دائهػػػا ادلػػػا  

 باجلرائد.م  2013الوظيفي اخلاص بسنة 

فروؽ  0000, 5,646- 7810, % 17,9 1,410
 دالة

 ضعيف

قام  مؤسستمم باإلفصػاح اإلرادي عػن . 30
الػوظيفي  أو ادلعلومات اليت تتعلق ب دائهػا ادلػا 

 ـ  يف موقعها اإللمًتوين. 2013لسنة 
 

فروؽ  0000, 4,342- 8310, % 21,4 1,517
 دالة

 ضعيف

 تفص  مؤسستمم عن قوائمها ادلالية . 31

 ها رجع علت أدائلعماذلا الراغ ُت يف اال
 .ةووضعيتها ادلالي

 
 

1,740 
 
 
 
 

 

 
 

29,6 % 

 
 

,8940 

 
 

-2,131 

 
 

,0380 
 

فروؽ 
 دالة

 
 ضعيف
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   علت مستوى مؤسستمم لجؿ سنة. 32
 ادلوضوعات اخلاصةـ اإلفصاح علت 2013

 بالرراؼ اليت تربطها عجقة هؤسستمم
 ها.ئبشمل مادي علت أدا أثرتاليت و 

 
 

1,454 

 
 

%16,4  

 
 

,7650 

 
 

-5,285 

 
 

,0000 
 

فروؽ 
 دالة

 
 ضعيف

 2 =3(/3+2+1 (  أي: 2 ػالفرضي ادلقدر ب ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها مقارنة يتم . 
 2ضرب  9أي  18 ػأما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر ب. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

حػػوؿ واقػػع اإلفصػػاح والشػػفافية يف ادلؤسسػػات الػػيت جابػػات ادل حػػوثُت أف إ 21.3 رقػػم نجحػػ  مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ       
 ؽلمن توضيحها من لجؿ اجلدوؿ التا : ،عينة الدراسة منقسمة إىل ثجثة مستويات تشمل

 ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن واقع اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات اليت متثل جاباتإاعا   31.1:الجدول رقم
 عينة الدراسة.

 القرار   العبارة                                  المستوى  
 

 الوؿ   
أدت بمػػم إىل االذتمػػاـ أكثػػر بدقػػة  مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف  احلسػػابات -

 ادلعلومات اليت تتضمنها قوائممم ادلالية.

  

 
 نوعا ما  

 
 
 
 
 

 الثاين    

نتػاج قػػوائم ماليػػة أكثػػر يف إ هبػػا زلػاف  احلسػػاباتسػاعل  عمليػػة التػػدقيق الػيت قػػاـ  -
 .اوضوح

 وأقامػػ  مؤسسػػتمم باإلفصػػاح اإلرادي عػػن ادلعلومػػات الػػيت تتعلػػق ب دائهػػا ادلػػا   -
 باجلرائد.م  2013الوظيفي اخلاص بسنة 

 أو قامػػ  مؤسسػػتمم باإلفصػػاح اإلرادي عػػن ادلعلومػػات الػػيت تتعلػػق ب دائهػػا ادلػػا  -
 موقعها اإللمًتوين. يفم   2013الوظيفي لسنة 

هػػػا رػػػجع علػػػت أدائادلاليػػػة لعماذلػػػا الػػػراغ ُت يف اال تفصػػػ  مؤسسػػػتمم عػػػن قوائمهػػػا -
 .ةووضعيتها ادلالي

 

ادلوضػػػػػوعات  ـ اإلفصػػػػػاح عػػػػػن 2013  علػػػػػت مسػػػػػتوى مؤسسػػػػػتمم لػػػػػجؿ سػػػػػنة  -
بشػػمل مػػادي علػػت  أثػػرتالػػيت و  بػػالرراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػة هؤسسػػتمماخلاصػػة 

 ها.  ئأدا

 
 
 
 
 

                            غَت    
 موافقُت
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قامػػ  مؤسسػػتمم باإلفصػػاح اإلرادي عػػن تقريػػر زلػػاف  احلسػػابات ادلتعلػػق بالسػػنة  -
                    .م 2013ادلالية 

 
 الثالث

 يتم عرض قوائممم ادلالية بطريقة تتسم بالوضوح وبقابلية أكم للفهم. -

جانػػػب قػػػوائممم ادلاليػػػة  ىل إيػػػتم علػػػت مسػػػتوى مؤسسػػػتمم عػػػرض مجحػػػق  -
  توي علت  رح وتوضي  لمافة ادلعلومات ا اس ية اليت  تويها.

 
 موافقُت

  .20.3علت نتائع اجلدوؿ رقم: من إعداد ال احث بناةالمصدر:    

الدراسػة يػتم  الػيت تشػمل عينػةأف أغل يػة ادلؤسسػات  21.3 رقػماليت  صلنا عليها مػن اجلػدوؿ  من النتائعنستنتع        
ذػػػػ   وذػػػ ا راجػػػػع مػػػن دوف  ػػػػن إىل ت ػػػٍت بيػػػػع هبػػػا عػػػػرض قوائمهػػػا ادلاليػػػػة بطريقػػػة تتسػػػػم بالوضػػػوح وبقابليػػػػة للفهػػػػم، 

كمػا أنػػه يػتم هبػا عػػرض عتػػم مسػة الوضػوح وقابليػػة الفهػم مػن أبػػرز لصائصػه،  ، والػ ي تادلؤسسػات للنظػاـ ا اسػػي ادلػا 
وذػػ ا مػا يػػوحي  ،ىل جانػب قػػوائممم ادلاليػة  تػػوي علػت  ػػرح وتوضػي  لمافػة ادلعلومػػات ا اسػ ية الػػيت  تويهػاإمجحػق 

قػػدرهتا علػػت لدمػػة متهػػا و مجة ػػفافية ذػػ   القػػوائم ادلاليػػة ومػػن وذػػو مػػا يزيػػد مػػن  ،بػػ ف ذػػ   ادلعلومػػات ا اسػػ ية مػػمرة
     .مستملدميها

نغػجؽ يعمػس سياسػة االوذػو مػا  ،ستوى ذ   الف ػة مػن ادلؤسسػات ضػعيفكما صلد ب ف مستوى اإلفصاح علت م      
يف اإلفصػػاح مػػن حقهػػم  تػػربطهم عجقػػة هبػػا الرػػراؼ الػػ ينالػػيت متيػػز ذػػ   ادلؤسسػػات ومػػدى احلرمػػاف الػػ ي يعػػاين منػػه 

    .  إليه م ادئ احلوكمة المايف ال ي تدعو
 اىتمام محافظي الحسابات بمسصلة اإلفصاف والشفافية في المبينة لواقع  11 رقم ةر فقالعر  وتحليل  .1

ادل ينػة لواقػع  33 ة رقػمالنقطة عرض و ليل الفقر سوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ   المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة: 
اذتمػػاـ زلػػافظي احلسػػابات هسػػ لة اإلفصػػاح والشػػفافية يف ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة، والػػيت جػػاةت نتائجهػػا 

 .22.3 رقمعلت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ 

 اإلفصاح والشفافية يف ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة. هس لةزلافظي احلسابات  ذتماـاواقع  33.1:الجدول رقم
 

 الع ارات
ادلتوسط 
 احلسال

الوزف 
 النسي

ضلراؼ الا
 ادلعياري

مستوى  tقيمة 
الداللة 

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

تضػػػػػػػمن تقريػػػػػػػر زلػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػابات   .33
تتعلػػػػػق بسياسػػػػػة اإلفصػػػػػاح   فظػػػػػات

 اليت تنتهجها مؤسستمم.

 
1,3182 

 
11,4 % 

 
,6740 

 
-6,708 

 
فروؽ  0000,

 دالة
 ضعيف

 2=3(/3+2+1 (  أي: 2 ػادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها الفرضي ادلقدر ب مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 
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     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

حػػوؿ واقػػػع اذتمػػاـ زلػػػافظي احلسػػابات هسػػػ لة  جابػػات ادل حػػػوثُتأف إ 22.3 رقػػػمنجحػػ  مػػن لػػػجؿ اجلػػدوؿ        
وبالتػػا  نسػػتنتع بػ ف ادلسػػتجوبُت غػػَت مػػوافقُت علػػت  اإلفصػاح والشػػفافية يف ادلؤسسػػات الػػيت متثػػل عينػة الدراسػػة ضػػعيفة،

 وذػػػ ا مػػػا يتنػػػاقو مػػػع .تضػػػمن تقريػػػر زلػػػاف  احلسػػػابات لتحفظػػػات تتعلػػػق بسياسػػػة اإلفصػػػاح الػػػيت تنتهجهػػػا مؤسسػػػتهم
 الت كد من: وال ي ػلث زلاف  احلسابات علت ضرورة .1ادلتعلق بتدقيق اإلفصاحات 540 الدو  رقم رادلعيا متطل ات

 ومطابقتها للواقع؛ متهافاية ادلعلومات ادلفص  عنها ومجةك -
تقيػيم مػدى تػوفر قنػػوات لنشػر ادلعلومػات بطريقػػة متمػن ادلسػاعلُت مػن احلصػػوؿ علػت ادلعلومػات يف الوقػػ   -

 .ادلناسب، وبشمل عادؿ
 "يساعد إبداء الرأي من طر  محافظ الحسابات في االىتمام ختبار الفرضية الفرعية الثانية ا .3.3.3.1

سػػوؼ ضلػػاوؿ مػػن : "المؤسسووات العموميووة االقتصووادية فووي واليووة سووطيفأكثوور بمسووصلة اإلفصوواف والشووفافية فووي 
   :النحو التا  علت واليت جاةت نتائع سلتلف فقراهتا الثانية،لجؿ ذ   النقطة الت ار الفرضية الفرعية 

         

 

 نتائع الفرضية الفرعية الثانية. 21.1رقم:الجدول  
 

 الع ارات
ادلتوسط 
 احلسال

الوزف 
 النسي

االضلراؼ 
 ادلعياري

مستوى  tقيمة 
الداللة 

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

سػاعل  عمليػة التػدقيق الػيت قػػاـ . 24
نتػػػاج يف إ هبػػا زلػػػاف  احلسػػػابات

 .اقوائم مالية أكثر وضوح

فروؽ  0380, 2,128- 7890, % 21,6 1,764
 دالة

 ضعيف

. مهمػػػػػػػة التػػػػػػػدقيق الػػػػػػػيت قػػػػػػػاـ هبػػػػػػػا 25
أدت بمػػػػم إىل  زلػػػػاف  احلسػػػػابات

االذتمػػػاـ أكثػػػر بدقػػػة ادلعلومػػػات الػػػيت 
 تتضمنها قوائممم ادلالية.

فروؽ  2120, 1,265 7820, % 38 2,140
غَت 
 دالة

 متوسط

قػػػػػػػػوائممم ادلاليػػػػػػػػة  عػػػػػػػػرض. يػػػػػػػػتم 26
بطريقػػػة تتسػػػم بالوضػػػوح وبقابليػػػة 

فروؽ  0000, 10,906 5110, % 79,6 2,759
 دالة

 قوي

                                                
1
 .465االتحاد الدولي للمحاسبين، نفس المرجع السابق، ص 
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 أكم للفهم.

 
يػػػػتم علػػػػت مسػػػػتوى مؤسسػػػػتمم . 27

ىل جانػػػب قػػػوائممم إعػػػرض مجحػػػق 
ادلاليػػػػػة  تػػػػػوي علػػػػػت  ػػػػػرح وتوضػػػػػي  
لمافػػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػػات ا اسػػػػػػػػػ ية الػػػػػػػػػيت 

  تويها.

فروؽ  0000, 7,032 6770, % 75,9 2,648
 دالة

 قوي

قامػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػتمم باإلفصػػػػػػػاح . 28
اإلرادي عػػن تقريػػر زلػػاف  احلسػػابات 

 .م 2013ادلتعلق بالسنة ادلالية 

فروؽ  0180, 2,442- 9560, % 34 1,679
 دالة

 ضعيف

قامػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػتمم باإلفصػػػػػػػاح . 29
اإلرادي عػػػػػن ادلعلومػػػػػات الػػػػػيت تتعلػػػػػق 

الػػػػػػوظيفي اخلػػػػػػاص  وأب دائهػػػػػػا ادلػػػػػػا  
 باجلرائد.م  2013بسنة 

فروؽ  0000, 5,646- 7810, % 17,9 1,410
 دالة

 ضعيف

. قامػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػتمم باإلفصػػػػػػػاح 30
اإلرادي عػػػػن ادلعلومػػػػات الػػػػيت تتعلػػػػق 

الػػػػػػػػوظيفي لسػػػػػػػػنة  وأ  دائهػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػا ب
 .موقعها اإللمًتوين يف  م 2013

 

فروؽ  0000, 4,342- 8310, % 21,4 1,517
 دالة

 ضعيف

 تفص  مؤسستمم عن قوائمها. 31
 رجع الراغ ُت يف اال ادلالية لعماذلا 

 .ةها ووضعيتها ادلاليعلت أدائ

 

فروؽ  0380, 2,131- 8940, % 29,6 1,740
 دالة

 ضعيف

 تضمن تقرير زلاف  احلسابات . 32
  فظات تتعلق بسياسة اإلفصاح

 اليت تنتهجها مؤسستمم. 

فروؽ  0000, 6,708- 6740, % 11,4 1,318
 دالة

 ضعيف

مؤسسػػػػػػػػتمم  علػػػػػػػػت مسػػػػػػػػتوى  . 33
 ـ اإلفصػػػػاح عػػػػن 2013سػػػػنة لػػػػجؿ 

بػػػػالرراؼ الػػػػيت ادلوضػػػػوعات اخلاصػػػػة 

فروؽ  0000, 5,285- 7650, % 16,4 1,454
 دالة

 ضعيف
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  الػػػػػػػػيتو  تربطهػػػػػػػػا عجقػػػػػػػػة هؤسسػػػػػػػػتمم
 ها.                     ئبشمل مادي علت أدا أثرت
 2=3(/3+2+1 (  أي: 2 ػالفرضي ادلقدر ب يتم مقارنة ادلتوسط احلسال لمل ع ارة مع متوسطها. 
 2ضرب  23أي  46 ػأما ادلتوسط الفرضي للمحور كمل فيقدر ب. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية.     

                                  .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة : من إعداد ال احثالمصدر  

"يساعد إبداة فقرات الفرضية الفرعية الثانية حوؿ جابات ادل حوثُت أف إ 23.3 رقم نجح  من لجؿ اجلدوؿ        
يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف الرأي من ررؼ زلاف  احلسابات يف االذتماـ أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية 

 :لجؿ اجلدوؿ ادلوا  من ؽلمن توضيحها منقسمة إىل ثجثة مستويات." والية سطيف 
 كمل.  الثانيةاعا  الفقرات ادلعمة عن الفرضية الفرعية  33.1:الجدول رقم

 القرار     العبارة                          المستوى 
 
 
 

 األول      

   عرض قوائممم ادلالية بطريقة تتسم بالوضوح وبقابلية أكم للفهم.يتم  -

جانػػػػب قػػػػوائممم ادلاليػػػػة  إىلعلػػػػت مسػػػػتوى مؤسسػػػػتمم عػػػػرض مجحػػػػق  يػػػػتم -
  توي علت  رح وتوضي  لمافة ادلعلومات ا اس ية اليت  تويها.

 
 

 موافقُت   

 
     
 
 

 الثاين    

نتػػاج قػػوائم ماليػػة يف إ دقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف  احلسػػاباتسػػاعل  عمليػػة التػػ -
 .اأكثر وضوح

قامػػػ  مؤسسػػػتمم باإلفصػػػاح اإلرادي عػػػن تقريػػػر زلػػػاف  احلسػػػابات ادلتعلػػػق  -
 .م 2013بالسنة ادلالية 

قام  مؤسستمم باإلفصاح اإلرادي عن ادلعلومات الػيت تتعلػق ب دائهػا ادلػا   -
 باجلرائد.م  2013الوظيفي اخلاص بسنة  وأ

 ادلػا  دائهػا قام  مؤسستمم باإلفصاح اإلرادي عن ادلعلومات الػيت تتعلػق ب -
 .موقعها اإللمًتوينيف   م 2013الوظيفي لسنة  وأ

ادلاليػػػػة لعماذلػػػػا الػػػػراغ ُت يف االرػػػػجع علػػػػت  تفصػػػػ  مؤسسػػػػتمم عػػػػن قوائمهػػػػا -
 .ةها ووضعيتها ادلاليأدائ

تضػػػػػمن تقريػػػػػر زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات  فظػػػػػات تتعلػػػػػق بسياسػػػػػة اإلفصػػػػػاح الػػػػػيت  -
 تنتهجها مؤسستمم.

 
 
 
 

 
 غَت موافقُت  
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ادلوضػػوعات  ـ اإلفصػػاح عػػن 2013  علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم لػػجؿ سػػنة  -
بشػػمل مػػادي  أثػػرتالػػيت و  بػػالرراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػة هؤسسػػتمماخلاصػػة 
 مثل: ادلوردين أو الزبائن أو العماؿ. هائعلت أدا

أدت بمػػم إىل االذتمػػاـ أكثػػر  مهمػػة التػػدقيق الػػيت قػػاـ هبػػا زلػػاف  احلسػػابات - الثالث    
 تتضمنها قوائممم ادلالية.بدقة ادلعلومات اليت 

 ما نوعا   

 . 23.3  علت نتائع اجلدوؿ رقم من إعداد ال احث بناةالمصدر:    

 :واجلدوؿ ادلواليُت ؽلمن توضي  ذلن أكثر من لجؿ الشمل       
 الثانية.االعا  النسي إلجابات الفرضية  39.1الجدول رقم:

                                                         اعا  إجابات الفرضية الثانية. 9.1الشكل رقم:

 
     .25.3  علت نتائع اجلدوؿ رقم من إعداد ال احث بناةالمصدر:                                                                          

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر:              
إبػداة الػرأي مػن رػرؼ ادلػدقق اخلػارجي يسػاعد أي أف  ،الفرضػية كمػل سػليذ ا ما ي ُت أف اعا  رلموع فقػرات        

، مػع وجػود فػروؽ  يف ادلؤسسػات الػيت تشػمل عينػة الدراسػة بدرجة ضػعيفة يف االذتمػاـ أكثػر هسػ لة اإلفصػاح والشػفافية
َتة ومنهػػا بدرجػػة ك ػػ بػػداة الػػرأي مػػن رػػرؼ زلػػاف  احلسػػاباتيسػػاعد هبػػا إ، أي أف ذنػػاؾ بعػػو ادلؤسسػػات بينهػػاك ػػَتة 

 .االذتماـ أكثر هس لة اإلفصاح والشفافيةبدرجة متوسطة يف 
لفرضية، واليت جػاةت علػت النحػو ادل ػُت يف ا ذ   فقراتالت ار رلموع اإلحصائية ادلتعلقة ب النتائعما يؤكد ذلن        

 اجلدوؿ ادلوا :

 

   

 موافق   

 نوعا ما  

 غير موافق 

 
 العبارة 

عدد 
الفقرات 
 الموالية

النسبة  
 المئوية

 % 0, 2 موافق   

 % 90        1 نوعا ما  

 % 70     7 غَت موافق 

 % 900 10 اجملموع   
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إبػداة الػرأي مػن رػرؼ ادلػدقق اخلػارجي يف االذتمػاـ يسػاعد ) الثانيػةنتائع الت ػار الفرضػية الفرعيػة  33.1 :الجدول رقم
 (.يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية

 
 الع ارات

عدد 
 الفقرات

ادلتوسط 
 احلسال

االضلراؼ 
 ادلعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

فروؽ  0380, 2,155- 3,764 18,684 10  الثانيةكل فقرات الفرضية الفرعية 
 دالة

 ضعيف

 2ضرب  10أي  20 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

 .    ةانست علت االعلت نتائع اإلجابة  من إعداد ال احث بناةالمصدر: 

يسػاعد إبػداة الػرأي مػن رػرؼ زلػاف  احلسػابات يف والػيت مفادذػا "  H1 الثانيػةمنه نقر برفو الفرضػية الفرعيػة و         
وق ػوؿ الفرضػية ال ديلػة  ."ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سػطيفاالذتماـ أكثر هس لة اإلفصاح والشفافية يف 

H0  يسػاعد إبػداة الػرأي مػن رػرؼ زلػاف  احلسػابات يف االذتمػاـ أكثػر هسػ لة اإلفصػاح والشػفافية اليت تقػوؿ ب نػه: "ال
 ".يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف

 الثالثة والرابعةختبار الفرضيتين الفرعيتين او  النتائج تحليل . 1.3.1
الفرضػػيتُت صػػة هملتلػػف الفقػػرات ادلعػػمة عػػن ااخل بعػػرض و ليػػل ال يانػػات ادليدانيػػة مػػن لػػجؿ ذػػ ا ادلطلػػب سػػنقـو       

 .  كل منهماالفرعيتُت الثالثة والرابعة، وألَتا عميعها للحصوؿ علت واقع متثيل  
يوتم علوى مسوتوى  المؤسسوات العموميوة مون الدراسوة ) الثالثوةعر  وتحليل فقرات الفرضوية الفرعيوة   .1.1.3.1

مووا يسوومم لهووم بربووداء رأيهووم بكوول م الحسووابات االقتصوادية فووي واليووة سووطيف توووفير المنوواخ المناسوول لمحوافظي
 .استقاللية وموضوعية(

لجؿ مهمة التدقيق  توفر ادلناخ ادلناسب ال ي يسم   افظي احلساباتواقع ستقصاة لص  ذ ا اجلزة ال       
واليت  .بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية تشمل عينة الدراسةاليت يقوموف هبا علت مستوى ادلؤسسات اليت 

 علت النحو التا : سوؼ يتم دراستها

 محافظ الحسابات على وتجديد عقد عزل ،ختياراالجهة المكلفة ب تصثيرفقرات الدالة على واقع التحليل   .1
واقع سوؼ يتم من لجؿ ذ   النقطة دراسة  :عينة الدراسة شكلفي المؤسسات التي تتو وموضوعي توستقالليا

العمومية ستقجليته وموضوعيته يف ادلؤسسات وعديد عقد زلاف  احلسابات علت ا لتيار، عزؿات ثَت اجلهة ادلملفة ب
  . 27.3 رقم، واليت جاةت نتائجها علت النحو ادل ُت يف اجلدوؿ االقتصادية يف والية سطيف
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ستقجليته وموضوعيته التيار، عزؿ وعديد عقد زلاف  احلسابات علت ات ثَت اجلهة ادلملفة ب واقع 37.1:الجدول رقم
 يف ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة.

 
 األسئلة        

 اإلاابة 
 الممكنة

النسبة  التكرارات
 المئوية

قيمة  
 2كا

مستوى 
الداللة 

(sing) 

تجاه ا القرار
 اإلاابة

 
 يتػػػػػػوىل تقػػػػػػدمي رلػػػػػػب  مػػػػػػن

عػػػزؿ ورلػػػب عديػػػد عقػػػد 
زلػػػػػػػػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػػػػػػػػابات يف 
مؤسسػػػػػػػػػػػػتمم إىل بعيػػػػػػػػػػػػة 

 ادلساعلُت؟

  اإلدارة رللس

    32 

 

76,2 % 

 

 

 

58,762 

 

 

 

 

,0000 

 
 
 

 داؿ

 
 

 رللس
 اإلدارة

    ادلالية مديرية
 وا اس ة

 

     4 

 

9,5   % 

 اجلمعية
 العامة

 للمساعلُت

 

 

     6 

 

 

3,14 % 

 42 100% 

 
 
 
   يف حالػػػػػػػػة مػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػ

مػػن  1جابتػن  مػل رقػم إ
يػػػػػػػػػػػػًتأس رللػػػػػػػػػػػػس اإلدارة؟  

 حدد وظيفته

 ادلدير الرئيس
 العاـ

26 81,3 %  

 

 

 

 

 

 

12,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

,0000 

 
 
 
 

 داؿ

 
 
 

 الرئيس
 ادلدير
 العاـ

  ررؼ
لارجي عن 

 ادلؤسسة

6 18,7 % 

جلنة سلتصة 
مستقلة عن 
                                                                                  اإلدارة العليا

0 0 

 32 100% 

 
 
  مػػػػن يتػػػػوىل التيػػػػار ادلػػػػدقق

اخلػػػػارجي يف مؤسسػػػػتمم؟            
                 

 اإلدارة رللس
23 42,5 %  

 

 

 

43,630 

 

 

 

 

 

,0000 
 

 
 

 داؿ

 
 جلنة

 يعينها
 رللس
 اإلدارة

 يعينها جلنة
 اإلدارة رللس

28 51,9 % 

رللس 
مساعلات 

 الدولة

1 1,9 % 
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 بعية
 ادلساعلُت

2 3,7 % 

54 100 % 

 

 

  يف حالة ما إف كان   

 فمن 3رقم    ملجابتن إ 

 يًتأس ذ   اللجنة؟ حدد  

 .وظيفته

 ادلدير الرئيس
 العاـ

6 % 18,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,879 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,0000 

 
 
 
 

 داؿ

 
 

 مدير
 ا اس ة
 وادلالية

 مدير
 ا اس ة
 وادلالية

17 % 51,5 

 التجارة مدير
 والتسويق

3 9,1 % 

 دائرة رئيس
 ا اس ة
 وادلالية

4 12,1 % 

 ررؼ
 لارجي

2 6,10 % 

 الشؤوف مدير
 القانونية

1 3,0 % 

 33 100 % 

 .    ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة إعداد ال احثمن المصدر: 
 يلي: ما 27.3 رقم اجلدوؿلجؿ نجح  من 

 عديػد عقػد زلػاف  عػزؿ و أقروا  أف رللس اإلدارة ذو من يتػوىل مهمػة تقػدمي رلػب  (% 76,2) أف أغل ية ادلستجوبُت
فقػط مػن ادلسػتجوبُت أقػروا بػ ف اجلمعيػة العامػة للمسػاعلُت  %3,14يف حُت صلد أف  ،احلسابات إىل بعية ادلساعلُت

   .ذي اجلهة الوحيدة اليت تتمفل هب ا المر دوف تدلل أي ررؼ  لر
 يف حػُت صلػػد بػػ ف  ،أف أغل يػة ادلؤسسػػات ادلشػملة لعينػػة الدراسػػة توكػل رئاسػػة  رلػػالس اإلدارة هبػا إىل  ادلػػدراة العػػامُت

 إىل أرراؼ لارجية مستقلة. ة رلالس إدارهتاإدار  مهمة كلتو  من ذ   ادلؤسساتنس ة ض يلة فقط 

  اإلدارة رللػس يعينهػا جلنػةالتيػار زلػاف  احلسػابات مػن ق ػل أف أغل ية ادلؤسسات اخلاضعة للدراسػة تػتم هبػا عمليػة  ،
 من ادلستجوبُت أقروا ب ف عملية التيار زلاف  احلسابات تتم من ررؼ رلالس اإلدارة. %  42,5كما صلد أف 

  أرراؼ  ًتأسهاتمن ذ ا اجلدوؿ ب ف غال ية اللجاف ادلعينة لغرض التيار زلاف  احلسابات نجح  ك لن كما
 إدارية هب   ادلؤسسات.
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تعتػػم كطػػرؼ يف تعيػػُت والتيػػار وعػػزؿ الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة  تقري ػػا ادلؤسسػػات جػػلأف إدارة  بالتػػا  نسػػتنتع       
 دارة يفأف مشػاركة اإل عت ػاراب يؤثر مػن دوف  ػن علػت اسػتقجليتهم وموضػوعيتهم، قد زلافظي احلسابات، المر ال ي

أف عميل ادلدقق ذػي الشػركة شلػا غلعلهػا يف موضػع  كوف ومساومات، عرضه لضغوط اقتصاديةقد ي التيار ، تعيينه وعزله
قػػػوة مقارنػػػة بػػػه لاصػػػة يف ظػػػل ادلنافسػػػة الشػػػديدة بػػػُت مماتػػػب التػػػدقيق للحصػػػوؿ علػػػت زبػػػائن وسػػػعي بعػػػو ادلنشػػػ ت 

  .حياديتهشلا قد يؤثر بشمل ملحوظ علت  ،للحصوؿ علت  راة مؤيدة دلواقفها
محافظي الحسابات على وحيادية استقاللية  الدالة على مؤشراتالفقرات الدالة على واقع توفر التحليل  .3

الدالة  ؤ راتادلسوؼ يتم من لجؿ ذ   النقطة دراسة واقع توفر  المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة: مستوى
زلافظي احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة، واليت جاةت نتائجها  وحيادية استقجلية علت

  .28.3رقم و ادل ُت يف اجلدوؿ علت النح
 

واقع توفر ادلؤ رات الدالة علت استقجلية وحيادية زلافظي احلسابات علت مستوى ؽلثل  38.1الجدول رقم 
  ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.

 
 الع ارات

الوزف 
 النسي

ادلتوسط 
 احلسال

االضلراؼ 
 ادلعياري

 قيمة
 T 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

علػػػت مسػػػتوى مؤسسػػػتمم  توجػػػد .34
عػن اإلدارة  جلاف سلتصة ومسػتقلة

التنفي يػػػػػة تتػػػػػوىل اإل ػػػػػراؼ علػػػػػت 
 زلاف  احلسابات ومتابعة أعماله                                                           

 ضعيف داؿ 0380, 2,127- 959890, 1,7222 35,2

زلػػػػػاف  احلسػػػػػابات الػػػػػ ي يتػػػػػوىل  .35
تػػػػػػػػدقيق حسػػػػػػػػابات مؤسسػػػػػػػػػتمم 
لػػػػػػػػػػػيس علػػػػػػػػػػػت اتصػػػػػػػػػػػاؿ م ا ػػػػػػػػػػػر 

 بأدارتمم العليا

 ضعيف داؿ 0000, 8,598- 528410, 1,3929 1,8

 زلاف  حساباتمم ال تربطه أية  .36

 العلياأحد أعضاة اإلدارة   عجقة مع

 قرابة، صداقة، )يف مؤسستمم  

 .                                                                                                             (عجقة عمل لارج ادلؤسسة 

 قوي داؿ 0010, 3,399 804360, 2,3559 55,9
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ال تقـو  إدارة مؤسسػتمم بطلػب  .37
استشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
حسػػػػاباتمم لارجػػػػة عػػػػن عمليػػػػة 

 التدقيق  اليت يقـو هبا. 

 

 متوسط غَت داؿ 3910, 864,- 903920, 1,8983 35,6

 2 ػقدر بادلالفرضي  هامتوسط لمل فرضية مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم.  
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

 .    ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

واقػػع تػػوفر ادلؤ ػػرات الدالػػة علػػت اسػػتقجلية وحياديػػة جابػػات ادل حػػوثُت حػػوؿ أف إ 28.3رقػػم  ن اجلػػدوؿنجحػػ  مػػ       
ؽلمػػن توضػػيحهما مػػن  ،منقسػػمة إىل مسػػتويُت زلػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة

 لجؿ اجلدوؿ التا :

واقع توفر ادلؤ رات الدالة علت استقجلية جابات ادل حوثُت عن الفقرات الدالة عن إاعا    39.1 :الجدول رقم
 .وحيادية زلافظي احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة

 القرار العبارة                                  المستوى  
حسػػػاباتمم لارجػػػة ال تقػػػـو  إدارة مؤسسػػػتمم بطلػػػب استشػػػارات مػػػن زلػػػاف   - الوؿ   

 اليت يقـو هبا. عن عملية التدقيق
 نوعا ما

 
 الثاين   

عػػن اإلدارة التنفي يػػة  توجػػد علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم جلػػاف سلتصػػة ومسػػتقلة -
 تتوىل اإل راؼ علت زلاف  احلسابات ومتابعة أعماله  

زلػػاف  احلسػػابات الػػ ي يتػػوىل تػػدقيق حسػػابات مؤسسػػتمم لػػيس علػػت اتصػػاؿ  -
 م ا ر بأدارتمم العليا

                                                        

 
 

غَت 
 موافقُت

 ضػػػػػاة اإلدارة العليػػػػػا يف زلػػػػاف  حسػػػػػاباتمم ال تربطػػػػػه أيػػػػة عجقػػػػػة مػػػػػع أحػػػػد أع -  
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  .قرابة، عجقة عمل لارج ادلؤسسة( صداقة،مؤسستمم ) الثالث  

 

 موافقُت

  .3..2  علت نتائع اجلدوؿ رقم من إعداد ال احث بناةالمصدر:    

بػ ف زلػافظي احلسػابات أف أغل يػة ادلسػتجوبُت أقػروا  28.3رقػم الػيت  صػلنا عليهػا مػن اجلػدوؿ من النتائع  نستنتع      
وقد يعود ذلن من دوف  ن إىل عػدـ تػوفر جهػاز مسػتقل علػت رة العليا هب   ادلؤسسات، اعلت اتصاؿ م ا ر مع اإلد

 يسهر علت عملية التنسيق وضماف استقجلية زلاف  احلسابات. اذا مستو 
إىل توريػػد العجقػػة الشملصػػية بػػُت إف احتمػػاؾ زلػػافظي احلسػػابات بشػػمل م ا ػػر مػػع اإلدارة التنفي يػػة قػػد يػػؤدي        

ر، وذػػ ا ، المػر الػ ي قػػد ػلمػل معػه تغاضػي ادلػػدقق عػن بعػو المػو التػدقيق عمليػػة وإدارة ادلنشػ ة زلػل ادلػدقق اخلػارجي
عت ػػار أنػػه يف حػػاالت كثػػَتة يمػػوف التهديػػد وال سػػيما إذا ألػػ نا يف اال اسػػتقجليتهوعلػػت  جػػودة أعمالػػهبػػدور  يػػؤثر علػػت 

 قطع من نزاذة ادلدقق.تالكم الستقجؿ ادلدقق بطي ا وتدرغليا، وغال ا ما ينتق  بشمل م
ت احلسػابات يقػدموف استشػارات إلدارهتػا لارجػة علػبػ ف زلػافظي  تقري ػا (45,8 %)  ادلسػتجوبُتنصػف إقرار  إف       

تعػػاوف زلػػاف  عت ػػار أف اب سػػوؼ يػػؤثر مػػن دوف  ػػن علػػت اسػػتقجليتهم وموضػػوعيتهم، عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقومػػوف هبػػا
علػػت مػػن دوف  ػػن احلسػػابات مػػع اإلدارة مػػن لػػجؿ تقدؽلػػه خلػػدمات استشػػارية لارجػػة عػػن عمليػػة التػػدقيق قػػد يػػؤثر 

، وذػػ ا مػػا يتنػػاقو مػػع قواعػػد لػػإلدارة علػػت حسػػاب بػػاقي الرػػراؼ ذات ادلصػػلحة اوغلعلػػه أكثػػر اضليػػاز  ونزاذتػػه حياديتػػه
 .حوكمة الشركات

ب يػػة عجقػػة مػػع  احلسػػاباتكمػػا نجحػػ  مػػن اجلػػدوؿ السػػابق بػػ ف غال يػػة ادلسػػتجوبُت أقػػروا بعػػدـ ارت ػػاط زلػػافظي        
ك ػػَتة توافػػق  ذػػاعتم نوجػػود نسػػ ة  نمػػارإال أننػػا ال نسػػتطيع إ  ادلؤسسػػات، علػػت مسػػتوى ذػػ  أحػػد أعضػػاة اإلدارة العليػػا

    ادلؤسسات.ذ    زلافظي احلسابات لدى بعو التيارعاوزات يف وذ ا ما يدؿ علت وجود  ،علت ذلن
 

 المؤسسات العمومية االقتصادية في والية يتم على مستوى)ختبار الفرضية الفرعية الثالثة ا .3.1.3.1

 (:  ما يسمم لهم بربداء رأيهم بكل استقاللية وموضوعيةمسطيف توفير المناخ المناسل لمحافظي الحسابات  
 :سوؼ نتناوذلا علت النحو التا لجؿ ذ   النقطة الت ار الفرضية الفرعية الثالثة، واليت  سوؼ ضلاوؿ من        

واقػػع تػػ ثَت اجلهػػة ادلملفػػة  لػػتع الدالػػة حػػوؿ رلموعػػة السػػ لةلجوبػػة ادلسػػتجوبُت كمػػا رأينػػا سػػابقا لػػجؿ  ليلنػػا        
أيػػن  ،سػػتقجليته وموضػػوعيته يف ادلؤسسػػات الػػيت متثػػل عينػػة الدراسػػةالتيػػار، عػػزؿ وعديػػد عقػػد زلػػاف  احلسػػابات علػػت اب

 مهالسػػػتقجليت ملتهديػػػد فقػػػداهن وفاحلسػػػابات يف ذػػػ   ادلؤسسػػػات معرضػػػ يأف زلػػػافظ مفادذػػػاقطعيػػػة توصػػػلنا إىل نتيجػػػة 
. كمػا أننػا نجحػ  كػ لن أف موالتيػارذ م، عػزذلميف تعييػنه ابػارز  اتعتػم ررفػ اللػَتةعت ار أف إدارة ذ   اب موموضوعيته
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كانػػػ  سػػػل ية، أي أف الفػػػراد يوافقػػػوف عنهػػػا هسػػػتوى بالفرضػػػية   علػػػت الفقػػػرات ادلتعلقػػػةأغلػػػب إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة 
 التا  يوض  ذلن: اجلدوؿو  ،ضعيف

 .الثالثة الفرعية االعا  النسي إلجابات الفرضية 11.1الجدول رقم:                 
          

 

 

 

 

 

 

 
     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة إعداد ال احث منالمصدر:                                  

    ؽلمن توضي  ذلن أكثر من لجؿ الشمل ادلوا    

                     
 الثالثة الفرعية عا  فقرات الفرضيةا 3.1الشكل رقم:         

                        
 .30.3  عتماد علت اجلدوؿ رقممن إعداد الطالب باال المصدر:                                 

 ػػػافظي  ادلناسػػػب الػػػ ي يسػػػم  يػػػتم تػػػوفَت ادلنػػػاخ هأي أنػػػ ،ذػػػ ا مػػػا ي ػػػُت أف اعػػػا  رلمػػػوع فقػػػرات الفرضػػػية كمػػػل سػػػلي
الػػيت تشػػمل عينػػة ادلؤسسػػات  أغلػػب بشػػمل ضػػعيف علػػت مسػػتوى بأبػػداة رأيهػػم بمػػل اسػػتقجلية وموضػػوعيةاحلسػػابات 

يسػم   ادلناخ ادلناسػب الػ ي بُت ذ   ادلؤسسات، أي أف ذناؾ مؤسسات يتم هبا توفَت ك َتة  ، مع وجود فروؽالدراسة
ما يتم هبا توفَت ادلنػاخ ادلناسػب  ػافظي ومنها  .قويبشمل بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية  افظي احلسابات 

ذلػن النتػائع اإلحصػائية  ومػا يؤكػد .احلسابات هػا يسػم  ذلػم بأبػداة رأيهػم بمػل اسػتقجلية وموضػوعية بشػمل متوسػط
 .31.3رقم جدوؿ   ينة يفوادل، الفرضية ذ   فقراتجموع ادلتعلقة ه

 موافق   

 نوعا ما  

 غير موافق 

 
 العبارة 

عدد 
الفقرات 
 الموالية

النسبة  
 المئوية

 % 2, 1 موافق   

 % 2,      1 نوعا ما  

 % 20     2 غَت موافق 

 % 900 4 اجملموع   
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  .الفرعية الثالثة رلموع فقرات الفرضية 11.1 :الجدول رقم
 

 الع ارات
عدد 

 الفقرات 
ادلتوسط 
 احلسال

االضلراؼ 
 ادلعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

 ضعيف داؿ 0020, 3,238- 1,73916 7,2264 4 رلموع كل الفقرات

 2ضرب  4أي  8 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر:           

يتم علػت مسػتوى  ادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف " :مفادذاواليت   H1الثالثةمنه نقر برفو الفرضية الفرعية        
وق ػوؿ  ."ا يسم  ذلم بأبداة رأيهػم بمػل اسػتقجلية وموضػوعية شلوالية سطيف توفَت ادلناخ ادلناسب  افظي احلسابات 

ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف تػوفَت ادلنػاخ  يتم علت مستوىاليت تقوؿ ب نه: "ال  H0الفرضية ال ديلة 
 ."ادلناسب  افظي احلسابات ها يسم  ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية

 

يووتم اختيووار محووافظ الحسووابات لمهمووة )عوور  وتحليوول فقوورات الفرضووية الفرعيووة الرابعووة موون الدراسووة   .1.1.3.1
  (:على مبدأ الكفاءة ة االقتصادية في والية سطيف بناءالتدقيق على مستوى المؤسسات العمومي

 علت مستوى احلسابات يلتيار زلافظاهعيار المفاةة عند  ذتماـاال ستقصاة واقعال لص  ذ ا اجلزة       
 علت النحو التا : هتم دراستتسوؼ   ي. والاليت تشمل عينة الدراسةادلؤسسات 

  .ختيار محافظ الحسابات بمعيار الكفاءةاىتمام الجهة المكلفة بافقرات الدالة على واقع التحليل  .1
لتيػػػار زلػػػاف  اادلملفػػػة بذتمػػػاـ اجلهػػػة اواقػػػع  الفقػػػرات الدالػػػة علػػػتسػػػوؼ يػػػتم مػػػن لػػػجؿ ذػػػ   النقطػػػة دراسػػػة        

علػت هػا جػاةت نتائج يت، والػادلؤسسػات العموميػة االقتصػادية يف واليػة سػطيف احلسابات هعيػار المفػاةة علػت مسػتوى
 النحو ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا . 

 .المفاةةلتيار زلاف  احلسابات هعيار اذتماـ اجلهة ادلملفة باواقع ادلستجوبُت حوؿ  جاباتإ  13.1 :الجدول رقم
 

 
 العبارات          

 
 اإلاابة

 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

مستوى  2كاقيمة  
 الداللة

(sing) 

 
 القرار

تجاه ا
 اإلاابة

  ذػػػػل زلػػػػاف  احلسػػػػابات الػػػػ ي
تػػػػػػو  تػػػػػػدقيق قػػػػػػوائممم ادلاليػػػػػػة 

  % 77,2 44 نعم    

 

16,860 

 

 

 

 

,0000 

 

 

 داؿ
 

 نعم
 % 22,8 13 ال     
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معػػُت  م2013 سػػنةالاخلاصػػة ب
 لعهدتُت متتاليتُت؟

 
 

57 100  %  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  يف حالػػػػػة مػػػػػا كانػػػػػ  إجػػػػػابتمم
فمػػػػػػػػػػػا ذػػػػػػػػػػػي  2 مػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػرقم 

السػػػػػػػػػػػػػ اب الػػػػػػػػػػػػػيت جعلػػػػػػػػػػػػػتمم 
 عددوف فيه الثقة؟

 

 
 فاةتهك

13 32,5 %  

 

 

6,350 

 

 

 

 

 

 

,0420 

 

 
 داؿ
 

 التعود
 علت

 رريقة
 عمله

 
 

 التعود
 علت

 رريقة
 عمله

20 50,0 % 

 مجئمته
 لإلدارة

7 17,5 % 

 40 100,0 % 

 .    ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

 )تابع(. لتيار زلاف  احلسابات هعيار المفاةةاذتماـ اجلهة ادلملفة باواقع  11.1 :الجدول رقم
 

 الع ارات
الوزف 
 النسي

ادلتوسط 
 احلسال

 االضلراؼ
 ادلعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

. يػػػػتم علػػػػت مسػػػػتوى مؤسسػػػػتمم 38
زلػػػػػػػاف  تقيػػػػػػػيم ومتابعػػػػػػػة عمػػػػػػػل 

قصػػػػػد الت كػػػػػد مػػػػػن  احلسػػػػػابات 
 كفاةته.

 غَت داؿ 0000, 4,382- 846320, 1,4906 22,6
 موافق

. حرصػػ  اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار 39
زلػػػػاف  احلسػػػػابات علػػػػت انتقػػػػاة 

 من بُت ادلًت حُت.الكف  

 غَت داؿ 0260, 2,325- 872550, 1,6571 25,7
 موافق

متتلػػػػػن اجلهػػػػػة ادلملفػػػػػة بالتيػػػػػار . 40
سػػػػػػتقجلية زلػػػػػػاف  احلسػػػػػػابات اال

 الماملة يف اختاذ قراراهتا.

 

 موافق داؿ 0180, 2,464 856510, 2,3182 56,8
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احًتمػػ  اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار . 41
زلػػػاف  احلسػػػابات علػػػت مسػػػتوى 
مؤسسػػػػػتمم الرػػػػػر واإلجػػػػػراةات 

دة لشػػػػػػػػػػػػػػروط القانونيػػػػػػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػػػػػػد
هم وكيفيػػػػػػػػػات تعييػػػػػػػػػنهم وانتقػػػػػػػػػائ

النزاذػػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػػفافية يف  :مثػػػػػػػػػػػل
 لتيار.    اال

 موافق داؿ 0260, 2,320 861890, 2,3333 58,3

 2ضرب  4أي  8 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47عند درجة حرية يتم اختاذ القرار. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر: 

حػػوؿ واقػػع  قػػق مؤ ػػرات المفػػاةة لػػدى زلػػافظي  أف إجابػػات ادل حػػوثُت 33.3رقػػم ؿ نجحػػ  مػػن لػػجؿ اجلػػدو        
يحهما مػن لػػجؿ اجلػػدوؿ ضػػاحلسػابات علػػت مسػػتوى ادلؤسسػات الػػيت متثػػل عينػة الدراسػػة منقسػػمة إىل قسػمُت ؽلمػػن تو 

   التا :
لتيار زلاف  احلسابات هعيار اذتماـ اجلهة ادلملفة باواقع  عا  إجابات الفقرات الدالة علتا 13.1 الجدول رقم:

 المفاةة.
 القرار الع ارة      ادلستوى       

 
 

 الوؿ   

قصػػػد زلػػػاف  احلسػػػابات يػػػتم علػػػت مسػػػتوى مؤسسػػػتمم تقيػػػيم ومتابعػػػة عمػػػل   -
 ته.الت كد من كفاة

حرصػػ  اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار زلػػاف  احلسػػابات علػػت انتقػػاة الكفػػ  مػػن بػػُت  -
 ادلًت حُت.

 

 

 غَت موافقُت

 
 

 الثاين   

ادلملفػػػة بالتيػػػار زلػػػاف  احلسػػػابات علػػػت مسػػػتوى مؤسسػػػتمم احًتمػػػ  اجلهػػػة  -
هم مثػػل ئالرػػر واإلجػػراةات القانونيػػة ا ػػددة لشػػروط وكيفيػػات تعييػػنهم وانتقػػا

 لتيار.  النزاذة والشفافية يف اال
سػػتقجلية الماملػػة يف اختػػاذ ملفػػة بالتيػػار زلػػاف  احلسػػابات االمتتلػػن اجلهػػة ادل -

 قراراهتا.

   

 
 
 

 موافقُت

 

 . 33.3علت نتائع اجلدوؿ رقم:  من إعداد ال احث بناةالمصدر:         
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قامػػػػ  بتجديػػػػد عقػػػػد زلػػػػاف   هممؤسسػػػػتأغل يػػػػة ادلسػػػػتجوبُت أقػػػػروا بػػػػ ف نجحػػػػ  مػػػػن لػػػػجؿ ذػػػػ ا اجلػػػػدوؿ أف         
 .ه، كما أقروا ك لن ب ف س ب التجديد يعود إىل التعود علت رريقة عملاحلسابات لعهدة ثانية

غال يػػة ادلسػػتجوبُت بػػ ف سػػ ب عديػػد عقػػد زلػػاف  احلسػػابات ذػػو التعػػود علػػت رريقػػة عملػػه إف دؿ علػػت إف إقػػرار        
ت ال ت لػػ  معيػػار ة فأظلػػا يػػدؿ علػػت أف اجلهػػة ادلملفػػة بتجديػػد عقػػد زلػػاف  احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذػػ   ادلؤسسػػاي ػػ

مػن ادلسػتجوبُت ب نػه ال يػتم تقيػيم  %  73,6 إقػرار ذػو ومػا يؤكػد ذلػن  ،عت ار عند قيامها هب   العمليػةالمفاةة بعُت اال
 زلاف  احلسابات قصد الت كد من كفاةته.ومتابعة عمل 

علػػػت مسػػتوى ذػػػ    لتيػػػار زلػػافظي احلسػػاباتال إف عػػدـ اللػػ  بعػػػُت االعت ػػار دلعيػػار المفػػػاةة كعنصػػر أساسػػي       
الرػػراؼ الػػيت تربطهػػا عجقػػة هبػػ   علػػت مصػػا  ، ومػػن مثػػة أعمػػاذلمجػػودة علػػت ادلؤسسػػات سػػوؼ يػػؤثر مػػن دوف  ػػن 

كمػا رأينػػا يف اجلانػػب النظػػري مػن الدراسػػة يعتػػم مػػن بػُت أبػػرز متطل ػػات جػػودة و  ،مفػػاةةالمعيػػار عت ػػار أف اب ،ادلؤسسػات
   .عملية التدقيق وحوكمة الشركات

 

المؤسسوات فقرات الدالة علوى واقوع تحقوق مؤشورات الكفواءة لودى محوافظي الحسوابات علوى مسوتوى التحليل  .2
واقػع  قػق مؤ ػرات المفػاةة  الفقرات الدالة علت سوؼ يتم من لجؿ ذ   النقطة دراسة عينة الدراسة: شكلالتي ت

لػدى زلػافظي احلسػػابات علػت مسػتوى ادلؤسسػػات الػيت متثػػل عينػة الدراسػة، والػػيت جػاةت نتائجهػا علػػت النحػو ادل ػػُت يف 
 اجلدوؿ ادلوا . 

 

علت مستوى ادلؤسسات اليت متثل عينة  قق مؤ رات المفاةة لدى زلافظي احلسابات  واقع 19.1:الجدول رقم
 الدراسة.

 
 الع ارات

الوزف 
 النسي

ادلتوسط 
 احلسال

االضلراؼ 
 ادلعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

بعمليػػػػػػػة زلػػػػػػػاف  احلسػػػػػػػابات قػػػػػػػاـ . 42
مقارنػػػػػػة بػػػػػػُت معلومػػػػػػاتمم ادلاليػػػػػػة 
وادلعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ادلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهبة يف 

دلؤسسػػػات الػػػػيت تعمػػػػل يف نفػػػػس ا
 نشاط مؤسستمم.

 ضعيف داؿ 0440, 2,075- 8810, 1,720  % 27,9

باالسًت ػاد زلاف  احلسػابات قاـ . 43
 هعايَت ا اس ة الدولية.

غَت  8680, 1670, 9350, 2,024 % 43,9
 دالة

 متوسط

باالسًت ػاد زلاف  احلسػابات قاـ . 44
 التدقيق الدولية.هعايَت 

 ضعيف دالة 0000, 5,047- 7940, 1,381 % 19,0
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نفػػػػس زلػػػػاف  احلسػػػػابات ت ػػػػع مل ي. 45
إجػػػػػراةات العمػػػػػل الػػػػػيت اعتمػػػػػدذا 

 لجؿ الزيارات السابقة.

 ضعيف داؿ 0410, 2,114- 9600, 1,682 % 34,1

علػػػػػػت درايػػػػػػة  ممزلػػػػػػاف  حسػػػػػػابات. 46
ملتلػػػػػػف مراحػػػػػػل جيػػػػػػدة وتامػػػػػػة ه
أو اخلػػػدمات الػػػيت  عمليػػػة اإلنتػػػاج

 تقدمها مؤسستمم.

 ضعيف داؿ 0220, 2,380- 8230, 1,704 % 22,7

  2ضرب  4أي  8 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احث: المصدر

أف إجابػػػات ادل حػػػوثُت حػػػوؿ واقػػػع  قػػػق مؤ ػػػرات المفػػػاةة لػػػدى زلػػػافظي  35.3 رقػػػم نجحػػػ  مػػػن لػػػجؿ اجلػػػدوؿ   
يحهما مػن لػجؿ اجلػدوؿ ضػؽلمػن تو  مسػتويُتاحلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت متثل عينػة الدراسػة منقسػمة إىل 

 التا :
واقػػػع  قػػق مؤ ػػرات المفػػػاةة لػػدى زلػػػافظي  لػػتت ادل حػػػوثُت عػػن الفقػػرات الدالػػػة عجابػػاإاعػػػا   13.1 الجوودول رقووم:

 احلسابات علت مستوى ادلؤسسات اليت متثل عينة الدراسة.
 القرار الع ارة ادلستوى

 
 
 

 الوؿ

ادلاليػة وادلعلومػات ادلشػاهبة بعملية مقارنػة بػُت معلومػاتمم زلاف  احلسابات قاـ  -
 اليت تعمل يف نفس نشاط مؤسستمم.دلؤسسات يف ا

نفػس إجػراةات العمػل الػيت اعتمػدذا لػجؿ الزيػارات زلاف  احلسابات مل يت ع  -
 السابقة.

ملتلػػف مراحػػل عمليػػة اإلنتػػاج أو زلػػاف  احلسػػابات علػػت درايػػة جيػػدة وتامػػة ه -
 اخلدمات اليت تقدمها مؤسستمم.

 الدولية.باالسًت اد هعايَت التدقيق زلاف  احلسابات قاـ  -

 

 

 
 

 غَت موافقُت

 باالسًت اد هعايَت ا اس ة الدولية.زلاف  احلسابات قاـ  - الثاين
 

 نوعا ما

  .35.3 علت نتائع اجلدوؿ رقم من إعداد ال احث بناةالمصدر:    
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 تنويو:
معػػايَت جتهػػادات الػػيت جػػاةت هبػػا بعػػو اال  قػػق مػػدى أف ؼلتػػم ال احػػثحػػاوؿ  36.3رقػػم  مػػن لػػجؿ اجلػػدوؿ       

" ديػػد وتقيػػػيم سلػػارر اخلطػػر اجلػػػوذري مػػن لػػجؿ فهػػػم  310 التػػدقيق الدوليػػة مػػن لػػػجؿ معيارذػػا الػػدو  للتػػػدقيق رقػػم
قيػػاس للػػيس يف سػػ يل احلمػػم علػػت كفػػاةة زلػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذػػ   ادلؤسسػػات، وإظلػػا  ادلؤسسػػة وبي تهػػا"،

دلمارسػة رقابػة فعالػة  قػق رمػوح ادلسػاعلُت  اهبػا يعتػم ضػروري عت ػار أف اللػ امن ررفهم، ب عت اربعُت اال مدى أل ذا
 )الدولة( وباقي الرراؼ ذات ادلصلحة.

نسػػػتنتع بػػ ف غال يػػػة ادلسػػتجوبُت أقػػػروا بعػػدـ اعتمػػػاد  36.3رقػػم ادلتحصػػل عليهػػػا مػػن اجلػػػدوؿ مػػن لػػجؿ النتػػػائع        
  يالػػيف نفػػس القطػػاع ادلعلومػػات ادلشػػاهبة و علومػػات ادلاليػػة اخلاصػػة هؤسسػػتهم زلػػافظي احلسػػابات علػػت ادلقارنػػة بػػُت ادل

هم ئكتفػاا دلعلومػات تتعلػق بػه، أو  ممػتجكهايف رلاؿ نشاط ادلؤسسػة وعػدـ  هتم، وال ي يفسر رها بنق  لم تنتمي إليه
ومػػن مثػػة  تطويرذػػا،دوف بػػ ؿ جهػػد إضػػايف ضلػػو  ادلاليػػة هػػاهمارسػػة رقابػػة روتينيػػة علػػت العمليػػات والقيػػود ادلشػػملة لقوائم

 ادلؤسسػػػةادلؤسسػػػات الػػػيت تعمػػػل يف نفػػػس نشػػػاط جػػػراة مقارنػػػة مػػػع ؼ ذات ادلصػػػلحة. إف إالألرػػػر  تقػػػدمي لدمػػػة أفضػػػل
، المػر الػ ي اللػرى يساعد زلافظي احلسابات علت تشملي  و ديد وضعيتها ادلالية مقارنة بنظَتاهتػا مػن ادلؤسسػات

 ادلالية.    تهاوض  لألرراؼ ذات ادلصلحة حوؿ وضعيأتشاؼ االلتجالت وتقدمي صورة أكثر علت اك ميساعدذ
جػػراةات العمػػل الػػيت يقومػػوف هبػػا إأف زلػػافظي احلسػػابات يت عػػوف نفػػس  مػػن نفػػس اجلػػدوؿكػػ لن كمػػا نسػػتنتع         

يػػؤدي إىل  جػػراةات الرقابػػة قػػدإعت ػػار أف تنويػػع اوذػػ ا مػػا ال يعتػػم يف صػػا  ذػػ   ادلؤسسػػات ب ،السػػابقة ملػػجؿ زيػػاراهت
ف إىل ذلػػن فػػأف ادلعرفػػة ادلسػػ قة مػػن ق ػػل معػػدي القػػوائم ادلاليػػة لعينػػات ضػػأالوقػػوؼ علػػت ألطػػاة أو عػػاوزات إضػػافية، 

صػحي  والعمػس  ،عػا  بػاقي القيػود وادلعلومػات اللػرى ادلشػملة للقػوائم ادلاليػةعلػاؿ ادلراجعة قد يوقعهم يف نوع من اإل
 دلعلومات ادلالية ادلشملة لعينة الدراسة. بالنس ة للقيود وا

هملتلػػف مراحػػل عمليػػة اإلنتػػاج أو اخلػػدمات الػػيت تقػػدمها ادلؤسسػػة  إف ادلعرفػػة اجليػػدة مػػن ق ػػل زلػػافظي احلسػػابات       
عدذم علػػػت اسػػػيذلػػػن  عت ػػػار أفابادلطلػػػب الوؿ مػػػن مطالػػػب معػػػايَت التػػػدقيق الدوليػػػة، الػػػيت يػػػدققوف حسػػػاباهتا يعتػػػم 

، والػيت وغَتذػاوكػ لن  ديػد معػدالت الفضػجت  ،حساب سلتلػف التمػاليفرريقة علت  فعالة وشلارسة رقابةتشملي  
ادلؤسسػات ذػو إقػرارذم بعمػس  ذػ   يف القوائم ادلالية. لمن اإل ماؿ الػ ي ي قػت مطروحػا يف أغل يػة اذام اتشمل جزة

 .ذلن
 يتم اختيار محافظ الحسابات لمهمة التدقيق على مستوى ختبار الفرضية الفرعية الرابعة )ا .3.1.3.1

  (على مبدأ الكفاءة ة االقتصادية في والية سطيف بناءالمؤسسات العمومي
 ، واليت سوؼ نتناوذلا علت النحو التا :الرابعة الت ار الفرضية الفرعية الفقرةسوؼ ضلاوؿ من لجؿ ذ           



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

 

 
164 

أف اجلهة  أين توصلنا إىل نتيجة مفادذا ،33.3و 32.3 :اجلدولُت رقم  ليلنا لفقرات عندكما رأينا سابقا        
 االعت اربعُت ال ت ل   اليت تشمل عينة الدراسة ادلؤسسات علت مستوى أغلب احلسابات يادلملفة بالتيار زلافظ

الدراسة فيما يتعلق  ك لن أف أغلب إجابات عينة  نا. كما أننا الحظهمنتقائالكمقياس أساسي  معيار المفاةة
 اجلدوؿ، وؽلمن توضي  ذلن من لجؿ ان  سل ية، أي أف الفراد يوافقوف عنها هستوى ضعيفك الفرضية بفقرات
 ادلوا :

 .الرابعة كمل الفرعية عا  فقرات الفرضيةا 17.1 الجدول رقم:
 القرار الع ارة ادلستوى

 
 
 

 الوؿ

ادلاليػػة وادلعلومػػات ادلشػػاهبة يف بعمليػػة مقارنػػة بػػُت معلومػػاتمم زلػػاف  احلسػػابات قػػاـ  -
 دلؤسسات اليت تعمل يف نفس نشاط مؤسستمم.ا

نفػػػػس إجػػػػراةات العمػػػػل الػػػػيت اعتمػػػػدذا لػػػػجؿ الزيػػػػارات زلػػػػاف  احلسػػػػابات مل يت ػػػػع  -
 السابقة.

 ملتلػػػػػف مراحػػػػػل عمليػػػػػة اإلنتػػػػػاج أوزلػػػػػاف  احلسػػػػػابات علػػػػػت درايػػػػػة جيػػػػػدة وتامػػػػػة ه -
 اخلدمات اليت تقدمها مؤسستمم.

 باالسًت اد هعايَت التدقيق الدولية.زلاف  احلسابات قاـ  -

قصػػد الت كػػد زلػػاف  احلسػػابات يػػتم علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم تقيػػيم ومتابعػػة عمػػل  -
 من كفاةته.

حرصػػػػ  اجلهػػػػة ادلملفػػػػة بالتيػػػػار زلػػػػاف  احلسػػػػابات علػػػػت انتقػػػػاة الكفػػػػ  مػػػػن بػػػػُت  -
 ادلًت حُت.

 

 

 

 
 

غَت 
 موافقُت

 باالسًت اد هعايَت ا اس ة الدولية.زلاف  احلسابات قاـ  - الثاين
 

 نوعا ما

احًتمػػ  اجلهػػة ادلملفػػة بالتيػػار زلػػاف  احلسػػابات علػػت مسػػتوى مؤسسػػتمم الرػػر  - الثالث
هم مثػػػػػل النزاذػػػػػة دة لشػػػػػروط وكيفيػػػػػات تعييػػػػػنهم وانتقػػػػػائواإلجػػػػػراةات القانونيػػػػػة ا ػػػػػد

 لتيار.ية يف االوالشفاف
 ستقجلية الماملة يف اختاذ قراراهتا.ملفة بالتيار زلاف  احلسابات االاجلهة ادلمتتلن  -

 

 موافقُت

  .علت نتائع بيع الفقرات الدالة عن الفرضية كمل من إعداد ال احث بناةالمصدر:    
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 كثر من لجؿ الشمل التا :أؽلمن توضي  ذلن        
 .الفرعية الرابعة لفقرات الفرضيةاالعا  النسي   18.1 الجدول رقم:

   .الفرعية الرابعة اعا  فقرات الفرضية 7.1الشكل رقم:                 

                 
 .  3.38 عداد الطالب باالعتماد علت اجلدوؿ رقممن إ المصدر:                                                              

     .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر:   
زلػافظي احلسػابات دلهمػة التػدقيق لتيػار الكمقيػاس أساسػي عتماد علػت م ػدأ المفػاةة  ال يتم االه ذ ا ما ي ُت أن       

 ، أي أف ذنػػػاؾ مؤسسػػػات يػػػتم هبػػػاهػػػا، مػػػع وجػػػود فػػػروؽ ك ػػػَتة بينادلؤسسػػػات الػػػيت تشػػػمل عينػػػة الدراسػػػةلػػػدى أغلػػػب 
لػرى بشػمل ، وأقػويبشػمل  لتيػار زلػافظي احلسػابات دلهمػة التػدقيقعلت م ػدأ المفػاةة كمقيػاس أساسػي العتماد اال

 .متوسط
الفرضية كمل، واليت جاةت نتائجها علت النحو ما يؤكد ذلن النتائع اإلحصائية ادلتعلقة هجموع فقرات        
 :التا 

  فرضية.رلموع فقرات كل  19.1الجدول رقم 
 

 الع ارات
عدد 

 الفقرات 
ادلتوسط 
 احلسال

االضلراؼ 
 ادلعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التط يق

 ضعيف داؿ 0140, 2,627- 3,68298 16,2333 9 كل الفقرات  رلموع

 2ضرب  9أي  18 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

 .    ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر:           
 

 

 

 موافق   

 نوعا ما  

 غير موافق 

 
 العبارة 

عدد 
الفقرات 
 الموالية

النسبة  
 المئوية

 % 22 2   موافق   

  % 11        1  نوعا ما  

 % 67 6  غَت موافق 

 9 اجملموع   

 

100 % 
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يػػتم التيػػار زلػػاف  احلسػػابات دلهمػػة التػػدقيق علػػت والػػيت مفادذػػا "   H1الرابعػػةمنػػه نقػػر بػػرفو الفرضػػية الفرعيػػة        
الػػيت  H0وق ػػوؿ الفرضػػية ال ديلػػة  ."علػػت م ػػدأ المفػػاةة ة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف بنػػاةمسػػتوى ادلؤسسػػات العموميػػ

ة االقتصػػػادية يف واليػػػة احلسػػػابات دلهمػػػة التػػػدقيق علػػػت مسػػػتوى ادلؤسسػػػات العموميػػػيػػػتم التيػػػار زلػػػاف  تقػػػوؿ ب نػػػه: "ال 
    .علت م دأ المفاةة سطيف بناة

 الفرضية الرئيسية: ومناقشة ختبارا .3.3.1
، نػ يت اآلف إىل تنادراسػالربعة الػيت تقػـو عليهػا الفرضيات الفرعية لت ار االسابقُت إىل  ادلطل ُتبعد أف تطرقنا يف        

 ، واليت سوؼ نتناوذلا كما يلي:مناقشة الفرضية الرئيسية

ا ذات مسػتوى ، والػيت كانػ  أغلػب إجاباهتػسػت انةلفقػرات اال   ليلنػا عنػدالػيت  صػلنا عليهػا  مػن لػجؿ النتػائع       
 والشمل ادلواليُت: . وؽلمن توضي  ذلن من لجؿ اجلدوؿأي أف ادلستجوبُت ال يوافقوف عليها ،تط يقي ضعيف

 
 

 .الرئيسية االعا  النسي لفقرات الفرضية 31.1 الجدول رقم:
 .الرئيسية اعا  فقرات الفرضية  8.1 الشكل رقم:                                                        

 
 .40.3  علت نتائع اجلدوؿ رقم من إعداد الطالب بناةالمصدر:         .ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احثالمصدر:               
     

 ،للفرضػيات الفرعيػة الربعػة الػيت تقػـو عليهػا دراسػتناالنتػائع الػيت  صػلنا عليهػا لػجؿ  ليلنػا إىل  ضافةباإلذ ا و        
 واست داذلا بالفرضيات ال ديلة التالية علت التوا : ذلا،بعدـ ق و  أقررناواليت 
احلسػػابات يف  سػػُت جػػودة ادلعلومػػات ا اسػػ ية يف  يػػة التػػدقيق الػػيت يقػػـو هبػػا زلػػافظوإجػػراةات عملال تسػػاعد  -

 ادلؤسسات العمومية االقتصادية لوالية سطيف.

 موافق   

 نوعا ما  

 غير موافق 

 
 العبارة 

عدد 
الفقرات 
 الموالية

النسبة  
 المئوية

 % 22 10 موافق   

 % 3,17 8 نوعا ما  

 % 7,60 28 غَت موافق 

 % 100 46 اجملموع   
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يساعد إبداة الرأي من ررؼ زلاف  احلسابات يف االذتماـ أكثر هسػ لة اإلفصػاح والشػفافية يف ادلؤسسػات ال  -
 العمومية االقتصادية يف والية سطيف.

االقتصػػػػػادية يف واليػػػػة سػػػػػطيف تػػػػػوفَت ادلنػػػػػاخ ادلناسػػػػػب  ػػػػػافظي  يػػػػتم علػػػػػت مسػػػػػتوى  ادلؤسسػػػػػات العموميػػػػػةال  -
 احلسابات ها يسم  ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية.

ة االقتصػادية يف واليػة سػطيف يتم التيار زلاف  احلسابات دلهمة التدقيق علت مسػتوى ادلؤسسػات العموميػال  -
 علت م دأ المفاةة. بناة

فوي تودعيم  الممارسوة الجيودة لحوكموة الشوركات فوي  اضوعيف ايلعول دور الخاراي  التدقيقنستنتع بػ ف منه        
مػع وجػود فػروؽ ك ػَتة بػُت ادلؤسسػات، أي أف ذنػاؾ مؤسسػات  ،المؤسسات العمومية االقتصادية في والية سوطيف

الشػػركات يف ادلؤسسػػات  اجليػػدة حلوكمػػة يف تػػدعيم  ادلمارسػػةومنهػػا دور متوسػػط  ا،قويػػ ايلعػػب هبػػا التػػدقيق اخلػػارجي دور 
ومػػػا يؤكػػػد ذلػػػن النتػػػائع اإلحصػػػائية ادلتعلقػػػة هجمػػػوع فقػػػرات االسػػػت انة، والػػػيت  .العموميػػػة االقتصػػػادية يف واليػػػة سػػػطيف

 :ادل ُت يف اجلدوؿ ادلوا   جاةت نتائجها علت النحو

 
  .كمل  ست انةاالرلموع فقرات  31.1:الجدول رقم

 
 العبارات

عدد 
 الفقرات 

 المتوسا
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 قيمة
 t 

مستوى 
 الداللة

(sing) 

 
 القرار 

مستوى 
 التطبيق

 ضعيف داؿ 0250, 2,541- 9,887 85,285 46 رلموع  فقرات االست انة

 2ضرب  46أي  92 ػقدر بادلالفرضي  همتوسط للمحور كمل مع ادلتوسط احلسال مقارنة يتم. 
  0.05ومستوى لط   47يتم اختاذ القرار عند درجة حرية. 

 .    ةانست علت نتائع اإلجابة علت اال بناة من إعداد ال احث: صدرالم            
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 خالصة الفصل

، بػػدةا هنهجيػػة ال حػػث واإلرػػار الزمػػاين وادلمػػاين، لدراسػػة ادليدانيػػةادلملتلػػف جوانػػب الفصػػل  لقػػد لصصػػنا ذػػ ا       
وسلتلػػػف لطػػػوات أسػػػاليب وأدوات بػػػع ال يانػػػات، وكػػػ لن والطػػػرؽ واإلجػػػراةات ادلت عػػػة إلث ػػػات صػػػدؽ أداة الدراسػػػة، 

و ليلها من أجل معرفة واقػع الػدور الػ ي  ادلتحصل عليها يانات المث قمنا بعد ذلن بعرض ومعاجلة الدراسة التط يقية، 
ية دع ػػه التػػػدقيق اخلػػػارجي يف تػػدعيم ادلمارسػػػة اجليػػػدة حلوكمػػة الشػػػركات يف رلموعػػػة مػػن ادلؤسسػػػات العموميػػػة االقتصػػػايل

توصػػلنا إىل  أي أننػػالػػيت تقػػـو عليهػػا دراسػػتنا، ابيػػع الفرضػػيات الفرعيػػة  ىل نفػػيإقػػد توصػػلنا و  .العاملػػة يف واليػػة سػػطيف
 أف:

 سػػُت جػػودة ادلعلومػػات ا اسػػ ية  علػػتال تسػػاعد  احلسػػابات وإجػػراةات عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقػػـو هبػػا زلػػافظ -
 لدى أغلب ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.

والشػفافية لػدى أغلػب يساعد علت االذتماـ أكثر هس لة اإلفصػاح ال إبداة الرأي من ررؼ زلاف  احلسابات  -
 ادلؤسسات اليت تشمل عينة الدراسة.

تػوفَت ادلنػاخ ادلناسػػب  ػافظي احلسػابات هػػا لػػيت تشػمل عينػة الدراسػػة أغلػب ادلؤسسػات ايػتم علػت مسػػتوى ال  -
 يسم  ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية.

 ادلؤسسات. ذ   لدى أغلب المفاةةعلت م دأ  اف  احلسابات دلهمة التدقيق بناةيتم التيار زلال  -

يف  افيضػػع ايلعػػب دور  التػػدقيق اخلػػارجي أفنتيجػػة عامػػة مفادذػػا  إىل مػػن لػػجؿ ذػػ ا الفصػػل كمػػا توصػػلنا كػػ لن       
 عمومػػا. العموميػػة االقتصػػادية العاملػػة بواليػػة سػػطيف ادلؤسسػػات تػػدعيم ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة الشػػركات لػػدى أغلػػب

 يلي: من لجؿ مادراستنا إليها   النتائع اليت توصل تفصيل ؽلمن

   نتائج الدراسة:
 :لجؿ دراستنا ذ   إىل النتائع التاليةلقد توصلنا من      

o الفرعية األولى: لفرضيةالنتائج المستخلصة من ا 
ومػػػدى   ة ذػػ   ادلعلومػػػاتصػػػح ا سػػػابقا تعتمػػد بشػػػمل ك ػػػَت علػػت مػػػدىإف جػػودة ادلعلومػػػات ا اسػػػ ية وكمػػا رأينػػػ       

احلسػػػابات للحصػػػوؿ علػػػت أدلػػػة إث ػػػات وتقيػػػيم سلػػػارر  وااللت ػػػارات واإلجػػػراةات الػػػيت يقػػػـو هبػػػا زلػػػافظمػػػة كفايػػػة ومجة
 اللطاة اجلوذرية. إال أنه ومن لجؿ ادلؤسسات اليت تشمل عينة دراستنا   التوصل إىل:

  عػػدـ كفايػػة االلت ػػارات واإلجػػراةات الػػيت يقػػـو هبػػا أغلػػب زلػػافظي احلسػػابات للحصػػوؿ علػػت أدلػػة إث ػػات وتقيػػيم
عند قيامهم بتدقيق القوائم ادلالية اخلاصة هب   الف ة مػن ادلؤسسػات، ال سػيما فيمػا يتعلػق  اللطاة اجلوذريةسلارر 

 :ػب
 .نصف ادلصنع إنتاج ادلنتوجادلراجعة احلسابية لتماليف  -
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 .تاـ الصنعإنتاج ادلنتوج  ادلراجعة احلسابية لتماليف -

غػَت ذػ   ادلؤسسػات مصػا  ألػرى دالػل  احلسػابات وهبػا زلػافظ يقػـوؿ مهمة التػدقيق الػيت و مشعدـ  -
 .قصد الت كد من صحة ودقة ادلعلومات من مصدرذا مصلحة ا اس ة وادلالية

الػيت تقػـو هبػا ذػ    أثنػاة عمليػة اجلػرد السػنوي اميػداني احضػور عدـ تسجيل بعػو زلػافظي احلسػابات  -
دة لميفيػػة إعػػداد ، القانونيػػة ا ػػد ادلؤسسػػات، قصػػد الوقػػوؼ علػػت مػػدى اللػػ  بػػالرر واإلجػػراةات

 .والت كد من الوجود الفعلي وسجمة أصوؿ ذ   ادلؤسسات

بأرسػاؿ مصػػادقات  دققوف حسػابات ذػػ   ادلؤسسػاتيػعػدـ مطال ػة أغلػػب زلػافظي احلسػابات الػػ ين  -
 .أو الزبائن الرصدة اخلتامية للموردينلارجية لت كيد 

     بعػػو زلػػافظي احلسػػابات همارسػػة عمليػػة الرقابػػة علػػت القػػوائم ادلاليػػة علػػت مسػػتوى ادلػػديريات  كتفػػاةا  -
الوحػػػػدات التابعػػػػة ذلػػػػا، قصػػػػد ، أي دوف تسػػػػجيل أي حضػػػػور ميػػػػداين علػػػػت مسػػػػتوى (siègeالعامػػػػة )

 شمل قوائمها ادلالية. تلت كد من صحة ادلعلومات اليت ا
  احلسابات علت مستوى ذ   ادلؤسسات. وهبا زلافظعدـ كفاية عينات التدقيق اليت يستعُت 
  وختاذ إجراةات تصحيحية فيما يتعلق ب عو التحفظات اليت يتناوذلػا زلػافظاعدـ قدرة إدارة ذ   ادلؤسسات علت 

 احلسابات يف تقاريرذم.
 أغلب مصادقات زلافظي احلسابات علت القوائم ادلالية اخلاصة هب   الف ة من ادلؤسسات مت  بتحفظات. 

احلسابات للحصػوؿ علػت أدلػة إث ػات وتقيػيم سلػارر  واإلجراةات اليت يقـو هبا زلافظو عدـ كفاية االلت ارات إف       
جهػة،  مػن هػاق ليعمػس ضػعف جػودة القػوائم ادلاليػة ادلعػدة مػن علت مستوى أغلػب ذػ   ادلؤسسػات  اللطاة اجلوذرية

احلسػابات علػت مسػتوى ذػ   اللػَتة علػت ضػماف جػودة ادلعلومػات  وجراةات التدقيق اليت يقـو هبا زلػافظوعدـ قدرة إ
 ضلرافات. اا اس ية بصورة قطعية، أي أف القوائم ادلالية اخلاصة هب   ادلؤسسات  تمل وجود ألطاة أو 

o الفرعية الثانية:  لفرضيةالنتائج المستخلصة من ا 
قػػػرارات مسػػػتملدمها إف مػػػن بػػػُت متطل ػػػات جػػػودة القػػػوائم ادلاليػػػة وكمػػػا رأينػػػا سػػػابقا أف تمػػػوف مجئمػػػة، أي ختػػػدـ        

بصػػورة كافيػػة وعادلػػة )أي تػػوفر ادلعلومػػات المافيػػة وبصػػورة عادلػػة جلميػػع مسػػتملدميها( لتجنػػب تضػػليل ذػػ   الرػػراؼ 
 إىل:  ناتوصلذ   فقد من لجؿ دراستنا و ال أنه إ ف ث   عمس ذلن فأهنا تفقد الغاية من إعدادذا.إو  ؛ادلستملدمة ذلا

لفائػػدة الرػػراؼ الػػيت  سياسػػة إفصػػاح إرادي وكػػاؼ   الػػيت تشػػمل عينػػة الدراسػػة ادلؤسسػػاتأغلػػب عػػدـ ت ػػٍت  -
 تربطها عجقة هبا ولاصة عماذلا.

مػة سياسػة ومجةلعناية ادلهنية الجزمة يف إبداة رأيهػم حػوؿ كفايػة ا قواعد عدـ ب ؿ أغلب زلافظي احلسابات -
 اإلفصاح اليت تنتهجها ذ   ادلؤسسات لجؿ إعدادذم لتقاريرذم النهائية.
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بالتػػا  نتوصػػل إىل نتيجػػة مفادذػػا ضػػعف سياسػػة اإلفصػػاح الػػيت تنتهجهػػا ذػػ   ادلؤسسػػات، ومػػا ؼللفػػه ذلػػن مػػن        
ذتمػػػاـ هسػػػ لة ماف االدرة زلػػػافظي احلسػػػابات علػػػت ضػػػانعماسػػػات سػػػل ية جػػػودة قوائمهػػػا ادلاليػػػة مػػػن جهػػػة، وضػػػعف قػػػ

 اإلفصاح والشفافية من جهة ألرى. 
o الفرعية الثالثة لفرضيةالنتائج المستخلصة من ا  : 

كمػػػػا رأينػػػػا سػػػػابقا متتعػػػػه و إف مػػػػن بػػػػُت أذػػػػم متطل ػػػػات جػػػػودة عمليػػػػة التػػػػدقيق الػػػػيت يقػػػػـو هبػػػػا زلػػػػاف  احلسػػػػابات        
ذػػػ    دراسػػػتنا ذػػػ   توصػػػلنا إىل أف اإلدارة علػػػت مسػػػتوىباالسػػػتقجلية الماملػػػة عنػػػد أدائػػػه دلهامػػػه، إال أنػػػه ومػػػن لػػػجؿ 

نقػر  أف بالتػا  نتوصػل إىلو  ،تعيػُت، التيػار وعػزؿ زلػافظي احلسػاباتادلؤسسات تعتم ررفا ولػو بطريقػة غػَت م ا ػرة يف 
لػػػػدى أغلػػػػب  ة رأيهػػػػم بمػػػػل اسػػػػتقجلية وموضػػػػوعيةاتػػػػوفر العوامػػػػل والظػػػػروؼ ادلسػػػػاعدة  ػػػػافظي احلسػػػػابات إلبػػػػد بعػػػدـ

 .ضعف جودة عملية التدقيق اليت يقوموف هبا ل عينة الدراسة، وبالتا  نستنتعادلؤسسات اليت تشم
o  :النتائج المستخلصة من الفرضية الفرعية الرابعة 

دلػا لػه مػن دور يف شلارسػة رقابػة  ،يعد معيػار المفػاةة وكمػا رأينػا سػابقا مػن بػُت أبػرز متطل ػات جػودة عمليػة التػدقيق       
 توصلنا إىل:  فقد فعالة علت القوائم ادلالية اخلاصة بادلؤسسات. إال أنه ومن لجؿ دراستنا ذ  

 نتقاة زلافظي احلسابات علت مستوى أغلب ذ   ادلؤسسات.كمعيار أساسي ال  هعيار المفاةةعدـ الل   -
الت كػػد مػػن كفاةتػػه وقدرتػػه علػػت شلارسػػة رقابػػة فعالػػة لفائػػدة قصػػد زلػػاف  احلسػػابات عػػدـ تقيػػيم ومتابعػػة عمػػل  -

 ادلساعلُت والرراؼ ذات ادلصلحة هب   ادلؤسسات.

يتعلق بفهػم ادلنشػ ت، وبي تهػا لتقيػيم سلػارر اللطػاة  عدـ ب ؿ زلافظي احلسابات لقواعد العناية ادلهنية فيما  -
 اجلوذرية.

علت م دأ المفاةة، شلا قد  بناة التدقيق ال تتم دلهمةلتيار زلافظي احلسابات اوبالتا  نستنتع ب ف عملية 
 . احلسابات وافظزلهباـ ينعمس من دوف  ن علت جودة عملية التدقيق اليت يقـو 

o  الرئيسيةالنتائج المستخلصة من الفرضية: 
 احلسػابات الػيت يقػـو هبػا زلػافظو توصلنا من لػجؿ ذػ   الدراسػة إىل نتيجػة عامػة مفادذػا أف عمليػة التػدقيق       

قتصػادية يف واليػة سػطيف تسػاذم بشػمل ضػعيف يف تػدعيم ادلمارسػة اجليػدة ادلؤسسػات العموميػة االعلت مستوى 
 اأي أف ذنػاؾ مؤسسػات يلعػب هبػا التػدقيق اخلػارجي دور  ،حلوكمة الشركات، مع وجود فروؽ ك َتة بػُت ادلؤسسػات

 .مارسة اجليدة حلوكمة الشركاتيف تدعيم  ادلومنها دور متوسط  ا،قوي
o حوكمة على مستوى المؤسسات التي تشكل عينة الدراسة:نتائج المتعلقة بواقع الال 

الشػركات لػدى أغلػب ادلؤسسػات الػيت تشػمل عينػة الدراسػة  لقد توصل  الدراسة إىل أف مستوى تط يق حوكمػة       
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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اجملػػػاؿ، ويف غػػػَت  مػػػن الطػػػرؽ احلديثػػػة وادلسػػػتجدة للتسػػػيَت واإلدارة، وؽلمػػػن إبػػػراز أذػػػم مظػػػاذر ذػػػ ا التمللػػػف مػػػن لػػػجؿ 
 التالية: النقاط

 وال ي عل  مظاذر  من لجؿ: ،عدـ الفصل بُت وظيفيت اإلدارة والرقابة -

  إدارة أغلب ذ   الف ة من ادلؤسسات؛ س ادلديرين العامُت جملالس ترؤ 

 إ راؼ اإلدارة يف ذ   ادلؤسسات علت عملية التيار زلافظي احلسابات؛ 

 .إ راؼ اإلدارة علت وظيفة التدقيق الداللي 

رػػار فعػػاؿ حلوكمػػة الشػػركات لػػدى ذػػ   الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات يعمػػل علػػت وضػػع أسػػس إلأسػػاس  عػػدـ وجػػود  -
 .  حوكمتها

 زليطها.  الشفافية وانغجؽ ذ   ادلؤسسات علتضعف سياسة اإلفصاح و  -

غيػػاب جهػػاز رقػػال داللػػي مسػػتقل علػػت مسػػتوى ذػػ   الف ػػة مػػن ادلؤسسػػات يتػػوىل مهمػػة السػػهر علػػت تقويػػة  -
 ا.نظاـ الرقابة الشاملة هب

قواعػد ا افظػة بالتجاوزات ولرؽ الرر والقواعد القانونية لدى بعو ذ   ادلؤسسػات، ال سػيما فيمػا يتعلػق  -
 وال ي عل  مظاذر  يف:  ،ستقجلية زلافظي احلساباتاعلت 

 رت اط بعو زلافظي احلسابات بعجقة مع أعضاة اإلدارة العليا يف ذ   ادلؤسسات لارجة عن ا 

 ادلؤسسة؛    
 عمليػة التػدقيق الػيت يقومػوف  ارات لإلدارة التنفي ية لارجػة عػنبعو زلافظي احلسابات الستش تقدمي

 هبا؛

 لتيار زلافظي احلسابات. دـ الل  هعيار المفاةة ك ساس الع 

والػػػ ي  ،زلػػػافظي احلسػػػاباتلػػػدى بعػػػو  ادلنظمػػػة دلهنػػػة التػػػدقيق يف اجلزائػػػرالتجػػػاوزات ولػػػرؽ الرػػػر والقواعػػػد  -
 :عل  مظاذر  يف

  مػػػػة سياسػػػػة اعػػػػد العنايػػػػة ادلهنيػػػػة الجزمػػػػة يف إبػػػػداة رأيهػػػػم حػػػػوؿ كفايػػػػة ومجةلقو  يػػػػتهمعػػػػدـ بػػػػ ؿ أغل
 ؛اإلفصاح اليت تنتهجها ذ   ادلؤسسات لجؿ إعدادذم لتقاريرذم النهائية

  عػػػدـ كفايػػػة االلت ػػػارات واإلجػػػراةات الػػػيت يقػػػـو هبػػػا أغلػػػب زلػػػافظي احلسػػػابات للحصػػػوؿ علػػػت أدلػػػة
اللطػػػاة اجلوذريػػػة عنػػػد قيػػػامهم بتػػػدقيق القػػػوائم ادلاليػػػة اخلاصػػػة هبػػػ   الف ػػػة مػػػن إث ػػػات وتقيػػػيم سلػػػارر 

 ؛ادلؤسسات
  عػػدـ بػػ ؿ زلػػافظي احلسػػابات لقواعػػد العنايػػة ادلهنيػػة فيمػػا يتعلػػق بفهػػم ادلنشػػ ت وبي تهػػا لتقيػػيم سلػػارر

 اللطاة اجلوذرية؛

 ستقجليتهم.اافظة علت للمح عدـ ب ؿ أغلب زلافظي احلسابات لقواعد العناية ادلهنية الجزمة 
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 الخاتمة
التػػػدقيق اخلػػػارجي يف تػػػدعيم ادلمارسػػػة اجليػػػدة حلوكمػػػة  الػػػ ي يلع ػػػه دورالػػػ واقػػػع ذػػػدف  ذػػػ   الدراسػػػة إىل معرفػػػة       

لوجػػػود ادلوضػػػوع مػػػن جهػػػة و  ذػػػ ا نظػػػرا لعليػػػة، وذلػػػن يف واليػػػة سػػػطيف الشػػػركات يف ادلؤسسػػػات العموميػػػة االقتصػػػادية
ذػػ ا اذلػػدؼ   قيػػق وبغيػػة الوصػػوؿ إىل مػػن جهػػة ألػػرى،كػػل مػػن التػػدقيق اخلػػارجي وحوكمػػة الشػػركات بػػُت   قػػوي رت ػػاطا
تتعلػق  ، والػيتحبيث   توجيه كل فرضية ضلو قياس متغَت من متغَتات الدراسة فرضيات فرعية، بعر نطجؽ من أاالينا رت ا

اذتمػػامهم هسػػ لة اإلفصػػاح مػػدى ، يف  سػػُت جػػودة ادلعلومػػات ا اسػػ ية ة زلػػافظي احلسػػاباتمػػدى مسػػاعل: ػأساسػػا بػػ
و ليػة التػدقيق  . باعت ار أف ذ   ادلؤ رات تعد من أبرز متطل ات احلوكمة بصفة عامػةكفاةهتمو ، تهماستقجلي ،والشفافية

 اخلارجي بصفة لاصة.
يف ذػ   الف ػة مػن  زلػاف  احلسػاباتواقػع الػدور الػ ي يلع ػه والثانيػة استقصػاة الفرضػيتُت الوىل  مػن كاف اذلػدؼ       

، (الدولػة) ضماف القوائم ادلالية ذات جػودة عاليػة لدمػة للمسػاعلُت يف من لجؿ مهمة التدقيق ادلملف هبا ادلؤسسات
اسػتنتاج   الثالثػة والرابعػة ذػوُتاذلدؼ من الفرضيت أف. يف حُت وكافة الرراؼ ذات ادلصلحة من موردين وزبائن وعماؿ

 .وفر متطل ات جودة عملية التدقيق اخلارجي اليت تدعوا إليها حوكمة الشركات لدى ذ   الف ة من ادلؤسساتت واقع
 علػت عينػة مػن اإلرػارات ةاناسػت  سػتمارةا 59 توزيػع جبمػع ال يانػات الػيت ضلتاجهػا يف دراسػتنا عػن رريػقلقد قمنػا        
ا اس ة وادلالية، رئيس دائرة ادلالية وا اس ة، مدير ا اس ة وادلالية، مدير، مػدير )رئيس مصلحة هب   ادلؤسسات  العاملة

 دلعاجلتها إحصائيا. SPSSستملداـ برنامع احلزمة اإلحصائية للعلـو اإلنسانية او   (.، أعضاة جلاف ادلشاركةعاـ
التاليػة ال ديلػة وت كيػد الفرضػيات  ،الػيت تقػـو عليهػا الربعػة الفرعيػة الفرضيات نفيىل إ قد توصل  ذ   الدراسةو   

  علت التوا :
  احلسػابات يف  سػُت جػودة ادلعلومػات ا اسػ ية  وإجراةات عملية التدقيق اليت يقـو هبػا زلػافظال تساعد

 .والية سطيفيف يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية 
  االذتمػػػاـ أكثػػػر هسػػػ لة اإلفصػػػاح والشػػػفافية يف يسػػػاعد إبػػػداة الػػػرأي مػػػن رػػػرؼ زلػػػاف  احلسػػػابات يف ال

 .ادلؤسسات العمومية االقتصادية يف والية سطيف
  يػػتم علػػت مسػػتوى  ادلؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية يف واليػػة سػػطيف تػػوفَت ادلنػػاخ ادلناسػػب  ػػافظي ال

 .احلسابات ها يسم  ذلم بأبداة رأيهم بمل استقجلية وموضوعية

  ة االقتصػػادية يف واليػػة حلسػػابات دلهمػػة التػػدقيق علػػت مسػػتوى ادلؤسسػػات العموميػػيػػتم التيػػار زلػػاف  اال
   .علت م دأ المفاةة سطيف بناة

سلتلػػػف فرضػػػيات الدراسػػػة  ذػػػ   النتػػػائع والنتػػػائع ادلتحصػػػل عليهػػػا مػػػن لػػػجؿ قيامنػػػا بتحليػػػلعلػػػت بنػػػاة و  مػػػن مثػػػة       
احلوكمػػة مػػن  ليػػة الرقابػػة اخلارجيػػة )التػػدقيق اخلػػارجي(، عػػدـ تػػوفر أغلػػب متطل ػػات  ث ػػوتعت ػػار اب، و ةانسػػت وفقػػرات اال

 واليت حددناذا سابقا يف: ،جلودة القوائم ادلاليةسواة فيما يتعلق بالعوامل ا ددة 
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كتشػػاؼ ادلملػػارر اجلوذريػػة عنػػد ال  احلسػػابات الػػيت يقػػـو هبػػا زلػػافظو جػػراةات الرقابػػةلت ػػارات وإعػػدـ كفايػػة اال  -
 ؛المر ال ي من   نه الت ثَت علت جودهتاعداد القوائم ادلالية إ
دلؤسسات بدورذم احلوكمي مػن لػجؿ إبػداة رأيهػم عدـ قياـ زلافظي احلسابات علت مستوى ذ   الف ة من ا  -

 مة سياسة اإلفصاح اليت تنتهجها أغلب ذ   ادلؤسسات لفائدة الرراؼ ذات ادلصلحة.حوؿ عدـ مجة
 :وادلتمثلة فيما يلي ،قيقجلودة عملية التد العوامل ا ددةب وأ

 عدـ توفر الظروؼ والعوامل ا ددة الستقجلية زلافظي احلسابات؛ -
 عدـ الل  هعيار المفاةة ك ساس اللتيار زلافظي احلسابات.  -

ذػػ   الف ػػة مػػن  علػػت مسػػتوى احلسػػابات مفادذػػا أف عمليػػة التػػدقيق الػػيت يقػػـو هبػػا زلػػافظو إىل نتيجػػة عامػػة توصػػلنافأننػػا 
 ،ادلؤسسات تساذم بشمل ضعيف يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمة الشػركات، مػع وجػود فػروؽ ك ػَتة بػُت ادلؤسسػات

يف تػػدعيم  ادلمارسػػة اجليػػدة حلوكمػػة ومنهػػا دور متوسػػط  ا،قويػػ ادور  التػػدقيق اخلػػارجيأي أف ذنػػاؾ مؤسسػػات يلعػػب هبػػا 
 الشركات. 

o قتراحات:اال 
قًتاحػػات صػػل إليػػه مػػن نتػػائع، ؽلمػػن تقػػدمي االومػػا   التو  ،دراسػػة ادلوضػػوع مػػن اجلوانػػب النظريػػة والتط يقيػػة بعػػد         

   التالية:
ذػػػػ   ادلؤسسػػػػات تتمػػػػوف مػػػػن العضػػػػاة غػػػػَت التنفيػػػػ يُت  تمػػػػوين جلنػػػػة سلتصػػػػة )جلػػػػاف التػػػػدقيق( علػػػػت مسػػػػتوى -

ػػدارة التنفي يػػة، حبيػػث يمػػوف أعضػػاؤ اإل وادلسػػتقلُت عػػن  ة والتػػدقيق، توكػػل إلػػيهم مهمػػة اؿ ا اسػػُت هجػػذا ملم 
 ػػػراؼ علػػػت زلػػػافظي احلسػػػابات ومتابعػػػة أعمػػػاذلم وتقييمهػػػا، ومناقشػػػتهم يف أتعػػػاهبم والتنسػػػيق بيػػػنهم وبػػػُت اإل

 اإلدارة التنفي ية من جهة وبينهم وبُت ادلدققُت الدالليُت من جهة ألرى.
 ،كيفيػػػة تط يقهػػػاو ذتمػػػاـ بعقػػػد دورات متملصصػػػة  ػػػافظي احلسػػػابات حػػػوؿ معػػػايَت التػػػدقيق الدوليػػػة ضػػػرورة اال -

لت ػػػارات الجزمػػػة فيمػػػا يتعلػػػق بتصػػػميم اإلجػػػراةات وااللصوصػػػا  ،باإلضػػػافة إىل  سيسػػػهم ب عليػػػة العمػػػل هبػػػا
تمػػػوف ذػػػ   الػػػدورات للمشػػػف عػػػن االضلرافػػػات واللطػػػاة اجلوذريػػػة يف القػػػوائم ادلاليػػػة ادلنشػػػورة، ويف رأيػػػي أف 

 إلزامية.
عينػػػات لاصػػػة يف ظػػػل عػػػدـ كفايػػػة ، التنسػػػيق بػػػُت أعمػػػاؿ ادلػػػدقق الػػػداللي واخلػػػارجي ومنػػػع تػػػدالل أعماذلمػػػا -

    .من ررؼ جلاف التدقيق الداللياحلسابات، بشرط ضماف استقجلية ادلدقق  التدقيق اليت يدققها زلافظو
مػن رػرؼ ادلنظمػات ادلهنيػة أو اذلي ػات ادلملتصػة للت كػد ضرورة أف تموف ذناؾ رقابػة علػت زلػافظي احلسػابات  -

لتػػػزامهم بتط يػػػق القػػػوانُت والتوصػػػيات ادلنظمػػػة للمهنػػػة ومعػػػايَت الداة والسػػػلوؾ ادلهنيػػػُت ومعػػػايَت ا اسػػػ ة امػػػن 
 والتدقيق الدولية.

لصػػائ   تتما ػػت مػػع ،للتػػدقيق وا اسػػ ةورنيػػة سػػراع يف وضػػع معػػايَت لػػت اجلهػػات ادلملتصػػة يف اجلزائػػر اإلع -
 ر يعة ادلؤسسات يف اجلزائر.و ال ي ة االقتصادية 
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تػػوفَت الظػػروؼ ادلناسػػ ة لضػػماف االسػػتقجلية الماملػػة  ػػافظي احلسػػابات علػػت مسػػتوى ذػػ   ادلؤسسػػات، عػػن  -
ويف ذػ ا اإلرػار أقػًتح سواة يف تعييػنهم أو التيػارذم ويف مناقشػتهم يف أتعػاهبم.  ،رريق احلد من تدلل اإلدارة

، والػػػ ي 2011جػػػانفي  27ادلتعلػػػق بتعيػػُت زلػػػافظي احلسػػػابات ادلػػػؤرخ يف  32-11ر يف القػػػانوف رقػػػم إعػػادة النظػػػ
أف تمػػوف ررفػػا يف تعيػػُت زلػػافظي  مػػن وبطريقػػة غػػَت م ا ػػرة ذػػ   ادلؤسسػػاتإدارة حسػػب رأي ال احػػث  ممػػن

جمعيػة العامػة للتيػار زلػافظي احلسػابات مػن رػرؼ جلنػة مسػتقلة تابعػة م ا ػرة لاأف يػتم رأيػي ويف  .احلسابات
 عجقة أو سلطة عليها. ةلإلدارة علت مستوى ذ   ادلؤسسات أي ، حبيث ال يموفللمساعلُت

يعمػػػل علػػػت  ديػػػد الصػػػجحيات وتوزيػػػع  ،بنػػػاة أسػػػاس إلرػػػار فعػػػاؿ علػػػت مسػػػتوى ذػػػ   الف ػػػة مػػػن ادلؤسسػػػات -
 الدوار وادلسؤوليات ها يضمن حقوؽ ادلساعلُت وكافة الرراؼ ذات العجقة هبا. 

o  :اآلفاق البحثية 

قًتاح إجػراة دراسػة أوسػع وأمشػل اقػًتاح مواضػيع مسػتق لية يف نفػس رلػاؿ دراسػتنا، نقػـو أوال بػاق ل أف نتطرؽ إىل        
يف نفػػس ذػػ ا ادلوضػػوع، تشػػمل سلتلػػف ادلؤسسػػات هػػا فيهػػا ادلؤسسػػات ذات الطػػابع اخلػػاص، حػػىت نػػتممن مػػن ت كيػػد 

بيع ادلؤسسات االقتصػادية علػت مسػتوى الػًتاب الػورٍت. وعلػت العمػـو ؽلمػن  نتائجنا، ومن مثة نستطيع تعميمها علت
 اقًتاح ادلواضيع التالية:

 .يف اجلزائر سًتاتيجيات  سُت الداة احلوكمي يف ادلؤسسات العمومية االقتصاديةا -

 يف اجلزائر. الشركات يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية دارة يف تدعيم ادلمارسة اجليدة حلوكمةدور رللس اإل -
التنسػػػػػيق بػػػػػُت وظيفػػػػػيت التػػػػػدقيق الػػػػػداللي واخلػػػػػارجي ودورذػػػػػا تػػػػػدعيم ادلمارسػػػػػة اجليػػػػػدة حلوكمػػػػػة الشػػػػػركات يف  -

 اجلزائرية. ادلؤسسات العمومية االقتصادية

يف  العموميػػػػة االقتصػػػػاديةتػػػػدعيم ادلمارسػػػػة اجليػػػدة حلوكمػػػػة الشػػػػركات يف ادلؤسسػػػػات جلػػػاف التػػػػدقيق ودورذػػػػا يف  -
 اجلزائر.

تػػػدعيم ادلمارسػػػة اجليػػػدة حلوكمػػػة الشػػػركات يف ادلؤسسػػػات ودورذػػػا يف  سػػػ ل ضػػػماف اسػػػتقجلية ادلػػػدقق الػػػداللي -
 يف اجلزائر. العمومية االقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق                                                

 الميدانية. قائمة المؤسسات الخاضعة للدراسة(: 1) الملحق رقم

 الرقم المؤســــســــــة
 E.N.P.C SPA    املؤسسة الوطنية لصناعة األكياس واألشرطة البالستيكية   1 
 E.T.U.S    2  املؤسسة الوطنية للنقل احلضري سطيف 
  3 مركب تربية الدواجن اهلضاب 

 4 املؤسسة الوطنية لصناعة البالستيك واملطاط
  MAG SOUMMAM 5 مؤسسة خمازن املتوسطية سطيف 

 6 الشركة الوطنية لصناعة القوالب واألدوات
 E.N.P.C  SPA  7  املؤسسة الوطنية حلقن ونفخ البالستيك 
 E.D.I.M.C.O   8املؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء  
 TARSI  9املؤسسة الوطنية للرتكيبات الصناعية  
 ENP 01  للدهوناملؤسسة الوطنية  
 SIEGE E.N.P.E.C  SPA  00  الشركة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية 
 12 -الشركة األم -جممع الرياض سطيف  
 A.M.C   13املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة  
 S.C.A.E.K  SPA 14   شركة اإلمسنت عني الكبرية 
 15 حملبة التل سطيف 
 16 مؤسسة مطاحن اهلضاب سطيف 
 E.N.I.E  17  املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية 
 N.A.F.T.A.L  18وحدة الزيوت والعجالت  سطيف  
 N.A.F.T.A.L    09وحدة الغاز املميع  
 BCR 21 املؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري 
 BCR SPA شركة بيع التجهيزات املنزلية والصناعية اجلزائرية 

20 
 SANIAK     22 والصحية سطيف اللواحق الصناعية شركة تصنيع 
 

 G.E.T.I.C مؤسسة 
23 

 S.N.V.I  SETIF 24 املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية سطيف 
 

K.A.H.R.I.F مؤسسة 
25 

 E.N.P.C  SPA 26لدلفة البالستيكية  لاملؤسسة الوطنية  
 

E.M.I.V.A.R  مؤسسة 
27 

 28  املؤسسة الوطنية لصناعة اجللود 
 

    



 .استمارة االستبيان (: 2الملحق رقم )

 -10-جامعة سطيف 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير    

 قسم علوم التسيير   

 حوكمة ومالية مؤسسة   التخصص:    

 استمارة استبيان  

 

دور التدقيق الخارجي في تدعيم الممارسة يف إطار حتضري رسالة ماجستري حتت عنوان:        
التدقيق  يلعبوواليت سنتطرق من خالذلا إىل توضيح الدور الذي ميكن أن  الجيدة لحوكمة الشركات،

آلية من آليات احلوكمة يف تفعيل حوكمة الشركات يف ادلؤسسات العمومية  هاخلارجي باعتبار 
 االقتصادية يف اجلزائر.

لمشاركة يف إثراء ىذا ادلوضوع لاختياركم ضمن عينة الدراسة  ،(يتسيد)سيدي يسعدنا        
منيني أنفسنا بتفهمكم، وقناعة منا بأنكم ستولون كل االىتمام خالل اإلجابة على و األكادميي، م
 ىذه األسئلة.

بالسرية وأهنا لن تستخدم سوى ألغراض  ستحاط مع شكرنا ادلسبق نتعهد لكم أن مسامهتكم       
     علمي.البحث ال

 

عاشوري عبدالناصر الطالب:                                                             
 



 
 
 
 1 

 معلومات عامة عن عينة الدراسة:

 المؤسسة:

 المؤهل العلمي:         أقل من جامعي                 جامعي                      ما بعد التدرج 

الوظيفة الحالية        رئيس مصلحة املالية واحملاسبة             رئيس دائرة املالية واحملاسبة                           
                           مدير                     مدير احملاسبة واملالية   

   عضو يف جلنة املشاركة                                مدير عام                         

 الخبرة المهنية:

   الفرضية األولى: 

o يف املؤسساااات  احملاسااابيةيف حتساااو جاااودة املعلوماااات  حماااااحل ابسااااباتالاااق ي اااوم  اااا التااادقي   ةياااعمل تسااااعد اجااارا ات
 العمومية االقتصادية يف والية سطيف.

 على ضع دائرة) ؟م 3102اعتربنا الفرتة املرجعية ىي السنة املالية اذا ما  التالية العباراتاىل أي مدى أنتم مواا ون على  -

 .(الرقم املواا  إلجابتك
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 موافق

 

 نوعا ما
 

 موافق
 

 العبارة
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حناااااو ضااااامان قاااااوائم مالياااااة ذات  كبااااار  اىتمامااااااو  احرصااااا تاااااور ادارة مؤسسااااات م .1
 مصداقية وجودة عالية. 
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3 
بات يف تطااااوير مسااااتوى اسااااالت التوجياااااات الااااق قاااادماا ل اااام حمااااااحل ابساااا .2

 .                   معارا م
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3 
وحسا،  بال  العاماة  تفى حمااحل ابسابات بالتادقي  علاى مساتوى املديرياةمل ي .3

   .الوحداتمشلت مامة التدقي  مجيع 

1 2 3 

1 2 

3 4 

5 6 



 
 
 
 2 

 استعان حمااحل ابسابات أثنا  أدا ه ملامتو باملراجعة ابسابية للفواتر. .4 3 3 1 1

استعان حمااحل ابسابات أثنا  أدا ه ملامتو باملراجعة ابساابية لت االيف اإلنتااج  .5 3 3 1 1
 نصف املصنع.

اسااتعان حمااااحل ابسااابات أثنااا  أدا ه ملامتااو باملراجعااة ابسااابية لت اااليف انتاااج  .6 3 3 1 1
 املنتوج التام الصنع.  

سجل حمااحل ابسابات حضور ميداين أثنا  قيام م بعملياة اجلارد السانوي سانة  .7 3 3 1 1
 م.3102

 لتأكيد األرصدة اخلتامية للزبائن. طال، حمااحل ابسابات بإرسال مصادقات .8 3 3 1 1

طالااااااا، حماااااااااحل ابساااااااابات بإرساااااااال مصاااااااادقات لتأكياااااااد األرصااااااادة اخلتامياااااااة  .9 3 3 1 1
 للموردين.

 
مشلاااات مامااااة التاااادقي  الااااق قااااام  ااااا حمااااااحل ابسااااابات مصااااا  أ اااارى دا اااال  .11 3 3 1 1

 مؤسست م غر مصلحة احملاسبة واملالية.
أ طا  وقعتم اياا عند اعادادكم ل اوائم م املالياة دفاردكم صاداة بعاد  اكتشفتم .11 3 3 1 1

 مامة التدقي  اخلارجي.
م ارنااااااة مجااااااام أعماااااااال تعتاااااارب كااياااااااة  حماااااااااحل ابسااااااااباتالعينااااااة الاااااااق دق اااااااا  .12 3 3 1 1

 .مؤسست م.
على مستوى مؤسست م يف اطار عملية التدقي  التنسي  بو أعماال حماااحل  يتم .13 3 3 1 1

 ابسابات واملدق  الدا لي.
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عاااادم اعااااادة ت ياااايم األصااااول علااااى ل تضاااامن ت رياااار حمااااااحل ابسااااابات حتف ااااات .14

  سست م.مستوى مؤ 
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 حساب الت اليف.حول طري ة تضمن ت رير حمااحل ابسابات حتف ات  .15

 يتم حساب الت اليف على مستوي مؤسست م بش ل دقي . .16 3 3 1 1



 
 
 
 3 

 يتم اعادة ت ييم أصول مؤسست م بانت ام. .17 3 3 1 1

ماماااة التااادقي  امل لاااف  اااا حماااااحل ابساااابات علاااى مساااتوى مؤسسااات م أدت  .18 3 3 1 1
 ب م اىل االىتمام أكثر بصحة الت ييدات احملاسبية.

م عااان الوضاااع املاااار اب ي اااي  3102تعااارب ال اااوائم املالياااة اخلاصاااة بالسااانة املالياااة  .19 3 3 1 1
 ملؤسست م.
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3 
املعلوماات الاق تتضامناا ب تتعلا أ ارى حتف ات  حمااحل ابساباتتضمن ت رير  .21

 .قوائم م املالية
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 .حمااحل ابسابات الق تضمناا ت رير التحف اتمت معاجلة مجيع  .21

 يف ت ريره جلميع التحف ات الق تناوهلا أشار حمااحل ابسابات .22 3 3 1 1
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 م.3102صادق حمااحل ابسابات على قوائم م املالية املتعل ة بالسنة املالية مل ي .23

                                                                      

 :الفرضية الثانية 

o  يف املؤسسااات العموميااة يساااعد اباادا  الاارأي ماان طاارا حمااااحل ابسااابات يف االىتمااام أكثاار دسااألة اإلاصااا  والشاافااية
 االقتصادية يف والية سطيف.

 م.  3102اذا ما اعتربنا الفرتة املرجعية ىي السنة املالية  على اإلجابة الق تراىا مواا ة دائرةضع  -
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3 
يف انتاااج قااوائم ماليااة  سااالت عمليااة التاادقي  الااق قااام  ااا حمااااحل ابسااابات  .24

 أكثر وضو .
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 دقاةب م اىل االىتماام أكثار ب تأد التدقي  الق قام  ا حمااحل ابسابات مامة. 35
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 املعلومات الق تتضمناا قوائم م املالية.
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 عرض قوائم م املالية بطري ة تتسم بالوضو  وب ابلية أكرب للفام.. يتم 36
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حتتاوي اىل جانا، قاوائم م املالياة يتم على مساتوى مؤسسات م عارض م حا  . 37
 .على شر  وتوضيح ل ااة املعلومات احملاسبية الق حتتوياا
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املتعلااااا  ت ريااااار حماااااااحل ابساااااابات عااااان قامااااات مؤسسااااات م باإلاصاااااا  اإلرادي . 38

 .م 3102السنة املالية ب
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2 
 قاماات مؤسساات م باإلاصااا  اإلرادي عاان املعلومااات الااق تتعلاا  بأدائاااا املااار .22

 .م بالجرائد 3102سنة اخلاص ب الوظيفي وأ
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 املااار أدائاااااإلرادي عاان املعلومااات الااق تتعلاا  بقاماات مؤسساات م باإلاصااا  . 21
 .موقعاا اإلل رتوين في  م 3102الوظيفي لسنة  وأ

 

1.        
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على        على ادا ىا  االط عتفصح مؤسست م عن قوائماا املالية لعماهلا الراغبو يف   .20
 .ووضعيتاا املار
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املوضاااوعات م اإلاصاااا  علاااى  3102علاااى مساااتوى مؤسسااات م  ااا ل سااانة  مت  .23
بشا ل ماادي علاى  أثارتالاق و  الق تربطاا ع قة دؤسست مباألطراا اخلاصة 
                       ىا.أدا 
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 تنتاجاااتضمن ت رير حمااحل ابسابات حتف اات تتعلا  بسياساة اإلاصاا  الاق   .22

 .ت ممؤسس
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 الثالثة لفرضيةا:  

o  ا يساامح هلاام بإباادا  دماايااتم علااى مسااتوى املؤسسااات العموميااة االقتصااادية يف واليااة سااطيف تااوار املنااا  املناساا، حملاااا ي
 .رأيام ب ل است  لية وموضوعية

  .على اإلجابة الق تراىا مواا ة دائرةضع . -

 ؟  اىل مجعية املسالو ت ميف مؤسسحمااحل ابسابات ع د  عزل وطل، جتديد ت دمي طل، من يتوىل                                             
 جلنة خمتصة مست لة عن اإلدارة العليا                مديرية املالية واحملاسبة                                   جملس اإلدارة                   

 جاة أ رى حددىا.............                                      ال أدري                                   

  من يرتأس جملس اإلدارة؟  حدد وظيفتو: 1جابتك حتمل رقم اكانت اذا  يف حالة ما 
 .................. 

   ديرية احملاسبة واملالية       م                   لس اإلدارة جم                      املدق  اخلارجي يف مؤسست م؟ ا تيارمن يتوىل 

 جاة أ رى حددىا          جلنة يعيناا جملس اإلدارة                                                                                     

 ال أدري                                                                                    

  حدد وظيفتو:  من يرتأس ىذه اللجنة؟ا 3 تك حتمل رقمجاباكانت ان  ما يف حالة 

             .................                                                     

 .على اإلجابة الق تراىا مواا ة ضع دائرة -
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 العبارة موافق نوعا ما
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عاان اإلدارة التنفيذيااة  . توجااد علااى مسااتوى مؤسساات م جلااان خمتصااة ومساات لة34
                           .اإلشراا على حمااحل ابسابات ومتابعة أعمالوعملية  تتوىل
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 حمااحل ابسابات الذي يتوىل تدقي  حسابات مؤسست م ال يتصل مباشرة. 35
 التنفيذية.  باإلدارة 
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ع قاااة ماااع أحاااد أعضاااا  اإلدارة العلياااا يف   م ال تربطاااو أياااةحماااااحل حساااابات. 36
 .قرابة  ع قة عمل  ارج املؤسسة( ) صداقة  مؤسست م
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3 
 ارجااة   مطلاا، استشااارات ماان حمااااحل حساااباتبادارة مؤسساات م  ال ت ااوم . 37

   عن عملية التدقي   الق ي وم  ا.

 
 

 الفرضية الرابعة: 

o  ا تيااار حمااااحل ابسااابات ملامااة التاادقي  بنااا ا علااى  العموميااة االقتصااادية يف واليااة سااطيف يااتم علااى مسااتوى املؤسسااات
 .مبدأ ال فا ة

 ؟معو لعادتو متتاليتو م 3102حمااحل ابسابات الذي تور تدقي  قوائم م املالية اخلاصة بسنة  ىل 

 نعم                               ال                       دون رأي                      

  األسباب الق جعلت م جتددون ايو الث ة؟ يى ماا 2ما كانت اجابت م حتمل الرقم يف حالة 

 حددىا                  دون رأيأ رى          التعود على طري ة عملو                   كفا تو                           

…………………………                                                                                                                                    

    

 ضع دائرة على) ؟م 3102رجعية ىي السنة املالية ىل أي مدى أنتم مواا ون على العبارات التالية اذا ما اعتربنا الفرتة املا -

 . (الرقم املواا  إلجابتك
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قصاد التأكاد حمااحل ابساابات يتم على مستوى مؤسست م ت ييم ومتابعة عمل . 38

 .من كفا تو

0 1 

 

ابسااابات علااى انت ااا  األكفااأ ماان بااو حرصاات اجلاااة امل لفااة با تيااار حمااااحل  .29 3 2
 املرتشحو.

0 1 

 

دتتلاااك اجلااااة امل لفاااة با تياااار حماااااحل ابساااابات االسااات  لية ال املاااة يف اختااااذ  .01 3 2
 قراراهتا.

0 1 

 

احرتماااات اجلاااااة امل لفااااة با تيااااار حمااااااحل ابسااااابات علااااى مسااااتوى مؤسساااات م  .00 3 2
 :وكيفيااات تعيياانام وانت ااا ىم مثاالاألطاار واإلجاارا ات ال انونيااة احملااددة لشااروط 

 .    اال تيارالنزاىة والشفااية يف 
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املعلوماات املشاا ة يف و بعملية م ارنة بو معلومات م املالياة حمااحل ابسابات م اق  .03
  نشاط مؤسست م.نفس  تعمل يف الق ؤسساتملا
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 احملاسبة الدولية.باالسرتشاد دعاير حمااحل ابسابات قام  .02
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 عاير التدقي  الدولية.د باالسرتشادحمااحل ابسابات قام    .00
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نفاااس اجااارا ات العمااال الاااق اعتمااادىا  ااا ل الزياااارات حماااااحل ابساااابات مل يتباااع  .05
 الساب ة.
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أو  مراحاااال عمليااااة اإلنتاااااجتختلااااف حمااااااحل ابسااااابات علااااى درايااااة جياااادة وتامااااة د .06
 .مؤسست م اخلدمات الق ت دماا

 

 



 
 
 
 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .لالستبيانقائمة األساتذة المحكمين  (: 3) الملحق رقم

 االسم واللقب مكان العمل    
 أ.د. باروش زين الدين 0 جامعة سطيف
 أ.د. بلمهدي عبد الوهاب 0 جامعة سطيف
 د. العايب عبد الرمحان 0 جامعة سطيف
 د. بلعلى فاروق 2 جامعة سطيف
 د. شريقي عمر 0 جامعة سطيف

 

                        كما هي: SPSSبعض مخرجات برنامج ال   (:4) لملحق رقما

 

FREQUENCIES VARIABLES=C7 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Effectifs 

 
  
[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

  

Statistiques 

   المهنٌة الخبرة

N 
Valide 59 

Manquante 0 

 

 المهنٌة الخبرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,7 1,7 1,7 1 سنوات 5 من أقل

 22,0 20,3 20,3 12 10 إلى 5 من

 37,3 15,3 15,3 9 سنة 15 إلى 10 من

 100,0 62,7 62,7 37 15 من أكثر

Total 59 100,0 100,0  

 



FREQUENCIES VARIABLES=C5 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Effectifs 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

  

Statistiques 

   العلمً المؤهل

N 
Valide 59 

Manquante 0 

 العلمً المؤهل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 40,7 40,7 40,7 24 الجامعً من أقل

 94,9 54,2 54,2 32 جامعً

 100,0 5,1 5,1 3 التدرج بعد ما

Total 59 100,0 100,0  

    FREQUENCIES VARIABLES=C6 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 Effectifs 
  
[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

Statistiques 

   الوظٌفة

N 
Valide 59 

Manquante 0 

 الوظٌفة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 18,6 18,6 18,6 11 والمحاسٌة المالٌة مصلحة رئٌس

 54,2 35,6 35,6 21 والمحاسبة المالٌة دائرة رئٌس

 74,6 20,3 20,3 12 والمحاسٌة المالٌة مدٌر

 86,4 11,9 11,9 7 وحدة مدٌر

 93,2 6,8 6,8 4 عام مدٌر

 100,0 6,8 6,8 4 المشاركة لجنة فً عضو

Total 59 100,0 100,0  

 

T-TEST 

  /TESTVAL=46 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=H1 

  /CRITERIA=CI(.95). 



Test-t 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail 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 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

H1 -3,794 27 ,001 -4,14286 -6,3834 -1,9024 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=20 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=H2 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Test-t 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail 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 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

H3 -3,238 52 ,002 -,77358 -1,2530 -,2942 

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=18 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=H4 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
 
 
 



Test-t 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail 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 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

H4 -2,627 29 ,014 -1,76667 -3,1419 -,3914 

 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=Q42 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

Tests non paramétriques 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 
Test du Khi-deux 
Fréquences 

 2013 بالسنة  الخاصة المالٌة قوائمكم تدقٌق تولى الذي الحسابات محافظ هل

 متتالٌتٌن لعهدتٌن معٌن

 Effectif observé Effectif 

théorique 

Résidu 

 15,5- 28,5 13 ال

 15,5 28,5 44 نعم

Total 57   

Test 

 الحسابات محافظ هل 

 تدقٌق تولى الذي

 الخاصة المالٌة قوائمكم

 معٌن 2013 بالسنة 

 متتالٌتٌن لعهدتٌن

Khi-deux 16,860
a
 

Ddl 1 

Signification asymptotique ,000 



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 مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

Statistiques 

 المالٌة قوائمكم تدقٌق تولى الذي الحسابات محافظ هل

   متتالٌتٌن لعهدتٌن معٌن  2013بالسنة  الخاصة

N 
Valide 57 

Manquante 2 

 متتالٌتٌن لعهدتٌن معٌن 2013 بالسنة  الخاصة المالٌة قوائمكم تدقٌق تولى الذي الحسابات محافظ هل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 22,8 22,8 22,0 13 ال

 100,0 77,2 74,6 44 نعم

Total 57 96,6 100,0  

Manquante Système manquant 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=Q43 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
Tests non paramétriques 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 
Test du Khi-deux 
Fréquences 

 الثقة فٌه تجددون جعلتكم التً األسباب ماهً

 Effectif observé Effectif 

théorique 

Résidu 

 3,- 13,3 13 كفاءته

 6,7 13,3 20 عمله طرٌقة على التعود

 6,3- 13,3 7 لإلدارة مالئم

Total 40   

 

 



Test 

 التً األسباب ماهً 

 فٌه تجددون جعلتكم

 الثقة

Khi-deux 6,350
a
 

Ddl 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 مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

Statistiques 

   الثقة فٌه تجددون جعلتكم التً األسباب ماهً

N 
Valide 40 

Manquante 19 

 

 الثقة فٌه تجددون جعلتكم التً األسباب ماهً

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 32,5 32,5 22,0 13 كفاءته

 82,5 50,0 33,9 20 عمله طرٌقة على التعود

 100,0 17,5 11,9 7 لإلدارة مالئم

Total 40 67,8 100,0  

Manquante Système manquant 19 32,2   

Total 59 100,0   

 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=Q34 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
Tests non paramétriques 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

 

 



Test du Khi-deux 
Fréquences 
 

 جمعٌة إلى مؤسستكم فً الحسابات محافظ عقد تجدٌد وطلب عزل طلب تقدٌم ٌتولى من

 المساهمٌن

 Effectif observé Effectif 

théorique 

Résidu 

 21,5 10,5 32 اإلدارة مجلس

 6,5- 10,5 4 والمحاسبة المالٌة مدٌرٌة

 7,5- 10,5 3 للمساهمٌن العامة الجمعٌة

sgp 3 10,5 -7,5 

Total 42   

 

Test 

 طلب تقدٌم ٌتولى من 

 عقد تجدٌد وطلب عزل

 فً الحسابات محافظ

 جمعٌة إلى مؤسستكم

 المساهمٌن

Khi-deux 58,762
a
 

Ddl 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 مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

 المساهمٌن جمعٌة إلى مؤسستكم فً الحسابات محافظ عقد تجدٌد وطلب عزل طلب تقدٌم ٌتولى من

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 76,2 76,2 54,2 32 اإلدارة مجلس

 85,7 9,5 6,8 4 والمحاسبة المالٌة مدٌرٌة

 92,9 7,1 5,1 3 للمساهمٌن العامة الجمعٌة

sgp 3 5,1 7,1 100,0 

Total 42 71,2 100,0  

Manquante Système manquant 17 28,8   

Total 59 100,0   



 
 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=Q35 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
Tests non paramétriques 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 
Test du Khi-deux 
Fréquences 
 

 اإلدارة مجلس ٌترأس من 1 رقم تحمل اجابتك كانت ما حالة فً

 Effectif observé Effectif 

théorique 

Résidu 

 10,0 16,0 26 العام المدٌر الرئٌس

 10,0- 16,0 6 خارجً  طرف

Total 32   

 

Statistiques 

 محافظ عقد تجدٌد وطلب عزل طلب تقدٌم ٌتولى من

   المساهمٌن جمعٌة إلى مؤسستكم فً الحسابات

N 
Valide 42 

Manquante 17 

 

Test 

 كانت ما حالة فً 

 1 رقم تحمل اجابتك

 مجلس ٌترأس من

 اإلدارة

Khi-deux 12,500
a
 

ddl 1 

Signification asymptotique ,000 

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. 

 

 
 



Effectifs 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

Statistiques 

 ٌترأس من  1رقم تحمل اجابتك كانت ما حالة فً

   اإلدارة مجلس

N 
Valide 32 

Manquante 27 

 

 اإلدارة مجلس ٌترأس من 1 رقم تحمل اجابتك كانت ما حالة فً

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 81,3 81,3 44,1 26 العام المدٌر الرئٌس

 100,0 18,8 10,2 6 خارجً  طرف

Total 32 54,2 100,0  

Manquante Système manquant 27 45,8   

Total 59 100,0   

 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=Q36 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

Tests non paramétriques 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 
Test du Khi-deux 
 
Fréquences 

 مؤسستكم فً الخارجً المدقق اختٌار ٌتولى من

 Effectif observé Effectif 

théorique 

Résidu 

 9,5 13,5 23 اإلدارة مجلس

 14,5 13,5 28 اإلدارة مجلس ٌعٌنها لجنة

Sgp 1 13,5 -12,5 

 11,5- 13,5 2 المساهمٌن جمعٌة

Total 54   

 

 

 

 

 



Test 

 اختٌار ٌتولى من 

 فً الخارجً المدقق

 مؤسستكم

Khi-deux 43,630
a
 

ddl 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 مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 

Statistiques 

   مؤسستكم فً الخارجً المدقق اختٌار ٌتولى من

N 
Valide 54 

Manquante 5 

 

 مؤسستكم فً الخارجً المدقق اختٌار ٌتولى من

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 42,6 42,6 39,0 23 اإلدارة مجلس

 94,4 51,9 47,5 28 اإلدارة مجلس ٌعٌنها لجنة

Sgp 1 1,7 1,9 96,3 

 100,0 3,7 3,4 2 المساهمٌن جمعٌة

Total 54 91,5 100,0  

Manquante Système manquant 5 8,5   

Total 59 100,0   

 
 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=Q37 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

 

 



Tests non paramétriques 
 

[Ensemble_de_données1] H:\نهائية ماجيستسر مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

 
Test du Khi-deux 
 
Fréquences 
 

 اللجنة هذه ٌترأس فمن 3 رقم تحمل اجابتك كانت إن ما حالة فً

 Effectif observé Effectif 

théorique 

Résidu 

 1,3 4,7 6 العام المدٌر الرئٌس

 12,3 4,7 17 والمالٌة المحاسبة مدٌر

 3,7- 4,7 1 حدده آخر طرف

 1,7- 4,7 3 والتسوٌق التجارة مدٌر

 7,- 4,7 4 والمالٌة المحاسبة دائرة رئٌس

 3,7- 4,7 1 خارجً طرف

 3,7- 4,7 1 القانونٌة الشؤون مدٌر

Total 33   

 

Test 

 كانت إن ما حالة فً 

 3 رقم تحمل اجابتك

 اللجنة هذه ٌترأس فمن

Khi-deux 41,879
a
 

Ddl 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 مذكرة\travail spss de 

modeficationeeeee 2.sav 

Statistiques 

 ٌترأس فمن  3رقم تحمل اجابتك كانت إن ما حالة فً

   اللجنة هذه

N 
Valide 33 

Manquante 26 

 

 



 اللجنة هذه ٌترأس فمن 3 رقم تحمل اجابتك كانت إن ما حالة فً

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 18,2 18,2 10,2 6 العام المدٌر الرئٌس

 69,7 51,5 28,8 17 والمالٌة المحاسبة مدٌر

 72,7 3,0 1,7 1 حدده آخر طرف

 81,8 9,1 5,1 3 والتسوٌق التجارة مدٌر

 93,9 12,1 6,8 4 والمالٌة المحاسبة دائرة رئٌس

 97,0 3,0 1,7 1 خارجً طرف

 100,0 3,0 1,7 1 القانونٌة الشؤون مدٌر

Total 33 55,9 100,0  

Manquante Système manquant 26 44,1   

Total 59 100,0   

 
 



 قائمة المراجع                                       

 المراجع باللغة العربية: -أوال 

 الكتب 
، مركز عمان حلوكمة الشركات، نشر من  رنرم مبت نة اق،نا ، حوكمة الشركات ،االستثماريةالشركات  احتاد (1

 .1111س تمرب 
 .1111مجهورية مصر العربية،  ، دار الفبر اجلامعي، اإلسبندرية،حوكمة الشركاتأمحد على خضر،  (2

، دار الفبنر اجلننامعي، اإلفصااح والشاايافية ك حاا ئ اااوك الفوكماة فاال قااتو  الشااركاتأمحند علنى خضننر،  (3
 .1111اإلسبندرية، مصر، 

 واإلجراءات النظري المتقائة: اإلطار الفسابات ئراجعة القاضي، يوسف حسني دحدوح، امحد حسني (4
 .1119 االردن، للنشر، الثقا،ة دار ، 1 عةطال االول، اجلزء ،العملية

 .1111، دار زمزم للنشر، عمان، اقردن، الط عة اقوىل، أصول المراجعةحامد رل ة حممد أبوهي ة،  (5
 ع د أمحد سيد حممد مرتجم م  ررم ،ئتكائل ئاخل االستراتيجية اإلوارة، جونز جارديث هل، شارلز (6

 .1118 السعودية، العربية ادلملبة الرياض، ادلريخ، دار بسيوين، علي إمساعيلو  ادلتعال
، مصننر، 1النندار اجلامعيننة، ط(، التجااار -الم اااوك-الميااامي )  حوكمااة الشااركاترننار  ع نند العننال محنناد،  (7

1115. 
 صننعاء، والتوزين،، للنشنر اقمنني مركنزالفساابات   ئراجعاة أصاول بركنات، محنود لطنفو  شنرم سنعد ع يند (8

 .2007اليم ،
ئراجعااة الفساابات وحوكمااة الشاركات فاال بيلاة ا  مااال ع ند الوهنان نصننر علنى وشنلاية السننيد شنلاية،  (9

 .1117، اإلسبندرية، مصر، للنشر ، الدار اجلامعيةالعربية والاولية المعاصرة
، دار التعلننيم ئعااارير المراجعااة الاوليااة والت كيااا الم ناالع نند الوهننان نصننر علنني وشننلاية السننيد شننلاية،  (11

 .1113اجلامعي، اإلسبندرية، مصر، 

أسااااليب اإلحصااااء للعلاااوي االقتصااااورة و وارة ا  ماااال ئاااع اسااات ااي داوي، لنننع ننند احلميننند ع ننند ا يننند ال  (11
 .1119 ،الط عة اقوىلعمان، اقردن، ، دار وائل للنشر، spssبرتائج ال 



،النننندر اجلامعيننننة للنشننننر،  حوكمااااة الشااااركات وئعالجااااة اليساااااو المااااالل واإلواريحممنننند مصننننطفى سننننليمان،  (11
  .1116اإلسبندرية، مجهورية مصر العربية، 

، الننندار اجلامعينننة وور حوكماااة الشاااركات فااال ئعالجاااة اليسااااو الماااالل واإلواريحممننند مصنننطفى سنننليمان،  (13
 .1119للنشر، اإلسبندرية، القاهرة، 

دينننوان ادلط وعنننات اجلامعينننة، الط عنننة  ،المراجعاااة وئراق اااة الفساااابات ئاااى النظرراااة  لااا  الواقاااعحممننند بنننويني،  (14
 .1115 اجلزائر، الثانية،

، الندار اجلامعينة للنشنر، اإلسنبندرية، مصنر، المراجعة ال ارجياةحممد مسري الص ان وع د الوهان نصر علي،  (15
1111. 

 ئااخالت 
، تشاط التاقيق الااخلل بيى الواقع الجزائاري والممارساات الاولياةالعايب ع د الرمحان، مداخلة حتت عننوان   (1

ادلسننننت دات العادليننننة  ظننننلمقدمننننة إىل ادللتقننننى الننننور  الثننننام  حننننول مهنننننة التنننند ي    اجلزائننننر   الوا نننن، وا ،ننننا    
سننبيبدة،  ،1955أوت  11ادلننن م منن  رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري، جامعننة ادلعاصننرة ، 

 .1111أكتوبر  11-11، يومي اجلزائر
مقدمنننة إىل ، تط ياااق ئ ااااوك الفوكماااة فااال الميسساااات المصااارفيةأمنننال عيننناري و خنننرون، مداخلنننة حتنننت عننننوان   (1

ادللتقنننى النننور  حنننول حوكمنننة الشنننركات كفلينننة لللننند مننن  الفسننناد ادلنننال واإلداري، ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم 
 .1111ماي  7-6 تسيري، جامعة حممد خيضر، بسبرة، اجلزائر، يومياال تصادية والت ارية وعلوم ال

وور حوكمااااة تااااركات التاااا ئيى فاااال تفقيااااق جااااووة المعلوئااااات   أمحنننند  اينننند و خننننرون، مداخلننننة حتننننت عنننننوان (3
مقدمنننننة إىل ادلنننننالر الننننندول الثنننننام  حنننننول دور احلوكمنننننة   يفعينننننل أداء ادلاسسنننننات   المفاسااااا ية فااااال الجزائااااار

جامعنننة حسننني ة بننن  بنننوعلي  ،ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم اال تصنننادية والت ارينننة وعلنننوم التسنننيري، واال تصننناديات
 .1113نو،مرب  11-19اجلزائر، يومي  ،الشلف

، مقدمنة إىل ادللتقنى تاقيق الفساابات ووور  فال حوكماة الشاركاتمداخلة حتت عنوان  أمحد  ايد نور الدي ،  (4
، ادلننن م منن  رننرم   ادلسننت دات العادليننة ادلعاصننرة ظننلالوا نن، وا ،ننا     الننور  حننول مهنننة التنند ي    اجلزائننر  

أكتنوبر  11-11، يومي سبيبدة، اجلزائر ،1955أوت  11كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة 
1111. 



وكماة فاال لجناة التااقيق الاااخلل كماااخل لتيعيال ئ ااوك الفبو،اسنة سنليمان و خنرون، مداخلنة حتنت عنننوان   (5
دور احلوكمننننة   يفعيننننل أداء ادلاسسننننات  مقدمننننة إىل ادلننننالر النننندول الثننننام  حننننول أواءماااااالشااااركات ورفااااع 

وعلننوم التسننيري، جامعننة حسنني ة بنن  بننوعلي،  والت اريننة اال تصنناديات، ادلننن م منن  رننرم كليننة العلننوم اال تصنناديةو 
 .1113نو،مرب  11- 19الشلف، اجلزائر، يومي 

، مقدمننة إىل واقااع الفوكمااة فاال بيلااة ا  مااال الجزائررااةمداخلننة حتننت عننوان  نرمينان و خننرون، بن  ع نند الرمحننان  (6
ادلنن م من  رنرم كلينة ادلالر العلمي الندول حنول  لينات حوكمنة ادلاسسنات ومتطل نات حتقين  التنمينة ادلسنتدامة، 

 .1113نو،مرب  16 -15اجلزائر، يومي ور لة، ، جامعة  اصدي مرباح، العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري
مقدمننة إىل ، التاااقيق الااااخلل ووور  فاال  تجاااح ئسااار تط يااق الفوكمااةبديسنني ،هيمننة، مداخلننة حتننت عنننوان   (7

ادلنن م ،  ادلسنت دات العادلينة ادلعاصنرة ظلالوا ، وا ،ا       ادللتقى الور  الثام  حول مهنة التد ي    اجلزائر
-11، ينومي سنبيبدة، اجلزائنر ،1955أوت  11ال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة م  ررم كلية العلوم ا

 .1111أكتوبر  11
وور حوكمااة الشااركات فاال التنساايق باايى اليااات الرقابااة الااخليااة بننرا  أمحنند و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان   (8

مقدمة إىل ادللتقى الور  حول حوكمة الشركات كفلينة لللند من  الفسناد ادلنال واإلداري، ادلنن م من  ، وال ارجية
منناي  7-6 رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري، جامعننة حممنند خيضننر، بسننبرة، اجلزائننر، يننومي

1111. 
، وور حوكمااة الشااركات فاال  رساااء ئ اااوك اإلفصاااح والشاايافيةبلعننادي عمننار و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان   (9

) وا ن،، رهاننات و ،نا  (، ادلنن م من  رنرم    حول احلوكمنة اااسن ية للماسسنةمقدمة إىل ادللتقى العلمي الور  
ديسنننمرب  8-7 ، جامعنننة العنننره بننن  مهيننندي، أم بنننوا ي، اجلزائنننر، ينننومياال تصنننادية والت ارينننة وعلنننوم التسنننيريكلينننة 
1111. 

أثاار اإلصااالحات المفاساا ية  لاا  ميكلااة المنظمااات الم نيااة فاال   بننرا  حممنند و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان (11
 اال تصنادية، مقدمنة إىل ادللتقنى الندول حنول اإلصناح اااسنز   اجلزائنر، ادلنن م من  رنرم كلينة العلنوم الجزائر

 .1111نو،مرب  31-19يومي والت ارية وعلوم التسيري، جامعة  اصدي مرباح، ور لة، اجلزائر، 
لجناااة ئعاااارير المفاسااا ة الاولياااة باإلفصااااح المفاسااا ل   امتمااااي مداخلنننة حتنننت عننننوان جنننودي حممننند رمنننزي،  (11

مقدمننة إىل ادللتقننى الننور  حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند منن  الفسنناد ادلننال ، كماااخل لفوكمااة الشااركات
ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم اال تصنننادية والت ارينننة وعلنننوم التسنننيري، جامعنننة حممننند خيضنننر، بسنننبرة،  واإلداري،

 .1111ماي  7-6 اجلزائر، يومي



حوكمااااة العالقااااة باااايى أطااااراي التعاقااااا فاااال الصااااي  اإلسااااالئية   مداخلننننة حتننننت عنننننوان  مجعننننة حممنننند الننننر يز،  (11
منالر اخلندمات ادلالينة اإلسنامية الثناين، ادلنن م من  رنرم ادلركنز العنال للمهن   إىل ة، مقدمالمرابفة  المضاربة (

 .1111ريل ،أ 18-17ادلالية واإلدارية، أكادميية الدراسات العليا، ررابلس، لي يا، يومي 
، وور لجااا  ئراجعااة الفسااابات فاال تيعياال حوكمااة الشااركات  خنشننور مجننال و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان (13

لتقى النور  حنول حوكمنة الشنركات كفلينة لللند من  الفسناد ادلنال واإلداري، ادلنن م من  رنرم كلينة مقدمة إىل ادل
 .1111ماي  7-6 العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسبرة، اجلزائر، يومي

وور حوكمااااة الشااااركات فاااال الفااااا ئااااى اليساااااو المااااالل مداخلننننة حتننننت عنننننوان  حامنننند نننننور النننندي  و خننننرون،   (14
مقدمنننة إىل ادللتقنننى النننور  حنننول حوكمنننة الشنننركات كفلينننة لللننند مننن  الفسننناد ادلنننال ، واإلواري للقطاااال ال اااا 

واإلداري، ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم اال تصنننادية والت ارينننة وعلنننوم التسنننيري، جامعنننة حممننند خيضنننر، بسنننبرة، 
 .1111ماي  7-6 اجلزائر، يومي

ئفاااااوات ا  ئعاريرمااااا   –الفوكمااااة فاااال الميسسااااات المصاااارفية مداخلننننة حتننننت عنننننوان  حبننننيم بنننن  جننننروة،  (15
، مقدمننة إىل ادلننالر العلمنني النندول حننول  ليننات حوكمننة ادلاسسننات ئااع اإلتااارة لفالااة الجزائاار -وتط يقات ااا

، جامعننة ادلننن م منن  رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيريومتطل ننات حتقينن  التنميننة ادلسننتدامة، 
 .1113نو،مرب  16 -15ور لة، اجلزائر، يومي  اصدي مرباح، 

مقدمننة إىل ادللتقننى الننور  الثننام  حننول ، التاااقيق باايى الماااال والفاااارحننوري زينننب، مداخلننة حتننت عنننوان   (16
ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم ،  ادلسنننت دات العادلينننة ادلعاصنننرة ظنننلالوا ننن، وا ،نننا       مهننننة التننند ي    اجلزائنننر

 .1111أكتوبر  11-11، يومي سبيبدة، اجلزائر ،1955أوت  11اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة 
وور التااااقيق الاااااخلل فااال  وارة الم ااااطر واتعكاساااات   لااا  حسنننني ير نننى، و خنننرون، مداخلنننة حتنننت عننننوان   (17

 ظننلالوا نن، وا ،ننا       مقدمننة إىل ادللتقننى الننور  حننول مهنننة التنند ي    اجلزائننرتط يااق حوكمااة الميسسااات  
أوت  11كلية العلوم اال تصادية والت ارينة وعلنوم التسنيري، جامعنة ادلن م م  ررم  ،  ادلست دات العادلية ادلعاصرة

 .1111أكتوبر  11-11، سبيبدة، اجلزائر، يومي 1956
أثر حوكماة الميسساات  لا  ئساتوف اإلفصااح المفاسا ل مداخلة حتت عنوان   ،دادان ع د الوهان و خرون (18

، مقدمنة إىل ادلنالر العلمني الندول حنول  لينات حوكمنة ادلاسسنات ومتطل نات حتقين  التنمينة فل ال ياتات المالياة
ور لننة،     رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري، جامعننة  اصنندي مربنناح،ادلننن م منن ادلسننتدامة،

 .1113نو،مرب  16-15اجلزائر، يومي 



الفكاا  الراتااا لتفقيااق التنميااة المسااتاائة فاال  فررقيااا ئااى ئنظااور   زبنري ع نناش و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان (19
مقدمنننة إىل ادلنننالر العلمننني الننندول حنننول  لينننات حوكمنننة ادلاسسنننات  ،اآللياااة اإلفررقياااة للتقياااي  ئاااى ق ااال النظاااراء

ادلننن م منن   رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري، جامعننة ومتطل ننات حتقينن  التنميننة ادلسننتدامة، 
 .1113نو،مرب  16 -15ور لة، اجلزائر، يومي  اصدي مرباح، 

مقدمنة إىل ادللتقنى النور  الثنام  حنول مهننة ، ير الاولياة للتااقيقالمعاارمداخلة حتت عننوان  زعي ط نور الدي ،  (11
ادلن م م  ررم كلية العلوم اال تصنادية ،  ادلست دات العادلية ادلعاصرة ظلالوا ، وا ،ا       التد ي    اجلزائر

 .1111أكتوبر  11-11، يومي سبيبدة، اجلزائر ،1955أوت  11والت ارية وعلوم التسيري، جامعة 
وور حوكمااة الشااركات فاال الفااا ئااى اليساااو المااالل واإلواري ساسني ،طيمننة و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان   (11

مقدمنننة إىل ادللتقنننى النننور  حنننول حوكمنننة الشنننركات كفلينننة لللننند مننن  الفسننناد ادلنننال ، للقطاااال ال اااا  الجزائاااري
امعنننة حممننند خيضنننر، بسنننبرة، واإلداري، ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم اال تصنننادية والت ارينننة وعلنننوم التسنننيري، ج

   .1111ماي  7-6 اجلزائر، يومي
وور المراجعااة ال ارجيااة فاال ارساااء و ااائ  حوكمااة الشااركات  شننو ي ج نناري و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان   (11

ادلسنننت دات العادلينننة  ظنننلالوا ننن، وا ،نننا       مقدمنننة إىل ادللتقنننى النننور  الثنننام  حنننول مهننننة التننند ي    اجلزائنننر
سنبيبدة،  ،1955أوت  11ادلن م م  ررم كلينة العلنوم اال تصنادية والت ارينة وعلنوم التسنيري، جامعنة ،  ادلعاصرة
 .1111أكتوبر  11-11، يومي اجلزائر

ئفافظ الفسابات بيى الم اي والمسايوليات: وراساة ئقارتاة بايى الجزائار مداخلة حتت عننوان  شريفي عمر،  (13
 ظنننلالوا ننن، وا ،نننا       ادللتقنننى النننور  الثنننام  حنننول مهننننة التننند ي    اجلزائنننرمقدمنننة إىل ، وتاااوتا والمغااار 

أوت  11كلية العلوم اال تصادية والت ارينة وعلنوم التسنيري، جامعنة ادلن م م  ررم  ،  ادلست دات العادلية ادلعاصرة
 .1111أكتوبر  11-11، سبيبدة، اجلزائر، يومي 1956

حوكمااااة الشااااركات باااايى فلسااااية المي ااااوي اإلواري و ئكاتيااااة عنننننوان  عاشننننور مرزينننن  و خننننرون، مداخلننننة حتننننت  (14
،  مقدمننة إىل ادللتقننى الننور  حننول حوكمننة الشننركات كفليننة لللنند منن  الفسنناد ادلننال واإلداري، التجساايا اليعلاال

-6 ادلن م م  ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسنبرة، اجلزائنر، ينومي

 .1111ماي  7
وور ئفافظ الفسابات فل تيعيال الياات حوكماة ال ناوح للفاا ئاى مداخلة حتت عنوان  ع د العال حممدي،  (15

، مقدمنننة إىل ادللتقنننى النننور  حنننول حوكمنننة الشنننركات كفلينننة لللننند مننن  الفسننناد ادلنننال اليسااااو الماااالل واإلواري



علنننوم التسنننيري، جامعنننة حممننند خيضنننر، بسنننبرة، واإلداري، ادلنننن م مننن  رنننرم كلينننة العلنننوم اال تصنننادية والت ارينننة و 
 .1111ماي  7-6 اجلزائر، يومي

، مقدمننة إىل ادللتقننى المراجعااة كيليااة لفوكمااة الميسسااات الجزائررااةوور مداخلننة حتننت عنننوان  ع نندي نعيمننة،  (16
الراهننننة، النندول حننول إشنننبالية حوكمننة الشننركات وإلزامينننة احننرتام أخا ينننات اقعمننال   ظننل اقزمنننة اال تصننادية 

-18 ادلن م م  ررم كلية العلوم اال تصادية  والت ارية وعلوم التسيري، جامعة بناجي خمتنار، عنابنة، اجلزائنر، ينومي

 .1119س تمرب  19
أثاااار تط يااااق قوا ااااا حوكمااااة الشااااركات  لاااا  جااااووة عائشننننة سننننلمى كيللنننني و خننننرون، مداخلننننة حتننننت عنننننوان   (17

إىل ادلالر العلمني الندول حنول  لينات حوكمنة ادلاسسنات  ، مقدمةالمعلوئات المفاس ية واإلفصاح المفاس ل
، جامعننة علننوم التسننيريالت اريننة و و  اال تصنناديةادلننن م منن  رننرم كليننة العلننوم  ومتطل ننات حتقينن  التنميننة ادلسننتدامة،

 .1113نو،مرب  16 -15ور لة، اجلزائر، يومي   اصدي مرباح،
، تفاو ت نال تماواج الفوكماة اإلساالئل فال المصااري اإلساالئية  غض ان حسام الدي ، مداخلة حتنت عننوان (18

حاكميننة الشننركات وادلسنناولية االجتماعيننة وربننة اقسننوا  الناشنن ة، ادلننن م  ة إىل ادللتقننى النندول الثالننث حننولمقدمنن
 .1113أ،ريل  18-17 م  ررم كلية العلوم اال تصادية واإلدارية، جامعة الريموك، اقردن، يومي

، مقدمنة إىل الم اوك ا ساسية لتط يق الفوكماة المفاسا ية فال الميسساةاهلل، مداخلة حتت عنوان  غامل ع د  (19
ادللتقننننى النننندول حننننول احلوكمننننة اااسنننن ية للماسسننننة )وا نننن،، رهانننننات، وأ،ننننا (، ادلننننن م منننن  رننننرم كليننننة العلننننوم 

 .1111ديسمرب  8-7زائر، يومي اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة العره ب  مهيدي، أم ال وا ي، اجل
وور وظيياااة التااااقيق الاااااخلل فااال اااا و ا واء الماااالل واالواري ،ننروم حممننند الصننناة، مداخلنننة حتنننت عننننوان   (31

ادلسنت دات العادلينة  ظنلالوا ن، وا ،نا       مقدمة إىل ادللتقنى النور  حنول مهننة التند ي    اجلزائنرللشركات  
، سنبيبدة، 1956أوت  11كلينة العلنوم اال تصنادية والت ارينة وعلنوم التسنيري، جامعنة ادلن م م  ررم  ،  ادلعاصرة

 .1111أكتوبر  11-11اجلزائر، يومي 
وور تط يااق اليااات حوكمااة الشااركات فاال التقلياال ئااى اليساااو    وريشنني العينند و خننرون، مداخلننة حتننت عنننوان (31

ت كفلينننة لللننند مننن  الفسننناد ادلنننال واإلداري، مقدمنننة إىل ادللتقنننى النننور  حنننول حوكمنننة الشنننركا، الماااالل واإلواري
-6 ادلن م م  ررم كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسنبرة، اجلزائنر، ينومي

 .1111ماي  7



أمميااة اإلصااالحات المتعلقااة بم نااة التاااقيق فاال اإلتااراي مداخلننة حتننت عنننوان  مقننراين ع نند البننرم و خننرون،  (31
الندول حنول الن نام اااسنز ادلنال    ادللتقىمقدمة إىل ، والمراق ة فل تجسيا تط يق النظاي المفاس ل المالل

 اريننة ادلننن م منن  رننرم كليننة العلننوم اال تصننادية والتمواجهننة ادلعننايري الدوليننة للملاسنن ة وادلعننايري الدوليننة للمراجعننة، 
 .1111ديسمرب  14-13 اجلزائر، يومي جامعة سعد دحلب، ال ليدة، ،وعلوم التسيري

، مقدمننة إىل ادلننالر وور الفوكمااة فاال  وارة ئ اااطر الصااكوح اإلسااالئية  ناصننر سننليمان، مداخلننة حتننت عنننوان (33
ادلنننننن م منننن  رنننننرم كليننننة العلنننننوم  النننندول الثننننام  حنننننول دور احلوكمننننة   يفعينننننل أداء ادلاسسننننات واال تصنننناديات،

 .1113نو،مرب  11-19علوم التسيري، جامعة حسي ة ب  بوعلي، الشلف، اجلزائر، يومي و  الت اريةاال تصادية و 
، مقدمننة إىل ادللتقننى و القت ااا بفوكمااة الشااركات االجتما يااةالمساايولية نننوال العزيننزي، مداخلننة حتننت عنننوان   (34

  وربننة اقسننوا  الناشنن ة، ادلننن م منن  رننرم كليننة اال تصنناد االجتماعيننةة النندول حننول حاكميننة الشننركات وادلسنناولي
 .1113أ،ريل  18-17والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، اقردن، يومي 

التكائل بيى ئ نة التاقيق واليات الفوكمة لمواج اة اليسااو الماالل هيدون ليلى رمية، مداخلة حتت عنوان   (35
، مقدمنة إىل ادللتقنى النور  حنول حوكمنة الشنركات كفلينة لللند من  فل ظال ئعاارير المراجعاة الاولياة واإلواري

الفساد ادلنال واإلداري، ادلنن م من  رنرم كلينة العلنوم اال تصنادية والت ارينة وعلنوم التسنيري، جامعنة حممند خيضنر، 
 .1111ماي  7-6 بسبرة، اجلزائر، يومي

،  مقدمنة إىل وور حوكمة الشركات فل تفقيق جووة المعلوئاات المفاسا يةهوام مجعة، مداخلة حتت عنوان   (36
) وا ،، رهانات و ،نا  (، ادلنن م من  رنرم كلينة العلنوم   ادللتقى العلمي الور  حول احلوكمة اااس ية للماسسة

 .1111سمرب دي 8-7علوم التسيري، جامعة العره ب  مهيدي، أم بوا ي، اجلزائر، يومي الت ارية و و  اال تصادية

  المجالت 
 اآللياااااااات   سااااااا ا  ا  خوصصاااااااة الميسساااااااات العموئياااااااة االقتصااااااااورة فااااااال الجزائااااااارأمحننننننند بنننننننال،  (1

،  اخلوصصننة والنندور اجلدينند للدولننة  ا تصنناديات حننول  ، حبننوث وأورا  عمننل ادللتقننى النندولالميكاتيزئااات(
والت ارية وعلوم التسيري، سطيف، اجلزائنر، ادلنعقند خنال الفنرتة  اال تصاديةجامعة ،رحات ع اس، كلية العلوم 

 .(1114) 13، العدد 1114أكتوبر  3-5
، حبننوث وأورا  عمننل االصااالحات فال الميسسااات العموئيااة الجزائررااة باايى الطماوح والواقااعبنوهزة حممنند،  (1

جامعنننة ،رحنننات ع ننناس، كلينننة العلنننوم  ، اخلوصصنننة والننندور اجلديننند للدولنننة ا تصننناديات  حنننول  ادللتقنننى الننندول



 13، العننندد 1114أكتنننوبر  5-3والت ارينننة وعلنننوم التسنننيري، سنننطيف، اجلزائنننر، ادلنعقننند خنننال الفنننرتة  اال تصنننادية

(1114). 
، جملنة العلنوم المفاس ة اإلباا ية: الميامي  وا سااليب الم تكارة لتجميال صاورة الااخلباالر ي التي ناين،  (3

 ، اجلزائنر، العندد1، كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسنيري، جامعنة سنطيف اال تصادية وعلوم التسيري
 .1111لسنة  11

، جملنة  الجزائاري االقتصااوأساليب تنمية المشارو ات المصاغرة والصاغيرة والمتوساطة فال صاة صناحلي،  (4
 (.1114) 13اجلزائر، العدد سطيف،  ،جامعة ،رحات ع اس ،كلية العلوم اال تصادية والت ارية وعلوم التسيري

، أعمال ملتقى حوكمنة اخلزاننة العامنة، ادلنن م من  اليات حوكمة ال زاتة العائةحممد ع د الفتاح العشماوي،  (5
 .1117ررم ادلن مة العربية للتنمية اإلدارية، الرباط، ادلملبة ادلغربية ادلتلدة، جويلية 

، جملنة أداء فل ظل ئعارير التاقيق المتعااري  لي اا تاقيق التفك  الميسسلعمر ا  ال يو،ي  ادلشهداين،  (6
 .1111-11جامعة ور لة، اجلزائر، العدد  ،اتادلاسس

، جملننة كليننة العلننوم اال تصننادية تقيااي  سياسااة تموراال الميسسااات االقتصاااورة فاال الجزائاارياسننني العايننب،  (7
 .(1111) 11والت ارية وعلوم التسيري جلامعة  اصدي مرباح، ور لة، اجلزائر، العدد 

 وكتب  لكتروتية ئواقع ا تترتت (pdf) 

 صااااارات المعاااارير الاولياااة لرقاباااة الجاااووة والتااااقيق والمراجعاااة و ملياااات  ،للملاسننن ينياإلحتننناد الننندول  (1
الط عننة اقوىل، نيويننورك،  ،النندول للملاسنن ني ، إصنندارات االحتننادالعالقااةالت كيااا ا خاارف وال ااائات اات 

 www.ifac.org .  ادلو ،  1111 ،ياريخ اإلصدار ،اقمريبيةالواليات ادلتلدة 

، يرمجنة سنليم كننرم، إصندار مركننز حوكماة الشااركات فال القاار  الفااوي  والعشااررىجنون سنوليفان و خننرون،  (1
 http://www.cipe-ادلو ننن،   ،1113، 3، طادلشنننروعات الدولينننة اخلاصنننة، غر،نننة الت نننارة اقمريبينننة، واشننننط 

arabia.org 
، موسنوعة اال تصناد والتموينل واقع حوكماة الميسساات فال الجزائار وسا ل تيعيل ااحسني ير ى و  خنرون،  (3

  : ، ادلو ، 4 ، ص2014/02/20عليه يوم  االراعمت  ،اإلسامي
4) content/uploads/2011/07/-http://iefpedia.com/arab/wp  
، المي اااوي المعاصااار لاااجوارة المجتمعياااة   الفكماتياااة (زهنننري ع ننند البنننرم البايننند، مداخلنننة حتنننت عننننوان   (5

مقدمننننة إىل ادلننننالر النننندول السنننناب، حننننول إدارة ادلاسسننننات اقهليننننة والتطوعيننننة    منتننننديات الننننوزير التعليميننننة،

http://www.cipe-arabia.org/
http://www.cipe-arabia.org/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/


، ينناريخ ادلشنناهدة 1111ديسننمرب  18 -17 ا تمعننات ادلعاصننرة، الشننار ة، دولننة اإلمننارات العربيننة ادلتلنندة، يننومي
 .alwazer.com/t41525.htmlhttp://vb1ادلو ،   1114 -13 –31

 :ئاف توافق التاقيق فل الجزائر ئع المعارير الاولية للتااقيق فال ظال القااتو  رقا  ، سيد حممد و خرون (6
ادلو ننننننننننننننن،  ، 1114-11-18  سنننننننننننننننامية، يننننننننننننننناريخ االرننننننننننننننناع، مركنننننننننننننننز أحبننننننننننننننناث ،قنننننننننننننننه ادلعنننننننننننننننامات اال10/01

http://www.kantakji.com . 
، 1117ادلصنننارم العربينننة،  احتننناد،   حوكماااة الشاااركات ووور ئجلاااا اإلوارةعننندنان بننن  حيننندر بننن  درويننن  (7

                                                                ادلو ننننننننننننن،   ،1114-13-11  والتموينننننننننننننل اإلسنننننننننننننامي، يننننننننننننناريخ ادلشننننننننننننناهدة اال تصننننننننننننناد  موسنننننننننننننوعة
http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8

%D8%A7%D8%AA1.pdf%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%A9 

، جملنة ال احنث، كلينة  طاار حوكماة الشاركات فال الجزائار وراساة ئقارتاة ئاع ئصار علني ع ند الصنمد عمنر، (8
ادلو نننننن،    ،1113والت اريننننننة وعلننننننوم التسننننننيري، جامعننننننة  اصنننننندي مربنننننناح، ور لننننننة، اجلزائننننننر،  اال تصنننننناديةالعلننننننوم 

http://rcweb.luedld.net/rc12/RC12.pdf. 
اااارورة اصاااالح ئ ناااة ئراجعاااة الفساااابات فااال الجزائااار وتكييي اااا ئاااع المعاااارير الاولياااة عمنننورة مجنننال،  (9

،  ادلو نننننننننن،  1114 -19-15  االرنننننننننناع، مركننننننننننز أحبنننننننننناث ،قننننننننننه ادلعننننننننننامات اإلسننننننننننامية، ينننننننننناريخ للمراجعااااااااااة
kantakji.comhttp://www. 

الفوكمة المفاس ية فل الجزائر فل ظل تظاي المفاس ة المالية الجاراا ووورماا فال  ورمني احلاج  ويدر،  (11
، .2014/02/20علينننه ينننوم  االرننناع، موسنننوعة اال تصننناد والتموينننل اإلسنننامي،  مت الن اااوا بالساااول الماااالل

 ادلو ،   

                                                          content/uploads/2011/07/-//iefpedia.com/arab/wp:http 

لت ارينننة، يننناريخ ، م نننادحل احلوكمنننة جلمعينننات اقعمنننال والغنننرم ا« Cipe »مركنننز ادلشنننروعات الدولينننة اخلاصنننة  (11
 ، ادلو ، 1114-13-13 ادلشاهدة 

http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Governance%20Principles%20for%20Busines

%20AR.pdf-s%20Associations%20and%20Chambers%20of%20Commerce%20 

، نشنننرة دورينننة حنننول وا ننن، حوكمنننة تجامااااتاحوكماااة الشاااركات قضاااارا و مركنننز ادلشنننروعات الدولينننة اخلاصنننة،  (11
    الموقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع :، 1114ريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ،د أالشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننركات، عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

http://www.hawkama.net/files/pdf/CGarabic_sping2004_lowres.pdf 
 ادلو ننننننننننننننننننننننن،  ،1114-15-19مو ننننننننننننننننننننننن، جريننننننننننننننننننننننندة اخلنننننننننننننننننننننننرب علننننننننننننننننننننننني اقنرتننننننننننننننننننننننننت، يننننننننننننننننننننننناريخ ادلشننننننننننننننننننننننناهدة  (13

http://www.elkhabar.com/ar/economie/363542.html. 

http://vb1.alwazer.com/t41525.html
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http://www.kantakji.com/
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http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Governance%20Principles%20for%20Business%20Associations%20and%20Chambers%20of%20Commerce%20-%20AR.pdf
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http://www.hawkama.net/files/pdf/CGarabic_sping2004_lowres.pdf
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 ادلو ننننننن،  ،1114-14-11مو ننننننن، جريننننننندة الشنننننننرو  علنننننننى شننننننن بة اقنرتننننننننت، يننننننناريخ ادلشننننننناهدة حممننننننند مسنننننننلم،  (14
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2193. 

، 1114-18-11، ينناريخ ادلشنناهدة  1111، ولياال  ماال لجنااة المراجعااة، (ybc )اليمنيننني  نننادي رجننال اقعمننال (15

  yemen.com-www.cg.ybc ادلو ، 
الماراجعيى ال اارجييى وحيااوم  فال قطاال نازة ئاى  اساتقاللالعوائل الميثرة  ل  يوسف حممود جربنوع،  (16

، ادلو نننننننن،                    1114-11-15، ينننننننناريخ ادلشنننننننناهدة  (261114 (76، جملننننننننة ينميننننننننة الرا،نننننننندي  وولااااااااة فلسااااااااطيى
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58276. 

 رسائل جائعيةال 
، منككرة ماجسنتري غنري  تكالية استغالل ئصااور تمورال الميسساات الصاغيرة والمتوساطةبرجي شهرة زاد،  (1

ينناريخ   ببننر بلقاينند، يلمسننان، اجلزائننر،هكليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري، جامعننة أ  ،منشننورة
 .1111-1111  ادلنا شة

مننككرة ، أمميااة  صااالح ئ نااة التاااقيق فاال الجزائاار وتكييي ااا ئااع المعااارير الاوليااة للتاااقيقزيننادي سننامي،  (1
، ينناريخ ادلنا شننة 1، كليننة العلننوم اال تصننادية والت اريننة وعلننوم التسننيري، جامعننة سننطيف ماجسننتري غننري منشننورة

1113. 
، مننككرة ماجسننتري غننري منشننورة، كليننة العلننوم اال تصننادية توحيااا القااوائ  الماليااة وتاااقيق اسوسننة بنندر النندي ،  (3

 .1111وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، ياريخ ادلنا شة 

 والجرائا الرسمية  النصو  القاتوتية 
تعلااااق بم نااااة ال  ياااار المفاسااااب وئفااااافظ الم 00-11القاااااتو  رقاااا  ، اجلرينننندة الرمسيننننة لل مهوريننننة اجلزائريننننة (1

 .1991-14-17، ادلارخ   11،، العدد والمفاسب المعتماالفسابات 
المتضااامى قااااتو  أخالقياااات ئ ناااة  139-19المرساااوي التنييااا ي رقااا  اجلريننندة الرمسينننة لل مهورينننة اجلزائرينننة،  (1

 .1996أ،ريل  15، الصادر   14، العدد ال  ير المفاسب وئفافظ الفسابات والمفاسب المعتما

المتضاامى  حااااث المجلااا الااوطنل  310-19المرسااوي التنيياا ي رقاا  اجلرينندة الرمسيننة لل مهوريننة اجلزائريننة،  (3
 .1996س تمرب  19، الصادرة   56، العدد للمفاس ة وتنظيم 

المتعلاق بتنظاي  الميسساات العموئياة االقتصااورة  04-01ا ئار رقا  اجلريدة الرمسية لل مهورينة اجلزائرينة، ،  (4
 .1111أوت  11، الصادرة   74العدد   وخوصصت اوتسييرما 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2193
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