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  )23:  اإلسراء( )تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 

اهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل هبجة القلب وهبة الرب  وكمال الود، إىل اليت تعبت  وأنافخرا وشرفا اعتز هبما فوق الواجب  
  .احلنون  أمي، إىل الشمس اليت تضيء صباحي والقمر الذي ينري ليايل ألنالوحلمت   ألنامالرتاح  وسهرت 
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  .العزيز  أبيليمهد يل طريق العلم إىل القلب الكبري 
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  المراجعة الخارجیة ومدى فعالیتها في حوكمة الشركات االقتصادیة ملخص

 -)EDIMMA(دراسة حالة مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي  -

تهدف هذه الدراسة إلى تبیین دور المراجعة الخارجیة ومدى مساهمتها في تفعیل حوكمة الشركات  مع      
الدراسة  احتوت حوكمة في المؤسسات الجزائریة، حیثالمؤسسات الوطنیة كمثال عن واقع ال إحدىدراسة حالة 

لك لمباشرة ذ ,والتي تضبطها معاییر تسمى بمعاییر المراجعة  ،على إبراز اإلطار النظري للمراجعة الخارجیة
أیضا المراجع الخارجي من خالل إبراز مسؤولیاته وأهمیة التقریر المعد من و  ،عملها بصفة قانونیة وصفة مستقلة

  . طرفه للمؤسسة واألطراف المعنیة به 

والتي تهدف لتقلیل النازعات في المؤسسات وضمان التوازن واالستقرار , نظام حوكمة الشركاتكذلك التطرق إلى 
  .رجیة فیها وتحسین أداءها، وهذا من خالل إبراز دور المراجعة الخا

باعتبارها ركن  EDIMMAدور المراجعة الخارجیة في مؤسسة  إبرازالدراسة المیدانیة لمحاولة  تأتيثم      
    .لنظام حوكمة الشركات في ظل التغیرات التي تحدث لالقتصاد الوطني والتوجه نحو اقتصاد السوق  أساسي

 



 املقدمـــــة العامــة
 

 

 ب 

شهد العالم خالل العقود الثالث الماضیة انهیارات مالیة و فضائح إداریة عدیدة نتیجة القصور  الذي تخلل    
القوانین و التشریعات التي تحكم ممارسة األعمال و األنشطة التجاریة و التي أدت إلى حاالت اإلفالس و 

كثیر من الا الواقع سارعت ذظل ه الخ ، و في...و شركة وورد كوم  العسر المالي ، مثل شركة انرون
المؤسسات الدولیة و بورصات األوراق المالیة  و المنظمات  المهنیة  في العدید من الدول بوضع  مجموعة من 
القوانین و الضوابط و األعراف و المبادئ األخالقیة  للرقابة على إدارة الشركة ، لحمایة المستثمرین و األطراف 

من التالعب  المالي و تعزیز الثقة و المصداقیة في المعلومات القوائم المالیة ، و قد ذات العالقة بالشركة  
  .سمیت هده الضوابط و المبادئ بـحوكمة الشركات 

ترشید قراراتها     وسائل أو تقنیات تساعدها على  یجادإل كما دفعت هذه االنهیارات المؤسسات االقتصادیة    
ه األخیرة بعد ظهور النظام المحاسبي بقواعده  ذحیث ظهرت ه ،ق أو المراجعةه الوسائل التدقیذومن بین ه، 

ومع تطور النشاطات االقتصادیة وكبر حجم المؤسسة ورؤوس أموالها وجب الفصل بین الملكیة و  ،ونظریاته
أنه ,كما لوحظ مرور الزمن ، اإلدارةلك ظهر تخوف صاحب المال من عدم تطبیق سیر تعلیمات ذوب ،التسییر

من المستحیل أن یشارك المساهمین في التسییر وحتى في حالة انتخاب وتعیین البعض منهم للقیام بتلك المهمة 
لما قد تطلبه تلك الوظائف من كفاءات  ،المتمثلة في مختلف الوظائف الحقیقیة غیر ممكن في الغالب

لكبیرة في مختلف المجاالت وتوسع باإلضافة إلى تدخل الدولة ا ،متخصصة ینبغي اقتناؤها من سوق العمل
یقوم بها شخص محترف محاید ومستقل وخارجي دلیل یطمئن أصحاب األموال  الذيأجهزتها فظهور المراجعة 

عن  إثباتا كان هدف المراجع أثناء تدخله إعطاء رأي محاید مدعم بأدلة وقرائن إذف  عن نتیجة ما استثمروه
فالمجاالت المتعددة و المتشبعة ، لمعلومات المحاسبیة قوة القانونیةي یكسب اذمدى شرعیة وصدق الحسابات ال

مجال الحسابات الختامیة وعناصر المركز المالي من  إلىأفرزت تعدد في أنواع و أهداف المراجعة لتصل 
تحدید االنحراف  إلى والتي تهدف، التي تدرس مختلف األنشطة والوظائف في المؤسسة؛ أصول وخصوم

  .الكفایة االقتصادیةو  اءداأللعمل على رفع مستوى اوأسبابها  و 

لمراجعة و المراجعین الخارجیین لإلى البحث عن الدور الحیوي عمدت هذه المؤسسات  وفي ظل هذا الواقع    
في عملیات حوكمة الشركات حیث تعتبر هده األطراف وسیلة إشرافیة علي جودة التقاریر المالیة ، كما تؤدي 
أیضا دورا هاما و أساسیا في الحوكمة ، فهي تمثل من خالل ما توفره من دقة التقاریر المالیة أداة هامة في 

التقاریر المالیة القابلة  أنة بطبیعتها ترتبط بمشكلة الوكالة ، و المعروف تفعیل آلیات الحوكمة ، فالحوكم
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لك فان اإلرشادات المتعلقة ذو تأكیدا ل ،ورا أساسیا في حل مشكلة الوكالةللمراجعة من قبل مراجع مستقل تلعب د
  .  بالحوكمة أشارت إلى أهمیة التقاریر و المعلومات المالیة كأحد مقومات الحوكمة الجیدة 

  :اإلشكالیة  )1

  :في ظل هذه المتغیرات و لتحقیق أهداف الدراسة فإن اإلشكالیة المطروحة هي كاألتي 

  .المراجعة الخارجیة في زیادة فعالیة حوكمة الشركات االقتصادیة ؟ ةساهمم ما مدى

  :الجزئیة هي و من هذه اإلشكالیة تتفرع عدد من األسئلة

  آلیات تطبیقها؟ هي أهم ما مفهوم حوكمة الشركات ، و ما -1

  طبیعة المراجعة التي تمكن من تطبیق السلیم للحوكمة ؟ ما -2

  ام حوكمة الشركات؟نظالمراجع الخارجي تساهم في تفعیل  أداءهل استقاللیة وموضوعیة وجودة  -3

اء على المشاكل التي تعاني یعكس نجاح حوكمة الشركات في القض الخارجیة هل نجاح المراجعة -4
 ؟منها

    :الفرضیات )2

 :  اآلتیةلكي نتمكن من حل ومناقشة هذه اإلشكالیة نقوم باعتماد الفرضیات 

تقدم للشركات مختلف  أنهاحیث ، كبیرة خاصة بعد األزمات المالیة أهمیةالشركات  حوكمةتحتل مبادئ   - 
  .بشكل جید وبالتالي الزیادة من مصداقیتها وكفاءتها بإدارتهاالقواعد التي تسمح 

  .یحسن األداء في المؤسسة وهو ما  آلیاتهافعالیة حوكمة الشركات تعتمد بشكل كبیر على فعالیة   - 

  .المراجع الخارجي تساهم في تفعیل نظام حوكمة الشركات  أداءاستقاللیة وموضوعیة وجودة  - 

لتحسین األسالیب هناك عالقة موجبة بین المراجعة الخارجیة وحوكمة الشركات، مع الحاجة للنهوض بهما   - 
  . التي تحوكم بها المؤسسات االقتصادیة الجزائریة
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 :مبررات اختیار الموضوع )3

 :هذا الموضوع نذكر منها على الخصوص توجد عدة أسباب دفعتنا الختیار

  ؛االستفادة من الموضوع في الحیاة المهنیة والعملیة  -
  إثراء المكتبة الجامعیة بهذا البحث المتواضع؛ - 
  ؛ا المجالذتعانیه المؤسسات االقتصادیة الجزائریة في هالضعف التي  -
 .ا الموضوع أو البحث مالئم لطبیعة التخصص ذألن ه -
 : الدراسةأهمیة  )4

تظهر أهمیة الدراسة من خالل تناول موضوع معاصر، حیث تزاید االهتمام بموضوع حوكمة الشركات في 
مستوى الكفاءة االقتصادیة والمحافظة على استقرار األسواق المالیة یساهم في رفع  ألنهالسنوات األخیرة، 

الدور الهام لمراجعة الخارجیة في  إبرازوالشفافیة في تلك الشركات، وكذلك محاولة  اإلفصاحورفع مستوى 
التقلیل من المخاطر التي تتعرض لها الشركات، مما  إليالذي یؤدي  األمرتفعیل نظام حوكمة الشركات، 

   . المالیة، وبالتالي تنشیط االقتصاد األوراقعلى قرارات المستثمرین وحركة سوق  إیجاباس ینعك

 :أهداف الدراسة )5
  :تتمثل األهداف المتوخاة من الدراسة في 

 مفهوم حوكمة الشركات، و التعرف على دوافع انتشارها و مزایاها، الضوء على إلقاء -
 ؛فعالة اةدأدور المراجعة الخارجیة في المؤسسة االقتصادیة باعتبارها  إبرازمحاولة  -
 .ابرز دعائم تحقیق مفهوم الحوكمة كأحدبحث ومناقشة دور المراجعة الخارجیة  -
 : حدود الدراسة )6

تهتم الدراسة بدور المراجعة الخارجیة في زیادة فعالیة حوكمة الشركات االقتصادیة، وسیتم عرض 
لدراسة المیدانیة في مؤسسة توزیع وصیانة المرتبطة بالموضوع ، في إطار التمهید لمختلف المفاهیم 

سنة المالیة المنتهیة لوذلك لتطبیق إجراءات المراجعة الخارجیة لتقییم المؤسسة ل، العتاد الفالحي بالوادي
2013 .  
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  :صعوبات الدراسة  )7
  . الجهد الكبیر لتنسیق بین المباحث والفصول - 
لك حسب طبیعة نشاط المؤسسة و طریقة تقییم ذالجانب النظري على  الجاني التطبیقي و صعوبة سرد  -

  .نظام رقابة الداخلیة 
  . ترجمة وفهم القوائم المالیة وتحلیلها  لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي وهي مؤسسة محل الدراسة - 
  :الدراسة منهجیة )8

ن م راسة سیكون وصفیا تحلیلیا لكونهتحقیقها فإن منهج الدفي ضوء طبیعة الدراسة واألهداف التي نسعى إلى 
أكثر المناهج استخداما في العلوم االقتصادیة واالجتماعیة، ولكي نتوصل إلى نتائج منطقیة تدعم الفرضیات 

 . الواردة في الدراسة

إلیه في الجانب  فقد اعتمدنا فیه على منهج دراسة الحالة إلسقاط مجمل ما تم التطرق ؛أما الجانب التطبیقي
 .النظري للدراسة على الشركة محل الدراسة الشركة

  :الدراسات السابقة )9

، تخصص لداخلیة في تطبیق حوكمة الشركات، مذكرة ماجستیردور المراجعة  ا: عمر علي عبد الصمد  -1
  ) .2009-2008(مالیة و محاسبة ، جامعة المدیة 

، فتحدث في الفصل األول عن الجانب المفاهیمي للحوكمة من  و قد عالج الباحث هذه الدراسة  في أربع فصول
خالل تحدید المفاهیم و األهمیة و مبادئ الحوكمة  ، في حین عالج في الفصل الثاني اإلطار العام للمراجعة  

التي تقوم علیها مهنة المراجعة ، أما في الفصل الثالث فقد تناول  الداخلیة خصوصا و الضوابط األساسیة
مختلف ادوار التي تلعبها المراجعة الداخلیة في حوكمة المؤسسات ، في حین تناول في الفصل األخیر دراسة 

فیما یخص مساهمة المراجعة الداخلیة في تطبیق حوكمة  األكادیمیینمیدانیة و تحلیل أراء المهنیین و 
  .سسات المؤ 

                       تقاریر المراجعة الخارجیة في ظل حتمیة تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة  :حكیمة مناعي -2
  )2009- 2008(ائرالجز  -جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة ماجستیر في المحاسبة، في الجزائر
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المحاسبیة الدولیة على شكل ومضمون تقاریر  المعاییر تدور إشكالیة الدراسة في معرفة مدى تأثیر تطبیق    
فصول مع فصل تمهیدي، حیث تناولت  أربعوقد عالجت الباحثة هذه الدراسة في ، المراجعة الخارجیة مستقبال

تقاریر في الفصل األول فتم التطرق إلى  أمافي الفصل التمهیدي المراجعة الخارجیة وتطورها في الجزائر، 
اإلطار العام لمعاییر المحاسبة الدولیة في الفصل الثاني ، في حین عالجت في الفصل المراجعة الخارجیة، ثم 

تطبیق المعاییر  تأثیرالثالث تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر، وفي الفصل الرابع فتناولت 
  ).دراسة میدانیة(المحاسبیة الدولیة على تقاریر المراجعة الخارجیة في الجزائر 

مذكرة ماجستیر،  - دراسة حالة الجزائر- دور آلیات الرقابة في تفعیل حوكمة المؤسسات: دي نعیمةعب -3
  . 2009تخصص مالیة مؤسسة،جامعة ورقلة،

فصول ، حیث تناول الفصل األول  أربعضمن  األساسیة اإلشكالیةعن  اإلجابةوقد تم تناول هذه الدراسة و 
 أماالرقابة والتطبیقات العالمیة للحوكمة،  آلیةتناول الفصل الثاني ، في حین أساسیةمفاهیم –حوكمة المؤسسات 

 األخیرالفصل الثالث فقد تطرقت إلى آلیات الرقابة المباشرة ودورها في تفعیل حوكمة المؤسسات، وضم الفصل 
دراسة میدانیة حول تقییم خصوصیات الواقع االقتصادي الجزائري من خالل قیاس مدى تطابق آلیات الرقابة مع 

  .في هذه الممارسات مالحظتهاالنقائص التي من الممكن  إلیجادممارسات الحوكمة 

        ماجستیررسالة ال، دور المراجعة الخارجیة بالنهوض بمصداقیة المعلومات المحاسبیة :فاتح سردوك  -4
  .2004,جامعة المسیلة ،والتسییر و علوم تجاریة االقتصادیةكلیة العلوم ،تخصص علوم تجاریة، 

عالج الباحث هذه الدراسة من خالل ثالث فصول، ففي الفصل األول فقد تم التطرق إلى اإلطار النظري      
لمراجعة الحسابات و الذي تم من خالله تتبع العملي  في الفصل الثاني فتناول اإلطار أمالمراجعة الحسابات، 

فتطرق فیه إلى دراسة  األخیرفي الفصل  أمامختلف المراحل والممارسات المهنیة للمراجعة الخارجیة للحسابات،
  .  حالة الشركة الجزائریة لأللمنیوم 

  :هیكل الدراسة )10

فقد تم تقسیم ولإلجابة على اإلشكالیة المطروحة مع اختبار صحة الفرضیات المقترحة  الدراسة موضوعلمعالجة 
  :؛ فصلین نظریین وفصل تطبیقي حیث ى ثالثة فصولالبحث إل
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حیث  وتناول هذا الفصل ثالثة مباحث ؛" المقاربة المفاهمیة للمراجعة والمراجعة الخارجیة" :الفصل األول - 
بالنسبة للمبحث الثالث  أماوالمبحث الثاني عن المراجعة الخارجیة ، ة المراجعةیتحدث المبحث األول عن ماهی

   .فتم التطرق إلى المراجع الخارجي 

وتناول هذا الفصل ثالثة   "الشركات االقتصادیة وكمةح فعیلت في الخارجیة المراجعة دور" :الفصل الثاني - 
في المبحث الثاني فقد تم التطرق إلى  أماخصص المبحث األول إلى ماهیة حوكمة الشركات، مباحث؛ حیث 

في المبحث  أماومقومات والیات الحوكمة،  محددات، مبادئ إبرازتطبیق حوكمة الشركات من خالل  أساسیات
  .المراجعة الخارجیة في تفعیل حوكمة الشركات االقتصادیة إسهاماتالثالث فقد تناول 

مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفصل األخیر فقد حاولنا إسقاط الموضوع في الواقع من خالل دراسة حالة  - 
ة عملی ومراحل ، حیث سیتم التعریف بالمؤسسة محل الدراسة و التعریف بمهامها ثم تحلیل سیرالفالحي بالوادي

  .فعالیتها في الشركة للوقوف على مدىالحسابات لدیها،  محافظ، وتقریر المراجعة الخارجیة 
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  :تمهید 

صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها، مع كبر حجم  واسع، عرف تطورات كبیرة متواصلة المراجعة میدانتعتبر   
تكثر فیها  إذوالمالیة المستعملة، یصعب فیها یوم بعد یوم التسییر  المؤسسات وضخامة الوسائل البشریة

  .العملیات المنجزة والمعلومات المتدفقة، األخطاء واالنحرافات 

وللقیام بهذا . ومنه فان المراجعة تنطلق من فرضیات وأسس حتى تحقق بذلك وظیفتها التي قامت من اجلها   
داء رأي العمل كان البد من توفیر معاییر تخص الجوانب الشخصیة المرتبطة بالمراجع، بهدف الوصول إلى إب

ومستقل یعبر عن مدى سالمة القوائم المالیة، یصاغ في تقریر تضبطه هو اآلخر مجموعة من فني محاید 
الشروط الشكلیة و الموضوعیة، لذا سیتم التطرق في هذا الفصل إلى المقاربة المفاهیمیة للمراجعة والمراجعة 

بصفة عامة ، والمبحث الثاني إلى المراجعة  في ثالثة مباحث ؛ یتضمن األول ماهیة المراجعةالخارجیة وذلك 
  .الخارجیة، بینما سیتم التطرق إلى المراجع الخارجي في المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 املقاربة املفاهيمية للمراجعة واملراجعة اخلارجية                              : الفصل األول
  
 

 

3 

  ماهیة المراجعة: المبحث األول 

تطور عملیة المراجعة كانت رهینة األهداف المتوخاة منها من جهة، ومن جهة أخرى كانت نتیجة البحث  إن 
المستمر لتطویر هذه األخیرة، لهذا فان المراجعة تعتمد على مبادئ و فرضیات تجعلها تتماشى مع التغیرات 

المبحث إلى ماهیة المراجعة من خالل  الكبیرة للتي عرفها االقتصاد العالمي، و لذلك فانه سیتم التطرق في هذا
   .  التطور التاریخي لها وتعریفها؛ باإلضافة إلى أهمیتها ومبادئ وأهداف المراجعة 

  مفهوم المراجعة : المطلب األول 

  التطور التاریخي للمراجعة : الفرع األول 

نیابة عن الشعب، إذ كانت آنذاك یعود میالد المراجعة إلى نشأة الدولة وملكیتها للمال العام وٕادارتها بال  
والتي عرفتها الحضارات اإلنسانیة قدیما وبدرجات متفاوتة   " LE CONTOLE"المراجعة مرادفة للرقابة المالیة 

المراجعة مفهومها  أخذت، ونتیجة للتطور الفكري واالقتصادي واالجتماعي والسیاسي لمختلف مراحل البشریة 
خالل المراحل التي مرت بها المراجعة على تعددها، حیث تنقسم إلى خمسة  من، و یظهر هذا التطور األوسع
  1.مراحل 

  2:میالدیة  1500الفترة السابقة لسنة : أوال

 اهتمت المراجعة في هذه الفترة باستماع المراجع إلى الحقائق ووزنها بواقع تجربته، فكان اصطالح 
(AUDITOR)  سائدا، وهو مشتق من أصل الكلمة الالتینیة (AUDIRE)  بمعنى یستمع، حیث كانت

لك الوقت تفوض سلطة جبایة الضرائب العینیة و النقدیة مجموعة من الموظفین ذالحكومات المركزیة في 
تأكد ه السجالت و الذ، و عینة مراقبي المالیة لفحص هیقومون بإمساك سجالت إلثبات حركة جبایة الضرائب 

من صحتها ،و تركز اهتمام المراجع في البدایة على منع التالعب من قبل المسؤولین عن حیازة األشیاء المادیة 
  .و التأكد من أمانة الحائزین لها 

                                                           
جامعة , وعلوم التسییر االقتصادیةكلیة العلوم , رسالة ماجستیر غیر منشورة, معاییر المراجعة وتطبیقھا في الجزائر :بوسماحة محمد 1

  .03ص, )2001/2002(,الجزائر
  .1ص, 1999, عمان, مؤسسة الورق, أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیة, حسین دحدوح, حسن القاضي 2
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تعود به  التجار یستعینون بالمراجعین للتحقق من سالمة الثروات التي كانت أصبحثم تطور مجال العمل بان 
لون عن الحیازة المادیة و المسؤ  األشخاص أمانةمن  التأكدفانتقل الدور من  )أوربا (یمالسفن من العالم القد

  1.إلى المراجعة التفصیلیة للسجالت والحسابات  لألصول

  . )1905- 1500(ثانیا الفترة الممتدة من 

نضام محاسبي یواجه التزاید  إلىوخاصة ایطالیا خالل هذه الحقبة، وبرزت الحاجة  أوروباانتعش التجاري في 
  مةتسجیل العملیات التجاریة بصفة منظ أمكن*. نضام القید المزدوج  وبظهورالكبیر في المعامالت التجاریة ، 

والتالعب ویكشفها عن طریق الفحص المفصل للعملیات  األخطاءیتحاشى  أنوتطور هدف المراجعة في  2،
  .التطبقا للقیاس والتسجیالت في الدفاتر والسج

كلیة  تأسستحیث  1581منضمة مهنیة في میدان التدقیق في فینیسیا بإیطالیا  أولهور بظكما تمیزت 
ROXONATI . بجانب النجاح في االمتحان الخاص لیصبح الشخص خبیر  تمرینیهسنوات  6كانت تتطلب

  محاسبة

  .1905-1850الفترة الممتدة من : ثالثا

الحاجة إلى تكوین وحداة اقتصادیة ،  ظهرتالثورة الصناعیة، حصل تغیر شامل للمجتمع وبتالي  ظهوربعد 
ومن هنا بدا اهتمام المحاسبة بتسجیل عملیات الوحدة االقتصادیة ولیس االهتمام بتسجیل عملیات صاحب 

القیمین  أمانةیان مدى ة وجود طرف ثالث محاید تكون مهمته بالوحدة ، ومن هنا بدا اهتمام المساهمین بضرور 
و الذي نص ضمن بنوده على  1862عزز هذا صدور قانون الشركات البریطانیة سنةوممتلكاتهم،  أموالهمعلى 

  .ضرورة مراجعة شركات المساهمة من قبل مراجعي الحسابات 

  3:أهداف المراجعة حتى نهایة هذه الفترة كانت كاألتي  أما

 ؛ والخطأاكتشاف الغش  .1
 األخطاء الفنیة ؛ ومنعاكتشاف  .2

                                                           
  .24ص, 1998, القاھرة, الدار الجامعیة, المراجعة بین النظریة والتطبیق ,محمد ناجي درویش, عبد الفتاح محمد الصحن 1

2 Sasi.d:comptabilite de l'euterprise et système èconomique, l'espertence algèrienne,opu, alger,1991, p23. 
  .17ص , 2006, األردن -عمان, دار أوائل النشر, الطبعة الثالثة, مدخل التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة, حمادي التمیمي 3
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 .اكتشاف األخطاء في تطبیق المبادئ المحاسبیة  .3

  .م  1960حتى  1905الفترة الممتدة من : رابعا 

و بظهور الشركات الكبیرة ،و تبني أنظمة الرقابة الداخلیة و التي  1940في هذه الفترة و خاصة بعد سنة 
، حدثت ثالث تغیرات هامة في ممارسة مهنة المراجع یعتمد علیها اعتماد كلیا في عملیة المراجعة أصبح

  1:المراجعة هي 

الرأي حول مدى  إلبداء كأساسالتحول من مراجعة الحسابات مراجعة تفصیلیة إلى المراجعة بالعینات  .1
 .عدالة القوائم المالیة 

 .ختبارات التي كان یقوم بها المراجع لتقسیم نضام الرقابة الداخلیة تطور في ا .2
 .الغش واالحتیال هو احد أهداف عملیة المراجعة اعتبار اكتشاف  .3

  م 1960الفترة ما بعد : خامسا 

  :على  التأكیدعرفت هذه المرحلة ازدهارا كبیرا للمراجعة حیث شهدت 

 أهمها، من األحداثخالل هذه الفترة و حتى نهایة الثمانینات تطورت المراجعة بشكل كبیر نتیجة عدد من  - 
مؤسسات القروض و االدخار  األمریكیة انهارتانهیار العدید من المؤسسات، ففي الوالیات المتحدة 

savings and lndustry   وجود و تالعبات من قبل القائمین علیها، وكذلك االنهیار  أسبابهاو كان من
 األسواقروف بانهیار م و المع 1987 أكتوبرغیر المتوقع للعدید من المؤسسات و الشركات في العالم في 

صدرت عدد من المعاییر تطالب المراجعین بمسؤولیة اكبر نحو اكتشاف الغش  األحداثوخالل هذه . المالیة
  .على أهمیة الرقابة الداخلیة و دورها في منع الغش و التالعب  التأكیدو التقریر عنها، و 

، فقد ظهر مزید في حاالت الفشل ألحداثامهنة المراجعة بعدد من  تأثرتخالل فترة التسعینات فقد  أما - 
واالنهیار في العدید من المؤسسات كانت نتیجة الغش و التصرفات غیر القانونیة، كما حصلت تطورات 

المراجعة وفي عملیة وضع معاییر المراجعة، وكان السبب في تلك التغیرات یرجع إلى  أسلوبهامة في 
    2: أهمها األحداثالعدید من 

                                                           
  .12, 11ص ص , 2004, مصر, كلیة التجارة, قسم المحاسبة, الطبعة األولى, المراجعة النظریة والممارسات المھنیة ,إبراھیم طھ عبد الوھاب 1
 .23ص , 2007, الیمن -صنعاء, مركز أمین للنشر والتوزیع, طبعة منقحة, اباتأصول مراجعة الحس, لطفي حمود بركات, عبد سعد شریم 2
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مفهوم العولمة في االقتصاد العالمي و الحاجة إلى مكاتب مراجعة ضخمة تخدم عمالئها انتشار  .1
 .حول العالم بكفاءة 

 .في المؤسسات  اآلليو تزاید استخدام أنظمة الحاسب  األعمالقضیة التعقیدات المتزایدة في بیئة  .2
تحلیل  األسالیبالمراجعة إلى استخدام التكنولوجیا والى الكثیر من  أعمالاستمرار المنافسة في  أدى .3

 .المتقدمة في عملیة المراجعة  األعمال
مكاتب المراجعة نتیجة الرتفاع مبالغ التامین وزیادة الدعاوي  استمرار زیادة التكالیف التي تستعمله .4

 .القضائیة المرفوعة ضدها 
  .عملیة المراجعة  أثناءنة بفرض المزید من المتطلبات زیادة التدخالت الحكومیة في شؤون المه .5

للعملیات المختلفة  اإلحصائیةتقوم على العینات  أصبحتالمراجعة في الوقت الحاضر  أنوخالصة القول    
الحكم الشخصي للمراجع ، وتعتمد اعتمادا كلیا  أساسعلمي ولیس على  أساسللعملیات المختلفة المختارة على 

فني  رأي إعطاءللمراجعة هو  األساسيالهدف  وأصبح، على نضم الرقابة الداخلیة المطبقة فعال بالمؤسسة 
اكتشاف الغش  أمامحاید حول القوائم المالیة ومدى عدالتها في المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسات، 

المراجع لیس مسؤوال عن عدم اكتشاف  أن،ومن ذلك نستنتج  أساسيف ثانوي ولیس والتالعب وغیرها فهو هد
اإلجراءات الضروریة للمراجعة الضروریة للمراجعة في  إتباعما اثبت عدم تقصیر وفي  إذاتالعب او غش  أي

  .سبیل تحقیق المعاییر المراجعة المقبولة 

  والجدول التالي یبین تطور التاریخي للمراجعة 

  .التطور التاریخي للمراجعة (1-1)الجدول رقم 

  المراجعة أهداف  المراجع  األمر بالمراجعة  الفترة الزمنیة
ق المسیح إلى  2000من 

  میالدي 1700
، الكنیسة إمبراطورالملك 

  ،الحكومة
معاقبة السراق على   رجل الدین ،كاتب

، حمایة  األموالاختالس 
  األموال

المحاكم الحكومة،   1850إلى  1700من 
  التجاریة والمساهمین

منع الغش ومعاقبة   المحاسب
  األموالفاعلیه، حمایة 

 وتأكیدمنع الغش شخص مهني في   الحكومة والمساهمین  1900إلى  1850
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  مصداقیة المیزانیة  المحاسبة او قانوني
شخص مهني في   الحكومة ، المساهمین  1940إلى  1900من 

  المراجعة والمحاسبة
، خطاءواألتجنب الغش 

الشهادة على مصداقیة 
  القوائم المالیة التاریخیة

الحكومة، البنوك،   1970إلى  1940من 
  المساهمین

شخص مهني في 
  المراجعة والمحاسبة

الشهادة على صدق 
ام القوائم ظوسالمة انت

  المالیة التاریخیة
 أخرىالحكومة ، هیئات   1990إلى  1970

  والمساهمین
شخص مهني في 

والمحاسبة المراجعة 
  واالستشارة

الشهادة على نوعیة نضام 
 الرقابة الداخلیة واحترام
المعاییر المحاسبة 

  ومعاییر المراجعة
 أخرىالحكومة وهیئات   یومنا هذاإلى  1990من 

  والمساهمین 
شخص مهني في 
المراجعة والمحاسبة 

  واالستشارة

الشهادة على الصورة 
الصادقة للحسابات 
 ونوعیة نضام الرقابة

الداخلیة في ضل احترام 
المعاییر ضد الغش 

  العالمي 
 ري والممارسةظالمراجعة وتدقیق الحسابات في اإلطار النالمصدر محمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي، 

  . 8- 7ص ص  2010. ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائرالتطبیقیة

  تعریف المراجعة وخصائصها : الفرع الثاني 

  تعریف المراجعة  – أوال

ومعناها  "audire"مشتقة من الكلمة الالتینیة " auditing"كلمة مراجعة او تدقیق  أن :تعریفها لغویا  - 
حیث كان المراجع یستمع في جلسة االستماع العامة، التي تتم فیها قراءة الحسابات بصوت مرتفع  1یستمع،

  .وبعد الجلسة یقدم المراجعین تقریرهم 
 

                                                           
1 Jacque renard,theorie et pratique de l'audit interne, 3emmeèdition d'organisation, 2000,p27. 
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 :اصطالحا تعریفها  - 

  : كر أبرزها فیما یلي ذهناك العدید من التعاریف التي أعطیت للمراجعة، و سیتم 

تلك العملیة المنظمة التي تؤدي عن طریق "  أنهاعرف المراجعة على " السید احمد لطفي  أمین"تعریف  .1
مالیة  وأحداث بأنشطةمراجع مؤهل وحیادي للتحقق من صحة المعلومات ومزاعم قابلة للتحقق منها تتعلق 

قرارات (المراجعة  اتإثب أدلةومطابقة نتائجها االقتصادیة مع معاییر محاسبیة مقررة عن طریق جمع و تقییم 
المستخدمة لتلك  لألطرافمع التقریر عن نتائج تلك العملیة ) ومصادقات ومالحظات واستفسارات وفحص

  1" .المعلومات الستخدامها في اتخاذ قراراتها 
من طرف  بأسلوباختبار تقني صارم وبناء "  أنهاالمراجعة على " bonnault et germond"كما عرف  .2

محلل على نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة من طرف  رأي إعطاءمهني مؤهل ومستقل، بغیة 
المؤسسة، وعلى مدى احترام القواعد و القوانین والمبادئ الحاسبیة المعمول بها، من اجل تمثیل هذه 

  2" .المعلومات للصورة الصادقة وللوضعیة المالیة و نتائج المؤسسة 
مسعى او طریقة منهجیة مقدمة بشكل منسق من "  أنهاكما عرفت منظمة العمل الفرنسي المراجعة على  .3

حكم معلل ومستقل استنادا إلى  إصدارطرف مهني یستعمل مجموعة من التقنیات، المعلومات والتقییم بغیة 
  3" .المتعلقة بالتنظیم  اإلجراءاتمعاییر التقییم، و تقدیر مصداقیة وفعالیة النظام و 

الرقابة والبیانات والمستندات والحسابات والدفاتر  مةظأنفحص  أنها "المراجعة على أمینكما عرف خالد  .4
فني محاید عن مدى داللة القوائم المالیة عن  برأيما، بقصد الخروج انتقادیا منتظ لمؤسسة فحصااالخاصة ب

 خسارة أومن ربح  أعمالهالوضع المالي لتلك المؤسسة في نهایة فترة زمنیة معلومة، ومدى تصویرها لنتائج 
 4".عن تلك الفترة 

عملیة منضمة " بان المراجعة  األمریكیةومن التعاریف الشاملة للمراجعة، هو ما عرفتها جمعیة المحاسبة  .5
تقسیمها بطریقة موضوعیة  أواالقتصادیة  األحداثللحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على 

                                                           
 2005مصر, اإلسكندریة, الدار الجامعیة, مسؤولیات و إجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئة, أمین السید أحمد لطفي 1

  .02ص
2 L.collin et vallin.o: audit et contrôle interne, aspect financier, opèrations et stratègique, paris,1992,p17. 

  .13ص, مرجع سابق, حسین دحدوح, حسین القاضي 3
  .10ص,1980, عمان, مطبعة اإلتحاد, تدقیق الحسابات الناحیة النظریة, خالد أمین عبد هللا 4
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 األطرافمسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة ، ثم توصیل نتائج ذلك إلى  لغرض التأكد من درجة
  1" المستفیدة 

هي فحص  )خطوات(المراجعة هي عملیة منهجیة تمر بمراحل  أنویتضح من خالل التعاریف السابقة 
م على مصداقیة من سالمة العملیات المسجلة والتحقیق فیها بهدف الحك للتأكدالسجالت المحاسبیة والبیانات 

المعنیة سواء داخل  أطرافالتقاریر الناتجة عن المرحلتین السابقتین إلى  وٕایصالالقوائم المالیة الختامیة 
  :  كاآلتيوعلیه فانه یمكننا تقدیم تعریف شامل للمراجعة . خارجها أوالمؤسسة 

المراجعة هي عملیة منهجیة منضمة تقوم على فحص موضوعي للبیانات والسجالت المحاسبیة المتعلقة " 
 وٕایصالمن درجة تطابق هذه العملیات والمعاییر المقدرة  والتأكداالقتصادیة للمؤسسة،  واألحداثبالتصرفات 

  "المعنیة  األطرافالنتائج والتقاریر إلى 
  2:خصائص المراجعة  - ثانیا
سمات المراجعة انطالقا من التعاریف الوارد عن جمعیة المحاسبة األمریكیة، وذلك  أهمنستخلص  أنكن یم

  :على النحو التالي 
 المراجعة هي عملیة منتظمة وبالتالي تستوجب وضع خطة عمل مسبقة؛عملیة  .1
 ضرورة التقسیم الموضوعي والخالي من الذاتیة أي ذاتیة المراجع الذي یقوم بالعملیة؛ .2
 تبریر النتائج التي یتوصل إلیها المراجع بمجموعة من األدلة والقرائن؛ .3
ضرورة تطابق العملیات واألحداث االقتصادیة والتقسیم من طرف المراجع مع المعاییر الموضوعیة،  .4

حكم موضوعي حول  وٕاصدار الرأي إبداءمن  وضرورة وجود هذه المعاییر حتى یتمكن المراجع
 لتي یقوم بدراستها؛البیانات والمعلومات ا

 .الطالبة لتقییم المراجع  األطراف لدراسة إلى المستعملین المعنییننتائج الفحص وا إیصال .5

  

  

  
                                                           

  .18ص, 1990, بیروت, دار الجامعیة, المراجعة بین النظریة والتطبیق :محمد الفیومي, محمد سمیر الصبان 1
جامعة الحاج لخضر , مذكرة ماجستیر في المحاسبة, تقاریر المراجعة الخارجیة في ظل حتمیة تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر,حكیمة مناعي2

  .12, 13ص ص , الجزائر -باتنة
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  المراجعة وفروضها  أنواع: المطلب الثاني 

  المراجعة والمراجعین  أنواع:  األولالفرع 

  المراجعة  أنواع – أوال

جزئیة، او  وأخرىتختلف تقسیمات المراجعة بین الكتاب فهناك من قسمها حسب نطاق العمل إلى مراجعة كلیة 
  إلزامیةالمراجعة إلى مراجعة مستمرة ومراجعة نهائیة، او من حیث االلتزام إلى مراجعة  إجراءمن حیث زمن 
، او من حیث الجهة التي تقوم بالمراجعة إلى مراجعة داخلیة و مراجعة خارجیة، ولكن  إلزامیةومراجعة غیر 

  1:التالیة  األنواعالتقسیم الحدیث یقسم المراجعة إلى 

 مراجعة القوائم المالیة ؛ - 
 ؛)مراجعة النشاط(المراجعات التشغیلیة  - 
 .مراجعات االلتزام  - 

  مراجعات القوائم المالیة
فحص ما إذا كانت القوائم المالیة تعطي صورة حقیقیة وعادلة أو تعرض بعدالة القوائم ب,تهتم هذه المراجعات

معاییر المحاسبة الدولیة، او .GAAP)مبادئ محاسبیة مقبولة متعارف علیها(المالیة طبقا لمعاییر مقررة
  .2)القوانین اللوائح الساریة

رسة امومتدرب علمیا وعملیا ومجاز للم لهذا النوع من المراجعة یتم من قبل شخص مستقل ومحاید ومؤه
  3.مهنته 

  :المراجعات التشغیلیة - 2- 1
تقسیم  ألغراضیة للمؤسسة التشغیل اإلجراءاتمن  أجزاءتهتم المراجعات التشغیلیة، بفحص كافة او بعض 

هذا النوع بمراجعة النشاط، وال تقتصر هذه المراجعة على المحاسبة  أحیاناویسمى  4.فعالیة وكفاءة التشغیل
وتشغیل الحاسب االلكتروني  اإلنتاجیمي والتسویقي وطرق ظقد تتضمن تقسیم الهیكل التن أنهافقط، حیث 

  .األداءتحسین  ألغراض لإلدارةیتم تقدیم توصیات  وعادة ما
                                                           

  .23ص, 2004, األردن -عمان, دار أوائل للنشر, الطبعة الثانیة, والعلمیةمدخل التدقیق من الناحیة النظریة , ي التمیميدھا 1
  .28ص,2007, اإلسكندریة, الدار الجامعیة, التطورات الحدیثة في المراجعة, أمین السید أحمد لطفي 2
  .24ص, مرجع سابق, ي التمیميدھا 3
 .28ص, مرجع سابق, أمین السید أحمد لطفي 4
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  :مراجعات االلتزام - 3- 1
كانت المؤسسة تتسع اإلجراءات  إذا، عملیة فحص اإلجراءات المؤسسة لتحدید ما االلتزاماتتتمثل مراجعة 

  .أعلىالمقررة او القواعد او اللوائح المحددة عن الطریق سلطة 
المقررة، وكمثال التفتیش الذي یقوم به البنك المركزي  بالمعاییروتقیس مراجعة االلتزام مدى تقید المؤسسة 

تعلیمات وقوانین البنك المركزي قدتم تطبیقها بصورة صحیحة، او التفتیش  أنمن  للتأكداریة على البنوك التج
التي وضعتها المؤسسة المراجعة نفسها او ) النوعیة(الجودة  إجراءات إن للتأكدالمراجعة  الذي تقوم المؤسسة

االلتزام في تقاریر عادة توجه إلى الجمعیات المهنیة قد طبقت بصورة جیدة، وعموما تتمثل نتائج المراجعات 
  . واإلجراءاتالجهات التي قامت بوضع السیاسات 

  :أنواع المراجعین: ثانیا
  .مراجعین داخلیین ومراجعین خارجیین مستقلین–یمكن التمییز بین نوعین رئیسیین من المراجعین - 
  :المراجعین الداخلیین - 1- 2

یتعین على جمیع  إذافي المؤسسة التي یقوم بمراجعتها،  الموظفالمراجع الداخلي هو ذلك الشخص 
المؤسسة وتقدیم تقریر حولها  أنشطةلدیها قسم للمراجعة الداخلیة والذي یشمل فحص یكون  أنالمؤسسات 

، ویشمل عمل المراجع أهدافهامساعدة اإلدارة للوصول إلى  ألجلإلى اإلدارة العلیا او إلى لجنة المراجعة 
االستشارات الضروریة، وتعتبر المراجعة الداخلیة صمام  وٕاعطاءجع التشغیلیة ومراجعة االلتزام الداخلي المرا

الموضوعة من قبلها قد تم تطبیقها بصورة  واإلجراءاتالسیاسات  أنمن  للتأكدالعلیا  لإلدارة األمان
او مع لجنة  يالتنظیممستوى في الهیكل  بأعلىالمراجع الداخلي متربص استقاللیة  أنصحیحة، كما 

  1. المراجعة
  2: ویمكن تلخیص مهام المراجع الداخلي فیما یلي 

ومدى  اإلقصائیةمراجعة وتقسیم كفاءة القیود المحاسبیة والسجالت والمعامالت المالیة والبیانات   -أ 
 االعتماد علیها؛

مسجلة بدقة وتم معاملتها محاسبیا وفقا لألصول، وان  وٕانهابكافة أنواعها  األصولالتأكد من حمایة   -ب 
 تضمن الكشف عن النواقص او التلف؛  اإلجراءات المحاسبیة المعمول بها

                                                           
  .83ص, السابقالمرجع , ي التمیميھاد 1
 .20ص, مرجع سابق, حكیمة مناعي 2



 املقاربة املفاهيمية للمراجعة واملراجعة اخلارجية                              : الفصل األول
  
 

 

12 

 ؛وٕاجراءاتهاوتطبیق خطط اإلدارة وسیاستها  إتباعالتأكد من    - ج 
 . إتباعهاتقدیم المالحظات المقرونة بالتوصیات الالزمة الممكن   -د 

  المراجعین الخارجین المستقلین  - 2- 2

، ففي الجزائر یطلق علیه محافظ الحسابات، وفي بعض الدول ألخرىللمراجع الخارجي من دولة  األلقاباختلف 
لم تغیر الدور  األلقابهذه  إن إالیطلق علیه مراقب الحسابات او مندوب الحسابات او المحاسب القانوني، 

عمیا وعملیا لمراجعة حسابات المؤسسة االقتصادیة من غیر الموظفین لمؤهل األساسي له، فهو ذلك الشخص ا
او المساهمین فیها، ویتمتع باستقاللیة تامة، و یقوم المراجع الخارجي عادة بمراجعة نضام الرقابة الداخلیة و 

  .في عدالة القوائم المالیة  يأالر قبل إبداء  انتقادیهالقیود و السجالت المحاسبیة مراجعة 

یعمل بمفرده او من خالل مؤسسة، او مكتب محاسبة، فهو ) محافظ الحسابات(وسواء كان المراجع الخارجي 
  .یحتفظ بصفته كمهني مؤهل ومدرب ومستقل ومحاید 

تشابه بینهما  أوجههناك  أنیتضح ) المراجع الخارجي –المراجع الداخلي (ومن خالل بیان أنواع المراجعین  
   1:یمكن حصرها فیما یلي 

، یهدف إلى توفیر المعلومات الضروریة و التي یمكن الثقة فیها و لكل منهما یمثل نظام محاسبي فعا  -أ 
 االعتماد علیها في إعداد التقاریر المالیة النافعة؛

 لتالعب و الغش ؛كل منهما یتطلب وجود نظام فعال للرقابة الداخلیة لمنع او تقلیل حدوث األخطاء و ا  -ب 

هناك اختالفات بینهما یمكن  أن إالعة الداخلیة و المراجعة الخارجیة، وعلى الرغم من التشابه بین المراج
  :توضیحها من خالل الجدول التالي 

  

  

  

                                                           
 .21ص, مرجع سابق, حكیمة مناعي 1



 املقاربة املفاهيمية للمراجعة واملراجعة اخلارجية                              : الفصل األول
  
 

 

13 

  بین المراجعة الداخلیة و المراجعة الخارجیة  التمییز) : 2-1(الجدول رقم 

  الخارجیةالمراجعة   المراجعة الداخلیة  البیان
 وٕانتاجیة إداریةكفاءة  أعلىتحقیق  .1  الهدف

و  اإلسرافمن خالل القضاء على 
اكتشاف األخطاء و التالعب في 

 الحسابات؛
التأكد من صحة المعلومات المقدمة  .2

لالسترشاد بها في رسم  لإلدارة
  .الخطط واتخاذ القرارات 

الفني المحاید عن مدى صدق إبداء الرأي 
المالیة عن فترة محاسبیة معینة وعدالة القوائم 

  .وتوصیل النتائج إلى الفئات المستفیدة منها 

عالقة القائم 
  بالمراجعة بالمؤسسة

شخص طبیعي او معنوي مهني من خارج   )تابع( موظف من داخل المؤسسة
  )مستقل (المؤسسة 

نطاق وحدود 
  المراجعة

تحدد اإلدارة نطاق عمل المراجع، كما 
اجع الداخلي یسمح طبیعة عمل المر  أن

له بتوسیع عملیات الفحص و 
 اتیوٕامكانختبارات لما لدیه من وقت اال

تساعده على مراجعة جمیع عملیات 
   .المؤسسة 

یتحدد نطاق العمل وفق للعقد الموقع بین 
المؤسسة و المراجع الخارجي، و العرف 
السائد ومعاییر المراجعة المتعارف علیها، 

لمنظمة لمهنة وما تنص علیه القوانین ا
المراجعة، و غالبا ما تكون المراجعة 
الخارجیة تفصیلیة او اختیاریة وفق لطبیعة 

  .وحجم عملیات المؤسسة محل المراجعة 
التوقیت المناسب 

  لألداء
یتم الفحص بصورة مستمرة طوال  .1

 السنة المالیة؛
  .اختیاریة وفق لحجم المؤسسة .2

او ) نهائیة(یتم الفحص مرة واحدة .1
فترة دوریة او غیر دوریة خالل 

 طوال السنة المالیة؛
 قد یكون كامل او جزئي؛ .2
  .وفق للقانون السائد  إلزامیة .3

 قراء القوائم المالیة؛ .1  إدارة المؤسسة   المستفیدین
 المصالح؛ أصحاب .2
  .إدارة المؤسسة  .3

 18، ص 2000، األردن، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، المدخل الحدیث لتدقیق الحساباتاحمد حلمي جمعة، : المصدر  
.  
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  فروض المراجعة : الفرع الثاني 

  1:تتمثل أهم الفروض التي تعتمد علیها المراجعة في االتي 

تتمحور المراجعة على فحص البیانات و المستندات المحاسبیة بغیة الحكم : قابلیة البیانات المالیة للفحص  .1
المحاسبیة الناتجة عن النظام المولد لها، ینبع هذا الفرض من المعاییر المستخدمة لتقییم على المعلومات 

 :البیانات المحاسبیة من جهة و مصداقیة المعلومات المقدمة من جهة أخرى و تتمثل هذه المعاییر في 
 المعلومات ؛ مالئمة - 
 قابلیة الفحص ؛ - 
 في التسجیل ؛ عدم التحیز - 
 قابلیة القیاس الكمي ؛ - 
یقدم هذا الفرض على تبادل المنافع بین المراجع : و اإلدارة  حتمي بین مصلحة المراجععدم وجود تعارض  .2

بغیة اتخاذ قرارات  عهذه األخیرة بمعلومات تمت مراجعتها من طرف المراج إمدادو اإلدارة ، من خالل 
رأي فني محاید  أساسهاى یبدي عل أنصائبة ، و العكس كذلك بالنسبة للمراجع بمده بمعلومات یستطیع 

 .وصائب، على واقع وحقیقة تمثیل المعلومات المحاسبیة للمؤسسة
یشیر هذا الفرض مسؤولیة المراجع عن : عادیة او تواطئیة  أخطاء أيمعلومة من  وأیةخلو القوائم المالیة  .3

اكتشاف األخطاء الواضحة عن طریق بذل العنایة المهنیة الالزمة، وعدم مسؤولیته عن اكتشاف األخطاء و 
 .التالعبات التي تم التواطؤ فیها، خاصة عند تقیده بمعاییر المراجعة المتفق علیها 

وجود نظام سلیم وقوي للرقابة الداخلیة داخل المؤسسة یمكن من  أن: یة وجود نظام سلیم للرقابة الداخل .4
 .نهائیا ، كما یجعل المراجعة اقتصادیة وعلمیة  حذفهالم نقل  نإالتقلیل من حدوث األخطاء و التالعبات 

فق و  إعدادهاالمعلومات المحاسبیة قد تم  أنیقوم هذا الفرض على : التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة  .5
للمبادئ المحاسبیة المتفق علیها، إذ یعتبر االلتزام بها مؤشر حقیقیا للحكم على صالحیة القوائم المالیة 

 2.الختامیة، وعن مدى تمثیل نتیجة نشاط المؤسسة إلى مركز المالي والحقیقي لها 

                                                           
 .80ص, مرجع سابق, محمد الفیومي, محمد سمیر الصبان1
  .34ص,1999, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, المحاسبة العامة للمؤسسة, محمد بوتین 2
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ما لم یوجد دلیل عكس  ،المفردات التي كانت صحیحة في الماضي ستكون كذلك في المستقبلالعناصر و  .6
االستمراریة، والذي  مبدأوالهامة المتمثل في  األساسیةیقوم هذا الفرض على احد مبادئ المحاسبة : ذلك 

یكون لها هدف او حاجة لتصفیتها  أنمستمرة في عملها في المستقبل المنظور دون  أنهاینظر إلى المؤسسة 
   1. واألنظمةیة من الدائنین بموجب القوانین او التوقف عن العمل او محاولة الحصول على الحما

المؤسسة رشیدة في تصرفاتها ونظام الرقابة سلیم فانه یفترض  أناتضح له  إذاالمراجع  أنهذا الفرض یعني 
  .یستمر الوضع كذلك في المستقبل  أن

لعمیله، فانه  تأدیتهارغم تعدد الخدمات التي یستطیع المراجع : عمله كمراجع فقط مرقب الحسابات یزاول  .7
الفني المحاید في المادة محل المراجعة،  رأیه إبداءه الخدمات عندما یطلب منه ذمثل ه تأدیةیحضر علیه 

 إداریةا راجع قرارات \لن یكون موضوعیا ا ألنهفقط دون غیرها،  الرأي إبداءوان یقتصر عمله على مهمة 
 2. لإلدارةخدمة  بشأنها أدى نأسبق 

یمكن تحدید المفهوم بناءا على هذا الفرض : یلتزم المراجع بااللتزامات المهنة المحددة او القابلة للتحدید  .8
قویا  أساساا الفرض مع الفروض السابقة ذالمهني للعنایة المطلوبة من المراجع عند مزاولته لعمله، و یكون ه

     3ه زمالئه لتحدید مسؤولیة المراجع اتجاه عمله، واتجاه الزبائن واتجا

  المراجعة  أهدافمبادئ و : المطلب الثالث 

 4مبادئ المراجعة :  األولالفرع 

  :تناول هذه المبادئ یتطلب تحدید ركنین وهما ركن الفحص و ركن التقریر 

 :رتبطة بركن الفحص مالمبادئ ال .1
الفعلیة والمحتملة  وأثارهاالمؤسسة  أحداثیعني المعرفة التامة بطبیعة : الرقابي  اإلدراكتكامل  مبدأ  -أ 

 .على كیانها 

                                                           
  .13ص,2006نیسان, )65/66(العدد, مجلة المرقق, حسابات بشأن تقییم إستمراریة المنشأةتطور مسؤولیة اإلدارة ومدققي ال, أحمد حلمي جمعة 1
  .170ص, 2004لیبیا, منشورات الدراسات العلیا, 1طبعة, أثره على معاییرھا, نحو إطار نظري عام للمراجعة, نصر صالح محمد 2
  .33ص, مرجع سابق, الفیومي, محمد سمیر الصبان 3
  .32ص, 1996, اإلسكندریة, المكتب الجامعي الحدیث, أصول المراجعة, محمد الفیومي 4
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یشمل الفحص أهداف المؤسسة الرئیسیة و  أنیعني : الشمول في مدى الفحص االختباري  مبدأ  - ب 
النسبیة لهذه  األهمیةالفرعیة وكذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المؤسسة مع مراعاة 

 .التقاریر 
ممكن، من عنصر التقدیر  أقصىرورة العقل إلى حد إلى ضیشیر : الموضوعیة في الفحص  مبدأ  -ج 

التي تؤید رأي المراجع وتدعمه  اإلثبات أدلةالشخصي، وذلك باالستناد إلى العدد الكافي من 
خصوصا اتجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات أهمیة كبیرة نسبیا، والتي یكون احتمال حدوث 

 .األخطاء فیها اكبر من غیرها 
مدى فحص الكفایة اإلنسانیة في المؤسسة یشیر إلى وجوب : دى الكفایة اإلنسانیة فحص م مبدأ  -د 

لما لها من أهمیة في تكون في تكوین الرأي الصحیح لدى  اإلنتاجیةبجانب فحص مدى الكفایة 
السلوكي لها وهو تعبیر ما المراجع عن األحداث في المؤسسة و هذه الكفایة هي مؤشر المناخ 

 .من نظام للقیادة و السلطة و الحوافز و االتصال و المشاركة تحتویه المؤسسة 
  : المبادئ المرتبطة بركن التقریر  .2

 أداةیكون تقریر الشخص القائم بعملیة المراجعة  أنیشیر إلى مراعاة : كفایة االتصال  مبدأ  -أ 
بشكل قل العملیات االقتصادیة للمؤسسة لجمیع المستخدمین لها بصورة حقیقیة تبعث الثقة لن

 .یحقق األهداف المرجوة من إعداد هذه التقاریر 
یشیر إلى مراعاة عن كل من شانه توضیح مدى تنفیذ أهداف المؤسسة، ومدى :  اإلفصاح مبدأ  - ب 

المعلومات التي تؤثر على داللة  إظهارالمحاسبیة و التغیر فیها و  واإلجراءاتالتطبیق للمبادئ 
في أنظمة الرقابة الداخلیة والمستندات و الدفاتر و جوانب الضعف  وٕابرازالتقاریر المالیة 

 .السجالت 
تكون محتویات تقریر المراجع وكذا التقاریر المالیة  أنیشیر إلى مراعاة :  اإلنصاف مبدأ  -ج 

 .داخلیة او خارجیة  أطرافمنصفة لجمیع المرتبطین و المهتمین بالمؤسسة سواء 
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  أهداف المراجعة : الفرع الثاني 

المستعملة  واألطرافتطورت أهداف المراجعة على مر الزمن، نتیجة للتطور الذي عرفته المؤسسة من جهة 
  1:األهداف المتوخاة من المراجعة في النقاط التالیة  إبرازللمعلومات المحاسبیة من جهة أخرى، لذلك سیتم 

 األصولجمیع  أنلتأكد من یسعى مراجع الحسابات في المؤسسة االقتصادیة إلى ا: الوجود والتحقق  .1
 أنحیث  ئم المالیة الختامیة موجودة فعال؛والخصوم وجمیع العناصر الواردة في المیزانیة و القوا

السلعي مبلغ معین عند بالنسبة للمخزون  مثال ،المعلومات المحاسبیة تقر المعلومات الناتجة من نظام
من هذه المعلومات من خالل الجرد الفعلي او تاریخ معین وكمیة معینة، فیسعى المراجع إلى التحقق 

 .المادي للمخزونات 
كل  أنالبند السابق من خالل التأكد من  إتمامتعمل المراجعة في هذا البند إلى : الملكیة والمدیونیة  .2

هي ملك للمؤسسة والخصوم التزامات علیها، فالوحدات المتواجدة في المخزونات او  األصولعناصر 
 تأكیدتعمل على أخرى، فالمراجعة بذلك  ألطرافرعي لها والدیون هي مستحقة فعال الحقوق هي حق ش

عدة  أطرافصدق وحقیقة المعلومات المحاسبیة الناتجة عن نظام المعلومات المولد لها، والتي تقدم إلى 
 .سواء داخلیة او خارجیة 

من بین أهم الخصائص الواجب توفرها في المعلومات بات من  الشمول هو أنبما  :الشمولیة او الكمال  .3
الضروري على نظام المعلومات المحاسبیة تولید معلومات شاملة على كل األحداث التي تمت من 

تمد بصلة إلى الحدث ، بغیة  األساسیةخالل احتواء هذه المعلومة المقدمة على المعطیات والمركبات 
ثبتة في الدفاتر والسجالت من متأكد من دقة وصحة البیانات المحاسبیة الالوصول إلى الشمولیة ینبغي ال

جهة ومن جهة أخرى العمل على تجهیز هذه البیانات بشكل یسمح من توفیر معلومات شاملة ومعبرة 
 .عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة، والذي یعتبر من أهم األحداث المحاسبیة 

خالل هذا البند إلى تقییم األحداث المحاسبیة وفق للطرق تهدف المراجعة من : التقییم والتخصص  .4
وتقییم المخزونات ثم  اإلعدادیةالمصاریف  إطفاءالمحاسبیة المعمول بها كطرق اهتالك االستثمارات او 

 .ذه العملیة في الحسابات المعنیة ، وبانسجام مع البادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما تخصیص ه
  :االتي  یضمن أنااللتزام الصارم بهذا البند من شانه  أن

                                                           
 .16ص, مرجع سابق, مسعود صدیقي, طواھر, محمد التھامي 1
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 تقلیل فرص ارتكاب األخطاء والغش - 
 االلتزام بالمبادئ المحاسبیة ؛ - 
 .ثبات طرق المحاسبیة من دورة إلى أخرى  - 

الطالبة للمعلومات المحاسبیة إلى الحصول على معلومات ذات  األطرافتسعى :  واإلفصاحالعرض  .5
هذه األخیرة على مخرجات نظام  إفصاحوضعیة الحقیقیة للمؤسسة من خالل مصداقیة ومعبرة عن ال

المعلومات المحاسبیة و المتمثلة في المعلومات المعدة وفق معاییر الممارسة المهنیة ،وتم تجهیزها 
هذه المعلومات تعتبر قابلة للفحص من طرف المراجع  أنبشكل سلیم یتماشى والمبادئ المحاسبیة ، 

من  لیتأكدلخطوات التي تمت داخل النظام المولد لها من جهة ومن جهة أخرى لیثبت صحة ا
 .مصداقیتها من خالل التمثیل الحقیقي لوضع معین داخل المؤسسة 

یسعى المراجع من خالل عملیة المراجعة إلى إبداء رأي فني محاید حول المعلومات : إبداء رأي فني  .6
ما تملیه المراجعة  إطاراألخیر وفي  ، لذلك ینبغي على هذام المولد لهاالمحاسبیة الناتجة عن النظا

 :القیام بالفحص و التحقق من العناصر التالیة 
 التحقق من اإلجراءات والطرق المطبقة ؛ - 
 ؛ األصولمراقبة عناصر  - 
 مراقبة عناصر الخصوم ؛ - 
 التأكد من التسجیل السلیم للعملیات ؛ - 
 و النواتج التي تخص السنوات السابقة ؛ األعباءالتأكد من التسجیل السلیم لكل  - 
 ؛ واألخطاءمحاولة كشف أنواع الغش ، التالعب  - 
 داخل النظام و المؤسسة ككل ؛ األداءتقییم  - 
 تقییم األهداف والخطط ؛ - 
 .تقییم الهیكل التنظیمي  - 

وكل ما هو للقوائم المالیة  ينتقاداإلللمراجع من وراء الفحص  واألساسيومما سبق ذكره فان الهدف العام 
هدف عام  حول شرعیة وصدق تلك الوثائق، وهو إثباتوبراهین  بأدلةمحاسبي ومالي هو إعطاء رأي مدعم 

، یدرس تلك القوائم بهدف إعطاء الرأي  األمریكیةمتفق علیه دولیا حیث ان المراجع حسب جمعیة المحاسبین 
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مهمته باإلدالء بهذا الرأي النهائي هي المراجع نادئ المحاسبیة المتفق علیها، فیللمب الفوتوغرافیةحول الصورة 
  .في تقریره  بأدلةو المدعم  المحاید
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  المراجعة الخارجیة  :المبحث الثاني

المصلحة في  أصحابأصبحت مهنة المراجعة الخارجیة تواجه طلبا متزایدا على خدماتها نتیجة حاجة 
لضرورة تعین شخص مستقل عن المؤسسة، من اجل إبداء  وٕادراكهمالمؤسسات خاصة المالك و الدائنین لها، 

إدارة المؤسسة لوظائفها، لهذا سیتم التطرق في هذا المبحث لماهیة المراجعة الخارجیة  أداءرأي حول كفاءة 
  .ومختلف خدماتها وتقسیماتها باإلضافة إلى معاییرها 

  ماهیة المراجعة الخارجیة  :المطلب األول

وأیضا المراجعة المحاسبیة ) القانونیة (المراجعة الخارجیة  یفتعار وسیتم التطرق في هذا المطلب كمختلف 
  .الخارجیة 

  تعریف المراجعة الخارجیة  :أوال 

المراجعة الخارجیة هي علم تتمثل في مجموعة من المبادئ والمعاییر والقواعد واألسالیب التي یمكن  .1
منظم ألنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات المثبتة في الدفاتر والسجالت والقوائم  اديانتقبواسطتها القیام بفحص 

من طرف شخص خارجي  محاید ومستقل عن المؤسسة بهدف إبداء رأي فني محاید في .المالیة للمشروع 
 1یة محددة تغییر القوائم المالیة الختامیة عن نتیجة أعمال المؤسسة وعن مركزها المالي في نهایة فترة زمن

كما تعرف المراجعة  الخارجیة بأنها فحص مستقل وصریح للقوائم المالیة وكل التسجیالت والعملیات 
بهدف ضمان مصداقیة القوائم ,هذه الدراسة یقوم بها محافظي الحسابات مؤهلین وذوي خبرة ,للمؤسسة 

المقرضین و أیضا تسمح المالیة والتقاریر اإلداریة األخرى لوضع كامل مسؤولیة المؤسسة في تسییر أموال 
  2.لنا بالتعرف على ضعف وعیوب أنظمة الرقابة الداخلیة 

                                                           
األردن ,دار المستقبل للنشر والتوزیع الطبعة األولى , األصول العلمیة والعملیة لتدقیق الحسابات ،خلیل محمود الرفاعي,خالد راغي الخطیب  1
 .92ص , 1998,

 
2   Conseil superieur de la tecnique comtable,calloque sur le contrôle interne et l'audit dans l'euterprise, palais des 
nations ,1988,p 07 
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في حین تعرف المراجعة الداخلیة على أنها تلك المراجعة التي تدخل في إطار تدخل في إطار مهمة ذلك 
الشخص المحترف المحاید أي الخارجي عن المؤسسة قصد إبداء الرأي والمصادقة على شرعیته وصدق 

  1.بات الحسا
  :من خالل التعاریف السابقة للمراجعة الخارجیة نستخلص التعریف الشامل التالي 

المراجعة الخارجیة هي فحص والتأكد من مصداقیة الحسابات والقوائم المالیة والنتائج الختامیة التي تمت "
والتي تخدم ,  من طرف مراجع خارجي مستقل عن هذه المؤسسة وٕابداء رأي الفني المحاید في شكل تقریر

 ."أصحاب المؤسسة 
  المراجعة المحاسبیة الخارجیة لها  :ثانیا 

حسب تعریفنا للمراجعة الخارجیة على أنها مراجعة یقوم بها شخص مستقل عن المؤسسة بغیة فحص 
مختلف التسجیالت المحاسبیة والقوائم المالیة و إبداء رأي حول شرعیة المعلومات المقدمة و إعطاءها 

, وللتأكد من أن كل العملیات تم تسجیلها بشكل كامل , ة لتنال القبول لدى مستعملي هذه المعلوماتمصداقی
  .صحیحة التمركز , البد أن تكون حقیقیة وصحیحة التقسیم والتسجیل أي وقت وقوعها 

  :والشكل التالي یوضح مسار المراجعة المحاسبیة  للمؤسسة في ظل المراجعة الخارجیة 

  

  

  

  

 

  
  
  

                                                           
1  Mokhtar belaiboud,pratique de l'audit,berti , editions ,alger ,2008, p 04 
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  . مسار المراجعة المحاسبیة الخارجیة  :) 1-1(رقم  شكلال               

  

  المبادئ المحاسبیة                                                                  

  المقبولة قبوال عاما                                                                                    

  إبداء رأي فني محاید                                                       معاییر، طرق، تقنیات المراجعة - 

  حول صحة وصدق القوائم

  المالیة الختامیة ومدى

  تعبیر المعلومات عن الوضعیة

  الحقیقیة

  وضع توصیات ناتجة عن العملیة - 

  .32ص , مرجع سابق , حمد التهامي طواهر مسعود صدیقيم :المصدر 

المتزایدة للجهة المسیرة للمؤسسة من  االحتیاجاتیبین هذا المخطط أن هذا النوع من المراجعة ینشأ بناءا على 
أجل فحص السجالت والبیانات المحاسبیة وتقسیم نظام الرقابة الداخلیة بغیة الحصول على معلومات تعكس 

  .الوضعیة الحقیقیة ویتخذ على أساسها القرارات المستقبلیة 

  1:تالیة وعلیه فإنه یمكننا تحدید أهداف المراجعة المحاسبیة الخارجیة في النقاط ال

  كل العملیات تم تسجیلها بشكل كامل 
  كل عملیة تم تسجیلها البد أن تكون 

  حقیقیة 
  صحیحة التقسیم 
  صحیحة التسجیل 

                                                           
 31ص , مرجع سابق, صدیقي مسعود ,محمد التھامي طواھر  1

 األطراف الخارجیة

 المراجعة الخارجیة

 المؤسسة

 القوائم المالیة الختامیة
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  مسجلة في وقت وقوعها 
  صحیحة التمركز 

  خدمات المراجعة الخارجیة و أنواعها  :المطلب الثاني

  خدمات المراجعة الخارجیة :الفرع األول 

المحاسبة والمراجعة على تقدیم العدید من الخدمات في عدة مجاالت وبصفة عامة یمكن حصر تعمل مكاتب 
  :یلي  هذه الخدمات فیما

 :خدمات إلدارة المؤسسة والمساهمین  .1

إن إدارة المؤسسة عند قیامها بوظیفة التخطیط تعتمد بدرجة كبیرة على المعلومات الصحیحة والدقیقة وهذا 
وال یمكن الوثوق في هذه المعلومات بصفة مطلقة إال إذا كانت معتمدة , لتحقیق أهداف المؤسسة المسطرة 
ت والقوائم المالیة التي تساعد ولذلك بإعطاء رأي محاید حول صدق البیانا, ومصادق من طرف شخص محاید 

  . القرارات المالیة بكل دقة وموضوعیة  اتخاذاإلدارة على 

الموارد المتاحة استخدام  استخداموضمان ,إن المراجعة الخارجیة تمكن المساهمین على الوقوف على ممتلكاتهم 
وأنظمة الرقابة , دقیق للحسابات  فالمراجع الخارجي یقوم بإعداد تقریر بعد القیام بفحص,و بكفاءة عالیة ,أمثل

هذا التقریر یتضمن رأي سلیما حول عدالة القوائم المالیة , الداخلیة یقدمه إلى الجمعیة العامة العادیة للمساهمین 
فالمراجعة الخارجیة تخدم المساهمین بمساعدتهم على , وتمثیلها للمركز المالي للمؤسسة ونتائج الدورة المالیة 

  . 1ل ما یجري داخل المؤسسة اإلطالع على ك

 خدمات للموردین وٕادارة الضرائب  .2
إن المراجعة الخارجیة تسمح للموردین باإلطالع على الوظیفة المالیة الحقیقیة للمؤسسة مما یحدد درجة 

للمورد أن الوضعیة المالیة للمؤسسة جیدة و أنها قادرة على الوفاء بإلتزاماتها في  اتضحفإذا , التعامل معها 
أما إذا ما تبین . فإن ن المورد سیوسع نطاق التعامل مع المؤسسة وتكون درجة الثقة أكبر  استحقاقهاآجال 

  . ة له أن الوضعیة المالیة للمؤسسة سیئة فإن المورد یكون أكثر حذر في تعامله مع المؤسس

                                                           
 11ص ,  مرجع سابق, خلیل محمود الرفاعي , خالد راغي الخطیب  1
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الضریبة على المعلومات التي تتحصل  احتسابكما تعتمد إدارة الضرائب في تحدید الوعاء الضریبي و 
فإن , فإذا كانت هذه المعلومات صحیحة والنتائج مبنیة بشكل سلیم یعكس الحقیقة , علیها من إدارة المحاسبة

مات الحقیقیة عن إدارة الضرائب قصد الضریبة تكون حقیقیة أما إذا كانت المؤسسة تعمل على إخفاء المعلو 
یمكنها التعرف على ذلك إال إذا قام شخص  فإن إدارة الضرائب ال, التهرب أو التقلیل من مبلغ الضریبة

موثوق فیه ومستقل عن المؤسسة بفحص العملیات ونتائجها مما یعطي إلدارة الضرائب صورة واضحة عن 
  .ا على تحدید مبلغ الضریبة الحقیقي المركز المالي ونتائج المؤسسة مما یساعده

 خدمات لنقابة العمال  .3
مما یساعد نقابة العمال على المطالبة , تعطي المراجعة الخارجیة صورة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة

فهذا یدفع بنقابة ,ففي حالة تتمتع المؤسسة بمركز مالي جید وبالمقابل تكون األجور منخفضة, بحقوق العمال
  .فاوض مع إدارة المؤسسة على أساس صحیح للرفع من قیمة األجور العمال للت

 خدمات لتسییر الموارد المتاحة  .4
فیقوم , یتوصل المراجع الخارجي أثناء القیام بعملیة الفحص والمراجعة إلى نقاط الضعف في التسییر

من شأنها الرفع  اتواقتراحبتحدیدها والعمل على الحد منها وتحسین السیر وهذا من خالل تقدیم توصیات 
  .أمثل  استخدامالموارد المتاحة  واستخدام, من درجة كفاءة اإلدارة

  تقسیمات المراجعة الخارجیة  :الفرع الثاني 
 :1یفرق في الواقع بین ثالث أنواع من المراجعة الخارجیة للحسابات وهي 

 المراجعة القانونیة  .1
المراقبة السنویة اإلجباریة التي یقوم بها محافظ أي التي یفرضها القانون وتتمثل في أعمال 

وتهدف إلى المصادقة , الحسابات والمحاسبین المعتمدین والمعین من طرف المساهمین وغیرهم 
كما أن التقاریر المعدة من , على شرعیة وصدق الحسابات وتطبیق مبدأ عدم التدخل في التسییر

  .مجلس اإلدارة أو الجمعیة العامة طرف محافظ الحسابات ترسل إلى المساهمین أو 
 :المراجعة التعاقدیة  .2

المتعاملة مع ) الداخلیة أو الخارجیة (أي التي یقوم بها شخص محترف بطلب من أحد األطراف 
تهدف إلى المصادقة على  اتفاقیةالمؤسسة والتي یمكن تجدیدها سنویا والمهمة تكون محددة حسب 

                                                           
  27ص ,  مرجع سابق :محمد بوتین  1
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والتقاریر ترسل إلى المدیریة العامة أو , لتحسین التسییر شرعیة وصدق الحسابات وتقدم إشادات
  .مجلس اإلدارة

 :الخبرة القضائیة  .3
أي التي یقوم بها محترف خارجي بطلب من المحكمة تهدف إلى إعالم العدالة باألوضاع المالیة 

والخبیر  ,ترسل التقاریر إلى القاضي المكلف بالقضیة , والمحاسبیة للمؤسسة وتقدیم مؤشرات باألرقام
یجب أن یكون مسجل في قائمة خبراء المحاسبة لدى مجلس القضاء وطریقة عمله تتماشى وحاجة 

  .الخبرة القضائیة المطلوبة 

  معاییر المراجعة وعالقتها بمراجع الحسابات  :المطلب الثالث 

  المعاییر المهنیة للمراجعة  :الفرع األول

  وهي تعني أساس للمقارنة , تعتبر معاییر المراجعة أداة قیاس جودة األداة في مهنة المراجعة

 المعاییر العامة : أوال

وهي ثالث معاییر , وذلك ألنها تتعلق بشخص مراجع الحسابات, وتسمى المعاییر العامة أو الشخصیة
  1:حسب اآلتي

على القائم بعملیة المراجعة أن یكون مؤهال علما وعملیا بطریقة تمكنه من  :التأهیل العلمي والعملي .1
وتنبع أهمیة هذا المعیار في وجود أطراف عدیدة تعتمد على أي المراجع عن , أداء مهامه كمراجع

 .مختلف القوائم المالیة ویجب توفر الثقة لدى هؤالء األطراف
یوكل , أو الحیاد في كل عمل االستقاللیةر یجب توفر عنص :واالستقاللالحیاد والموضوعیة  .2

بمعنى عدم وجود مصالح مادیة للمراجع وعدم وجود أیة ضغوط أو تدخل من جانب ,للمراجع
 . السلطات العلیا في الدور الذي یقوم به المراجع

 یجب على المراجع أن یبذل العنایة المهنیة المعقولة عند القیام بالفحص :العنایة المهنیة الواجبة .3
 .وباقي الخطوات األخرى وكذلك عند إعداد تقریر إبداء الرأي

                                                           
  .50ص , 2002, اإلسكندریة, الدار الجامعیة, المراجعة الخارجیة, عبد الوھاب نصر علي, محمد سمیر الصبان 1
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  1معاییر األداء المهني :ثانیا

 :عملیة المراجعة وتتمثل في بتنفیذترتبط هذه المعاییر 

یقوم المراجع بتخطیط مسبق ودقیق لعمله وأن یشرف على المساعدین إشرافا  :التخطیط واإلشراف .1
 .مناسبا

البد من دراسة وافیة وشاملة لنظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة  :الداخلیة دراسة وتقسیم نظام الرقابة .2
 .علیها مستقبال االعتمادللوصول إلى نتائج یمكن 

ویعني الحصول على قرائن وٕاثباتات كافیة نتیجة لعملیة الفحص  :الحصول على دلیل إثبات المراجعة .3
 .وائم المالیة لتكون أساسا مالئما إلعداد التقریر حول الق واالستقصاء

  2  :معاییر إعداد التقریر - ثالثا

ینبغي على المراجع أن یوضح ویشیر في التقریر المقدم وبكل صراحة عن رأیه الفني والمحاید حول مدى داللة 
   :القوائم المالیة الختامیة على المركز المالي الحقیقي للمؤسسة وذلك من أجل العناصر التالیة

 ما إذا كانت القوائم قد تم تصویرها وعرضها وفق للمبادئ والقواعد  یجب أن یوضح في التقریر
 .المحاسبیة المتعارف علیها 

  أن یوضح مدى ثبات المؤسسة على إتباع هذه المبادئ والقواعد المحاسبیة وما إذا كانت القواعد
 .المطبقة مطابقة لتلك التي كانت مستخدمة مسبقا

 ركز المالي ونتیجة النشاط بطریقة مالئمة وٕاال فیجب أن یتضمن یجب أن تفصح القوائم المالیة عن الم
 .التقریر اإلیضاحات الالزمة

 وبناء على هذا المعیار یمكن , یجب أن یشمل التقریر على إبداء الرأي في القوائم المالیة كوحدة واحدة
  :تقسیم رأي المراجع إلى األنواع التالیة

 رأي نظیف  .1
 ) وجود مالحظات(رأي مقید .2

                                                           
 .85ص, 1997, سكندریةاإل, الدار الجامعیة, والعملیة لمراجعة الحساباتألسس العلمیة ا, عبد هللا ھالل, محمد سمیر الصبان 1
  . 86ص, نفس المرجع 2
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 رفض إبداء الرأي  .3
 عدم القدرة على إبداء الرأي  .4

  1أهمیة معاییر المراجعة وعالقتها بمسؤولیة مراجع الحسابات  :الفرع الثاني

وقد تعرضت هذه المعاییر لكثیر , ظهرت معاییر المراجعة في الوالیات المتحدة األمریكیة في أوائل الخمسینات
كما ظهرت دراسات وبحوث أخرى تعمل على , من الدراسات والبحوث من جانب العاملین في میدان المحاسبة

  . تطویر تلك المعاییر وتوسیعها

واألخذ بالمعاییر المالئمة لقطاع األعمال , أوضاع وظروف المجتمع متالء اجتهاداتففي الجزائر تم تحدید 
  .ماال یكون كذلك واستبعاد

وتعتبر بمثابة مقیاس , تهدف معاییر مراجعة الحسابات إلى تحدید الكیفیة التي یتم بها ممارسة وظیفة المراجعة
لحكم على نوعیة العمل الذي یقوم به األداء المهني حیث تعتبر هذه المعاییر بمثابة النمط الذي یستخدم في ا

  .مراجع الحسابات 

الغش أو التالعبات في القوائم المالیة نتیجة لفشله في القیام بالفحص  اكتشافكما أن المراجع مسؤوال عن عدم 
فیمكن منع الغش والتالعب ویكون ذلك عن طریق وضع نظام محاسبي . وفق لمعاییر المراجعة المتعارف علیها

ود نظام فعال للرقابة الداخلیة ویؤدي الفحص الذي یقوم به مراجع الحسابات لتقسیم نظام الرقابة سلیم ووج
علیه وذلك عن طریق دراسة مدى دقة وترابط األعمال المختلفة و إجراء  االعتمادالداخلیة وتحدید إمكانیة 

  .التي یرى أنها ضروریة االختبارات

  

  

  

  

                                                           
 74ص,73ص,2002, جامعة الجزائر, رسالة ماجستیر في علوم التسییر, المراجعة الخارجیة في الجزائر, بن یخلف أمال 1
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  المراجع الخارجي  :المبحث الثالث

ولها معاییر و أسس التي  واالقتصاديإن المراجعة الخارجیة كمهنة تشغل حیز كبیر في الوسط المحاسبي 
لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى المراجع الخارجي الذي یتكون من أربعة مطالب , تتضمنها كما أشرنا سابقا

   :وهي كاآلتي

  ماهیة المراجع الخارجي :المطلب األول

  :للمراجع الخارجي نذكر منهاهناك عدة تعاریف 

  2010ماي 29المؤرخ في  10/01من قانون  02نصت علیها المادة  ما :تعریف المراجع الخارجي - أوال

وتحت مسؤولیة تنظیم المحاسبة و الحسابات من كل نوع وفحصها , الخاص باسمههو كل شخص یمارس عادة "
أو المدنیة في الحاالت التي نص علیها القانون بهذه  وتحلیلها لدى المؤسسات والشركات التجاریة واستقامتها

  1."المهنة للقیام بصفة تعاقدیة 

ذلك الشخص یكون قانوني ومستقل والمحاید ولیس له عالقة مباشرة "أنه , كما عرفه عبد الفتاح الصحن
حیث تعرض علیه كافة البیانات المحاسبیة والمالیة و أن تشمل هذه . علیه االعتمادویمكن , بالمؤسسة

  ".2المعلومات المحاسبیة والمالیة رأیه المكتوب والموقع منه بشأنها

یمكن ألي شخص طبیعي "  2010ماي 29المؤرخ في  10/01من قانون رقم  02نصت علیه المادة رقم  وما
مهنة خبیر محاسبي أو محافظ حسابات أو مهنة , أي تسمیة كانتتحت , أو معنوي أن یمارس لحسابه الخاص

  .3"إذا ما توفرت في الشروط المنصوص علیها قانونا, محاسب معتمد

فهي تتعلق بمهنة الخبیر المحاسبي , 10/01من قانون  02ونجد أن الشروط التي نصت علیها المادة رقم 
ونذكر أهمها وهي , من نفس القانون 08لمادة رقم نصت علیه ا وهذا ما, ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد

  :كاآلتي

                                                           
  04ص, 42العدد,29/05/2010المؤرخ في , 10/01القانون , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1
  197ص, 2004مصر,الدار الجامعیة, الرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوى الجزئي والكلي :محمد السید سریا, عبد الفتاح الصحن 2
  04ص , مرجع سابق, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 3
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  أن یكون جزائري الجنسیة 
  أن یحوز شهادة لممارسة المهنة 
 أن یكون حائز على شهادة جزائریة للخبرة المحاسبیة أو شهادة معترف , بالنسبة لمهنة الخبیر المحاسبي

 .بمعادلتها
 شهادة جزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف أن یكون حائز على ,بالنسبة لمحافظ الحسابات

 .بمعادلتها
 أن یكون حائز على شهادة جزائریة لمحاسب معتمد أو شهادة تسمح له , بالنسبة لمحاسب معتمد

 .بممارسة المهنة 
 أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة. 
  جنحة أو جنایة تمس بشرف المهنة بارتكابأال یكون قد صدر في حكمه . 
  أن یكون معتمد من الوزیر المكلف بالمالیة وأن یكون مسجل في مصف للخبراء أو الغرف الوطنیة

 .لمحافظ الحسابات أو بالنسبة للمنظمة الوطنیة المعتمدة
  باهللا العلي  أقسم" 06أن یؤدي الیمین القانونیة وهي كاآلتي كما نص علیها القانون وذلك في المادة رقم

العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام وأتعهد أن أخلص في تأدیة وظیفتي و أن أكتم سر المهنة وأسلك في 
 .واهللا على ما أقول شهید,كل األمور سلوك المتصرف المحترف الشریف

 لمعهد تمنح الشهادات واإلجازات المذكورة سابقا من معهد التعیین المختص بالوزیر المكلف بالمالیة أو ا
 . المعتمد من طرفه

 لم یكن له عنوان مهني خاص ما, یمكن ألي مراجع خارجي أن یسجل في الجدول ال.  

   :المجلس الوطني للمحاسبة

نص المادتین  25/05/2010المؤرخ في  10/01على التوالي من قانون  04/05بتطبیق أحكام المادتین رقم 
والتقییس المحاسبي  االعتمادینشأ المجلس الوطني للمحاسبة تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة ویتولى مهام "

أما اللجان التي , ویضم ثالثة أعضاء منتخبین من كل تنظیم مهني على األقل, وتنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة
  :یتكون منها المجلس هي 
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  .1"لجنة مراقبة النوعیة, والتحكم االنضباطلجنة , لجنة التكوین, االعتمادلجنة 

   :الجهات المتعلقة بالمراجعة الخارجیة

  :من مهام المفتشیة العامة للمالیة مراقبة التسییر المالي والمحاسبي :المفتشیة العامة للمالیة .1
 مصالح الدولة والجماعات المحلیة. 
  ینوبهاما الدولة و باقي المؤسسات المستفیدة من رقابة. 

هیكلة وزاریة مكلفة بفحص التسییر الداخلي للمؤسسات من نفس القطاع من , المفتشیة العامة للوزارات .2
  :أجل
  تتبع تطور برنامج عمل كل قطاع 
 حلول من أجل التسییر الحسن للعملیات وتحصیل األهداف المسطرة اقتراح. 

یتولى مجالس المحاسبة الرقابة على تسییر األسهم العمومیة في مكان وضعها  :مجالس المحاسبة .3
 .2التي تملك فیها الدولة, المؤسسات أو الشركات أو الهیئات, القانوني

تمثلها مجموعة أشخاص تقوم برقابة الخارجیة ذات طابع قانوني تنفذ على مختلف  :محافظیة الحسابات .4
  :العملیات المحاسبیة الخاصة بشركات األسهم مهامها

 إجراء كل الفحوصات ومختلف أشكال الرقابة الالزمة واألساسیة. 
 فحص كل عملیات المؤسسة. 

من , ل خصوصیات المؤسسة محل التقسیموالتي تمنح له التأهیل لفحص ك, مختص مستقل :خبیر محاسبي .5
 ,أجل نجاح الرقابة لمختلف حسابات المؤسسة

  رقابة دوریة دائمة و محاسبیة 
 رقابة خاصة من أجل التدقیق في الحسابات والبحث عن النقائص. 
  اختالساتخبراء مكلفین من قبل المحاكم في حالة التعرض لإلفالس والتسویة القضائیة أو وقوع. 

  

                                                           
 .04ص, مرجع سابق, الجریدة الرسمیة الجزائریة 1
جامعة ,المؤسسة بین حریة المبادرة ورقابة السلطة العامة,الملتقى الدولي حول تأھیل المؤسسة اإلقتصادیة, تدقیق مراجع الحسابات, اسمسعودي بالق 2

 .34ص, 2004الجزائر
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  صفات المراجع الخارجي  :ثانیا

إن المراجع الخارجي یجب أن تتوفر فیه صفات شخصیة و أخالقیة تؤهله للقیام بواجباته المهنیة على أكمل 
  1:نجد من بین هذه الصفات مایلي, ورأیه موضوع ثقة,وحتى یكون عمله مرضي, وجه

ویعمل ,یعطي العمل حقه,یجب أن یكون مراجع الحسابات أمینا ونزیها في عمله :أمانة والنزاهة  .1
وأن یضمن في تقریره سوى البیانات التي ,ویبدل أقصى طاقته العملیة والفنیة في تنفیذ عمله, بضمیره

 .یثق في سالمتها
 :المحافظة على أسرار المهنیة  .2

وتقضي التقالید المهنیة في جمیع , وهو یطلع بحكم على تفاصیل أسرار عمالئه, المراجع موضع ثقة
  .ولیس في مهنة المراجعة والمحاسبة وحدها, المهن

  :الصبر واللباقة والقدرة على التصرف .3
كما أنها تستدعي أیضا , المراجعة عملیة شاقة وتحتاج إلى صبر في الدراسة والبحث عن الحقیقة

مما یؤدي إلى خلق جو من التوتر , اللباقة في التعامل مع العمالء وفي معاملة موظفي المؤسسة
  .ة بین المراجع والموظفینوعدم الثق

  :الكفاءة المهنیة .4
وأن یكون قادرا على معرفة , یجب أن یكون مراقب الحسابات متمكن من المراجعة عمال وعلما

ولكي یستطیع , واإلنسانیة التي لها عالقة بالمراجعة والمحاسبة االجتماعیةالكثیر من المعلومات 
  .اختالفهامراجعة العملیات على تنوعها و 

  . مهام المراجع الخارجي :ثالثا

المتعلقة بمهنة محافظ الحسابات  25/05/2010المؤرخ في  10/01من قانون  23طبقا لما تنص علیه المادة 
  2:فإنه یقوم محافظ الحسابات بالمهام التالیة) المراجع الخارجي(

                                                           
  .58,57ص ص ,،دون سنة نشرمصر,الدار الجامعیة, أساسیات المراجعة والمراجعة والمراقبة الداخلیة, إبراھیم علي عشماوي 1
 .07ص, سابق مرجع, 23المادة, الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة 2
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 نة المنصرمة وكذا یشهد بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملیات الس
 .األمر بالنسبة للوضعیة المالیة وممتلكات الشركات والهیئات

  یفحص صحة الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمه المسیرون
 .للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص

 ة المصادق علیها من مجلس اإلدارة یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلی
 .ومجلس المدیرین أو المسیر

  بین الشركة التي یراقبها و المؤسسات أو الهیئات التابعة لها أو بین  االتفاقیاتیقدر شروط إبرام
المؤسسات والهیئات التي تكون فیهال للقائمین بإدارة أو المسیرین لشركة المعینة مصالح مباشرة أو غیر 

 .مباشرة
 ومن , علیه اطلعبكل نقص قد یكتشفه أو ,لم المسیرین والجمعیة العامة أو الهیئة المداولة والمؤهلةیع

 .المؤسسة أو الهیئة استغالل استمرارطبیعته أن یعرقل 

دون , وتخص هذه المهام فحص قیم ووثائق الشركة أو الهیئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها
  ,تسییرالتدخل في ال

  :ویرتب عن مهام محافظ الحسابات مایلي - 
  صحة الوثائق السنویة و صورة صحیحة انتظارتقریر مصادقة والتحفظ أي بدون تحفظ على. 
  االقتضاءتقریر المصادقة على الحسابات المدمجة عند. 
  المنظمة اتفاقیاتتقریر خاص حول. 
 تقریر خاص حول تطورات نتیجة السنوات الخمس األخیرة. 
 تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة. 
  االستغالل استمرارتقریر حول مالحظة تهدید محتمل على. 
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نستنتج من خالل هذه المهان أن المراجع الخارجي یقوم بمجموعة من العملیات التي تساعده في أداء مهمته 
هذه األخیرة في ثالث مهام رئیسیة  وتتجسد, بصورة نهائیة وفعالیة في المؤسسة التي یقوم بمراقبتها حساباتها

  1:كمایلي

یعني بذلك مجموعة اإلجراءات التي مراجع الحسابات في مراجعة العملیات وكافة المعلومات  :الفحص .1
 .والبیانات المالیة المسجلة في السجالت المحاسبیة ویساعده في ذلك مساعدیه من المراجعین

ع الخارجي ومفادها التحقق من صدق البیانات الواردة في وهي المهمة الثانیة من مهام المراج :التحقق .2
 .القوائم المالیة الختامیة التي تعدها اإلدارة

وتعتبر المهمة األخیرة من مهام مراجع الحسابات وتعني نقل الصورة واضحة ودقیقة من  :إعداد التقریر .3
 .لیةنتیجة عملیات المراجعة والفحص والتحقیق لكافة القوائم والتقاریر الما

  تنظیم مهنة المراجع الخارجي ومسؤولیاته :المطلب الثاني

  تنظیم مهنة المراجع الخارجي  :أوال

  2:لممارسة مهنة المراجع الخارجي البد من التطرق إلى الخطوات التالیة

إن قیام النشأة بتعیین مراجع الحسابات یعطیها الفرصة لممارسة بعض الضغوط علیه  :التعیین- 
وفي هذا المجال ولتجنب هذا الضغط نجد أن بورصة األوراق , مادامت سلطة التعیین بحوزة إدارتها
فقد أوكلت , مراجع الحسابات الخارجي استقاللومن أجل دعم , المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

حق التعیین وتحدید األتعاب إلى لجنة المراجعة الخارجیة بالمنشأة حتى ال تمارس إدارتها أي ضغط 
  .على المراجع

 04مكرر  715وقد حدد القانون التجاري الجزائري كیفیة تعیین مراجع الحسابات من خالل المادة 
ادیة للمساهمین مندوب تعین الجمعیة العامة الع) "25/04/1993مؤرخ في  93/08المرسوم تشریعي (

  ."ونختارهم من بین المهنیین المسجلین بجدول المصف الوطني, الحسابات أو أكثر لمدة ثالث سنوات

                                                           
  . 201, 200ص ص,مرجع سابق, محمد السید سریا,عبد الفتاح محمد الصحن 1
دیة كلیة العلوم اإلقتصا, تخصص علوم تجاریة, رسالة الماجستیر, دور المراجعة الخارجیة بالنھوض بمصداقیة المعلومات المحاسبیة :فاتح سردوك 2

  .47ص,2004,جامعة المسیلة, والتسییر و علوم تجاریة
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إن تمتع إدارة المنشأة بصالحیة عزل مراجع الحسابات الخارجي المستقل یمثل مصدر تهدید  :العزل-  
ویوصى في هذا , بحیث تقوم إدارة بعزل المراجع إذا لم یلبي مطالبها ویتبع توجیهاتها, وحیاد المراجع االستقاللیة

المراجع القدیم للوقوف على أسباب عزله وما إذا كانت تتعلق برفضه  باتصالالمجال أن یقوم المراجع الجدید 
وتلعب الجمعیات والمؤسسات , ا عنهقبل تعیینه عوض واستقاللهلضغوط مارستها إدارة المنشأة على حیاده 

  .المهنیة دورا هاما في التأكید على هذه اإلجراءات

مهمة مراجع الحسابات في الحالة العادیة والمتمثلة  انتهاءوقد تطرق القانون التجاري الجزائري إلى        
رق لها القانون التجاري من إضافة إلى حاالت العزل والتي تط, مدة المهنة الموكلة له وهي ثالث سنوات بانتهاء

من    1/2والتي أعطت المساهمین الذین یمثلون أقل من . 09مكرر  715, 08مكرر  715خالل المادتین 
رأس مال الشركة حق اللجوء للعدالة عن طریق الجهات المختصة بطلب عزل مراجع و إنهاء مهامه بناء على 

  .أسباب مبررة
مع محافظ الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا  باتفاقتحدد الجمعیة العامة للمساهمین  :األتعاب - 

للسعر الذي تحدده السلطات العمومیة المختصة بمساعدة المنظمة الوطنیة في إطار التشریع المعمول 
  1.به

  .مسؤولیات المراجع الخارجي :ثانیا

, وهو مسؤول مسؤولیة مدنیة,الوسائل ولیس بحسب النتائجیعتبر المراجع على العموم مسؤوال مسؤولیة بحسب 
  2.جزائیة و تأدیبیة

المؤسسة محل  اتجاهسواء , تصبح مسؤولیة مراجع الحسابات مسؤولیة مدنیة :المسؤولیة المدنیة .1
بمعنى أنه لتوافر , إذا أخطأ أثناء تأدیته لعمله وتسبب هذا الخطأ بضرر للغیر, الغیر اتجاهالمراجعة أو 

   :أركان المسؤولیة المدنیة للمراجع یشترط توافر مایلي
 وجود خطأ صادر عن المراجع أو من ینوب عنه; 
 حدوث ضرر للغیر نتیجة هذا الخطأ 
  وجود رابطة بین الخطأ والضرر 

                                                           
 .153ص, 2003, القانون التجاري 1
 .58ص,  بقامرجع س, محمد بوتین 2
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للمادة , 25/05/2010المؤرخ في  10/01المدنیة بما جاء فیهمن القانون الجزائري وكذلك تعتبر المسؤولیة 
  .1"وعن األخطاء التي یرتكبها أثناء تأدیته مهامه, مسؤوال تجاه الكیان المراقب, یعد محافظ الحسابات", 61

ضرر ینتج عن  أنه یعد محافظ الحسابات متضامن تجاه الكیان أو تجاه الغیر عن كل, كي أوضحت هذه المادة
من مسؤولیته فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیها إال أثبت أنه  وال یتبرأ, مخالف أحكام هذا القانون

  .بمتطلبات عادیة لوظیفته وأنه بلغ مجلس اإلدارة بالمخالفات

ها قد یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علی, إن المراجع وأثناء قیامه بعمله :المسؤولیة الجزائیة .2
وهنا یكون المراجع , نطاق الضرر من الشخص المعنوي إلى المجتمع اتساعوذلك في حالة , قانونا

  .من جرائم ارتكبهمسؤوال مسؤولیة جنائیة عما 
یتحمل الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات "نص المادة ,62في المادة  10/01ولقد ورد في قانون

  ". والمحاسب المعتمد المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصر
تحدد , المراجع في كل الدول بمنظمة مهنیة الرتباطالمسؤولیة التأدیبیة تنشأ نتیجة  2:المسؤولیة التأدیبیة .3

بحیث تستطیع المنظمة مساءلته في , ااحترامهواجباته المهنیة وتضع إطار لألخالقیات المهنیة علیه 
  .حالة اإلخالل باألمانة المهنیة أو بآداب المهنة وسلوكها

یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة "المادة , 10/01من القانون الجزائري  63وهذا ما تؤكده المادة 
عن كل مخالفة أو ,من مهامه استقاللهالتأدیبیة أمام اللجنة التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد 

كما وضحت هذه المادة عقوبات ." تقصیر تقني أو أخالقي في القواعد المهنیة عند ممارسة وظائفهم
   :وفق ترتیبها التصاعدي حسب خطورتها كاآلتي, اتخاذهاتأدیبیة التي یمكن 

 إنذار 
 التوبیخ 
 التوقیف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر 
  الشطب من الجدول 

                                                           
 .10ص, مرجع سابق, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1
 .57ص, مرجع سابق, بوسماحة محمد 2
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طبقا لإلجراءات القانونیة المعمول , ه یقدم طعن ضد هذه العقوبات التأدیبیة أمام الجهة القضائیة المختصةكما أن
  .بها

  .واجبات وحقوق المراجع الخارجي :المطلب الثالث

  1:لكي نعرف ما له وما علیه وهي كاآلتي, یجب التفرقة بین واجبات المراجع الخارجي

  :واجبات المراجع الخارجي .1
القول بأنها تتمحور حول الخدمات والتي یقوم بها المراجع الخارجي حتى ینجز عمله على أكمل یمكن 

   :وجه ویقوم بالمصادقة والمعلومات المحاسبیة الخاصة بالمؤسسة التي محل الدراسة ونذكر منها
  یجب علیه أن یقوم بالفحص والتدقیق الفعلي لحسابات المؤسسة ودفاترها بما تحتویه من قیود

 .یومیة وحسابات األستاذ
  المختلفة بأي طریقة من  وااللتزاماتیجب علیه أن یتحقق من القیم المسجلة لعناصر األصول

 .طرق التحقق المناسبة
 عینات  اختیاروتقییمه حتى یستطیع , یجب على المراجع أن یتأكد من قوة نظام الرقابة الداخلیة

 .المراجعة بشكل سلیم
  یلي والتوصیات الالزمة كما احاتاالقتر یجب على المراجع:  

وحسن , عدم الوقوع في األخطاء مستقبال ما أمكن ذلك, اكتشافهامعالجة وتصحیح األخطاء التي تم 
  .سیر عمل في األقسام وٕادارات المؤسسة

  :حقوق المراجع الخارجي .2
    :تتمثل حقوق المراجع الخارجي في المجاالت والنواحي التالیة

 أو دفاتر أو سجالت واإلطالع علیها للحصول على كافة البیانات و  حق طلب أي مستندات
 .المعلومات الالزمة

  حق طلب أي تقریر أو تفسیر معین حول عملیة معینة من أي مسؤول في المؤسسة بهدف
 .توضیح أمر ما یتوصل المراجع إلى تفسیر مرضي له

                                                           
  .68, 67ص ص , 1968, مصر, الجامعات المصریةدار , المراجعة والرقابة المحاسبیة, محمد الخلیل محمد 1
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  انین واللوائح من ناحیة وفقا من حقوق المراجع فحص الحسابات المختلفة والسجالت وفقا للقو
 .لما تقتضي به القواعد والمعاییر المحاسبیة الدولیة

  من حق المراجع جرد الخزائن المختلفة في الشركة عند الحاجة إلى ذلك للتأكد من األوراق
 .المالیة وغیرها

  أنواعها وكذا التحقق من  اختالفالمؤسسة على  باسمحق فحص كافة األصول المسجلة
 .المستحقة على الشركة اماتااللتز 

 وذلك من أجل , حق دعوة الجمعیة العمومیة للمساهمین أو حضور من ینوبه من مساعدین
 .استفسارتقدیم التقریر وعرضه وحضور مناقشته والرد على أي 

  أهمیة تقریر المراجع الخارجي :المطلب الرابع

ترابك بینه وبین مستخدمي القوائم المالیة فبواسطته تظهر أهمیة تقریر محافظ الحسابات بصفة عامة كونه وسیلة 
یحدد المراجع مجال مهمته وما قام به من إجراءات وفحص وما توصل إلیه من نتائج تعبر عن رأیه الفني 

   :وهذه األهمیة هي, والمحاید الذي یعبر عن مدى مصداقیة وشفافیة القوائم المالیة وعن مدى تطابقها مع الواقع

  المستفیدین الرئیسیین التي تساعدهم على تقویم قدرة المؤسسة على  الحتیاجاتتقدیم المعلومات الالزمة
 .و تحقیقها لنتائج إیجابیة باستمرارهاتولید التدفقات النقدیة التي تساعد على التنبؤ 

  هذه األموال استخدامتقدیم معلومات عن مصادر األموال المتاحة للمؤسسة وكیفیة. 
 م معلومات تساعد على تقویم قدرة المؤسسة على تولید التدفق النقدي حیث أن المؤسسة مستمرة في تقدی

 .نشاطها وتقسم حیاتها إلى فترات دوریة إلعداد القوائم المالیة مستخدمة ذلك أساس اإلستحقاق

همیة التقریر بالنسبة إن النقاط التي تم ذكرها هي أهمیة التقریر بصفة عامة أما بالنسبة لما سیتم عرضه هو أ
  1:لألطراف المرتبطة به

 :أهمیة التقریر بالنسبة لمراجع الحسابات .1
 إن التقریر دلیل أو مؤشر على إنجاز مراجع الحسابات لمهمته كاملة. 
 إن التقریر سیوجه بدرجة أولى إلى المساهمین الذین كلفوه بأداء الخدمة المهنیة. 

                                                           
 . 284-282ص ص،2003الدار الجامعیة، مصر،,المراجعة الخارجیة المفاھیم األساسیة وآلیات التطبیق, عبد الوھاب نصر علي, محمد سمیر الصبان 1
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 ومن المهم أن یستفید من ردود أفعالهم نحوه , المؤسسة إن التقریر وسیلة لتوصیل رأیه ألصحاب
 .وذلك كي یستفید منها مستقبال كتغذیة عكسیة له

  :الخارجین) األطراف(أهمیة التقریر للمستفیدین  .2
حالیة ومقبلة مع  ارتباطاتوكذا الموردون والعمالء ممن لهم , یعتبر المقرضون المالیون والمرتقبون

بالرغم من , خدم التقاریر المالیة ذات الغرض العام خارج المؤسسةتئیسیة التي تسهم الفئات الر , المؤسسة
   :جهات أخرى خارجیة مثل استفادة

إال أن الجهات لم یتم التركیز علیها , الوطني لالقتصادالجهات الحكومیة الموجهة لألنظمة أو المخططة 
  .عند تحدید أهمیة تقاریر المالیة الخارجیة ذات الغرض العام

  :أهمیة التقاریر بالنسبة إلدارة المؤسسة .3
   :ویظهر ذلك من خالل عدة نقاط نذكر أهمها في مایلي

 دلیل على وفاء المؤسسة بمسؤولیاتها عند إعداد ) المراجع الخارجي(أن تقریر مراجع الحسابات
 .القوائم المالیة للمؤسسة

  الدولیة في إعداد ونشر القوائم  بالمبادئ المحاسبیة التزامهاإن رأي المراجع مؤشر على مدى
 .المالیة

 إن تقریر مراجع الحسابات وسیلة إلضفاء المصداقیة على القوائم المالیة. 
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   :خالصة الفصل

ولقد شهد هذا المفهوم , تشكل المراجعة المرآة العاكسة لحقیقة البیانات المحاسبیة المختلفة وتعطي حكما بشأنها
  .الدولة و ألشكال الملكیة السائدة على مر العصور تطور مستمرا لتطور مفهوم

وتنوعت أهدافها من خالل إیجاد الحلول المالئمة للتشوهات , ونتیجة لهذا التطور تعددت وظائف المؤسسة
  .للمؤسسة االقتصادیةالموجودة ورفع الكفاءة 

فید المراجع عند قیامه بعمله ومن أجل الحكم على مصداقیة البیانات المحاسبیة كان البد من توافر إرشادات ت
المادي والمعنوي أثناء  االستقاللبعنصر التأهیل العلمي والعملي والتأكید على ضرورة  االهتماممن خالل 

لیصل إلى إعداد , ممارسة المهنة والعنایة التي یجب أن یولیها أثناء أدائه لمهمته وما یترتب عنها مسؤولیة
  .هذا الرأي اتجاهوبیان لمسؤولیته , التقریر الذي یشكل الدلیل المادي لرأي المراجع في مختلف الوثائق المحاسبیة
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  :تمهید

تعتبر األزمات األخیرة التي لحقت بمختلف الشركات العالمیة و كذا الحاجة الملحة خاصة للدول النامیة       
ظهور مجموعة من المصطلحات أبرزها  إلىفي تحقیق معدالت نمو اقتصادیة مرتفعة األـمر الرئیسي الذي أدى 

التقلیل من النزاعات الناشئة بین المدیرین ومجموعة أصحاب  إلىفحوكمة الشركات تهدف أساسا _ الحوكمة _
تحالف تعاوني یضمن التوازن و االستقرار في تحقیق مصالح جمیع األطراف بما في  إنشاءالمصالح عن طریق 

   .و تحقیق النمو االقتصادي بشكل عامذلك تحسین أداء المؤسسة بشكل خاص 

الذي یعتبر جزءا منها للبلوغ و  وسوف نتناول في هذا الفصل دور المراجعة الخارجیة في تفعیل حوكمة الشركات
  :األهداف المرجوة و تحقیق ما تم تسطیره في كل المستویات حیث قسم هذا الفصل كما یلي إلى

   حوكمة الشركات  و تطور نشأة إلىث كان الهدف منه التطرق حی_ ماهیة حوكمة الشركات : المبحث األول
  .  أهمیتهاو  أهدافها و كذا مفهوم الحوكمةو 

المعنیة بها وكذلك محددات  واألطرافحوكمة الشركات و مقومات مبادئ  إلىحیث تم التطرق : المبحث الثاني
  و آلیات الحوكمة

  .حوكمة الشركاتتفعیل المراجعة الخارجیة في  إسهامات إلىفیتم التطرق  : المبحث الثالث
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  .ماهیة حوكمة الشركات: المبحث األول

مصطلح حوكمة الشركات لم یكن ضمن المصطلحات التي تم االهتمام الجدي بها في تعریفها و تحدید  إن     
حیث ظهر هذا المصطلح بعد وقوع أكبر شركات العالم في أزمة مالیة و التي , األطراف المعنیة بها من قبل و

البحث عن وسیلة و أداة  إلىأدى تلتها فضائح مالیة بالتواطؤ مع أشهر مكاتب المراجعة في الدول األمر الذي 
  .و العدالة و بذاك تبین مدى أهمیة الحوكمة في الشركات, المسؤولیة , الشفافیة, تفرض االنضباط 

  .حوكمة الشركات وتطور نظام نشأة: المطلب األول

خاص العام و ال األعمالأهمیة كبیرة في قطاع  أدتتعتبر حوكمة الشركات من المفاهیم الحدیثة التي     
المهنیة و غیر المهنیة لما لها من أهمیة كبیرة في إدارة الشركة و حمایة حقوق المساهمین حیث تعددت 

  االتجاهات الفكریة في أهمیة حوكمة الشركات 

  أسباب ظهور نظام حوكمة الشركات: الفرع األول

بینته نظریة الذي السبب الرئیسي و المؤدى الحقیقي لظهور نظام حوكمة الشركات هو تضارب المصالح  إن
  .والفضائح واالنهیارات المالیة للشركات العالمیة الكبرى األزماتوحدوث  الوكالة 

  نظریة الوكالة   -1
"  بأنهانظریة الوكالة  jensen et meckling (1976( عرف كل من:  تعریف نظریة الوكالة  -أ 

بان ینجز ) الوكیل( أكثر أوبتعیین واحد ) األصیل ( األفرادمن  أكثر أوعقد یتم بموجبه واحد 
الوكیل في اتخاذ بعض  األصیلو الخدمات نیابة عنه و في المقابل یفوض  األعمالبعض 

   1" .القرارات 
 2: فرضیات نظریة الوكالة   -ب 

  : أهمها األساسیةترتكز نظریة الوكالة على مجموعة من الفرضیات 
 تصرفاتهم مؤسسة على تعظیم  أنیتمتعون بالرشد نسبیا و ) والوكیل األصیل(الوكالة  أطراف إن

 منافعهم الذاتیة ؛ 
 و الوكیل غیر متوافقة تماما وان هناك قدرا من التعارض في المنافع بینهما؛ األصیلأهداف  إن 

                                                           
   50،ص 2008دة ، اإلسكندریة ،مصر،،الدار الجامعیة الجدی حوكمة شركات المساهمةالمعتصم باهللا العریاني ، -  1
  . 68،ص 2005االسكندریة ،مصر،،الدار الجامعیة ، حوكمة الشركاتطارق عبد العال حماد ، - 2
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  هناك حاجة مشتركة للطرفین في بقاء  صالء فانغم من تعارض في أهداف الوكالء األانه بالر
 ؛ المنشاة قویة في مواجهة المنشات األخرى أوالعالقة 

 یمتلك الخبرة العلمیة  األخیرهذا  أنحیث  ،و الوكیل األصیلبین  المعلومات ماثلعدم ت       
 ال یملكها المالك ؛ والتي و السیطرة على المعلومات 

  و الوكیل  األصیلاختالف الخلفیة التدریبیة و الخصائص الشخصیة لكل من. 
ینجر عن عالقة الوكالة نوعین من تضارب المصالح ،فمن جهة هناك تضارب في  1 :مشاكل الوكالة  -ج 

 .المقرضین و بین المساهمین  أخرىمن جهة و  المصالح بین المساهمین و المسیرین ،
  كان المسیر ال یحوز  إذاتظهر مشكلة الوكالة خاصة  :المسیرین و المساهمین تضارب المصالح بین

شخصیا على كامل حقوق الملكیة في المؤسسة ،ففي هذا النوع من الحاالت فان المسیر یتخذ جمیع 
كان یملك نسبة من حقوق الملكیة فان تضارب  إذا أماالقرارات التي تعظم منفعته الشخصیة ،

) الخ..،وسائل النقل ، أثاث( تحویل ثروة غیر مالیة لصالحه  األخیرا یحاول هذا المصالح ینشا عندم
منفعة من وجهة  أكثرفائدة و  أكثرمحاولة استمرار الشركة و نشاطها حتى وان كانت التصفیة  أو،

 .ر المساهمین ، كذالك ظاهرة االستثمار المفرط من جانبه تمثل هي األخرى عامل خالف بینهما نظ
مشاكل الوكالة تولد ثالث  )jensen et meckling(الوكالة ،وحسب  تظهر تكالیف هنامن و 

  :وهي أنواع من التكالیف 
  من  التأكدالمسیر و  أعماللمتابعته لقرارات و  األصیلو یتحملها : تكلفة الرقابة

 .العامة للمؤسسة  لألهدافموافقته 
  عندما یتخذ المسیر قرار الفرصة البدیلة الن  األصیلویتحملها : تكلفة الفرصة البدیلة

 .القرار األول غیر امثل 
  وٕاقناعه بقدراته على   األصیلو یتحملها الوكیل من اجل كسب ثقة : تكلفة البرهنة

 .  األهدافتحقیق 
 التالیة  لألسبابو ینشا تضارب المصالح : مساهمین و المقرضین تضارب المصالح بین ال: 

  مخاطرة غیر متفق علیها أكثرالمقرضین في مشروعات  أموالتحول المالك الستخدام. 
  بعین االعتبار المخاطرة السابقة و ذلك  ألخذهمیطلب المقرضون عوائد اكبر  أنتوقع

  .یضعون قیودا في عقد الدین للحد من تصرفات المالك  أوقبل عقد القرض ،
                                                           

  . 16،ص  2006،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ،مصر ،حوكمة الشركات و دورها في معالجة الفساد المالي و اإلداريمحمد مصطفى سلیمان ، - 1
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  :المالیة یاراتهناإل   - 2

 بنوك ،وكارثة الدولي والتجارة االعتماد لبنك الشهیرة الفضیحة مثل األعمال لمنشآت المذهلة یاراتنهاإل إن
 الشركات في التنفیذیین المسئولین ومكافئات مرتبات بین الكبیرة والفجوة المتحدة الوالیات في واإلقراض االدخار

 المتقدمة الدول في وخاصة الشركات من الكثیر لها تعرضت التي اإلفالسات ،وكذلك الشركات تلك أداء وبین
 ،وأزمة م 1999 عام الالتینیة وأمریكا أسیا شرق دول من عدد في حدثت التي المالیة االنهیارات ذلك ومثال
  األمریكیة المتحدة الوالیات في الطبیعي والغاز الكهرباء تسویق مجال في تعمل كانت التي Enron نو أنر  شركة
 المالیة ،واألزمة م  2002 عام لالتصاالت األمریكیة Worldcom كوم رلدو و  شركة أزمة وكذلك م 2001 عام

 هذه إلى أدت التي األسباب أهم إلى نظرنا ،وٕاذا المختلفة تداعیاتها ونراقب الیوم نعیشها مازلنا التي العالمیة
 مراعاة ،مع 1خاصة بصفة المالي والفساد عامة بصفة والمحاسبي اإلداري الفساد إلى معظمها ترجع االنهیارات

 وما المالیة القوائم صحة على وتأكیدهم الحسابات مراقبي دور إلى جوانبه أحد في یرجع المحاسبي الفساد أن
 لهذه المالیة األوضاع عنها تعبر التي الحقیقة المعلومات خالف على ،ذلك محاسبیة معلومات من تتضمنه
 المعلومات في الثقة فقدان أهمها السلبیة اآلثار من مجموعة ذلك عن نتج ،وقد االقتصادیة والمؤسسات الشركات

 بمفهوم االهتمام ازداد هذا لكل نتیجة . جودتها وهي أال تمیزها عناصر ألبرز فقدانها وبالتالي ، المحاسبیة
 االقتصادیة والشركات المؤسسات علیها تقوم أن یجب التي األساسیة الركائز من ،وأصبحت الشركات حوكمة

 على والحث المفهوم هذا مزایا بتأكید والهیئات المنظمات من العدید قامت بل ذلك على األمر یقتصر ،ولم
 تم التي Cadbury Commity دبورياك لجنة ،مثل المختلفة االقتصادیة والمؤسسات الشركات في تطبیقه
 المتحدة المملكة في 1992  عام Cadbury best practice باسم الشركات حوكمة إطار لوضع تشكیلها

 1999  عام الشركات حوكمة مبادئ بوضع قامت التي OECD والتنمیة االقتصادي التعاون ،ومنظمة
 Ribbon Commity Blue لجنة ،كذلك األمریكیة المتحدة الوالیات في Claper العامة المعاشات وصندوق

 لحوكمة البرازیلي المعهد إنشاء تم كما 1999 عام مقترحاتها أصدرت والتي األمریكیة المتحدة الوالیات في
  2002.2  عام الشركات لحوكمة التركي المعهد إنشاء تم تركیا وفي الشركات

                                                           
  
ل إلرساء حوكمة الشركات في القرن دلی ,غرس حوكمة الشركات في االقتصادیات النامیة  و الصاعدة و االنتقالیة, كاترین لكوشتا هلبلینغ وأخرون -1

  .    221ص, 2003, أمریكا, أصدر مركز المشروعات الدولیة الخاصة, 3ط, الحادي و العشرین

 2-  أحمد زكریا الصیام, دور الحاكمیة في الحد من تداعیات األزمة المالیة على بورصة عمان, مجلة العلوم اإلنسانیة, العدد 42, 2009, ص2،3. 
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  1التطور التاریخي لظهور نظام حوكمة الشركات :  الفرع الثاني

 إخفاقم بعد تراكمات من نتائج الدراسات حول  1999بوضوح مع بدایة عام ظهر الحدیث عن الحوكمة  
و روسیا  أسیاو االنهیار االقتصادي لدول جنوب شرق  األزماتشركات و مؤسسات عمالقة ،ولقد ساهم حدوث 

  .الالتینیة و غیرها في تزاید االهتمام بالحوكمة  أمریكاو 

  :الحوكمة فیما یلي  أبعادو یمكن تلخیص مراحل تطور ووضوح 

و بدا االعتراف بعمق الفجوة بین اإلدارة و المالك وتعارض  )1932ما بعد عام (حتى مرحلة الكساد  -1
 .المصالح 

   حیث ظهرت الكتابات بشان تنظیم  (1976-1990)مرحلة ظهور نظریة الوكالة و ضبط العالقات  -2
الوكالة و ضرورة تحدید الواجبات               ضبط العالقات بین المالك و اإلدارة من خالل نظریةو 

 . األموال وأصحابكل من اإلدارة و الصالحیات ل
تزاید االهتمام بالحوكمة مع بدایة التسعینیات من القرن العشرین عندما اتجهت منظمة التجارة العالمیة  -3

لوضع معاییر تساعد الشركات من خالل االلتزام بها في تحقیق النمو و االستقرار و تدعیم قدراتها 
 .التنافسیة للعمل عبر الحدود الدولیة 

 أسباب إلىكنتاج لتراكم الدراسات التي تشیر  (1996-2000)الحوكمة  إصالححلة بدء ظهور مر  -4
سوء استخدام  أو وٕاهداربها  اإلداریةسوء الممارسات  أو أهدافهافي تحقیق  إخفاقها أوانهیار الشركات 

 .العامة للحوكمة ، مما دفع منظمة التجارة العالمیة لالهتمام بصیاغة بعض المبادئ واإلمكانیاتالموارد 
 .مجموعة من المبادئ العامة للحوكمة  O.C.E.Dمنظمة التعاون االقتصادي و التنمیة  أصدرت -5
على ضوء المعاییر السابق وضعها من المنضمات المختلفة، اتجهت مؤسسات و اتحادات مهنیة  -6

 .متعددة اغلبها محاسبة لوضع مجموعة من المعاییر لتحقیق أهداف الحوكمة 
وضرورة توثیقها، حیث كان التركیز واضحا على  )2001-2004(على حتمیة الحوكمة  لتأكیدامرحلة  -7

ثماریة في والفضائح في العدید من الممارسات المالیة واالست واألخالقيحاالت الفشل والفساد القیمي 
 .كثیر من الشركات و المؤسسات 

                                                           
  .  25، ص 2007، اتحاد المصارف العربیة، حوكمة الشركات و دور مجلس اإلدارةعدنان بن حیدر بن درویش،  - 1
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 أیضامع تتابع ظاهرة األزمات االقتصادیة و انهیار العدید من الشركات العمالقة اتجه البنك الدولي  -8
لالهتمام بالحوكمة، وقام بتعضید بعض المؤسسات و اللجان و الهیئات و المعاهد لتبني موضوع 

  .الحوكمة وٕاصدار مجموعة من الضوابط واإلرشادات لتطبیق الحوكمة و تفعیلها 

  مفهوم حوكمة الشركات : الثاني المطلب 

 حاالت من للعدید نتیجة العالم، أنحاء مختلف في االهتمام من كبیر بقدر الشركات حوكمة مفهوم حظي لقد
 المدیرین أي المعنیة بالشركات مباشرة صلة لهم من في فقط تؤثر لم والتي الشركات، منیتها التي الفشل

 ومن جهة من هذا والموردین والعمالء الموظفین مثل بوجودها المتأثرین أیضا ولكن والمحاسبین، والمساهمین
 هذه فكل األخیرة، االقتصادیة األزمة خالل من نتائجه العالم شهد الذي االقتصادي االضطراب أخرى جهة

 هذه خالل ومن المقدمة، في وتضعه الشركات حوكمة موضوع لظهور قویة دفعة لتعطي اجتمعت العوامل
 ومجالس الشفافیة الرقابة، إجراءات افتقاد فإن القویة لالقتصادیات بالنسبة حتى أنه تبین االقتصادیة األزمات
  .فیها المستثمرین ثقة ضیاع بمجرد بسرعة تنهار یجعلها المساهمین وحقوق المسئولة الشركات إدارات

  1:و علیه یمكن تعریف الحوكمة لغة و اصطالحا كاآلتي

  :الحوكمة لغة   *1

 .واإلرشاد التوجیه من تضیهقت ما:الحكمة  -أ

 .السلوك في تتحكم التي والقیود الضوابط بوضع األمور على السیطرة من یقتضیه وما:الحكم  -ب

 علیها الحصول تم خبرات وٕالىة وثقافی أخالقیة مرجعیات إلى الرجوع من یقتضیه وما:االحتكام  -ت

  .ةسابق تجارب خالل من

  .المساهمین بمصالح وتالعبها اإلدارة سلطة انحراف عند خاصة للعدالة طلًبا:التحاكم  -ث

  

  

                                                           
 

 1  أشرف حنا میخائیل, تدقیق الحسابات و أطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات, المؤتمر العربي 1, مصر, 24_25 سبتمبر 2005 ص5. 
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  :الحوكمة اصطالحا *2

 وكذا والباحثون المفكرون أخذ حیث المؤسسات، حوكمة لمصطلح ومحدد واضح مفهوم حول الكتابات تتفق لم
 األمور من العدید في التداخل إلى التعاریف تنوع رجع وقد لتعریفها، بالتسابق والمهنیة الدولیة المنظمات
  واالجتماعیة، والمالیة واالقتصادیة التنظیمیة

سیتم  ثم التعاریف من مجموعة سرد نیمك أنه إال حدا، على واقتصاد مجتمع كل في یؤثر الذي األمر وهو
  :والمفاهیم المعاني استنباطة حاولم

  1. في أعمالها والتحكم الشركات، إدارة خالله من تتم التي النظام " بأنها IFC الدولیة التمویل مؤسسة تعرفها

 المصالح وأصحاب والمساهمین الشركات إدارة بین تربط التي التعاقدیة العالقات من مجموعة :انهبأ أیضا تعرف
 ضمان أجل من أعمالها وتوجیه الشركة شؤون إلدارة تستخدم التي واألسالیب اإلجراءات طریق عن وذلك فیها،

مصالح  ومراعاة الطویل المدى على المساهمین فائدة وتعظیم والمساءلة، والشفافیة واإلفصاح األداء تطویر
  2. المختلفة األطراف

 خالله توجیه یتم الذي النظام ذلك"  انهبأ الشركات حوكمة OECD والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة تعرفه
 والمدیرین اإلدارة مجلس مثل األطراف مختلف بین والمسؤولیات لحقوق خاللها من ویحدد الشركات، وٕادارة

 الشركة بشؤون المتعلقة القرارات اتخاذ وٕاجراءات قواعد یحدد أنه كما المصالح، أصحاب من وغیرهم والمساهمین
  3" .األداء على الرقابة وآلیات تحقیقها ووسائل الشركة أهداف وضع خالله من یتم الذي الهیكل تحدید وكذلك

 على تساعد التي العملیات ،المعاییر النظم، العالقات، القواعد، یجمع الذي العام اإلطار :أنهاعلى  تعرف كما
 4:هي الشركات حوكمة أن فیتبین الشركات، في والتحكم السلطة ممارسة

     .والخارج الداخل من الشركة لعمل المنظمة التنظیمیة والقیود واللوائح القوانین من مجموعة  :القواعد
 الشركة، بعمل المصلحة ذات أو كافة العالقة ذات األطراف مع المتداخلة العالقات جمیع تشمل  :العالقات

                                                           
1 alamgir, m, corporate governance - a risk perspective, paper presented to: corporate governance and 
reform: paving the way to financial stability and development, a conference organized by the Egyptian 
banking institute, Cairo, 7/8 may 2007. P 07. 

 2 إبراهیم محمد أحمد، دور حوكمة الشركات في تحقیق جود ة المعلومات المحاسبیة و انعكاساتها على السوق المالیة العدد األول 2005 ص07 
3 OECD, Principles of Corporate Governance, 1999, p 02 

 4  سناء عبد الكریم الخالق , حوكمة  المؤسسات المالیة و دورها في تصدي لألزمات المالیة المؤتمر السابع لكلیة العلوم االقتصادیة األردن,
.07ص , 2009     
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 الكبیر  والمجتمع والعاملین المنظمین مع العالقة عن فضال اإلدارة، ومجلس العلیا واإلدارة المالكین بین خاصة
 . بالشركة المحیط

   القیاس نظم مثل أهدافها، وتحقیق عملها لممارسة الشركة توظفها التي النظم مجموعة  :والمعاییر النظم

وتفعیل نظامها  المهنة وسلوكیات وأخالقیات الدولیة، التدقیق ومعاییر الدولیة المحاسبیة والمعاییر األداء ومعاییر
 .غیرها...لمراجعة و الداخلي ل

 :هما مهمان عنصران هناك الحوكمة مفهوم في للتحكم  :العملیات

 والتجاوزات؛ االنحرافات الكتشاف التفتیش عنصر أو والرقابة المتابعة -

  .االنحرافات تصحیح بهدف والتحكم الضبط طریق عن الشركة عمل وتطویر تعدیل -

 نضیف أن ویمكن والمسیرین والمساهمین اإلدارة مجلس بین العالقات عن عبارة هي الشركات حوكمة 
 1.التنقیط ووكالة العربي النقد صندوق لرقابة وٕاشراف تخضع التي المصالح، مراجعي أصحاب

 الشركة إدارة یتم طریقه عن والذي مالیة والغیر المالیة للرقابة المتكامل النظام ذلك هي الشركات حوكمة 
  معقولة ربحیة تحقیق والرقابة علیها كما أنها مجموعة من الطرق التي یمكن أن یتأكد المستثمرون  من

 2.الستثماراتهم
 التي اتخذها  القراراتالسیطرة على  إلىالتي تهدف  اآللیات من مجموعة على الشركات حوكمة تشتمل

 . هامة لقیود تخضع واآللیات الطرق هذه أن العلم مع المدیرین، المسیرون أو
 الداخلیین المدققین معهد عرف وقد (IIA) مجلة في الشركات حوكمة (Ton At. The Top) والصادرة 

 أجل من المصالح أصحاب ممثلي من المستخدمة اإلجراءات خالل من تتم التي العملیات " :بأنها عنه
 األهداف إلنجاز الضوابط كفایة على والتأكید الشركات مخاطر ومراقبة إدارة على إشراف توفیر

  3.فیها الحوكمة أداء خالل من الشركة قیمة على والمحافظة

                                                           
1- Barnard Marois et Patrick Bompoit , gouvernement d’entreprise et communication financier, 
In Economisa, 2004,Paris ,P105 

 2- محمد سلیمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین، الدار الجامعیة، مصر،,  2008 ،ص 15  .
 3عمر على عبد الصمد، دور المراجعة الداخلیة في تطبیق حوكمة المؤسسات – دراسة میدانیة -،مذكرة ماجیستر جامعة المدیة 2008 ص8.
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لعملیة اتخاذ القرار تتضمن مجموعة من  إداري أسلوب: " و من خالل ما سبق یمكن تعریف الحوكمة على أنها 
واآللیات التي تحفز المسیر و تضبط قراراته داخل المؤسسة ، وحمایة المساهمین وأصحاب المصالح المعاییر 

  . "األخرى، وذلك لتحسین مستوى األداء داخل المؤسسة 

  :الشركات  مفهوم حوكمةالخاصة ب األساسیةالمعاني مجموعة من یمكن استنتاج  و علیه 

 .المؤسسات أداء على بالرقابة الخاصة والقواعد والقوانین األنظمة من مجموعة -أ

 .األخرى المصالح وأصحاب والمساهمین والمدیرین اإلدارة مجلس بین العالقات تنظم -ب

  .المصالح أصحاب لفائدة تدار أن یجب المؤسسات أن على التأكید -ت

   یتضمن  .معین هیكل وفق علیها والرقابة المؤسسة إدارة بموجبها یتم القواعد من مجموعة -ث

 التنفیذیین والمدیرین اإلدارة مجلس مثل المؤسسة إدارة في المشاركین بین فیما والواجبات الحقوق توزیع
  .والمساهمین

  :لحوكمة الشركات اآلتیةو بناء على ما تم ذكره یمكن استخالص الخصائص 

 ؛ والصحیح المناسب األخالقي السلوك إتباع أي  :االنضباط 
 ؛ یحدث ما لكل حقیقة صورة تقدیم أي :الشفافیة 
 ؛ للعمل الزمة غیر وضغوط تأثیرات توجد ال أي :االستقاللیة   
 ؛ المؤسسة في المصلحة ذوي األطراف جمیع أمام مسؤولیة وجود أي :المسائلة 
 ؛ المؤسسة في المصلحة صحابأي یجب احترام جمیع حقوق مجموعات ا :العدالة   
 جدید كمواطن المؤسسة إلى النظر أي :االجتماعیة المسؤولیة. 

كفئة حیث یعتبر منظومة تفاعلیة  و بالتالي فالحوكمة نظام یعمل على تفعیل اإلمكانات وتوظیف الموارد بطریقة
 : 1ستهدافیة مكونة من ثالث أجزاء تتمثل في مدخالت وكیفیة تشغیلها ومخرجاتها،والتي نلخصها فیما یليإ

حیث یتكون هذا الجانب مما تحتاج إلیه الحوكمة من مستلزمات، وما یتعین توفیره لها من  :مدخالت النظام   - أ
  .قانونیة وتشریعیة أو إداریة أو اقتصادیةمطالب، سواء كانت مطالب ومتطلبات 

                                                           
  .4، ، ص2005القاهرة،سبتمبر ، المؤتمر العربي األول،  دقیق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركاتأشرف حنا میخائیل،  -1
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 :نظام تشغیل الحوكمة - ب

وجهات الرقابة  و یقصد بها الجهات المسؤولة عن تطبیق الحوكمة،وكذلك المشرفة على هذا التطبیق،
      وكل كیان إداري داخل الشركات أو خارجها مساهم في تنفیذ الحوكمة وفي تشجیع االلتزام بها 

  .مها واالرتقاء بفاعلیتهاوفي تطویر أحكا
 :مخرجات نظام الحوكمة -ج

الحوكمة لیست هدف في حد ذاته لكنها أداة  ووسیلة لتحقیق نتائج وأهداف یسعى إلیها الجمیع فهي 
مجموعة من المعاییر والقواعد والقوانین المنظمة لألداء والممارسات العلمیة والتنفیذیة للشركات،ومن ثم 

  .ب المصالح وتحقیق اإلفصاح والشفافیةالحفاظ على حقوق أصحا

  .حوكمة الشركاتومزایا  أهداف، أهمیة : المطلب الثالث   

  :أهداف حوكمة الشركات: الفرع األول

  1:األهداف أهمها من كثیرا الجیدة الشركات حوكمة تحقق

  وضوابط وأنظمة قواعد إیجاد خالل من یتم وهذا الشركة في المساهمین حقوق وحمایة والعدالة الشفافیة تحقیق_
  .تحقیق الشفافیة و العدالة إلىتهدف 

 حقوق وتضمن العامة الجمعیة أمام الشركة إدارة مسائلة حق تمنح إداریة وهیاكل وقواعد ضوابط إیجاد_
  .المساهمین

  .المال أسواق في للمستثمرین الثقة تعمیق خالل من وتدفقها االستثمارات تنمیة_

 عمل فرص إیجاد وبالتالي للمشروعات التمویل وضمان االستثمار معدالت ورفع المدخرات تنمیة على العمل_
  . جدیدة

  . المساهمین أمام اإلدارة محاسبة خالل من الجید المالي األداء على العمل_

 للوحدات التنافسیة القدرة وتحسین لتطویر االقتصادیة الوحدات أداء على والفاعلة الجیدة الرقابة فرض_
  . االقتصادیة

                                                           
 1-  منوار حداد, دور حوكمة الشركات في التنمیة االقتصادیة,  مرجع سابق,ص 10,
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  .األخالقي أو اإلداري أو المادي الجانب في كانت سواء مقبولة غیر التصرفات محاربة على العمل_

 أحكام طریق عن للخارج الوطنیة األموال رؤوس هروب من والحد المحلیة أو األجنبیة سواء االستثمارات جذب_
  . للسوق المنظمة واإلجراءات والتشریعات الرقابة

  . باستمراره السماح وعدم منها والحد أسبابه في البحث طریق عن الداخلي الفساد محاربة_

  :في الشكل التالي  األهدافو یمكن تلخیص هذه 

  حوكمة الشركات  أهداف: (2-1)الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  .58، ص 2005، 1محسن احمد الخضیري، حوكمة الشركات، مجموعة النیل العربیة، مصر، ط : المصدر

   1:مزایا حوكمة الشركات: الفرع الثاني
  :ولحوكمة المؤسسات عدة مزایا نذكر منها 

  : مجتمعللمزایا   - أ
  تشجیع االستثمار والتنمیة المستدامة. 
  محاربة الفساد. 
  تشجیع على زیادة اإلنتاجیة واالبتكار. 

                                                           
، مذكرة ماجستیر تخصص إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب البلیدة، ص ص دور حوكمة الشركات في تفعیل عملیة اتخاذ القراراتخنیش یوسف،  - 1

20،21 .  

 أھداف حوكمة الشركات 

 إدخال االعتبارات األخالقیة

 تحسین درجة الوضوح الشفافیة

 تحسین مصداقیة الشركة

 تحسین عملیة صنع القرار 

الصورة الذھنیة للشركة تحسین  
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  التشجیع على العمل كفاءة. 
  جعل األسواق المالیة مستقرة وتنمیتها. 
  التشجیع على القیام بعالقات تتمتع بشفافیة بین أصحاب األعمال الدولة.  

  :مزایا للشركات والمساهمین    - ب
 أداء الشركة تحسین. 
 تقلیل رأس المال 
 تقویة سمعة الشركة.  
  بناء عالقات قویة مع أصحاب المصالح. 
  حمایة حقوق المساهمین ومساواة بینهم حسب المساهمة. 
 تخفیف اثر المخاطر من خالل الشفافیة. 
  رفع السیولة وقابلیة التمویل. 

  شركاتحوكمة الالتالي یلخص أهم المزایا من تطبیق ) 2-2(و الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 21مرجع سابق، ص  ،خنیش یوسف: المصدر
  : إلىومن خالل ما سبق نستنتج أنه حتى یكون نظام الحوكمة فعال یجب أن یهدف النظام 

التالیة لألطراف المؤسسات حوكمة تقدمھا التي المزایا  

 الدولة الشركات المستثمرون

مستوى ظھور  رتفاعا - 1
  .الشركة

  .الطلب على أسھم الشركة - 2

  .قیمة األسھم ارتفاع - 3

  .تحسن صورة الشركة - 4

تخفیض التكالیف  - 5
 .الرأسمالیة

.واإلشرافتحسن المتابعة  - 1  

ارتفاع الحمایة في  - 2
.الشركات  

.تخفیض المخاطر - 3  

  .رفع قیمة األوراق المالیة - 4

  .تحسن النشاط االقتصادي -1

زیادة القوة التنافسیة  -2
 .للدولة
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 الشركة أعمال على المصالح أصحاب رقابة تفصیل.  
 المناسب التوقیت وفى وكافیة وموثقة مالئمة العام، لالستخدام تقاریر توفیر ضمان.  
 الشركة في العلیا اإلدارة في المطلقة السلطة تجنب.  
 اإلدارة لمجلس متوازن تكوین.  
 اإلدارة بمجلس ومستقلة قویة عناصر وجود ضمان.  
 بفعالیة ومشارك قوى إدارة مجلس وجود.  
 والخارجیة الداخلیة للمراجعة قوى وتواجد ومستقلة قویة للمراجعة لجنة وجود.  
 الشركة لها تتعرض التي المخاطر ومراقبة تقدیر.  
 الشركة في العملیات أداء عند وااللتزام الكفاءة ضمان.  

  .أهمیة حوكمة الشركات: الفرع الثالث

 والمالي اإلداري الفشل حاالت من لعدد نتیجة األخیرة اآلونة في كبیر باهتمام المؤسسات حوكمة حظیت    
 خالل ومن المثال، سبیل على آسیا شرق ودول المتحدة الوالیات في الكبرى المؤسسات من العدید بها منیت التي

 مكَّن المؤسسات حوكمة أسلوب انعدام أن تبین والمالي اإلداري الفشل هذا حدوث إلى أدت التي األسباب دراسة
 مصلحتهم تفضیل من الموظفین أو المدیرین أو اإلدارة مجلس كانوا سواء الداخل، من المؤسسة على القائمین

 والموردین الموظفین مثل اآلخرین المصلحة وأصحاب والدائنین المساهمین مصلحة حساب على الشخصیة
  1الجمهور وعموم

 كما القانوني، النظام لضعف نظرا الناشئة للدیمقراطیات بالنسبة أكبر أهمیة اكتسبت أنها لحوكمةویشار ل      
 ویؤدى .الثقة وانعدام الفساد انتشار على وتعمل والرقابة، اإلشراف منع إلى تؤدى المعلومات نوعیة ضعف أن

 في الشفافیة تشجیع مع اإلدارة، وسوء الفساد ضد الالزمة االحتیاطات خلق إلى للحوكمة السلیمة المبادئ إتباع
 فعالیة تحسین إلي تؤدي الحوكمة أهمیة فإن وعلیه 2.لإلصالح المؤسسات مقاومة ومكافحة االقتصادیة، الحیاة

 عوائق بإزالة القیام أن كما الحكومي، اإلنفاق وتخفیض الخاصة االستثمارات وجلب الوطني االقتصاد
 تتمیز سوق ونشوء الوطنیة، المنشآت تشجیع إلي یؤدي بحیث تنافسیة سوًقا یخلق سوف ألجنبیة االستثمارات

   المعلومات عن اإلفصاح في بالشفافیة

                                                           
 1- محمد سمیر الصبان ,مرجع سابق، ص 312 . 

 2- یوسف محمد حسن، محددات الحوكمة ومعاییرها مع إشارة خاصة لنمط تطبیقها في مصر،ورقة عمل، یونیو 2007 .
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 وأصبح كبیرة، أرباح لتحقیق المستثمرین أمام جدیدة أبوابا فتحت العالمیة المال أسواق وتحریر العولمة أن كما
 لهم وتسمح المؤسسة إلدارة الحوكمة تمارس والتي سلیمة، هیاكل بها التي المؤسسات عن البحث علیهم لزاما

  1.علیها اإلشراف في بالمشاركة

 آخر جانب في أنها كما الوطني، االقتصاد على للحكم المعتمدة الدولیة المعاییر ضمن من الحوكمة تعتبر لذلك
 قیاس في تساهم التي والمعاییر اآللیات أهم من واحدة وتعد المؤسسة، في المساهمین حقوق ضمان في تساهم
  2.ة والمتطور  الصاعدة المال رأس أسواق وكفاءة انتظام مدى

 على تعمل والتي المالیة، المعلومات عن اإلفصاح شكل في تكون بأنها أیضا لحوكمةل همیةبین األ منو 
 الحد في وتساعد المحلیة، أم األجنبیة سواء االستثمارات جذب على تساعد أنها كما .المال رأس تكلفة تخفیض

 هي الحوكمة تطبیق من تنشأ التي الكبرى الفوائد إحدى وتعتبر .الفساد ومكافحة األموال، رؤوس هروب من
 نظام لخلق والخاص العام القطاعین بین التعاون على تعتمد الحوكمة فإن ذلك على وبناء . التمویل إتاحة ازدیاد
 العربي العالم تحدیث موضوع الحوكمة وتتناول .القانون أساس على یقوم دیمقراطي مجتمع في تنافسیة لسوق
 وتجعل الخاص، للقطاع التنافسیة القدرة تعزز التي األعمال وهیاكل االقتصادیة الهیاكل في النظر طریق عن

  3.العالمیة األسواق في للمنطقة مالتكا تحقق كما المباشر، األجنبي لالستثمار جذبا أكثر المنطقة

  4:یلي فیما الحوكمة أهمیة توضیح ویمكن

 األطراف مختلف بین وتضاربها األهداف اختالف ظل في المؤسسات وٕادارة الملكیة بین الفصل إلى الحاجة_
  .)الخ...عمال مساهمین، مسیرین،(

 للسلع التنافسیة القدرة وزیادة لألسواق التطور وفرص ألداء وتحسینا المخاطر تقلیل في الحوكمة تساهم_
  .المال أسواق في المستثمرین أعداد زیادة في تساهم كما الشفافیة، وزیادة اإلدارة وتطویر والخدمات

  .للخوصصة العام القطاع طرح بصدد أو العام القطاع داخل المتفشي الفساد كبح تحاول التي البلدان مساعدة_

                                                           
  227ص2000الدر الجامعیة الجدیدة للنشر، ,مصر, السلوك الفعال في المنظمات,صالح الدین محمد عبد الباقي  - 1
  03،ص  2004أفریل  19ملخص سلسلة إصدارات الهیئة العامة لسوق المال، مصر، , مبادئ حوكمة الشركاتمركز المدیرین ودوره في تطبیق   2
، ص 2007دیسمبر, المؤتمر الدولي باإلمارات, مدى ارتباط الشفافیة و اإلفصاح  بالتقاریر المالیة و حوكمة الشركات, مصطفي حسن بسیوني, السعیدني  3

29 .  
  .708،709ص ص ،  مرجع سابق ,أمین السید أحمد لطفي  4
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 أسواق في مؤسساتها معظم على نشط تعامل بها یوجد ال التي الدول في حتى مصرفیة أزمات حدوث منع_
  .المالیة األوراق

 على عائد أفضل الدولة تحقیق ضمان على ویساعدر الجمهو  ثقة یقوي اإلدارة سلطة ممارسة أسلوب تطبیق_
  .االقتصادیة والتنمیة العمل فرص من المزید إلى یؤدي بدوره وهو استثماراتها

  . األداء كفاءة وزیادة االستراتیجیات تطویر على والمساعدة الشركة داخل المراجعة الداخلیة إدارة تحسین_

  حوكمة الشركات أهمیة: (2-3)الشكل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 58محسن احمد الخضیري، مرجع سابق، ص : المصدر

  

 محاربة الفساد الداخلي

 ضمان النزاھة والحیاد

 تحقیق السالمة و الصحة

 تحقیق فعالیة المراجعة الخارجیة

 تحقیق فعالیة المحاسبة الداخلیة 

 تقلیل األخطاء و القصور

 أھمیة حوكمة الشركات  تحقیق االستقامة ومنع االنحراف
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  أساسیات تطبیق حوكمة الشركات: المبحث الثاني 

  :محددات و أطراف حوكمة الشركات : األول المطلب 

  1:محددات حوكمة الشركات: الفرع األول

وفیما یلي , هناك مجموعتان من المحددات یتوقف علیهما مستوى الجودة والتطبیق الجید لحوكمة الشركات
  :عرض لهاتین المجموعتین

  :المحددات الخارجیة   ) أ(
وتشمل , التي تساعد على حسن إدارة الشركة إن وجود مثل هذه المحددات یضمن تنفیذ القوانین والقواعد

  :هذه المجموعة 
المناخ العام لالستثمار المنظم لألنشطة االقتصادیة في الدولة مثل القوانین والتشریعات واإلجراءات المنظمة _1

  .لسوق العمل والشركات 
 .تنظیم المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة واإلفالس _2
لمالي الذي یوفر األموال الالزمة لقیام المشروعات وكفاءة األجهزة الرقابیة في أحكام كفاءة وجود القطاع ا_3

 .الرقابة على الشركات 
 .األوراق المالیة  قالمهنیة والشركات العاملة في سو  وجود بعض المؤسسات ذاتیة التنظیم مثل الجمعیات_ 4
  .والمكاتب االستشاریة المالیة االستثماریة وجود مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة _5
  :المحددات الداخلیة ) ب(

  :هذه المحددات تشمل 
  .القواعد والتعلیمات واألسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركة _1
 توزیع السلطات والمهام بین الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین من اجل تخفیف التعارض_2

 .بین مصالح هذه األطراف 
 .الحوكمة تؤدي في النهایة إلى زیادة الثقة في االقتصاد القومي _3
 .زیادة وتعمیق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار _4
 .العمل على ضمان حقوق األقلیة وصغار المستثمرین _5
  .قدرته التنافسیة وخاصة , العمل على دعم وتشجیع نمو القطاع الخاص_6
  .مساعدة المشروعات في الحصول على تمویل مشاریعها وتحقیق األرباح _7
  .خلق فرص العمل _8

                                                           
 1 منوار حداد, دور حوكمة الشركات في التنمیة االقتصادیة, المؤتمر العلمي األول حول: حوكمة الشركات و دورها في اإلصالح االقتصادي

  .07ص, 2008, سوریا, تشرین األول, 16_15خالل الفترة    
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  :أطراف حوكمة الشركات: الفرع الثاني

 درجة إلى وتحدد الشركات، حوكمة ولقواعد لمفهوم السلیم التطبیق في وتؤثر تتأثر رئیسیة أطراف أربعة هناك
  1:یلي فیما نوردها والتي القواعد هذه تطبیق في الفشل أو النجاح مدى كبیرة

 على الحصول مقابل وذلك لألسهم ملكیتهم طریق عن للشركة المال رأس بتقدیم یقومون من وهم :المساهمین
 أعضاء اختیار في الحق ولدیهم الطویل، المدى على الشركة قیمة تعظیم أیضا,األرباح المناسبة الستثماراتهم 

  . حقوقهم لحمایة المناسبین اإلدارة مجلس

 المدرین باختیار یقوم المصالح، أصحاب مثل األخرى األطراف وأیضا المساهمین یمثل وهو :اإلدارة مجلس
 السیاسة برسم یقوم كما أدائهم على الرقابة إلى باإلضافة ،)الشركة ألعمال الیومیة السلطة إلیهم توكل( التنفیذیین

  . المساهمین حقوق على المحافظة وكیفیة للشركة العامة

 هي وتعتبر اإلدارة مجلس إلى باألداء الخاصة التقاریر وتقدیم للشركة الیومیة اإلدارة عن المسؤولة وهي  :اإلدارة
و الشفافیة في المعلومات  اإلفصاحمسؤولیتها تجاه  إلىإضافة  قیمتها وزیادة الشركة أرباح تعظیم عن المسؤولة

  .التي تنشرها للمساهمین

 والعمال والعمالء والموردین الدائنین مثل الشركة داخل مصالح لهم األطراف من مجموعة هم :المصالح أصحاب
 على الشركة بقدرة یهتمون فالدائنون البعض بعضها مع تتعارض قد هؤالء مصالح أن المالحظ ومن والموظفین

 معادلة في مهمة األطراف وهذه االستمرار على الشركة مقدرة على والموظفین العمال یهتم حین في السداد
 وتقدیم اإلنتاج على الشركة تساعد التي المهام بأداء فعال یقومون الذین فهم  الشركة، أو بالمصرف العالقة
 فالعمالء .للشركة الموضوعة االستراتیجیات تحقیق المساهمون وال اإلدارة تستطیع ال وبدونهم والخدمات، السلع

 مدركً  اإلدارة مجلس یكون أن یجب لذا شركة، لوجود داع ال وبدونه المنتج، أو الخدمة یشتري الذي الطرف هم
 أما. العمیل أهمیة الشركة في یرسخ وأن وٕارضائه، العمیل لخدمة الشركة إدارة حسن من یتأكد وأن الحقائق، لهذه

 هؤالء كفاءة على الشركة تعتمد لذلك الخام والمواد والبضائع الخام المواد لشركةل یبیع من جمیع فهم الموردون
 وجمیع المالیة والمؤسسات كالمصارف بالممولین یتعلق فیما أما .المناسبة والجودة بالوقت التورید في الموردین
 والدقة، الحرص بمنتهى األطراف هذه مع التعامل یكون أن ینبغي ائتمانیة، تسهیالت الشركة تمنح التي األطراف

 الشركة أعمال على سلًبا یؤثر مما التمویل خطوط بالمستق تقطع قد والمصارف للممولین المضللة فالمعلومات

                                                           
 1عبدالوهاب نصرعلي وشحاته السید شحاته، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات، الدار الجامعیة مصر،2006، ص ص21-20.
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أطر  تفعیل مجال في بینها فیما بالعالقات تتأثر األطراف هذه أن یتضح فإنه عام وبشكل المستقبلیة وخططها
  1.ومبادئ الحوكمة

  :حوكمة الشركات و مقومات مبادئ :الثانيالمطلب 

  :مبادئ حوكمة الشركات: الفرع األول

 الهیئات مختلف اهتمام على حازت فقد لذلك الحوكمة، لتطبیق الفقري العمود بمثابة الحوكمة مبادئ تعد     
 المالیة األوراق بورصة ةوالتنمی االقتصادي التعاون منظمة ثلالحوكمة،م بتطبیق الصلة ذات والتنظیمات
 اهتمام على عالوة (IOSCO) المالیة األوراق للجان الدولیة المنظمة (BIS)الدولي التسویات بنك بنیویورك،
 االقتصادي التعاون منظمة عن الصادرة المبادئ هي واهتماما قبوال المبادئ هذه أكثر وكان والكتاب، الباحثین
  :هي و  م  2004 عام صیاغتها إعادة تم والتي1999  عام (OECD) والتنمیة

  2:االقتصادي والتعاون التنمیة منظمة مبادئ  

        اإلدارة مجلس واختیار الجمعیة، في والتصویت األسهم، ملكیة نقل حق وتشمل  :المساهمین حقوق . 1
  . المالیة القوائم وتدقیق األرباح، من عائد والحصول على ،

 في حقهم وأیضا فئة، كل داخل األسهم حملة بین المساواة بهاویقصد   :للمساهمین المتساویة المعاملة . 2
 في االتجار من أو فیها، مشكوك دمج أو االستحواذ عملیات من وحمایتهم القانونیة، حقوقهم عن  الدفاع

 المدریین أو اإلدارة مجلس أعضاء مع المعامالت جمیع على االطالع في حقهم وكذلك المعلومات الداخلیة
  .التنفیذیین

  كذلك الحقوق، لتلك انتهاك على والتعویض القانونیة، حقوقهم احترام ویتضمن : المصالح أصحاب دور. 3 
  :و ذلك من خالل . المطلوبة المعلومات على وحصولهم الشركة، على الرقابة في مشاركتهم تعزیز آلیات

  . القانون یحمیها التي المصالح أصحاب حقوق احترام تأكید _

  .حقوقهم انتهاك حالة في تعویضات على الحصول فرص لهم تتاح یجب أن_

                                                           
 1 قباجة عدنان ع المجید, أثر فاعلیة الحاكمیة المؤسسیة على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة, رسالة دكتوراه, 

.43ص , 2008, جامعة األردن    
  .90ص 2007, مصر,المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة , من أجل إستراتیجیة  وطنیة للحوكمة  , حسین مصطفى هاللي  2
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  .األداء مستویات لتحسین المصالح أصحاب لمشاركة وجود آلیات_

  .اإلدارة الرشیدة سلطات ممارسة عملیة في المصالح أصحاب یشارك أنیجب _

 للشركة والتشغیلي المالي األداء مثل األهمیة، ذات المعلومات عن اإلفصاح ویشمل  :والشفافیة اإلفصاح. 4
 المناسب الوقت في المعلومات تلك كل عن اإلفصاح یتم بحیث المخاطر، وعوامل الهامة واألحداث وأهدافها

  1:الكافیة و ذلك بوجوب وبدقة تأخیر بدون

 على أیضا یشمل وٕانما فقط الجوهریة المعلومات على یقتصر وأال ومتكامال شامال اإلفصاح یكون أن یجب _
 المادیة المسائل المتوقعة، المخاطرة عوامل األغلبیة، أسهم ملكیة والتشغیلیة، المالیة النتائج مثل أخرى معلومات
  .المصالح أصحاب من وبغیرهم بالعاملین المتعلقة

 ضمان تقدیم بهدف وذلك ومؤهل، مستقل مراجع بواسطة الشركة لحسابات السنویة بالمراجعة القیام یجب _
 وأن وأدائها، للشركة الحقیقي المالي المركز تمثل المالیة القوائم أن یفید والمساهمین للمجلس وموضوعي خارجي
  .المهنة تمارس بها التي المهنیة والضوابط القواعد، المبادئ، عمله في یراعي

 والوسطاء، المحلل توصیات ویدعم  التحلیل، یتناول فعال بمنهج الشركات حوكمة إطار یزود أن یجب _
 من تخلو والتي المستثمرین، یتخذها التي القرارات على تؤثر التي األطراف من وغیرها التصنیف، وشركات
 .المحلل أو التحلیل نزاهة على یؤثر الذي المصالح تعارض

 ومهامه أعضائه، اختیار وكیفیة القانونیة وواجباته اإلدارة مجلس هیكل تتضمن :اإلدارة مجلس مسئولیات 5. 
  2:التنفیذیة و بعبارة أخرى اإلدارة على اإلشراف في ودوره األساسیة

  .المطبقة القواعد وسالمة الحسنة النوایا أساس على وكذا للمعلومات كامل یجب توفیر _

  .المساهمین لجمیع المتكافئة المعاملة تحقیق على یجب أن یعمل_

  . التنظیمیة الحكومیة القرارات أو القوانین أو الشرعیة على بالخروج األحوال من حال بأي یسمح یجب أال_ 

 سیاسة الشركة، إستراتیجیة وتوجیه مراجعة بینها من الرئیسیة المهام ببعض القیام اإلدارة مجلس على یجب_
 الخ... المیزانیات المخاطرة،

                                                           
 1- مركز المشروعات الدولیة، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بشأن حوكمة الشركات ,القاهرة،مصر ،2004 ،ص ص10 _14. 

 2 . 23 -22نفس المرجع، ص -
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 شفافیة تعزیز من كال الشركات حوكمة إطار یتضمن :  الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان .6
 بین فیما المسؤولیات تقسیم بوضوح ویبین القانون، أحكام مع متناسقا یكون أن یجب كما وكفاءتها، األسواق
  . المختلفة والتنفیذیة والتنظیمیة اإلشرافیة السلطات

    حوكمة الشركات تقوم على ركائز  إنومن خالل ما سبق من التعاریف وكذا مبادئ الحوكمة نستنج         
المتمثلة في السلوك األخالقي الذي بدوره یضمن االلتزام باألخالقیات الحمیدة و االلتزام بالسلوك المهني الرشید و 

التوازن في تحقیق مصالح األطراف المرتبطة المؤسسة و الشفافیة عند تقییم المعلومات و الركیزة الثانیة المتمثلة 
المستخدمین و أصحاب المنشأة أما  إلى اإلفصاحخاطر و المخاطر من خالل وضع نضام إلدارة الم إدارةفي 

 أطرافالركیزة الثالثة و المتمثلة في الرقابة و المسائلة و التي بدورها تقوم بتفعیل أصحاب المصلحة من خالل 
س مجل, رقابیة مباشرة مثل المساهمونالبورصة و أطراف , مصلحة الشركات, رقابیة عامة مثل سوق المال

, العمالء, أخرى مثل الموردون أطرافو ...الخارجیینو  الداخلیینن یالمراجع, نة المراجعةلج, اإلدارة
 .الخ...المستهلكون

  1:مقومات حوكمة الشركات: الفرع الثاني

 الركائز  من مجموعة على أیضا یقوم الحوكمة ونظام علیها، یقوم قاعدیة ركائز إلى نظام كل یحتاج     
  : هي المقومات وهذه للمنافسة، تسعي مستقلة معنویة شخصیة باعتبارها أهدافها، تحقیق للشركة تكفل التي

 والمدقق اإلدارة مجلس وانتخاب التصویت كحق المساهمین، بحقوق تعني وتشریعات قوانین وجود _
 مهامه وبیان استقاللیته، على التأكد حیث من صفاته ببیان اإلدارة مجلس بتنظیم كذلك وتعني الخارجي،

 . وواجباتهم المصالح أصحاب وحقوق التنفیذیة، اإلدارة مسؤولیات بیان وكذلك ومسؤولیاته،
 وخبرة عالیة وبمؤهالت باالستقاللیة أعضاؤها یتمتع العامة المساهمة الشركة داخل تدقیق لجنة وجود _

 التنفیذیة، باإلدارة المتعلقة بالمتطلبات الشركة وفاء من بالتأكد األول بالمقام اللجنة تقوم بحیث جیدة،
 . والجودة األمانة حیث من المالي اإلبالغ وٕاجراءات الخارجي، والتدقیق

 واإلدارة اإلدارة بین واالتصاالت االجتماعات تنظیم على تعمل الشركة داخل فعالة حوكمة عملیات وجود _
 . والموظفین التنفیذیة

 حیث الموظفین، شؤون نظام مثل والفاعلیة الكفاءة، من عالیة درجة على داخلیة إداریة أنظمة وجود _
  . المصالح ألصحاب الالزمة واإلفصاح المعلومات توفیر على اإلفصاح نظام یعمل

                                                           
 1 ماجد إسماعیل أبو حمام، اثر تطبیق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر المالیة,_ دراسة میدانیة_ مذكرة ماجیستیر

.37،ص، 2009, فلسطین        
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 األمر اقتضي إذا وتعدیلها الدائمة المراجعة وٕاجراء الشركة، في عضو كل ومسؤولیات صالحیات تحدید _
 أجل من منهم، مطلوب هو وما عملهم حدود معرفة الشركة داخل المتعاملین جمیع على یسهل ما ذلك،
  . أهدافها وتحقیق الشركة خدمة

من  وتحلیله المفهوم هذا دراسة على المؤسسات من عدید حرصت فقد الحوكمة، بمفهوم المتزاید لالهتمام نظرا
  :إلىله و على هذا سوف یتم التطرق  آلیاتخالل تجارب و نظریات ووضع 

  :حوكمة الشركات آلیات: المطلب الثالث

هي مجموعة الطرق واألسالیب التي تطبق على مستوى الشركة لحل مشاكل حوكمة الشركة ویتوقف , عموما
  .استخدام هذه الطرق واألسالیب على نظام الحوكمة المطبق في البلد محل الدراسة

ى تصنیف آلیات حوكمة ویمكن القول بأن هناك شبه إجماع بین الكتاب والباحثین في مجال حوكمة الشركات عل
  1:الشركات إلى فئتین

  .آلیات داخلیة لحوكمة الشركات* 
  .آلیات خارجیة  لحوكمة الشركات* 

  :إلى أن آلیات حوكمة الشركات یمكن تصنیفها كما یلي)  Denis et Mcconnell;2003(وأشار 

  :كمة الشركات وتحتوي على و اآللیات الداخلیة لح -أ
  .مجلس اإلدارة*
  .الملكیةهیكل *
  :اآللیات الخارجیة لحوكمة الشركات وتحتوي على  -ب
 .النظم القانونیة*
  .السوق كأحد اآللیات الرقابة على الشركات*

ومع ذلك توجد اختالفات بین الكتاب فیما یتعلق بمحتوى كل فئة، ومدى كفاءة هذه اآللیات و الجدول الموالي _ 
  :العدید من الكتابیوضح آلیات حوكمة الشركات من وجهة نظر 

    

    

                                                           
 1- بهاء الدین سمیر عالم, العالقة بین تطبیق حوكمة الشركات وأدائها المالي, مذكرة  ماجستیر  , مصر, 2008 ،ص ص,41- 50 . 
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  .آلیات حوكمة الشركات): 1- 2(الجدول رقم 

لیاتاآل  الباحث 
 .أسواق رأس املال  -1
 .النظم القانونية والتشريعية والسياسية  -2
 .أسواق املنتجات والوساطة التجارية  -3
  .نظم الرقابة واليت ختضع إلشراف جملس اإلدارة  -4

Jensen;1993 

 .عقود احلوافز  -1
 .القانونية للمستثمرين ضد التصرفات الشخصية لإلدارة احلماية  -2
 .امللكية بواسطة كبار املستثمرين  -3

Shlifer et 
Vishny;1997 

 .اآلليات القانونية والتنظيمية  -1
 .آليات الرقابة الداخلية  -2
 .آليات الرقابة اخلارجية  -3
 .املنافسة السوقية ملنتجات الشركة  -4

Denis.2001 

 اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات  -1
    هيكل امللكية 

    جملس اإلدارة 
 .اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات  -2
 النظام القانوين 
  السوق كأحد  آليات الرقابة على الشركات 

Denis et 
Mcconnell;2003 

 آليات داخلية حلوكمة الشركات  -1
  جملس اإلدارة. 
  احلوافز اإلدارية. 
  هيكل رأس املال 
  القانون األساسي ، والالئحة األساسية. 
  اآلليات الداخلية للرقابة. 
 :اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات  -2
  اخلدمات القانونية ، واملالية واحملاسبة 
  القوانني والتشريعات املطبقة. 
  سوق منتجات الشركة ،سوق رأس املال، سوق ( األسواق وحتتوي على

 ).السوق كأحد آليات الرقابة على الشركات قوة العمل ، 
 

 
Gillan;2006 
 
 
 
 
 
 

 

  .45، مرجع سبق ذكره ، ص  العالقة بین تطبیق حوكمة الشركات وأدائها الماليبهاء الدین عالم ، :المصدر
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  1:إلى أن آلیات الداخلیة لحوكمة الشركات تنقسم إلىكأحد الكتاب ) Denis et Mcconnell;2003(ویرى

و یعني مجلس اإلدارة مجموعة من األدوار التي یقوم بها أصحاب المصالح و التي تنقسم  :اإلدارة مجلس_ 1
  :إلى

رعایة مصالح واهتمامات حملة األسهم داخل الشركة و اختیار العضو  وتشمل: المسئولیة القانونیة  -  أ
  .المنتدب، وتقییم األداء

نظریة اعتمادیة الموارد، فطبقا لهذه النظریة یعتبر وتقوم هذه المسئولیات على : مسئولیات توفیر الموارد  - ب
توفیر الموارد للشركة من خالل عالقات أعضاء مجلس اإلدارة مع المنظمات األخرى أحد وظائف 

  .مجلس اإلدارة

یقصد بهیكل الملكیة تحدید من هم أصحاب المال المملوك، وقیمة ونسبة أنصبتهم في : هیكل الملكیة_ 2
أن هیكل الملكیة یعتبر أحد آلیات الهامة في حكومة الشركات ،وان الفصل الكامل بین الملكیة والرقابة ,الشركة

في حوكمة الشركات یعتبر شيء نادر الحدوث ،فغالبا المتحكمون في المنظمة یكون لهم حصة من الملكیة 
أیضا إلى  اأشارو لكامل،كما أنهم ، ویقصد بعضهم قد یكون له الملكیة با) ملكیة الشركات التي یتحكمون فیها(

.المواقف المختلفة للفئات المسیطرة على الملكیة الشركات،وكیفیة تأثیرها على إدارة الشركات   

  :إلىالخارجیة تنقسم  اآللیاتأن  )Denis et Mcconnell;2003(ویرى_

آلیة جیدة لحوكمة الشركات ، التشریعات المطبقة لحمایة حقوق المستثمرین تعتبر أي أن  :النظام القانوني_ 1
وذلك من خالل وضع مجموعة من القواعد والضوابط التي تهدف إلى حمایة أموال المستثمرین سواء كانوا 

  .مساهمین، أو دائنین من استغالل اإلدارة لهذه األموال

للمنظمة والقیمة المتوقعة بین القیمة الفعلیة إذا كانت هناك فجوة : تق كأحد آلیات الرقابة على الشركاالسو_ 2
  .من قبل المالك، یكون هناك حافز لتدخل أطراف خارجیة لمحاولة االستحواذ على هذه الشركات

  

  

                                                           
 1-  بهاء الدین عالم ، العالقة بین تطبیق حوكمة الشركات وأدائها المالي ، مرجع سبق ذكره ، ص 41_50
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  إسهامات المراجعة الخارجیة في تفعیل حوكمة الشركات : الثالثالمبحث 

 األداء مستوى كفاءة ورفع تطور أصبح فقد وعلیه حوكمةال  ومقومات ركائز أحد الخارجیة المراجعة تعتبر     
   .الحوكمة إلطار الكفء التطبیق دعائم من رئیسي دعم بمثابة ،الخارجیة للمراجعة المهني

المتعلقة بمعلومات مقدمة عن  لألدلةمة تنطوي على تجمیع وتقویم موضوعي منظ فالمراجعة الخارجیة هي عملیة
وتصرفات اقتصادیة ، وذلك للتحقق من درجة توافق هذه المعلومات و المعاییر الموضوعیة مع التوصیل  أحداث

للتأكد من مدى مالئمة ومصداقیة المعلومات المقدمة  إلیهاذي القرار النتائج للمستخدمین وقد زادت حاجة متخ
  . إلیهم

  الحوكمة  إطارالداخلیة في التكامل بین المراجعة الخارجیة و المراجعة : األولالمطلب  

 رأیهالمراجع الخارجي یبدي  إنهناك عالقة تكامل قد تنشا بین المراجعة الخارجیة و المراجعة الداخلیة حیث     
قد یغفل عنها  التيو المتبعة  اإلجراءاتالسیاسات و  بمدى سالمة و صحة نظام الرقابة الداخلیة ومدى مالئمة

  .فیها بوضوح  رأیه إبداءلم یستطع  أوالمراجع الداخلي 

ها عن طریق تقاریر ینفذها المراجع الداخلي ذیتم تنفی أنالمراجع الخارجي یمكن  أعمالكثیر من  أن إلى إضافة
       1.دقة وفعالیة  أكثربشكل  رأیه إبداءبما یعزز من مقدرة المراجع الخارجي على 

وضیفة المراجعة الداخلیة  توجد أینماكما تعتمد المراجعة الخارجیة إلى حد كبیر على الداخلیة حیث انه     
مدى نظامیة وصدق الحسابات التي قدمتها لها المراجعة  ستوجد بشكل طبیعي وضیفة المراجعة الخارجیة لتحدد

    2.الداخلیة 
مراجع من طرف المراجع الخارجي ،و الشعور المهني  القیام بالمهمة على ما یرام كمحترف أنوبتعبیر أخر، 

      الداخلي و یقینه بان الكل یراقب و مراقب و حرصه الدائم من جهته على تفادي بل القضاء على النقائص
    و االنحرافات التي ما فتئ یقف علیها المراجع الخارجي ، یؤدي إلى تحسین التسییر و تلكم النتائج المباشرة 

    3 .المباشرة لتكامل المراجعتین و غیر 

                                                           
مدى تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة وفق لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمیة ولجنة فكري عبد الغني محمد جوده،  - 1

  .  48، ص  2008، مذكرة ماجستیر في إدارة األعمال ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، -حالة بنك فلسطین  دراسة– بازل للرقابة المصرفیة
2-  Jacques Renard ,"Theorie et pratique de l'audit interne", EDITION d'organisation,paris,2010,p83. 

  ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،التطبیقالمراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة إلى محمد بوتین،  - 3
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األخیرة مع زیادة متطلبات الحوكمة ، زادت أهمیة العالقة بین وضیفة المراجعة الداخلیة و المراجعة  اآلونةو في 
الخارجیة فالمراجعین الداخلیین قادرین على اكتشاف التالعب في القوائم المالیة و بالتالي فانه یمكن للمراجعین 

شاور معهم بشان تقییم و تقدیر مخاطر التالعب و هذا ما دفع معهد المراجعین القانونیین الخارجیین الت
 بأنشطةوالتي تشجع المراجعین الخارجیین على االستعانة ) 65(قائمة معاییر المراجعة رقم  إصدارإلى  األمریكي
و التي ) 55(یر المراجعة رقم الداخلیة عند تخطیط و تنفیذ عملیة المراجعة ، كما اصدر قائمة معایالمراجعة 

المراجعة الداخلیة تعتبر جزءا من الرقابة  أنتلزم المراجع الخارجي بضرورة فهم الرقابة الداخلیة و حیث 
     . الداخلیة، لذا ینبغي على المراجع الخارجي فهم عمل المراجعة الداخلیة 

أهم أهداف حوكمة الشركات و ترتكز علیها و تعتبر جودة التقاریر المالیة التي تصدرها اإلدارة واحد من 
المراجعة الخارجیة السنویة التي یجریها المراجع الخارجي ، وقد حددت المعاییر المهنیة للمراجعة الخارجیة دور 
وضیفة المراجعة الداخلیة في دعم المراجع لخارجي عند تنفیذ مهام عملیة المراجعة الخارجیة السنویة ، وقد یؤثر 

المراجعة الداخلیة على طبیعة، توقیت، ومدى عمل المراجعة الخارجیة السنویة ،حیث یؤثر على عمل وضیفة 
         تقدیر المخاطر، إجراءاتینفذها المراجع الخارجي بغرض فهمه لنظام الرقابة الداخلیة، اإلجراءات التي 

هام المراجعة الخارجیة قد یعتمد م أداءالالزمة لالختبارات التفصیلیة، وعند  اإلثبات أدلةجمع  إجراءاتو 
     .تطلب منها مباشرة  أعمالعلى  أووضیفة المراجعة الداخلیة مسبقا ،  أدتها أعمالالمراجع الخارجي على 

الرقابة  إجراءاتیعتمد على  أنالحق للمراجع لخارجي في ) 2(رجیة رقم امعیار المراجعة الخ أعطىو بالمثل 
    1.بمشاركة المراجعین الداخلیین  أعدتالداخلیة التي 

 التكامل على حوكمة الشركات  انعكاسات  
على حوكمة  إیجابيالتكامل بین المراجعة الداخلیة و المراجعة الخارجیة له انعكاس  أنیتضح مما سبق 

 إدراجهاخارجها و التي یمكن  أوالمصالح سواء داخل المؤسسة  ألصحابالشركات، وهذا لما توفره من مزایا 
  :فیما یلي 

 2:المصالح داخل المؤسسة  ألصحاببالنسبة  - 1

تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت و المكان  لإلدارةتوفیر معلومات تفصیلیة حقیقیة   -أ 
 . اإلداري األداءإلى بث الثقة في المعلومات الدالة على  باإلضافةالمناسبین 

                                                           
،مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، جامعة العوامل المحددة لجودة وضیفة لمراجعة الداخلیة في تحسین جودة حوكمة الشركاتسمیر كامل محمد عیسى،  -1

  . 20،21، ص ص 2008، جانفي 45، المجلد 1اإلسكندریة، العدد
، رسالة ماجستیر في علوم التسییر تخصص مالیة و محاسبة،جامعة المدیة، ور المراجعة الداخلیة في تطبیق حوكمة الشركاتدعمر علي عبد الصمد، -2

  . 107، ص  2008-2009
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المفحوصة وكذا متانة نضام الرقابة الداخلیة المعتمد في مة المعلوماتیة تأكید سالمة األنظ  -ب 
 .المؤسسة 

    أنظمة المعلومات، مسار المعالجةحول  اآلراءاإلدارة عن مواطن الضعف من خالل  إعالم  - ج 
 .و غیر ذلك، مما یسمح لها القضاء على هذه المواطن 

 .مراجعة عمل المراجع ، تقاریر وملف ال أوراقتكوین بنك للمعلومات عن طریق   -د 

 .خفض تكالیف المراجعة عن طریق التكامل بین النوعین و استبعاد ازدواجیة العمل   - ه 

 :بالنسبة ألصحاب المصالح خارج المؤسسة  - 2

المستثمرون، البنوك، إدارة الضرائب، الموردون، المجتمع المدني (الخارجة عن المؤسسة  األطرافتعتبر 
التكامل بین المراجعة  بأهمیة األطرافهؤالء  فإدراكالمراجع الخارجي،  رأيأهم مستعملي ) الخ ...

 إبرازیتوقف على درجة التكامل بین النوعین، و یمكن  الرأيالداخلیة و الخارجیة یجعل مصداقیة هذا 
  1:الخارجیة عن المؤسسة فیما یلي  لألطرافأهم الفوائد المترتبة عن التكامل 

 .الرأي المعبر عنه من طرف المراجع الخارجي اطمئنان هؤالء األطراف عن   -أ 

لكل العناصر الواردة في القوائم المالیة الختامیة باالعتماد على التكامل بین  الرأيشمولیة   -ب 
 .النوعین 

 .اطمئنان أصحاب المؤسسة على أموالهم   - ج 

 الضخ المتوازي للمعلومات المفحوصة و التي تعبر عن الواقع الفعلي للعناصر المحتواة في  -د 
 .القوائم المالیة، مما یسمح لألطراف ذات العالقة من اتخاذ العالقات المناسبة 

یحد من تعارض المصالح  ألنهجوهري و فعال في مجال حوكمة الشركات  أصبحدور المراجعة الخارجیة  إن  
  2.بین المالك و إدارة المؤسسة االقتصادیة كما انه یحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات 

ذات المصلحة عندما تتعمد المؤسسة حجب معلومات معینة  األطرافویحدث عدم تماثل المعلومات بین مختلف 
هذه المعلومات قد تضر بمركزها  أنتحجبها نتیجة العتقادها  أوالتي لها عالقة بالمؤسسة  األطرافعن هذه 

  .راتهم االستثماریة قرا أو اإلنتاجیةالتنافسي عندما یستخدمها المنافسون في تعدیل خططهم 

                                                           
 . 108عمر علي عبد الصمد، مرجع سابق، ص  - 1
  . 48جوده فكري عبد الغني محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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المال و االقتصاد الوطني ككل،  رأسجسیمة بسوق  أضرار إحداثحیث یؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
دفاعیة لحمایة  أسالیباألخرى من نقص وعدم كمال المعلومات سیؤدي بهم إلى استخدام  األطراففمعاناة 
المال كلیة مما یؤدي  رأسنسحاب من سوق صاحبة المعلومات، عن طریق اال األطرافمن استغالل  أنفسهم

مما قد  األسهمإلى صغر حجم هذا السوق و زیادة تكلفة العملیات و هذا ما قد یؤدي بدوره إلى تخفیض سیولة 
 أمراالمحاسبي  اإلفصاحیؤثر سلبا على حركة االستثمار و بالتالي على التنمیة االقتصادیة، لهذا السبب اعتبر 

  .المال، عن طریق تخفیض عدم تماثل المعلومات  رأسسوق  ضروریا لزیادة كفاءة

فممارسة المراجعة الخارجیة من قبل مراجع خارجي یتمتع باالستقاللیة و الحیادیة یعتبر احد أهم الوسائل التي 
   تضمن جودة المعلومة المالیة التي تتضمنها القوائم المالیة المنشورة ،حیث تسمح بتخفیض تكالیف العملیات 

التي قد تتضمنها  األخطاءذات العالقة، من خالل تقلیل خطر  األطرافعدم تماثل المعلومات بین مختلف  و
    1.القوائم المالیة 

و الطرق و الواجبات و المسؤولیات الملقاة على عاتق المراجع الخارجي آلیات  األسالیبكما تمثل الوسائل و 
مهنیة عملیة لها مساهمات ایجابیة في دعم الدور الحوكمي االیجابي للمراجعة وال یمكن تحقیق هذا الدور ما لم 

الممارسة المهنیة  إثراءمرتبط باستعداده و قدرته إلى  الحكوميیكن مراجع الحسابات نفسه مقتنعا بان دوره 
مصلحة في المؤسسة ،و یمكن ان یتحقق ال ألصحابكمي ال غنى عنه للمراجعة دور حو  أن إثباتالعملیة و 

هذا الدور من خالل حرص مراجع الحسابات على االرتقاء بجودة المراجعة و تفعیل المسائلة المهنیة لمراجع 
  .الحسابات 

 األداءرفع مستویات  إلى IFAC ة عن االتحاد الدولي للمحاسبینوقد حرصت معاییر المراجعة الدولیة الصادر 
ه المستویات لرفع من جودة ذالمهني لمراجع الحسابات الخارجي ،بحیث یترتب على المراجع المستقل االلتزام به

  .لمهنته أدائه

ایجابیة تبرر االلتزام بمعاییر الجودة سواء كانت  حوكمیة آثارعن تحقیق جودة عملیة المراجعة  بالتأكیدو سینتج 
المراجعة الخارجیة ولزیادة  وظیفةذلك لرفع كفاءة و المال، و  رأس أسواقعلى  أوعلى المراجعة الخارجیة  آثار

في تقریر المراجعة المال بصفة خاصة  رأسثقة مستخدمي القوائم المالیة بصفة عامة و المتعاملین في سوق 
على تدعیم الدور االیجابي لمراجعة الحسابات في حوكمة الشركات خاصة في ظل االتجاه  یجاباإمما ینعكس 

                                                           
 رسالة ماجستیر في علوم التسییر تخصص مالیة مؤسسة، جامعة -دراسة حالة الجزائر - تفعیل حوكمة المؤسساتدور آلیات الرقابة في عبدي نعیمة،  - 1

  .  87، ص 2009ورقلة، 
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المال وعولمة النشاط االقتصادي و تزاید االهتمام بتنظیم الرقابة و المراجعة الداخلیة  رأس أسواقنحو عولمة 
   1.والخارجیة 

مراجع الحسابات الخارجي مسؤول عن رأیه الوارد في تقریر المراجعة أمام المساهمین وعن مدى بذله  أنكما 
  العنایة المهنیة الالزمة عند أدائه لعملیة المراجعة التي تزید الثقة في المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة

للشركة وخاصة المساهمین والمستثمرین والمتعاملین  للشركات والتي یتم إعدادها لكافة األطراف ذات المصلحة
  2.في سوق األوراق المالیة

تلعب المراجعة دورا كبیرا في تدعیم حوكمة الشركات وخدمة المجتمع انطالقا من حاجة المساهمین وكافة و     
واللوائح ذات الصلة،  األطراف التي لها مصالح بالشركة إلى معرفة مدى التزام الشركة أو إدارة الشركة بالقوانین

  .ومدى كفاءتها في استغالل الموارد المتاحة للشركة

  3آلیات تدعیم دور المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركات : المطلب الثاني

العملیة لدعم دور المراجعة في حوكمة الشركات إلى ضرورة حرص مراجع الحسابات  األساسیةاآللیات  تهدف
  :تلك اآللیات  ألهمعلى االرتقاء بجودة المراجعة وتفعیل المسائلة المهنیة للمراجع ، وفیما یلي ملخص 

  :األكادیمیةاآللیات : أوال

عبء التطویر المستمر في برامج التعلیم في وي االهتمام بالمحاسبة والمراجعة ذمن  األكادیمیینیقع على عاتق 
الكافي  التأهیلمحاسب ومراجع مؤهل  إلنتاجلك العلیا وبرامج التعلیم المستمر وذمرحلتي البكالوریوس والدراسات 

برامج التعلیم المهني  ذالمشاركة في التخطیط وتنفی أووالمالئم وتوجیه البحوث لحل مشاكل الممارسة المهنیة 
في تدعیم دور المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركات في ثالث آلیات  األكادیمیینمكن تحدید دور و ی المستمر

  :أساسیة هي 

 .تطویر برامج التعلیم المحاسبي وتوجیه البحوث المحاسبیة لحل مشاكل الحوكمة وبرامج التعلیم المهني  .1
مع التركیز على مناقشة  ،الشركات ضرورة عقد المؤتمرات في مجال المراجعة الخارجیة ودورها في حوكمة .2

 إمكانیةوزیادة  ،الثقة على اإلفصاح المحاسبي من جهة إضافةدور المراجعة الخارجیة في واقعیة لقضیة 

                                                           
  . 8،الجامعة اإلسالمیة، ص آلیات تدعیم دور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركاترأفت حسین مطیر،   1
  .90-89جع سابق، ص ص عبد الوهاب نصرعلي، شحاتة السید شحاتة، مر   2
  . 6 -5، الجامعة اإلسالمیة،غزة، فلسطین، ص ص آلیات تدعیم دور المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركاترأفت حسین مطیر،   3
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اعتماد أصحاب المصلحة في الشركات على المعلومات المحاسبیة التي یوصلها هذا اإلفصاح من ناحیة 
راجعة كمستویات لألداء المهني في ضمان جودة خدمة أخرى، كما یمكن أن تركز على دور معاییر الم
 .المراجعة ومن ثم حمایة مصالح أصحاب المصلحة

ضرورة تحقیق التكامل بین الجامعات في مجال الحوكمة، وذلك من خالل عقد ورش العمل المشتركة بین  .3
 .الجامعات ألغراض تطویر مقررات المحاسبة والمراجعة من منظور حوكمة الشركات

  1:اآللیات التنظیمیة المهنیة : اثانی

تعمل مهنة المحاسبة والمراجعة من خالل تنظیم مهني رسمي یحمي أعضائها وینمي قدراتهم العلمیة     
     والضوابط المهنیة الكفیلة باالرتقاء بمستوى المهنة وبمستوى أعضائها اإلرشاداتوالعملیة باستمرار ویصدر 

للجمعیات المهنیة بحیث یحتاج إلى أن تضع وتنفذ آلیات ممكنة وعملیة لدعم ، وهذا األمر یمثل تحدیا جدیا 
  :دور المراجعة الخارجیة ومن أهم هذه اآللیات

تطویر مستمر في معاییر  أحداثیقع على عاتق الجمعیات المهنیة : تطویر معاییر المحاسبة المالیة .1
 .لصدق القوائم المالیةة مقیاس مالئم المحاسبة المالیة حتى یمكن لمراجع الحسابات باستمرار حیاز 

یجب أن یترافق مع تطویر معاییر المحاسبة المالیة حتمیة تطویر مماثل في : تطویر معاییر المراجعة .2
 .المتخصصة اإلرشاداتمعاییر المراجعة سواء المعاییر المتعارف علیها أو 

ء آلیة من آلیات الرقابة المهنیة نظام فحص أعمال الزمال أن: تفعیل نظام الرقابة على أعمال الزمالء .3
 .وعرض تقریر المراجعة وٕاعدادعلى أعمال الزمالء لضمان االلتزام وأداء أعمال المراجعة 

من المتفق علیه مهنیا أن التعلیم المهني المستمر یمثل : تفعیل برامج التعلیم والتدریب المهني المستمر .4
إن مواجهة مراجع الحسابات بجانب التأهیل والتدریب فجانبا هاما في معیار التأهیل العلمي والعملي ل

المراجعة لظاهرة وتحدیات حوكمة الشركات وتفعیل دور مهنة المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركات 
 .یتطلب من الجمعیات المهنیة اتخاذ الالزم نحو تفعیل برامج التعلیم والتدریب المهني المستمر

- 705وذلك وفقا لمسودتي معیاري المراجعة الدولیة رقم : قریر مراجع الحساباتتتفعیل الدور الحوكمي ل .5
في  IFACالصادرتین عن مجلس معاییر المراجعة التابع لإلتحاد الدولي للمحاسبین  706
 .م25/3/2005

  
                                                           

  . 6 - 5رأفت حسین مطیر، مرجع سابق، ص ص   1
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  1:اآللیات المهنیة العملیة: ثالثا

قاة على عاتق مراجع الحسابات الممارس تمثل الوسائل واألسالیب والطرق والواجبات والمسؤولیات المل     
وال یمكن تحقیق هذا للمهنة آلیات مهنیة عملیة لها مساهمات ایجابیة في دعم الدور الحوكمي االیجابي للمراجعة 

مرتبط باستعداده وقدرته إلى إثراء الممارسة الدور ما لم یكن مراجع الحسابات نفسه مقتنعا بأن دورة الحوكمي 
غنى عنه ألصحاب المصلحة في الشركات،  واثبات أن للمراجعة الخارجیة دور حوكمي ال المهنیة العملیة

ویمكن أن یتحقق هذا الدور من خالل حرص مراجع الحسابات على االرتقاء بجودة المراجعة الخارجیة وتفعیل 
  .المسائلة المهنیة لمراجع الحسابات

إلى رفع مستویات لألداء  IFACوقد حرصت معاییر المراجعة الدولیة الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبین   
على التزام المراجع المستقل بهذه المستویات ارتفاع جودة أدائه المهني لمراجع الحسابات الخارجي، بحیث یترتب 

  .لمهنته

لخارجیة آثارا حوكمیة إیجابیة تبرر االلتزام بمعاییر الجودة وسینتج بالتأكید عن تحقیق جودة عملیة المراجعة ا
ثارا على المراجعة الداخلیة أو على أسواق رأس المال، وذلك لرفع كفاءة وظیفة المراجعة الداخلیة سواء كانت آ

ولزیادة ثقة مستخدمي القوائم المالیة بصفة عامة والمتعاملین في سوق رأس المال بصفة خاصة في تقاریر 
لمراجعة مما ینعكس إیجابا على تدعیم الدور اإلیجابي لمراجعة الحسابات في حوكمة الشركات خاصة في ظل ا

هتمام بتنظیم الرقابة والمراجعة االتجاه نحو عولمة أسواق رأس المال وعولمة النشاط االقتصادي وتزاید اال
   .الخارجیة
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  :خالصة الفصل

على جودة  التأكیدثقة اكبر على مصداقیة القوائم المالیة من خالل  إضفاءتعمل حوكمة الشركات على          
ساهمت الظروف والعوامل التي عصفت بالشركات إلى ظهورها ووضع  أنوهذا بعد وفعالیة المراجعة الخارجیة، 

الخارجیة ، كما تعتبر المراجعة االقتصادیة المتاحة للموارد األمثلمجموعة من المبادئ التي تضمن االستغالل 
للمراجع استقاللیة اكبر  إضفاءاحد المحفزات التي تجعل من نظام حوكمة الشركات یتم بفعالیة، وهذا من خالل 

   .على حوكمة الشركات   األخیرمجلس اإلدارة ومن ثم خدمات المراجعة وفي  أداءعلى  الخارجي ستنعكس في
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  :تمهید

 لتوضیح الجانب النظري ومحاولة مقارنته بالواقع التطبیقي تطبیقیة ال لدراسةل هذا الفصلص لقد خصّ     
المراجعة ا الفصل لتطبیق إجراءات ذه احتوىحیث ي، بالواد EDIMMAبمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي 

الصعوبة للحصول على معلومات التي تمكننا من الدراسة  في بدایة العمل  كما كانت, الخارجیة لهذه المؤسسة 
یة مهمة المراجع الخارجي البد التطرق إلى اوقبل البدایة في العمل أو بد, معلومات سریة للمؤسسة  عتبارهاال

ربط بین الجانب لول ،ین ونطاق العمل المطلوب منالتعیبعض إجراءات أولیة وتتمثل في تأكد من سالمة ا
  :المباحث التالیة ا الفصل إلىذتقسیم ه تم ي والجانب التطبیقالنظر 

 .عمومیات حول مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي : المبحث األول

  .الفالحي بالوادي العتادوصیانة توزیع  مؤسسةجراءات المراجعة الخارجیة في إتطبیق : المبحث الثاني
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  EDIMMAعمومیات حول مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي: المبحث األول 

یعتبر القطاع الفالحي في والیة الوادي من أهم القطاعات الحیویة والبارزة في الوالیة، لذلك نجد أن مؤسسة      
، ولقد ةجاح هذا القطاع على مستوى الوالیون ستمراریةاتلعب دورا هاما في دعم  التوزیع والصیانة للعتاد الفالحي

قطعت أشواطا كبیرة وهامة منذ نشأتها إلى الیوم ویرجع الفضل في ذلك إلى الحاجة المتزایدة للفالحین والمستمرة 
ي تتعامل مع لخدمات هذه المؤسسة وأیضا مختلف القطاعات االقتصادیة األخرى كالتجارة والصناعة الت

 .  المؤسسة بصفة مباشرة

  .المؤسسة  نشأة: المطلب األول 
كغیرها من المؤسسات التي تنشط في القطاع االقتصادي فلقد مرت مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي        

  :منذ نشأتها نلخص مجملها فیما یليبالوادي بعدت مراحل 
 -ONAMA–كان میالد المؤسسة حیث في ذلك الوقت بالدیوان القومي للعتاد الفالحي  1985فیفري 19في

نشاط المؤسسة عبر سنوات إلى الخارج وكان لدیها فرع بجامعة وهذا األخیر كان  متداوكان مقرها بقمار ولقد 
  .تابعا لوالیة بسكرة في وقت الدیوان الوطني للعتاد الفالحي

  .قي فرع قمار تابعا للمؤسسةتحول مقرها االجتماعي إلى بلدیة كونین وب 1990في جوان 
تم فتح وحدة المیكانیك العامة ببلدیة الوادي حي تكسبت وبقي مقرها في كونین باإلضافة إلى  1992فریل أفي 

  . فرعي قمار وجامعة
تحصلت المؤسسة على مشروع المراقبة التقنیة للسیارات عن طریق مناقصة عمومیة وبدأ  2001سنة في 

  .المشروع  إلنجازالتحضیر 
بالتحدید أنشأت شركات مساهمة حیث أصبحت المؤسسة تابعة لشركة تسییر المساهمات للشرق  2001في سنة 

  .والجنوب الشرقي الكائن مقرها بوالیة عنابة 
تحصلت المؤسسة على االعتماد األولي لمشروع المراقبة التقنیة للسیارات وبعد تجهیز المقر  2002في فیفري 

  .حسب الشروط المنصوص علیها في العفي دفتر الشروط تم االفتتاح الرسمي للوحدة التقنیة لمراقبة السیارات
مؤسسات توزیع وصیانة تم حل شركة تسییر المساهمات للشرق والجنوب الشرقي وبعض  2004جانفي  12في 

العتاد الفالحي بالوالیات األخرى التي لم تحقق نجاحا ، لیتم إلحاق مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي 
  . مع بعض مثیالتها بالوالیات األخرى إلى مؤسسة تسویق المعدات واآلالت الفالحیة واستمر نشاطها إلى الیوم 
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لعتاد الفالحي لوالیة الوادي وبالضبط بالمنطقة الصناعیة تكسبت حیث یحدها تقع مؤسسة توزیع وصیانة ا     
من الشرق وحدة النجارة العامة ومن الغرب والجنوب وحدة مؤسسة توزیع مواد البناء ومن الشمال وحدة نفطال 

 .هذا وللمؤسسة فرع آخر تابع لها وهو موجود في دائرة جامعة

  .لمؤسسة الهیكل التنظیمي ل:المطلب الثاني 

 : مجلس اإلدارة في المؤسسة. 1
 06إلى  04أعضاء من شتى مصالح المؤسسة ویتجمع هذا المجلس من 07ویتكون هذا المجلس من          

        ناجحة للمؤسسة تسیریةاجتماعات في السنة وذلك للنظر في التسییر الداخلي للمؤسسة، وللخروج بنظرة 
یعین .  سنوات ویعین فیه رئیس مجلس اإلدارة و هو المدیر العام للمؤسسة 06، وینتخب هذا المجلس لمدة 

مدیر المؤسسة الداخلي من طرف مجلس اإلدارة كما ذكر سابقا، ومهامه هي السهر على تطبیق قانون المؤسسة 
ظ الداخلي المسطر من طرف الشركة القابضة العمومیة بسكرة، مع مراقبة سیر جمیع مصالح المؤسسة، والحفا

  .على السیر الحسن للمؤسسة
  :أمانة المدیر. 2

بعد طلب اإلذن من  هم، وٕادخالمن المعروف أن مهام أمانة المدیر هي االستقبال الجید للضیوف وتوجیههم      
غیر أن أمانة المدیر تشمل على غیر ذلك من المهام في مؤسسة التوزیع وصیانة العتاد الفالحي، حیث  یر،المد

أنه خصص لها هاتف الستقبال المكالمات الهاتفیة القادمة من خارج المؤسسة وتحویلها أن استلزم األمر إلى 
  ائل اإلداریة الخاصة بالمؤسسةالمصلحة المنشودة، وكذا استقبال الفاكسات وٕارسالها، وكذلك كتابة الرس

  .مع القیام بنسخ األوراق والوثائق الالزمة بواسطة آلة النسخ المعدة لهذا الغرض هاوالمرسلة لخارج 
  :مصلحة اإلدارة والمالیة و المحاسبة - 3

وهذه المصلحة تقوم بعدة مهام فهي التي وكلت لها مهمة الشؤون اإلداریة وتقوم بتقدیم المعلومات الكافیة        
للمدیر من الناحیة القانونیة المتعلقة بالقیود الیومیة وحجم التعامالت مع البنك ومصلحة الضرائب كما تقدم نظرة 

وكذلك تقوم بالتسییر اإلداري للعاملین وذلك بمراقبة السیر شاملة حول تعامل المؤسسة مع الموردین والزبائن 
  . الیومي للعامل والتوظیف، والعقود المبرمة مع العمال وتسدید أجور العمال

أما بالنسبة لقسم المحاسبة فنجد بهذه المصلحة كل العملیات المالیة التي تقوم بها المؤسسة من بیع وشراء و       
  .تقید كل ذلك في دفتر الیومیة، كما تقوم بإعداد المیزانیة االفتتاحیة والختامیةوتنازل و تسدید العمال و 
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وباختصار فإن مصلحة اإلدارة والمالیة تعد بمثابة العمود الفقري لكل نشاطات المؤسسة كمعرفة رؤوس       
معرفة حجم البضائع  أموال المؤسسة واألموال المستغلة كما تساهم في معرفة الرسوم والمنح وتكمن المؤسسة من

  .والسلع الموجودة داخل مخازنها
  المصلحة التقنیة . 4
وهذه المصلحة مشرفة على عملیة الصیانة التي تتم على اآلالت والمعدات الفالحیة والتي تقوم بها الورشات  

  :التالیة
  :ورشة التشحیم وغسل السیارات بأنواعها -أ

الخ، وكذلك یتم أیضا في ...واء كانت سیارات، شاحنات، جرارات،یتم في هذه الورشة غسل اآلالت المتحركة س
  .هذه الورشة تزوید هذه اآللیات بالزیوت والتشحیم

  : ورشة المیكانیك - ب 
یتم فیها صیانة وتصلیح السیارات، والشاحنات و الجرارات وكل العتاد الفالحي المیكانیكي العاطل ویقوم عمال 

رج الورشة أي یخرجون أحیانا من المؤسسة بإصالح وصیانة العتاد الفالحي هذه الورشة أیضا بالعمل حتى خا
  . خارج المؤسسة

  :الورشة المعدة للخرط و الضبط -ج

في هذه الورشة یتم صناعة بعض قطع الغیار النادرة حیث تصنع قطعة الغیار بعد الخرط والضبط، ولیتم        
  . همذلك إال بعد طلب الزبون لهذه القطعة وصنعها ل

  :المصلحة التجاریة . 5

وهذه المصلحة هي التي تقوم بشراء العتاد الفالحي وقطاع الغیار والزیوت من طرف الموردین الذین تتعامل       
      معهم المؤسسة، وكما قد ذكر سابقا ال یتم ذلك إال بعد تحدید الكمیة الواجبة شراؤها بواسطة طلبیات الزبائن

البیع للزبائن، كما أن هذه المصلحة تشرف على تقدیم خدمات ما بعد البیع للزبائن، ولهذه  ، وتتم بعد ذلك عملیة
المصلحة مخزن بیع قطع الغیار ومخزن بیع العتاد الفالحي والتجهیز ویشرف على كل من هذین المخزنین أمین 

یة هي المشرفة على المخزن الذي یتبع عملیة دخول السلعة وخروجها من المخزن، كما أن المصلحة التجار 
عملیة البیع والتحویل لفرع جامعة كما أن المصلحة التجاریة هي المشرفة على عملیة التمویل والبیع لفرع 

  .جامعة
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  :مهام المصلحة التجاریة  -أ 

  تختلف مهام المصلحة التجاریة بحسب نوع النشاط كما هو موضح أدناه      
 عند عملیة الشراء:  

تجاریة لالستفسار عن السلع بإرسال إذن طلبیه ورقة طلب عن طریق البرید أو الفاكس یقوم  المصلحة ال        
أو الهاتف وعند التأكد من وجود السلع یقوم باالتصال مع المصلحة المحاسبة لمناقشة أسعار السلع المراد 

للسلع المتفق علیها بالمبلغ المالي ) شیك ( توریدها وهذا بالتنسیق مع مدیر المؤسسة وبعد االتفاق یحرر صك 
أمین المخزن الذي بدوره یقوم بمراقبة السلع  إلىلیسلمها إلى المورد،  كما یقوم المدیر بتحریر الفاتورة وٕارسالها 

وكمیاتها مع ما هو مدون في الفاتورة كما یقوم بتسجیل هذه السلعة في بطاقة المخزون وتسجل في جهاز 
  .الحاسوب بالجهة الخاصة بالمخزون

  عملیة البیععند:  

فتقوم المصلحة التجاریة بتحریر فاتورة ذات أربعة نسخ واحدة أصلیة واألخرى نسخ طبق األصل ویقوم بإعطاء   
واحدة للزبون ونسخة ألمین المخزون، ونسختان ألمین الصندوق ویسجل في هذه الفاتورة قیمة البضاعة المراد 

  . سلع من المخزن وتسلیمها للزبونبیعها كما یشرف أمین المخزن على عملیة إخراج ال
  :مالحظة *     

  : عملیة البیع یتم تسدیدها بالطرق التالیة 
  عن طریق شیك بنكي أو بریدي؛  
  عن طریق التسدید باألجل؛  
  عن طریق التسدید نقدا، وفي هذه الحالة یجب إظهار الفاتورة وعلیها الطابع الجبائي، وفي أخر الیوم

 ؛خزون وتسجیلها في بطاقة المبیعاتبإلغاء قیمة السلع المباعة من بطاقة المیقوم أمین المخزن 
 :مصلحة التخزین داخل مؤسسة  -ب 

تقوم هذه المصلحة بالمتابعة المادیة لحركة المخزونات ابتداء من دخولها للمؤسسة إلى غایة خروجها أو         
     ألخرى خصوصا مصلحة اإلدارة و المالیةاستهالكها، و تعمل هذه المصلحة بالتنسیق مع جمیع المصالح ا

  .یشرف علیها أمین المخزنو ، 
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  : الصندوق في المؤسسة  -ج 

هو خزینة المؤسسة التي تودع فیها أموالها قبل تحویلها إلى البنك، بحیث تتمثل مهامه في قبض قیمة المبیعات 
  . من طرف العمالء سواء كانت هذه المبیعات نقدا أم عن طریق شیك بنكي أو بریدي

في الیوم الواحد تسجیل الفواتیر في صفحة واحدة لكي تستدین قیمة المقبوضات : وللصندوق مهام أخرى منها 
وتنقل منه المبالغ المالیة إلیداعها في البنك ویقوم خصم الشیكات من البنك وبعد عملیة اإلیداع یقوم البنك 
بإعطائها إشعار بمبلغ هذه الشیكات النقدیة ویقوم أمین الصندوق بدوره بتسجیل هذه اإلشعارات في یومیة 

  .العملیات المالیة
 :مالحظة *

سسة إشعار دائن عند دخول النقدیات في حساب المؤسسة، ویعطي إشعار مدین عند خروج یعطي البنك للمؤ 
مبالغ مالیة من حساب المؤسسة لدى البنك وفي آخر كل یوم یقوم أمین الصندوق بتجمیع اإلشعارات وتسجیلها 

  .قانونیة الالزمةفي یومیة واحدة ثم یعطیها لمصلحة المحاسبة لتسجیلها في الدفاتر ال
 .نشاط المؤسسة ومحیطها:طلب الثالث مال

  :نشاط المؤسسة - أوال

  .نشاطا تجاریا من جهة وخدماتیا من جهة أخرى,المراقبة التقنیة للسیارات  EDIMMAبعد نشاط مؤسسة 

  وكذلكلوازم الفالحیة من جرارات ومضخات المیاه  وغیرها الـ تجاریا دلك العتمادها على بیع العتاد و 
  .قطع الغیار

  األولىـ خدماتیا ودلك العتمادها على نشاطها الثاني الجدید وهو مراقبة  التقنیة للسیارات وتعد المؤسسة 
  .في هدا المجال  على مستوى والیة الوادي

  :محیط المؤسسة - ثانیا

  :سوق المؤسسة .1
" كما أنها تقتسم السوق , تستحوذ المؤسسة على نصیب كبیر من سوق الزیوت وقطع الغیار بوالیة الوادي    

من  المناطق المجاورة مثل تقرت ویقصدونها قصد   آخرینوللمؤسسة  زبائن , بالشط  "المراقبة التقنیة للسیارات
  .المراقبة التقنیة لمركباتهم
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وللمؤسسة , سیطر المؤسسة على هدا السوق في الوالیة فهي الممول الوحید له بهاما بالنسبة للعتاد الفالحي فتأ
  .نصیب من أسواق الوالیات المجاورة  للعتاد الفالحي السیما الجرارات مقل تبسة و تقرت

  :المنافسین . 2

  :بالوادي يألمر بالنسبة لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحا وكذلك, البد وأن یكون لكل مؤسسة منافسین 

 .المنافس الكبیر للمؤسسة  في هدا المجال هي مؤسسة نفطال:  بالنسبة للزیوت  -أ 
 تجار الجملة وتجار التجزئة  من أشد المنافسین للمؤسسة في هدا المجال: بالنسبة لسوق قطع الغیار  -ب 
بالنسبة لمضخات المیاه و العتاد البسیط فینافس المؤسسة في هدا المجال :  أما بالنسبة للوازم الفالحیة  - ج 

 تجار الجملة و التجزئة للمعدات الفالحیة 
 فتستفرد المؤسسة بهذا السوق في الوالیة فهي الممول الوحید له : أما بالنسبة للجرارات  -د 
 :الموردین .3

  :تتعامل المؤسسة مع موردین دائمین لها لكل السلعة     

هدا المؤسسة فرعا لها  أصبحالتي  pmatتشتري المؤسسة هدا العتاد من مؤسسة :  الجرارات و العتاد الفالحي  -أ 
  .مؤخرا

  .بأرزیو NAFTESتشتري المؤسسة هده المواد من مؤسسة : الزیوت  -ب 
 وأیضابالبرواقیة p.o.v.a.l تشتریها المؤسسة من المؤسسة الصانعة لهدا العتاد وهي : محركات ضح المیاه  - ج 

 .pmatمن  
  . للمؤسسة لقطع الغیار األساسيهي المورد pmatتعتبر مؤسسة : قطع الغیار  -د 
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  .الفالحي بالوادي المراجعة الخارجیة في شركة صیانة وتوزیع العتاد إجراءاتتطبیق  :المبحث الثاني

سعداء لتقدیم تقریرنا المفوض من  نحن ،من طرف الجمعیة العامة السنویة العادیةتنفیذا للمهمة الموكلة إلینا     
  .2013دیسمبر  31البیانات المالیة للشركة للحصول على السنة المنتهیة في 

 :أجزاء ) 03(ویتألف هذا التقریر من    

  2013دیسمبر 31القوائم المالیة في. 
 تعلیقات حول البنود الرئیسیة للبیانات المالیة. 
 تقاریر المصادقة والتحقق . 

حیث كانت المنهجیة المتبعة في  ،حسب معاییر المراجعة و التدقیق و االجتهادات المهنیة مراجعتناوقد تمت    
  :معالجة البیانات والمعلومات المالیة المقدمة لنا من طرف إدارة المؤسسة كآتي

السجالت تقییم نظام الرقابة الداخلیة والطرق المتبعة في التسجیالت المحاسبیة للعملیات الیومیة في  .1
 القانونیة للمؤسسة؛

 .فحص أرصدة الحسابات الموجودة في القوائم المالیة  .2
  .تعلیقات حول البنود الرئیسیة للبیانات المالیة .3
دقة التسجیالت ومدى احترام تطبیق المواد القانونیة أثناء عملیة التسجیل الیومي في مختلف  فحص .4

  .الحسابات

  . بالوادي EDiMMAلمؤسسة  عرض القوائم المالیة و الداخلیةتقییم نظام الرقابة : ولالمطلب األ 

تقییم نظام  كذلك, نجاز العملیة المحاسبیة إحكام القانونیة في تطبیق األ حترامامدى  ا المطلبمن هذضیت     
وصیانة العتاد بإضافة إلى القوائم المالیة لمؤسسة توزیع , لك بإتباع أسلوب العینة في المؤسسةذالرقابة الداخلیة و 
  .الفالحي بالوادي

  :.تقییم نظام الرقابة الداخلیة: الفرع األول 

  :في احترام النقاط األساسیة التالیة EDIMMAیتمحور دور نظام الرقابة الداخلیة لمؤسسة    
  ؛زوناتخوالمنجد الجرد المادي الفعلي متخذ من األصول الثابتة  
  العامة التي تعزز نوعیة ضوابط محددة أياالستفادة الشركة من إنشاء آلیات:  
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  .عملیة التدقیق وفقا لألحكام القانونیة معمول بها  -
  اإلجراءات الیدویة تم تحدیثها بانتظام؛ -
  .تستخدم المؤسسة خطط تنظیمیة للمحاسبة   -
 .بیئة الحوسبة مناسبة لمعالجة المعلومات -

  احترام المتابعة الدائمة للمخزون الخاص بالمؤسسة. 
  نهایتها  إلىالحرص التام والشدید حول العملیات المالیة من بدایتها. 
  تسجیل جمیع العملیات المحاسبیة و الجبائیة في دفتر لدى محاسب الشركة. 
  لك من خالل طلبیات من الزبائن قصد أعادة ذبالنسب لمخزن المؤسسة یتكون من أدوات لعتاد الفالحي و

بواسطة فاتورة بین الشركة والزبون وأي عملیة بیع تسجل بانتظام لدى رئیس  األدواته ذوتتم بیع ه.بیعها 
 .تسلم لمحاسب الشركة  أخرىونسخة , مصلحة التجاریة 

  أما مصلحة تقنیة لسیارات فإنها تعتبر مصلحة خدماتیة مقابل مبلغ معیین لمختلف المركبات ویقوم
ه المصلحة جزء ذكما نجد في ه, ه المصلحةذه ىإله االیرادات التي تعود ذالمحاسب بحساب و تسجیل ه

 .لك في مختلف المركبات ذكانیك باعتباره خدمة بالمقابل و یمخاص بال
  .عرض القوائم المالیة لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي: الثاني  الفرع

من خالل المعلومات المتحصل علیها من طرف إدارة المؤسسة، سنتطرق إلى عرض القوائم المالیة المتمثلة      
ه الفحوصات نستنتج نتائج وهي ذ، والقیام بإجراء الفحوصات والتدقیقات ومن خالل ه2013في المیزانیة لسنة 

  : كآتي 

  : المیزانیة / أوال 

  : كما یلي 2013ر المیزانیة المقفلة في سنة الجداول التالي توضح حسابات عناص

الجدول التالي یلخص حسابات األصول لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي : عرض حسابات األصول.1
  .2013بوالیة الوادي خالل السنة 
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  .بالوادي EDMMAسةلمؤس2013 و2012بسنةحسابات األصول الخاصة یوضح ):1- 3(الجدول رقم
  دج :وحدةال                                                                                          

2012 2013  
 األصول

  

ح/ر  

  المبلغ اإلجمالي  االهتالكات  المبلغ الصافي  المبلغ الصافي  

   تثبیتات غیر متداولة    
  20  معنویة تثبتات 000.00 479 416.67 46 583.33 432 483.33 440

  211  أراضي 000.00 240 26 0.00 000.0 240 26 000.00 240 26

 213  مباني 846.32 542 19 326.02 933 13 520.30 609 5 598.10 675 5

2 849 209.61 1 356 145.98 36 169 893.86 37 526 039.84 
تثبتات الملموسة 

 218  أخرى

    التثبیتات المالیة    
 26 أخرى حقوق مالیة 000.00 500 1 0.00 000.00 500 1 000.00 500 1

1 149 843.75 844 756.00 0.00 844 756.00 
ضریبیة  أصول
 285  مؤجلة

   1المجموع  642.16 132 86 636.55 149 50 005.61 983 35 134.79 855 37
  المتداولة  تثیبتات    
 380  البضاعة  503.55 170 5 176.38 278 1 327.17 892 3 544.59 012 4
  411  لزبائنا 589.42 828 29 374.14 254 2 215.28 574 27 923.86 096 25
 416 زبائن مشكوك فیهم 982.41 503 4 0.00 982.41 503 4 345.00 267 3
 447 ضرائب وما شابهها 015.59 836 0.00 015.59 836 872.59 752 2
 512  البنك 254.36 381 0.00 254.36 381 516.45 603
    2مجموع  345.33 720 40 550.52 532 3 550.52 532 3 202.49 733 35
   األصول  مجموع 987.9 852 126 187.07 682 53 8002 170 73 337.8 588 73

                         .ائم المالیة الموجودة في المالحقمن إعداد الطالب بعد ترجمة القو  :المصدر
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  :عرض حسابات الخصوم .2

  بالوادي EDIMMA ةلمؤسس 2013یوضح حسابات الخصوم لسنة) 2-3(جدول 
  دج:وحدة                                                                                      

ح/ر الخصوم 2013 2012  
 

28 800 000.00 
4 113 453.68 
2 017 615.97 
- 21 037 053.54 
 

 
28 800 000.00 
4 113 453.68 
1 295 917.57 

- 19 019 437.57 

 

 األموال المملوكة
 األموال الخاصة

  احتیاطات
  نتیجة الدورة

 الترحیل من جدید
 

 
101 
106 
120 
11 

13 894 016.11 15 189 933.68 
 

1المجموع   
 

 

 

 
2 925 069.79 
19 591 212.50 
 

 

 
2 888 556.54 
18 370 861.50 

  

 خصوم غیر جاریة
  قروض مالیة

  عتمادات وسلف مستدیمةإ
 

 
 
164 
167 

 
22 516 282.29 

 
21 259 418.04 

المجموع الخصوم الغیر 
 الجاریة

 

 

 
30 519 517.79 
271 412.41 
6 387 108.68 

 
 
30 197 252.00 
359 144.88 
6 165 051.82 

  

 جاریةالخصوم ال
  الموردون
  مؤجلة على األصول  ضرائب

أخرىقروض   

 
 
401 
133 
168 
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  . لقوائم المالیة الموجودة في المالحقامن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر 

  :جدول حسابات النتائج/ ثانیا

لمؤسسة صیانة وتوزیع العتاد  2013یوضح جدول حسابات النتائج الخاص بسنة : )3-3(الجدول رقم
    .الفالحي

                                     دج:الوحدة                                                                                  

 
 

 

 
37 178 038.88 

 
36 721 448.70 

 
 المجموع الخصوم الجاریة 

 
 

 
73 588 337.28 

 
73 170 800.42 

 
اإلجماليمجموع الخصوم   

 

ح/رقم  البیان 2013 2012  
مباع  إنتاج 958.98 379 32 850.98 121 20  70 

 60 مشتریات مستهلكة  072.72 767 19 - 117.46 716 8 -

أخرى خارجیةخدمات  209.39 822 1 - 201.05 407 2 -  61 

  استهالك الدورة  282.11 589 21 - 318.51 123 11 -

  قیمة المضافة لالستهالك  676.87 790 10 350.65 144 9

 63 أعباء المستخدمین 745.78 589 10 - 352.03 771 10 -
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                                .رجمة القوائم المالیة في المالحقبعد تالطالب  من إعداد : المصدر

  .الفالحي بالوادي لمؤسسة صیانة وتوزیع العتاد المیزانیةفحص وتقییم حسابات :  المطلب الثاني 

لك من خالل فحص وتقییم  حسابات میزانیة ذتكون طریقة الدراسة هو تطبیق إجراءات فحص القوائم المالیة و    
لمعرفة نظام رقابة الداخلیة الساري في  , 2013 یقات ونتائج لهده التعلیقات لسنةتعلبطریقة مفصلة ووضع 

  . للمؤسسة 

رسوم الضرائب و ال 60. 124 701 - 295.94 556 -  64 

فائض االستغالل  إجمالي 193.51 500 - 297.32 183 2 -   

ة تیلیایرادات العماإل 101.29 723 2 748.86 877 10   

 65 األعباء العملیاتیة 067.26 190 - 214.91 055 3 -

والمؤونات مخصصات اإلهتالك 041.43 634 1 - 732.17 404 3 -  68 

ةاتییلالعم سترجعاتإ 263.25 915 0.19  786 

ةاتینتیجة عملی 062.34 314 1 504.65 234 2   

مالیة  أعباء 144.77 13 - 888.68 216 -   668 

 12 نتیجة مالیة  144.77 13- 888.68 216 -

  نتیجة عادیة لدورة قبل الضریبة  917.57 300 1 615.97 017 2

عن النتائج ضرائب 000.00 5 - 0.00  69 

 120 نتیجة صافیة عادیة لدورة  323.52 018 36 418.21 145 31

ادات الغیر عادیة ایر  405.95 722 34 - 802.24 127 29 -  77 

  نتیجة صافیة الغیر عادیة  917.57 295 1 615.97 017 2
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  لمؤسسة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي بالوادي األصول فحص وتقییم حسابات :الفرع األول 

  :غیر المتداولة  لتثیبتاتحسابات ا/  أوال 

 التحلیل الوظیفي:  
إلى  2013/12/31الوادي فيب EDIMMAاإلجمالیة لشركة  الغیر المتداولة  تثبیتاتالبلغت  

  :وهي كالتاليدج  642,16 132 86

  .2013وسنة  2012الغیر المتداولة لسنة  تثبیتاتیوضح حسابات ال): 4- 3(الجدول رقم
  دج:وحدة                                                                                        

لتطور ا  
 مبالغ في
31/12/2012 

 مبالغ في 
31/12/2013 

 البیان

 اسم الحساب 
رقم 
 الحساب 

  204  تثبیتات  معنویة  000,00 479 000,00 479 0,00

  211  أراضي 000,00 240 26 000,00 240 26 0,00 

  213  مباني 846,32 541 19 846,32 542 19 0,00

67 000,00 37 459 039,84 37 526 039,84 
  ىخر أ تثبیتات ملموسة

218  
 

0,00 1 500 000,00 1 500 000.00 
  حقوق مالیة أخرى

261  
 

(305 087,75) 1 149 843,75 844 756,00 
  أصول ضریبیة مؤجلة

275  
 

   مجموع التثبیتات 642,16 132 86 729,91 370 86 (087,75 239)
اتالكتااله 636,55 149 50 595,12 515 48 041,43 634 1  68 
غیر متداولة  تثبیتاتمجموع ال 005,61 983 35 134,79 855 37 (129,18 872 1)   

                  .من إعداد الطالب اعتمادا على القوائم المالیة للمؤسسة :المصدر
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 تعلیقات:  
بالوادي بقیمة إجمالیة  E.D.I.M.M.A Spaلشركة  األصولكشفت  2013في نهایة سنة  

  .2012دج بالنسبة لسنة  087,75 239حیث سجل انخفاضا بقیمة , دج  642,16 132 86
 ویفسر ذلك من خالل:  
والتغییر في تسویة الضرائب المؤجلة دج    000,00 67االستحواذ الجدیدة التي أدلت بها الشركة بمبلغ• 

 .الناجمة عن تقدیم تعویضات للتقاعد
  الضوابط:  

  :لدینا ضوابط هذا الموقف تتألف أساسا من      
  تحقق من عملیات االستحواذ الرئیسیة خالل العام مع الوثائق الداعمة؛• 
  الملموسة؛ لألصولالتحقق من الوجود المادي • 
  للسنة تم احتسابه بشكل صحیح؛تأكد من أن االستهالك • 
  .التحقق من صیانة وتحدیث الملف وسجل االستثمارات• 
  .تأكد من حمایة األصول• 
 االستنتاجات من الضوابط لدینا:  

  :وبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل من التعلیقات التالیة على حساب رأس المال     
  :دج وتتكون 000,00 67بقیمة  2013بلغ اقتناء المالي لسنة ) أ

  األصول الثابتة الملموسة - 
                               دج  000,00 67 : ...............المعدات المكتبیة

  .له ما یبرر هذا االستحواذ وسجلت بشكل صحیح 
الملف فنجد  اذالمحافظة على الممتلكات الشركة في ملف متكامل عن طریق التسجیل كل العملیات في ه) ب

  .من الضروري التنظیم األساسي
نه بصرف النظر عن الجانب القانوني في شأن نظام المحاسبة أأیضا، كما ذكر في تقریرنا العام الماضي ) ج

  .والمالیة، نجد أن الجرد الفعلي لألصول الثابتة في تعزیز جودة نظام الرقابة الداخلیة
من خالل االكتتاب من بولیصة التأمین ) الحریق واالنفجار(ر حمایة األصول، عززت الشركة ضد المخاط) د

  .تغطیة هذا الغطاء یبدو من غیر المعقول  834,67 174بقیمة  12 3112 4100010رقم 
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  :المتداولة التثبیتاتحسابات /  ثانیا 

 :المخزونات .1
 التحلیل الوظیفي:  

   بقیمة  31/12/2013بتاریخ  E.D.I.M.M.MA Spa EL OUED بلغ المخزون اإلجمالي لشركة
  :وكانت كتالي دج 503.55  170 5

  .2013سنة و  2012سنة یوضح حسابات المخزونات ب :)5- 3(الجدول رقم 
  دج: وحدة                                                                                      

الفروق بالنسب 
2012/2013  

 مبالغ في
31/12/2013 

 مبالغ في 
  تعیین  31/12/2012

(133 770,32) 5 072 230,65 5 206 000,97 
 بضائع
 

30 

13 550,00 98 272,90 84 720,00 
 تموینات أخرى
 

382 

    إجمالي المخزون  720,97 290 5 503,55 170 5 (219,42 120)

0,00 1 278 176,38 1 278 176,38 
قیمة  خسارة

  المخزون
29  

  مخزون صافي ال 544,59 012 4 327,17 892 3 (219,42 120)

                                      من إعداد الطالب اعتمادا على القوائم المالیة للمؤسسة :المصدر

  :إجراء الفحوصات

  :كانت الرقابة على هذه المخزونات  كما یلي 
  ؛31/12/2013موجودة في المیزانیة العمومیة بتاریخ  تأكد من أن مخزونات• 
  ؛ SCFتأكد من أن مخزون تم حسابه وتسجیله وفقا لنظام المالي الجدید• 
  التوفیق بین أرصدة الحسابات مع بیانات المخزون السلعي؛• 
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  .تأكد من حمایة األصول• 
   نتائج التدقیقات:  

  :یمكننا أن نجعل من التعلیقات التالیة على موقف األرصدةبعد االنتهاء من أعمال المذكورة أعاله، 
  :كما یلي 31/12/2013التي عقدت في  مخزونات .1
  دج 230,65 072 5 : ....................................مخزون من السلع -   
  دج272,90 98: ............................ مخزونات أخرى - 
  .2013ف المحاسبة لعام المحافظة على المخزون في مل.2
  .في تقریر العام الماضي نجد عدم وجود قرار اإلدارة في تحدید أسلوب إدارة المخزون ذكركما . 3
بعیدة لدعم الطبیعة  مخزونات فبتالي البد أن  تكون  EDIMMAحسابات التسمیات مخزونات لشركة .4

  SCF;         منسجمة ومتسقة مع التصنیف التي ینادي بها
  .یبدو القیمة التي یغطیها التأمین في حال حدوث حریق أو انفجار والمیاه الضرر معقولة ال.5
 .الجرد الفعلي كما ورد ال یجعل المقارنات الالزمة، في هذه الحالة یمكن إصدار كتیب المخزون فقط. 6
  توصیة:  

  :التالیة كما ذكر في تقریرنا العام الماضي، وذكرت حالة الطوارئ إلحداث تنفیذ التوصیة

  .بالوادي EDIMMAإعداد دلیل الحسابات المخزونات التي سوف تغطي خصوصیات شركة 

  :الحقوق.2

 التحلیل الوظیفي:  
 بقیمة 31/12/2013بتاریخ« E.D.I.M.M.A Spa EL OUED »كان إجمالي الحقوق لشركة 

  :دج وكانت كتالي  587,42 168 35

  .2013و سنة  2012یوضح جانب الحقوق بالسنة ):  6- 3(الجدول رقم  
   دج:وحدة                                                                                                   

 الفروق 
 مبالغ في 
31/12/2013 

 مبالغ في
31/12/2012 

  

  تعیین

 411  الزبائن 298,00 351 27 589,42 828 29 291,42 477 2
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 416  مدینین آخرین 345,00 267 3 982,41 503 4 637,41 236 1

 447  وما شابهها ضرائب 872,59 752 2 015,59 836 (857,00 916 1)

  إجمالي الحقوق  515,59 371 33 587,42 168 35 071,83 797 1
 29 خسارة في القیمة 374,14 254 2 374,14 254 2 0,00

صافي الحقوق  إجمالي 141,45 117 31         213,28 914 32   071,83 797 1   

  .من إعداد الطالب اعتمادا على القوائم المالیة للمؤسسة :المصدر

 إجراء الفحوصات:  
 ه حسابات مسجلة فعال في دفاتر؛ذإجراء اختبار المحاسبة وأن ه  
  المعلومات صحیحة ومنتظمة؛التأكد من أن جمیع المعلومات المتعلقة بحسابات الحقوق هي  
  نتائج تدقیقنا:  

  وبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل من المالحظات التالیة
  دج589,42 828 29برصید: العمالء.1
  كما یلي 31/12/2011التوازن یمثل تمویالت العمالء والتي عقدت في:  
  .دج 341,28 757 22برصید...........................العمیل   
  .دج248 071 7برصید.G’DIMMA........................عمیل .
  لك في أقرب وقت ممكن عن ذكما ذكر في تقریر العام الماضي، أن عمالء التجاریین یخضعون  لتأكید  و

  .طریق رسالة تأكید األرصدة
  دون  2013غایة  لى إ 2009دج المؤرخ في عام  374,14 254 2تم تجدید االعتماد المخصص بقیمة

  .31/12/2013٪ من قیمة عمالء التجاریین المدینین بتاریخ08تعدیل یمثل 
  .دج982,41 503 4برصید:  مدنین أخریین .2

  :التوازن هو كما یلي

  دج 982،41 37التجارة دائنة  
  دج 000.00 96المنح المستحقة  
  دج 000.00 4370مقدمي الخدمات  
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  .تكون هذه األرصدة لتسویة فوریة وینبغي أنكما ذكر في تقریر العام الماضي، 

  دج015,59 836برصید: الضرائب وما شابهها .3

  :كانت مقسمة كما یلي 

  262 270,00 tva دج  
  دج745,59 568 المشتریاتضریبة القیمة المضافة على  
 دج000,00 5   ةضریبة مقدم                          

  .شركة إلدارة األصولالفمن الضروري أن تعتني هذه المسألة الضریبیة بسبب تأثیره على  
 : السیولة المالیة.3

 التحلیل الوظیفي:  
            المتمثلة في حساب البنك بقیمة EDIMMA EL OUED  لشركة اإلجمالیةبلغة السیولة المالیة    

  :وكان التحلیل كما یلي ،دج254,36 381

  .2013و سنة  2012یوضح في حسابات الذمم المالیة بالسنة ): 3-7(رقم الجدول

  دج: وحدة                                                                                                 

نسب لفروق با
2012/2013  

 مبالغ في 
31/12/2013 

يمبالغ ف  
31/12/2012 

 

البنك تعیین  
   

65 015,79 72 590,78 7 574 ,99 
 BADRحساب بنك 

 

-318 085,38 274 094,09 592 179,47 
  CPAحساب مصرف 

 

0,00 3 233,48 3 233,48 
  BDLحساب
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 خسارة القیمة 528,51 336,01 31 807,50 30
 مجموع السیولة المالیة     516,45 603    254,36 381 262,09 222-

  .الطالب اعتماد على القوائم المالیة إعداد من  :المصدر 

 إجراء الفحوصات:  
  :لدینا من الفحوصات و التدقیقات ما یلي 

  ه حسابات متوفرة في  السجالت ؛ذإجراء اختبار المحاسبة  بأن ه• 

  .معلومات الحسابات  صحیحة ومنتظمةالتأكد من أن جمیع • 

 نتائج تدقیقنا:  
  :یمكننا أن نجعل من المالحظات التالیةوبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، 

  :الحسابات المصرفیة

  :2013/ 31/12بتاریخE.D.I.M.M.A EL OUED أرصدة جمیع الحسابات المصرفیة لشركة 

یوضح الحسابات المصرفیة لشركة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي بالوادي لسنة ):3-8(جدول رقم 
  دج: الوحدة                                                                                . 2013

بسعر 
  31/12/2013في

 حساب حساب  حالة البنك
 

 بنك

72 590,78 
 
274 094,09 
 
3 233,48 

 أنشأت
       

 أنشأت
       
أنشأت     

           
           

5121 
 
512300 
 
512400 

003 00 394 300 237 300 097 
 
004 322 401 700 7601 52 
 
005 00 367 401 76 349 11 97 

BADR 
 
CPA 
 
BDL  

  .تقریر محافظ حسابات: المصدر 



 دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي بالوادي              :الفصل الثالث
 

 

93 

  :البد على المؤسسة أن تشتغل  بالتسویات المصرفیة للمالحظات التالیة

 المبالغ المستحقة هي التي یجب تطهیره.  
 بدء اتصاالت مع قیادة مصرفBDL  في أقصر وقت ممكنواقع حل للنزاع لتجد في ال.  

  فحص وتقییم حسابات الخصوم لمؤسسة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي بالوادي:  الفرع الثاني

  :في هدا المطلب سنقوم بدراسة ثالث أجزاء من جهة الخصوم وهي 
  األموال الخاصة. 
  الخصوم الغیر الجاریة. 
 الخصوم الجاریة.  
  : األموال الخاصة: أوال

 التحلیل الوظیفي:  
    بقیمة 31/12/2013بتاریخ E.D.I.M.M.A Spa EL OUED یبلغ إجمالي األموال الخاصة لشركة 

  : دج وكانت كما یلي933,68 189 15

   2012یوضح وضعیة حساب األموال الخاصة لسنة ): 9- 3(الجدول رقم
  .دج: الوحدة.                               2013والسنة                                 

 الفرق2013/2012.
 مبالغ في 
31/12/2013 

 مبالغ في 
31/12/2012 

 البیان 

 اسم الحساب 
رقم 
 الحساب

  101 رأس مال الخاص     000,00 800 28 000,00 800 28 -

  106 احتیاط القانوني  453,68 113 4 453,68 113 4 -

سنة المالیةنتیجة ال 615,97 017 2 917,57 295 1 (698,40 721)  12  

 11 ترحیل من جدید (053,54 037 21) (437,57 019 19) 615,97 017 2
  إجمالي أموال خاصة  400,14 876 13 933,68 189 15 

  .من إعداد الطالب اعتماد على القوائم المالیة : المصدر 
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 إجراء الفحوصات:  
  : موال الخاصة كما یلي حول األكانت فحوصات الرئیسیة 

  ،,Spa E.D.I.M.M.A EL OUED دراسة واقع رأس مال لشركة• 

  .الخاصة  األموالالتحقق من جمیع الحركات ممارسة التي أثرت على • 

  .ضمان تخصیص األرباح المحتجزة• 

  االستنتاجات من الفحوصات :  
  :من المالحظات التالیةوبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل 

  :رأس المال المصدر. 1

دج، یتبع  000,00 800 28كما ورد في تقریر من رأس المال الصادر العام الماضي ویتكون من مبلغ
  المال  رأسلم تتبع سیاسة زیادة  شركة وهدا نجد أن الشركة, بإخالص في حسابات الشركة ولم یخضع أي تغییر

  :االحتیاطیات. 2

  :دج موزعة حسب نوع كما یلي453,68 113 4االحتیاطي بیتكون رصید 

  .دجlégale  .........................................400 000,00االحتیاطي 

  .دجstatutaire..................................... 13 495,00االحتیاطي 

  .دج958,68 699 3.................................. ختیاري االحتیاطي اال

  .2013ا القسم من حیث  تسجیل خالل السنة المالیة ذلم یتم أي تغییر في ه

  : نتیجة الدورة .4
  .دج  917,57 295 1بقیمة 2013للسنة المالیة  الصافي ربحال بلغ

  : أرباح محتجزة. 4

  :یليدج موزعة حسب نوع كما  437,57 019 19بقیمة  2013وبلغ الرصید أرباح محتجزة لعام    
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  دج956,32 224 16......................................... األرباح المحتجزة 

  دج481,25 794 2.....................................األرباح المحتجزة 

لى نظام الجدید إBCN   لك  من نظام القدیمذتم  التعدیل هنا في طریقة المحاسبیة مقرنة مع العام الماضي و 
SCF .  

  : خصوم  غیر جاریة/ثانیا

 التحلیل الوظیفي:  
بقیمة  31/12/2013 بتاریخ EDIMMA Spa EL OUED ةوبلغت الخصوم الغیر جاریة لشرك

  :دج وكانت كما یلي  418,04 259 21

یوضح فیه حسابات الخصوم الغیر جاریة لشركة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي لسنة ):10-3( جدول رقم
  دج:وحدة                                     .                        2013وسنة .  2012

رق فال
  2012/2013بین

 مبالغ في
31/12/2013 

 مبالغ في
31/12/2012 

 
ح/ر اسم الحساب  

-36 513,25 
-1221351,00 

2 888 556,54 
18 370 861,50 

2 925 069,79 
19 591 212,50 

 القروض المالیة
مةوسلف مستدی عتماداتإ  

164 
167 

-1256864,25 21 259418,04    22 516 282,29 
إجمالي الخصوم الغیر 
 جاریة

 

  .من إعداد الطالب اعتماد على القوائم المالیة :المصدر 

 فحوصات:  
  :وتألفت لدینا فحوصات على هذا البند بشكل رئیسي من     

  تأكد من أن الدیون هي دیون حقیقیة؛• 

أن جمیع المعلومات المتعلقة بدیون في البیانات المالیة متدرجة وأن هذه المعلومات صحیحة  التأكد من• 
  .ومنتظمة
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 االستنتاجات من الفحوصات لدینا:  
  :وبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل من المالحظات التالیة

  دج556,54 888 2برصید.............................. :القروض. 1

  :ما تبقى من هذا القسم یتكون أساسا من

  دج566,50 182 ......................بقیمة "تكسبت " قروض بمنطقة  
  دج309,04 307 2 .....................بقیمة"كوینین "قروض بمنطقة  
 دج681,00 398 ..........................بقیمة "جامعة " قروض بمنطقة  

الدین ویدعو إلى  أصولكما سبق ذكره في تقریرنا العام الماضي، مبررة هذه القروض حسب جداول استهالك 
  .تعلیق خاص

  دج861,50 370  18برصید ..................:مةعتمادات وسلف مستدیإ.2

  :ما تبقى من هذا القسم یتكون أساسا من

  دج 837,50 991 14 ................................... المساهمات األخرى 

  دج 337900,20...... اقات التقاعد استحق 

  :الخصوم الجاریة /ثالثا

 التحلیل الوظیفي:  
بقیمة  31/12/2013بتاریخEDIMMA Spa EL OUED  بلغت الخصوم الجاریة لشركة 

  :  دج وكانت كما یلي 448,70 721 36
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       2012حسابات الخصوم الجاریة لشركة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي لسنة یوضح ):11- 3( جدول رقم
  دج: وحدة                                  2013و

الفرق 
  2012/2013بین

 مبالغ في
31/12/2013 

 مبالغ في
31/12/2012 

 البیان 

 اسم الحساب
رقم 
 الحساب 

 401  الموردین 517,79 519 30 252,00 197 30 265,79 322-

 133  الضرائب 412,41 271 144,88 359 732,47 87

 168  قروض أخرى 108,68 387 6 051,82 165 6 056,86 222-

-456 590,18 36 721 448,70   37 178 038,88 
إجمالي خصوم 
 الجاریة  

 

  .للمؤسسةعتماد على القوائم المالیة باالمن إعداد الطالب :المصدر 

  الفحوصات:  
  :كانت الفحوصات كتالي

  إجراء اختبار المحاسبة لحسابات خصوم الجاریة  ؛• 

  تأكد من واقع نقدیة الخصوم الجاریة ؛• 

 نتائج تدقیقنا:  
  :وبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل من التعلیقات التالیة

  دج252,00 197 30 برصید: موردون .1

  :كما یلي 31/12/2013ستحقة للموردین بتاریخ هدا التقسیم یمثل المبالغ الم

  دج084,60 760 27برصید .G’DIMMA....................... موردون - 

  دج881,26 060 2برصید...........موردون المخزون والخدمات  - 
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  دج   286,14 376برصید ............. ....موردون األصول الثابتة  - 

  الممكنة بوسیلة اإلعتراف  اآلجالوفي أقرب , موضوع االعتراف  اإللزامالدیون یجب أن تكون على وجه
 .بالدین 

  دج   412,41 271برصید: الضرائب.2

  :كما یلي 2013/ 31/12یمثل رصید الدیون الضریبیة بتاریخ 

  .دج878,00 181برصید...............................مبلغ متضمن جمیع الرسوم- 

  .دج 58,00برصید....................... للخزینة الطابع المحصل- 

  .دج636,90 7برصید........ .... .............طوابع ضریبیة - 

- TAP" دج072,60 109برصید..................."رسم على نشاط المهني.  

 - IRG  دج 600,50 1برصید.................................الرواتب .  

 - IRG  دج898,88 53برصید ................................ االحتجاز.  

  دج   051,82 165 6برصید: قروض أخرى. 3

  :كما یلي 31/12/2013یمثل رصید القروض األخرى بتاریخ 

  دج626,20 291 2برصید.................... عمالء القطاع الحكومي مسبقا  - 

  دج636,97 272برصید..................... عمالء القطاع الخاص مقدما  - 

  .دج033,77 190برصید............................وكاالت االجتماعي - 

  .دج125,69 62برصید........................... ذمم دائنة أخرى  - 

  .ویتم تحلیل هذه األرصدة، ویجب أن ال تحتاج إلى تعلیق خاص
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  فحص وتقییم أعباء و إیرادات لمؤسسة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي بالوادي : المطلب الثالث

  .حسابات األعباء:الفرع األول 

في شراء قطع الغیار والزیوت  والقیام بتركیبها في العتاد الفالحي أثناء القیام  EDIMMAتتمثل أعباء مؤسسة   
  .إضافة إلى مختلف المصاریف واألعباء األخرى الخاصة بدورة النشاط. بعملیات الصیانة الالزمة

 تحليل جدول أعباء:  
  :كما یلي 31/12/2013بتاریخ « EDIMMA Spa EL OUED »كانت أعباء شركة 

أعباء مؤسسة لمؤسسة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي بالوادي  یوضح):12-3(جدول رقم 
  دج: وحدة                                                                    .2013و2012لسنة

 الفرق
 
2012 

2013 
 
 األقسام

 
ح/ر  

11 050 955,26 
 

8 716 117,46 
 

 60  مشتریات المستهلكة  072,72 767 19

 61  مصالح الخارجیة  242,95 563 293,92 380 949,03 182

مصالح خارجیة  966,44 258 1 907,13 026 2 940,69 767-
  أخرى

62 

      

 63  تكالیف العاملین  745,78 589 10 352,03 771 10 696,25 181-

 64  ضرائب ورسوم  124,60 701 295,94 556 828,66 144

      

 65  عملیة  أخرىتكالیف  067,26 190 214,91 055 3 147,65 2865- 
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 66  تكالیف مالیة  144,77 13 888,68 216 743,91 203-

-1770 690,54 3 404 732,17 
 
5 000,00 

1 634 041,43 
 
5 000,00 

  استهالكات ومؤونات

 ضرائب على الفوائد 

68 
 
69 

 
5 594 503,23 

 
29 127 802,34 
 

34 722 405,57 
 

عباءإجمالي األ  
 

 

  .من إعداد الطالب باالعتماد على القوائم المالیة للمؤسسة:المصدر 

 فحوصات:  
  :یلي لدینا فحوصات على هذا البند كما

  مدرجة في الحسابات حقیقیة  األعباءیدرج بأن. 
  یضمن بأن التشریع الضریبي قد أحترم. 
 التسجیل وحساب العملیات  أثناءة المبادئ المحاسبی مراعاة  

 تدقیقنا نتائج:  
  :وبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل من التعلیقات التالیة   

وكما تم ذكره في تقریر العام الماضي، ال یتم مصادقة المالحظات والفواتیر بواسطة شهادات الخدمة حتى ولو • 
  "شهادة الخدمة المقدمة"و " جید على الدفع"وافق علیها ذكر اإللزامي 

خاصة إلعداد التقاریر ودفع  EDIMMA Spa EL OUED الحاجة إلى دعم الجانب الضریبي من شركة• 
  .الضرائب المختلفة

  :مصروفات أخرى إداریة مشتركة تتكون أساسا من• 

  دج000,00 65الرسوم بمبلغ.  
 دج 067,26 125الرسوم استثنائیة تصل إلى . 
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  .إیراداتحسابات :الفرع الثاني 

اإلیرادات في المؤسسة في مبیعات البضاعة المتمثل في العتاد الفالحي وقطاع الغیار والزیوت، تتمثل عناصر 
  .وأداء الخدمات المتمثل في صیانة العتاد الفالحي إضافة إلى المراقبة التقنیة للسیارات كنشاط أساسي للمؤسسة

  اإلیراداتتحلیل جدول :  
  :كما یلي 31/12/2013بتاریخ « E.D.I.M .M.A Spa EL OUED »كانت إیرادات شركة    

.              2013و2012العتاد الفالحي بالوادي لسنة صیانة و  توزیعلمؤسسة  إیراداتیوضح ):13-3(جدول رقم 

  دج:وحدة                                                                                             

 
 الفرق

 
2012 

 
2013 

 
 أقسام 

 
ح/ر  

       

963 284,80 
 
11 294 823,80 

20 121 850.98 
 
0,00 
 

21 085 135,78 
 
11 294 823,20 

 مبیعات بضاعة
 
 خدمات  

700 
 
706 
 

-145 818,18 145 818,18 
 

 74 مساعدات مالیة  0,00
 

-8 155 075,07 
 
 

10 877 748,86 
 
 

2 722 673,79 
 
 

 منتجات أخرى
 

 

75 
 
 

915 263,25 
0,00 

 خسارة في 263,25 915
 القیمة  

78 

 
4 872 905,31 31 145 418.21                          

 
36 018 323,52 
 

 

 مجموع اإلیردات
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  .من إعداد الطالب باالعتماد على القوائم المالیة للمؤسسة:المصدر 

 فحوصات:  
  :وتألفت لدینا فحوصات على هذا البند بشكل رئیسي من

  تسجل الحقیقي لإلیرادات؛ تأكد من• 

  .تأكد من أن یتم احترام القانون الضریبي• 

  ضمان مراعاة مبادئ المحاسبة؛• 

 نتائج تدقیقنا:  
  :وبعد عملیات التفتیش المذكورة أعاله، یمكننا أن نجعل من التعلیقات التالیة   

یتطلب استعراضا عاما لغرض  NAPRكما لوحظ في تقریرنا العام الماضي، وتصنیفات األنشطة والمنتجات • 
التكیف مع طبیعة النشاط التجاري وبشكل أكثر تحدیدا في مجال تحدید المنتجات والمخرجات التي یجب أن 

  .تكون متفقة مع أغراض الشركة والرموز التي أذن بها أنشطة السجل التجاري المركز الوطني

  :یرادا ت أخرى إ

   دج  458,42 081 2العائد على الدیون الملغاة -
  :لدخل غیر عادي وكانت مقسمة كما یلي  دج642,87 641بمبلغ استثنائیةإیرادات  -

  . دج 106,39 22......................................تسدید• 

  .دج  950,00 9........................................تسدید • 

  .دج ........................................000,00 192 حصة• 

 بالواديعرض التقاریر المالیة لشركة صیانة وتوزیع العتاد الفالحي :  المطلب الرابع
المرحلة األخیرة التي یقوم بها  اآلنبعد إنهاء من مرحلتي تقییم نظام الرقابة الداخلیة وفحص القوائم المالیة تأتي 

 :وهي مرحلة إبداء رأیه في شكل تقاریر خاصة وهي كآتي, المراجع الخارجي
  . التسییرفحص تقریر 

  .اإلدارةتقریر مجلس تسییر 
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 .تقریر خاص عن اتفاقیات
  .تقریر خاص بأعلى خمس أجور في المؤسسة  -
  .تقریر حول نتائج السنوات السابقة -
  :التسییر  فحص تقریر/والأ

، فضال عن تلك في تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة مع مراعاة التحفظات والتوصیات المحددة       
،   ونحن نشهد بأن البیانات المالیة لشركة توزیع وصیانة العتاد " تعلیقات على القوائم المالیة"المصنوعة في 

وربح دج   987.49  852 126جمالي الكلي قدره ،  مع ورقة التوازن اإل  EDIMMAالفالحي بالوادي 
دج هي عادلة ودقیقة وتعبر بأمانة عن نتائج العملیات للسنة المنتهیة في  917,57 295 1قدره
31/12/2013.  

 :اإلدارةتقریر مجلس تسییر : ثانیا
. 2013، ونحن قمنا بفحص وتدقیق التقریر السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المالیة 4مكرر  715وفقا للمادة 

المعلومات الواردة في هذا التقریر وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمین  تساقاو لیس لدینا أي تعلیق على دقة 
  .31/12/2013على المركز المالي والبیانات المالیة المنتهیة في 

  :ة اجتماعات في التواریخ التالیةأربع إلىانعقاد مجلس إدارة  2013حیث تم في عام 
  .01/02/2013من  01الدورة رقم 
  .26/02/2013من  02الدورة رقم 
  .21/06/2013من  03الدورة رقم 
  .30/10/2013من  04الدورة رقم 

 :تقریر خاص عن اتفاقیات :ثالثا
یعدل ویتمم األمر رقم  04/25/93الصادر  في  93/08التشریعي رقم من المرسوم  628بموجب المادة 

  :مع القانون التجاري 26/09/75المؤرخ  75/59
أي اتفاق بین الشركة وأعضاء مجلس إدارتها إما بشكل مباشر أو غیر مباشر، تحت طائلة البطالن یجب أن "

  .الحساباتیخضع لموافقة مسبقة من مجلس اإلدارة، بعد صدور تقریر من مدقق 
األمر نفسه ینطبق على االتفاقات المبرمة بین الشركة وشركة أخرى إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها للشركة 

  "هو صاحب أو لیس مدیرا أو موظف في تلك الشركة 
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  .وفقا لهذه األحكام، ونحن أحیطكم علما بأن مدیر شركة أعطانا إشعار من أي اتفاق التي یشملها القانون
 :تقریر خاص بأعلى خمس أجور في المؤسسة :رابعا

یعدل ویتمم األمر  1993/4/25الصادر في   93/08من المرسوم التشریعي رقم  680تطبیق ألحكام للمادة 
لنا الشرف بإبالغكم المبلغ اإلجمالي المصادق علیه من القانون التجاري،  26/09/75 الصادر في 75/59

في مؤسسة  2013المحصلین على أعلى أجر خالل سنة لألجور المدفوعة لخمسة أشخاص 
EDIMMA/SPA.  بالوادي.  

  :كما هو مبین في الجدول التالي 
  دج: الوحدة .2013لسنة DIMMA/SPAیوضح أعلى خمس أجور مدفوعة في ): 3-14(الجدول رقم

  المهنة الراتب اإلجمالي صافي اإلجمالي
 

837 443,94 
507 370,97 
497 771,97 
467 232,89 

425 872,98 

 
976 919,94 
567 959,97 
556 084,87 
512 503,51 
463 783,85 

 
 المدیر العام
 رئیس الوكالة

 رئیس المصلحة التجاریة
 رئیس الورشة

 مراقب

 
01 
02 
03 
04 
05 

  المجموع 337,01 589 3 692,75 735 2

  .2013محافظ الحسابات لسنة تقریر : المصدر
  :السنوات السابقة قریر حول نتائجت/ خامسا

یعدل  25/04/1993الصادر في   93/08من المرسوم التشریعي رقم  6للفقرة  678تطبیق ألحكام المادة 
من القانون التجاري ، لنا الشرف بإبالغكم بنتائج مؤسسة 26/09/75الصادر 75/59ویتمم األمر 

EDIMMA/SPA   للمؤسسة رجة من سجل النشاطخالل كل سنة مالیة من السنوات الخمسة األخیرة المستخ .
  :و هي موضوعة كما یلي 
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  دج: الوحدة      .2013-2009یوضح نتیجة السنوات الخمس األخیرة : )15-3(: الجدول رقم

 سنوات األخیرة نتائج مالحظة
 خسارة

 ربح

 خسارة

 ربح

 ربح

(289 393.00) 

5 371 912.00 

(6 193 696,83) 

2 017 615,97 

1 295 918,77 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

  .2013تقریر محافظ الحسابات لسنة : المصدر
  :المصادقة/ سادسا

رغم المالحظات المذكورة سابقا ، إال أننا نرى أن المیزانیة المرفقة و قائمة نتائج األعمال المرتبطة بها تعطي 
، وقد تم EDIMMA/SPAصورة صادقة و عادلة للمركز المالي للمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي 

رف علیها ، و المطبقة على نفس األسس المتبعة في فحصنا لهذه القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة المتعا
  .العام الماضي ، كما تضمن بعض اختبارات للسجالت المحاسبیة و إجراءات المراجعة التي رأیناها ضروریة 
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  :خالصة الفصل 
, الفالحي تم إبرازه في هذا الفصل إلى تطبیق إجراءات المراجعة الخارجیة على مؤسسة توزیع وصیانة العتاد 

تحدید الكیفیة التي  فكانت دراستنا حول, وذلك بسرد ما توصلنا إلیه في الجانب النظري اتجاه الجانب التطبیقي
 معاییر األداء ، وكذلك ابرازتعتبر بمثابة مقیاس األداء المهنيالتي و  الخارجیة،  یتم بها ممارسة وظیفة المراجعة

حول مدى داللة للمراجع الخارجي الفني والمحاید  صراحة عن الرأيالذي یمثل وبكل  ٕاعداد التقریرو  المهني
تقییم نظام الرقابة الداخلیة ، وهذا من خالل القوائم المالیة الختامیة على المركز المالي الحقیقي للمؤسسة

 وٕاجراء ،2013للمؤسسة عن طریق معرفة النظام الداخلي وتقییمه وتقییم كذلك وفحص القوائم المالیة لسنة 
لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد لنا من خالل هذه الدراسة أن المراجعة الخارجیة حیث توص ،التعلیقات ونتائج علیها

لقوائم المالیة ومدى تطابقها مع القوانین ا مصداقیةوبصورة واضحة عن مدى  أعطتقد الفالحي بالوادي 
إدارة رشید و نظام رقابة داخلیة قوي و االلتزام ، وهذا نضرا لوجود مجلس والمعاییر الدولیة في علم المراجعة

المصالح لدیها  أصحابالدولیة،و هذا الذي یؤدي إلى زیادة مصداقیة الشركة اتجاه  بمعاییر المراجعة والمحاسبة
 . وتحسین عملیة صنع القرار، وبالتالي زیادة تفعیل نظام حوكمة الشركات فیها 
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 لألسواقبالنسبة  األهمیةمنتجة ومستقرة، وهي تعد في غایة  أعماللبیئة  األساس شركاتتوفر حوكمة ال      
الحوكمة وسیلة  أصبحتالمالیة و الشركات التي تسعى إلى الوصول لمكانة مرموقة في االقتصاد العالمي، كما 

لتعزیز الثقة في اقتصاد أي دولة ودلیل على وجود سیاسات عادلة وشفافة و قواعد لحمایة المستثمرین 
حسن اإلدارة الشركات في االلتزام المهني لقواعد  إدارات إلیهوصلت  متعاملین، ومؤشرا على المستوى إلىوال

    بیة االقتصاد لالستثمارات المحلیة وبالتالي زیادة جا د من الفساد نللح إجراءاتوالشفافیة والمحاسبة ووجود 
  و الخارجیة وتحسین قدرته التنافسیة 

األكثر فاعلیة والتي تساعد اإلدارة في التعرف على أهم المعوقات التي تواجه  األداةتعتبر المراجعة كما     
لعملیة مراجعة هو إبداء الرأي على القوائم ن الهدف الرئیسي وأالتنفیذ الفعلي السلیم لسیاسة المؤسسة خاصة 

أن عدم قدرة المراجع  اكم .وما إذا كانت هذه القوائم تمثل تمثیل عادال حقیقیة المركز المالي للمؤسسة, المالیة 
على اكتشاف الخطأ ومنع الغش ال یمكن اعتباره  قرینة على إهمال المراجع طالما قام بواجباته  وطالما كان 

   أن العرف المهني السائد یقضي بالقیام بمراجعة اختیاریة   إلىإضافة  ،صعوبة بمكان الكتشافهالغش من ال
  . أي استخدام العینة عشوائیة 

حیث وجدنا أنها جد  المراجعة الخارجیةومن خالل هذا البحث حاولنا إبراز الجوانب العامة ، المتعلقة بموضوع 
ل المقاییس واألدوات التي تتضمن لإلدارة العلیا تحقیق عدة ضروریة في المؤسسات ، كون أنها تتضمن ك

     أهداف ، تتمثل في حمایة أصولها والمحافظة علیها ضد األخطار وضمان دقة البیانات المحاسبیة والمالیة 
، بحیث یمكن االعتماد علیها وضمان االستجابة للسیاسیات الموضوعة ، من خالل إعداد تقاریر دوریة عن 

نشطة ، وكذا ضمان االستخدام االقتصادي الكفء لمواردها من خالل تجنب اإلسراف والقصور والتبذیر نتائج 
، الذي یعتبر أمرا ضروریا بالنسبة للمراجعة الخارجیة ، خاصة أن ظام حوكمة الشركاتنو  .استخداماتهافي 

على تقییم مدى إمكانیة االعتماد معاییر المراجعة وبالضبط المعیار الثاني من معاییر الفحص المیداني یرتكز 
على الرقابة الداخلیة ، فمن خالل هذا التقییم  یتم تحدید إطار المراجعة ونطاق الفحص ، ومدى ونوع 

لك طبیعة ومدى عمق أدلة اإلثبات الواجب جمعها ، ویعتمد المراجع ذاإلجراءات التي یجب علیه إتباعها ، وك
ء التوصیات الالزمة ، والخاصة بتحسین هذا النظام وتطویره إن لزم األمر الخارجي على هذا التقییم وذلك بإعطا

  .ذلك 

صة باختبار الفرضیات ونتائج عامة ، مع لخاانب الموضوع ، توصلنا للنتائج او فبعد معالجتنا وتحلیلنا لمختلف ج
  .مجموعة من االقتراحات 
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  : الدراسة اختبار فرضیات.1

ا البحث فقد تم الوصول لنتائج بخصوص الفرضیات ذوالمیدانیة التي اعتمدت في هدراسة النظریة انطالقا من ال
  :البحث كما یلي  ذاالتي تم اقتراحها في بدایة ه

المالیة  األزماتكبیرة، خاصة بعد ظهور  أهمیةتحتل مبادئ حوكمة الشركات وممارساتها ":األولىالفرضیة  -
بشكل جید وبالتالي تزید من  بإدارتهاحیث أنها تسمح للمؤسسات مختلف المبادئ والقواعد التي تسمح 

 إعطاءمن خالل  ا المفهومذفقد توصلنا من خالل الدراسة النظریة إلى وجود اتفاق على ه" مصداقیتها وكفاءتها
تضمن مجموعة من المعاییر واآللیات التي تحفز أسلوب إداري لعملیة اتخاذ القرار ت تعریف للحوكمة على أنها

المساهمین وأصحاب المصالح األخرى، وذلك لتحسین  تحميالمسیر و تضبط قراراته داخل المؤسسة ، و 
عن طریق تفعیل تصرفات  األداءمستوى األداء داخل المؤسسة وبالتالي تهدف إلى تحقیق الجودة و التمیز في 

یتعلق باستغالل الموارد االقتصادیة المتاحة من خالل تفعیل مبادئ الحوكمة  الوحدة االقتصادیة فیما إدارة
 . والیاتها للوصول إلى حوكمة جیدة للشركات

یحسن األداء في وهو ما  آلیاتهافعالیة فعالیة حوكمة الشركات تعتمد بشكل كبیر على " :الثانیةالفرضیة  -
سوق مال حتى یكون  ألیةالحوكمة احد أهم المقومات الالزمة  ا الفرض من خالل اعتبارذتحقق ه" المؤسسة

رؤوس األموال، أصبحت الشركات تعتمد على مجموعة من المبادئ واآللیات واإلجراءات لها القدرة على جذب 
من تطبیق مفهوم حوكمة الشركات فهو الحل المثالي لتحقیق مصالح مختلف األطراف ذات  للتأكدوالدعائم 

 .ؤسسة العالقة بالم
 "المراجع الخارجي تساهم في تفعیل نظام حوكمة الشركات أداءاستقاللیة وموضوعیة وجودة " :الفرضیة الثالثة  -

المؤسسة السنویة  أنشطةالمراجع الخارجي  رأیه المحاید والموضوعي حول  إبداءمن خالل  ا الفرضهذتحقق 
وتقیمه لنظام الرقابة الداخلیة، وهذا لتكون  واألخطاءوصحة وعدالة القوائم المالیة لها واكتشاف عملیات الغش 

المحیطة بها ؛ وبالتالي تفعیل نظام الحوكمة في  األطرافللمؤسسة صورة واضحة وشفافیة في التعامل مع 
  .  الشركة 

وحوكمة الشركات، مع الحاجة للنهوض بهما المراجعة الخارجیة  وجود عالقة موجبة بین" : الرابعةالفرضیة  -
الفرض فالجزائر من  ذاه ، نالحظ تحقق"لتحسین األسالیب التي تحوكم بها المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

خالل سعیها إلى االندماج في االقتصاد العالمي واالنتقال إلى اقتصاد السوق جعلها تخضع اللتزامات االنضمام 
ة وتعزیز التنافسیة وزیادة تحریر االقتصاد من التي تقوم على الشفافی اإلقلیمیةللمنظمات الدولیة و التجمعات 
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 الشركات إلزامتعزیز الشفافیة تم  إطارو توسیع مجال الحریات االقتصادیة، وفي  اإلعمالاجل تطهیر مناخ 
  واألخالقیاتفي الجزائر على اعتماد مراجع حسابات خارجي یعمل وفق مدونة للسلوك  ذات المسؤولیة المحدودة

بما یثبت توجه الجزائر نحو تدعیم مهنة المراجعة لتبني مبادئ  فقط األسهمیخص شركات  لزاماإلبعدما كان هذا 
   . الحوكمة مستقبال 

  :الدراسة  نتائجعرض .2

دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بكل من حوكمة الشركات و المراجعة الخارجیة، وكذا تبیان دور المراجعة بعد 
حوكمة الشركات االقتصادیة، ثم القیام بالدراسة المیدانیة تم الوصل إلى النتائج                الخارجیة في زیادة فعالیة 

  :التالیة 

 ذات العالقة بالمؤسسة  األطرافتمثل الحوكمة ، الكیفیة التي تدار بها الشركات و تراقب من طرف جمیع  -
ستغالل مواردها،والذي یعتبر كمؤشر لتحقیق للحكم على كفاءة إدارة الشركة في ا أداة، وبالتالي فهي بمثابة 

 .ذات العالقة اإلطرافوأهداف  ألهدافهاالشركة 
نابع من الحكم الراشد وهو ما حث علیه  ألنه اإلسالميمفهوم حوكمة الشركات غیر جدید على المجتمع  إن -

 الحنیف، انطالقا من القران الكریم والسنة النبویة الشریفة وسیرة الخلفاء الراشدین   اإلسالميدیننا 
یسمح باستخدام وتفعیل معاییر المراجعة  وٕاجراءاتأسلوب حوكمة الشركات بما یتضمنه من مبادئ  إن -

  . فاألطرااكبر من الشفافیة و المصداقیة في البیانات لخدمة مصالح مختلف  الدولیة لتحقیق درجة
نشاط المراجعة الخارجیة یعمل على اختبار مدى االلتزام بالسیاسة واللوائح والقوانین الموضوعة ، والمراجعة  -

 لتحقق من كفایتها ومدى انتظامها تیة لألنشطة وكافة اإلجراءات والعملیات لایلالمالیة و العم
تعمل المراجعة الخارجیة على منع وتقلیل حدوث األخطاء ، وهذا ما یزید الحاجة لها ، فباإلضافة إلى تقدیم  -

النصائح للمدیرین والمراجعین الداخلیین ، في محاولة لتقلیل ومنع األخطاء ، تسعى المراجعة الخارجیة أیضا 
سین األداء ، وبالتالي زیادة األرباح المسجلة وتح المر دودیةللحد من اإلسراف والضیاع الشيء الذي یزید من 

 .من طرف المؤسسة والحفاظ على سمعتها 
تعمل المراجعة الخارجیة للحسابات على زیادة القدرة على التوصیل المعلومات المحاسبیة وهدا من خالل إعداد  -

ها القوائم المالیة والتي عن كل المعلومات التي تتضمن اإلفصاحتقریر النهائي للمراجع والدي یحتوي على مدى 
 .اخل أو خارج المؤسسة االقتصادیةالقرارات د اتخاذتستخدم في عملیة 
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حیث أن المراجع الخارجي یقدم تقریره , تساهم المراجعة الخارجیة في زیادة المنفعة عند استخدام القوائم المالیة  -
اسبیة عند إعداد وعرض هده القوائم كما أنه النهائي ویضمنه رأیه الفني والمحاید حول مدى تطبیق المبادئ المح

 .یبدي رأیه في مدى تطبیق المبادئ المحاسبیة خالل مختلف الفترات السابقة 
ودلك من خالل طرق وأسالیب مختلفة تتمثل في الجرد الفعلي , یقوم المراجع بمراجعة عناصر القوائم المالیة  -

وكما یتأكد من صحة تقییمه وكدا تسجیله ,  األصلیة لألصل و فحص كل من ما من شأنه أن یثبت وجود وملك
 .   وهدا ما یزید من درجة الثقة والمصداقیة في العناصر المكونة للقوائم المالیة , محاسبیا 

  :االقتراحاتعرض .3

تساهم في تفعیل  أنالتي من شانها  اآلتیةالتوصیات  إدراجبناءا على الدراسة النظریة والدراسة المیدانیة یمكن 
  :لتطبیق حوكمة الشركات االقتصادیة، وهي  كآلیةدور المراجعة الخارجیة 

ضرورة العمل على تكوین المستخدمین و المدراء في مجال الحوكمة وجعلها منهجا تطبیقیا یحتد به كل  -
 .ومدیرف وظم

مة، والعمل على توفیر اإلطار ضرورة اإلسراع بااللتزام القانوني للمؤسسات الجزائریة بتطبیق مبادئ الحوك -
 .المؤسسي والقانوني كبیئة مناسبة لذلك 

 .تكییف تقاریر المراجعة الخارجیة مع التوجه الجدید نحو تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة    -
      بما أن طبیعة التكوین المؤهل لصفة الخبیر المحاسبي ومحافظ حسابات أصبحت ال تتماشى و االحتیاجات    -

الفعلیة لسوق الجزائریة  فنرجو من السلطات بفتح مدارس لتكوین خبراء محاسبین ومحافظي الحسابات كفیال 
ونركز هنا على , بتأهیل المتربصین علمیا وعملیا ومواكبة المستجدات الحاصلة في بیئة المراجعة والمحاسبة 

 .بصات یل سیاسة التر عضرورة اعتماد تدریس المناهج الدولیة للمراجعة وتف
لك نیة وذمات المهنیة القیام بفحص مختلف الحاالت لقضایا الغش التصرفات غیر القانو نقترح على المنظ   -

وكدا الطرق التي اتبعت إلخفاء دلك , التي استخدمت إلجراء التالعب في القوائم المالیة  األسالیببهدف معرفة 
 . ها أن تساعد في اكتشاف الحاالت السابقة في المراجعة التي من شأن اإلجراءاتتحدید  إلىبإضافة , 
االهتمام بالجانب التقني والعملي للمراجعة الخارجیة كمهنة مستقلة ووضع دراسات لحاالت المیدانیة الستفادة  -

 .الطالب الباحث من تطبیق المراجعة الخارجیة 
جهة الخاصة بالمخزن الفي على مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي بالوادي زیادة في عدد العمال ودلك  -
 .ودلك لتحقیق سرعة دوران مشتریات المؤسسة من العتاد وبیعه إلى الزبائن,
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 : أفاق الدراسة . 4

زیادة في  الدراسةجیة وكانت ار نوع من أنواع المراجعة وهي المراجعة الخ إلىالموضوع  ذافي ه م التطرقتلقد 
  .فعالیة حوكمة الشركات االقتصادیة

وغیاب هذا المفهوم عن العدید  فیما یخص تطبیق حوكمة الشركات، الوليالجزائر مازالت في بدایتها  أنما وب
تكون  أنوبالتالي فان هذا البحث ونتائجه تبقي الباب مفتوحا لبعض القضایا التي یمكن  ،من المؤسسات الوطنیة

   :قادمة وهي كالتالي  أبحاثا

 .تقاللیة المراجع وتفعیل حوكمة الشركات مدى فعالیة لجان المراجعة في تدعیم اس -
 .المرتبطة بها  واألطرافالمؤسسة  إلدارةمدى فعالیة تقریر مراجع الحسابات  -
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  قائمة المراجع

   : المراجع باللغة العربیة

  :الكتب : أوال
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مسؤولیات و إجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة , لسید أحمد لطفيأمین ا .5

 .2005مصر, اإلسكندریة, الدار الجامعیة, الخاطئة
, عمان, مؤسسة الورق, أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیة, حسین دحدوح, القاضيحسن  .6

1999. 
 ،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،مصر، یجیة وطنیة للحوكمةراتمن أجل است،حسین مصطفى هاللي .7

2007. 
 - عمان, دار أوائل النشر, الطبعة الثالثة, مدخل التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة ،حمادي التمیمي .8

 .2006, األردن
 .1980, عمان, مطبعة اإلتحاد, الناحیة النظریة ،تدقیق الحسابات, خالد أمین عبد اهللا .9

دار المستقبل ,خلیل محمود الرفاعي األصول العلمیة والعملیة لتدقیق الحسابات ,خالد راغي الخطیب  .10
 .1998,األردن,للنشر والتوزیع الطبعة األولى 

الدر الجامعیة الجدیدة للنشر، ,مصر, السلوك الفعال في المنظمات,صالح الدین محمد عبد الباقي  .11
2000. 

الدر الجامعیة الجدیدة للنشر، ,مصر, السلوك الفعال في المنظمات,صالح الدین محمد عبد الباقي  .12
2000. 

 . 2005طارق عبد العال حماد ،حوكمة الشركات ،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ،مصر، .13

, القاهرة, الدار الجامعیة, المراجعة بین النظریة والتطبیق, محمد ناجي درویش, عبد الفتاح محمد الصحن .14
1998. 
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مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات مصر،الدار ، نصر علي وشحاته السید شحاتهعبد الوهاب  .15
 .2007_2006الجامعیة،

مركز أمین للنشر , طبعة منقحة, أصول مراجعة الحسابات, لطفي حمود بركات, عبد سعد شریم .16
 .2007, الیمن -صنعاء, والتوزیع

    الدار الجامعیة، وحوكمة الشركاتمراجعة الحسابات ، الوهاب نصر علي وشحاته السید شحاته عبد .17
 .2007_2006،رمص ،
 2007عدنان بن حیدر بن درویش، حوكمة الشركات و دور مجلس اإلدارة، اتحاد المصارف العربیة،  .18
 2005، 1محسن احمد الخضیري، حوكمة الشركات، مجموعة النیل العربیة، مصر، ط  .19

 .1968, مصر, ار الجامعات المصریةد, المراجعة والرقابة المحاسبیة, محمد الخلیل محمد .20
 .1996 مصر،,اإلسكندریة, المكتب الجامعي الحدیث, أصول المراجعة, محمد الفیومي .21
 .1999, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, المحاسبة العامة للمؤسسة, محمد بوتین .22
 ،طبوعات الجامعیةدیوان الم محمد بوتین، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، .23

 . 2008،الجزائر
محمد سلیمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین، الدار الجامعیة،  .24

 2008,  مصر،

, الدار الجامعیة, األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات, عبد اهللا هالل, محمد سمیر الصبان .25
 .1997, اإلسكندریة

 .2002, اإلسكندریة, الدار الجامعیة, المراجعة الخارجیة, عبد الوهاب نصر علي, الصبانمحمد سمیر  .26
 .1990, بیروت, دار الجامعیة, المراجعة بین النظریة والتطبیق :محمد الفیومي, محمد سمیر الصبان .27
معیة محمد مصطفى سلیمان ،حوكمة الشركات و دورها في معالجة الفساد المالي و االداري،الدار الجا .28

 2006،اإلسكندریة ،مصر ،

القاهرة ,مركز المشروعات الدولیة، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بشأن حوكمة الشركات  .29
2004. 

 .2008المعتصم باهللا العریاني ،حوكمة شركات المساهمة ،الدار الجامعیة الجدیدة ، اإلسكندریة ،مصر، .30
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