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شكرا للذي خلقنا وشق مسعنا و بصرنا حبولو و قوتو حنمده محدا كثريا طيبا مباركا فيو أن
وفقنا إلمتام ىذا العمل فما كان لشيء أن جيري يف ملكو إال مبشيئتو جل شأنو يف عاله.
كما نتقدم بالشكر اخلالص إىل األستاذ املشرف "بصيري محفوظ " الذي
مل يبخل علينا بإرشاداتو و نصائحو القيمة و توجيهاتو و أرائو السديدة و اليت كان هلا بالغ
األثر يف إجناز ىذا العمل جزاه اهلل عنا كل خري .كما ال يفوتنا شكر كل من األستاذة
صباحيي نوال و االستاذة بوسبعني تسعديت على كل ما قدموه لنا من عون .
و نتقدم كذلك بالشكر اخلالص و امتناننا العميق إىل األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة
املوقرة على موافقتهم مناقشة ىذا البحث.
و يف األخري نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد يف إمتام ىذه الدراسة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي أعطانا القوة ومنحنا اإلرادة ووفقنا بفضله عز وجل و تمكننا من إنجاز هذا العمل

أهدي مثرة جهدي إىل
من أعطيا فعلماين العطاء
إىل من أوفيا فعلماين الوفاء
إىل من كانا السند القوي يف السراء و الضراء
إىل مصدر احلنا و العطاء

إىل والدي الكرميني حفضهما اهلل و أطال يف عمرمها

إىل سندي الذي ال أحصي فضائله أخي العزيز" سعيد"

إخويت و أخوايت األعزاء.
إيل مجيع األهل واألقارب.
إىل اليت قاتمني مشواري اجلامعي وشاركني يف إاجا هذ اذمذكرة
صفية مدور "سميحة"

إىل كل األددقاء ورفقاء الدرب :سميحة  ،رزيقة  ،رشيدة  ،حياة
 ،حسينة  ،حفصة  ،ربيع .

إىل كل من جتمعي هبم مودة وحمبة
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مقدمة عامة

تزايد االىتمام مبفهوم حوكمة ادلؤسسات يف العديد من االقتصاديات ادلتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة
ادلاضية وخاصة يف أعقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات ادلالية اليت شهدهتا عدد من دول العامل ،واليت مست
العديد من أسواق ادلال العادلية كأزمة جنوب شرق آسيا عام  ، 1997إضافة إىل اهنيار كربيات الشركات
العادلية– خصوصا الشركات األمريكية ،-نتيجة استخدامها لطرق زلاسبية معقدة األسلوب األخالقي يف إعداد
قوائمها ادلالية بغية إخفاء خسائرىا والتالعب حبقوق أصحاب ادلصاحل كادلسامهني ،الدائنني ،ادلوردين .
ومن أثر تلك االهنيارات ادلالية ىو إقناع مستخدمي القوائم ادلالية بضعف الدور الذي يؤديو ادلدقق يف ختفيض
ادلخاطر الناجتة عن إصدار قوائم مالية غري دقيقة و بالتايل ظهرت احلاجة إىل تدعيم ثقة اجملتمع يف نوعية التدقيق
من خالل إثبات ادلدقق الستقاللو التام وحياده وكذا التزامو بالسلوك ادلهين  ،فكان االىتمام بتطبيق مبادئ
حوكمة ادلؤسسات ىو احلل لكل ادلشاكل اليت حدثت يف السنوات األخرية خاصة بعد صدور قانون – سور بون
اوكسلي – حيث شرع يف إعادة ىيكلة حوكمة ادلؤسسات  ،زيادة الرتكيز على أخالقيات اليت حتكم ادلهنة
باإلضافة اىل زيادة االىتمام باستقاللية ادلدقق.
وحتتاج حوكمة ادلؤسسات إىل العديد من اآلليات والوسائل واألدوات للتطبيق اجليد ذلا ،سواء داخل ادلؤسسة
كمجلس اإلدارة ،جلنة التدقيق  ،التدقيق الداخلي  ،أو خارجها كادلراجعة اخلارجية و األنظمة والقوانني اليت تنظم
عمل ادلؤسسات مبا يضمن تطبيق مبادئها .
 -1طرح االشكالية :
ومن ىذا ادلنطلق نقوم بطرح اإلشكالية التالية  :ما مدى مساهمة تدقيق الحسابات في تطبيق مبادئ
الحوكمة ؟
انطالقا من ىذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية :
 ما طبيعة تدقيق احلسابات و ما ىي معايريه ؟
 ما ىي احلوكمة و فيما تكمن أمهيتها ؟
 ما دور تدقيق احلسابات يف التطبيق الفعال دلبادئ احلوكمة ؟

أ
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 -2فرضيات الدراسة:
وكإجابات مبدئية لألسئلة ادلطروحة وضعنا رلموعة من الفرضيات اليت سنحاول من خالل دراستنا التحقق
من مدى صحتها أو خطئها وىي كالتايل :
 يتبع تدقيق احلسابات منهجيات علمية منتظمة تستند إىل وسائل وتقنيات ومعايري تسمح جبمع األدلة
لتدعيم حكمو عن حالة ادلؤسسة.
 تقوم حوكمة ادلؤسسات على رلموعة من ادلبادئ كما ان ذلا اطار تشريعي و تنظيمي مالئم.
 التزام ادلدقق بادلعايري ادلهنية و االرشادات إىل و ضعتها اجلهات ادلعنية بالتدقيق تزيد من جودة التدقيق.
 -3أهمية الدراسة
تظهر أمهية الدراسة من األمهية اليت حتظى هبا مبادئ حوكمة ادلؤسسات يف الوقت احلاضر وأمهية تدقيق
احلسابات كونو أحد األسس اليت ترتكز عليها حوكمة ادلؤسسات من منطلق الفصل بني اإلدارة وادللكية ،إذ
يساعد التدقيق يف فحص وتقومي النشاطات التشغيلية ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من صحة التوجهات
االسرتاتيجية لإلدارة وكذلك صحة تطبيقها.
 -4أهداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية :
 إلقاء الضوء على حوكمة ادلؤسسات و التعرف على تدقيق احلسابات.
 بيان دور التدقيق يف تطبيق مبادئ احلوكمة.
 التعرف على آراء أىل االختصاص وادلتمثلني يف ( خرباء يف احملاسبة  ،زلاسبني معتمدين  ،أساتذة
ختصص زلاسبة و مراجعة ) فيما خيص دور تدقيق احلسابات يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات
وكذا سبل تفعيلها يف اجلزائر .
 -5أسباب اختيار الموضوع
 االىتمام الشخصي بادلوضوع نظرا الرتباطو مبجال التخصص زلاسبة وتدقيق.
 أمهية ىذا ادلوضوع يف ظل الفرتة اليت مير هبا االقتصاد العادلي والوطين من حتوالت وانفتاح على األسواق
العادلية ،شلا يفرض زيادة االلتزام بتطبيق قواعد ومبادئ احلوكمة للنهوض باالقتصاديات.
 إنتشار ظاىرة عمليات الفساد وما اصلر عنها من اهنيار شركات عمالقة بسبب القصور يف تطبيق
مفاىيم حوكمة ادلؤسسات.

ب
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 احلاجة اىل تطوير آليات الرقابة يف ادلؤسسات اجلزائرية واستخدامها بالشكل الذي يتماشى مع
التطبيقات الدولية ،شلا يسهم يف بلورة منط شبو معياري للحوكمة داخلها ،وذلذا االمر مرجعيتو ادلتمثلة يف
تفادي وقوع االهنيارات والفضائح ادلالية ،مثل تلك اليت عرفتها بعض ادلؤسسات والبنوك اجلزائرية بسبب
قلة أو تغييب الرقابة الفعالة.
 -6الدراسات السابقة
 عمر علي عبد الصمد " دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات  ،دراسة ميدانية "،
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجيستري يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية و علوم
التسيري  ،جامعة ادلدية . 9002 ،
حيث اىتم الباحث من خالل ىذه الدراسة مبحاولة إبراز دور حوكمة ادلؤسسات  ،من خالل حتديد سلتلف
ادلبادئ و القواعد اجليدة إلدارة ادلؤسسات  ،و زيادة كفاءهتا و مصداقيتها كما بني يف ىذه الدراسة اإلجتاىات
احلديثة ادلراجعة الداخلية و خصوصا فيما يتعلق مبعايريىا الدولية .
 كرمية بابا عيسى " ،أثر فعالية التدقيق الداخلي يف حوكمة الشركات  ،دراسة على عينة من شركات
مسامهة يف اجلزائر "  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماسرت أكادميي  ،كلية العلوم االقتصادية عوم
التسيري و العلوم التجارية جامعة ورقلة .9002 ،
هتدف ىذه الدراسة اىل ابراز أثر التدقيق الداخلي كآلية رقابة داخلية على حوكمة الشركات يف ظل اجملهودات
الرامية اىل تطوير وحتسني تسيري الشركات اجلزائرية ،وقصد تدعيم اجلانب النظري قامت باستعراض االدبيات اليت
تناولت ادلفاىيم وادلبادئ النظرية للتدقيق الداخلي وحوكمة الشركات.
 ىشام سفيان صلواتشي  ،تأىيل ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة مدخل لتطبيق احلوكمة و حتسني األداء
دراسة حالة مؤسسة جيتوب  ،مذكرة ماجيستري غري منشورة  ،جامعة البليدة  ،سنة . 9002
إىتمت ىذه الدراسة بدور تأىيل ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة يف تطبيق حوكمة ادلؤسسات حيث خلص
الباحث إىل أن تطبيق نظام احلوكمة يف ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة يستوجب شروط معينة على ادلستوى
اإلداري باإلضافة إىل التطبيق اجليد ألساليب التسيري من خالل تأىيل نظام ادلوارد البشرية  ،نظام احملاسبة و ادلالية
و نظام التسويق .
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 -7منهج الدراسة
تستدعي طبيعة البحث استخدم مناىج متعدد تفي بأغراض ادلوضوع الذي يدخل ضمن الدراسات
االقتصادية  ،و لإلجابة عن التساؤالت ادلطروحة و اختبار صحة الفرضيات ادلتبناة اعتمدنا يف ىذه
الد راسة على ادلنهج الوصفي و التحليلي معتمدين يف ذلك على االستبيان من اجل الوقوف على أراء أىل
االختصاص ،وكانت مصادر البيانات و ادلعلومات من خالل :
 اسلوب المسح المكتبي  :مجع ما تيسر من ادلؤلفات و البحوث.
 االستبيان :مت استنتاج أسئلتو حسب ما جاء يف اجلزء النظري للدراسة و اليت تعد ادلصدر الرئيسي
للبيانات و ادلعلومات .
 -8حدود الدراسة
تتمثل حدود ىذه الدراسة فيما يلي :
 الحدود المكانية  :دتت ىذه الدراسة باجلزائر لدراسة دور تدقيق احلسابات يف تطبيق مبادئ
حوكمة ادلؤسسات من وجهة نظر أىل االختصاص .
 الحدود الزمانية :يرتبط مضمون الدراسة بالزمن الذي أجرية فيو الدراسة من  01نوفمرب إىل 90
ماي.
 -9صعوبات الدراسة
 قلة ادلراجع اليت تناولت العالقة بني تدقيق احلسابات وحوكمة ادلؤسسات خاصة باللغة العربية.
 حتفظ بعض االفراد اثناء اإلجابة على بعض األسئلة أو عدم اإلجابة.
 عدم احرتام أجال الرد على االستبيان أو عدم اجلدية يف اإلجابة.
 -11تقسيمات البحث
لقد قسمنا حبثنا ىذا إىل ثالثة فصول  ،فصلني يف اجلانب النظري و الفصل الثالث يف اجلانب التطبيقي كما يلي :
 اإلطار العام لتدقيق احلسابات  :حيث تطرقنا اىل ادلفهوم العام لتدقيق احلسابات من حيث التطور
التارخيي  ،طبيعة و أنواع التدقيق  ،و معايري و اجراءات التدقيق مبا فيها الفروض.
 حوكمة ادلؤسسات و اىم مبادئها الدولية  :يف ىذا الفصل حاولنا االدلام بادلفهوم العام حلوكمة
ادلؤسسات و ىذا بالتطرق إىل سلتلف األسباب اليت أدت اىل ظهورىا و كذا سلتلف ادلبادئ

د
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الدولية اليت تقوم عليها مثل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  ،مبادئ جلنة بازل ،
البنك الدويل و صندوق النقد الدويل  ،كما حاولنا إبراز العالقة بني تدقيق احلسابات وحوكمة
ادلؤسسات و ىذا بالتطرق اىل دور تدقيق احلسابات يف تعظيم قيمة االطراف ادلستفيدة من حوكمة
ادلؤسسات و كذا دور جلان التدقيق يف تطبيق حوكمة ادلؤسسات.
 أما الفصل الثالث و ادلتمثل يف الدراسة ادليدانية و نظرا العتبار جتربة اجلزائر سواء فيما خيص
تدقيق احلسابات و كذا حوكمة ادلؤسسات مازالت يف مراحلها األوىل مقارنة بالدول ادلتقدمة
و من اجل تدارك أي نقص قد يلحق مبوضوعية البحث قمنا بدراسة أراء أىل االختصاص
من مراجعني و زلاسبني و أساتذة زلاسبة و مراجعة  ،و ىذا باستخدام االستبيان و الذي على
أساسو قمنا باختبار مجلة من الفرضيات دتكنا بعدىا من تقدمي رلموعة من النتائج و التوصيات.

ه

الفصل األول :اإلطار العام لتدقيق الحسابات
تمهيد الفصل األول:
يلعب التدقيق دوراً ىاماً يف احلياة االقتصادية ،فهو من ادلواضيع اليت تُعَتىا اجلمعيات ادلهنية يف مجيع أضلاء
العادل أمهية خاصة  ،و ىذا نظراً حلساسية تقاريرىا على قرارات مستخدمي القوائم ادلالية .حيث أن عملية التدقيق
عملية منظمة تقوم على تقييم موضوعي ألدلة اإلثبات ادلتعلقة بتأكيدات خاصة بالتصرفات و األحداث
االقتصادية  ،مع إبداء رأي فٍت زلايد عن مدى مطابقتها للمعايَت ادلقررة  ،وتوصيل نتائج ذلك إذل ادلستخدمُت
ادلعنيُت ،وىذا كلو بواسطة شخص مهٍت مستقل و زلايد .
و من ىذا ادلنطلق مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث رئيسية:
ادلبحث األول  :مدخل مفاىيمي للتدقيق.
ادلبحث الثاين  :معايَت التدقيق.
ادلبحث الثالث  :إجراءات التدقيق.
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الفصل األول :اإلطار العام لتدقيق الحسابات
المبحث األول  :مدخل مفاهيمي لتدقيق الحسابات
تعترب عملية التدقيق داخل ادلؤسسة ضرورية ألهنا ربقق الثقة يف ادلعلومات ادلقدمة من رر إدارة ادلؤسسة
و يورل للتدقيق بأنواعو اىتماما كبَتا من األررا ا لداخلية و اخلارجية للمؤسسة.
المطلب األول  :التطور التاريخي لتدقيق الحسابات
يف البداية دل تكن ىناك حاجة للتدقيق أو حىت أشخاص يقومون هبذه ادلهنة  ،فكان كل فرد قادر على أن
يتفقد أعمالو بنفسو نظرا لقلة الصفقات و صغر العمليات التجارية اليت كانت آنذاك  .و نتيجة للتطور الفكري
و االقتصادي و االجتماعي و السياسي دلختلف مراحل البشرية ظهرت عملية التدقيق وأخذت يف التطور حىت
وصلت إذل ما ىي عليو اليوم  ،وظهر ىذا التطور من خالل ادلراحل اليت مرت هبا عملية التدقيق حيث ديكن
تقسيم تلك ادلراحل إذل مخس مراحل نستعرضها فيما يلي:

1

أوال  :الفترة ما قبل  1500م
يف أوائل ىذه الفًتة كانت احملاسبة مقصورة على الوحدات احلكومية و ادلشروعات احلاصلة و خصوصا
العائالت ادلالكة وكانت التدقيق غَت معرو ويستعاض عنو بأن حيتفظ دبجموعتُت منفصلتُت من الدفاتر احملاسبية
تسجل هبما نفس العمليات  ،ويف هناية الفًتة تتم مقارنة اجملموعتُت وذلك للتأكد من عدم وجود أي خطأ أو
تالعب بالعمليات احملاسبية من قبل زلاسب كل رلموعة  ،وكان اذلد

األساسي يف ىذه احلقبة من التاريخ ىو

توخي الدقة و منع أي تالعب أو غش بالدفاتر .
ويف عهد الفراعنة يف مصر و اإلمرباروريات القددية يف بابل و اليونان كانوا يتحققون من صحة احلسابات
عن رريق االستماع إذل ادلدقق يف الساحات العامة  ،حول اإليرادات و ادلصروفات  ،كما وأن اخلليفة عمر بن
اخلطاب (رضي اهلل عنو ) قد جعل موسم احلج فرصة لعرض حسابات الوالة وتدقيقها  ،علما أن التدقيق كان
يشمل التدقيق التفصيلي و كان غرضها اكتشا الغش واخلطأ وزلاسبة ادلسئولُت عنها.
وبعد سقوط اإلمربارورية الرومانية وانقسام إيطاليا إذل دويالت ظهرت احلاجة إذل عملية التدقيق وخصوصا
بعد منو ادلدن االيطالية ،واليت كانت تشتهر بالتجارة مثل فلورنسا وجنوا فينسيا  ،حيث مت استخدام ادلدققُت ألول
1عبد السالم عبد اهلل سعيد "،التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية التعاقدية "رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجيسًت معهد العلوم
التجارية ،فرع زلاسبة وتدقيق  ،جامعة اجلزائر ،3سنة ، 2001ص . 6 -3
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مرة يف تدقيق العمليات ادلسجلة بالدفاتر و اخلاصة بالبضائع اليت جيلبها التجار من وراء البحار على ظهور السفن
التجارية ويف سنة  4931م استخدمت حكومة مدينة يبزا ادلدققُت يف تدقيق احلسابات احلكومية و كان اذلد
أيضا اكتشا التالعب و الغش بالدفاتر .
وعموما يف ىذه الفًتة من التاريخ كان اذلد

من عملية التدقيق ىو التأكد من أمانة القائمُت على الشؤون

ادلالية  ،و كانت عملية التدقيق تفصيلية مع عدم وجود أو معرفة نظم الرقابة الداخلية.
ثانيا  :الفترة من 1500م إلى 1850م
يف ىذه الفًتة دل يكن ىناك تغَت يذكر يف أىدا
كانت أىدا

التدقيق ال تزال مقتصرة على اكتشا

التدقيق دييزىا عن الفًتة اليت سبقتها ،ففي ىذه الفًتة
الغش و التالعب و التزوير ،كما أن عملية التدقيق كانت

تفصيلية غَت أنو حدثت بعض التغَتات األخرى وىي:
 -1انفصال ادللكية عن اإلدارة شلا أدي إذل زيادة احلاجة ادلاسة للمدققُت.
 -2تبٍت فكرة النظام احملاسيب بصورة بدائية و خاصة بعد اكتشا نظرية القيد ادلزدوج  ،وكنتيجة ذلذه
التغَتات أصبح ىناك نوع الرقابة الداخلية على عمليات ادلشروع  ،ورغم ذلك استمرت عملية التدقيق
تنفذ بصورة تفصيلية .
ثالثا  :الفترة من 1850إلى  1905م
ىذه الفًتة شهدت منوا اقتصاديا كبَتا و خاصة يف ادلملكة ادلتحدة وذلك بعد اندالع الصناعة شلا أدي إذل
ظهور مؤسسات ادلسامهة الكبَتة  ،ومت يف ىذه الفًتة اإلنفصال النهائي بُت ادللكية واإلدارة حيث استلم
ادلتخصصون الوظائف اإلدارية يف مؤسسات ادلسامهة  ،وظهرت بذلك حاجة ادلسامهُت ادللحة يف احملافظة على
أمواذلم ادلستثمرة يف تلك ادلؤسسات وبناء على ىذا كلو أصبح مهيأ للتدقيق كمهنة.
ويف أواخر ىذه الفًتة أصبح ادلدققُت يعتمدون على نظم الرقابة الداخلية يف عمليات التدقيق اليت يقومون هبا
وبذلك عرفت ألول مرة التدقيق االختياري وذلك باستخدام العينات احلكمية  ،وأصبحت عملية التدقيق أقل
تفصيال .
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أما أىدا التدقيق حىت هناية ىذه الفًتة كانت :

1

 -4اكتشا الغش واخلطأ.
 -2اكتشا و منع األخطاء الفنية.
 -9اكتشا األخطاء يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية.
رابعا  :الفترة من  1905إلى 1960م
يف ىذه الفًتة و خاصة بعد سنة  1940و بظهور ادلؤسسات الكبَتة و تبٌت أنظمة الرقابة الداخلية
و اليت أصبح ادلدقق يعتمد عليها اعتمادا كليا يف عملية التدقيق حدث ثالث تغَتات ىامة يف شلارسة مهنة التدقيق
وىي:
 -1التحول من تدقيق احلسابات تدقيق تفصيلي إذل التدقيق بالعينات كأساس إلبداء الرأي حول مدى
عدالة القوائم ادلالية .
 -2تطور يف االختبارات اليت كان يقوم هبا ادلدقق لتقييم نظام الرقابة الداخلية.
 -3اعتبار اكتشا الغش و اإلحتيال ىو أحد أىدا عملية التدقيق.
خامسا  :الفترة 1960م إلى يومنا هذا
خالل ىذه الفًتة و حىت هناية الثمانينات تطور التدقيق بشكل كبَت نتيجة عددا من األحداث  ،من أمهها
اهنيار العديد من ادلؤسسات  ،ففي الواليات ادلتحدة اهنيار مؤسسات القروض و اإلدخار  ،وكان من أسباهبا
وجود غش وتالعبات من قبل القائمُت عليها  ،وكانت خسائرىا ذباوزت عشرات ادلاليُت من الدوالرات و كذلك
االهنيار غَت ادلتوقع للعديد من ادلؤسسات والشركات يف العادل يف أكتوبر  1987و ادلعرو باهنيار األسواق
ادلالية .
تلك األحداث وغَتىا جددت التساؤالت عن دور ادلدققُت يف اكتشا
ىذه الفًتة صدرت عددا من ادلعايَت تطالب ادلدققُت دبسؤولية أكرب ضلو اكتشا

الغش و التالعبات  ،و خالل
الغش و التقرير عنو ،والتأكد

على أمهية نظام الرقابة الداخلية ودوره يف منع الغش و التالعب  ،وأن ىناك مسؤولية أكرب على ادلدققُت يف
فحص نظام الرقابة الداخلية و التقرير عنو للجهات ادلعنية .

1
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أما خالل فًتة التسعينات فقد تأثرت مهنة التدقيق بعدد من األحداث فقد ظهر ادلزيد من حاالت الفشل
واالهنيار يف ادلؤسسات و الشركات معظمها كان نتيجة الغش والتصرفات غَت القانونية  ،كما حصلت تطورات
ىامة يف مهنة احملاسبة و التدقيق ويف ربيعة مكاتب التدقيق القانونية  ،ويف أسلوب التدقيق ويف عملية وضع معايَت
التدقيق  ،وكان السبب الكبَت يف تلك التغَتات راجع إذل العديد من األحداث و التغَتات البيئية حددىا البعض
يف األيت :

1

 -4انتشار مفهوم العودلة يف االقتصاد العادلي و احلاجة إذل مكاتب تدقيق ضخمة زبدم عمالئها حول العادل
بكفاءة .
 -2قضية التعقيدات ادلتزايدة يف بيئة األعمال و تزايد استخدام أنظمة احلاسب اآلرل يف ادلؤسسات.
 -9أدى إذل استمرار ادلنافسة يف أعمال التدقيق إذل استخدام التكنولوجيا واذل كثَت من أساليب ربليل
األعمال ادلتقدمة يف عملية التدقيق.
 -1استمرار زيادة التكاليف اليت تتحملها مكاتب التدقيق نتيجة الرتفاع مبالغ التأمُت وزيادة الدعاوي
القضائية ادلرفوعة ضدىا.
 -5زيادة التدخالت احلكومية يف شؤون ادلهنة بغرض ادلزيد من ادلتطلبات أثناء عملية التدقيق .
وخالصة القول أن التدقيق يف الوقت احلاضر أصبح يقوم على العينات اإلحصائية للعمليات ادلختلفة
ادلختارة على أساس عملي و ليس على أساس احلكم الشخصي للمدقق  ،وتعتمد اعتمادا كليا على نظم الرقابة
الداخلية ادلطبقة فعال بادلؤسسة  ،وأصبح اذلد

األساسي للتدقيق ىو إعطاء رأي فٍت زلايد حول القوائم ادلالية

و مدي عدالتها يف سبثيل ادلركز ادلارل ونتائج األعمال للمؤسسة  .أما اكتشا
ىد ثانوي و ليس أساسي.

1
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الغش و التالعب و غَتىا فهو

الفصل األول :اإلطار العام لتدقيق الحسابات
المطلب الثاني  :طبيعة التدقيق الحسابات
من خالل ىذا ادلطلب سيتم التعرض إذل سلتلف التعاريف ادلعطاة للتدقيق للخروج بتعريف شامل إضافة إذل
أمهيتها وأىدافها ادلختلفة
أوال  :تعريف التدقيق  :ىناك تعاريف عديدة للتدقيق نوجزىا فيما يلي :
 -1التعريف األول  :التدقيق ىو عملية يتم دبقتضاىا ربقق أحد األفراد من صحة مزاعم و نتائج شخص
أخر  ،وحىت يتم التدقيق بكفاءة فإنو جيب أن يعتمد على قواعد و معايَت و أسس منطقية و ثابتة واليت
ربدد مفهوم ىذه العملية و الظرو اليت سبارس فيها عملية التدقيق .

1

 -2التعريف الثاني  :التدقيق ىو عملية ذبميع األدلة من ادلعلومات دبا يؤدي إذل ربديد درجة العالقة بُت
ادلعلومات و ادلقاييس احملددة ذلا من قبل وجيب إسبام عملية التدقيق بواسطة شخص مستقل.

2

 -3التعريف الثالث  :ىو رريقة منظمة للحصول دبوضوعية على أدلة وقرائن اإلثبات خبصوص ما ىو مثبت
بالدفاتر و السجالت حول األحداث وفق مقاييس معينة ونقل النتائج إذل األررا ادلعنية.

3

 -4التعريف الرابع  :حسب ارباد احملاسبون األمريكيون يعر بأنو  :إجراءات منظمة ألجل احلصول تقييم
و بصورة موضوعية األدلة ادلتعلقة باإلقرارات (األرصدة) االقتصادية و األحداث لتحديد درجة العالقة بُت
ىذه اإلقرارات و مقياس معُت و إيصال النتائج إذل ادلستفيدين.

4

ومن ىنا ديكن استخالص تعريف شامل للتدقيق
يقصد بتدقيق احلسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و ادلستندات و احلسابات
والدفاتر اخلاصة بادلشروع ربت التدقيق  ،فحصا انتقاديا منظما  ،بقصد اخلروج برأي فٍت زلايد عن
مدي داللة القوائم ادلالية عن الوضع ادلارل لذلك ادلشروع يف هناية فًتة زمنية معلومة  ،ومدي تصويرىا
لنتائج أعمالو من ربح أو خسارة عن تلك الفًتة .
1كمال الدين مصطفى الدىراوي و زلمد السيد سرايا "،دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة "  ،ادلكتب اجلامعي احلديث  ،مصر ، 2002 ،
ص . 455

2ثناء القباين " ،المراجعة " الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2002 ،ص . 49

 3خالد امُت عبد اهلل  " ،علم تدقيق الحسابات الناحية العلمية "  ،دار وائل للنشر  ،الطبعة الثانية  ،االردن  ، 2001 ،ص .24
4بن عمارة كهينة  "،المراجعة الخارجية :وسيلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية " مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ادلاجستَت يف علوم
التسيَت  ،جامعة اجلزائر ، 2049 ، 9ص . 12
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و ىكذا فإن عملية التدقيق تشمل الفحص  Examinassionsو التحقيق  Vérificationوالتقرير
 ، Reportingو يقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات و سالمتها اليت مت تسجيلها و ربليلها
و تبويبها أي فحص القياس احلسايب للعمليات ادلالية اخلاصة بالنشاط احملددة للمشروع  .أما التحقيق فيقصد بو
إمكانية احلكم على صالحية القوائم ادلالية النهائية كتعبَت سليم ألعمال ادلشروع عن فًتة مالية معينة  ،وكداللة
على وضعو ادلارل يف هناية تلك الفًتة  ،وىكذا فإن الفحص و التحقيق وظيفتان مًتابطتان يقصد هبما سبكُت
ادلدقق من إبداء رأيو فيما إذا كانت عمليات القياس للمعامالت ادلالية قد أفضت إذل إثبات صورة عادلة نتيجة
أعمال ادلشروع و مركزه ادلارل  .أما التقرير فيقصد بو بلورة نتائج الفحص و التحقيق و إثباهتا يف تقرير يقدم إذل
من يهمو األمر داخل ادلشروع و خارجو وىو ختام عملية التدقيق  ،حيث يبُت فيو ادلدقق رأيو الفٍت احملايد يف
القوائم ادلالية ككل من حيث تصويرىا دلركز ادلشروع ادلارل وبيان عملياتو بصورة سليمة و عادلة  ،وتعٍت عبارة
التعبَت بعدالة " توافق البيانات الواردة يف القوائم ادلالية مع واقع ادلشروع  ،وىذا يتطلب من ىذه البيانات أن تكون
سليمة زلاسبيا ووافية أي دل حيذ شيء منها  ،وأن ادلدقق يشهد بذلك كلو".

1

ثانيا  :أهمية تدقيق الحسابات
تكمن أمهية التدقيق يف كونو وسيلة زبدم رلموعة متعددة من اجلهات اليت تعتمد اعتمادا كبَتا على البيانات
احملاسبية للمؤسسة يف ازباذ قراراهتا أو رسم خططها ادلستقبلية و من أىم اجلهات نذكر :

2

 -1إدارة المؤسسة  :يعترب التدقيق مهم إلدارة ادلؤسسة  ،حيث أن اعتمادىا يف عملية التخطيط و ازباذ
القرارات احلالية و ادلستقبلية جيعل عمل ادلدقق حافزا للقيام هبذه ادلهام  ،كذلك يؤدي تدقيق القوائم ادلالية
إذل توجيو االستثمار دلثل ىذه ادلؤسسات.
 -2المؤسسات المالية و التجارية والصناعية  :يعترب التدقيق ذو أمهية خاصة دلثل ىذه ادلؤسسات عند
رلب العميل قرض معُت أو سبويل مشروع حيث تلك ادلؤسسات تعتمد يف عملية ازباذ قرار منح القرض
أو عدمو على القوائم ادلالية ادلدققة .
 -3الجهات الحكومية  :تعتمد ىذه اجلهة على القوائم ادلالية ادلدققة يف الكثَت من األغراض مثل الرقابة
والتخطيط  ،فرض الضرائب  ،منح القروض و الدعم لبعض النشارات.
 1خالد أمُت عبد اهلل "،علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية و العملية "  ،دار وائل للنشر  ،الطبعة الرابعة ،األردن  ،2002 ،ص 49

2غسان فالح ادلطارنة "،تدقيق الحسابات المعاصرة ( الناحية النظرية)"  ،الطبعة األوذل ،دار ادليسرة  ،األردن ،2002،ص ص .20 - 43
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كما بينت جلنة االرباد الدورل للمحاسبُت (  ) IFACعند إصدار ادلعايَت يف عام  2002أن أمهية التدقيق
تكون على سبيل ادلثال يف :

1

 يساعد مدققو احلسابات ادلستقلون على احملافظة على أمانة و كفاءة البيانات ادلالية ادلقدمة إذل
ادلؤسسات ادلالية وذلك كدعم جزئ للقروض و حاملي األسهم للحصول على رأس ادلال .
 يعمل ادلدراء ادلاليون التنفيذيون يف اإلدارات ادلالية ادلختلفة يف ادلؤسسات و يسامهون باستغالل موارد
ادلؤسسات بفعالية .
 يساعد خرباء الضرائب يف بناء الثقة و الكفاءة عن تطبيق العادل للنظام الضرييب .
 يساعد يف وضع القرارات اإلدارية السليمة.
ثالثا  :أهداف تدقيق الحسابات
التدقيق ديثل مهزة وصل بُت معايَت التدقيق ادلتعار عليها و اإلجراءات الواجب إتباعها لتحقيق ىذه ادلعايَت
و من ىنا فان ربديد األىدا

جيب أن يتم أوال  ،وذلك لكي ديكن يف ضوء ىذا التحديد إجراءات مجع أدلة

اإلثبات الواجب أدائها  ،وبصفة عامة فإننا صلد أن ىناك عادة ستة أىدا
عند تدقيق أرصدة القوائم ادلالية :

للتدقيق جيب ربقيق بعضها أو كلها

2

 -1عرض القوائم (اإلفصاح)  :لتحقيق عرض القوائم ( اإلفصاح ) فان ادلدقق جيب أن يكون معنيا بالتحقق
من أن العناصر أو مكونات القوائم ادلالية قد مت تبويبها و اإلفصاح عنها ربقا للمبادئ احملاسبية ادلتعار
عليها .
 -2شرعية وصحة العمليات المالية  :أي ضرورة التحقق من كل العمليات ادلالية ادلسجلة بالدفاتر ،خالل
الفًتة تعكس بشكل صحيح وفعال التغَتات يف موارد و التزامات ادلؤسسة خالل ىذه الفًتة  ،التحقق من
شرعية وصحة العمليات يتضمن فرعيُت .
أولهما :أنو للمساعدة على التحقق من شرعية و صحة العمليات  ،فإن ىذه العمليات جيب أن تكون مؤيدة
و مدعمة بنظام جيد للرقابة الداخلية ومن ىنا كانت مسؤولية ادلدقق ادلتعلقة بدراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية
1غسان فالح ادلطارنة ،نفس ادلرجع  ،ص . 24
 2وليم توماس و اجرسون ىنلي  ،مًتجم من رر  :امحد حامد حجاج و كمال الدين سعيد "،المراجعة بين النظرية والتطبيق " ،دار ادلريخ للنشر ،
مصر  ،2006،ص . 61
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ادلعمول هبا بالنسبة لكل عملية من العمليات ادلالية ادلسجلة بالدفاتر ذلك ألن دراسة و تقييم نظام الرقابة
الداخلية يساعد ادلدقق على تقرير ربيعة و توقيت و مدى االختبارات األساسية الواجب أدائها بالنسبة لكل
رصيد من أرصدة احلسابات ادلختلفة  ،حبيث يتمكن ادلدقق من إبداء رأيو خبصوص عدالة و صدق عرضها
أما الهدف الفرعي :األخر فإنو يتطلب من ادلدقق التأكد من أن ىناك تأييد مستندي مالئم للعمليات ادلالية
اليت تنتج عنها ىذه األرصدة للحسابات .
 -3الملكية ( الحقوق وااللتزامات )  :جيب التحقق من ملكية العديد من األصول  ،و على الرغم من أن
احليازة قد تكون دليال مقبوال على ملكية بعض األصول  ،إال أن ادلدقق جيب أن يعتمد على بعض
اإلجراءات األخرى اليت تؤكد أن األصول ادلسجلة بالدفاتر سبلكها ادلؤسسة فعال  ،ادلتبع غالبا للتحقق من
ىذه ادللكية إمنا يكون بفحص ادلستندات الدالة على ىذه ادللكية أما ما يتعلق بااللتزامات فانو جيب أن
يتحقق ادلدقق من صدق ىذه االلتزامات ادلسجلة بالدفاتر.
 -4استقالل الفترة المالية  :يتمثل ىذا اذلد

يف التحقق من أن اإليرادات و التكاليف قد مت زبصيصها

بشكل مالئم بُت الفًتات احملاسبية  ،و ىذا يتطلب من ادلدقق التحقق من أن كل العمليات ادلالية اليت
حدثت فبل هناية الفًتة احملاسبية قد سجلت كجزء من نشاط ىذه الفًتة جيب أن يتحقق ادلدقق من أن
العم ليات ادلالية اليت زبص الفًتة التالية دل تدرج ضمن نشاط ىذه الفًتة احلالية موضع التدقيق  ،وىذا اذلد
يتطلب غالبا ضرورة فحص ادلستندات ذات األرقام ادلسلسلة خالل السنة  ،وتتبع ىذه ادلستندات على
سجالت الفًتة .
 -5الوجود ( الحدوث)  :يتمثل التحقق والتأكد من الوجود ىدفا من أىدا تدقيق كافة األصول و اخلصوم
و حقوق ادللكية  ،فمسؤولية ادلدقق األساسية فيما يتعلق حبسابات األصول واحلقوق تتمثل يف التأكد من أن
األصول و احلقوق موجودة فعال  ،أما فيما يتعلق حبسابات اخلصوم فإن مسؤولية ادلدقق تتمثل يف التحقق من
أن االلتزامات ادلوجودة مسجلة بالدفاتر  ،وبالطبع فإن إجراءات التحقق من الوجود إمنا تعتمد على ربيعة
العنصر و فعالية تكلفة احلصول على الدليل .
 -6التقويم  :ديثل تقوم األصول غَت النقدية ىدفا ىاما بالنسبة للمدقق  ،وعادة ما تقوم األصول على أساس
التكلفة غَت ادلستفيدة أو التكلفة التارخيية وذلك ربقا دلبادئ احملاسبة ادلتعار عليها .وبالطبع فإن ىذا
اذلد من أىدا التدقيق جيب أن يستوىف و يطبق بالنسبة لكافة األصول غَت النقدية.
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المطلب الثالث  :أنواع تدقيق الحسابات
للتدقيق عدة أنواع زبتلف باختال

الزاوية اليت ينظر من خالذلا إذل عملية التدقيق  ،وديكن تصنيفها إذل

األقسام التالية :
أوال  :من حيث هدف التدقيق
يتضمن التدقيق من حيث زاوية اذلد أو الغاية ثالثة أنواع ،وىي :

1

 -1تدقيق القوائم المالية  :ينطوي ىذا التدقيق على ذبميع األدلة عن البيانات اليت تشتمل عليها القوائم
ادلالية ألي مؤسسة للتأكد من مدى تطبيقها للمبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوالً عاماً ،وهتد إذل إبداء رأي مستقل
عن مدى صحة و صدق القوائم ادلالية وسبثيلها للمركز ادلارل.
 - 2تدقيق االلتزام  :إذل ربديد مدى التزام ادلؤسسة موضوع التدقيق بالسياسات اإلدارية احملددة أو القوانُت
ادلعمول هبا  ،وادلعيار ادلستخدم لقياس ىذا االلتزام قد تكون السياسات اليت تتبناىا اإلدارة أو قانوناً ما وما
يرتبط بو من لوائح تنفيذية.
 -3تدقيق العمليات التشغيلية  :ذبري من خالل فحص منظم ألنشطة الوحدة االقتصادية أو جزء منها ربقيقاً
ألىدا

معينة ترتبط بتقوم األداء ،وربديد فرص التحسُت وتطوير ىذا األداء وإصدار التوصيات بشأن ما جيب

ازباذه من إجراءات يف ىذ اخلصوص.
و لقد عرفها ادلعهد الفدرارل ادلارل الكندي حيث قال:
" إن اذلد األساسي لتدقيق العمليات ىو مساعدة مراكز القرار يف ادلؤسسة والتخفيف من مسؤولياهتا عن
رريق تزويدىا بتحاليل موضوعية  ،تقييم النشارات  ،و تقدم تعاليق و اقًتاحات حواىا "
ثانيا  :من حيث توقيت التدقيق و إجراء االختبارات
التدقيق من حيث زمان و توقيت إجرائها و ربيعة إجراء االختبارات نوعان مها :

2

-1التدقيق النهائي  :يتميز ىذا النوع من التدقيق بأنو يتم بعد انتهاء السنة ادلالية و إعداد احلسابات و القوائم
ادلالية اخلتامية ويلجأ ادلدقق إذل ىذا النوع عادة يف ادلنشات صغَتة احلجم و اليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة
كبَتة ويعاب على ىذا النوع من التدقيق ما يلي :
1
2

زلمد بوتن  "،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق " الطبعة الثالثة  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 2008 ،ص .16
عبد الفتاح زلمد الصحن وآخرون "أسس المراجعة (األسس العلمية والعملية)" الدار اجلامعية ،مصر ، 2001 ،ص ص . 12 12
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 تأخر النتائج.
 حدوث ارتباك يف مكتب ادلدقق.
 عدم اكتشا الغش واألخطاء أو التالعب.
 عدم قيام ادلدقق بالفحص على ادلستوى ادلرغوب فيو.
 -2التدقيق المستمر  :يف ىذا النوع تتم عمليات الفحص وإجراء االختبارات على مدار السنة ادلالية
للمؤسسة ،وعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقاً لربنامج زمٍت زلدد مسبقا ،مع ضرورة إجراء تدقيق أخر بعد
إقفال الدفاتر يف هناية السنة ادلالية للتحقق من التسويات الضرورية إلعداد القوائم ادلالية اخلتامية  .ويف الواقع يعمل
التدقيق ادلستمر اذل معاجلة العيوب واالنتقادات اليت وجهت إذل التدقيق النهائي .
ثالثا  :من حيث نطاق عملية التدقيق
يشمل نطاق عملية التدقيق صنفُت مها:

1

 -1التدقيق الكامل  :وىو الذي يتضمن فحص وتدقيق مجيع العمليات اليت سبت يف ادلؤسسة خالل الفًتة
احملاسبية ،دبعٌت أن يكون تدقيق شامل للعناصر و النواحي التالية:
 مجيع العمليات ادلالية الصغَتة والكبَتة على حد سواء.
 مجيع القيود الدفًتية ادلسجلة يف دفاتر اليومية على اختال أنواعها.
 مجيع احلسابات اليت تتضمنها دفاتر األستاذ على اختال أنواعها.
 مجيع التسويات احملاسبية اليت سبت خالل الفًتة.
 مجيع ادلستندات واألوراق وادللفات والسجالت والدفاتر.
ويلجأ ادلراجع إذل إتباع ىذا األسلوب يف الغالب عندما تكون نتيجة تقييمو لنظام الرقابة الداخلية غَت مرضية.
 -2التدقيق الجزئي  :وىي اليت تتضمن تدقيق بعض العمليات ادلعنية يف شكل عينات شلثلة دلختلف ما مت من
عمليات خالل الفًتة ولتنفيذ ىذا األسلوب قد خيتار ادلدقق :
 بعض القيود لبعض العمليات دون غَتىا.
 عمليات أيام معينة دون باقي األيام .
 عمليات أسابيع أو شهور معينة دون غَتىا.
 1خالد راغب اخلطيب ،زلمود خليل الرفاعي "االصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات" دار ادلستقبل  ،االردن  ، 4331ص . 44
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 عينات من عمليات اإليرادات أو ادلصروفات .
رابعا  :من حيث درجة الشمول و مدي المسؤولية
مدى مشول ومسؤولية التدقيق يقضي بوجود فرعُت لو :

1

 -1التدقيق العادي  :يهد إذل فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات احملاسبية ادلسجلة بالدفاتر والسجالت
إبداء الرأي الفٍت احملايد عن مدى تعبَت القوائم ادلالية اخلتامية عن نتائج أعمال ادلشروع وعن مركزه ادلارل يف

هبد

هناية الفًتة ادلالية ،وقد يكون التدقيق العادي تدقيق كامل أو جزئي.
 -2التدقيق ألغراض خاصة  :ويعٍت تكليف جهة ما تدقيق احلسابات بتدقيق موضوع زلدد ذلد زلدد ويتم
التكليف كتابةً وربدد يف نطاق عملية التدقيق والغرض منو .
خامسا :من حيث درجة اإللزام القانوني
يتطلب اإللزام القانوين للتدقيق تقسيمها إذل شكلُت مها:
-1

2

التدقيق القانوني  :ىذا التدقيق يفرضو التشريع القانوين فهو إجباري مقرون بعقوبات وجزاءات قانونية
للمخالف دلواده ،وذلك ضماناً ومحاية حلقوق اذليئات واجلهات ادلهتمة بقوائم ادلؤسسة ادلالية مثل
ادلؤسسات األسهم أو ادلسؤولية احملدودة.

-2

التدقيق االختياري  :يكون بإدارة ادلالك أو اإلدارة من غَت إلزام قانوين لذلك ،مع العلم أن التدقيق
يف بادئ األمر كان اختياري.

سادسا  :من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق
يقوم بعملية التدقيق ررفان ،أحدمها داخلي و األخر خارجي ،أما التمييز بينهما يكون على النحو اآليت:3
 -1التدقيق الداخلي  :ىو أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية وىو رلموعة من األنظمة واألنشطة وأوجو
نشاط مستقل داخل ادلؤسسة تنشؤه اإلدارة العامة للقيام خبدمتها يف ربقيق العمليات والقيود بشكل مستمر
 1يوسف زلمد جربوع "مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق" الوراق للنشر والتوزيع  ،عمان ، 2007 ،ص ٍ. 17

 2زلمد الفيومي زلمد  ،و أخرون  "،دراسات متقدمة في المراجعة "  ،ادلكتب احلديث  ،مصر  ، 2008 ،ص ٍ. 37
 3صديقي مسعود  ،براق زلمد " ،انعكاس تراجع ادلراجعة الداخلية على االداء الرقايب "  ،ادلؤسبر العلمي الدورل حول األداء ادلتميز للمنظمات
و احلكومات  ،كلية احلقوق و العلوم االقتصادية  ،جامعة ورقلة  1 ،و  3مارس  ، 2005ص ٍ. 25
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لضمان دقة البيانات احملاسبية واإلحصائية ،ويف التأكد من كفاية االحتيارات ادلتخذة حلماية أصول وشلتلكات
ادلؤسسة ،ويف التأكد من إتباع موظفي ادلؤسسة للسياسات واخلطط واإلجراءات اإلدارية ادلرسومة ذلم ،ويف قياس
صالحية تلك اخلطط والسياسات ومجيع وسائل الرقابة األخرى يف أداء أغراضها واقًتاح التحسينات الالزم
و إدخاذلا عليها وذلك حىت تصل ادلؤسسة إذل درجة الكفاية القصوى.
-3

التدقيق الخارجي  :ىو فحص جملموعتُت من ادلعلومات تقدم على االستقصاء ،هبد

التحقق من

سالمة القوائم ادلالية وذلك وفقا جملموعة من ادلعايَت ادلوضوعة ،تعكس احتياجات مستخدمي تلك
القوائم مع ضرورة إيصال رأي ادلدقق إذل األررا ادلعنية دلساعدهتم يف احلكم على مدى جودة ونوعية
ىذه ادلعلومات وربديد مدى االعتماد على تلك القوائم .و اجلدول التارل يوضح أىم أوجو االختال
بُت التدقيق الداخلي واخلارجي.
الجدول رقم  : 11أوجو االختال بُت التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي
التدقيق اخلارجي

التدقيق الداخلي
 -ينفذ من شخص داخل ادلؤسسة

 -ينفذ من شخص مستقل عن ادلؤسسة.

 -تعترب اختيارية فإنشاؤىا يدخل ضمن

 يعترب اجباري على ادلؤسسة فادلشروع يفرضعليها تدقيق زلافظ احلسابات.

اسًتاتيجيات و أىدا ادلؤسسة

 -التدقيق يف العمليات قصد ربديد فعالية نظام

 -التدقيق يف العمليات ىدفها وضع ربسينات

ادلراقبة الداخلية و مصداقية ادلعلومات ادلالية.

وتدقيق صحيح للسياسات و االجراءات،

 -يكون ادلدقق مستقل عن ادارة ادلؤسسة يف كل

فالتدقيق ال يقتصر على اجلانب ادلارل فقط .

من عمليات الفحص والتقييم.

 -من الضروري أن يكون ادلدقق مستقل عن

 -التدقيق حيدده ادلدقق حسب برنامج تدخالتو

اخلزينة و مصلحة احملاسبة و كذا باقي وظائف

بصفة دورية.

ادلؤسسة ،لكنة يبقى تابع لألوامر الصادرة عن
إدارة ادلؤسسة .
 تدقيق العمليات يف ادلؤسسة يكون على مدارالسنة بصفة مستمرة.
ادلصدر :زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره ،ص 25
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المبحث الثاني  :معايير تدقيق الحسابات
للقيام بعملية التدقيق على أكمل وجو ،وربقيق أكرب قدر شلكن من األداء اجليد و الفعال ضمن قواعد
وآداب وسلوكيات ربكم ادلهنة  ،البد من إتباع رلموعة من ادلعايَت واإلرشادات تكون دبثابة منوذج يقتدي بو.
المطلب األول :إعداد معايير التدقيق
إن وجود رلموعة من معايَت األداء ادلهٍت يعترب من ادلقومات األساسية ألي عمل مهٍت ناجح ،فهي دبثابة
قواعد إرشادية ديكن ألعضاء ادلهنة الرجوع إليها لتدعيم اجتهادىم واستلهام حكمهم.
أوال  :تعريف معايير التدقيق
يف ىذا السياق ديكن عرض بعض التعاريف اليت تناولت معايَت التدقيق وىي :
-1

تعريف وليام توماس و أمرسون هنكي " :ادلعايَت ىي عبارة عن األمناط اليت جيب أن يتحداىا
ادلدقق أثناء أداءه دلهمتو ،واليت تستنتج منطقيا من الفروض وادلفاىيم اليت تدعمها.1

-2

كما نجد أيضا احد التعاريف الشاملة  :ىي منوذج أداء ملزم حيدد القواعد العامة الواجب إتباعها
عند تنفيذ عملية التدقيق وتعترب دبثابة ادلقاييس لتقوم كفاءة ادلدقق ونوعية العمل الذي يؤديو وتكون
صياغتها عن رريق ادلنظمات ادلهنية أو التشريع أو العر ادلهٍت .

2

ثانيا  :الهدف من إعداد معايير التدقيق
من خالل التعريفُت السابقُت ديكن حصر بعض األىدا ادلتوخاة من وضع معايَت التدقيق وىذا حسب ما
أورده " "Pascal Simonsفيما يلي:

3

-1

إن وجود مثل ىذه ادلعايَت يكون دبثابة ادلرشد العام للمدقق أثناء عملو.

-2

تكون مفيدة للجهات ادلختصة وادلعنية يف أي نزاع قد يعرض عليها فيما خيص تقصَت أو إمهال
ادلدقق.

-3

تعمل على ربديد الكيفية اليت يتم بواسطتها شلارسة مهنة التدقيق.

-4

ربدد نوعية العمل الواجب القيام بو من رر ادلدقق.

1وليام توماس و امرسون ىنكي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 11
2يوسف زلمد جربوع  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 52
3نفس ادلرجع  ،ص . 51
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-5

ربدد مسؤولية ادلدقق نتيجة قيامو بعملية الفحص.

وصلد أن ادلدقق عند قيامو بتدقيق القوائم ادلالية يستند إذل ثالثة أنواع من ادلعايَت:
-1

معايَت التدقيق ادلقبولة عموماً وادلعرفة من رر ادلصف ادلهٍت للخرباء احملاسبُت للبلد .

-2

معايَت التدقيق ادلقبولة عموما أين يوجد مصف مهٍت لتحريرىا على ادلدى الطويل.

-3

معايَت التدقيق الدولية.

المطلب الثاني :معايير التدقيق المتعارف عليها
لقد ظهرت معايَت التدقيق ادلقبولة عموما يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف أوائل اخلمسينات حيث شكل
رلمع احملاسبُت القانونيُت األمريكي

)(AICPA

جلنة إجراءات التدقيق وذلك هبد وضع و صياغة تلك ادلعايَت

وقد نشرت تلك اللجنة تقريرىا يف سنة. 1954
كما أهنا فرقت بُت معايَت التدقيق و إجراءاهتا ،ذلك ألن األخَتة ترتبط باألعمال اليت ينبغي أن يقوم هبا مدقق
احلسابات  ،أما ادلعايَت فتتعلق بقياس دقة ىذه األعمال و الكيفية اليت تتم هبام شلارسة تلك األعمال و اذلد
الواجب ربقيقها باستخدام إجراءات التدقيق .ولقد تضمنت ىذه ادلعايَت عشرة قواعد مبوبة يف عشر رلموعات
موضحة يف الشكل ادلوارل :
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الشكل رقم  : 11معايَت التدقيق ادلتعار عليها
معايَت التدقيق ادلتعار عليها

معايَت التأىيل و األداء

معايَت العمل ادليداين (أداء

)معايَت إعداد التقرير (النتائج

)التدقيق

-التدريب و الكفاءة

-التخطيط و اإلشرا

-االستقالل

-تقييم نظام الرقابة الداخلية

بذل العناية ادلهنيةادلعقولة

-مجع أدلة اإلثبات الكافية

اتفاق قوائم ادلالية مع ادلبادئاحملاسبية ادلتفق عليها
الثباتكفاية اإلفصاح اإلعالميإبداء الرأي يف القوائم ادلالية

المصدر  :المصدر  :ألفُت أريتو ،جيمس لويك " ،المراجعة – مدخل متكامل – "  ،ترمجة زلمد الديسطي،
دار ادلريخ للنشر  ،السعودية  ، 2002 ،ص . 29
وفيما يلي شرح مفصل ذلذه ادلعايَت:
أوال  :المعايير العامة تتعلق ىذه ادلعايَت بالتكوين الشخصي القائم بعملية التدقيق  ،وادلقصود هبذه ادلعايَت أن
اخلدمات جيب أن تقدم على درجة من الكفاءة ادلهنية بواسطة أشخاص مدربُت وتوصف بأهنا سبثل مطالب
أساسية ربتاج إليها دلقابلة معايَت العمل ادليداين وإعداد التقرير بصورة مالئمة و ىي :

1

1زلمد مسَت الصبان وعبد اهلل اذلالل "األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات " ،الدار اجلامعية  ،مصر  ، 4331 ،ص. 13
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 -1التأهيل الكافي لمدقق الحسابات  :البد وأن يكون ادلدقق معبأ دبجموعة من ادلعار واخلربات ،مع
سلوك أخالقي يعكس آداب ادلهنة وتتمثل يف:
 التأهيل العلمي والعملي للمدقق  :أن يكون لدى ادلدقق مؤىال جامعيا يف احملاسبة والتدقيق وكذلك
احلصول على قدر كايف من جوانب ادلعرفة ادلرتبطة بالعلوم األخرى سبكنو من إبداء الرأي وتقدم النصح
فيما يعرض عليو خالل عملية التدقيق  ،مع قضاء فًتة من الزمن للتدريب العملي ومعرفة أصول ادلهنة
كغَتىا من ادلهن ربت إشرا شخص مهٍت ذو خربة.
 التأهيل السلوكي للمدقق  :ال بد من أن تتوفر يف مدقق احلسابات صفات شخصية و أخالقية تؤىلو
ألداء واجبو ادلهٍت  ،وأىم ىذه الصفات األمانة و النزاىة و احملافظة على أسرار العمالء و الصدق
و الصرب و الدقة يف العمل و احلذر يف التصرفات و تقدير ادلسؤوليات.
 -2استقالل المدقق  :ادلقصود باالستقالل أن يكون ادلدقق نزيهاً صادقاً ويكشف عن كل احلقائق يف تقريره
للمالكُت ،ال جيامل وال يداري وال يتأثر دبصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ ،وال يغَت قراره و رأيو نتيجة خصومو
وإمنا جيب عليو أن يبدي رأيو الفٍت العلمي ادلوضوعي عن اقتناع ،بعد أن تطمئن نفسو دلا يتوصل إليو وعليو أن ال
يكتم أوحير أو يزيف ما يصل إذل علمو من وقائع أو سلالفات .
 -3بذل العناية المهنية الالزمة  :اذلد منو ىو احلكم على درجة جودة أداء ادلدقق أثناء القيام بعملو فيجب
على ادلدقق أن يبذل يف تنفيذ مجيع مراحل التدقيق ،ويف إعداد التقرير العناية ادلهنية الالزمة وإال فإن سلوكو يف
ىذه احلالة ال يتفق مع آداب ادلهنة وخيل بواجباتو القانونية ،والعناية ادلهنية الالزمة توجب على ادلدقق أن جيتهد يف
عملو وأن يستخدم خربتو العلمية والعملية وأن يتمتع باالستقالل ويكون مدركا حلقوقو وواجباتو ادلهنية وذلك عند
تنفيذ عملية التدقيق.
ثانيا  :معايير العمل الميداني
تعترب دبثابة اإلرشادات الالزمة لقيام ادلدقق بإجراءات عملية الفحص مثل مجع األدلة والقرائن وغَتىا ،وىي
على النحو التارل:

1

 1أمُت السيد أمحد لطفي "،التطورات الحديثة في المراجعة" ،الدار اجلامعية ،مصر  ، 2002 ،ص 21
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 - 1التخطيط السليم لعملية التدقيق و اإلشراف الدقيق على عمل المساعدين  :ملخص ىذا ادلعيار يشَت
تًتجم
إذل أن عملية التدقيق جيب أن تتم وفق خطة زلددة ،وىذه اخلطة يقوم بوضعها مدقق احلسابات كما أهنا َ
يف شكل برنامج التدقيق  ،وىذا الربنامج جيب أن يتضمن األىدا
أعمال الفحص و التدقيق لتحقيق تلك األىدا

الواجب ربقيقها و اخلطوات اليت ستتبع يف

 ،و يتضمن أيضا التخصيص السليم للمهام على العمالة

ادلتاحة دبكتب التدقيق من مساعدين ومندوبُت ،وكيفية ربقيق اإلشرا

ادلالئم على ىؤالء ادلساعدين ومتابعة

تقدمهم يف تنفيذ ادلهام .
عر اإلرباد الدورل للمحاسبة ) (IFACنظام الرقابة الداخلية
 - 2معيار دراسة و تقييم الرقابة الداخلية ّ :
على انو " :حيتوي على اخلطة التنظيمية ،ورلموع الطرق واإلجراءات ادلطبقة من رر ادلديرية بغية دعم األىدا
ادلرسومة لضمان إمكانية السَت ادلنظم والفعال لألعمال ،ىذه األىدا
األصول ،الوقاية واكتشا

تشمل على احًتام السياسة اإلدارية محاية

الغش واألخطاء ،ربديد مدى كمال الدفاتر احملاسبية وكذلك الوقت ادلستغرق يف

إعداد ادلعلومات احملاسبية ذات ادلصداقية".
 - 3معيار جمع أدلة اإلثبات  :ينص ىذا ادلعيار على ضرورة حصول ادلدقق على أدلة وقرائن إثبات كافية من
خالل قيامو بالفحص وادلالحظة و إرسال ادلصادقات حىت يستند إليها إلبداء الرأي يف القوائم ادلالية و جيب أن
تكون القرائن و األدلة اليت يقوم ادلدقق جبمعها مالئمة أوال وكافية ثانيا و القرائن ادلالئمة ىي تلك اليت تكون
مرتبطة ارتبارا وثيقا دبوضوع التدقيق وأن الوسيلة ادلستعملة يف مجع تلك األدلة مناسبة أيضا أما عن كفاية األدلة
والبيانات فذلك عائد لتقدير ادلدقق وحكمو الشخصي .
ثالثا  :معايير إعداد التقرير
يعترب تقرير مدقق احلسابات ادلنتج النهائي ادلادي الذي يتم من خاللو توصيل نتائج عملية التدقيق إذل
مستخدمي القوائم ادلالية ،حيث أن تقرير التدقيق احلسابات يلعب دوراً أساسياً عند ازباذ مستخدمي القوائم
ادلالية للقرارات ،لذلك مت تقسيم معايَت إعداد التقرير إذل أربعة معايَت ىي :

1

 - 1مدى اتفاق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ) : (GAAPينص ىذا ادلعيار
على أنو جيب أن يبُت تقرير مدقق احلسابات ما إذا كانت القوائم ادلالية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية
1

رارق عبد العال محاد "موسوعة معايير المراجعة " الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2001 ،ص . 15
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ادلتعار عليها وادلقبولة قبوالً عاماً .ويتطلب ىذا ادلعيار التحقق ليس فقط من مدى قبول ادلبادئ احملاسبية ولكنو
يتطلب التحقق من مدى قبول ررق اليت هبا تلك ادلبادئ.
 - 2مدى ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  :يهد

الثبات يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية

ادلتعار عليها إذل ما يلي:
 ضمان قابلية القوائم ادلالية للمقارنة خالل الفًتات ادلختلفة ،وضمان عدم تأثر ىذه ادلقارنة بالتغَتات يف
ادلبادئ احملاسبية ادلطبقة.
 بيان ربيعة التغَتات وآثارىا على القوائم ادلالية إذا تعرضت ادلبادئ احملاسبية إذل التغيَت.
 -3معيار اإلفصاح الكافي  :تطبيقاً ذلذا ادلعيار إذا اعتقد ادلدقق أن ىناك أمور تتطلب إيضاحات كافية ولكن
إدارة ادلؤسسة حذفت ىذه اإليضاحات ودل تظهرىا يف القوائم ادلالية فإنو ينبغي عليو أن يوضح ذلك يف تقريره
ويتحفظ عند إبداء رأيو خبصوص ىذه اإليضاحات.
 - 4معيار إبداء الرأي اإلجمالي في القوائم المالية  :إن اذلد من ىذا ادلعيار ىو منع أي ربريف أو سبييع
لدرجة ادلسؤولية اليت تقع على عاتق مدقق احلسابات ،ولذلك ينبغي أن يعرب ادلدقق عن رأيو يف القوائم ادلالية
كوحدة واحدة وإذا كان ىناك من األسباب ما جيعلو ديتنع عن إبداء رأيو يف أمور معينة فإن عليو توضيح تلك
األسباب بشكل زلدد وقارع .
المطلب الثالث  :معايير المراجعة الدولية
تتضمن معايَت التدقيق الدولية عدة أجزاء ،ويتم إعدادىا وفق مراحل زمنية وحسب األمهية النسبية لكل معيار
أوال :إعداد معايير التدقيق الدولية
تقوم اللجنة الدولية دلمارسة التدقيق (  ) IAPCبدورىا يف صياغة وتعميم معايَت التدقيق الدولية دبوجب
آلية تتضمن رلموعة معقدة من اإلجراءات اذلادفة إذل ربقيق مسيت ادلالئمة والقبول العام من قبل الدول وادلنظمات
اليت تتمتع بعضوية اللجنة  ،و يتم تطبيق ادلعايَت الدولية للتدقيق عند تدقيق البيانات ادلالية األخرى ،كذلك يتم
تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة عند تدقيق ادلعلومات واخلدمات ذات العالقة ،وربتوي ىذه ادلعايَت على

20
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ادلبادئ األساسية واإلجراءات اجلوىرية وعلى اإلرشادات ذات العالقة على شكل شروح وإيضاحات ومعلومات
أخرى .

1

ثانيا  :ملخص معايير التدقيق الدولية ()IAS
ادلعايَت الدولية لتدقيق البّد أن تضمن نوعية اخلدمات ادلقدمة للغَت يف ميدان التدقيق وزبص كل مؤسسات

احملاسبة والتدقيق وىذه ادلعايَت صلد فيها عدة أجزاء ( أنظر ادللحق رقم .) 04

1زلمد السيد ناغي ،دراسات يف ادلعايَت الدولية للمراجعة – ربليل و إرار التطبيق  ، -الطبعة األوذل ،ادلكتبة العصرية  ،مصر  ، 2002 ،ص .22
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المبحث الثالث  :إجراءات تدقيق الحسابات
قبل التطرق إذل إجراءات التدقيق نقوم بعرض فروض تدقيق احلسابات
المطلب األول  :فروض تدقيق الحسابات
تعر الفروض على أهنا متطلبات و معتقدات سابقة و أساسية تعتمد عليها أفكار ومقًتحات والقواعد
األخرى .و تتمثل الفروض األساسية اليت تعتمد عليها نظرية التدقيق يف األيت:
أوال  :قابلية البيانات المالية للفحص
إذا دل تكن البيانات و القوائم ادلالية قابلة للفحص فال مربر لوجود ىذه ادلهنة  ،يستمد ىذا الفرض قوتو من
أن ربيعة التدقيق جعلتو يعتمد على الربىان الذي يستمد جذوره من ادلنطق  ،وأن إمكانية الفحص واإلثبات من
أىم عناصر ادلنطق و ىي اليت تعطي األشياء معٌت  .وينبع ىذا الفرض من ادلعايَت ادلستخدمة لتقييم البيانات
احملاسبية وتتمثل ىذه ادلعايَت يف :

1

 -4المالئمة  :ضرورة مالئمة ادلعلومات احملاسبية الحتياجات ادلستخدمُت احملتملُت وارتبارها باألحداث
اليت تعرب عنها .
 -2القابلية للفحص  :أي أنو إذا قام شخصان أو أكثر بفحص نفس ادلعلومات فإهنما البد أن يصال إذل
نفس النتائج .
 -9القابلية للقياس الكمي  :وىي خاصية جيب أن تتجلى هبا ادلعلومات احملاسبية  ،فالقياس الكمي
يضيف منفعة نتيجة ربويل ادلعلومات إذل معلومات أكثر فائدة من خالل عمليات حسابية وصلد أن
النقود أكثر ادلقاييس الكمية شيوعا ولكنها ليس ادلقياس الوحيد بُت احملاسبُت.
ثانيا  :عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المدقق ومصلحة إدارة المشروع
من الواضح وجود تبادل ادلنفعة بُت إدارة ادلشروع ومدقق احلسابات  ،فاإلدارة تعتمد يف ازباذ معظم قراراهتا
على ادلعلومات ادلالية اليت ترتبط برأي مدقق احلسابات وذلك لغرض تقدم ادلشروع .

2

ومن مث فهي تستفيد من ادلعلومات اليت مت تدقيقها بدرجة أكرب من تلك اليت دل يتم تدقيقها  ،وىذا الفرض
يعٌت عدم وجود تعارض حتمي ولكن ال يعٍت استحالتو.
 1أمحد حلمي مجعة  " ،المدخل الحديث لتدقيق الحسابات "  ،دار صفاء للنشر و التوزيع  ،األردن  ، 2002 ،ص. 25
2نفس ادلرجع  ،ص . 22
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ثالثا :خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية
ىذا الفرض جيعل عملية التدقيق اقتصادية وعملية  ،فعدم وجود ىذا الفرض يتطلب من مدقق احلسابات
عند إعداد برنامج التدقيق أن يوسع من اختباراتو  ،وأن يستقصى وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد
أنو سو

يكتشف ىذه األخطاء  ،ويشَت ىذا الفرض إذل نقطة ىامة و ىي مسؤولية التدقيق يف اكتشا

األخطاء فوجود ىذا الفرض ال يساعده على اكتشا

األخطاء غَت العادية أو التوارئية  ،ولكن إذا كانت ىذه

األخطاء واضحة حبيث يستطيع ادلدقق اكتشافها من خالل اختباراتو العادية  ،فإنو ال يكون لديو أي عذر يف
حالة عدم كفاية الفحص الذي قام بو و دل يتمكن من اكتشافها .

1

رابعا  :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث األخطاء
يبٌت ىذا الفرض على أساس وجود نظام للرقابة الداخلية يبعد احتمال اخلطاء شلا جيعل من إعداد برنامج
التدقيق بصورة زبفض من مدى الفحص  .ولكن ىذا ال يعٍت إبعاد حدوث اخلطأ كليا  ،واألخطاء شلكنة احلدوث
رغم سالمة أنظمة الرقابة الداخلية ادلتبعة .

2

خامسا  :التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها يؤدي إلى سالمة القوائم المالية للمركز
المالي ونتائج األعمال
تعترب ادلبادئ احملاسبية ادلتعار عليها ادلعيار الذي يستخدم للحكم على مدى سالمة سبثيل القوائم ادلالية
لنتائج األعمال و ادلركز ادلارل ،و يعٍت ىذا الفرض أن مدققي احلسابات يسًتشدون بادلبادئ احملاسبية ادلتعار
عليها كمؤشر للحكم على سالمة ادلواقف ادلعينة.
سادسا  :العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل
يعٍت ىذا الفرض أن إدارة ادلشروع رشيدة يف تصرفاهتا وأن الرقابة الداخلية سليمة فإنو يفًتض أن يستمر الوضع
كذلك يف ادلستقبل إال إذا وجد الدليل على عكس ذلك والعكس صحيح  ،فإذا اتضح للمدقق أن إدارة ادلشروع
سبيل إذل التالعب يف قيم األصول وأن الرقابة الداخلية ضعيفة  ،فإنو جيب أن يأخذ ذلك بعُت االعتبار ويكون يف

 1عبد الفتاح الصحن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 52
 9أمحد حلمي مجعة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 23
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حرص منها يف الفًتات القادمة و من ناحية أخرى فانو بدون ىذه الفرض تصبح عملية التدقيق مستحيلة إن دل
تكن غَت شلكنة .

1

سابعا  :مدقق الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط
رغم تعدد اخلدمات اليت يستطيع مدقق احلسابات أن يؤديها لعميلو فإنو عندما يطلب منو إبداء الرأي يف
سالمة القوائم ادلالية فإن عملو جيب أن يقتصر على ىذه ادلهمة دون غَتىا ويثَت ىذا الفرض موضوع استقالل
مدقق احلسابات يف أداء عملو .

2

ثامنا  :يفرض المركز المهني لمدقق الحسابات التزامات مهنية تتناسب وهذا المركز
بناءا على ىذا الفرض ديكن ربديد ادلفهوم ادلهٍت للعناية ادلطلوبة من مدقق احلسابات عند مزاولتو دلهنتو
ويكون ىذا الفرض السابق األساس القوي لتحديد مسؤولية مدقق احلسابات اذباه اجملتمع ،اذباه عميلو ،واذباه
زمالئو  ،ومن ادلتوقع أن يزداد اىتمام هبذا الفرض مستقبال  .من خالل فروض التدقيق يتضح أهنا مرتبطة يف ما
بينها وترتبط مجيعها بتحديد مسؤولية مدقق احلسابات .

3

المطلب الثاني  :التخطيط و اإلشراف في عملية التدقيق و تقييم نظام الرقابة الداخلية
إن التخطيط يف عملية التدقيق و اإلشرا عليها يعد عامال من عوامل النجاح خاصة إذا علمنا أن
أول معيار من معايَت العمل ادليداين يتطلب ضرورة التخطيط ادلناسب للمهمة و كذا اإلشرا على ادلساعدين.
أوال  :التخطيط و اإلشراف على عملية التدقيق
سبر عملية التخطيط واإلشرا على عملية التدقيق يف ادلؤسسات باخلطوات التالية :

 - 1الحصول على معلومات عن المؤسسة  :مهما كانت ادلهمة ادلكلف للمدقق الداخلي أو اخلارجي
فمنطلقها ىو دائما نفسو  ،فعلى ادلدقق أن حيصل على معلومات من ادلؤسسة زلل التدقيق فادلعلومات
اليت حيصل عليها تسمح لو بوضع عالقة بُت ادلعلومات احملاسبية و الواقع اليت رباول أن تظهره ىذه األخَتة

 1امحد حلمي مجعة ،نفس ادلرجع ،ص. 21
2نفس ادلرجع  ،ص .23
3عبد الفتاح الصحن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 51
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و بالتارل تسمح لو بالوصول إذل نتائج أكثر صحة و دقة  ،فهذه ادلعلومات اليت حيصل عليها تساعده يف
وضع برنامج عمل .

1

و سو نتطرق فيما يلي إذل ادلراحل اليت يتبعها ادلدقق للحصول على ادلعلومات حول ادلؤسسة وىي :

2

 البحث عن المعلومات :حلصول ادلدقق على ادلعلومات اليت حيتاجها يستعمل الوسائل التقنية التالية:
 استعمال الوثائق والمستندات الموجودة  :ىنا نالحظ وجود نوعُت من ادلستندات اخلارجية منها
والداخلية
 الوثائق وادلستندات اخلارجية منها  :التخطيط احملاسيب  ،منشورات ىياكل متخصصة وتقارير
معدة من جهات سلتصة .
 الوثائق و ادلستندات الداخلية منها  :اذليكل التنظيمي  ،تقارير ادلدققُت الداخليُت  ،تقارير رللس
اإلدارة  ،السجالت القانونية  ،وثائق مالية من ميزانية و جدول حسابات النتائج ،وثائق ربصل
عليها ادلدقق من خارج ادلؤسسة .
 زيارة هياكل المؤسسة  :نعٍت ىنا زيارة ادلدقق للمكاتب و الورشات حبيث أن ىذه الزيارة تسمح لو
دبالحظة حالة االستثمارات وقيم االستغالل بادلؤسسة  ،فهذه األخَتة تسمح للمدقق بطرح رلموعة
من التساؤالت من حيث ملكية األصول والتأمُت عليها .
 استجواب المسيرين  :يسمح ىذا االستجواب للمدقق باستكمال ادلعلومات اليت حصل عليها
 تحليل المعلومات :إن ادلعلومات ادلتحصل عليها تسمح للمدقق بالقيام بعملية ربليل اذلياكل التنظيمية
و سلطة سلتلف مسؤورل ادلؤسسة  ،ىذا التحليل يهد إذل إظهار حاالت تعارض الوظائف .
 دراسة الهياكل التنظيمية  :يتمثل اذليكل التنظيمي يف التمثيل البياين للعالقات السليمة و الوظيفية
فبعد مجع ادلدقق اليت حيتاجها يستطيع إعداد اذليكل التنظيمي للمؤسسة يف حالة عدم وجود و التأكد
من صحتو يف حالة ما ربصل عليو مباشرة من ادلؤسسة  ،فاذليكل التنظيمي للمؤسسة يسمح للمدقق
باكتشا بعض ادلشاكل منها :
 ازدواجية أو ثقل القيادة .
 1شعباين لطفي  "،ادلراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها يف ربسُت تسيَت ادلؤسسة" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ادلاجيستَت  ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيَت  ،جامعة اجلزائر  ، 2004 ،ص . 50
2نفس ادلرجع  ،ص . 54
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 تعدد ادلستويات السليمة .
 سلطة مختلف المسؤولين  :إن التعر على سلطة سلتلف ادلسؤولُت بدقة تسمح للمدقق بالتعر ما
إذا كانت العمليات ادلقرر بادلؤسسة و ادلسموحة قد صدرت من رر ادلسؤولُت الذين ذلم الصالحيات
بذالك .
 إعداد جدول تعارض الوظائف  :على ادلدقق التعر على وظائف ادلوظفُت للتأكد من عدم تعارضها
مع أسس الرقابة الداخلية و ىنا جيب أن نفرق بُت مخسة وظائف :
 وظيفة ازباذ القرار.
 وظيفة احلفاظ على األصول.
 وظيفة احلفاظ على السيولة .
 وظيفة التسجيل .
 وظيفة الرقابة .
 - 2برنامج التدقيق  :وضع ادلدقق لربنامج التدقيق يعترب أحد النتائج اليت يتوصل إليها يف ادلرحلة التمهيدية
حبيث أن ىذا األخَت أي الربنامج جيب أن يصادق عليو ادلسَتين  ،فالربنامج حيتوي على النتائج األولية
لتحليل اإلجراءات و ادلخارر ادلتعلقة هبا  ،وحىت ديكن احلكم على جودة الربنامج جيب أن يستطيع :

1

 توجيو ادلدقق يف عملية التدقيق للمؤسسة .
 استعمال الربنامج كوسيلة لتربير حقوق ادلدقق و أتعابو.
 ربسُت اإلدارة و إشراكها يف ادلسؤولية .
 تكوين أساس دلعرفة ادلدقق عن مدى التقدم يف العمل.
 استعمالو كوسيلة لتأكد اإلدارة من أن عمل التدقيق سلم ألشخاص أكفاء.
 تشكيل قاعدة معلومات للمدققُت اخلارجيُت حول نشاط التدقيق الداخلي للمؤسسة .
وحىت يكون برنامج التدقيق ذو جودة عالية فعلى ادلدقق أن يقوم بتقييم أورل لنظام الرقابة الداخلية الذي
سيتوذل فحصو فحصا دقيقا دلعرفة مدى كفايتو و سالمتو و مدى إمكانية االعتماد عليو يف خطة عملو و ربديد
سلارر التدقيق و ادلشاكل اليت ستواجهو أثناء القيام دبهمتو.
1شعباين لطفي  ،نفس ادلرجع  ،ص .55
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 - 3أوراق العمل  :إن اجلزء الكبَت من وقت ادلدقق سلصص لتخطيط و إعداد و تدقيق أوراق العمل ألهنا تزيد
من الكفاءة ادلهنية و تساعده يف أداء مهامو و إعداد تقريره ادلتضمن لرأيو الفٍت احملايد عن القوائم ادلالية  ،كما
أن ادلدقق يستعمل أوراق العمل من سجالت زلاسبية ووثائق مالية لتدعيم و إثبات العمل الذي قام بو .
شلا سبق ديكن تعريف أوراق العمل بأهنا  " :تشمل كل األدلة والقرائن اليت يتم ذبميعها بواسطة ادلدقق
إلظهار ما قام بو من عمل  ،و الطرق واإلجراءات اليت اتبعها ،و النتائج اليت توصل إليها  ،وبواسطتها يكون لدى
ادلدقق األسس اليت يستند إليها يف إعداد التقرير والقرائن دلدى الفحص الذي قام بو  ،والدليل على إتباع العناية
ادلهنية أثناء عملية الفحص "

1

بينما أنواع أوراق العمل يف التدقيق و اليت يعتمد عليها ادلدقق يف عملو ىي:

2

 برنامج التدقيق.
 موازين التدقيق :واليت تعرب عن حلقة اتصال بُت حسابات دفًت األستاذ وبُت القوائم ادلالية اخلتامية واليت
يتعُت على ادلدقق أن يبدي رأي يف مدى سالمتها.
 اجلداول ادللحقة :و اليت يتم إعدادىا من رر ادلدقق لإلفصاح عن العمل الذي أصلز يف ذبميع القرائن
واألدلة حىت يتوصل إذل إقناع حول دقة احلسابات .
 ادلصادقات :واليت حيصل عليها ادلدقق من ادلتعاملُت مع ادلؤسسة من زبائن وبنوك وموردين مع التأكد من
مدى صدق ىذه األخَتة.
 احملاضر وادلستخرجات من العقود و السجالت األخرى حبيث يقوم ادلدقق بتدقيق العقود ادلرتبطة
بعمليات ادلؤسسة .
 القيود الدفًتية و التسويات .
 تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة مع بيان نقاط القوة والضعف و التوصيات الالزمة حىت ديكن
القيام بالعمليات التصحيحية.
 ادلسودة األصلية لتقرير ادلدقق و اليت ديكن أن يرجع إليها عند احلاجة.

 1مسعود صديقي  ،زلمد التهامي رواىر" ،المراجعة وتدقيق الحسابات -االطار النظري و الممارسة التطبيقية ،-الطبعة الثانية ،ديوان ادلطبوعات
اجلامعية  ،اجلزائر  ، 2005 ،ص .99
2

زلمد يوسف جربوع  ،مرجع سبق ذكره،ص .111
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 - 4ملفات التدقيق  :إن الطابع الدائم دلهمة ادلدقق ذبعلو ملزما دبسك ملفُت أساسيُت و ادلتمثلُت يف ادللف
الدائم و ادللف اجلاري  ،فمسك ىذين ادللفُت يسمح لو بـ :

1

 ىيكلة مراحل الرقابة و التحقق من مجع كل العناصر الالزمة لإلفصاح برأيو حول احلسابات السنوية
اخلاضعة لفحصو.
 تكوين ادلدقق دلصدر دائم للمعلومات حول ادلؤسسة زلل التدقيق روال قيامو دبهمتو .
 احلفاظ والتسليم عن احلاجة للدليل عن األعمال ادلنفذة والوسائل ادلوضوعة وادلستعملة للوصول عن
اإلفصاح عن رأيو حول درجة عدالة وصدق احلسابات السنوية.
 التطبيق للمعايَت ادلوضوعة الورنية منها والدولية.
 مراقبة العمل ادلنفذ من رر ادلساعدين.
 الملف الدائم  :إن رريقة ترتيب مضمون ادللف الدائم مرتبطة خبصائص ادلؤسسة زلل التقييم
و التنظيم الداخلي دلكتب ادلدقق  ،لكن جيب أن يكون مهيكل حول ما يلي :

2

 عموميات حول المؤسسة محل التدقيق  :وادلتمثلة يف قائمة مشَتة للمؤسسة و الوحدات ادلكونة ذلا
،التنظيم العام  ،وثائق عامة .
 الرقابة الداخلية  :جيب على ادللف الدائم بالنسبة ذلذه النقطة أن حيتوي على كل ما يسمح بتقدير
درجة الثقة اخلاصة بالرقابة الداخلية و ادلخارر العامة (وصف الوظائف و ادلهام  ،القوائم ادلالية
االستقصاء  ،خرائط التديفق ......اخل ).
 معلومات محاسبية و مالية  :ادلتمثلة يف ادلخطط و الدليل احملاسيب ادلستعمل ،اإلجراءات احملاسبية
واذلياكل التنظيمية للمصلحات احملاسبية ،حجم ادلعلومات حسب الطبيعة ،ررق و إجراءات التقييم
وسبثيل احلسابات ،احلسابات السنوية للسنوات ادلالية الثالثة األخَتة ،السياسة ادلالية ،حالة اخلزينة
و التمويل ،نسب اذليكلة و التسيَت ادلعربة .
 معلومات قانونية جبائية و اجتماعية  :و تتمثل يف عقد التأسيس و الوثائق األخرى ذات الطابع
القانوين ،قرار تعيُت مدقق احلسابات و الدليل على أن كل الواجبات القانونية لتعيينو مت تطبيقها من
1زلمد يوسف جربوع  ،نفس ادلرجع  ،ص . 441
 2لطفي شعبان  ،مرجع سبق ذكره ص.60
28

الفصل األول :اإلطار العام لتدقيق الحسابات
إعالن يف اجلزائر  ،قائمة ادلسامهُت مع عدد األسهم اليت ىي حبوزة كل واحد منهم ،وثائق متعلقة
بالنظام اجلبائي و االجتماعي للمؤسسة  ،زلاضر اجملالس و اجلمعيات  ،تقارير مدققي احلسابات
السابقون يف حالة ما إذا دل يكن ادلدقق ادلعُت ىو األول .
 خصائص اقتصادية و تجارية  :ادلتمثلة يف اجملال الذي تنشط فيو ادلؤسسة  ،وصف ألىم الدورات
 ،مكانة ادلؤسسة يف السوق  ،الزبائن و السياسات التجارية .
 معلومات خاصة بالمعلوماتية  :تتمثل اذليكل التنظيمي اخلاص دبصلحة ادلعلومات ،األدوات
و األنظمة ادلستعملة  ،الربامج و الوثائق ادلصدرة.
كما ديكن تنظيم و تقسيم ادللف الدائم إذل عدة ملفات جزئية اليت تسهل ترتيب الوثائق و استشارهتا ،حبيث
ديكن تكوين ملفات جزئية لكل ما ذكر سابقا مثل  :ملف جزئي للمعلومات القانونية  ،اجلبائية  ،االجتماعية
،ملف جزئي للمعلومات اخلاصة بادلعلوماتية ...اخل ،كما ديكن استعمال أوراق متحركة يسجل عليها مضمون
ادللف اجلزئي.
 الملف الجاري  :عكس ادللف الدائم ادلستعمل روال مهمة ادلدقق اليت تصل إذل عدة سنوات (ثالث
سنوات قابلة للتجديد) ،فإ ن ادللف اجلاري يتكون من كل عناصر ادلهمة اليت تتجاوز السنة ادلالية اليت
تتم فيها عملية التدقيق فهذا ادللف جيب أن يشمل معظم األعمال ادلنفذة انطالقا من ادلنهجية ادلتبعة
لتنفيذ ادلهمة والعناصر اليت أدت بادلدقق إذل التصريح برأي حول درجة صحة ومصداقية احلسابات
السنوية  ،الستعمال ىذا ادللف ال ديكن االستغناء عنو لألسباب التالية :
 يؤدي إذل ربكم أحسن بادلهمة.
 مرجع لألعمال ادلنفذة و االختبارات.
 التحقق من التنفيذ التام للربنامج دون سهو.
 تربير رأي ادلصرح و تسهيل كتابة التقرير.
كما أن ادللف اجلاري مهيكل حول ادلعلومات التالية :

2

 التنظيم و التخطيط للمهمة .

 1عبد الفتاح الصحن  ،مرجع سبق ذكره ص .30
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 تقييم الرقابة الداخلية .
 مراقبة احلسابات السنوية .
 ربقيقات خاصة آو قانونية.
 مراجع أو وثائق .
و ديكن استعمال ادللفات اجلزئية و األوراق ادلتحركة للملف اجلاري مثلما مت التطرق إليها يف ادللف الدائم
كما على ادلدقق أن يتحلى بالسرية من حيث ادلعلومات اليت يتلقاىا من رر ادلؤسسة  ،خاصة إذا علمنا أن
ادللف الدائم و ادللف اجلاري مها ملك ادلدقق إال السجالت و الوثائق اليت ىي ملك ادلؤسسة و اليت يستعملها
ويتطلع عليها أثناء قيامو بعملية التدقيق  ،كما عليو أن حيتفظ بادللف الدائم و اجلاري دلدة ال تقل على عشرة
سنوات و ذلك ربقا ألحكام ادلادة الثانية عشر من القانون التجاري .
ثانيا  :تقييم نظام الرقابة الداخلية
يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية نقطة البدء يف التدقيق ادليداين ،فهو يعطي ادلدقق األساس الذي يبٍت عليو
اختباراتو واستنتاجاتو و ينبغي التأكيد على ضرورة تقييم نظام الرقابة الداخلية وذلك حىت يتسٌت للمدقق فحص
احلسابات ،وتكمن ىذه الضرورة يف األسباب التالية:
-1

ليس باستطاعة ادلدقق التأكد من أن كل التسجيالت تعكس كل العمليات بالرغم من تدقيق كل
التسجيالت ،وال يتأكد من ذلك إال بعد تقييم سلتلف النظم اجلزئية ومعرفة أهنا خالية من األخطاء.

-2

ال ديكن للمدقق عمليا تدقيق كل احلسابات ولكن جزء منها فقط ،وللحكم على أن الكل صحيح عليو
التأكد من أن كل عملية تفسر وتسجل بنفس الطريقة.

-3

يقوم ادلدقق بتدقيق مستندي أي دراسة ادلستندات ادلربرة للعملية وعليو لكي يثق يف ىذه األخَتة
خصوصا إذا كانت ربضر داخل ادلؤسسة أن يعر كيفية إعدادىا ،تدقيقها عرب سلتلف ادلصاحل اليت سبر
هبا واحملافظة عليها يف األرشيف.

فحص وتقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية ألية مؤسسة ،يتضمن اخلطوات التالية :

1

 جمع اإلجراءات  :يتعر ادلدقق على نظام الرقابة من خالل مجعو لإلجراءات ادلكتوبة وتدوينو دللخصات
ذلا .إن نظام الرقابة الداخلية نظام شامل وحسب النظرية العامة العامة للنظم فإنو يتكون من أنظمة جزئية
 1عبيد سعيد ادلطَتي  "،مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة _ تحديات و قضايا معاصرة _"،دار ادلريخ للنشر  ،السعودية ، 2001 ،ص .15
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خاصة دبختلف العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة ،وكل نظام جزئي حسب نفس النظرية ديكن أن جيزأ بدوره
إذل أنظمة جزئية وىكذا.
 اختبارات الفهم  :حياول ادلدقق أثناء ىذه اخلطوة فهم النظام ادلتبع وعليو أن يتأكد من أنو قد فهمو وذلك
عن رريق قيامو باختبارات الفهم والتطابق ،أي يتأكد من أنو فهم كل أجزائو وأحسن تلخيصو لو بعد تتبعو
للعمليات .
 التقييم األولى لنظام الرقابة الداخلية  :باالعتماد على اخلطوتُت السابقتُت ،يتمكن ادلدقق من إعطاء تقييم
أورل للرقابة الداخلية باستخراجو مبدئيا لنقاط القوة ( ضمانات تسمح بالتسجيل اجليد للعمليات ) ونقاط
الضعف ( عيوب يًتتب عنها خطر ارتكاب أخطاء وتزوير  ).تستعمل ىذه اخلطوة يف الغالب استمارات
مغلقة  ،أي استمارات تتضمن أسئلة يكون اجلواب عليها إما بنعم أو بال ،وعليو يستطيع ادلدقق يف هناية
ىذه اخلطوة ربديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفو.
 اختبارات االستمرارية :يتأكد ادلدقق من خالل ىذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة ادلتوصل إليها
يف التقييم األورل للنظام نقاط قوة فعال أي مطبقة يف الواقع وبصفة مستمرة ودائمة .إن اختبارات االستمرارية
ذات أمهية قصوى مقارنة باختبارات الفهم والتطابق ألهنا تسمح للمدقق أن يكون على يقُت بأن اإلجراءات
اليت راقبها إجراءات مطبقة باستمرار وال ربمل خلال .حيدد حجم ىذه االختبارات بعد الوقو

على

األخطار احملتملة الوقوع عند دراسة اخلطوات السابقة ذلا  ،كما تعترب دليل إثبات على حسن السَت خالل
الدورة ويف كل مكان.
 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية  :باعتماده على اختبارات االستمرارية يتمكن ادلدقق من الوقو
على ضعف النظام وسوء تسيَته ،عند اكتشا

سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة ،ىذا باإلضافة إذل

نقاط الضعف اليت توصل إليها عند التقييم األورل لذلك النظام باالعتماد على النتائج ادلتوصل إليها ( نقاط
القوة ونقاط الضعف ) يقدم ادلتدخل حوصلة يف وثيقة شاملة ،مبينا آثار ذلك على ادلعلومات ادلالية مع
تقدم اقًتاحات قصد ربسُت اإلجراءات .سبثل وثيقة احلوصلة ىذه يف العادة تقارير حول ادلراقبة الداخلية
يقدمو ادلدقق إذل اإلدارة ،كما سبثل أحد اجلوانب اإلجيابية دلهمتو.

 1عبيد سعيد ادلطَتي ،نفس ادلرجع  ،ص .12
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ويف ضوء تقرير النظام يقرر ادلدقق ما يلي:

1

 مدى االعتماد على النظام ككل أو أجزاء منو ،ومدى مالئمتو يف ربقيق الدقة احملاسبية للبيانات وما
يًتتب عليها من معلومات .
 ربديد نطاق عمل ادلدقق وما يًتتب على ذلك من ربديد أدلة التدقيق ادلطلوبة ومدى امتداد
الفحص لعمليات ادلشروع .
 تقدم التوصيات و االقًتاحات لتعديل النظام دبا يتوافق مع كفاءة النظام وإمكانية االعتماد عليو
و ديكن تلخيص ىذه ادلرحلة يف الشكل ادلوارل :

 1عبد الفتاح الصحن  ،مرجع سبق ذكره ،ص 12

.
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الشكل رقم  : 12مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية
مجع اإلجراءات

استعمال خرائط تتابعالوثائق ما بُت ادلصاحل
-ادللخصات

اختبار التطابق

تتبع بعض العمليات هبد
فهم النظام و حقيقتو

تقييم نظام
الرقابة

تقييم أورل للنظام

نقاط قوة النظام-نقاط ضعف النظام

الداخلية

اختبارات االستمرارية

اختبارات للتأكد منتطبيق نقاط القوة يف الواقع

تقييم هنائي للنظام

نقاط قوة النظام و وثائقاحلوصلة
-ضعف يف تصور النظام

ادلصدر :زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره ،ص .13
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المطلب الثالث :أدلة اإلثبات وتقرير مدقق الحسابات
إن ادلعيار الثالث من معايَت العمل ادليداين و الذي تطرقنا لو ينص على أن ادلدقق ملزم باحلصول على القدر
الكايف من األدلة و القرائن عن رريق عملية الفحص اليت يقوم هبا أثناء عملية التدقيق و ادلالحظة واالستفسارات
و ادلصادقات وغَتىا وحىت يبدي برأي فٍت سليم حول القوائم اليت مت تدقيقها .
أوال :أدلة اإلثبات
ألدلة اإلثبات أنواع وقرائن عديدة كما ىناك وسائل جلمعها نوجزىا فيما يلي
-1

أنواع أدلة اإلثبات وقرائنه  :ىناك العديد من أنواع أدلة اإلثبات و القرائن أمهها :

1

 الفحص الفعلي أو ادلادي و الذي يتم من رر ادلدقق للتأكد من وجود ادلمتلكات اليت تظهرىا
ادلؤسسة.
 شهادات شفوية أو ربريرية مت إعدادىا داخل ادلؤسسة أو من رر خارجي.
 العمليات احلسابية اليت يدققها ادلدقق.
 سالمة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة .
 سجالت كاملة ،مفصلة و منظمة.
 الشهادات الر مسية وغَت الرمسية لرؤساء و عمال ادلؤسسة زلل التدقيق .
فاجلرد الفعلي أو ادلادي يعترب من أىم القرائن واألدلة و اليت جيب على ادلدقق أن يقوم أثناء فحص ادلركز
ادلارل للمؤسسة ذلك دون اخللط بُت الوجود الفعلي و ملكية ادلؤسسة لألصل .
أما بالنسبة للشهادات اليت حيصل عليها ادلدقق واليت مت إعدادىا داخل ادلؤسسة أو خارجها  ،تستعمل
كدليل للتقييم احملاسيب  ،فعلى سبيل ادلثال التأكد من أرصدة الزبائن و ادلوردين  ،فهذه العملية تتم عن رريق
وثائق مرسلة من ررفهم إذل ادلؤسسة و اليت يستحسن أن تصل إذل ادلدقق بطريقة مباشرة .
أما العمليات احلسابية اليت يقوم بتدقيقها ادلدقق  ،فتعترب دليل مهم يف عملية التدقيق لكثرة األخطاء من
بينما سالمة و دقة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة يعترب كدليل قارع على جودة النظام وبالتارل ربديد ادلدقق
لنطاق فحصو وعدم توسيع االختبارات نظرا خللو ىذه األخَتة من األخطاء وحاالت الغش والتالعب يف أمالك
ادلؤسسة .
 1خالد أمُت  ،مرجع سبق ذكره ،ص.100
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وسائل جمع األدلة والقرائن  :تعرضنا فيما سبق إذل أنواع أدلة اإلثبات يف التدقيق ،وسنتناول من خالل
ما يلي الوسائل ادلتاحة للمدقق للحصول على ىذه األدلة و اليت من أمهها :

1

 الجرد الفعلي  :إن فكرة اجلرد الفعلي بسيطة يف حد ذاهتا  ،حبيث تقوم على معاينة الشيء زلل الفحص
ورأيتو من رر ادلدقق  ،فعملية اجلرد الفعلي تستلزم القيام بعملية العد أو القياس أو الوزن حسب ربيعة
العنصر زلل الفحص  ،ومن الواضح أن رلال استعمال ىذه الوسيلة مقصورة على بعض أنواع األصول
ذات الكيان ادللموس  ،واجلرد الفعلي ال يثبت إال بوجود األصل زلل الفحص  ،أما بالنسبة دلشكلة
ادللكية و التقييم فإنو يلزم ازباذ إجراءات أخرى دلعاجلة ىاتُت ادلشكلتُت.
 التدقيق المستندي :تعترب ادلستندات ادلتبادلة بُت ادلؤسسة و ادلتعاملُت معها أدلة كتابية  ،كما سبثل ىذه
ادلستندات أساسا للقيود احملاسبية  ،فيعتمد ادلدققُت بصورة كبَتة على ادلستندات لتدقيق صحة القيود
ادلثبتة يف الدفاتر فعلى سبيل ادلثال يلجأ ادلدقق إذل فحص فواتَت الشراء ومقارنتها بادلبالغ ادلقيدة بدفاتر
اليومية .
 طريقة المصادقات  :هتد

ىذه الطريقة إذل احلصول على بيان مكتوب من ادلتعاملُت اخلارجيُت عن

ادلؤسسة  ،كما تعترب ىذه الطريقة من أصلح الطرق ادلتاحة للمدقق للحصول على أدلة إثبات و اليت ديكن
االعتماد عليها  ،فهذه الطريقة تستعمل للتحقق من ادلبالغ ادلستحقة على مديٍت ادلؤسسة  ،ومن ادلبالغ
ادلستحقة على ادلؤسسة للغَت  ،كما تستعمل كذلك يف التحقق و التأكد من أرصدة حسابات البنوك
على اختال

أنواعها ويف التحقق من ملكية ادلؤسسة للبضاعة ادلسجلة يف حساب بضائع لدى الغَت

...اخل .
فهد ادلدقق من إرسال ادلصادقات إذل الغَت ىو احلصول على أدلة إثبات خارجية مستقلة ،لذلك يستحسن
أن ال تقع ىذه األخَتة يف أيدي عمال ادلؤسسة حىت ال تفقد ىذه ادلصادقات حجيتها وذلك لوجود احتمال
التالعب فيها أو حىت إخفائها.
 طريقة االستفسارات  :يقوم ادلدقق من خالل تطبيقو ذلذه الطريقة بتوجيو أسئلة و احلصول على إجابات
عن ىذه األسئلة  ،وديكن ذلذه اإلجابات أن تكون رمسية مكتوبة من خالل مناقشات بُت ادلدقق و عمال

 1زلمد خضَت  " ،المراجعة المفاهيم والمعايير واإلجراءات " ،الطبعة الثانية  ،جامعة ادللك سعود  ،السعودية ، 1996،ص. 166 -165
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ادلؤسسة .فاإلجابات عن عدة أسئلة مرتبطة ببعضها البعض قد تؤدي إذل احلصول على أدلة رادلا كانت
اإلجابات عن ىذه األسئلة معقولة ومتناسقة .
 التدقيق الحسابي :يشمل التدقيق احلسايب تدقيق الًتحيل إذل دفًت األستاذ حىت يقتنع ادلدقق من صحة
الًتحيل  ،كما أن تدقيق اجملاميع والًتحيل ديثل جزءا مهما يف عملية التدقيق  ،بينما االختبارات اليت يقوم

هبا ادلدقق يف ىذا المجال تتوقف على قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية .
 الربط بين المعلومات و المقارنات  :إن نظام القيد ادلزدوج جعل وجود الًتابط بُت احلسابات و البنود
ادلختلفة  ،و تستعمل عبارة ادلطابقة بشكل واسع من رر ادلدققُت للتعبَت عن الربط بُت رصيد أحد
احلسابات و رصيد حساب أخر كمطابقة رصيد البنك بادلؤسسة و الرصيد الذي يظهر يف كشف
البنك.
ثانيا  :تقرير مدقق الحسابات
عند هناية عملية التدقيق يقوم ادلدقق بإعداد تقرير يتضمن رأيو الفٍت احملايد خبصوص القوائم ادلالية و مدى
صحتها و مصداقيتها  ،كما حيتوي ىذا التقرير على النتائج و ادلالحظات ادلسجلة بشأهنا .
فالتقرير يعترب ادلنتج النهائي لعملية التدقيق لذلك مت وضع معايَت البد من االلتزام هبا أثناء إعداده حبيث
تتعلق ىذه ادلعايَت بكيفية و زلتوى التقرير.
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مفهوم التقرير
يعرب التقرير عن عملية التدقيق فهو وسيلة لنقل البيانات و احلقائق و الرأي بشكل واضح و مفهوم

لطاليب خدمات التدقيق  ،فالتقرير يؤدي وظيفة إخبارية وإعالمية ىامة  .فمسؤولية ادلدقق زلددة باآلراء
ادلنبثقة من تقارير التدقيق  ،حبيث ينص التقرير عما إذا كانت القوائم ادلالية قد أعدت ربقا دلبادئ احملاسبة
ادلتفق عليها وعما إذا مت إتباع ىذه ادلبادئ بصورة ثابتة و شلاثلة لذلك اليت اتبعت يف الدورة السابقة  ،وأي
مالحظات تتعلق بكفاية و مالئمة البيانات ادلوضحة والظاىرة يف القوائم ادلالية  ،وأخَتا جيب أن حيتوي
التقرير عن رأي ادلدقق حيال القوائم  ،ومنو تعريف التقرير على أنو " وثيقة مكتوبة و صادرة من شخص
مهٍت الذي ىو ادلدقق ديتاز باألىلية إلبداء رأي زلايد حول القوائم ادلالية و اإلجراءات اليت قام بفحصها يف
ادلؤسسة ومدى دقة و صحة البيانات وادلعلومات اليت اعتمد عليها إلبداء الرأي  ،وما إذا كانت القوائم
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ادلالية اليت أعدهتا ادلؤسسة تعطي صورة صادق و عادلة عن مركزىا ادلارل و النتيجة اليت سجلتها خالل
السنة ادلالية زلل التدقيق .
-2

1

أنواع التقرير
سبق و أن ذكرنا أن اذلد

الرئيسي من وراء عملية التدقيق ىو إعطاء رأي فٍت زلايد حول مدي

صحة القوائم ادلالية اليت قامت بإعدادىا ادلؤسسة ومدى سبثيلها للمركز ادلارل و نتائج أعمال هناية الفًتة
ادلالية و ىذا الرأي يكون متضمنا يف تقرير مكتوب يعده ادلدقق بعد انتهاء عملية التدقيق  ،فهناك نوعان
من تقارير ادلدقق  ،التقرير العام والتقرير اخلاص .
 التقرير العام  :يتم إعداد ىذا التقرير من رر ادلدقق للمصادقة على احلسابات السنوية للمؤسسة
ويتضمن ىذا التقرير :

2

 التذكَت بكيفية تعيُت ادلدقق من رر ادلؤسسة.
 التعر على ادلؤسسة و الدورة زلل التدقيق .
 الوثائق ادلالية اليت خضعت للفحص سبضى و ترفق بتقرير كمالحق مع حق ذكر التواريخ اخلاصة هبا.
 الًتكيز على أن عملية ادلدقق سبت وفقا دلعايَت التدقيق ادلقبولة و ادلتعار عليها .
 عرض التدقيق لألخطاء والنقائص ادلكتشفة بكل وضوح مع ذكر أثارىا على نتيجة ادلؤسسة باألرقام .
 ادلصداقية على ادلعلومات ادلقدمة من رر رللس اإلدارة واخلالفات احملتمل أن تكون حول ادلعلومات
اإلضافية اليت رلبها من ىذا اجمللس .
 رأي ادلدقق حول مدي عدالة القوائم ادلالية و احملاسبية يف سبيل الوضع ادلارل و نتائج األعمال.
 أسباب التعديالت احملتملة واليت زبص الطرق ادلتبعة يف التقييم و ررق إظهار القوائم ادلالية مع تبيان أثار
ذلك .
وعند ربليل العبارات اليت تستعمل يف التقرير جيب أن يتضح :

3

 أن مسؤولية إعداد القوائم ادلالية تقع على عاتق ادلؤسسة .
 أن مسؤولية إعداد التقرير تقع على عاتق ادلدقق .
 1زلمد بوتُت  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.49
 2عبيد سعيد ادلطَتي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 50
3نفس ادلرجع  ،ص .54
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 االلتزام دبعايَت التدقيق ادلقبولة و ادلتعار عليها عند إبداء الرأي و كافة اإلجراءات األخرى اليت يرى
أهنا ضرورية للتدقيق .
 إن التقرير يغطي فًتة زلددة و معروفة .
أما خاسبة التقرير فيجب أن تكون واضحة يصادق فيها ادلدقق بتحفظ أو بدون ربفظ أو يرفض ادلصادقة
بأدلة:

1

 المصداقية بدون تحفظ  :تعٍت ىذه ادلصادقة أن القوائم ادلالية اليت مت تدقيقها تتصف دبستوي عارل
من الشرعية و الصدق و ديكن أن يرفق ىذا النوع من ادلصادقة دبالحظات ىدفها الشرح للمسامهُت
ودون أن يكون ذلذه ادلالحظات اثر على حقيقة احلسابات .
 المصادقة بتحفظ  :وتعٍت أن األخطاء ادلسجلة و النقائص اليت مت الوقو عليها من رر ادلدقق ال
سبس بصدق و شرعية احلسابات .
 رفض المصادقة  :يعٍت ىذا الفرض أن األخطاء والنقائص اليت مت اكتشافها خطَتة شلا تفقد
احلسابات شرعيتها وصدقها وديكن أن يأيت رفض ادلصادقة على احلسابات من رر ادلدقق نتيجة ما
يلي :
 وجود عراقيل حالة دون استطاعة ادلدقق القيام دبهمتو .
 الرفض القارع للمسؤولُت بالقيام بالتعديالت ادلقًتحة من رر ادلدقق.
كما ذبدر اإلشارة إذل أن التقرير جيب أن حيمل اسم ادلؤسسة زلل التدقيق مع توجيو تقرير إذل رللس اإلدارة أو
ادلدير العام  ،كما جيب أن يكون التقرير موقع باإلمضاء الشخصي للمدقق
 التقرير الخاص  :يكتب ادلدقق تقريرا خاصا حول االتفاقيات اليت أبرمتها ادلؤسسة مع الغَت وادلنصوص
عليها قانونا ويتضمن ىذا القرير ما يلي :

2

 قائمة االتفاقيات ادلربمة وادلستفيدين منها.
 شروط إبرامها ورأيو حول ىذه االتفاقيات.

 1زلمد خضَت  ،مرجع سبق ذكره ،ص . 56
2نفس ادلرجع  ،ص .57
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كما أن على ادلدقق أن يتأكد قبل كتابة ىذا التقرير من عدم وجود اتفاقيات أخري جديدة دل يكن على دراية
هبا  ،باإلضافة إذل التقريرين العام واخلاص ىناك تقرير حول نظام الرقابة الداخلية ( يستخرج عيوب ومزايا نظام
الرقابة الداخلية ويقدم لإلدارة حىت تكون على علم دبدى كفاية نظام رقابتها الداخلية ).
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خالصة الفصل األول :
بعد دراستنا ذلذا الفصل و اخلاص باإلرار العام لتدقيق احلسابات ديكن أن نستخلص بأن التدقيق عمل
منظم لو خصائص و فروض  ،يعمل على ذبميع و تدقيق موضوعي لألدلة ادلتعلقة باألحداث و التصرفات
االقتصادية من أجل التأكد من درجة التوافق بُت ىذه ادلعلومات و ادلعايَت ادلوضوعة مع توصيل النتائج
للمستخدمُت و ذوي االىتمام كما أهنا تشمل على العديد من األنواع يعمل كل واحد منها على ربقيق غرض
معُت ،حيث أصبح التدقيق ذو أمهية كبَتة يف ظل االقتصاديات احلديثة و يظهر ىذا يف تطور ادلعايَت الدولية
دلمارسة مهنة التدقيق و ادلعايَت ادلهنية.
كما نصت ىذه ادلعايَت على الضوابط و األسس اليت ربكم قسم التدقيق دبا ديكنو من ربقيق أىدافها
بكفاءة و ىذا باالعتماد على تقنيات و أدوات و إتباعو دلراحل من أجل التطبيق السليم لو.

40

:

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
تمهيد الفصل الثاني :
لقد مر العادل يف السنوات األخَتة بالعديد من التغَتات سبثلت أساسا يف العودلة و الفضائح و االهنيارات اليت
مست كربيات ادلؤسسات يف العادل  ،شلا أدى إذل زيادة االىتماـ دبهنة التدقيق كأداة رقابة تضمن قدرت ادلؤسسة على
مواكبة اخلطى ادلتسارعة و ادلتغَتات اليت ؽلر هبا العادل .
كما أصبحت احلاجة ملحة إذل دعم حوكمة ادلؤسسات اليت ترتكز على التدقيق باعتباره من اآلليات اليت تقوـ
عليها  ،فتقييم نظاـ الرقابة الداخلية و تقوية العالقة بُت أطراؼ حوكمة ادلؤسسات تعد من األمور الضرورية الستمرار
ادلؤسسة و قدرهتا على ربقيق أىدافها .
وإلدلاـ أكثر دبهاـ التدقيق يف دعمو دلبادئ احلوكمة ارتأينا إذل تقسيم ىدا الفصل إذل ثالثة مباحث :
ادلبحث األوؿ  :مدخل مفاىيمي حلوكمة ادلؤسسات .
ادلبحث الثاين  :مبادئ حوكمة ادلؤسسات.
ادلبحث الثالث  :عالقة التدقيق حبوكمة ادلؤسسات.
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المبحث األول  :مدخل مفاىيمي لحكومة المؤسسات
تعترب ادلؤسسة من العناصر األساسية يف تنمية أي رلتمع كاف فبنيتها االجتماعية و االقتصادية و القانونية
وتفاعلها مع احمليط الداخلي و اخلارجي باإلضافة إذل األحداث اليت شهدىا العادل من فضائح و أزمات مست كربيات
ادلؤسسات يف العادل  ،أدت إذل اىتماـ احلكومات و ادلنظمات الدولية و الباحثُت سواء كانوا اقتصاديُت أو اجتماعيُت
هبذه اخللية فتطبيقها يف ادلؤسسة ما ىو إال إسقاط لسبل تنميتها انطالقا من ضماف مصاحل و أىداؼ ادلتعاملُت فيها
ومعها.
المطلب األول  :أسباب ظهور حوكمة المؤسسات
ىناؾ عدة أسباب لظهور حوكمة ادلؤسسات نذكرىا يف ما يلي :
أوال  :نظرية الوكالة
يعترب الفصل بُت ادللكية و التسيَت من العوامل األساسية لظهور نظرية الوكالة.
-1

تعريف نظرية الوكالة:

يعترب جانسن و ماكلينغ  jensen & maclingمن األوائل الذين تطرقوا لنظرية الوكالة هبذا ادلصطلح فعرفوىا
على أهنا  " :تعاقد بُت عدة أطراؼ و فيو ادلالك أو األصيل (ادلوكل ) يوكل أو يفوض أطراؼ آخرين (موكلُت )من أجل
تنفيذ ادلهاـ و بالتفويض تصبح ذلم السلطة يف ازباذ القرار" .

1

كما تعرف على أنها  ":عقد يلتزـ دبوجبو شخص أو عدة أشخاص (ادلوكل أو ادلساىم ) شخص أخر (الوكيل أو
ادلسَت) من أجل القياـ بأعماؿ بامسو  ،شلا يؤدي إذل تفويض ادلوكل الرئيسي جزء من سلطة ازباذ القرار للوكيل ".

2

كما وصفت نظرية الوكالة في المؤسسة بأنها  :رلموعة من العالقات التعاقدية  ،وأف وجود ادلؤسسة يتحقق من
خالؿ واحد أو أكثر من ىذه العقود االتفاقية ،وأف عقود االستخداـ ما ىي إال أدوات لتخصيص ادلوارد ووصف الغرض
من نشاط ادلؤسسة وبالتارل ؽلكن دراسة سلوؾ ادلؤسسة عن طريق ربليل اخلصائص العامة لعقود التوظيف اخلاصة هبا .

 1عمر علي عبد الصمد  ،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات  ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت  ،كلية العلوـ
االقتصادية  ،جامعة ادلدية  ، 2009 ،ص. 3
 2نفس ادلرجع  ،ص .5

 3طارؽ عبد العاؿ ضبادة  ،حوكمة المؤسسات – مفاىيم – المبادئ – التجارب  ،،الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2005 ،ص . 67
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وبالعودة إذل بعض شليزات الوكالة صلد :

1

 تناظر العالقة  :األصيل يفوض الوكيل فلو حرية القرار  ،فادلشكل الذي قد يواجو األصيل ىو ما غلب فعلو
حىت ؼلتار الوكيل القرار األمثل.
 عالقة ناشئة تلقائيا  :نشأت ىذه العالقة من استقاللية و تفكَت األفراد  ،كل طرؼ يرى أف ما غلب أف
يفعلو ػلقق منافع .
 العالقة بُت األفراد رلسدة بعقود ؽلكن أف تكوف رمسية أو غَت رمسية.
 سبب ىذه العالقة تعدد التحويالت الوكالية.
-2

عالقة الوكالة بين أصحاب المصالح

ىذه العالقة بُت ادلالك و ادلسَت ؽلكن ربويلها بُت مسَت ومستخدـ الذي قد ؽلثل الكثَت من األحياف قاعدة ىذه
العالقة  ،فعلى ادلسَت نقل ىذه الوكالة إذل مستخدميو و زلاولة ترسيخو لثقافة تنظيمية لديهم ذبعلهم يعوف يف نشاطهم
بالعمل الذي يقوـ بو ادلسَت  ،و الذي طبعا يًتتب عنو تكاليف وكالة خاصة يف ربويلو ذلم ،كما غلب أف يوفر
للمستخدمُت ما ىم زلتاجُت لو من أجل ربقيق اذلدؼ اجلماعي فمثال توفَت الوسائل و ادلوارد اليت ذبعل ادلستخدـ يبدع
و ينشئ القيمة  ،فبهذه الطريقة يتمكن ادلسَت من إغلاد احللوؿ ادلناسبة للمشاكل اليت قد تؤثر على قراره و تعرقل العالقة
بينو و بُت األصيل  ،من خالؿ ربويل ادلسَت لعالقة الوكالة  ،يتبُت أنو قد قاـ بدور وسيط بُت ادلالك و ادلستخدـ  .كما
أف للمؤسسة أطراؼ خارجيُت لديهم مصاحل مباشرة و غَت مباشرة معهم فعلى ىذا ادلسَت أف ػلسن التفاوض معهم يف
الوقت ادلناسب حىت يقلل من التكاليف يف النشاطات االقتصادية اليت تربطو معهم و ربقيق أرباح إضافية ردبا تكوف غَت
متوقعة .

2
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تكاليف الوكالة

تولد عالقات الوكالة مشاكل ناتج عن تضارب ادلصاحل فاذليكل التنظيمي لإلدارة غلب أف يكوف مهيكال بصفة
زلكمة حىت يتم التخفيف و التقليل من حدة ىذه ادلشاكل  ،و ىذا بوضع نظم توجيو و مراقبة من أجل تسطَت مصاحل

 1طارؽ عبد العاؿ ضبادة  ،نفس ادلرجع  ،ص . 67
 2نفس ادلرجع  ،ص . 69
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كل فرد سواء كاف أصيل أو وكيل حيث عرؼ بازؿ تكاليف الوكالة أهنا  :التكاليف الناذبة عن القياـ بعملية ربويلية
كتحويل ادللكية من األصيل إذل الوكيل فالربح الذي يأخذه ادلسَت ىو تكلفة ربويلية أو تكلفة وكالة

1

ثانيا  :الفضائح المالية
أدت االهنيارات ادلالية و الفضائح اإلدارية بادلؤسسة العمالقة يف العديد من الدوؿ و اليت كاف ذلا و ما يزاؿ األثر
البالغ على اقتصاديات الدوؿ اليت تؤدي إذل ظهور الفساد ادلارل و اإلداري بادلؤسسات و الذي يؤدي بطبيعة احلاؿ إذل
حدوث تلك االهنيارات و الفضائح  ،و لعلى من أىم ىذه الفضائح ما حدث لشركة انروف للطاقة () Enron
و شركة االتصاالت  WorldComو الشركة األروبية لألغذية  par malateو اليت تبُت يف ما بعد أف العيب
ليس دبعايَت احملاسبة و لكن يف سلوكيات مطبقيها فما جاء يف قضية (أنروف ) أف معايَت احملاسبة كانت تنص على آليات
معينة غلب إتباعها عند إنشاء شركة ذات أىداؼ زلددة إال أف إدارة (انروف ) دل تتقيد هبا  ،حيث غض مدققهم
اخلارجي الطرؼ عن عملية عدـ التقيد و بالتارل يف احلالتُت أتبعت اإلدارة و مدققها األسلوب الالأخالقي.

2

و ىذا ما أدى باحلكومة األمريكية إذل إصدار قانوف  Sardanes-Oxley actifيلزـ ادلؤسسات ادلدرجة
باألسواؽ ادلالية األمريكية بالتقيد بو و تطبيق صبيع بنوده كدعامة حلوكمة ادلؤسسات و الذي أحدث تغَتات جوىرية على
بيئة األعماؿ بشكل عاـ و بيئة مهنة احملاسبة بشكل خاص .

3

و لقد أثر التشريع الضرييب اجلديد الصادر يف الواليات ادلتحدة األمريكية على جودة اإلبالغ ادلارل و ىذا فيما
ؼلص إدارة احلسابات حيث يتم الًتكيز على استخداـ معايَت احملاسبة حبذافَتىا و ىكذا إرغاـ ادلؤسسة بتوظيف أشخاص
على خربة عالية دبعايَت احملاسبة و إلزاـ ادلدققُت اخلارجيُت دبقابلة جلنة التدقيق  ،و تقدًن تقاريرىم إليها  ،و كذا تعاوهنم
مع قسم التدقيق الداخلي أما بالنسبة للتدقيق الداخلي فقد نص على ضرورة استقالليتو و غلب أف يقوـ بعمليات ربليل
ادلخاطر قبل اإلقداـ على وضع أي خطة للتدقيق  ،و االقتناع بأف تقرير ادلدقق الداخلي سيكوف لو األثر الرئيسي يف
إصلاح ادلؤسسة أما بالنسبة للجاف التدقيق اليت اعتربىا عنصرا رئيسيا يف عمل ادلؤسسة و خصوصا بعد تركيزىا على
توظيف أعضائها من ذوي أصحاب السمعة النزيهة واخلربات العالية  ،فقد حدد ىذا القانوف مهاـ كل آلية من آليات

 1ىشاـ سفياف سلواتشي  ،تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (مدخل لتطبيق حوكمة المؤسسات و تحسين أداء المؤسسة )  ،مذكرة مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت ،زبصص إدارة أعماؿ  ،البليدة  ،جامعة البليدة  ، 2008 ،ص . 29
2ظاىر شاىر القشي  "،حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و اإلداري" ،الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2006 ،ص . 31

3ظاىر شاىر القشي  ،انهيار بعض الشركات العالمية و أثرىا على البيئة المحاسبية  ،اجمللة العربية لإلدارة ،األردف ، 2005،اجمللد  ،25العدد ، 2ص 13
.
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حوكمة ادلؤسسة و ادلتمثلة يف التدقيق اخلارجي  ،التدقيق الداخلي  ،جلنة التدقيق  ،رللس اإلدارة إضافة إذل اإلدارة العليا
و كذا العالقة الرابطة يف ما بينهم .

1

ثالثا  :العولمة
إف إجراءات العودلة مثل ربرير االقتصاد و تدوليو و التطور يف وسائل االتصاالت و التكامل بُت أسواؽ ادلاؿ
وأيضا التحوالت يف أشكاؿ ملكية ادلؤسسات مع زيادة نشاط ادلساعلُت زادت من احلاجة إذل قواعد فعالة إلدارة
ادلؤسسة حيث :

2

 -1أجربت العودلة العديد من ادلؤسسات على دخوؿ األسواؽ ادلالية العادلية و بالتارل مواجهة منافسة أكرب الندماج
ادلؤسسات و عمليات االستحواذ و التوسع يف األسواؽ لتحقيق السيطرة على ادلؤسسات ،لذلك فاف احلوكمة
الفعالة يف ادلؤسسة أصبحت أحد ادلعايَت األساسية لالستثمار و اإلقراض الذي يضعو ادلستثمروف يف اعتبارىم
عند القياـ بازباذ القرارات االستثمار و ادللكية.
 -2يعترب االستثمار عرب احلدود عنصرا أساسيا من عناصر االستثمار  ،فقد أجربت اخلصخصة احلكومات
و ادلؤسسات على مستوى العادل على تلبية احتياجات القطاع اخلاص الذي يطالب بقواعد إدارة جيدة
للمؤسسات.
 -3أدت عودلة األسواؽ ادلالية إذل تغيَت األظلاط احمللية للتمويل منذ وقت طويل حبيث ازدادت الصعوبات اليت
أصبحت تواجو ادلؤسسات للمحافظة على حصوذلا على التمويل من ادلصادر احمللية اليت كانت  -حىت عهد
قريب  -أسَتة ذلا إما مباشرة عن طريق امتالؾ قدرة كبَت من القطاع ادلارل مثلما كاف علية احلاؿ يف تيالندا أو
روسيا سنة  ، 1998أو بشكل غَت مباشر عن طريق التأثَت على احلكومة اليت كانت بدورىا تسيطر على القطاع
ادلارل كما كاف عليو احلاؿ يف كوريا قبل عاـ  ، 1998أما األف فقد أصبح من غَت ادلمكن االعتماد على ىذه
ادلصادر  ،البنوؾ احمللية و مؤسسات التمويل غَت مصرفية لتوفَت التمويل قليل التكلفة ألنو أصبح عليها بشكل
متزايد مواجهة احلقائق للعودلة ادلتمثلة يف :
 التكلفة العادلية لرأس ادلاؿ بعد تعديلها وفقا للمخاطر .
 القواعد الدولية ادلتشددة إلدارة و عمل ادلخصصات دلواجهة سلاطر االئتماف.
1نعيم دعلش ،الحاكمية المؤسسية بعد مرور عامين على تحديثها  ،اجمللة العربية لإلدارة  ،األردف ، 2004،اجمللد  ،23العدد  ، 4ص .1
 2عثمناي مَتة  ،اىمية تطبيق الحوكمة في البنوك و أثرىا على بيئة األعمال  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَت  ،طلصص علوـ اقتصادية
 ،جامعة ادلسيلة  ،ص-ص . 29-28
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 ازدياد عمليات االندماج الدولية يف القطاع ادلصريف .
و قد أدت ىذه الضغوط على القطاع ادلصريف إذل أف تتوخى البنوؾ احلذر عند قيامها بعملية سبويل ادلؤسسات
حيث أصبحت تعتمد ضمنيا على ادلتغَتات اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات ضمن طريقتها للتصنيف االئتماين للمؤسسات
اليت تقًتض أمواال من البنوؾ .1
المطلب الثاني  :ماىية حوكمة المؤسسات
غلب يف البداية ربديد مفهوـ واضح حلوكمة ادلؤسسات حيث أف تعريفاهتا متعددة تًتاوح بُت تعريفات ضيقة
ربصرىا يف إطار القوانُت و ادلعايَت احملاسبية و متطلبات اإلفصاح و ترتيبات الرقابة الداخلية  ،إذل تعريفات واسعة النطاؽ
ذبعل من احلوكمة ادلكوف األساسي يف طريقة ربديد األىداؼ و تنفيذىا يف ادلؤسسة .
أوال  :نشأت مفهوم حوكمة المؤسسات
نشأ مفهوـ حوكمة ادلؤسسات بعد ظهور نظرية الوكالة و ما تتضمنو من تعارض يف ادلصاحل بُت إدارة ادلؤسسة
و ادلساعلُت و أصحاب ادلصاحل بصفة عامة و ىذا ما أدى إذل زيادة االىتماـ بإغلاد قوانُت و قواعد تنظم العالقة بُت
األطراؼ يف ادلؤسسة  ،ففي عاـ  1997قاـ كل من (  ) Jonson and Mecklingباالىتماـ دبفهوـ حوكمة
ادلؤسسات و إبراز أعليتها يف احلد أو التقليل من ادلشاكل اليت قد تنشأ من الفصل بُت ادللكية و اإلدارة  ،أما يف عاـ
 1987قاـ ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت (  ) AICPAبتشكيل جلنة ضباية التنظيمات اإلدارية ادلعروفة باسم
تريدواي ( )Treadwayو اليت أصدرت تقريرىا ادلتضمن رلموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة
ادلؤسسات و ما يرتبط هبا من منع حدوث الغش و التالعب يف إعداد القوائم ادلالية و ذلك عن طريق االىتماـ دبفهوـ
نظاـ الرقابة الداخلية و تقوية مهمة التدقيق اخلارجي أماـ رللس إدارة ادلؤسسات .
لقد كانت البداية احلقيقية لالىتماـ دبفهوـ حوكمة ادلؤسسات حينما أصدرت جلنة األبعاد ادلالية حلوكمة ادلؤسسات
 Cadburyيف ديسمرب  1992تقريرىا و ادلشكل من قبل اإلدارة تلتقارير ادلالية و سوؽ لندف لألوراؽ ادلالية بعنواف
األبعاد ادلالية حلوكمة ادلؤسسات  ،و لقد أخذت حوكمة ادلؤسسات بعدا أخر بعد حدوث األزمات ادلالية و الفضائح

 1نعيم دعلش  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .30
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ادلالية يف كربيات ادلؤسسات األمريكية يف هناية عاـ  2001وعلى ادلستوى الدورل يعترب التقرير الصادر عن منظمة التنمية
و التعاوف االقتصادي بعنواف مبادئ حوكمة ادلؤسسات و ىو أوؿ اعًتاؼ رمسي دورل بذلك ادلفهوـ.

1

ثانيا  :تعريف حوكمة المؤسسات
على ادلستوى العلمي ال يوجد تعريف موحد متفق علية بُت كافة االقتصاديُت و القانونيُت دلفهوـ حوكمة
ادلؤسسات  corporut governanceو يرجع ذلك اذل تداخلو يف العديد من األمور التنظيمية و االقتصادية
وادلالية و االجتماعية للمؤسسات و ىو األمر الذي يؤثر على اجملتمع و االقتصاد ككل و يف ما يلي رلموعة من
التعاريف ادلتعلقة هبذا ادلفهوـ .
تعريف  : 11ىو نظاـ متكامل للرقابة ادلالية و الغَت مالية و الذي عن طريقو يتم إدارة ادلؤسسة و الرقابة عليها فهي
رلموعة من الطرؽ اليت ؽلكن من خالذلا أف يتأكد ادلستثمروف من ربقيق رحبية معقولة الستثماراهتم ،أي ىي رلموعة من
القواعد واحلوافز اليت هتتدي هبا إدارة ادلؤسسات لتعظيم رحبية ادلؤسسة وقيمتها على ادلدى البعيد لصاحل ادلساعلُت.

2

تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( (OECDحوكمة المؤسسات على أنها  ":النظاـ الذي يتم من

خاللو إدارة ادلؤسسات و التحكم فيها و بأهنا زبتص دبجموعة من العالقات بُت إدارة ادلؤسسة ورللس إدارهتا أو رللس
مديريها و شركائها و أصحاب ادلصاحل اآلخرين ادلرتبطُت هبا  ،كما توفر حوكمة ادلؤسسات اذليكلة اليت يتم من خالذلا
وضع أىداؼ ادلؤسسة و ربديد وسائل ربقيق تلك األىداؼ و مراقبة أداء ادلؤسسة  ،و ينبغي أف توفر احلوكمة احلوافز
ادلالئمة للمجلس اإلدارة ،للسعي ضلوى ربقيق ىذه األىداؼ اليت تنصب يف مصلحة ادلؤسسة و شركائها .

3

كما عرفتها كذلك بأنها " :ذلك اإلطار الذي ينبغي أف يضمن التوجيو االسًتاتيجي للمؤسسة ،والرصد الفعاؿ

من جانب رللس اإلدارة  ،وكذا مسائلة رللس اإلدارة أماـ ادلؤسسة و ادلساعلُت.

4

كما يرى البعض أنها " دبثابة اآللية اليت ذبعل من األطراؼ الكثَتة و ادلتباينة تساىم يف رأس ادلاؿ و اخلربة والعمل

و ربقيق من ورائها منفعة مشًتكة و أف اجلميع يف مسؤولية العمليات يبقى ضبلة األسهم من ادلستثمرين ىم الذين يطلبوف
الربح بوصفهم أصحاب ادلاؿ الذين ال يشًتكوف يف العمليات التشغيلية ,إظلا يقفوف على رأس اإلدارة يف اذليئة العليا اليت

 1زايدي مراد " ،البعد االستراتيجي لحوكمة المؤسسات"  ،مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد ادلارل
واإلداري  ،كلية العلوـ االقتصادية جامعة زلمد خيضر  ،يومي ، 08 -07،ماي . 2012 ،

 2زلمد مصطفى سليماف "،حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و اإلداري " ،الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2006 ،ص . 31
 3جوف سولفياف  ،و اخروف  ،حوكمة الشركات يف القرف الواحد و العشروف  ،ترصبة مسَت كرـ  ،مركز ادلشروعات الدولية  ،أمريكا  ، 2009 ،ض . 3
4
Organisation For Economic Co-Operation And Development, «Using the OECD Principles of
Corporate Governance a boardroom perspective», Paris,2008, p:15.
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تضع االسًتاتيجيات والتوجيهات وتراقب وتشرؼ وتقيم .وؽلكن القوؿ أف اذليئة أو رللس اإلدارة ؽلثل ىيكل احلكم و أف
1
عملياتو ىي ادلراقبة و التقييم و رسم اخلطوط و االذباىات الرئيسية ادلشًتكة.
انطالقا من التعريف السابقة تظهر لنا ادلعاين األساسية دلفهوـ حوكمة ادلؤسسات و ىي :
 -1رلموعة من األنظمة و القوانُت و القواعد اخلاصة بالرقابة على أداء ادلؤسسة.
 -2تنظيم العالقة بُت رللس اإلدارة و ادلديرين و ادلساعلُت و أصحاب ادلصاحل األخرى.
 -3التأكيد على أف ادلؤسسة غلب أف تداره لفائدة أصحاب ادلصاحل.
و ؽلكن استنتاج اخلصائص اليت تتميز هبا حوكمة ادلؤسسات يف الشكل التارل :
الشكل رقم  : 13خصائص حوكمة ادلؤسسات

خصػ ػ ػ ػ ػػائص حوك ػ ػ ػػمة ادلؤسسػ ػ ػ ػػات

االنضباط

الشفافية

االستقاللية

ادلساءلة

ادلسؤولية

العدالة

إتباع

تقدًن صورة

ال توجد

إمكانية

ادلسؤولية

غلب احًتاـ

النظر إذل

السلوؾ

حقيقية

تأثَتات غَت

تقييم

أماـ صبيع

حقوؽ

ادلؤسسة

األخالقي

لكل ما

الزمة نتيجة

وتقدير

األطراؼ

سلتلف

كمواطن

ادلناسب

ػلدث

ضغوط

ذوي

اجملموعات

جيد

اإلدارة

ادلصلحة يف

أصحاب

واإلدارة

ادلنشأة

ادلصلحة

ادلسؤولية
االجتماعية

والصحيح

أعماؿ رللس

التنفيذية
المصدر :طارؽ عبد العاؿ ضبادة"،حوكمة المؤسسات – مفاىيم – المبادئ – التجارب"،مرجع سبق ذكره،ص.23
1سرمد كوكب صبيل  ،معايير الحكم الصلح في بيئة األعمال  ،رللة حبوث اقتصادية عربية  ،العدد  ، 2006 ، 37/36ص . 80
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ثالثا :نظام حوكمة المؤسسات
يعد نظاـ احلوكمة من النظم ادلرتبطة بتطبيق سياسات احلرية االقتصادية و بتفعيل و أحكاـ آليات السوؽ  ،ويف
الوقت نفسو فهو نظاـ يعمل على جذب االستثمارات ألي دولة من الدوؿ و ألي مؤسسة من ادلؤسسات و تتلخص
مدخالت حوكمة ادلؤسسات و كيفية تشغيلها و سلرجاهتا يف ما يلي :

1

 -1مدخالت النظام  :حيث يتكوف ىذا اجلانب شلا ربتاج إليو احلوكمة من مستلزمات  ،و ما يتعُت توفَته ذلا من
متطلبات  ،سواء كانت متطلبات قانونية  ،إدارية  ،أو اقتصادية.
 -2نظام التشغيل  :و يقصد هبا اجلهات ادلسؤولة عن تطبيق احلوكمة  ،و كذلك ادلشرفة على ىذا التطبيق وكذا
جهات الرقابة و كل أسلوب إداري داخل ادلؤسسة أو خارجها مساىم يف تنفيذ احلوكمة  ،و يف تشجيع االلتزاـ
هبا و يف تطوير أحكامها .
 -3مخرجات نظام الحوكمة  :احلوكمة ليست ىدفا يف حد ذاهتا و لكنها أداة و وسيلة لتحقيق نتائج و أىداؼ
يسعى اجلميع لتحقيقها فهي رلموعة من ادلعايَت و القواعد و القوانُت ادلنظمة لألداء و ادلمارسات العلمية ،
والتنفيذية للمؤسسات  ،و من مث احلفاظ على حقوؽ أصحاب ادلصلح و ربقيق اإلفصاح و الشفافية فاحلوكمة
أداة تسمح بتحسُت اجلوانب التالية :
 ضباية حقوؽ ادلساعلُت.
 ضباية حقوؽ اصحاب ادلصاحل.
 ربقيق االفصاح و الشفافية.
 تفعيل مسؤوليات رللس اإلدارة.
ومنو ؽلكن أف نستخلص أف نظاـ حوكمة ادلؤسسات يتضمن رلموعة من ادلتطلبات  ،القانونية و التشريعية
واإلدارية و االقتصادية  ،كمدخالت و اليت ربكمها منهجيات و أساليب و تستخدـ يف ذلك آليات كالتدقيق الداخلي
التدقيق اخلارجي  ،جلنة التدقيق  ،رللس اإلدارة  ،ادلنظمات ادلهنية و اجلهات الرقابية و اليت تتفاعل فيما بينها و ىذا من
اجل ربقيق سلرجات تعمل على إدارة ادلؤسسة ومراقبتها دبا ػلفظ حقوؽ أصحاب ادلصاحل وربقيق اإلفصاح والشفافية.

2

 1حساين رقية و اخروف "،آليات حوكمة الشركات و دوره في الحد من الفساد المالي و اإلداري " ،مداخلة مقدمة صمن ادللتقى الوطٍت حوؿ حوكمة
الشركات كآلية للحد من الفساد ادلارل و االداري  ،كلية العلوـ االقتصادية  ،جامعة زلمد خيضر  ،يومي  07 -06ماي  ، 2012 ،ص – ص 07-06
2
حساين رقية و أخروف  ،نفس ادلرجع  ،ص .07
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رابعا :أىمية حوكمة المؤسسات
منذ عاـ  1997و مع انفجار األزمة ادلالية العادلية األسيوية أخذ العادل ينظر نظرة جديدة إذل حوكمة ادلؤسسات
و األزمة ادلالية ادلشار إليها قد ؽلكن وصفها بأهنا كانت أزمة ثقة يف ادلؤسسات و التشريعات اليت تنظم نشاط األعماؿ
و العالقات فيما بُت مؤسسات األعماؿ و احلكومة  ،وقد كانت ادلشاكل العديدة اليت برزت أثناء األزمة تتضمن
عمليات و معامالت ادلوظفُت الداخليُت و األقارب و األصدقاء بُت ادلؤسسات و بُت احلكومة و حصوؿ ادلؤسسات
على مبالغ ىائلة من الديوف القصَتة األجل  ،و يف الوقت نفسو حرصت فيو على عدـ معرفة ادلساعلُت هبذه األمور
و إخفاء ىذه الديوف من خالؿ طرؽ زلاسبية مبتكرة و ما إذل ذلك من سلسلة تالعب ادلؤسسات يف قوائمها ادلالية
أظهر بوضوح أعلية حوكمة ادلؤسسات حىت يف الدوؿ اليت كاف من ادلعتاد اعتبارىا أسواقا مالية قريبة من الكماؿ .

1

كما أف العودلة وربرير أسواؽ ادلاؿ العادلية فتحت أبوابا جديدة أماـ ادلستثمرين لتحقيق أرباح كبَتة ،وأصبح لزاما
عليهم البحث عن ادلؤسسات اليت هبا ىياكل سليمة ،واليت سبارس احلوكمة إلدارة ادلؤسسة وتسمح ذلم بادلشاركة يف
اإلشراؼ عليو ،لذلك تعترب احلوكمة من ضمن ادلعايَت الدولية ادلعتمدة للحكم على االقتصاد الوطٍت ،كما أهنا يف جانب
آخر تساىم يف ضماف حقوؽ ادلساعلُت يف ادلؤسسة ،وتعد واحدة من أىم اآلليات وادلعايَت اليت تساىم يف قياس مدى
انتظاـ وكفاءة أسواؽ رأس ادلاؿ الصاعدة وادلتطورة فحوكمة ادلؤسسات تقوـ أساسا على ربديد العالقة بُت ادلستثمرين
ورلالس اإلدارة ،وادلديرين وضبلة األسهم وغَتىم .وهتدؼ إذل زيادة استثمارات ضبلة األسهم إذل أقصى درجة شلكنة على
ادلدى الطويل ،وذلك عن طريق ربسُت أداء ادلؤسسات ،وترشيد إزباذ القرارات فيها  ،ويتضمن ذلك إعداد حوافز
2
وإجراءات زبدـ مصاحل ضبلة األسهم ،وربًتـ يف نفس الوقت مصاحل غَتىم بادلؤسسة .

 1زلمد حسُت يوسف  ،محددات الحوكمة و معاييرىا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر  ،بنك االستثمارات القومية  ،مصر  ،جواف ، 2007
ص-ص . 16-15
 2نفس ادلرجع  ،ص . 03
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خامسا  :األطراف المرتبط بمفهوم حوكمة المؤسسات .

ىناؾ اربعة أطراؼ مرتبطة حبوكمة ادلؤسسات نلخصها يف الشكل األيت :

الشكل رقم  : 14األطراؼ ادلرتبطة حبوكمة ادلؤسسات

األطراؼ ادلرتبطة بتطبيق حوكمة ادلؤسساات

ادلساعليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
رلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس اإلدارة
اإلدارة

أصحاب ادلصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحل

المصدر :زلمد مصطفى سليماف "،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي و اإلداري"،دراسة مقارنة ،
الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2006 ،ص .19
ىذه أطراؼ تتأثر و تؤثر يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات نشرحها فيما يلي :

1

 -1المساىمون  :و ىم من يقوموف بتقدًن رأس ادلاؿ للمؤسسة عن طريق ملكيتهم لألسهم و ذلك مقابل
احلصوؿ على أرباح مناسبة الستثماراهتم و أيضا تعظيم قيمة ادلؤسسة على ادلدى الطويل  ،و ىم من ذلم احلق
يف اختيار أعضاء رللس اإلدارة ادلناسبُت حلماية حقوقهم .
 -2مجلس اإلدارة  :و ىم من ؽلثلوف ادلساعلُت و أيضا األطراؼ األخرى مثل أصحاب ادلصاحل  ،و رللس اإلدارة
يقوـ باختيار ادلديرين التنفيذيُت و الذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعماؿ ادلؤسسة ،باإلضافة إذل الرقابة
على أدائهم  ،كما يقوـ رللس اإلدارة برسم السياسات العامة للمؤسسة و كيفية احملافظة على حقوؽ ادلساعلُت.
 -3اإلدارة  :وىي ادلسئولة عن اإلدارة الفعلية للمؤسسة و تقدًن التقارير اخلاصة باألداء إذل رللس اإلدارة
 1زلمد مصطفى سليماف  ،نفس ادلرجع  ،ص . 19
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و تعترب إدارة ادلؤسسة ىي ادلسؤولة عن تعظيم أرباح ادلؤسسة و زيادة قيمتها  ،باإلضافة إذل مسؤوليتها اذباه
اإلفصاح و الشفافية يف ادلعلومات اليت تنشرىا للمساعلُت .
 -4أصحاب المصالح  :و ىم رلموعة من األطراؼ ذلم مصاحل داخل ادلؤسسة مثل الدائنُت و ادلوردين والعماؿ
وادلوظفُت ،و غلب ادلالحظة أف ىؤالء األطراؼ يكوف لديهم مصاحل قد تكوف متعارضة و سلتلفة يف بعض
األحياف  ،فالدائنوف على سبيل ادلثاؿ يهتموف دبقدرة ادلؤسسة على السداد  ،يف حُت يهتم العماؿ على مقدرة
ادلؤسسة على االستمرار.
سادسا  :أىداف حوكمة المؤسسات
لو دل يكن للحوكمة من األىداؼ و ادلزايا اليت تدعمها دلا سعت معظم الوحدات االقتصادية بل و الدوؿ إذل
تطبيقها و وضعت التشريعات ادلختلفة الالزمة ذلا ،ولقد اختلفت ادلفاىيم ادلستخدمة للتعبَت عن ىذه األىداؼ و ادلزايا
اليت ؽلكن التعبَت عنها يف النقاط التالية :

1

 -1ربسُت القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية و زيادة قيمتها .
 -2فرض الرقابة على أداء الوحدات االقتصادية و تدعيم ادلساءلة احملاسبية هبا .
 -3ضماف مراقبة األداء اإلداري و ادلارل و النقدي للوحدات االقتصادية .
 -4تعميق ثقافة االلتزاـ بالقوانُت و ادلبادئ و ادلعايَت ادلتفق عليها .
 -5تعظيم أرباح ادلؤسسة .
 -6زيادة ثقة ادلستثمرين يف أسواؽ ادلاؿ .
 -7احلصوؿ على التمويل ادلناسب و التنبؤ بادلخاطر ادلتوقعة .
 -8ربقيق العدالة و الشفافية و زلاربة الفساد .
 -9مراعاة مصاحل األطراؼ ادلختلفة و تفعيل التواصل معهم .

1زلمد اضبد إبراىيم  ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية و انعكاساتها على سوق األوراق المالية  ،جامعة بنها  ،مصر ،
 ، 2007ص ص . 16-15
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أما فيما ؼلص مقومات حوكمة ادلؤسسات و اليت سبثل الدعائم األساسية اليت غلب توافرىا حىت ؽلكن احلكم على
تطبيق احلوكمة يف ادلؤسسات و ىي :

1

 -1توفر القوانُت و اللوائح اخلاصة بضبط األداء اإلداري دلتابعة ادلؤسسات االقتصادية .
 -2وجود جلاف أساسية منها جلنة التدقيق تابعة جمللس اإلدارة دلتابعة أداء الوحدة االقتصادية .
 -3وضوح السلطات و ادلسؤوليات باذليكل التنظيمي للمؤسسة .
 -4تعدد اجلهات الرقابية على أداء الوحدات االقتصادية.
المطلب الثالث  :محددات و آليات حوكمة المؤسسات
حلوكمة ادلؤسسات زلددات و آليات داخلية و خارجية نستعرضها يف ىذا ادلطلب كما يلي :
أوال  :محددات حوكمة المؤسسات
ىناؾ اتفاؽ على أف التطبيق اجليد حلوكمة ادلؤسسات من عدمو يتوقف على مدى توافر مستوى وجود رلموعتُت من
احملددات زلددات داخلية و أخرى خارجية نذكرىا يف ما يلي :

2

 -1المحددات الداخلية  :تشَت احملددات الداخلية إذل القواعد و األسس اليت ربدد كيفية إزباذ القرارات
و توزيع السلطات داخل ادلؤسسة بُت اجلمعية العامة و رللس اإلدارة و ادلديرين التنفيذيُت  ،و اليت يؤدي
توافرىا من ناحية و تطبيقها من ناحية أخرى إذل تقليل التعارض بُت مصاحل ىذه األطراؼ الثالثة وتشمل :
 آلية توزيع السلطة داخل ادلؤسسة.
 اآللية و القواعد و األسس ادلنظمة لكيفية ازباذ القرارات األساسية يف ادلؤسسة.
 الدولة  :العالقة بُت اجلمعية العامة للمؤسسة و رللس اإلدارة و ادلديرين التنفيذيُت و وضع اآللية ادلناسبة
ذلذه العالقة شلا ؼلفف من التعارض بُت مصاحل ىذه األطراؼ.
 -2المحددات الخارجية :و تشَت إذل ادلناخ العاـ لالستثمار يف الدولة و الذي يشمل على سبيل ادلثاؿ:
 القوانُت ادلنظمة للنشاط االقتصادي (مثل قوانُت سوؽ ادلاؿ  ،و ادلؤسسات و تنظيم ادلنافسة و منع
ادلمارسات االحتكارية و اإلفالس ) و ( ىيئة سوؽ رأس ادلاؿ و البورصة ) يف إحكاـ الرقابة على ادلؤسسات.
1

Adrian fares, corporate governance in Egypt from a banking perspective, workshop(2) : CG from
a banking perspective (CIPE), Egypt, February 5.2003, p:2
 2كماؿ بو عظم – زايدي عبد السالـ  ،حوكمة الشركات و دوره في التقليل من عمليات التضليل في األسواق المالية و الحد من وقوع األزمات  ،ورقة
عمل مقدمة ضمن ادللتقى الدورل حوؿ احلوكمة و أخالقيات األعماؿ يف ادلؤسسة  ،جامعة باجي سلتار  ،عنابة  ،أياـ  19-18نوفمرب . 2009 ،
54

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
 كفاءة القطاع ادلارل ( البنوؾ وسوؽ ادلاؿ ) يف توفَت التمويل الالزـ للمشروعات .
 كفاءة األجهزة و اذليئات الرقابية (ىيئة سوؽ رأس ادلاؿ و البورصة ) يف إحكاـ الرقابة على ادلؤسسات
باإلضافة إذل توافر ادلؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة و التدقيق و مؤسسات التصنيف
االئتماين و االستثمارات ادلالية.
ثانيا  :آليات حوكمة المؤسسات
ؽلكن تصنيف آليات حوكمة ادلؤسسات إذل آليات داخلية و أخرى خارجية كما يلي :
-1

اآلليات الداخلية  :تصنف آليات حوكمة ادلؤسسات الداخلية على أنشطة و فعالية ادلؤسسة  ،و ازباذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق أىدافها و ىي كما يلي :

1

 مجلس اإلدارة  :يعد رللس اإلدارة أحسن أداة دلراقبة سلوؾ اإلدارة إذ أنو ػلمي رأمساؿ ادلستثمر يف ادلؤسسة
من سوء االستعماؿ من قبل اإلدارة ،و ذلك من خالؿ الصالحيات القانونية يف تعيُت و إعفاء و مكافئة
اإلدارة العليا ،كما أف رللس اإلدارة القوي يشارؾ بفعالية يف وضع اسًتاتيجية ادلؤسسة  ،و يقدـ احلوافز
ادلناسبة لإلدارة  ،و يراقب سلوكها و بالتارل تعظيم قيمة ادلؤسسة .
و لكي يتمكن رللس اإلدارة من القياـ بواجباتو يف التوجيو و ادلراقبة يلجأ إذل تعُت رلموعة من اللجاف من بُت
أعضاءه غَت التنفيذيُت من أبرزىا ما يلي :
 لجنة التدقيق  :عرفها اجملمع األمريكي للمحاسبُت القانونُت على اهنا :جلنة تتكوف من أعضاء رللس
اإلدارة غَت التنفيذيُت وذلك الختيار ادلدقيقُت اخلارجُت ومناقشة عملهم وعالقتها مع اإلدارة لفحص
القوائم ادلالية ونظم الرقابة الداخلية .

2

 لجنة المكافئات  :توصي أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات التوصيات الصادرة عن اجلهات
ادلهتمة هبا بأنو غلب أف تشكل جلاف ادلكافئات من أعضاء رللس اإلدارة غَت تنفيذيُت و يف رلاؿ
ادلؤسسات ادلملوكة للدولة فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية تأكيدا على ضرورة
أف تكوف مكافئات أعضاء رللس اإلدارة و اإلدارة العليا معقولة  ،و ذلك لضماف تعزيز مصاحل ادلؤسسة يف

 1حساين رقية و آخروف  ،مرجع سبق ذكره ،ص . 14

 2جورج دانييل غارل  ،تطور مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة و تحديات االلفية الثالثة  ،الدار جلامعية  ،مصر  ، 2001 ،ص . 76
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األمد البعيد من خالؿ جذب ادلهنيُت من ذوي الكفاءات العالية  ،و تتمثل وظائف اللجنة يف ربديد
الرواتب و ادلكافئات و ادلزايا اخلاصة باإلدارة العليا .

1

 لجنة التعيينات  :غلب أف يتم تعيُت أعضاء رللس اإلدارة و ادلوظفُت من بُت أفضل ادلرشحُت الذين تتالءـ
مهاراهتم و خرباهتم  ،احملددة من ادلؤسسة و لضماف الشفافية يف تعُت أعضاء رللس اإلدارة
و بقية ادلوظفُت فقد وضعت ىذه اللجنة رلموعة من الواجبات ،منها تعيُت أفضل ادلرشحُت ادلؤىلُت و تقييم
مهاراهتم باستمرار و توخي ادلوضوعية يف عملية التوظيف و كذلك اإلعالف عن الوظائف ادلطلوب إشغاذلا .

2

 التدقيق الداخلي  :تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما يف عملية احلوكمة إذ أهنا تعزز ىذه العملية
و ذلك بزيادة قدرة ادلوظفُت على مساءلة ادلؤسسة  ،حيث يقوـ ادلدققُت الداخليُت من خالؿ األنشطة اليت
ينفذوهنا بزيادة ادلصداقية  ،العدالة  ،ربسُت سلوؾ ادلوظفُت العاملُت يف ادلؤسسة ادلملوكة للدولة  ،و تقليل
سلاطر الفساد ادلارل و اإلداري  ،فهو نشاط تأكيد و استشارة مستقلة و موضوعية اذلدؼ منو إضافة قيمة
و ربسُت عمليات ادلؤسسة  ،فهو يساعد ىذه األخَتة عن ربقيق أىدافها عن طريق إغلاد منهج منضبط
و منظم لتقييم و ربسُت فعالية عمليات إدارة ادلخاطر و الرقابة و احلوكمة  ،و يتم تقوية استقالليتها عندما
ترفع تقاريرىا إذل جلنة التدقيق الداخلي بشكل مباشر .
-2

اآلليات الخارجية :تتمثل آليات حوكمة ادلؤسسات بالرقبات اليت ؽلارسها أصحاب ادلصاحل اخلارجيُت على
ادلؤسسة و الضغوط اليت سبارسها ادلنظمات الدولية ادلهتمة هبذا ادلوضوع ومن امثلة ىذه اآلليات ما يلي :
 منافسة سوق المنتجات و( الخدمات) و سوق العمل اإلداري  :تعد أحد اآلليات ادلهمة حلوكمة
ادلؤسسات  ،و ذلك ألهنا إذا دل تقم اإلدارة بواجباهتا بالشكل الصحيح أو أهنا غَت مؤىلة إظلا سوؼ تفشل يف
منافسة ادلؤسسات اليت تعمل يف نفس احلقل الصناعي  ،وبالتارل تتعرض لإلفالس إذ أف منافسة سوؽ
ادلنتجات أو اخلدمات هتذب السلوؾ اإلدارة .
 االندماج و االكتتاب  :شلا ال شك فيو أف االندماج و االكتتاب من األدوات التقليدية إلعادة اذليكلة يف
ادلؤسسات يف أضلاء العادل  ،ألف االكتتاب آلية مهمة من آليات احلوكمة يف الواليات ادلتحدة األمريكية على
سبيل ادلثاؿ و بدونو ال ؽلكن السيطرة على سلوؾ اإلدارة بشكل فعاؿ  ،حيث غالب ما يتم االستغناء عن
خدمات اإلدارات ذات األداء ادلنخفض عندما ربصل عملية االكتتاب أو االندماج .

 1حساين رقية و اخروف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .15
 2نفس ادلرجع ص .17
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 التدقيق الخارجي  :يؤدي ادلدقق اخلارجي دورا مهما يف ادلساعدة على ربسُت نوعية الكشوفات ادلالية
ولتحقيق ذلك غلب عليو مناقشة جلنة التدقيق يف نوعية تلك الكشوفات  ،و مع تزايد الًتكيز على دور رللس
اإلدارة  ،و على وجو اخلصوص جلنة التدقيق يف اختيار ادلدقق اخلارجي و االستمرار يف تكليفو  ،حيث أف جلاف
التدقيق ادلستقلة و النشيطة سوؼ تطلب تدقيق ذو نوعية عالية  ،و بالتارل اختيار ادلدققُت األكفاء.
و ادلتخصصُت يف حقل الصناعة الذي تعمل فيو ادلؤسسة .
 التشريعات و القوانين  :غالبا ما تشكل و تؤثر ىذه اآلليات على التفاعالت اليت ذبري بُت الفاعلُت الذين
يشًتكوف بشكل مباشر يف عملية احلوكمة  ،ليس فيما يتصل بدورىم ووظيفتهم يف ىذه العملية  ،بل على كيفية
تفاعلهم مع بعضهم .
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المبحث الثاني  :مبادئ حوكمة المؤسسات
يقوـ تطبيق احلوكمة على رلموعة من ادلبادئ و اليت تعرؼ دببادئ احلوكمة  ،إف ىذه ادلبادئ كما نعرفها اليوـ
ليست جديد أو سلًتعة و لكن التطورات العادلية ادلتسارعة و توارل اإلخفاقات يف مؤسسات سلتلفة حوؿ العادل يف
السنوات القليلة ادلاضية  ،وقد أخذت منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية  OECDعلى عاتقها ىذه ادلهنة على الصعيد
العاـ  ،وقامت جلنة بازؿ لإلشراؼ ادلصريف هبذا الدور فيما ؼلص ادلؤسسات ادلصرفية مستلمة مبادئها عن مبادئ منظمة
التعاوف االقتصادي والتنمية مع األخذ بالطبيعة اخلاصة للمؤسسات ادلصرفية  ،كما توالت جهود بعض ادلنظمات الدولية
يف وضع مبادئ حوكمة ادلؤسسات أمثاؿ صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل.
المطلب األول :مبادئ حوكمة المؤسسات حسب منظمة التعاون االقتصادي ولجنة بازل
سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إذل كل من مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي ومبادئ جلنة بازؿ .
أوال  :مبادئ منظمة التعاون االقتصادي
ىناؾ عدة مبادئ حسب ىذه ادلنظمة نذكرىا فيما يلي:
 -1ضمان وجود إطار فعال لحوكمة المؤسسات  :ينص ادلبدأ األوؿ دلنظمة التعاوف االقتصادي و التنمية بشأف
حوكمة ادلؤسسات على ما يلي :
ينبغي على إطار حوكمة ادلؤسسات أف يشجع على الشفافية و كفاءة األسواؽ و أف يكوف متوافقا مع أحكاـ
القانوف وأف ػلدد بوضوح توزيع ادلسؤوليات بُت سلتلف اجلهات اإلشراقية و التنظيمية و التنفيذية  ،ولكي يتم ضماف
وضع إطار فعاؿ حلوكمة ادلؤسسات فإنو من الضروري وجود أساس قانوين وتنظيمي مؤسس فعال ؽلكن كافة ادلشاركُت يف
السوؽ االعتماد عليو يف إنشاء عالقاهتم التعاقدية اخلاصة  ،وعادة ما يظم إطار حوكمة ادلؤسسات عناصر تشريعية
و تنظيمية و ترتيبات للتنظيم الداخلي و االلتزامات االختيارية و شلارسة االعماؿ اليت ىي ناتج الظروؼ اخلاصة بالدولة
و تارؼلها و تقاليدىا.

1

ولكي يكوف ىناؾ ضماف لوجود اطار فعاؿ حلوكمة ادلؤسسات ىناؾ رلموعة من االرشادات و العوامل اليت
غلب اخذىا بعُت االعتبار وىي :

2

 ينبغي وضع إطار حوكمة ادلؤسسات هبدؼ أف يكوف ذو تأثَت على األداء االقتصادي الشامل
1زلمد مصطفى سليماف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 26
2
Olivier Meier, Guillaume Schier , entreprises multinationales startégie , restruction, ,gouvernance
, DUNOD , paris ,2005 , p 272.
58

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
و نزاىة السوؽ
 ينبغي أف تكوف ادلتطلبات القانونية و التنظيمية اليت تؤثر على شلارسة حوكمة ادلؤسسات يف نطاؽ اختصاص
تشريعي ما متوافق مع أحكاـ القانوف و ذات شفافية و قابلة للتنفيذ.
 ينبغي أف تكوف ادلسؤوليات بُت سلتلف اجلهات يف نطاؽ اختصاص تشريعي ما زلدد بشكل واضح مع
ضماف خدمة ادلصلحة العامة .
 ينبغي أف يكوف لدى اجلهات اإلشرافية و التنظيمية و التنفيذية السلطة و النزاىة للقياـ بواجباهتا بطريقة
موضوعية  ،فضال عن أحكامها و قراراهتا ينبغي أف تكوف يف الوقت ادلناسب  ،وتتميز بالشفافية مع توفَت
الشرح الكايف ذلا.
 -2حقوق المساىمين :إف للمساعلُت حقوؽ ملكية معينة فعلى سبيل ادلثاؿ ؽلكن شراء أو بيع أو نقل ملكية
السهم  ،كذلك فإف حق ادللكية ؼلوؿ ادلساىم حق ادلشاركة يف أرباح ادلؤسسة مع ربديد مسؤوليتو بقيمة
استثماره  ،باإلضافة إذل ىذا فإف سبلك السهم يتيح احلق يف احلصوؿ على ادلعلومات اخلاصة بادلؤسسة كما يتيح
حق التأثَت يف ىذه األخَتة  ،خاصة من خالؿ ادلشاركة يف االجتماعات العامة للمساعلُت  ،ولكن من الناحية
العملية من الصعب إدارة ادلؤسسة عن طريق استفتاءات ادلساعلُت فكياهنم يتكوف من رلموعة من األفراد أو
ادلؤسسات الذين تتفاوت اىتماماهتم وأىدافهم واألفاؽ الزمنية الستثماراهتم فضال عن تفاوت قدراهتم ،باإلضافة
إذل ىذا فإف إدارة ادلؤسسة ينبغي أف سبتلك القدرة على ازباذ القرارات اخلاصة بالنشاط على ضلو يتسم بالسرعة
ويف ضوء ىذه احلقائق وكذا يف ضوء تعقد إدارة شؤوف ادلؤسسة يف إطار األسواؽ سريعة احلركة و دائمة التغيَت ال
يكوف من ادلتوقع إف يضطلع ادلساعلوف دبسؤولية إدارة أنشطة ادلؤسسة ،بل تقع مسؤولية وضع اسًتاتيجية
ادلؤسسة و تشغليها على عاتق رللس اإلدارة و فريق ادلديرين الذي يتم اختياره  ،ويقوـ رللس اإلدارة عند
الضرورة باإلحالؿ زلل فريق ادلديرين.

1

ترتكز حقوؽ ادلساعلُت يف التأثَت يف ادلؤسسة على رلموعة من القضايا األساسية مثل اختيار أعضاء رللس
اإلدارة أو غَتىا من وسائل التأثَت يف تشكيل اجمللس باإلضافة إذل إدخاؿ التعديالت على الوثائق و ادلستندات األساسية
للمؤسسة و إقرار التعامالت ادلالية غَت العادية  ،وغَت ذلك من ادلسائل األساسية على ضوء ما يتحدد يف العقد

 1غصاف حساـ الدين  ،المساىمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،الطور الثالث يف علوـ
التسيَت  ،كلية العلوـ االقتصادية  ،جامعة زلمد خيضر ، 2014 ،ص .72
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األساسي ويف اللوائح الداخلية للمؤسسة  ،و تعترب ىذه احلقوؽ حقوقا أساسية للمساعلُت و اليت تقرىا القوانُت يف كافة
دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية تقريبا .

1

 -3المعادلة المتكافئة للمساىمين  :إف رللس اإلدارة و ادلديرين وكبار ادلساعلُت قد تكوف لديهم فرصة لالطالع
على األنشطة لتحقيق مصاحلهم على حساب مصاحل غَتىم من ادلساعلُت  ،وعليو يتضمن ىذا ادلبدأ تأكيدا
على ادلعادلة ادلتكافئة للمساعلُت احملليُت واألجانب يف نطاؽ أساليب شلارسة سلطة اإلدارة بادلؤسسة ولكن ال
يتصدى ادلبدأ للسياسات احلكومية يف رلاؿ تنظيم االستثمار األجنيب ادلباشر .ومن بُت الوسائل اليت يتسٌت
للمساعلُت استخدامها لفرض حقوقهم.

2

القدرة على إقامة الدعوة القانونية واإلدارية ضد ادلديرين وأعضاء رللس اإلدارة  ،وقد أظهرت التجربة أف احملدد
العاـ لدرجة ضباية ادلساعلُت حلقوقهم تتمثل فيما إذا كانت ىناؾ وسائل فعالة للحصوؿ على تعويضات عن األضرار
مقابل تكلفة مناسبة ودوف تأخَت زائد  ،وتقوي ثقة صغار ادلساعلُت حينما يوفر النظاـ القانوين اآلليات الالزمة إلقامتهم
الدعوة القانونية حينما تكوف لديهم األدلة ادلناسبة اليت تدعو اعتقادىم بأف حقوقهم قد انتهكت  ،ولكن شبة سلاطر
تتمثل يف أف النظاـ القانوين الذي ؽلكن ادلساعلُت من إقامة الدعوة  ،وذلذا أضافة الكثَت من النظم القانونية أحكاما
تقضي حبماية ادلديرين وأعضاء رللس اإلدارة من إساءة استخداـ احلق يف الدعاوي القضائية  ،وتتخذ تلك األحكاـ
شكل اختبارات لدى كفاية مضموف شكاوي ادلساعلُت  ،واليت يطلق عليها مرافق األماف ألعماؿ ادلديرين وأعضاء رللس
اإلدارة  ،كما تستخدـ كمرافق أماف لإلفصاح عن ادلعلومات.

3

 -4دور أصحاب المصلح في حوكمة المؤسسات  :غلب أف ينطوي إطار حوكمة ادلؤسسات على االعًتاؼ
حبقوؽ أصحاب ادلصاحل كما يراىا القانوف  ،وأف يعمل أيضا على تشجيع التعاوف بُت أصحاب ادلصاحل يف رلاؿ
خلق الثروة وفرص العمل وربقيق استدامة ادلشروعات القائمة على أسس مالية سليمة .
شبة جانب أساسي يف شلارسات حوكمة ادلؤسسات يتمثل يف ضماف تدفق رؤوس األمواؿ اخلارجية إذل ادلؤسسات
كما يتجو االىتماـ يف ىذه ادلؤسسات ضلو إغلاد السبل اليت تكفل تشجيع أصحاب ادلصاحل يف ادلؤسسة على االطالع
دبستويات االستثمار اليت تتسم بالكفاءة من الناحية االجتماعية و التوجو ضلو رأس ادلاؿ البشري وادلادي يف ادلؤسسة
وتعد القدرة التنافسية اليت تتمتع هبا ادلؤسسات وصلاحها يف النهاية دبثابة نتيجة يف عمل الفريق الذي ربدده اإلسهامات
1غصاف حساـ الدين  ،نفس ادلرجع  ،ص .65
2طارؽ عبد العاؿ ،حوكمة الشركات واالزمات المالية العالمية  ،الدار اجلامعية  ،مصر  ، 2009 ،ص ص . 121 - 120
3
نفس ادلرجع ،ص . 122
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ادلقدمة من رلموعة سلتلفة من مصادر ادلوارد من بينهم ادلستثمروف  ،جهات اإلقراض  ،ادلوردوف ...اخل  ،وينبغي أف تدرؾ
ادلؤسسات أف إسهامات أصحاب ادلصاحل فيها لغرض بناء الثروة  ،وغلب أف يشتمل إطار شلارسات حوكمة ادلؤسسات
على إدراؾ احلقيقة ادلتمثلة يف أف مصاحل ادلؤسسة إظلا تتحقق من خالؿ االعًتاؼ دبصاحل األطراؼ ادلختلفة وإسهاماهتم
يف صلاحها .

1

 -5اإلفصاح والشفافية  :ينبغي أف يكفل إطار حوكمة ادلؤسسات اإلفصاح الدقيق يف الوقت ادلناسب بشأف
كافة ادلسائل ادلتصلة بتأسيس ادلؤسسة ومن بينها ادلوقف ادلارل واألداء وادللكية وأسلوب شلارسة السلطة حيث
تعد نظم اإلفصاح القوية دبثابة مسة أساسية من مسات أساليب متابعة ادلؤسسات ادلستندة إذل قوة السوؽ  ،وىي
أيضا على جانب كبَت من األعلية بالنسبة لقدرة ادلساعلُت على شلارسة حقوقهم التصويتية حيث تشَت ذبارب
كثَت من الدوؿ ذات ادلؤسسات الكربى أف اإلفصاح ؽلكن أف ؽلثل إدارة قوية للتأثَت على سلوؾ ادلؤسسات
،و ضباية ادلستثمرين  ،ومن شأهنا استقطاب رؤوس أمواؿ جديد .

2

 -6مسؤولية مجلس اإلدارة  :غلب أف يضمن إطار احلوكمة التوجيو و اإلرشاد االسًتاتيجي للمؤسسة وزلاسبة
رللس اإلدارة عن مسؤوليتو أماـ ادلؤسسة و ادلساعلُت حيث :

3

 ينبغي على أعضاء رللس اإلدارة أف يعملوا على أساس ادلعلومات الكاملة ،و حبسن النية مع العناية الواجبة
و دبا ػلقق أفضل مصلحة للمؤسسة و ادلساعلُت.
 ينبغي أف يعمل رللس اإلدارة على ربقيق ادلعاملة ادلتكافئة جلميع فئات ادلساعلُت.
 على رللس اإلدارة أف يضيف معايَت أخالقية عالية ،و ينبغي أيضا أف يأخذ يف االعتبار مصاحل و اىتمامات
أصحاب ادلصاحل اآلخرين.
 رللس اإلدارة مكلف دبجموعة من ادلهاـ من بينها:
 توجيو و مراجعة إسًتاتيجية ادلؤسسة و خطط العمل و سياسة إدارة ادلخاطر و ادلوازنات السنوية ووضع
األىداؼ و مراقبة التنفيذ ،مع اإلشراؼ على ادلصروفات الرأمسالية الرئيسية و عمليات االستحواذ والتخلي
عن االستثمار.
 ضماف استمرار فعالية أساليب احلوكمة ادلطبقة مع إجراء التغيَتات الالزمة إذا احتاج األمر.
1غضباف حساـ الدين  ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
2عثماين مَتة، ،مرجع سبق ذكره  ،ص 35

3كاترين و آخروف ،غرس حوكمة الشركات في االقتصاديات النامية و الصاعدة و االنتقالية ،مركز ادلشروعات الدولية ،أمريكا  ،ص .35
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 اختيار أكرب التنفيذيُت بادلؤسسة و ربديد مكافئات و مرتبات و مراقبة أدائهم و تغيَتىم إذا لزـ األمر.
 تدقيق الدخوؿ اليت ػلصل عليها شاغلوا مناصب اإلدارة العليا و تأمُت سالمة و شفافية إجراءات تعيينهم و
تعُت أعضاء اجمللس ذاهتم.
 ضماف تكامل نظم التقارير احملاسبية و ادلالية ،دبا يف ذلك التدقيق اخلارجي و ضماف تنفيذ نظم مراقبة
مالئمة خاصة نظم مراقبة ادلخاطر ،اإلدارة ادلالية  ،و االلتزاـ بالقوانُت السارية.
 رقابة إدارة أي تعارض بُت مصاحل اإلدارة و األعضاء و كيفية استخداـ أصوؿ ادلؤسسة و العمليات اليت تتم
مع أطراؼ تابعة أو ذات مصلحة مشًتكة.
 اإلشراؼ على عمليات اإلفصاح و االتصاالت.


ينبغي على رللس اإلدارة أف ؽلارس احلكم دبوضوعية و استقاللية عن شؤوف ادلؤسسة حيث يتضمن تشكيل
جلاف من األعضاء غَت تنفيذيُت ذوي القدرة على شلارسة احلكم ادلستقل ،مع اإلفصاح عن صالحيتها و
تشكيلها و إجراءات عملها.

 حىت يتمكن أعضاء رللس اإلدارة أف يقوموا دبسؤولياهتم بطريقة فعالة ،فإنو غلب أف تتاح ذلم ادلعلومات
الصحيحة ذات الصلة يف الوقت ادلناسب .
قسمت ىذه ادلبادئ سنة  1999اذل رلموعات رئيسية و مت تعديلها سنة  2004إذل ستة رلموعات رئيسية كما ىو
مبُت يف الشكل ادلوارل :

62

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
الشكل رقم  : 55مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية .

ضماف وجود إطار فعاؿ حلوكمة ادلؤسسات

 .1نمو التأثٌر على األداء االقتصادي الشامل.
 .2المتطلبات القانونٌة و التنظٌمٌة فً نطاق
اختصاص تشرٌعً .
 .3توزٌع المسؤولٌات فً نطاق تشرٌعً.

 .1توفر احلقوؽ األساسية للمساعلُت.
 .2احلق يف ادلعلومات عن القرارات.
 .3احلق يف ادلشاركة بالتصويت.

حقوؽ ادلساعلُت

 .4تسهيل ادلشاركة الفعالة.
 .5التصويت شخصيا أو غيابيا.

قواعد

 .6اإلفصاح عن اذلياكل و الًتتيبات .

منظمة
التعاوف

 .1معاملة ادلساعلُت معاملة متساوية.
ادلعاملة ادلتساوية للمساعلُت

الشخصي الصوري.

االقتصادي
و التنمية

 .2منع التداوؿ بُت الداخلُت و التداوؿ
 .3اإلفصاح عن العمليات.

دور أصحاب ادلصاحل

 .1ادلصاحل وفقا للقانوف أو االتفاقيات.
 .2التعويض مقابل انتهاؾ احلقوؽ .

OECD

 .3تطوير اآلليات للمشاركة.
 .1اإلفصاح عن السياسيات .

اإلفصاح و الشفافية

 .2ادلستويات النوعية للمحاسبة.
 .3ادلراجعة اخلارجية.
 .1ادلعاملة وفقا للمعلومات الكاملة.
 .2ادلعاملة العادلة للمساعلُت.
 .3تطبيق ادلعايَت األخالقية .

مسؤوليات رللس اإلدارة

 .4عرض السياسات .
 .5احلكم ادلوضوعي ادلستقل.

المصدر  :منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية.)OECD 2004(،
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 .6الوقت ادلناسب إلتاحة ادلعلومات.

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
ثانيا  :مبادئ لجنة بازل
وضعت جلنة بازؿ إرشادات خاصة باحلوكمة يف ادلؤسسات ادلصرفية و ادلالية تركز على النقاط التالية:

1

 -1قيم ادلؤسسات و ادلواثيق الشرؼ للتصرفات السليمة و غَتىا من ادلعايَت للتصرفات اجليدة و النظم اليت يتحقق
باستخدامها تطبيق ىذه ادلعايَت.
 -2اسًتاتيجية ادلؤسسة معدة جيدا واليت دبوجبها ؽلكن قياس صلاحها الكلي و مساعلة األفراد يف ذلك .
 -3التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز ازباذ القرار متضمن تسلسال وظيفيا للموافقات ادلطلوبة من األفراد للمجلس.
 -4وضع آلية للتعاوف الفعاؿ بُت رللس اإلدارة و مدققي احلسابات و اإلدارة العليا.
 -5توافر نظاـ ضبط داخلي قوي يتضمن مهاـ التدقيق الداخلي و اخلارجي ،و إدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط
العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع ادلسؤوليات.
 -6مراقبة خاصة دلراكز ادلخاطر يف ادلواقع اليت يتصاعد فيها تضارب ادلصاحل  ،دبا يف ذلك عالقات العمل مع
ادلقًتضُت ادلرتبطُت بادلصرؼ وكبار ادلساعلُت و اإلدارة العليا  ،او متخذي القرارات الرئيسية يف ادلؤسسة.
 -7احلوافز ادلالية و اإلدارية لإل دارة العليا اليت ربقق العمل بطريقة سليمة  ،وأيضا بالنسبة للمديرين أو ادلوظفُت سواء
كانت يف الشكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخري .
 -8تدقق ادلعلومات بشكل مناسب داخليا و خارجيا.

1عثمايت مَتة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 105
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المطلب الثاني  :مبادئ حوكمة المؤسسات كما وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تعترب مبادئ حوكمة ادلؤسسات اليت وضعها البنك الدورل والصندوؽ النقد الدورل مشتقة من مبادئ منظمة
التعاوف االقتصادي والتنمية إال أهنا زبتلف عن بعضها البعض يف أف كل منظمة حاولت الًتكيز على جانب معُت من
جوانب حوكمة ادلؤسسات.
أوال  :مبادئ البنك الدولي
يعمل البنك الدورل على تشجيع الدوؿ على تبٍت أفضل ادلمارسات الدولية و القياـ باإلصالحات القانونية
و التشريعية و يقوـ بتقدًن الدعم ادلناسب سواء على ادلستوى احمللي أو العادلي فيما ؼلص تبٍت قواعد إلدارة جيدة
للمؤسسات  .و ؽلكن ابراز اإلطار العاـ دلبادئ حوكمة ادلؤسسات حسب البنك الدورل كما يلي :
 -1على المستوى المحلي  :دعم البنك الدورل دبجموعة من التقوؽلات اليت تقوـ هبا الدولة بنفسها و اليت ربدد
على أساسها مواطن الضعف و القوة فيما ؼلص إدارة ادلؤسسات  ،شلا يساعد تلك الدوؿ على ترتيب أولوياهتا.
واذلدؼ منها التقوًن و دعم اإلصالح التشريعي  ،ويف الوقت ذاتو تبٌت األعماؿ التطوعية من القطاع اخلاص يف
ىذا اجملاؿ  ،وىو األمر الذي يتفق وإطار البنك الدورل العاـ للتنمية الشاملة الذي يؤكد على احلكومة اجليدة
للمؤسسات كعامل أساسي يف التنمية .

1

 -2على المستوى العالمي  :فقد عمل البنك مع منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية لتوسيع دائرة مبادئ
حوكمة ادلؤسسات خارج نطاؽ دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية  ،وقد وقع البنك الدورل و منظمة
التعاوف االقتصادي و التنمية مذكرة تفاىم يف  11يونيو  ، 1999وذلك برعاية ادلنتدى الدورل وقواعد حوكمة
ادلؤسسات  ،وكاف اذلدؼ الرئيسي للمنتدى ىو مساعدة الدوؿ ذات الدخوؿ ادلنخفضة وادلتوسطة على ربسُت
ادلعايَت اليت تستعملها إدارة ادلؤسسات لتشجيع ادلساءلة يف اإلدارة و العدؿ والشفافية و ربمل ادلسؤولية وقد
توصل البنك الدورل بعد ادلشاورات مع ادلنظمات األخرى إذل وضع ظلوذج لتقوًن نظم إدارة ادلؤسسات يف الدوؿ
النامية  ،و صمم ىذا النموذج حبيث يتيح الفرصة لتقوًن نقاط الضعف والقوة يف سلتلف األسواؽ و أكد على
أعلية أف تتضمن قواعد و أسس حوكمة ادلؤسسات على االعسار و حقوؽ الدائنُت إذل جانب الشفافية كما
يلي :

2

 1أمُت السيد أضبد لطفي  " ،أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات للمحاسبين " ،الدار اجلامعية للنشر  ،مصر  ، 2001 ،ص ،ص . 709 ، 708

 2يوسف زلمد "،مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم الديموغرافية "،ملتقى التنمية االقتصادية و احلكم الراشد  ،اجلزائر ،ديسمرب ، 2006 ،ص.3
65

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
االعسار و حقوق الدائنين  :يف زلاولة إذل ربسُت استقرار النظاـ ادلارل بعد أزمة جنوب شرؽ أسيا  ،قاد



البنك الدورل مبادرة لتحديد األسس و اخلطط اإلرشادية للوصوؿ إذل نظاـ فعاؿ لإلعسار ودعم احلقوؽ اخلاصة
بالعالقة بُت الدائنُت و ادلدينُت يف األسواؽ الناشئة  ،حيث أتاحو نظم اإلعسار للمقرضُت احلصوؿ على تقرير
أكثر دقة عن سلاطر السعر وشجعت على أف يكوف اإلقراض يف صورة تدفق لألمواؿ بدال من أف تكوف عملية
اإلقراض توجهها عالقات أو سياسات .


الشفافية في النظم المحاسبية والتدقيق  :من أجل احلصوؿ على التقارير ادلالية للمؤسسة اليت تضمن توفر
الشفافية والتقدًن يف الوقت ادلناسب وتكوف صاحلة لالعتماد عليها  ،سوؼ يقوـ البنك الدورل بتدقيق مدى
االلتزاـ دبعايَت احملاسبة والتدقيق يف عدد من الدوؿ  ،ويهدؼ ىذا العمل إذل وضع أساس دلقارنة األساليب
ادلتبعة يف الدوؿ موضوع البحث  ،واليت يتم تدقيقها على أساس ادلعايَت احمللية والدولية واليت ستؤدي بدورىا إذل
تسهيل عمليات ادلقارنة عرب البالد و تصميم الربامج لدعم طريقة تقدًن تقارير مالية للمؤسسات  ،ودبعٌت أكثر
ربديدا فإ ف اذلدؼ من ىذا التدقيق ىو ربقيقهم القدرة على مقارنة معايَت احملاسبة والتدقيق احمللي مع معايَت
احملاسبة و التدقيق الدورل .

ثانيا  :مبادئ صندوق النقد الدولي
باإلضافة إذل مساعلة صندوؽ النقد الدورل يف مبادرة البنك الدورل لاللتزاـ بادلعايَت والقواعد فقد وضع الصندوؽ
قواعد ادلمارسات اجليدة اخلاصة بشكل أساسي من أجل شفافية السياسة ادلالية النقدية ادلالية  ،وتأكد ىذه القواعد على
أربعة نقاط :

1

 -1وضوح األدوار وادلسؤوليات.
 -2توفَت ادلعلومات للمواطنُت.
 -3إعداد ادليزانية وتنفيذىا وتقدًن تقارير عنها بطرقة واضحة.
 -4التأكيد على النزاىة.

1عمر علي عبد الصمد  ،مرجع سبق ذكره ،ص . 46
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المطلب الثالث  :أىداف مبادئ حوكمة المؤسسات و أىميتها
دلبادئ حوكمة ادلؤسسات أىداؼ و أعلية كبَتة نذكرىا فيما يلي:
أوال :أىداف مبادئ حوكمة المؤسسات
توفر مبادئ حوكمة ادلؤسسات اإلطار التنظيمي الذي ؽلكن من خاللو للمؤسسة أف ربدد أىدافها و ربدد أيضا
كيفية ربقيق ىذه األىداؼ و هتدؼ ادلؤسسة من خالؿ تطبيقها دلبادئ احلوكمة دبا يلي:

1

 -1ضماف تدقيق األداء ادلارل و زبصيص أمواؿ ادلؤسسة ومدى االلتزاـ بالقانوف و اإلشراؼ على مسؤولية ادلؤسسة
االجتماعية يف ضوء القواعد احلوكمة .
 -2ضماف وجود ىياكل إدارية سبكن من قابلية زلاسبة إدارة ادلؤسسة أماـ مساعليها.
 -3وجود ادلراقبة ادلستقلة (من غَت العاملُت هبا) على ادلديرين أو احملاسبُت وصوال إذل قوائم مالية ختامية على أسس
و مبادئ زلاسبية عالية اجلودة.
 -4وجود ادلعاملة العادلة وادلتساوية جلميع ادلساعلُت خاصة لو كاف ىناؾ مساعلُت مسيطرين على ادلؤسسة.
 -5ضماف الكفاءة يف إدارة ادلؤسسة و الرقابة عليها.
 -6ال تأكد من اإلفصاح عن النتائج ادلادية أو نتائج نشاط ادلؤسسة و عوامل ادلخاطرة ادلتوقعة و الصفقات اليت
تعقد مع أطراؼ أخرى و أي ترتيبات سبكن ادلساعلُت بعينهم من احلصوؿ على سيطرة ال تتناسب مع ملكيتهم
يف رأس ادلاؿ  ،و أي معلومات عن أعضاء رللس اإلدارة و كبار ادلديرين التنفيذيُت دبا ػلصلوف عليو من
مكافئات و ادلعلومات اليت تصف ىياكل قواعد إدارة ادلؤسسة و سياستها.
ثانيا :أىمية تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات
إف لتطبيق مبادئ احلوكمة أثر إغلايب كبَت على ادلستوى اجلزئي أي على مستوى ادلؤسسة أو الشركة أو على
ادلستوى الكلي أي بالنسبة لالقتصاد ككل.
 -1أىمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسة  :إف لتطبيق مبادئ احلوكمة أثر إغلايب كبَت على ادلؤسسات و ليس معٌت
ىذا القوؿ أف احلوكمة الفعالة ؽلكنها أف تضمن وحدىا كفاءة ادلؤسسات إذ أف ىناؾ ببساطة عوامل أخرى
تؤثر على أداء ادلؤسسات إال أف احلوكمة اجليدة من خالؿ إشراؼ ورقابة رللس اإلدارة تزيد من احتماالت
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استجابة ادلؤسسة لتخطي التغَتات يف بيئة األعماؿ و يف فًتة األزمات و الفًتات احلتمية ذلبوط األعماؿ ومن
بُت بعض اآلثار اإلغلابية لتطبيق مبادئ احلوكمة على ادلؤسسات نذكر منها:

1

 إف احلوكمة اجليدة يف ادلؤسسات تعمل على زبفيض تكلفة رأس ادلاؿ فبالنسبة للبلداف اليت تعتمد ادلؤسسات
فيها على األسواؽ ادلالية يف التمويل  ،صلد أنو بدوف حوكمة جيدة يف ادلؤسسة و اليت توفر الثقة للمستثمرين
فإف ادلستثمرين الذين يقبلوف على ادلؤسسة ىم ادلقامروف،األمواؿ الساخنة و اليت دائما ما تكوف ذلا تكلفتها
و الدليل على ذلك أف عملية ادلسح اليت قاـ هبا ماكينزي سنة  2002و اليت مشلت رلموعة من ادلستثمرين
قاـ بسؤاذلم "ىل هتتم فعال بنوعية حوكمة ادلؤسسات و إذا كاف األمر كذلك فكم قدر ذلك االىتماـ؟"
و كانت النتيجة أف ادلستثمروف يبدوف اىتماـ كبَت حبوكمة ادلؤسسات ،فبالنسبة للمؤسسات األسيوية فإف
 %89من ادلستثمرين الذين استجابوا لعملية ادلسح صرحوا بأهنم على استعداد لتقدًن مبالغ أكرب للمؤسسات
ذات ادلمارسات اجليدة يف احلوكمة (مقارنة بنسبة %81

يف أوروبا و الواليات ادلتحدة األمريكية و %83

يف أمريكا الالتينية كما قد يرغبوف يف دفعو للمؤسسات ذات احلوكمة الضعيفة).
 أما بالنسبة للبلداف اليت تعتمد ادلؤسسات فيها يف سبويلها على البنوؾ فإف البنوؾ أصبحت تضع ادلتغَتات
اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات ضمن طريقتها للتصنيف االئتماين (أصبح تطبيق احلوكمة اعتبارا ضمنيا للمؤسسات
اليت تقًتض أمواال من البنوؾ ) فقد أوضح بنك "كريدي ليوف " يف تقريره لعاـ  2002-2001أف حوكمة
ادلؤسسة ترتبط ارتباطا و وثيقا بكل من األداء ادلاؿ و تقييم األسهم و هبذا فإف مالءة ادلؤسسة بتطبيقها دلبادئ
احلوكمة اجليدة.
 ارتفاع القيمة السوقي ة للمؤسسات يف السوؽ  :وىذا ما توصل اليو األستاذ اجلامعي األمريكي برنارد بالؾ على
إثر الدراسة اليت قاـ هبا على رلموعة من ادلؤسسات يف روسيا حبيث وجد أف حوكمة ادلؤسسات ذلا أثر ضخم
على قيمة ادلؤسسة يف روسيا ،و ىي تعترب ادلصدر األساسي للتباين يف النسبة بُت القيمة السوقية الفعلية لرأس
ادلاؿ والقيمة السوقية احملتملة لرأس ادلاؿ.
 إجراءات احلوكمة تؤدي إذل ربسُت إدارة ادلؤسسة من خالؿ مساعدة مدراء رللس إدارة ادلؤسسة على تطوير
اسًتاتيجية سليمة للمؤسسة و ضماف ازباذ قرارات الدمج و االستحواذ بناءا على أسس سليمة و أف يقوـ
ربديد ادلكافئات على أساس األداء شلا يساعد على ربسُت كفاءة أداء ادلؤسسة.

1ايراـ ميللتُت ،حوكمة الشركات في القرن  ، 21مركز ادلشروعات الدولية  ،أمريكا ،بدوف سنة نشر  ،ص . 34
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 -2أىمية الحوكمة على المستوى الكلي  :تؤدي احلوكمة اجليدة إذل نتائج اغلابية على ادلستوى الكلي من
خالؿ:

1

 توسيع و تفعيل أداء السوؽ ادلارل من خالؿ تدعيم مبادئ اإلفصاح و الشفافية و ربسُت نوعية ادلعلومات
ذات الصلة باحلوكمة و توفَت البيانات ادلوثقة ادلتاحة لسوؽ األوراؽ ادلالية عن ادلؤسسة للجميع و يف وقت
واحد.
 تساعد حوكمة ادلؤسسات يف جذب االستثمارات من خالؿ التأكيد على الشفافية يف معامالت ادلؤسسة و يف
إجراءات احملاسبة و التدقيق ادلارل  ،و يف ادلشًتيات فإف حوكمة ادلؤسسات تقف يف مواجهة أحد طريف عالقة
الفساد.
 تبٍت معايَت الشفافية يف التعامل مع ادلستثمرين و مع ادلقرضُت من ادلمكن أف يساعد النظاـ اجليد للحوكمة على
منع حدوث األزمات ادلصرفية اليت يكوف ذلا يف الغالب تكاليف اجتماعية و اقتصادية كبَتة.
 تعزيز ثقة اجلمهور يف عملية اخلصخصة  ،كما يساعد على ضماف ربقيق الدولة ألفضل عائد على
االستثمارات ،و ىو ما يؤدي إذل زيادة العمالة و ظلو االقتصاد بتطبيق احلوكمة الرشيدة للمؤسسات على
ادلشروعات ادلملوكة للدولة و ادلزمع خصخصتها.
و ؽلكن أف يلعب دورا مهما يف إعداد تلك ادلؤسسات للتحديات اجلديدة اليت تقرضها ادللكية اخلاصة.

1أنا ناغرو  ،دكيلقتشي  "،مبادئ مكافحة الرشوة للقطاع الخاص نحو ثقافة النزاىة في الشرق االوسط وشمال افريقيا  ،مقاؿ صادر عن مركز ادلشروعات
الدولية  ،أمريكا  ، 2008/ 06/30،ص . 7
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المبحث الثالث  :عالقة التدقيق بحوكمة المؤسسات
إف الدور الذي يلعبو التدقيق وجلاف التدقيق يف إصلاح تطبيق احلوكمة ويف إعداد تقارير مالية تتضمن بيانات
ومعلومات مالية تتميز بالدقة ،التماثل وادلالئمة ذلك يف الوقت ادلناسب ،ما يكسبها ثقة مستخدميها اخلارجيُت ،خاصة
ادلستثمرين.
المطلب االول  :دور التدقيق الحسابات في التطبيق الفعال لمبادئ حوكمة المؤسسات
دلعرفة كيف ؽلكن التأكد من الربط بُت تدقيق احلسابات يف التطبيق السليم دلبادئ احلوكمة ينبغي التعرؼ على
بعض األبعاد احملاسبية حلوكمة ادلؤسسات ومن ىذه األبعاد نذكر :

1

أوال :المساءلة و الرقابة المحاسبية
و يعٍت ىذا ضرورة قياـ ادلساعلُت دبساءلة أعضاء رللس اإلدارة  ،والذين يتعُت عليهم  ،توفَت البيانات
و ادلعلومات الالزمة  ،ألف ادلساعلُت لديهم ادلسؤولية و احلق باعتبارىم مالكا  ،و قد أشارت ادلعايَت ادلوضوعة من قبل
بورصة نيويورؾ لألوراؽ ادلالية  ، 2002و اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات إذل ضرورة تفعيل الدور الرقايب للمساعلُت من
خالؿ ادلشاركة يف صبيع القرارات األساسية للمؤسسة .
ثانيا :التدقيق الداخلي
يساعد التدقيق الداخلي يف إصلاح احلوكمة و بالتارل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة من خالؿ الرقابة الداخلية اليت عليها
تقييم األداء من اجلانب احملاسيب و ادلارل للمؤسسة ،خاصة فيما يتعلق بإدارة ادلخاطر و الرقابة عليها  ،فالتدقيق الداخلي
يساعد يف ضباية أمواؿ ادلؤسسة و اخلطط اإلدارية ادلوضوعة  ،من خالؿ ضمانو دقة البيانات اليت تستخدمها اإلدارة يف
توجيو السياسة العامة للمؤسسة و ادلساعلة يف إدخاؿ ربسينات على األساليب اإلدارية و الرقابية ادلعتمدة.
ثالثا :التدقيق الخارجي
للتدقيق اخلارجي دور مهم و فعاؿ يف إصلاح حوكمة ادلؤسسات ألنو يقلص أو يقضي على التعارض بُت ادلساعلُت
و اإلدارة  ،كما انو يقضي على عدـ سباثل ادلعلومات احملاسبية احملتوات يف القوائم ادلالية  ،اليت تعدىا ادلؤسسة  ،و ذلك

1عمر اقباؿ توفيق ادلشهداين  "،تدقيق التحكم المؤسساتي في ظل المعايير المتعارف عليها"  ،رللة اداء ادلؤسسة اجلزائرية  ،العدد  ، 2012 ، 2ص-ص
. 228- 227
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بعد تدقيقها و التأكد من صحة البيانات و ادلعلومات الواردة هبا  ،حبيث يقوـ بإعداد تقارير مفصلة ترفق بالقوائم
ادلالية.

1

ثالث  :لجان التدقيق :
تتمثل مهمة جلاف التدقيق يف تأكيد صحة البيانات و ادلعلومات احملاسبية الواردة بالتقارير و القوائم ادلالية  ،و ذلك
من خالؿ التدقيق الداخلي و اخلارجي و قد أكدت جل الدراسات ادلنجزة خبصوص حوكمة ادلؤسسات ضرورة
وجود جلاف للتدقيق داخل ادلؤسسة  ،فهي اليت تسهر على تطبيق احلوكمة و تضمن جودة التقارير ادلالية و ربقيق
الثقة يف ادلعلومات احملاسبية دبا يضمن جودهتا و بالتارل االعتماد عليها يف ازباذ القرارات ادلناسبة .

2

رابعا  :تحقيق اإلفصاح و الشفافية
اإلفصاح ىو أحد ادلبادئ األساسية اليت تقوـ عليها حوكمة ادلؤسسات حيث أف اإلفصاح األمثل و الشفافية
يف عرض ادلعلومات ادلتعلقة باألداء العاـ للمؤسسة و خاصة ادلارل و حملاسيب  ،يعد من الدعائم األساسية لنجاح تطبيق
احلوكمة و إنتاج معلومات ذات جودة عالية و بالتارل ربقيق مصاحل األطراؼ ذات العالقة بادلؤسسة .

3

المطلب الثاني  :دور التدقيق في تعظيم قيمة األطراف المستفيدة من حوكمة المؤسسات
للتدقيق دور مهم و فعاؿ يف تعظيم قيمة األطراؼ ادلستفيد من حوكمة ادلؤسسات و ذلك كما يلي :
أوال  :تعظيم قيمة العمالء
يضع ىذا األمر ادلدقق أ ماـ ربدي يف سعيو الكتساب مهارات جديدة تساير التطور يف سلتلف رلاالت العمل يف
ادلؤسسة  ،ليس ىذا فحسب بل تطور اليات تنفيذ مهامو دبا يدعم جهود ادلؤسسة يف تعظيم القيمة أو ادلنفعة احملققة
للعميل  ،يف اطار تغيَت النظرة إليو من رلرد مستهلك دلنتجات و خدمات ادلؤسسة اذل شريك يف عملية احلوكمة  ،وطادلا
أف تنفيذ احلوكمة تتوقف على كفاءة الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة  ،فهناؾ يتضح فاعلية بعد أخر لدور ادلدقق الداخل

 1عمر اقباؿ توفيق ادلشهداين  ،نفس ادلرجع  ،ص . 228

 2حاوحادو رضا اخروف  ،مبادئ و ممارسات الحوكمة المحاسبية  ،مداخلة مقدمة ضمن ادللتقى الدورل االوؿ حوؿ احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع
رىانات و افاؽ  ،جامعة العريب بن مهيدي  ،اـ البواقي .ص. 4
 3نفس ادلرجع  ،ص . 5
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لزيادة القيمة ادلتحققة للعميل ،من خالؿ سعيو إذل التقييم الفعاؿ للنظم الرقابية ،وتقدًن التوصيات الكفيلة برفع مستوى
جودهتا.

1

ثانيا  :تعظيم القيمة للمساىمين
ينوب رللس اإلدارة عن ادلساعلُت يف إدارة أمواذلم ،وىذا يعٍت أف اجمللس مسؤوؿ بالوكالة عن الوفاء باحتياجات
ومصاحل ادلساعلُت ،وادلتمثلة يف ضرورة اإلفصاح عن مدى فاعليتو يف إدارة ما أوكل إليو من مهاـ حيث سبثل التقارير ادلالية
اليت يشرؼ رللس اإلدارة على إعدادىا معيارا يتم على أساسو ازباذ قرارات وسلوكيات من طرؼ ادلستثمرين احلاليُت
وادلرتقبُت ،وىنا يتضح دور التدقيق كعنصر فعاؿ يف ضماف دقة ونزاىة التقارير ادلالية وتعزيز قدرة ادلساعلُت على مساءلة
رللس إدارة ادلؤسسة ،وكذا مساعلتها بالتعاوف مع اإلدارات ادلسؤولة يف احلد من ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلؤسسة  ،وشلا
يدعم الدور الذي يؤديو فريق التدقيق وجوده يف موقع األحداث يعايشها حلظة بلحظة بادلؤسسة  ،حيث تساعده ىذه
ادليزة شلا يضمن االستخداـ األمثل ألصوؿ ادلؤسسة  ،وضبايتها من األخطار اليت قد تنشأ نتيجة الغش أو عدـ االلتزاـ
بالقوانُت واإلجراءات ادلطبقة يف ادلؤسسة .

2

ثالثا  :تعظيم القيمة ألصحاب المصالح
يتمثل أصحاب ادلصا حل يف ادلوظفُت و ادلوردين و الدائنُت و االربادات النقابية و اجملتمع و احمليط  ،الذين ذلم
مصاحل فردية أو صباعية يف صلاح ادلؤسسة  ،و استمراريتها فهي اليت توفر فرص العمل و تدفع الضرائب وتقدًن السلع
و اخلدمات  ،فاستمرارية ادلؤسسة سبثل مصلحة مشًتكة للمساعلُت و األطراؼ األخرى ادلرتبطة و ادلتأثرة بنشاطها  ،و ال
تتوقف استمرارية ادلؤسسة فقط على مدى كفاءة و فعالية عملياهتا  ،بل أيضا التحسُت ادلستمر لتلك العمليات و ىنا
يربز دور ادلدقق حيث ؽلكنو من خالؿ التقييم الذايت للرقابة الداخلية و مساعلتها يف إدارة ادلخاطر و تعزيز قدرة ادلساعلُت
على مساءلة رللس اإلدارة للمؤسسة و الرفع من مستوى كفاءة عمليات ادلؤسسة و تعظيم ما يتولد عنها من قيمة أو
منفعة ألصحاب ادلصاحل .

3

 1كرؽلة بابا عيسى  ،اثر فعاليات التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات  ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة ماسًت اكدؽلي  ،كلية العلوـ االقتصادية
 ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة  ،ص . 12
2نفس ادلرجع  ،ص . 13

3اوصيف خلضر  ،دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات  ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَت  ،كلية العلوـ االقتصادية  ،جامعة
ورقلة  ، 2010 ،ص .62
72

الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
المطلب الثالث  :دور لجان التدقيق في تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات
نقوـ أوال بالتطرؽ إذل تعريف و دور جلنة التدقيق كالتارل:
أوال :تعريف لجنة التدقيق
عرف المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين ()AICPAعلى انها :جلنة تتكوف من أعضاء رللس اإلدارة غَت

التنفيذيُت وذلك الختيار ادلدققُت اخلارجُت ومناقشة عملهم وعالقتهم مع اإلدارة  ،لفحص القوائم ادلالية ونظم الرقابة
الداخلية .

1

كما عرفت على أنها  :ىي رلموعة تتكوف من أعضاء رللس اإلدارة غَت التنفيذيُت ؽلثلوف الوساطة بُت ادلدقق
اخلارجي واإلدارة وادلدقق الداخلي يف تنظيم أعماؿ كل منهم والعالقة فيما بينهم فضال عن دراسة واقًتاح كل ما من
2
شأنو أف يؤدي إذل إعطاء الصورة الصادقة حوؿ مدى سبثيل ادلعلومات للواقع الفعلي للمؤسسة.
ثانيا  :دور لجنة التدقيق

سباما ،وال يوجد
لكل جلنة من جلاف التدقيق يف ادلؤسسات شكل خاص ،دبا يعٍت أف كل جلنة تدقيق ستكوف سلتلفة ً
معيار زلدد موضوع ؽلكن استخدامو لتحديد دورىا أي أف وجود معيار يناسب جلاف كل ادلؤسسات ىو أمر غَت واقعي
ومع ذلك  ،توجد أدلة لتوفَت أفضل ادلمارسات وليس من الضروري أف تكوف متعلقة دبؤسسة معينة ،ويتمثل دور جلنة
التدقيق كااليت:3

 -1عملية التدقيق الخارجي :فحص عملية التدقيق اخلارجي وعمل توصيات للمجلس فأنو يكوف من الضروري
 ربديد األتعاب ،ومدى االحتفاظ بادلدقق اخلارجي على أساس تقييم أدائو.

 النظر يف خطط التدقيق اخلارجي وطريقة وبرامج العمل خالؿ العاـ ادلارل وهناية العاـ.
 التأكد من أف ادلدقق اخلارجي مستقل وأف كل األمور اليت تفسد ىذا االستقالؿ يتم معاجلتها.
 -2القوائم المالية  :غلب النظر يف القوائم ادلالية وتقرير ادلدقق ادلتعلق هبا والقياـ دبا يلي :
 مناقشة القوائم ادلالية مع اإلدارة العليا وضماف موافقة رللس اإلدارة عليها.
 النظر يف السياسات احملاسبية ادلستخدمة وتقدير اجملاالت اليت استخدمت فيها.
 تقدير مدى توفَت التقرير السنوي للمعلومات اليت ػلتاجها ادلساعلوف.

1جورج دانيل غارل  ،مرجع سبق ذكره  .ص .76
 2نفس ادلرجع .ص. 77
 3اشرؼ حنا ميخائيل  " ،تدقيق الحسابات و اطرافو في اطار منظومة حوكمة الشركات " ،ادلؤسبر العريب االوؿ حوؿ التدقيق الداخلي يف حوكمة الشركات،
مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة  ،مصر  ،اياـ  ، 2005، 09 -25 -24ص .15
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 تقدير اللجنة على مدى فاعلية التدقيق الداخلي.
 -3إدارة المخاطر  :غلب أف تضمن جلنة التدقيق وجود نظاـ فعاؿ إلدارة ادلخاطر بادلؤسسة وأنو يدعم أوجو
الرقابة ،وغلب أف تضمن جلنة التدقيق أف إدارة ادلخاطر تتم دبا يتفق مع الطرؽ ادلهنية السليمة وأهنا متكاملة مع
ادلمارسات العملية ومتماشية مع آليات ازباذ القرار.
 -4المرونة والتوافق الدائم  :اإلشراؼ على النظم واإلجراءات ادلوجودة لضماف أف ادلؤسسة قادرة على منع
واكتشاؼ والرد على ادعاءات الغش ،و كذا تدقيق دليل السلوؾ األخالقي وتلقي تقرير ملخص عن أي خروج
عنو وتقييم أي إجراءات حيالو.
خاصا من ادلدقق الداخلي أو من ادلسئوؿ عن االتساؽ مع
 -5التحقق الخاص :قد تطلب جلنة التدقيق ربقي ًقا ً
القوانُت واللوائح أو ادلدقق اخلارجي أو خرباء خارجيُت حينما تكوف ىناؾ حاجو إذل استكشاؼ مشاكل
حساسة تقع يف نطاقها ،وأف ىذه التحقيقات اخلاصة ؽلكن أف ربدث يف رلاالت غَت معتادة.
ثالثا  :عالقة لجان التدقيق بمبادئ الحوكمة
يعترب موضوع جلاف التدقيق من األعلية البالغة للتطبيق مبادئ احلوكمة ،حيث أهنا مرتبطة مباشرة دبجلس اإلدارة
وتعمل على تقدًن تقاريرىا الدورية لو ،ويتم تشكيل جلنة التدقيق من اجلمعية العامة للمؤسسة بناء على اقًتاح رللس
اإلدارة ،ويتعُت عند وضع ىذه القواعد االلتزاـ هبا كحد أدىن لعمل جلاف التدقيق يف ادلؤسسة  ،وقد أكدت معظم
الدراسات اليت تناولت موضوع حوكمة ادلؤسسات على أعلية وجود جلاف التدقيق يف ادلؤسسات اليت تسعى إذل تطبيق
مبادئ احلوكمة ،وأشارت إذل أف وجود اللجاف يعترب أحد العوامل الرئيسية لتقييم تطبيق احلوكمة يف ادلؤسسة .
كما وتأيت أعلية دور جلنة التدقيق يف مقدمة اآلليات اليت ؽلكن من خالذلا التأكد من تطبيق مفهوـ حوكمة
ادلؤسسات على أرض الواقع مع رللس اإلدارة ،وادلدقق الداخلي ،وادلدقق اخلارجي .كما أف وجود نظاـ رقابة داخلية
فعاؿ يعد أحد ادلسؤوليات الرئيسية ادلناطة باجمللس ،ويأيت دور جلنة التدقيق الرئيسي يف التحقق من كفاية الرقابة
1
الداخلية .
تارؼليا كانت جلنة التدقيق مسؤولة عن اإلشراؼ على التقارير ادلالية السنوية اليت تعدىا اإلدارة ،واليوـ قد امتد ىذا
الدور ليشمل أيضا ضماف قوة إجراءات الرقابة الداخلية واإلشراؼ على أنشطة التدقيق اخلارجي ،ولغرض ربمل
مسؤولياهتا اإلشرافية بصورة أفضل فإهنا تعتمد على  ،وظيفة التدقيق الداخلي كأحد الدعائم األساسية اليت تساعدىا يف
ربقيق حوكمة أفضل للمؤسسات  ،فهي تعترب مورد ىاـ لتعزيز ودعم جلنة التدقيق وىذا فيما ؼلص تقدؽلها خلدمات
التأكيد واالستشارة خصوصا فيما ؼلص نظاـ الرقابة الداخلية وإدارة ادلخاطر ،كما أهنا عبارة عن حلقة وصل بُت جلنة
التدقيق وادلستويات األخرى من اإلدارة.

2

 1إبراىيم إسحاؽ نسماف "،دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة " رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَت  ،كلية التجارة ،
اجلامعة اإلسالمية  ،فلسطُت . 2009،ص . 46
2

عمر علً عبد الصمد  ،مرجع سبق ذكره ،ص .112
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الفصل الثاني  :حوكمة المؤسسات و أىم مبادئها الدولية
خالصة الفصل الثاني
كاف زلور ىذا الفصل زلاولة تقدًن نظرة شاملة دلفهوـ حوكمة ادلؤسسات و التطرؽ إذل أىم مبادئها و إبراز
العالقة بُت التدقيق و مبادئ احلوكمة و ىذا من خالؿ العالقة التعاونية بُت التدقيق و باقي أطراؼ احلوكمة حيث تتمثل
ىذه األطراؼ أساسا يف التدقيق اخلارجي  ،التدقيق الداخلي ،جلنة التدقيق  ،رللس اإلدارة  ،و كذا اإلدارة العليا  ،حيث
أف درجة التحكم يف ىذه العالقة و بُت توظيفها  ،يؤدي اذل مساعلة كبَتة يف تطبيق حوكمة ادلؤسسات  ،و كذا تعظيم
قيمة االطراؼ ادلرتبطة حبوكمة ادلؤسسات و ادلتمثلة يف تعظيم قيمة العمالء  ،تعظيم القيمة للمساعلُت ،تعظيم القيمة
ألصحاب ادلصاحل.
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
تمهيد الفصل الثالث
نظرا لسعي بعض ادلؤسسات اجلزائرية اذل تطبيق حوكمة ادلؤسسات والتعزيز من آليات تطبيقها
خاصة  ،وسعيا منا دلعرفة اثر التدقيق احلسابات يف تطبيق مبادئ احلوكمة داخل ادلؤسسات ارتأينا
اختيار مجلة من الفرضيات ادلرتبطة مبوضوع الدراسة ،واختبارىا اعتمادا على االستبيان الذي من ادلمكن
أن يكون اخليار ادلالئم لقياس درجة تطابق وجهات نظر عينة الدراسة مع اجلانب النظري وىذا من أجل
توضيح مدى أثر تدقيق احلسابات على حوكمة ادلؤسسات والعوامل ادلتحكمة يف ذلك وسبل تطبيقها
يف اجلزائر.
ولإلدلام اكثر بالدراسة ادليدانية ارتأينا تقسيم ىذا الفصل اذل مبحثُت كما يلي:
ادلبحث األول  :الطريقة واإلجراءات ادلتبعة .
ادلبحث الثاين  :حتليل ومناقشة نتائج الدراسة.
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
المبحث األول :الطريقة واإلجراءات المتبعة
انطالقا من طبيعة الدراسة ادليدانية واليت هتدف إذل دراسة وحتليل أثر تدقيق احلسابات يف تطبيق
مبادئ حوكمة ادلؤسسات وىذا من وجهة نظر عينة الدراسة حيث يشتمل ىذا ادلبحث على الطريقة
واألدوات ادلستعملة يف مجع البيانات ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية .
المطلب األول :الطريقة المتبعة في الدراسة
سنتناول يف ىذا ادلطلب عرض للطريقة ادلتبعة يف ىذه الدراسة من خالل التعرف على رلتمع
وعينة الدراسة ،وأىم مصادر البيانات باإلضافة إذل أدوات مجع ىذه البيانات.
أوال :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون رلتمع الدراسة من رلموعة من خرباء يف احملاسبة  ،زلاسبُت معتمدين  ،و أساتذة
ختصص زلاسبة ومراجعة  ،الذين تتوفر لديهم اخلربة العلمية والعملية.
ثانيا :أداة الدراسة
 -1إعداد استمارة االستبيان  :بغية احلصول على البيانات وادلعلومات من أفراد رلتمع الدراسة تطلب
ا مر تصميم استبيان خصيصا ذلذا الغرض وذلك بناءا على فرضيات الدراسة ومتغَتاهتا التابعة
(مبادئ احلوكمة) وادلستقلة (تدقيق احلسابات) ،ويتكون ىذا االستبيان من جزأين على النحو
التارل:
 الجزء األول :اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة و تشمل (الوظيفية ،ادلؤىل العلمي
 ،اخلربة ادلهنية).
 الجزء الثاني :يتضمن  24فقرة مقسمة على النحو التاليـة:
 تدقيق احلسابات (ادلتغَت ادلستقل ) :يتضمن ( )10فقرات تقيس أثر فعالية تدقيق
احلسابات.
 مبادئ احلوكمة (متغَت تابع )  :يتضمن ( )14فقرة تقيس أثر جلان التدقيق يف تطبيق
مبادئ احلوكمة.
و أغلب األسئلة كانت ذلا أجوبة زلددة ومغلقة من أجل تسهيل ادلعاجلة اإلحصائية ذلا ،ومت
إعداد األسئلة على أساس مقياس ليكارت اخلماسي ) (Likert Scaleالذي حيتمل مخسة إجابات،
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
وىذا حىت يتسٌت لنا حتديد أراء أفراد العينة حول أىم ادلواضيع اليت تناوذلا االستبيان ،وبالتارل يسهل علينا
ترميز وتنميط اإلجابات كما ىو مبُت يف اجلدول:
الجدول رقم:20مقياس ليكارت الخماسي
التصنيف

موافق بشدة

موافق

زلايد

غَت موافق

الدرجة

5

4

3

2

غَت
بشدة
1

موافق

المصدر :أوما سيكران"،طرق البحث في اإلدارة :مدخل لبناء المهارات البحثية" ،تعريب إمساعيل علي بسيوين ،دار ادلريخ للنشر،
الرياض ،2006 ،ص.284

 -0تحكيم االستبيان :قبل نشر االستبيان خضع لعملية حتكيم من قبل أساتذة وباحثُت جامعيُت
سلتصُت يف التدقيق وحوكمة ادلؤسسات  ،وسلتصُت كذلك يف اعداد وإدارة االستبيان ،وىذا بغية
التأكد من سالمة بناء االستمارة من سلتلف اجلوانب ،خاصة من حيث:
 دقة صياغة األسئلة وصحة العبارات.
 توزيع خيارات اإلجابة لضمان مالئمتها لعملية ادلعاجلة اإلحصائية.
 من أجل الوقوف على مشكلة التصميم و ادلنهجية.
و يف األخَت وبناء على ادلالحظات والتوصيات الواردة من األساتذة احملكمُت ،دتت صياغة االستبيان
بشكل هنائي.
 -3توزيع االستبيان :دل يتم حتديد حجم عينة الدراسة بشكل مسبق قبل توزيع أو نشر استمارة
االستبيان ،حيث قمنا بتوزيع حوارل  95استمارة على افراد العينة ،اعتمدنا أحيانا طريقة التسليم
واالستالم ادلباشر و أحيانا أخرى قمنا بذلك عن طريق الربيد اإللكًتوين وبعد مجع االستبيانات
ادلوزعة قمنا بعملية فرزىا وتبويبها فتحصلنا على  68استمارة صاحلة لتمثل عينة الدراسة بعدىا قمنا
بإقصاء باقي االستثمارات و ادلقدرة ب  27استمارة استبعدت للنقص أو للتضارب ادلوجود يف
اإلجابات أو الستالمها بعد اآلجال احملدد وىي موضحة يف اجلدول ادلوارل:
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
جدول رقم : 23االستمارات ادلوزعة على أفراد العينة
البيان

العدد

النسبة %

االستمارات ادلوزعة

95

100

االستمارات ادلسًتجعة

85

89.47

االستمارات ادللغاة (غَت كاملة اإلجابة )

15

15.78

االستمارات ادلفقودة

12

12.63

المصدر :من إعداد الطالبتُت.
المطلب الثاني :األساليب اإلحصائية المستخدمة
ضلاول من خالل ىذا ادلطلب بيان األدوات اإلحصائية والربامج ادلستخدمة يف معاجلة البيانات
اجملمعة من االستبيان.
أوال  :األساليب المستعملة
 -1برنامج اجلداول االلكًتونية ( ) EXCELلعرض وحتليل البيانات.
 -0مت حتليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج Statistical Package For Social

. )SPSS) Sciences
 -3مقاييس اإلحصاء الوصفي ( التكرار ،ادلتوسطات احلسابية ،االضلرافات ادلعيارية ) لبيان خصائص
العينة.
ثانيا :اختبار ثبات االستبيان بطريقة "الفا كرونباخ ) " (Cronbach's Alpha
من أجل اختبار مصداقية وثبات االستبيان وللتأكد من مصداقية ادلستجوبُت يف اإلجابة على
أسئلة االستبيان ولكل متغَت على حدى فقد مت استخدام معامل آلفا كرونباخ لتحقيق الغرض ادلطلوب
حيث أن معامل آلفا كرونباخ يأخذ قيما بُت الصفر والواحد (  )0-1فإذا دل يكن ىناك ثبات يف
البيانات فإن قيمة ادلعامل تكون مساوية للصفر ،وعلى العكس إذا كان ىناك ثبات تام يف البيانات فإن
قيمة ادلعامل تساوي الواحد الصحيح ،أي أن زيادة قيمة معامل آلفا كرونباخ تعٍت زيادة مصداقية
البيانات من عكس نتائج العينة على رلتمع الدراسة.
 نتائج اختبار الثبات  :عند تطبيق اختبار ادلصداقية والثبات آلفا كرونباخ وجدنا أن قيمتو
بلغت ( )0.81وىي قيمة مقبولة ومعربة عن صدق األداة.
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
المبحث الثاني :تحليل ومناقشة نتائج الد ارسة
يشتمل ىذا ادلبحث على مطلبُت ،ادلطلب األول يتعلق بعرض نتائج الدراسة ادليدانية  ،ويف
ادلطلب الثاين سنحاول حتليل وتفسَت نتائج الدراسة واختبار الفرضيات ومناقشتها.
المطلب األول :عرض نتائج الدراسة الميدانية
سنحاول يف ىذا ادلطلب أن نقوم بعرض النتائج ادلتوصل إليها باستخدام األدوات اإلحصائية
والقياسية والربامج ادلستعملة يف معاجلة البيانات ،اليت مت مجعها عن طريق االستبيان.
أوال :عرض النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية
لقد دتت دراسة خصائص أفراد العينة حسب ادلتغَتات التالية :الفئة الوظيفية ،ادلؤىل العلمي ،خلربة
ادلهنية.
 -1توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي  :يبُت اجلدول التوزيع النسيب لعينة الدراسة حسب
اختالف مؤىالهتم وىذا على النحو التارل:
الجدول رقم  : 20توزيع عينة الدراسة حسب متغَت ادلؤىل العلمي
التكرار
12

النسبة%
1779

المؤهل العلمي
ماجيستَت او ماسًت

45

دكتوراه

11

66.2
1672

اجملموع

68

111

ليسانس

المصدر  :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على سلرجات االستبيان.
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
والشكل التارل يوضح دتثيل نسب اجلدول السابق كما يلي:
الشكل رقم  : 20دتثيل عينة الدراسة حسب متغَت ادلؤىل العلمي

ادلصدر  :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على برنامج EXCEL2010
من خالل اجلدول و الشكل السابقُت يتضح لنا توزيع التكرارات والنسب ادلئوية حسب متغَت
ادلؤىل العلمي ألفراد عينة الدراسة  ،حيث نالحظ أن اغلبية أفراد عينة الدراسة كانوا من مستوي
تعليمي ماسًت او ماجيستَت وىذا بنسبة  ، %66.2أما بالنسبة لألفراد ادلتحصلُت على شهادة
ليسانس فكانوا بنسبة  % 17.6و النسبة ادلتبقية كانت من ذوي األفراد ادلتحصلُت على شهادة
الدكتوراه بنسبة  %16.2و يعود ىذا التباين يف النسب إذل أن عينة الدراسة الذين مت توزيع االستبيان
أغلبهم متحصلُت على شهادة ادلاسًت أو ادلاجستَت

82

الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
 -0توزيع العينة حسب متغير الخبرة المهنية :يبُت اجلدول رقم التوزيع النسيب لعينة الدراسة
حسب اختالف عدد سنوات اخلربة وىذا على النحو التارل:
الجدول رقم  : 20توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اخلربة ادلهنية
التكرار
17

النسبة %
2574

الخبرة المهنية
من  5إذل أقل  11سنوات

29

42.6

من 11سنوات فأكثر

22

اجملموع

68

32.4
111

اقل من  5سنوات

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج االستبيان
والشكل التارل يوضح دتثيل نسب اجلدول السابق كما يلي:
الشكل رقم  : 20دتثيل عينة الدراسة حسب متغَت اخلربة ادلهنية

المصدر  :من إعداد الطالبتُت باإلعتماد على برنامج EXCEL2010

83

الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
من خالل اجلدول و الشكل السابقُت يتضح لنا توزيع التكرارات والنسب ادلئوية حسب متغَت اخلربة
ادلهنية ألفراد عينة الدراسة ،حيث تتكون من ثالث فئات ،نالحظ أن أكثر الفئات تكرارا ىي الفئة
الثانية وىي أكثر فئة تكرار بنسبة  ،% 42.6وتأيت الفئة الثالثة بنسبة  %32.4و الفئة األوذل ىي أقل
تكرارا بنسبة .%25
 -3توزيع العينة حسب متغير الوظيفة :
الجدول رقم : 06توزيع عينة دراسة حسب الوظيفة
الوظيفة

النسبة %

التكرار

خبَت زلاسب

20

29.9

زلاسب معتمد

24

35.3

أساتذة زلاسبة ومراجعة

24

35.3

اجملموع

68

100

ادلصدر  :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان .
والشكل التارل يوضح دتثيل نسب اجلدول السابق كما يلي:
الشكل رقم  : 80دتثيل عينة الدراسة حسب متغَت الوظيفة

المصدر  :من إعداد الطالبتُت باإلعتماد على برنامج EXCEL2010
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الفصل الثالث  :عالقة التدقيق بمبادئ الحوكمة – دراسة ميدانية-
من خالل اجلدول السابق يتضح لنا توزيع التكرارات والنسب ادلئوية حسب متغَت الفئة الوظيفية
ألفراد عينة الدراسة ،حيث تتكون من ثالث فئات  ،نالحظ أن الفئتُت الوظيفيتُت الثانية(زلاسب
معتمد) والثالثة ( أساتذة ختصص زلاسبة و مراجعة) تكررت بنفس النسبة  ، %35.3والفئة الفئة
األوذل كانت بنسبة %29.9
ثانيا :عرض النتائج المتعلقة بآراء عينة الدراسة
 -1قمنا حبساب الوسط الفرضي من خالل تقسيم رلموع بدائل االجابة على عددىا ،ومبا اننا
استعملنا مقياس ليكارت اخلماسي يف بناء االستبيان فإن:
 عدد البدائل = 5
 رلموع البدائل= 15
 ادلتوسط احلسايب الفرضي ادلطلق = رلموع البدائل ÷ عدد البدائل = 3 = 5 ÷15
 -0مت حتديد طبيعة كل سؤال عند التحليل اجيايب أو سليب عن طريق حتديد الفئة اليت يقع فيها قيمة
ادلتوسط احلسايب ،ومت حساب :
 حدود الفئات :ويتم ذلك عن طريق حساب ادلدى
ادلدى = القيمة الكربى – القيمة الصغرى = 4 = 1-5
 طول الفئة :ادلدى  /عدد التكرارات = 0.8 = 5/4
نضيف النتيجة  0.8بالتدريج اذل الفئات ابتداء من الفئة االوذل وتكون كاآليت:
 الفئة األوذل [1.80 -1[ :دتثل اإلجابة غَت موافق بشدة.
 الفئة الثانية [2.60 -1.80[ :دتثل اإلجابة غَت موافق.
 الفئة الثالثة [3.40 -2.60[ :دتثل اإلجابة زلايد.
 الفئة الرابعة [4.20 -3.40[ :دتثل اإلجابة موافق.
 الفئة اخلامسة ]5 -4.20[ :دتثل اإلجابة موافق بشدة.
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بعد تفريغ البيانات ادلوجودة باالستمارات ادلسًتجعة والقابلة للتحليل مت احلصول على النتائج التالية:
 -1نتائج اراء عينة الدراسة حول المحور االول
الجدول رقم  :20نتائج أراء عينة الدراسة حول جودة تدقيق احلسابات
العبارة

-1التزام ادلدقق بالعناية
ادلهنية تزيد من جودة
اخلدمة ادلقدمة

-2تعاون رللس اإلدارة
مع مديري ادلؤسسة يف
وضع نظام الرقابة
الداخلية .

اإلجابات

-5ادلراقبة و ادلتابعة بعد
القيام بعمليات التدقيق
للتأكد من مدى االلتزام
بالتوصيات ادلقدمة
للمؤسسة .

اإلحصائية

موافق
بشدة

موافق

زلايد

غَت
موافق

التكرار

12

55

1

-

-

النسبة
ادلئوية

%1776

-

-

التكرار

13

53

1

-

النسبة
ادلئوية

%1971

%175 %77.9

%175

-

التكرار

6

62

-

-

-

%6

%9172

-

-

-

التكرار

15

52

-

-

النسبة
ادلئوية

%2271

%175 %7675

-

-

التكرار

8

-3إلتزام ادلدقق
باإلرشادات اليت وضعتها
اجلهات ادلعنية بالتدقيق  .النسبة
ادلئوية
-4اإللتزام باالستقاللية
و ادلوضوعية يف إعداد
تقارير التدقيق

المؤشرات

النسبة
ادلئوية

%1178

%175 %8179
1

1

1

59

%175 %8678

-
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غَت
موافق
بشدة

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

4.16

1.432

4.15

4719

4.21

-

4.11

1.515

1.569

1.496

1.553
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الجدول رقم  : 18نتائج اراء عينة الدراسة حول استقاللية ادلدقق
العبارة

-1عدم وجود عالقات
شخصية يف ادلؤسسة اليت
يتم التدقيق فيها

االجابات

التكرار
النسبة
ادلئوية

-2إستقالل ادلدقق يف أداء التكرار
عملو و حتديد اماكن
تدخلو
النسبة
ادلئوية

-3إستقاللية التدقيق عن
قسم احملاسبة .
-4عد تقدمي خدمات
اخرى للزبائن أو اختاذ
قرارات ىامة يف ادلؤسسة .
-5عدم حتيز ادلدقق وجتنبو
تضارب ادلصاحل .

موافق
بشدة
11

المؤشرات اإلحصائية
موافق

زلايد

غَت
موافق

-

-

-

-

-

-

57

%8378 %1672
14

4

%579 %2176

49

1

%175 %7271

التكرار

6

49

النسبة
ادلئوية

%878

%175 %1776 %7271

التكرار

11

النسبة
ادلئوية

%279 %7974 %1672

12

45

التكرار

12

النسبة
ادلئوية

%8274 %1776

17336

-

3788

17561

-

-

%175

-

-

-

-

-

-
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-

3741

1

2

56

1

غَت موافق
بشدة

ادلتوسط
احلسايب
4716

االضلراف
ادلعياري
17371

4719

4718

17556

17384
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 -0نتائج اراء عينة الدراسة حول المحور الثاني
الجدول رقم :80نتائج أراء عينة الدراسة حول التفاعل ادلدققُت مع باقي أطراف احلوكمة
العبارة

-1تعاون ادلدقق الداخلي
مع ادلدقق اخلارجي
ومساعدتو يف أداء عملو .
-2تقدمي ادلعلومات
الكافية و ادلالئمة من قبل
ادلدقق الداخلي اذل جلنة
التدقيق و اليت تساعدىا
يف أداء مهامها
-3تقدمي معلومات اذل
رللس اإلدارة ومساعدتو
يف أداء مهامو

المؤشرات اإلحصائية

اإلجابات
موافق
بشدة

موافق

زلايد

التكرار

14

53

1

النسبة
ادلئوية

%175 %7779 %2176

التكرار

16

النسبة
ادلئوية

%75 %2375

التكرار
النسبة
ادلئوية

19

51

46

-4قيام رللس اإلدارة

التكرار

15

برسم السياسات العامة
واحملافظة على حقوق
ادلسامهُت .

النسبة
ادلئوية

%7675 %2271

-5اإلفصاح والشفافية يف
ادلعلومات اليت تقدمها
اإلدارة للمسامهُت .

-

%175

-

2

1

-

%175

-

-

1

-

-

%175

-

1

-

%175

-

-

-

-

-

التكرار

17

النسبة
ادلئوية

%25

%279 %7176

-6تقدمي معلومات لإلدارة التكرار
العليا واليت تساعدىا
بالقيام بوظائفها ادلتمثلة يف النسبة
التوجيو ،التخطيط والرقابة .ادلئوية

22

2

4

%579 %6178 %3274
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-

-

1

48

42

-

-

4719

17432

-

%279 %7171 %1974
52

غَت
موافق

غَت
موافق
بشدة

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

4721

4722

4719

4719

4726

17515

17569

17496

17553

17563
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الجدول رقم : 11نتائج أراء عينة الدراسة حول جلنة التدقيق يف تطبيق مبادئ احلوكمة
العبارات

االجابة
موافق
بشدة

موافق

زلايد

غَت
موافق

18

47

1

2

-

%2675

%6971

%175

%279

-

التكرار

19

47

1

1

-

النسبة

%2779

%6971

%175

%175

-

التكرار

 -1يتم االشراف
و الرقابة من قبل
النسبة
جلنة التدقيق على
ادلئوية
عملية التقرير والقوائم
ادلالية
 – 2يعمل التدقيق
على ضمان ادلعاملة
ادلتساوية للمسامهُت
و منع تداول األسهم
بصورة ال تتسم
باإلفصاح أو
الشفافية .

 – 3تقوم جلنة
التدقيق بالكشف عن
النسبة
أي اخطار قد تضر
ادلئوية
اصحاب ادلصاحل .

 – 5تقوم جلنة
التدقيق بالتحقق من
كفاية نظام الرقابة
الداخلية .

غَت
موافق
بشدة

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

4719

17563

4724

17615

ادلئوية

التكرار

 – 4يعمل التدقيق
على ضمان العدالة
يف االفصاح عن
القوائم ادلالية من
خالل ضمان وصول
ادلعلومات الواردة يف
التقارير ادلالية
للمسامهُت وأصحاب
ادلصاحل يف ادلؤسسة .

المؤشرات

-

11

53

2

2

%1672

%7779

%279

%279

التكرار

11

56

1

-

-

النسبة
ادلئوية

%1674

%8274

%175

-

-

التكرار

9

57

2

-

-

النسبة
ادلئوية

%1372

%8378

%279

-

-
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4717

4711

4711

17555

17396

17392
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-6يعمل التدقيق
الداخلي على مساعدة
رللس اإلدارة على تدقيق
وتوجيو اسًتاتيجية
ادلؤسسة.

التكرار

4

النسبة

%579

التكرار

8

-7تقوم اللجنة بالتحقق
من استقاللية ادلدققُت
الداخليُت و اخلارجيُت
النسبة
و تقدمي أي مقًتحات من
شأهنا تأكيد استقالليتهم

63

-

1

%175 %9275

1

59

-

-

%175 %8678 %1178

-8يساىم التدقيق يف

التكرار

15

العمل على تأكيد احًتام
حقوق أصحاب ادلصاحل

النسبة

%279 %7375 %2271

2

51

-

-

-

4711

17352

-

-

1

-

%175
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-

4711

17441

4715

17615
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المطلب الثاني :تحليل و تفسير نتائج الدراسة
سنحاول يف ىذا ادلطلب حتليل النتائج ادلستخرجة من االستبيانات ادلوزعة و تفسَتىا .
أوال  :تحليل وتفسير النتائج المتعلقة بالمحور األول ( تدقيق الحسابات )
سنقوم بتحليل وتفسَت نتائج عينة الدراسة ادلتعلقة أوال جبودة التدقيق وثانيا باستقاللية ادلدقق
 -1تحليل و تفسير نتائج عينة الدراسة حول جودة التدقيق
 العبارة  (: 81التزام ادلدقق بالعناية ادلهنية تزيد من جودة اخلدمة ادلقدمة ) جاءت اإلجابات يف
العبارة األوذل مبوافق بنسبة  % 80.9وموافق بشدة بنسبة  % 1776مبتوسط حسايب قدره
 4.16يتجو ضلو االتفاق واضلراف معياري بلغت قيمتو  ، 17419ىذا راجع إذل أن العناية
ادلهنية تعترب من ادلقومات األساسية ألي عمل مهٍت ناجح  ،فهي مبثابة قواعد إرشادية ميكن
دلدققي احلسابات الرجوع إليها لتدعيم اجتهادىم و زيادة جودة خدماهتم.
 العبارة ( : 80تعاون رللس اإلدارة مع مديري ادلؤسسة يف وضع نظام الرقابة الداخلية) جاءت
االجابات يف العبارة الثانية مبوافق بنسبة  % 77.9و موافق بشدة بنسبة  % 1971مبتوسط
حسايب قدره  4.15يتجو ضلو االتفاق و اضلراف معياري بلغت قيمتو  17497ويرجع ذلك
اذل األ مهية البالغة للنظام الرقابة الداخلية فهي تعطي ادلدقق األساس الذي يبٍت عليو اختباراتو
و استنتاجاتو وذلذا جيب عل رللس اإلدارة وضع نظام للرقابة الداخلية سليم.
 العبارة  (: 80التزام ادلدقق باإلرشادات اليت وضعتها اجلهات ادلعنية بالتدقيق ) جاءت االجابات
يف العبارة الثالثة مبوافق بنسبة  % 7779و موفق بشدة بنسبة  % 1971مبتوسط حسايب
 4719قدره يتجو ضلو االتفاق و اضلراف معياري بلغت قيمتو  1.286ىذا ألن وجود ىذه
اإلرشادات مبثابة ادلرشد العام للمدقق اثناء القيام بعملو  ،كما تعمل على حتديد الكيفية اليت يتم
بواسطتها شلارسة مهنة التدقيق  ،كما تؤدي زيادة ثقة مستعملي القوائم ادلالية للمستثمرين ...اخل
 العبارة ( : 80االلتزام باالستقاللية و ادلوضوعية يف إعداد تقارير التدقيق ) جاءت اإلجابات يف
العبارة الرابعة مبوافق بنسبة  % 7675و موافق بشدة بنسبة % 2271مبتوسط حسايب قدره
 4721يتجو ضلو االتفاق و اضلراف معياري بلغت قيمتو  17442و ىذا نظرا دلا جاء يف
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ادلعايَت العامة للتدقيق حيث جيب على ادلدقق أن يكون نزيها و صادقا و يكشف عن كل احلقائق
يف تقريره للمالكُت .
 العبارة ( : 80ادلراقبة و ادلتابعة بعد القيام بعمليات التدقيق للتأكد من مدى االلتزام بالتوصيات
ادلقدمة للمؤسسة ) جاءت اإلجابات يف العبارة اخلامسة مبوافق بنسبة  % 8678وموافق بشدة
بنسبة  % 1178مبتوسط حسايب قدره  4711يتجو ضلو االتفاق و اضلراف معياري بلغت
قيمتو  17352ىذا راجع لألمهية البالغة للمصادقة على القوائم ادلالية من طرف ادلدقق ألهنا تزيد
من ثقة االطراف ادلرتبطة بادلؤسسة من بنوك ومستثمرين ...اخل
 -0تحليل وتفسير نتائج أراء عينة الدراسة حول استقاللية المدقق
 العبارة  (: 81عدم وجود عالقات شخصية اليت يتم التدقيق فيها ) جاءت اإلجابات يف العبارة
األوذل مبوافق بنسبة  % 8378وموافق بشدة بنسبة  % 1672مبتوسط حسايب قدره 4716
يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  17371ىذا نظرا دلا جاء يف ادلعايَت العامة للتدقيق
حيث على ادلدقق أن يكشف عن كل احلقائق يف تقريره  ،أي ال جيامل وال يداري و ال يتأثر
مبصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ  ،و ال يغَت قراره و إمنا جيب عليو إبداء رأيو الفٍت العلمي
ادلوضوعي احملايد .وىذا لعدم وجود تأثَتات.
 العبارة (: 80االستقاللية يف أداء عملو و حتديد أماكن تدخلو ) جاءت االجابات يف العبارة
الثانية مبوافق بنسبة  % 7271و موافق بشدة بنسبة  % 2176مبتوسط حسايب قدره 4712
يتجو ضلو االتفاق و اضلراف معياري قدره  17561ىذا راجع إذل أن عملية التدقيق حيددىا
ادلدقق حسب برنامج تدخالتو بصفة دورية حيث يكون ادلدقق مستقال دتاما عن إدارة ادلؤسسة يف
كل من عمليات الفحص والتقييم.
 العبارة (: 80استقاللية التدقيق عن قسم احملاسبة ) جاءت االجابات يف العبارة الثالثة مبوافق
بنسبة  % 1776و موافق بشدة بنسبة  % 878مبتوسط حسايب قدره  3741يتجو ضلو
االتفاق و اضلراف معياري قدره  ، 17336وكانت نسبة احلياد مقدرة ب  % 7272وىي اكرب
نسبة نظرا لعدم وجود خربة كافية لدي عينة الدراسة و العتبار جتربة اجلزائر مازالت يف مراحلها
االوذل .
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 العبارة (: 80عدم تقدمي خدمات أخرى للزبائن أو إختاذ قرارات ىامة يف ادلؤسسة ) جاءت
االجابات يف العبارة الرابعة مبوافق بنسبة  % 7974و موافق بشدة بنسبة  % 1672مبتوسط
حسايب قدره  4719يتجو ضلو االتفاق و اضلراف معياري قدره  17566ىذا ألنو بالرغم من
تعدد خدمات اليت يستطيع مدقق احلسابات أن يؤديها لعميلو فإنو عندما يطلب منو إبداء الرأي
يف سالمة القوائم ادلالية فإن عملو جيب أن يقتصر على ىذه ادلهمة فقط دون غَتىا أي جيب
الفصل بُت الوظائف حيث ال ميكن دلدقق احلسابات القيام بالعمليات احملاسبية و يف نفس الوقت
القيام بتدقيقها أي االستقالل يف عمل وظيفة التدقيق فقط .
 العبارة ( : 80عدم حتيز ادلدقق وجتنبو تضارب ادلصاحل ) جاءت اإلجابات يف العبارة اخلامسة
مبوافق بنسبة  % 8274و موافق بشدة بنسبة  % 1776مبتوسط حسايب قدره  4718يتجو
ضلو االتفاق واضلراف معياري قدره  . 17384ىذا راجع إذل أن عدم حتيز ادلدقق إذل أحد
األطراف و جتنب التأثَتات اخلارجية تقلل من تضارب ادلصاحل بُت ادلسَتين ورللس االدارة وبالتارل
حتقيق االستقاللية يف العمل.
ثانيا :تحليل وتفسير النتائج المتعلقة بالمحور الثاني ( مبادئ الحوكمة )
سنحاول حتليل و تفسَت نتائج أراء عينة الدراسة ادلتعلقة بتفاعل ادلدقيقُت مع باقي أطراف احلوكمة من
جهة و جلنة التدقيق يف تطبيق مبادئ احلوكمة من جهة أخرى.
 -1تحليل وتفسير نتائج أراء عينة الدراسة حول التفاعل المدقيقين مع باقي اطراف الحوكمة
 العبارة  ( : 81تعاون ادلدقق الداخلي مع ادلدقق اخلارجي و مساعدتو يف اداء معملو )جاءت
االجابات يف العبارة االوذل مبوافق بنسبة  % 7779وموافق بشدة بنسبة  % 2675مبتوسط
حسايب قدره  4719يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  17432و ىذا راجع ألمهية
التدقيق اخلارجي ألنو يكمل عمل التدقيق الداخلي فهو يقضي على التعارض بُت ادلسامهُت
واإلدارة كما أنو يقضي على عدم دتاثل ادلعلومات احملاسبية احملتوات يف القوائم ادلالية .
 العبارة  ( : 80تقدمي ادلعلومات الكافية و ادلالئمة من قبل ادلدقق الداخلي اذل جلنة التدقيق اليت
تساعدىا يف أداء مهامها )جاءت االجابات يف العبارة الثانية مبوافق بنسبة  % 75و موافق
بشدة بنسبة  % 2375مبتوسط حسايب قدره  4721يتجو ضلو االتفاق بشدة باضلراف
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معياري قدره  17515ىذا ألن مهمة جلان التدقيق ىي تأكيد صحة البيانات وادلعلومات
الواردة يف التقارير والقوائم ادلالية وبالتارل ختفيض التضارب احلاصل بُت سلتلف األطراف .
 العبارة ( : 80تقدمي معلومات إذل رللس اإلدارة دلساعدتو يف أداء مهامو ) اإلجابات يف العبارة
الثالثة مبوافق بنسبة  % 6779وموافق بشدة بنسبة  % 2779مبتوسط حسايب قدره
 4.22يتجو ضلو االتفاق بشدة باضلراف معياري قدره  17569ىذا راجع إذل أن رللس
اإلدارة أحسن أداة دلراقبة سلوك اإلدارة إذ أنو حيمي رأس مال ادلستثمر يف ادلؤسسة من سوء
استعمالو من قبل اإلدارة وذلك من خالل الصالحيات القانونية لتعيُت وإعفاء ومكافئة اإلدارة
العليا  ،كما أن رللس اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع اسًتاتيجية ادلؤسسة و يقدم احلوافز
ادلناسبة لإلدارة ويراقب سلوكها و بالتارل تعظيم قيمة ادلؤسسة.
 العبارة  ( : 80قيام رللس االدارة برسم السياسات العامة و احملافظة على حقوق ادلسامهُت
)جاءت االجابات يف العبارة الرابعة مبوافق بنسب % 7675وموافق بشدة بنسبة % 2271
مبتوسط حسايب قدره  4719يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  17496ىذا راجع إذل
أن رللس اإلدارة ىو النائب عن ادلسامهُت يف إدارة أمواذلم أي رللس اإلدارة مسؤول بالوكالة عن
الوفاء باحتياجات و مصاحل ادلسامهُت ادلتمثلة يف ضرورة االفصاح عن مدى فعاليتو يف إدارة ما
أوكل إليو من مهام حيث تعد التقارير اليت يشرف عليها معيارا يتم على أساسو اختاذ القرارات.
 العبارة  ( : 80االفصاح و الشفافية يف ادلعلومات اليت تقدمها االدارة للمسامهُت )جاءت
االجابات يف العبارة اخلامسة مبوافق بنسبة  % 7176وموافق بشدة بنسبة  % 25مبتوسط
حسايب قدره  4719يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  17553و ىذا راجع إذل أن
االفصاح من ادلبادئ األساسية اليت تقوم عليها حوكمة ادلؤسسات  ،حيث أن اإلفصاح األمثل
و الشفافية يف ادلعلومات ادلتعلقة باألداء العام للمؤسسة خاصة ادلارل واحملاسيب و إنتاج معلومات
ذات جودة عالية بالتارل حتقيق مصاحل األطراف ذات العالقة .
 العبارة  ( :80تقدمي معلومات لإلدارة واليت تساعدىا بالقيام بوظائفها ادلتمثلة يف التوجيو
والتخطيط والرقابة ).جاءت اإلجابات يف العبارة السادسة مبوافق بنسبة  % 6178وموافق
بشدة بنسبة  % 3274مبتوسط حسايب قدره  4726يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره
 . 17563ىذا راجع ألمهية التدقيق يف إدارة ادلؤسسة حيث أن اعتمادىا يف عملية التخطيط
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و اختاذ القرارات احلالية وادلستقبلية جيعل عمل ادلدقق حافزا للقيام هبذه األعمال  ،كذلك يؤدي
تدقيق القوائم ادلالية إذل توجيو االستثمار .
 -0تحليل و تفسير نتائج أراء عينة الدراسة حول لجنة التدقيق في تطبيق مبادئ الحوكمة
 العبارة ( :21يتم االشراف و الرقابة من قبل جلنة التدقيق على عملية التقرير و القوائم ادلالية )
جاءت االجابات يف العبارة االوذل مبوافق بنسبة  % 69.1وموافق بشدة بنسبة % 26.5
مبتوسط حسايب قدره  4.19يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره . 0.563ىذا ألن
موضوع جلان التدقيق ذو أمهية بالغة لتطبيق مبادئ احلوكمة حيث اهنا مرتبطة مباشرة مبجلس
االدارة وتقدمي تقاريرىا الدورية لو و مناقشة القوائم ادلالية مع االدارة العليا و موافقة رللس االدارة
عليو و تقدير مدى توفَت التقرير السنوي للمعلومات اليت حيتاجها ادلسامهون.
 العبارة  ( :20يعمل التدقيق على ضمان ادلعاملة ادلتساوية للمسامهُت  ،ومنع تداول االسهم
بصورة ال تتسم باالفصاح و الشفافية )جاءت االجابات يف العبارة الثانية مبوافق بنسبة 69.1
 %وموافق بشدة بنسبة  % 27.9مبتوسط حسايب قدره  4.24يتجو ضلو االتفاق باضلراف
معياري قدره  0.605ىذا ألن االفصاح والشفافية دتثل أمهية كبَتة لقدرة ادلسامهُت على شلارسة
حقوقهم التصويتية وميكن أن ميثل إدارة قوية للتأثَت على مالك ادلؤسسة ومحاية ادلستثمرين ومن
شأهنا استقطاب رؤوس أموال جديدة.
 العبارة ( :23تقوم جلنة التدقيق بالكشف عن أي اخطار قد تضر اصحاب ادلصاحل ) جاءت
االجابات يف العبارة الثالثة مبوافق بنسبة  % 77.9وموافق بشدة بنسبة  %16.2مبتوسط
حسايب قدره  4.24يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  0.605وىذا نظرا للدور ادلهم
الذي يلعبو أصحاب ادلصاحل يف رلال خلق الثروة و فرص العمل وحتقيق استدامة للمشروعات
القائمة .
 العبارة  ( :20يعمل التدقيق على ضمان العدالة يف االفصاح عن القوائم ادلالية من خالل
ضمان وصول ادلعلومات الواردة يف التقارير ادلالية للمسامهُت و اصحاب ادلصاحل )جاءت
االجابات يف العبارة الرابعة مبوافق بنسبة  % 82.4وموافق بشدة بنسبة  % 16.4مبتوسط
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حسايب قدره  4.07يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  .0.555ىذا ألن حتقيق
ادلؤسسة دلصاحلها يرجع اذل االعًتاف مبصاحل االطراف ادلختلفة و اسهاماهتم يف صلاحها .
 العبارة  ( :20تقوم جلنة التدقيق بالتحقق من كفاية نظام اللرقابة الداخلية )جاءت االجابات
يف العبارة اخلامسة مبوافق بنسبة  % 83.8وموافق بشدة بنسبة  % 13.2مبتوسط حسايب
قدره  4.10يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره  0.392ىذا ألن التحقق من كفاية
نظام الرقابة الداخلية من األ دوار الرئيسية للجنة التدقيق  ،و امتد ىذا الدور ليشمل ايضا ضمان
قوة إجراءات الرقابة الداخلية و اإلشراف على أنشطة التدقيق اخلارجي  ،و لغرض حتمل
مسؤولياهتا اإلشراقية بصورة أفضل فإهنا تعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي كأحد الدعائم
االساسية اليت تساعدىا على حتقيق حوكمة افضل للمؤسسات.
 العبارة  ( :20يعمل التدقيق الداخلي على مساعدة رللس االدارة على مراجعة و توجيو
اسًتاتيجية ادلؤسسة )جاءت االجابات يف العبارة السادسة مبوافق بنسبة  % 92.5وموافق
بشدة بنسبة  % 5.9مبتوسط حسايب قدره  4.01يتجو ضلو االتفاق باضلراف معياري قدره
 0.440ىذا ألن التدقيق الداخلي يساعد يف اصلاح احلوكمة و بالتارل حتقيق أىداف ادلؤسسة
من خالل ضمان دقة البيانات اليت تستخدمها اإلدارة يف توجيو السياسة العامة للمؤسسة
و ادلسامهة يف إدخال حتسينات على االساليب االدارية والرقابية ادلعتمدة
 العبارة  ( :20تقوم جلنة التدقيق بالتحقق من استقاللية ادلدققُت الداخليُت و اخلارجيُت
و تقدمي أي مقًتحات من شاهنا تاكيد استقالليتهم )جاءت االجابات يف العبارة السابعة مبوافق
بنسبة  % 86.8وموافق بشدة بنسبة  % 11.8مبتوسط حسايب قدره  4.10يتجو ضلو
االتفاق باضلراف معياري قدره . 0.352وىذا ألن التدقيق مهم إلدارة ادلؤسسة يف عمليات
التخطيط و اختاذ القرارات احلالية وادلستقبلية حيث يؤدي تدقيق القوائم ادلالية اذل توجيو
االستثمار يف ادلؤسسة.
 العبارة  ( :20يساىم التدقيق يف العمل على تأكيد احًتام حقوق أصحاب ادلصاحل )جاءت
االجابات يف العبارة الثامنة مبوافق بنسبة  % 73.5وموافق بشدة بنسبة  % 22.1مبتوسط
حسايب قدره  4.15يتجو ضلو االتفاق بشدة باضلراف معياري قدره  0.605وىذا راجع إذل
أمهية أصحاب ادلصاحل داخل ادلؤسسة حيث جيب أن ينطوي إطار حوكمة ادلؤسسات على
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االعًتاف حبقوق اصحاب ادلصاحل و احًتامهم كما يراىا القانون  ،وأن يعمل أيضا على تشجيع
التعاون بُت أصحاب ادلصاحل يف رلال خلق الثروة وفرص العمل و حتقيق استدامة للمشروعات
القائمة على أسس مالية سليمة.
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خالصة الفصل الثالث
استهدفت الدراسة ادليدانية بشكل أساسي دراسة و حتليل دور تدقيق احلسابات يف تطبيق مبادئ
حوكمة ادلؤسسات من وجهة نظر أىل االختصاص و كيفية تفعيلها يف اجلزائر و من خالل دراسة
وحتليل ذلذه اآلراء نستنتج ما يلي :
تشَت نتائج االستبيان إذل أن ىناك عوامل مرتبطة باالستقاللية و جودة التدقيق و اليت تؤثر يف تطبيق
احلوكمة و اعتربت ما يلي من أىم ىذه العوامل :
 إلزام ادلدقق بالعناية تزيد من جوكة اخلدمة ادلقدمة .
 عدم وجود عالقات شخصية يف ادلؤسسة اليت يتم التدقيق فيها .
تشَت نتائج االستبيان و ىذا باإلتفاق إذل حد كبَت التفاعل اجليد مع أطراف حوكمة ادلؤسسات يساىم
يف تطبيق مبادئ احلوكمة و اعتربت من أىم ىذه العوامل ما يلي :
 تقدمي معلومات كافية و مالئمة من قبل ادلدقق الداخلي إذل جلنة التدقيق و اليت تساعدىا يف
أداء مهامها .
 تعاون ادلدقق الداخلي مع ادلدقق اخلارجي و مساعدتو يف أداء مهامو.
تشَت نتائج االستبيان و ىذا إذل حد كبَت اذل ضرورة اإلسراع اذل تفعيل دور تدقيق احلسابات يف اجلزائر
و اعتباره آلية أساسي ة يف تطبيق مبادئ احلوكمة  ،كما اعتربت وضع قوانُت صارمة مع حتديثها باستمرار
لتنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائر تعترب من أول العناصر اليت تساىم يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات .
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شهد العامل أزمات مالية و اهنيارات مؤسسية مست كربيات أسواق ادلال و ادلؤسسات يف
العامل  ،و ما نعايشو من زخم معريف و اتصال سريع و تقنيات متطورة  ،و ما يعكسو ذلك على البيئة
اجلزائرية سواء بالسلب أو باإلجاب جعلنا نواجو العديد من التحديات يف مجيع النواحي االقتصادية
وىذا دلواكبة ادلستجدات مبا يتوافق مع التطورات العادلية.
و على إثر ذلك سارعت احلكومات و ادلنظمات الدولية إىل إصدار مبادئ و مواثيق لتفادي
حدوث أزمات واهنيارات أخرى تضر بكثري من األطراف وذلك ما قامت بو كل من منظمة التعاون
االقتصادي و التنمية  ،البنك الدويل  ،صندوق النقد الدويل و جلنة بازل و ىي مبادئ مالئمة لنماذج
احلوكمة يف العامل حيث مت اإلعتماد عليها يف بناء مواثيق وطنية .
و يف ىذا اإلطار سعينا من خالل دراستنا ىذه  ،اإلحاطة بادلفهوم العام لتدقيق احلسابات وكيفية
االستفادة منو لتطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات حيث احتوت دراستنا على جانبني نظري و ميداين
و ىذا من أجل اإلجابة عن االشكالية  ،و كذا إلثبات أو نفي الفرضيات ادلطروحة.
 -1إختبار نتائج الفرضيات :
بالنسبة للفرضيات اليت مت اقًتاحها يف ىذا البحث فقد مت الوصول إىل النتائج من خالل الدراسة النظرية
و ادليدانية لبحثنا كما يلي:
 الفرضية األولى  " :يتبع تدقيق احلسابات منهجيات علمية منتظمة تستند إىل وسائل وتقنيات
و معايري تسمح جبمع األدلة لتدعيم حكمو عن القوائم ادلالية "حيث حتققت ىذه الفرضية
وثبتت صحتها فمما ال شك فيو أن مدقق احلسابات من خالل تنفيذه دلهمتو يسعى إىل مجع
األدلة و الرباىني الكافية و االزمة لتمكينو من إصدار حكمو العادل على وضعية ادلؤسسة وفقا
دلا تأكد عليو معايري التدقيق الدولية اخلاصة فالتدقيق ينفذ من خالل اخلطوات الرئيسية التالية
 :التحضري للمهمة  ،تنفيذ ادلهمة  ،التقرير و ادلتابعة .
 الفرضية الثانية  " :تقوم حوكمة ادلؤسسات على رلموعة من ادلبادئ كما اهنا حتتاج إىل إطار
تشريعي و تنظيم مالئم " ،حيث توصلنا اىل أن احلوكمة نظام يتطلب رلموعة من القوانني
و التشريعات التنظيمية و التشريعية و اإلدارية و االقتصادية و اليت حتكمها منهجيات
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و أساليب تستخدم يف ذلك أليات كالتدقيق الداخلي ،التدقيق اخلارجي  ،جلنة ادلراجعة ،رللس
اإلدارة  ،ادلنظمات و اجلهات الرقابية و اليت تتفاعل فيما بينها و ىذا من أجل حتقيق نتائج
تعمل على إدارة ادلؤسسة و مراقبتها مبا حيفظ حقوق أصحاب ادلصاحل و حتقيق اإلفصاح
و الشفافية .
 الفرضية الثالثة  " :التزام ادلدقق بادلعايري ادلهنية و االرشادات إىل و ضعتها اجلهات ادلعنية
بالتدقيق تزيد من جودة التدقيق " من خالل دراسة الفصل االول و حتليلنا للدراسة ادليدانية
قمنا بإثبات ىذه الفرضية ألن وجود ىذه اإلرشادات مبثابة ادلرشد العام للمدقق اثناء القيام
بعملو  ،كما تعمل على حتديد الكيفية اليت يتم بواسطتها ممارسة مهنة التدقيق  ،كما تؤدي
زيادة ثقة مستعملي القوائم ادلالية للمستثمرين و حىت يتم التدقيق بكفاءة فإنو جيب أن يعتمد
على قواعد و معايري و أسس منطقية و ثابتة و اليت حتدد مفهوم ىذه العملية و الظروف اليت
دتارس فيها عملية التدقيق .
 -2أهم النتائج
بعد دراستنا دلختلف اجلوانب ادلتعلقة بكل من تدقيق احلسابات و حوكمة ادلؤسسات مث قيامنا
بالدراسة و التحليل ألراء خرباء يف احملاسبة توصلنا إىل النتائج التالية :
 دتثل حوكمة ادلؤسسات الكيفية اليت تدار هبا ادلؤسسات و تراقب من طرف مجيع األطراف ذات
العالقة بادلؤسسة و بالتايل فهي تعترب مبثابة األداة اليت تضمن كفاءة إدارة ادلؤسسة ألىدافها
بالدرجة األوىل و أىداف األطراف ذات العالقة هبا بالدرجة الثانية.
 أكدت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية على أمهية و ضرورة تطبيق احلوكمة اجليدة وبذلك
أصدرت رلموعة من ادلبادئ ختص حوكمة ادلؤسسات سنة  9111م  ،و عدلتها سنة 4002
م و اليت تعترب معايري شاملة تناسب منوذج احلوكمة يف العامل و اعتربت أن اإلفصاح والشفافية
ىي العنصر اجلوىري يف احلوكمة .
 يسعى تدقيق احلسابات من خالل موقعو ادلتميز إىل حتديد األساليب ادلناسبة إلدارها والتأكد
من نظم الرقابة الداخلية أهنا تعمل بكفاءة  ،و تقدمي التوصيات الالزمة اليت حيتاج إليها رللس
اإلدارة حلماية حقوق ادلسامهني و أصحاب ادلصاحل يف ادلؤسسة .
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 يتوقف دور تدقيق احلسابات يف تطبيق حوكمة ادلؤسسات على ضرورة توافر الفهم ادلشًتك بني
ادلدققني و األطراف ادلستفيدة من حوكمة ادلؤسسات ،لكيفية جعل التدقيق نشاطا يضيف قيمة
للمؤسسة و حيمي حقوقهم .
 ديكن الربط بني تدقيق احلسابات يف التطبيق السليم دلبادئ حوكمة ادلؤسسات من خالل األبعاد
احملاسبية و اليت تتمثل يف ادلساءلة و الرقابة احملاسبية  ،التدقيق الداخلي  ،التدقيق اخلارجي ،
جلان التدقيق و حتقيق اإلفصاح و الشفافية .
 -3أهم االقتراحات :
من أجل جتسيد الدور الفعلي و احلقيقي لتدقيق احلسابات يف ادلؤسسة اجلزائرية البد من األخذ
بعني االعتبار ضرورة ترسيخ ادلبادئ األساسية حلوكمة ادلؤسسات و من ىنا ندرج التوصيات األتية و اليت
من شاهنا ادلسامهة يف تفعيل دور تدقيق احلسابات يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات إذ ال بد من :
 العمل على نشر الوعي مببادئ احلوكمة و اليت تعترب الركيزة األساسية لتفعيلها و تطويرىا
و إخراجها إىل حيز التنفيذ مع إعطاء الوقت و الظروف ادلناسبة لتطبيقها.
 ضرورة اإلسراع بااللتزام القانوين للمؤسسات اجلزائرية يف تطبيق مبادئ احلوكمة
و العمل على توفري اإلطار القانوين ادلناسب لذلك.
 ضرورة عقد دورات تدريبية متخصص و كذا مؤدترات علمية بصفة مستمرة فيما خيص تدقيق
احلسابات و حوكمة ادلؤسسات .
 إعطاء ميثاق حوكمة ادلؤسسات العناية و االىتمام و تعديلها مبا حيقق ادلصلحة من إصدارىا
و ذلك حلماية ادلؤسسات و محاية مالكها و اجلهات األخرى ادلستفيدة منها.
 -4أفاق الدراسة :
لقد تناولنا يف حبثنا ىذا دور تدقيق احلسابات يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات و بينا اجملالت
اليت تساىم هبا يف تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات و اقتصرنا على دراسة و حتليل أراء أىل االختصاص
فيما خيص تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات و توفري البيئة االزمة ذلا .
 دراسة عالقة التأثري و التأثر بني تدقيق احلسابات و مبادئ حوكمة ادلؤسسات مع دراسة تطبيقية
حول قطاع ما باستخراج نقاط القوة و ضعف لكال العملني و سبل االرتقاء هبما.
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 دراسة و ربط اليات رقابة أخرى حلوكمة ادلؤسسات منها :
 دور نظام الرقابة الداخلية يف حوكمة ادلؤسسات.
 أثر جلان التدقيق على حوكمة ادلؤسسات.
 دور رللس اإلدارة يف تطبيق زلوكمة ادلؤسسات.
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 ،مركز ادلشروعات الدولية  ،أمريكا  ،بدون سنة نشر.
 -9نعيم دمهش  " ،الحاكمية المؤسسية بعد مرور عامين على تحديثها " ،اجمللة العربية لإلدارة
 ،األردن  ،اجمللد  ، 23العدد . 2004 ،04
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة البويرة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
 دراسة ميدانية -ميثل ىذا االستبيان أحد اجلوانب اذلامة للبحث ،ويهدف إيل دراسة وحتليل آراء مدراء
أقسام تدقيق احلسابات حول دور تدقيق الحسابات في تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات ،

والعوامل ادلؤثرة يف ذلك وسبل تفعيلها يف اجلزائر.

ويقصد حبوكمة ادلؤسسات النظام الذي يتم من خاللو إدارة ادلؤسسات والتحكم يف أعماذلا
ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق أىدافها والوفاء بادلعايري الالزمة وحتقيق ادلسؤولية،
النزاىة والشفافية.

نرجو أن تتقبلوا منا فائق التحية و االحترام
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يرجى وضع إشارة ) (Xيف اإلجابة ادلناسبة .
البيانات الشخصية
 المؤهل العلمي
ليسانس

دكتوراه

ماجستري او ماسرت

 عدد سنوات الخبرة :
أقل أو يساوي  5سنوات

من  55إىل اقل من  05سنوات

 05سنوات فأكثر

 الوظيفة
خبري زلاسب

أستاذ زلاسبة ومراجعة

زلاسب معتمد

المتغيير المستقل  :تدقيق الحسابات في المؤسسات.
ىل العناصر التالية تزيد من جودة التدقيق ؟

موافق
بشدة

 -0التزام ادلدقق بالعناية ادلهنية تزيد من جودة
اخلدمة ادلقدمة .
 -2تعاون رللس اإلدارة مع مديري ادلؤسسة
يف وضع نظام الرقابة الداخلية.
 -3التزام ادلدقق باإلرشادات اليت وضعتها
اجلهات ادلعنية بالتدقيق تزيد من جودة التدقيق
.
 -4االلتزام باالستقاللية و ادلوضوعية يف إعداد
تقارير التدقيق تزيد من جودة التدقيق .
 -5ادلراقبة و ادلتابعة بعد القيام بعمليات
التدقيق للتأكد من مدى االلتزام بالتوصيات
ادلقدمة للمؤسسة .
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موافق

زلايد

غري موافق

غري موافق
بشدة

هل العناصر التالية تزيد من استقاللية
المدقق ؟

موافق
بشدة

موافق

زلايد

غري موافق

غري موافق
بشدة

 - 0عدم وجود عالقات شخصية يف
ادلؤسسة اليت يتم التدقيق فيها .
 -2استقالل ادلدقق يف أداء عملو
وحتديد أماكن تدخلو .
 -3استقاللية التدقيق عن قسم احملاسبة .
 -4عدم تقدمي خدمات أخرى للزبائن
أو اختاذ قرارات ىامة يف ادلؤسسة .
 -5عدم حتيز ادلدقق وجتنبو تضارب
ادلصاحل .
المتغيير التابع  :مبادئ الحوكمة
ىل العناصر التالية تعمل على التفاعل مع
باقي أطراف احلوكمة ؟

موافق
بشدة

 -0تعاون ادلدقق الداخلي مع ادلدقق
اخلارجي ومساعدتو يف أداء عملو .
 -2تقدمي ادلعلومات الكافية و ادلالئمة من قبل
ادلدقق الداخلي إىل جلنة التدقيق و اليت
تساعدىا يف أداء مهامها .
 -3تقدمي معلومات إىل رللس اإلدارة
دلساعدتو يف داء مهامو .
 -4قيام رللس اإلدارة برسم السياسات العامة
و احملافظة على حقوق ادلسامهني .
 -5اإلفصاح و الشفافية يف ادلعلومات اليت
تقدمها اإلدارة للمسامهني.
 -6تقدمي معلومات لإلدارة العليا واليت
تساعدىا بالقيام بوظائفها ادلتمثلة يف التوجيو
.والتخطيط والرقابة
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موافق

زلايد

غري

غري موافق

موافق

بشدة

ىل العناصر التالية تساعد جلنة التدقيق
يف تطبيق مبادئ احلوكمة ؟

موافق
بشدة

-0يتم اإلشراف و الرقابة من قبل جلنة
التدقيق على عملية التقرير و القوائم ادلالية .
 -2يعمل التدقيق على ضمان ادلعاملة
ادلتساوية للمسامهني  ،ومنع تداول األسهم
بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية
-3تقوم جلنة التدقيق بالكشف عن أي
اخطار قد تضر اصحاب ادلصاحل .
 -4يعمل التدقيق التدقيق على ضمان
العدالة يف اإلفصاح عن القوائم ادلالية من
خالل ضمان وصول ادلعلومات الواردة يف
التقارير ادلالية  ،ادلسامهني وأصحاب ادلصاحل
بادلؤسسة .
-5تقوم جلنة التدقيق بالتحقق من كفاية
نظام الرقابة الداخلية .
-6يعمل التدقيق الداخلي على مساعدة
رللس اإلدارة على مراجعة وتوجيو
إسرتاتيجية ادلؤسسة.
-7تقوم اللجنة بالتحقق استقاللية ادلدققني
الداخليني واخلارجيني و تقدمي أي مقرتحات
من شأهنا تأكيد استقالليتهم .
- 8يساىم التدقيق التدقيق يف العمل على
تأكيد احرتام حقوق أصحاب ادلصاحل
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موافق

زلايد غري موافق

غري موافق
بشدة

FREQUENCIES VARIABLES=x1 x2 x3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 D1 D2 D3 D4 D
5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
/STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE
/BARCHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
[DataSet1] C:\Users\SAMSUNG\Documents\SPSS_1.sav
Statistics
x1
N

Valid
Missing

x2

x3

Q1

Q2

Q3

Q4

68

68

68

68

68

68

68

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4,16

4,15

4,09

4,21

Median

4,00

4,00

4,00

4,00

4

4

4

4

Mode
Mean
Median
Mode
Statistics
Q5
N

Valid

Q6
68

Missing

Q7
68

Q8
68

Q9
68

Q10
68

D1

68

68

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4,10

4,16

4,12

3,88

4,09

4,18

4,19

Median

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4

4

4

4

4

4

4

Mode

Statistics
D2
N

Valid

D3
68

Missing

D4
68

D5
68

D6
68

D7
68

D8
68

68

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4,21

4,22

4,19

4,19

4,26

4,19

4,24

Median

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4

4

4

4

4

4

4

Mode

Statistics
D9
N

Valid

D10
68

Missing

D11

68

D12

68

D13

68

D14

68

68

0

0

0

0

0

0

Mean

4,07

4,15

4,10

4,01

4,10

4,15

Median

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4

4

4

4

4

4

Mode

Frequency Table
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x1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

a1

12

17,6

17,6

a2

45

66,2

66,2

83,8

a3

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

17,6

x2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

b1

17

25,0

25,0

25,0

b2

29

42,6

42,6

67,6

b3

22

32,4

32,4

100,0

Total

68

100,0

100,0

x3
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

z1

20

29,4

29,4

29,4

z2

24

35,3

35,3

64,7

z3

24

35,3

35,3

100,0

Total

68

100,0

100,0

Q1

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

c3

1

1,5

1,5

c4

55

80,9

80,9

82,4

c5

12

17,6

17,6

100,0

Total

68

100,0

100,0

1,5

Q2

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

c2

1

1,5

1,5

1,5

c3

1

1,5

1,5

2,9

c4

53

77,9

77,9

80,9

c5

13

19,1

19,1

100,0

Total

68

100,0

100,0

Q3

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

c4

62

91,2

91,2

91,2

c5

6

8,8

8,8

100,0

68

100,0

100,0

Total

Page 2

Q4
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

c3

1

1,5

1,5

c4

52

76,5

76,5

77,9

c5

15

22,1

22,1

100,0

Total

68

100,0

100,0

1,5

Q5
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

c3

1

1,5

1,5

1,5

c4

59

86,8

86,8

88,2
100,0

c5
Total

8

11,8

11,8

68

100,0

100,0

Q6
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

c4

57

83,8

83,8

83,8

c5

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

Q7
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

c2

1

1,5

1,5

1,5

c3

4

5,9

5,9

7,4

c4

49

72,1

72,1

79,4

c5

14

20,6

20,6

100,0

Total

68

100,0

100,0

Q8
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

c2

1

1,5

1,5

1,5

c3

12

17,6

17,6

19,1

c4

49

72,1

72,1

91,2

c5

6

8,8

8,8

100,0

68

100,0

100,0

Total

Q9
Frequency
Valid

c1

1

Percent
1,5

Valid Percent
1,5

Cumulative
Percent
1,5

c3

2

2,9

2,9

4,4

c4

54

79,4

79,4

83,8

c5

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

Page 3

Q10
Frequency
Valid

C4

56

C5

12

Total

68

Percent
82,4

Valid Percent

Cumulative
Percent

82,4

82,4

17,6

17,6

100,0

100,0

100,0

D1
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C3

1

1,5

1,5

1,5

C4

53

77,9

77,9

79,4
100,0

C5

14

20,6

20,6

Total

68

100,0

100,0

D2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C2

1

1,5

1,5

C4

51

75,0

75,0

76,5

C5

16

23,5

23,5

100,0

Total

68

100,0

100,0

1,5

D3
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C2

1

1,5

1,5

1,5

C3

2

2,9

2,9

4,4

C4

46

67,6

67,6

72,1

C5

19

27,9

27,9

100,0

Total

68

100,0

100,0

D4
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C2

1

1,5

1,5

1,5

C4

52

76,5

76,5

77,9
100,0

C5

15

22,1

22,1

Total

68

100,0

100,0

D5
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C2

1

1,5

1,5

1,5

C3

2

2,9

2,9

4,4

C4

48

70,6

70,6

75,0

C5

17

25,0

25,0

100,0

Total

68

100,0

100,0
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D6
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C3

4

5,9

5,9

C4

42

61,8

61,8

67,6

C5

22

32,4

32,4

100,0

Total

68

100,0

100,0

5,9

D7
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C2

2

2,9

2,9

2,9

C3

1

1,5

1,5

4,4

C4

47

69,1

69,1

73,5

C5

18

26,5

26,5

100,0

Total

68

100,0

100,0

D8
Frequency
Valid

C2

1

Percent
1,5

Valid Percent
1,5

Cumulative
Percent
1,5

C3

1

1,5

1,5

2,9

C4

47

69,1

69,1

72,1

C5

19

27,9

27,9

100,0

Total

68

100,0

100,0

D9
Frequency
Valid

C2

2

Percent
2,9

Valid Percent
2,9

Cumulative
Percent
2,9

C3

2

2,9

2,9

5,9

C4

53

77,9

77,9

83,8

C5

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

D10
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C3

1

1,5

1,5

C4

56

82,4

82,4

83,8

C5

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

1,5

D11

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

C3

2

2,9

2,9

C4

57

83,8

83,8

86,8

C5

9

13,2

13,2

100,0

68

100,0

100,0

Total

2,9
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D12

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

C1

1

1,5

1,5

C4

63

92,6

92,6

94,1

C5

4

5,9

5,9

100,0

68

100,0

100,0

Total

1,5

D13
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

C3

1

1,5

1,5

1,5

C4

59

86,8

86,8

88,2
100,0

C5
Total

8

11,8

11,8

68

100,0

100,0

D14

Valid

Cumulative
Percent

Frequency

Percent

Valid Percent

1

1

1,5

1,5

1,5

3

2

2,9

2,9

4,4

4

50

73,5

73,5

77,9

5

15

22,1

22,1

100,0

Total

68

100,0

100,0

Bar Chart
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DESCRIPTIVES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D
12 D13 D14
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives
[DataSet1] C:\Users\SAMSUNG\Documents\SPSS_1.sav
Descriptive Statistics
N
Q1

Mean
68

4,16

Std. Deviation
,409

Q2

68

4,15

,497

Q3

68

4,09

,286

Q4

68

4,21

,442

Q5

68

4,10

,352

Q6

68

4,16

,371

Q7

68

4,12

,561

Q8

68

3,88

,561

Q9

68

4,09

,566

Q10

68

4,18

,384

D1

68

4,19

,432

D2

68

4,21

,505

D3

68

4,22

,569

D4

68

4,19

,496

D5

68

4,19

,553

D6

68

4,26

,563

D7

68

4,19

,605

D8

68

4,24

,550

D9

68

4,07

,555

D10

68

4,15

,396

D11

68

4,10

,392

D12

68

4,01

,440

D13

68

4,10

,352

D14

68

4,15

,605

Valid N (listwise)

68
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RELIABILITY
/VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability
[DataSet1] C:\Users\SAMSUNG\Documents\SPSS_1.sav

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

%
68

100,0

0

,0

Total

68
100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,811

N of Items
24
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