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  �  دمة عامةمق�

   أ   

 

ن اهلدف أ، وعلى الرغم من يف هذا العصرالتطور السريع واملستمر يف شىت ااالت هو السمة الغالبة  أصبح
ت أثارا سلبية واضحة فإا قد خلف ،اجات اإلنسان املتزايدةتيحاأيت استجابة لتلبية ي دوافعهامن هذه التطورات و

وغريها من املشكالت اليت  ... وارتفاع درجات احلرارة مثل التلوث والنفايات ،والبيئية على النواحي االجتماعية
اهتمام الدول واحلكومات ذه املشكالت متمثال ذلك يف انشاء مجعيات فقد زاد  ،العامل يف مواجهتها حاليا هدجي

ووكالت محاية البيئة، وعمل ندوات وبرامج تطوعية للتوعية باألضرار البيئية، ونشر األنظمة والقوانني دف 
املفهوم احلديث  أوتفاعال مع املوقف السابق، نش ،نظيفة تسهم يف رقي اتمعات واحملافظة عليها ةبيئ إىلوصول ال

الذي يسعى لتحقيق  ، وهو منط التنموي)Sustainable Development(للتنمية وهو ما يعرف بالتنمية املستدامة 
بني األجيال احلالية واملستقبلية،  يعتربها ملكية مشتركة ألنهبالبيئة ومواردها، وذلك  اإلضراررفاه اتمع دون 

وهو أيضا الذي شهد تطورا كبريا  العاملة يف القطاع الصناعي املؤسساتعلى احلديث  وانعكس هذا املفهوم
اقتصادية مالية وحتقيق عوائد  ىن مسؤوليتها ال تقتصر علأاليوم ب اتاملؤسس على مما حتم ،البيئة تأثريا يف األكثر

ن تكاليف أذلك . امحاية اتمع والبيئة اليت تعمل فيه إىلمن انتاج السلع او تقدمي اخلدمات، بل أصبحت متتد 
، حتاسب عليهان أببل هناك تكاليف أخرى جديرة السلع ال تنحصر بتلك اليت تتضمنها التقارير املالية،  إنتاج

املوارد املادية والبشرية ملزاولة نشاطها لذا يكون من فاتمع يعد صاحب مصلحة يف املؤسسة من حيث انه أمدها ب
مما حقه الرقابة على إدارا وعلى كفاءا يف استخدام خمتلف املوارد، وله احلق يف معرفة أية تغريات تطرأ عليها، 

يئي، و أجزاء من تقاريرها السنوية للحديث عن أدائها االجتماعي والبأإعداد تقارير خاصة  إىل باملؤسساتادى 
وحىت تزداد الثقة يف تلك التقارير أصبحت املؤسسة تقوم بتدقيق والتحقق من أدائها االجتماعي والبيئي من قبل 

 إىلزيادة على ذلك فقد جلأت املؤسسة  ،والبيئي التدقيق االجتماعي ألمهية مدركة وحمايدين مستقلنيمدققني 
بشكل كاف على وظيفة مما جعلها تعتمد  ،عية والبيئيةتقوم بتغطية اجلوانب االجتما وضع أنظمة رقابة داخلية

  .للتأكد من العمليات اليت تقوم ا بكفاءة وفعالية التدقيق الداخلي وإعطائها األمهية الكبرية يف تغطية تلك األمور
ن أأدرك أطراف أصحاب املصلحة ، من طرف اتمع بكل طوائفه ةاملتزايد االهتمامات هوكرد فعل هلذ 
 ،وإمنا بتكاملها مع االستدامة االقتصادية االستدامة االجتماعية والبيئية علىال يعتمد فقط اليوم ملؤسسات جناح ا

جتماعية إصدار تقارير مدعمة ذات مدى واسع تغطي األمور البيئية واإل إىلاألمر الذي أدى بتوجه املؤسسات 
اوالت لتطوير عملية حملذلك فهناك حاليا  ،املستدامة ةميو التنأقتصادية واليت أطلق عليها اسم تقارير االستدامة واإل

حبيث أصبحت املؤسسة تقوم بتدقيق التنمية  ،من ناحية حتقيقها ألهداف التنمية املستدامة أداء املؤسساتتقومي 
تدامة جل تعزيز مصداقية تقارير التنمية املسأومن ، املستدامو الشاملاملستدامة استجابة منها للرقابة على أدائها 

و أارجني مكاتب حماسبة عامة اخل" احملققني"مدققني  إىلن عدد من املؤسسات تقوم بتقدمي تقاريرها إاملنشورة ف
على وظيفة  حصلتاليت  احلديثة تطورات أنكما جند . امكاتب استشارية متخصصة بغرض إبداء تأكيدها عليه

من اآلليات  ،متس جوانب التنمية املستدامة اليت وعة خدماتىل جممإ ،التقليديةاملالية نتقاهلا من اخلدمة إلالتدقيق 
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أهم العمليات  تعترب هذه األخرية من و ،)overnanceGorporate C( املهمة يف تفعيل حوكمة الشركات
الضرورية والالزمة حلسن عمل املؤسسات، وتأكيد نزاهة اإلدارة فيها، وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات 

يتصل بتفعيل دور جملس اإلدارة واملدريني ما خاصة  ،املؤسسات أهدافها وبشكل قانوين وبلوغ ولضمان حتقيق
احلفاظ على  إىلضطالع مبسؤوليام، وممارسة دورهم يف الرقابة واإلشراف على أداء املؤسسات، مبا يؤدي لإل

، املؤسسةمحاية مسار  ن حوكمة الشركات أصبح هلا دور فعال يفإوبتايل ف. مصاحل األطراف ذات املصلحة
  .املستقبل إىلو امتداد ذلك أ، سواء يف احلاضر احلايل اوتأكيد صدقها ومصداقيته

 يعرفه االقتصاد اجلزائري يف السنوات األخرية انفتاح املتزايد على األسواق العاملية الذي بدوبسبب اإل 
 منورو جزائرية، وما هلذه األخرية خاصة بعد عقد شراكة مع االحتاد األوريب ضمن االتفاقية الشراكة اال

الرائدة يف  على جماة املؤسسات العاملية أساسا مبدى قدرة املؤسسات اجلزائرية البليغة األثر مرتبطة االنعكاسات
ل التنمية ان هذه املؤسسات تطبق وتتبع جمموعة من املعايري واملبادرات الدولية يف جمأحيث  جمال التنمية املستدامة،

لتحسني فرصة التحول السريع حنوى اقتصاد السوق، وتسريع عملية االندماج االجيايب يف ولكن  ،امةاملستد
ركب التنمية املستدامة  إىلنضمام اإلن ال تتخلف عن أ على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية باالقتصاد العاملي، جي

ا تتطلبه ملوهذا توفري فرص اكرب لبقائها واستمرارها، لومواكبة التطورات يف بيئة األعمال  املنافسة املتزايدة ملواجهة
  .قية والشفافية يف إدارة املؤسساتمن توفري جو من الثقة، املصدا

  ةـاإلشكالي

وفق إطار عد مقتصرة على التدقيق املايل فقط، بل تطورت ت مل واخلارجيأالداخلي  سواء وظيفة التدقيق إن
 دقيقتقوم بت املؤسسات فأصبحت ،طة اليت تقوم ا املؤسسةكل الوظائف واألنشلتشمل حوكمة الشركات 

ومع ظهور األطراف ذات ، دامةاليت فرضتها التنمية املست وهذا نتيجة لتحديات، ةالبيئيو ةاالجتماعياجلوانب 
ليس فقط حول أدائها االجتماعي والبيئي، ولكن معلومات حول  طأصبحت املؤسسات اليوم حتت ضغ املصلحة

لتطوير عملية  اليوم راعي اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، لذلك فهناك حماوالتت يتال ستدامةالتنمية امل
تأكيد الدمة اخلطلب على الومن هنا وجد  ،تقومي أداء املؤسسات من ناحية حتقيقها ألهداف التنمية املستدامة

 :عرض مشكلة البحث من خالل التساوالت التالية ميكنوعليه  ،تدقيق التنمية املستدامةدف إىل  اليت  ديدةاجل

 ؟بينها وبني تدقيق األداء االجتماعي والبيئي العالقةماهو مفهوم تدقيق التنمية املستدامة وما  .1

 ؟ الصناعية اتيف املؤسس األداء املايل إىلإضافة  األداء االجتماعي والبيئيدقيق بت نالداخليو نوهل يقوم املدقق .2

من طرف  املايلأدائها إضافة إىل  االجتماعي والبيئيأدائها بتدقيق والتحقق من  الصناعية هل تقوم املؤسسات .3
 ؟ني اخلارجينياملدقق
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 ؟التنمية املستدامة مستقبال بتدقيق املؤسسات الصناعية وعي مدى ما .4

 ؟ةدييف املؤسسات االقتصا من جوانب التنمية املستدامةوالتحقق  لتدقيقل فيما تتمثل اآلثار احلوكمية .5

  فرضيات الدراسة

 .األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل األداء املايلتقوم املؤسسات الصناعية بقياس واإلفصاح عن  .1

إضافة إىل األداء املايل باملؤسسات  األداء االجتماعي والبيئي دقيقبت ناملدققون الداخليون واخلارجيويقوم  .2
 . الصناعية

 .مستقبال تدقيق التنمية املستدامةبالصناعية املؤسسات  هناك مستوى من الوعي لدى .3

 تفعيل حوكمة الشركات يؤدي اىل يف املؤسسة االقتصادية التنمية املستدامة جوانبتدقيق والتحقق من ن الإ .4
 .آليات حوكمة الشركاتو تفعيل بعض أالرقايب  الدورسواء من خالل توسيع 

  أهداف الدراسـة 

  :   بحث، واختبار صحة الفرضيات املتبناة، فان هذه الدراسة دف إىلباإلضافة إىل اإلجابة على أسئلة ال
   .يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية وحوكمة الشركات بيان واقع التنمية املستدامة - 
جلوانب االجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة يف ا إىلنطاق التدقيق الداخلي واخلارجي معرفة مدى مشول  - 

كتشاف وجهات نظر املؤسسات إ إىل البحث ، كما يهدف)املمارسة احلالية( اجلزائرية  املؤسسات الصناعية
وذلك ) املمارسة املستقبلية(الصناعية يف اجلزائر حول اخلدمة التأكيدية اجلديدة واملتمثلة يف تدقيق التنمية املستدامة 

 .احلديثة بالطلب على هذه اخلدمة التأكيدية مبدى استعدادهم

 الىت فرضتها يف ظل حتديات خصوصا حوكمة الشركات يف جمال اهات احلديثة للتدقيق والتحققجتاالتبني  - 
 .يف املؤسسات االقتصادية التنمية املستدامة

 .يف املؤسسات قياس وتقييم التنمية املستدامةمهمتها األساسية  ،تبني جمموعة من املبادرات العاملية - 

  أمهية الدراسـة 

  :البحث واهلدف منه ميكن إبراز أمهية البحث فيما يأيت تساؤوالتعلى ضوء طبيعة 
أصحاب املصاحل  ذختادية على اتمع والبيئة، وقد اتزايد االهتمام يف السنوات األخرية بتأثري املؤسسات االقتص - 

بالغ ، واختذت الشركات عددا كبريا منها لإلوالبيئية عددا كبريا من املبادرات لتقيم تأثري الشركات االجتماعية
ؤسسات وعليه البد من إضفاء املصداقية على املعلومات البيئية واالجتماعية اليت تفصح عنها املعن هذا التأثري 
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االجتماعية والبيئية عن طريق  بهتمام باجلوانواإل .التحقق منها من قبل جهة حمايدةاالقتصادية، وذلك عن طريق 
 . املدققني الداخليني

 ظل يف اجلزائر اهتمام تستقطب اليت املوضوعات أهم من الشركات حوكمةستدامة والتنمية امل موضوع اعتبار - 
 قصد ملؤسساتنا واملتنامية املاسة للحاجة يعود ذلك مردو ،وطنية وإستراجتية أولوية أصبح حيث الراهن الوضع
للمؤسسات  وأالوطين سواء لالقتصاد الواقعة  األمهيةمن جهة، ومن جهة أخرى  الداخلية التنافسية قدراا توطيد

وما تتطلبه يف ظل تبين اجلزائر نظام اقتصاد السوق واالنفتاح والرغبة يف االندماج يف االقتصاد العاملي، االقتصادية، 
 . املصداقية والشفافية يف تسري املؤسسات من توفري جو من الثقة

  أسباب االهتمام باملوضوع

 ؛لتنمية املستدامةلاإلستراجتية مبجال التخصص إدارة األعمال  عارتباط املوضو - 

يف ظل حتديات اليت فرضتها التنمية  اجلزائر يفالتدقيق  ملهنة بالتطورات واالجتاهات احلديثة االهتمام عدمهناك  - 
نظام  إىلحتوهلا  ظل يف ذلك إىل ة االقتصاد الوطينحاج رغمموضوع حوكمة الشركات  إىلوكذلك  ،املستدامة

 لى االقتصاد العاملي؛واالنفتاح عاقتصاد السوق 

يف موضع جيد ملسامهتها يف تفعيل التنمية من املهن اليت هلا مواطن القوة واعتبار خدمة احملاسبة والتدقيق  - 
 ؛ املؤسسات االقتصاديةاملستدامة يف

موضوع  إثراء يف اجلزائريني الباحثني انتباه للفت وحماولة اجلزائرية املكاتب يف اال هذا يف البحوث نقص - 
 .اجلزائرية األعمال البيئة على الدراسة

  حدود الدراسـة

املؤسسات الصناعية خاصة الفئات ذات  بعض على الدراسة جمتمع نطاق قتصرإ امليدانية الناحية من    
التنمية وانب جلالتدقيق عمليات  من حيث كيفية التقرير عن املدقق اخلارجي إىل ميتد العالقة باملوضوع، ومل

 ،ملوضوع الدراسة الفئات هذه نظر وجهات بتناول تعىن أخرى أحباثب الحقًا ذلك يتبع أمل أن على ،املستدامة
ومن الناحية اجلغرافية اخذ  ،تلويث للبيئة كثرألا الكبرية نطاق الدراسة على املؤسسات الصناعية اقتصر كما

كما مت يبني اآلثار احلوكمية  .للبالدعلى مستوى اجلهة الشرقية  لقطاع االمسنت املؤسسات الصناعية بعضالباحث 
ذه كسنة أساس هلم  2008  أما فيما خيص اإلطار الزمين فحددت سنة، لتطورات التدقيق والتحقق اخلارجي فقط

  .ملوضوع الدراسةواملمارسة املستقبلية  املمارسات العملية لدراسة ملعرفة واقع ا
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  منهجية الدراسـة

ا يف اجلزء النظري على املنهج الوصفي التحليلي وذلك لوصف عتمدنإضوء طبيعة مشكلة البحث يف 
ويف اجلزء امليداين من . تبني تطورات وظيفة التدقيق عرب الزمنعتمدنا على املنهج التارخيي لإو ،موضوع البحث

 يتقائمة استبيان الإجراء من خالل  ،من املؤسسات الصناعية بعضعتماد على منهج دراسة حالة على اإلالبحث مت 
ضرورة أملتها جمريات البحث امليداين قصد التعمق أكثر يف الدراسة ك الشخصية املقابلةمت تصميمها هلذا الغرض و

حيث مت استخراج املتوسطات  .SPSS- 17 وتنظيما وحتليلها باعتماد على برنامج جتميع البياناتمت و ،االستقصائية
، وبعض االختبارات مثل االختبار الثنائي ةوالنسب املؤوي احلسابية واالحنراف املعياري والتوزيعات التكرارية

    Least Significant Difference. واختبار اقل فرق دال  واختبار ستيودنت
  صعوبات الدراسة

  :أمههانظرا خلصوصية املوضوع وحساسيته واجهت الباحث صعوبات 
اجستري وأطروحة الدكتوراه يف وخاصة منها رسائل امل موضوع الدراسةالدراسات اليت تناولت نعدام إ - 

  ؛اجلامعات اجلزائرية

 ؛من طرف مؤسسات حمل الدراسة اخلاصة مبوضع البحث ةعدم تقدمي املعلومات والوثائق الالزم - 

املؤسسات حمل يف  املستجوبني من بعض الشخصية عدم اجلدية يف الرد على االستبيان أثناء عملية املقابلة - 
 ؛الدراسة

قع تواجد الباحث حيث تطلب األمر القيام بزيارات متعددة رغم رفض بعض بعد املؤسسات عن مو - 
 .يف الوقت احملدد نتقدمي املعلوما استقبالنا و املؤسسات

  الدراسات السابقـة 

حبوث او دراسات تناولت املوضوع يف اجلامعات اجلزائرية، ومع ذلك يف حدود علم الباحث ال توجد 
  :نب البحث واملتمثلة يف األيتميكن ذكر الدراسات اليت متس جوا

  الدراسات  بالغة العربية -

 ملنظمات االجتماعي األداء ملراجعة فكري إطار: االجتماعية املسؤولية حدود نبيل، حممد عالم :دراسة �

  .1991 ،7 عدد العامة، اإلدارة معهد الرياض، العامة، اإلدارة جملة ،النامي العامل دول يف األعمال
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 العاملية املهنية واملنظمات الباحثني وجهود االجتماعية، املراجعة مفهوم على الضوء إلقاء إىل الدراسة هدفت
 الدول يف االجتماعية للمراجعة الفكري اإلطار حتديد صعوبة إىل أدت اليت املسببات وحتديد اال، هذا يف والعربية
 مل األعمال ملنظمات االجتماعي األداء مراجعة موضوع أن إىل الدراسة وتوصلت .خاصة والعربية عامة النامية
 العربية، الدول فيها مبا النامية الدول يف للمحاسبة املهنية املنظمات جانب من االهتمام من الواجب بالقدر حيظ
 الدراسة وقت حىت أبعاده على يتفق ومل املعامل حمدد غري إطار هو - االجتماعي األداء ملراجعة العام اإلطار وأن

 تقنينه ميكن نشاط هو األعمال، ملنظمات االجتماعي األداء أن أظهرت قد التحليلية الدراسة وأن قاطع، بشكلٍ
 نتائجه عن والتقرير ومراجعته قياسه سبل حتديد ميكن وبالتايل ومتغرياته، وأهدافه وجماالته فئاته حتديد طريق عن

  .وسليم موضوعي بشكل
، 39، جملة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، الرياض، الد يئيمراجعة األداء الب، السيد أمحد السقا :دراسة �

  .1999 جويليةالعدد الثاين، 
بيان انعكاسات األداء البيئي على اعمال املراجعة حبيث تضمنت أهداف البحث  إىلهدفت هذه الدراسة 

املعايري املهنية املتعارف عليها عند  ةتبني املشكالت املمكنة عند مراجعة األداء البيئي، تقييم مدى كفاية ومالئم
أمهية تطوير مدخل إجرائي ملراجعة األداء البيئي، وقد تضمنت نتائج البحث  إىلمراجعة األداء البيئي، باإلضافة 

كما . تأثري نظم اإلدارة البيئية على هيكل الرقابة الداخلية، تأثري التزامات البيئية علة تقدير اخلطر الكلي للمراجعة
ت الدراسة جوانب القصور وعدم الكفاية يف املعايري املهنية احلالية وما يسببه ذلك من مشكالت للمراجع، أبرز

ذلك قدمت الدراسة منهجا إجرائيا مقترحا ملراجعة األداء البيئي يأخذ باعتباره األمور البيئية يف  إىلباإلضافة 
  .  مراحل خمتلفة

دراسة ميدانية ألراء عينة من : تماعية والبيئية يف األردن، املراجعة االجيوسف فرج جهماين :دراسة  �

  .1998، 2، ع12االقتصاد واإلدارة، م : ، جملة جامعة امللك عبد العزيزاملراجعني القانونني
 وذلك والبيئية االجتماعية املراجعة زوايا لبعض املراجعة نطاق مشول مدى حتديد إىلهدفت هذه الدراسة  

 للجانب عملهم يف يتعرضون املراجعني أن إىل وخلصت األردن، يف القانونيني املراجعني آراء استطالع خالل من
 املراجعة يف مستقبالً املشاركة يف راغبني غري وأم إمهاله، فيتم البيئي اجلانب أما مايل، منظور من االجتماعي

 لتزويد ضروري بالبيئة خاصة ةقانوني تشريعات صدور وأن لذلك، مالءمة أكثر احلكومية اجلهات وأن البيئية،
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 البيئية، للمراجعة مالئمة تعترب املالية احملاسبة يف مفاهيم عدة هناك أن كما عليها، االعتماد ميكن مبرجعية املراجع
  .للمنشأة البيئي األداء عن مستقل تقرير يفرد أن جيب وأنه

   ات بالغة االجنليزيةدراس -

� Gray, R,  current developments and trends in social and environmental, auditing 
international journal of auditing, N 3, 2000. 

إلقاء الضوء على جمموعة من التطورات األخرية فيما خيص جمال التدقيق البيئي  إىلهدفت هذه الدراسة 
ق والتدقيق، باعتبارمها جمالني من يف الواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة الىت التركيز على التصدي واالجتماعي

اخلدمات اليت تقدمها مهنة التدقيق، وركزت الدراسة على اعتباران التقارير البيئية واالجتماعية وركنا من أركان 
التطوير، وركنا أساسيا من أركان إدارة شؤون املؤسسات االقتصادية واالجتماعية يف بلد متحضر، يوجد فيه 

وجود  إىلقيق العدالة االجتماعية، من اجل ضمان مستقبل زاهر، وبالنتيجة هذه يؤدي حت إىلجمتمع بشري يسعى 
وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة انه جيب اإلفصاح عن األمور . عالقة مع احمليط البيئي بعيد عن جو االستثمار

تج عنه تزايد املصادقة والتدقيق، البيئية واالجتماعية للمسامهني، وان تزايد عدد التقارير البيئية واالجتماعية ين
وخاصة يف اجلامعات، عن طريق قيام هذه األخرية بإنتاج خرباء  ري اجلوهري بقيام ثقافة احملاسبةوإعادة النظر والتفك

قضية املسؤولية البيئية واالجتماعية كقضية جوهرية مرتبطة  إىل، وجيب النظر ...ميتازون بالتفكري الناقد املستقل
  .ميومة واالستمراريةمبفهوم الد

� hillary, R, developments in environmental auditing, managerial auditing journal, N 8 ,1995. 
ركزت هذه الدراسة على التطورات يف جمال التدقيق البيئي يف دول االحتاد األوريب، وأوضحت الدراسة انه 

ن تكون لديها سياسات بيئية أ جيل يف البورصات األوروبيةن الشركات اليت ترغب يف التسإطبقا للخطة احلالية ف
ن تقوم أونظام إدارة بيئية، وأهداف كمية حمددة للتطوير والتحسني املستمر يف األداء البيئي، وجيب  واضحة

الشركات بعملية التدقيق على فترات دورية منتظمة، مرة على االقل كل ثالثة سنوات، وتكون نتائج التدقيق يف 
ن ختضع كل من التقرير والقائمة للتحقق أنشر قائمة بيئية، على  إىلاإلدارة، باإلضافة  إىلتقرير تدقيق يرفع شكل 

  .   ا من قبل جهات خارجية حمايدةواملصادقة على صحته
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   البحث تقسيمات

لبحث على ختبار الفرضيات، مت تقسيم اتبعا لألهداف املتوخاة من البحث، وملعاجلة تساؤالت الدراسة، وإل
، تسبقهم املقدمة وتعقبهم اخلامتة اليت تضمنت تلخيص عام ملوضوع الدراسة و للنتائج املتوصل إليها، أربع فصول

  :بناء على النتائج املتوصل إليها، فكانت تقسيمات فصول الدراسة كما يلي قتراحاتاإلويف األخري مت تقدمي بعض 
من خالل تقدمي اإلطار العام حلوكمة الشركات " حلوكمة الشركات اهليكل واإلطار العام :"وليتناول الفصل األ -

بروزها على ساحة األعمال وتقدمي ماهيتها واملبادئ والقواعد اليت ترتكز  إىلمن املقدمة واألسباب اليت أدت 
م عليها معرفة اجلوانب التقيمية واألبعاد اليت تقوو ،قواعدهذه الجهود املنظمات الدولية يف وضع يبني و ،عليها

وواقع احلوكمة  حوكمة الشركات، ويف األخري مت عرض جتارب بعض الدول الرائدة يف جمال حوكمة الشركات
 .يف الدول العربية وخاصة اجلزائر

من خالل تقدمي ماهية التدقيق، وأنواع التدقيق واملدققني وتشكيلة " اإلطار الفكري للتدقيق:" يتناول الفصل الثاين -
 إىلاملعايري املهنية للتدقيق، و يف األخري مت التطرق  إىل، ومت التطرق واملبادئ اليت تقوم عليهاوالفروض  خدمام

 .ومسئوليات املدقق القواعد املنظمة هلذه املهنة من آداب وسلوك املهنة

تناول  "تالشركاري التنمية املستدامة ضمن إطار حوكمة يجتسيد مبادئ ومعايف دور التدقيق  :"يتناول الفصل الثالث -

هذا الفصل أهم التطورات اليت حدثت على وظيفة التدقيق الداخلي واخلارجي ضمن حتديات التنمية املستدامة يف 
الوظيفة التأكيدية احلديثة املتمثلة يف تدقيق التنمية  إىلاملؤسسة االقتصادية، حيث مت التطرق يف هذا الفصل 

إجراءات تدقيق األداء االجتماعي والبيئي ضمن  إىلالتطرق  ىلإاملستدامة ضمن إطار حوكمة الشركات، باإلضافة 
 . حوكمة الشركات طارإل وفقاالشامل واملستدام للتنمية املستدامة  رطااإل

تقدمي عام للمؤسسات حمل  ،حيثمن  "دراسة لبعض املؤسسات الصناعية:"تناول الفصل الرابعوأخريا،  -
 باإلضافةالتنمية املستدامة وحوكمة الشركات التعرف على واقع و مسنتالدراسة واملتمثلة يف مؤسسات صناعة اإل

ضمن اإلطار الشامل واملستدام يف املؤسسات حمل  ياالجتماعي والبيئ لألداء الداخلي واخلارجي واقع تدقيق إىل
نمية الدراسة، والتعرف على وجهات نظر هذه املؤسسات حول اخلدمة التأكيدية اجلديدة واملتمثلة يف تدقيق الت

  .املستدامة، وتبني اآلثار احلوكمية هلذه التطورات لوظيفة التدقيق



 

ل األولصالف  

الهيكل واإلطار العام لحوكمة الهيكل واإلطار العام لحوكمة الهيكل واإلطار العام لحوكمة الهيكل واإلطار العام لحوكمة 

 الشركاتالشركاتالشركاتالشركات
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  متهيد 

وذلك ، بطريقة وثيقة ودائمة تشكل املؤسسة نظاما مفتوحا على األطراف املكونة حمليطها واليت تتفاعل معه
 ،جيابيةإوجاذبيتها وتغري نظرة الغري هلا بصورة  مما يزيد يف مصداقيتها ،عالقتها مع بيئتهالبواسطة حتسني املؤسسة 

النظرة  من خالل هذهحيث و .ا بدال من أن ختضع لضغوطاته فقطباجيإثر فيه ؤوبذلك ستساهم يف تغيري حميطها وت
 ،أا تتجه صوب متطلبات القدرة التنافسية واألداء الفعال وحتقيق مزيد من الربح يتضح جليا، اجلديدة للمؤسسة

وبتبين مبادئ حوكمة ، ستمرارزمات واملخاطر وضمان البقاء واإلسىن هلا إدارة أحسن لألتتس وحبوكمتها
ذا املنهج اجلديد للمؤسسة يتوجب  .سليمةوفق أطر قتصاد سوق إ ةممارسمن ميكنها ركات يف عامل األعمال الش

 حقوق وواجبات ومسؤوليات األطراف الفاعلة الداخليني واخلارجيني عن املؤسسة -  بدقة –التركيز على ضبط 
 مهتماإلإىل ا الدولية املنظمات واهليئات هب تثوهو ما ح .مما يؤدي ا إىل التقليل من املخاطر اليت تواجهها

  .    قتصاد بصفة خاصةإلا ىباملبادئ السليمة اليت تسري عليها املؤسسات ألا اخللية املؤثرة عل
  :كما يلي مت تقسيمهولإلملام ذا الفصل 

  .حلوكمة الشركاتاإلطار العام   1/1

 .كاتمية واألبعاد التنظيمية حلوكمة الشرياجلوانب التقي 1/2
 .الدولية األعمال بيئة يف الشركات حوكمة 1/3

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألول األول األول األول ل ل ل ل الفصالفصالفصالفص

3 
 

  اإلطار العام حلوكمة الشركات   1/1

نتيجة للعديد من  ،العاملهتمام يف خمتلف أحناء اإللقد حظي مفهوم حوكمة الشركات بقدر كبري من 
 ن يريبالشركات املعنية أي املدواليت مل تؤثر فقط يف من هلم صلة مباشرة  ،الشركات احاالت الفشل اليت منيت

 بوجودها مثل املوظفني والعمالء واملوردين والبيئة على وجه اخلصوص املتأثرينولكن أيضا  ،واملسامهني واحملاسبني
نتائجه من خالل األزمة االقتصادية  العامل شهد قتصادي الذيضطراب اإلى اإلآخرومن جهة  هذا من جهة

ومن  ،عت لتعطي دفعة قوية لظهور موضوع حوكمة الشركات وتضعه يف املقدمةجتمإكل هذه العوامل ف ،األخرية
الشفافية ، فتقاد إجراءات الرقابةإن إقتصاديات القوية فنه حىت بالنسبة لإلأتبني  هذه األزمات االقتصاديةخالل 

  .ستثمرين فيهاوجمالس إدارات الشركات املسئولة وحقوق املسامهني جيعلها تنهار بسرعة مبجرد ضياع ثقة امل
  

  املقدمة واألسباب لظهور نظام حوكمة الشركات  1/1/1

  عوملة أسواق رأس املال 1/1/1/1

، قتصاد احلرقتصاد املوجه إىل اإللقد أدت العوملة وحترير األسواق املالية وحتول العديد من الدول من اإل
، ة متكنها من التوسع يف جمال نشاطهاإىل فتح أسواق جديدة ميكن من خالهلا أن حتقق الشركات أرباحا مرتفع

قتصاديات الدول إستثمارية جديدة بالشكل الذي يؤدي إىل منو وتقدم إثر يف خلق فرص أمن  ذا التوسعما هلو
وباملقابل أدت هذه العوامل إىل تعرض تلك الشركات إىل املنافسة الشرسة  .اليت تنتمي إليها تلك الشركات

قادرة على كسب مزايا  يف سبيل أن تكوننه أدرك أصبحت الشركات تف، أمساليةولقدر كبري من التذبذبات الر
البد عليها من البحث عن مستويات رأمسال تتعدى  ،العوملة وحترير األسواق املالية وجتنب تلك املنافسة الشرسة

ك أقل تكلفة يهدد وجود تلفأصبح عدم القدرة على جذب مصادر متويل ب ،مصادر التمويل التقليدية
فعدم متكنها من زيادة رأمساهلا عن  ،قتصاديات تلك الدول اليت تنتمي إليهاإبل ميتد األثر سلبيا على  ،الشركات

وأكثر من  ،جمرد شركات تابعة إىل الشركات املتعددة اجلنسياتجيعل منها ستثمارات جديدة إطريق جذب 
ن ما يشهده فإ ،يآخر ومن جهة، جهة هذا من 1.قد تواجه خطر خروجها من األسواق العامليةفإا ذلك 

نفصال إها تزايد نيترتب ع ،قتصاديات السوق وما يتبعها من حترير لألسواق املاليةالعامل اآلن من حترير إل
 ضرورة يؤدي إىلكل ذلك  نفصال امللكية عن اإلدارةإو، رؤوس األموال والتوسع يف حجم الشركات

ل هيكل تنظيمي يضمن محاية رؤوس األموال يف الشركات من خال، جديدة للرقابة بآلياتستعانة اإل
  .2واملشروعات

  

                                                           

 .11ص  ،2006 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري ،حممد مصطفي سليمان 1
حبوث وأوراق عمل مؤمتر متطلبات حوكمة الشركات  ،من اجل إستراتيجية وطنية للحوكمة من منظور إدارة الدولة  واتمع واحلكم الرشيد حسني مصطفى هاليل، 2

  .91ص ،2007 ، مصر،اإلداريةاملنظمة العربية للتنمية  وأسواق املال العربية،
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  نظرية الوكالة    1/1/1/2

وأول هذه املبادئ أن عالقة الوكالة تنشأ ، تعترب الفروض األساسية لنظرية الوكالة مباشرة وواضحة نسبيا
 .نفصال امللكية عن اإلدارة وسلطة الرقابة واختاذ القراراتإمن خالل 

 

  تعريف نظرية الوكالة  :أوال

 Jensen etقتصاد قتصاديني األمريكيني أصحاب جائزة نوبل لإلالفضل يف تطوير نظرية الوكالة إىل اإل يعود

Meckling نظرية الوكالة كعالقة  تعرف" :تعريفا لنظرية الوكالة على الشكل التايل احيث قدم، م1976 سنة
هذه املهمة تستوجب  ،لكي يقوم بدله ببعض املهام خرآصاحب رأمسال خلدمات شخص  شخص أمبوجبها يلج

  .1"نيابته يف السلطة 
     آخرشخصا ) املوكل أو املساهم(عن عقد يلزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص كما تعرب نظرية الوكالة  

سلطة  جزء من) املوكل الرئيسي( مبا يؤدي إىل تفويض  ،بنفسه لباألعماجل القيام أمن ) الوكيل أو املسري ( 
  2.ختاذ القرار للوكيلإ

وبصفة عامة من ، ثار بعض القرارات املالية من منظور اخلطر واملرد وديةآحتليل  أيضا نظرية الوكالة حتاول  
فهي حتاول أن توضح تأثري بعض القرارات املتخذة  ،ىخرأمنظور املصلحة ملختلف األطراف على حساب أطراف 

  3.حساب تعظيم الثروة جلميع األطرافاليت تكون يف فائدة طرف واحد على 
حيث ميكن  ،الوكالة ينتج عن عالقة توكيل تقع بني شخصني على األقلنظرية مفهوم مما سبق يتبني أن 

  :كتايل الوكالةأطراف  تقدمي
  ".األصيل"املوكل  يسمى :األول الطرف
ول يف إدارة شؤونه مبا فيها سلطة طريق الطرف األ عنالذي لديه التوكيل " العون" لوكيليسمى ا :الثاين الطرف

  .الرقابة و اختاذ القرار
  الوكالة  فروض: ثانيا

  :4نظرية الوكالة على ثالثة فرضيات أساسية وهي تقوم     

 منفعةخلق صراع  إىلتؤدي  ،اختالف الطبيعة السلوكية والتكوينية وكذا األهداف بني املسريين واملسامهني إن - 
 ؛خرتعداه فيما بعد لباقي األطراف اآلثنني لتإليف البداية بني ا

                                                           

  .89ص ،1991 العدد األول، ، جملة العلوم اإلدارية،لة ودورها يف تطوير مناذج الرقابة على األداءنظرية الوكاجنايت إبراهيم عبد العليم،  1
2 michael jensen and clifford smith, stockholder, manager, and creditor interests: applications of agency 
theory, harvard business school, p02, 26-01-2010,   
http://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?requesttimeout=50000000  

     pierre vernimmen, finance d’entreprise, 5eme edition, dalloz, paris 2002, pp 628-629.   4 

  
  .90ص  ،مرجع سبق ذكرهجنايت إبراهيم عبد العليم،   4
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عن ، ستغالل نفوذهإطريق  عنستراجتيات حتميه وحتفظ له حقوقه إلوضع  يةحسب هذه النظر ملسريا يلجا - 
وبذلك فهو  ،غريه بلاملسري ق ستقبلهاوالعمالء وكذلك حجم املعلومات اليت ي ينشبكة العالقات باملوردطريق 

 ؛"خاصة احلفاظ على قيمته يف سوق العمل" ةقبل مصاحل املؤسس أوال صيةالشخحتقيق مصاحله وأهدافه  ضليف
املسامهون  أيلج ،ةبالشرك املسريالعقد الذي يربط  رطحنراف الذي تعتربه النظرية إخالال بشهذا اإل ملواجهة - 

ظام حوكمة عن طريق إنشاء ن، تقوميية ورقابية تدابري ختاذإبللحفاظ على مصاحلهم  املسري السليب سلوكلتعديل 
الرقابة التبادلية بني ، دارةالشركات الذي ميلك آليات وأدوات رقابية وإشرافية داخلية تعتمد على جمالس اإل

 .األسواقاملباشرة للمسامهني وخارجية ممارسة من طرف  بةالرقا ذااملسريين وك
  الوكالة  مشاكل: ثالثا

 تالوكالء سياسا ميارسقد  تايلالوب، والوكيلاملوكل  أهداف ختالفإنطالقا من إمشاكل الوكالة  أتنش 
 علوماتالوكالء من فعل هذا لعدم متاثل امل متكنورمبا  ،"املوكلون"ال حتقق أفضل ما يرجوه املالك  ستراجتياتإو

  1.املتاحة للوكيل واملوكلني
تصرف  ذاإ حيث، الوكالء أداءواملراقبة على  قرارووظائف صنع ال اطرنفصال حتمل املخإمشكلة  كذلك 
 Conflits نفصال سوف تتسبب يف وجود صراعات عملية اإل نإف الذاتيةعالقة الوكالة حسب مصاحلهم  أطراف

 لتخفيض احلافز ذلك بعد األفراد هؤالء لدى ويكون ،الوكالة تكاليف حتملإىل  الصراع هذا أطرافمما يؤدي ب
 العائد لتعظيم الكافية العناية لوي مل الوكيل نأ سببها خسارة إىل األصيل أو املوكل تعرض حالة ويف ،هاتكاليف

 تجمهودا لقياس املباشرة الرقابة وسائل لديه ليس املوكل أن هو األمر هذا حدوث فرص من يزيد مما ،للموكل
 Moral Hazar اخللقي التخلخل مشكلة عليها ويطلق املعلومات إليه يقدم الذي هو األخري هذا أن كما ،الوكيل
 ختالفاإل نتيجة املشكلة هذه أوتنش Adverse Selection املناقض أو العكسي ختياراإل مشكلة أيضا ا ويرتبط

 يالحظ أن للموكل ميكن ال اليت احلاالت يف وتظهر ،والوكيل املوكل من لكل املتاحة املعلومات ونوعية كمية يف
 إذا ما حيدد أن املوكل يستطيع ال احلالة هذه يف أنه حيث، قراراته نتائج من والتحقق مباشرة بصورة الوكيل أداء
  .2املختلفة القرارات ختاذإ عملية عند ال أم املناسب البديل ختارإ قد الوكيل كان

 متاثل عدم و ،الوكيل عمل مراقبة على املوكل قدرة عدم خالل من أتنش الوكالة مشكلة أن فيتضح 
  .التعاقد طريف لكال املعلومات

  
  

                                                           

 ،2008 الرياض،، إمساعيل علي بسيوين، دار املريخ للنشر تعريب ومراجعة حممد سيد امحد عبد املتعال، ،) كاملمدخل مت( اإلدارة اإلستراجتية شارلزهل، جارديث جونز،  1
   .845ص 

 ،2007/2008 ، الدار اجلامعية، مصر،)املبادئ، التجارب، املتطلبات،شركات قطاع عام وخاص ومصارف،املفاهيم(حوكمة  الشركات طارق عبد العال محاد،  2
 .70ص
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   املاليةااليارات   1/1/1/3

 وكارثة، الدويل والتجارة عتماداإل لبنك الشهرية الفضيحة مثل األعمال تآملنش املذهلة ياراتاإل إن 
 يف التنفيذيني املسئولني ومكافئات مرتبات بني الكبرية والفجوة املتحدة الواليات يف واإلقراض دخاراإل بنوك

 يف وخاصة الشركات من الكثري هلا تعرضت ليتا فالساتاإل وكذلك ،1الشركات تلك أداء وبني الشركات
 ،م1999 عام الالتينية وأمريكا أسيا شرق ولد من عدد يف حدثت اليت املالية ياراتاإل ذلك ومثال املتقدمة الدول
 األمريكية املتحدة الواليات يف الطبيعي والغاز الكهرباء تسويق جمال يف تعمل كانت اليت Enron أنرن شركة وأزمة

 العاملية املالية واألزمة ،م2002 عام تصاالتلإل األمريكيةWorldcom  ورلدكوم شركة أزمة وكذلك م2001 عام
 ترجع ياراتاإل هذه إىل أدت اليت األسباب أهم إىل نظرنا وإذا ،املختلفة تداعياا ونراقب اليوم نعيشها مازلنا اليت

 يرجع احملاسيب الفساد أن مراعاة مع ،خاصة بصفة املايل فسادوال عامة بصفة واحملاسيب اإلداري الفساد إىل معظمها
 ،حماسبية معلومات من تتضمنه وما املالية القوائم صحة على وتأكيدهم احلسابات مراقيب دور إىل جوانبه حدأ يف

قد و ،قتصاديةاإل واملؤسسات الشركات هلذه املالية األوضاع عنها تعرب اليت احلقيقة املعلومات خالف على ذلك
 عناصرألبرز  اافقد تايلالوب، احملاسبية املعلومات يف الثقة انفقد أمهها السلبية اآلثار من جمموعة لكنتج عن ذ

  .جودا يوه أال متيزها
 أن جيب اليت األساسية الركائز من وأصبحت ،الشركات حوكمة مبفهوم هتماماإل زدادإ هذا لكل نتيجة 

 واهليئات املنظمات من العديد قامت بل ذلك على األمر يقتصر ومل ،قتصاديةاإل والشركات املؤسسات عليها تقوم
 كدبوري جلنة مثل، املختلفة االقتصادية واملؤسسات الشركات يف تطبيقه على واحلث املفهوم هذا مزايا بتأكيد

Cadbury Commity  سمإب الشركات حوكمة إطار لوضع تشكيلها مت اليت  Cadbury best practice امع 
 حوكمة مبادئ بوضع قامت اليت OECD والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة ،املتحدة اململكة يف م1992

 Blueكذلك جلنة ،يف الواليات املتحدة األمريكيةCalper  العامة املعاشات وصندوق م1999 عام الشركات

Ribbon Commity  يف الواليات املتحدة األمريكية كما مت إنشاء املعهد  ،م1999عام  اواليت أصدرت مقترحا
  .2 م2002ويف تركيا مت إنشاء املعهد التركي حلوكمة الشركات عام  الربازيلي حلوكمة الشركات

  
  
  
  
  

                                                           

 دليل إلرساء حوكمة الشركات يف القرن احلادي والعشرين، غرس حوكمة الشركات يف االقتصاديات النامية والصاعدة واالنتقالية،ون، آخررين لكوشتا هلبلينغ وكات 1
  .221ص  ،2003، اصدر مركز املشرعات الدولية اخلاصة، واشنطن الطبعة الثالثة،

  .3- 2 ص ، ص2009 ،42 جملة العلوم اإلنسانية، العدد ،من تداعيات األزمة املالية على بورصة عمان، دور احلاكمية يف احلد امحد زكريا الصيام 2
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  ماهية حوكمة الشركات 1/1/2

  )دداتاملفاهيم واحمل(حوكمة الشركات  1/1/2/1

  حوكمة الشركات  حول مفاهيم :أوال

وكان ذلك سنة  ،هتم مبفهوم حبوكمة الشركاتإمن  أولBerle et   Means  يعترب الباحثان األمريكيان
توصال إىل ضرورة فصل امللكية مسال كربيات الشركات األمريكية ومن خالل قيامهما بدراسة تركيبة رأ م1932

   1.عن اإلدارة وإىل إلزامية فرض رقابة على تصرفات املسريين محاية حلقوق صغار املسامهني
            أي حيكم ومنها أتت governجنليزية مشتق من الكلمة اإل Governance احلوكمةظ لفو  

…governance ,governore , governement ذا، احلوكمة بتتابع ،حاكم، اخل واليت تعين حكومةجتدر و 
 متخصصي من عدد ستحسنهإ وقد العربية اللغة مع العام األمني قبل من قتراحهإ مت قد املصطلح هذا أن اإلشارة

 حوكمة"  ستخدامإ قتراحإ مت ولذلك، بالقاهرة األمريكية باجلامعة العربية اللغة دراسات مركز ومنهم العربية اللغة
  .Corporate Governance 2 ملفهوم كمرادف" الشركات

 ،أي حوكمة الشركات Corporate Governance واخلرباء على مصطلح نيستقر رأي االقتصاديإ بذلك 
  .الرشيدة اإلدارة سلطات ممارسة أسلوب فهي  املصطلح هلذا عليها تفاقاإل مت اليت العلمية لترمجةا أما

 الدولية واملنظمات واهليئات والباحثني الكتاب طرف من الشركات حلوكمة املقدمة فيالتعار تعددتف 
اليوجد تعريف  ،لذلك تماعيةجواإل واملالية قتصاديةواإل التنظيمية األمور من الكثري يف لتتدخل تنوعت حبيث

     3:موحد نتيجة تداخلها يف النواحي  التالية
من ، داخليا بإشراف جملس اإلدارةإدارة الشركة  -  بناء عليها - حتدد احلوكمة القواعد اليت تتم  :الناحية الرقابية

سؤوليات بني خمتلف كما أا حتدد توزيع احلقوق وامل ،ستشارات املالية للمسامهنيمحاية املصاحل واإل لأج
عالوة على بيان القواعد واإلجراءات  ،سامهني وأصحاب املصاحلاملمن جملس اإلدارة و ،املشاركني يف الشركة

ومكافحة الفساد  ،وهو ما يساعد على الرقابة على كفاءة األداء، ختاذ القرارات املتعلقة بأمور الشركةالالزمة إل
لني يف وضع إستراجتية سليمة ؤوحتسني إدارة الشركة عن طريق مساعدة املسكما أا تؤدي إىل ، اإلداري املايل

  .لتخفيض املخاطر وإظهار الشفافية ،للشركة
 ،وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم مركزها التنافسي ،ستخدام املواردإتعمل احلوكمة على كفاءة : قتصاديةالناحية اإل

  .والنمو مبا ميكنها من جذب مصادر التمويل الالزمة للتوسع

                                                           

1 gerard charreaux, vers une theorie du gouvernement des entreprises, mai 1996, iae dijon - crego / latec, p 
03. 

  إصدارات مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن ،قاء الضوء على التجربة املصريةسبيل التقدم مع إل.. حوكمة الشركات رمني أبو العطا، ن 2
      .1ص  ،2003
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 ـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألول األول األول األول ل ل ل ل الفصالفصالفصالفص

8 
 

، وأسواق املال، مثل قوانني تنظيم الشركات، تتداخل مبادئ احلوكمة بالعديد من القوانني: الناحية القانونية
  .كما تساعد احلكومة على تقنني وحتسني األطر القانونية للشركات، والضرائب التدقيق ،احملاسبة

يئات واتمع اد واملؤسسات والشركات واهلن احلوكمة هي سبيل التقدم لكل من األفرإ: جتماعيةالناحية اإل
  .ميتد تأثريها ليشمل عدد كبري من فئات اتمعحبيث  ،قتصاد ككلن الشركة تعترب النواة لإلوذلك أل ،بصفة عامة

ف املتعلقة حلوكمة الشركات اليت قدمت من طرف بعض الباحثني والكتاب ييف ما يلي سرد لبعض التعار
  :وليةواملنظمات واهليئات الد

 ذلك النظام الذي وفقا له يتم تسري ورقابة املؤسسة: حوكمة الشركات على أا Cadburyتعرف جلنة 
وتقوم ، حنرافات الشخصيةكل اإللوتعتين بإعطاء الوسائل الالزمة اليت تسمح بإجياد التوازن املنطقي للسلطة تفاديا 

  1.ل املؤسسةالتدقيق وإدارة أعما ،على ثالثة ركائز وهي جملس اإلدارة
والتحكم يف  ،النظام اليت تتم من خالله إدارة الشركات"بأا  IFCتعرفها مؤسسة التمويل الدولية 

   2".أعماهلا
تساعد على  اليت عمليات، العايري، املنظمال ،عالقاتال ،قواعدالاإلطار العام الذي جيمع : تعرف على أاكما 

  : 3 أن حوكمة الشركات هيفيتبني ،ممارسة السلطة والتحكم يف الشركات
  .جمموعة من القوانني واللوائح والقيود التنظيمية املنظمة لعمل الشركة من الداخل واخلارج  :القواعد

خاصة ، تشمل مجيع العالقات املتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة أو ذات املصلحة بعمل الشركة :العالقات
واحلكومة  regulatorsفضال عن العالقة مع املنظمني والقانونيني  ،إلدارةبني املالكني واإلدارة العليا وجملس ا

  .واتمع الكبري احمليط بالشركةوالعاملني 

مثل نظم القياس ومعايري األداء ، جمموعة النظم اليت توظفها الشركة ملمارسة عملها وحتقيق أهدافها :النظم واملعايري
  .و غريها...وأخالقيات وسلوكيات املهنة  ،لتدقيق الدوليةواملعايري احملاسبية الدولية ومعايري ا

   :للتحكم يف مفهوم احلوكمة هناك عنصران مهمان مها :العمليات
  ؛املتابعة والرقابة أو عنصر التفتيش الكتشاف االحنرافات والتجاوزات -        
  .رافاتتعديل وتطوير عمل الشركة عن طريق الضبط والتحكم دف تصحيح االحن -        

  

                                                           

1 jaques renard, theorie et pratiques de l'audit interne, edition d'organisation, 6eme edition, paris, 2007, p439. 
2alamgir, 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. 

تداعيات األزمة  املؤمتر السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، ،)التجربة املاليزية(حوكمة املؤسسات املالية ودورها يف التصدي لالزمات املالية  سناء عبد الكرمي اخلالق، 3
  .07ص  ،2009 األردن، ،)األفاق،الفرص،التحديات(  االقتصادية العاملية على منظمات األعمال
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 يف الكفوءة اإلدارة حتفيز أو ضمان بكيفية تبحث واليت ،قتصاداإل حقول من حقل هي :آخر تعريف 
  1.التنظيمية اهلياكل وتصاميم، التشريعات، العقود ،مثل احلوافز ميكانيكية ستخدامإب املسامهة الشركات

 وأصحاب واملسامهني الشركات رةإدا بني تربط اليت التعاقدية العالقات من جمموعة :بأا أيضا تعرف
 أجل من أعماهلا وتوجيه الشركة ونؤش إلدارة تستخدم اليت واألساليب اإلجراءات طريق عن وذلك، فيها املصاحل
 مصاحل ومراعاة الطويل ىاملد ىعل املسامهني فائدة وتعظيم، ا واملساءلة والشفافية واإلفصاح األداء تطوير ضمان

  .2املختلفة األطراف
  .3جمموعة من اآلليات اليت تساعد املنظمة للوصول إىل حتقيق أهدافها املسطرة :بأا فتعر لككذ

ثل مفهوم حوكمة الشركات نظاما واسعا لتطبيق آليات وإجراءات حمددة ومعروفة حتكم مي :آخريف تعريف 
مفاهيم الشفافية  وتبين ،فئاتويف إطار هذه اإلجراءات يتم التركيز على تعزيز الثقة بني خمتلف ال، عمل املنظمات

   .4والرتاهة والعدالة واملساءلة والرقابة واملوضوعية لتحقيق األهداف البعيدة املدى
  5.يهاوتعرف بأا جمموعة العالقات اليت تربط بني مسريي املؤسسات ومسامه 

النظام الذي يتم خالله ذلك :" الشركات بأا حوكمة OECD والتنميةقتصادي إلمنظمة التعاون ا هتعرف        
وحيدد من خالله احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف األطراف مثل جملس اإلدارة واملديرين ، توجيه وإدارة الشركات

 ختاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركةإنه حيدد قواعد وإجراءات أكما ، واملسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل
  6".ليات الرقابة على األداءآالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقها ووكذلك حتديد اهليكل الذي يتم من خ

  :هي وكمة الشركاتحن أالسابقة نستنتج التعاريف  من 
 ؛اآللية والطريقة اليت مبوجبها يدير املديرون مسؤوليام جتاه املسامهني - 
 - املصلحة؛    ذات ىخراآل األطراف و املسامهني لصاحل إتباعه جيب نظام 

 رسات والكيفية اليت يتم ا رفع وضبط أداء الشركات؛ املما - 

                                                           

لد ، جملة اربد للبحوث العلمية، ايف الشركات املدرجة يف األسواق املالية  احلاكمية املؤسسية بني املفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع ظاهر القشي، حازم اخلطيب، 1
 .07، ص2006العاشر، العدد األول، 

، جملة الدراسات والبحوث -تطبيقية نظرية دراسة -  املالية األوراق سوق علي وانعكاساا احملاسبية ملعلوماتا جودة حتقيق يف الشركات حوكمة دور، إبراهيم أمحد حممد 2
  .07ص، 2005 العدد األول،  - بنها  –جامعة الزقازيق  ،التجارية

3
  benoit pige,  gouvernance, controle et audit des organisations, edition economica, parise, 2008, p07. 

 .535، ص2007 ، دار وائل للنشر عمان،اإلدارة اإلستراجتية منظور منهجي متكاملوائل حممد إدريس، ، طاهر حمسن ألغاليب 3
4 Grégory Abate et autre, Etude du gouvernement d’entreprise aux Etats Unis, au Royaume Uni et en 
France, Ecole des Mines de Paris, Juin 2000, p 03.                                                                                                                     
5 OECD, Principles of Corporate Governance, 1999, p 02.  
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تم مبعاجلة املشكالت ومواجهتها عن طريق جمموعة التدابري اليت يتم من خالهلا متابعة أداء إدارة الشركات  - 
 والرقابة عليها؛ 

 محلة حقوق ىعل حيافظ مبا، الشركة إدارة على للقائمني السليمة واملمارسات التطبيقات وتنظيم بإجياد تم - 
 ملعايري وفقاً بينهم تربط اليت التعاقدية العالقات صيغ تنفيذ حتري خالل من وذلك ،املصاحل وأصحاب األسهم

 ؛الواجبة والشفافية اإلفصاح
 أدائهم لتحقيق أهداف الشركة لىلة املدريني وحماسبتهم عءإلدارة نيابة عن املستثمرين مبساأن يقوم جملس ا - 

كما هو موضح  املقدمة نستنتج أن هناك أربعة أطراف تتأثر وترتبط حبوكمة الشركاتف يبناء على التعار
  :يف الشكل التايل

  الشركات حوكمة بتطبيق املعنية األطراف :1- 1 رقمشكل ال

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

،             الدار اجلامعية ،الاملراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس امل،لطفي امحد السيد أمني :بناء على باحثمن إعداد ال :املصدر
  .696ص ،2005 اإلسكندرية،

  الشركات حوكمة بتطبيق املعنية األطراف

 املسامهني

  

  

 تعظيم عن املسئولة هي
 وقيمة الشركة أرباح
  .املسامهني لصاحل األسهم

 

  

  

 راس يقدمون أم حيث
 على احلصول مقابل املال

 قيمة وزيادة األرباح
 .الشركة

 

 ساسيةاأل املصاحل ميثل

 وبعض للمسامهني
 ،أحيانا ىخراآل األطراف
 يقوم اإلدارة وجملس
 وتقدمي اإلدارة باختيار

 العامة التوجيهات

 على ويشرف للمدريني
 .شركةال أداء

  

 أن حيث املقرضني خاصة
 تعظيم يف تركزت مصلحتهم

 القروض، رد احتماالت
 معنية أطراف وهناك

 تتضمن هامة ىآخر
 واملوردين املوظفني
 .عامة بصفة واملواطنني

 

 املصاحل أصحاب اإلدارة اإلدارة جملس
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  الشركات حوكمة خصائص :ثانيا

 بسلوكيات أساسي بشكل يرتبط املفهوم هذا أن نستنتج ،الشركات حلوكمة املقدمة املفاهيم خالل من
 هذه يف افرتتو أن جيب اليت اخلصائص من جمموعة هناك تايلالوب ،األعمال مبنظمة العالقة ذات األطراف

   :1املفهوم هذا تطبيق وراء من الغرض يتحقق حىت السلوكيات
  والصحيح؛ املناسب األخالقي السلوك إتباع :نضباطإلا .1
  حيدث؛ ما لكل حقيقية صورة تقدمي :الشفافية .2
  ؛ضغوط نتيجة الزمة غري تأثريات توجد ال: ستقالليةإلا .3

  التنفيذية؛ اإلدارةو اإلدارة جملس أعمال وتقدير تقييم إمكان: املساءلة .4
  ة؛أاملنش يف املصلحة ذوي األطراف مجيع أمام وليةؤاملس: وليةؤاملس .5
 ة؛أاملنش يف املصلحة أصحاب اموعات خمتلف حقوق حترامإ جيب: العدالة .6

 .جيد كمواطن الشركة إىل النظر :االجتماعية املسؤولية .7

  :فيما يلي شكل يوضح خصائص حوكمة الشركات
  الشركات حوكمة صائصخ :2 -1 رقم الشكل

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  باحثال إعداد من :املصدر
  الشركات حوكمة مبادئ 1/1/2/2

 فإضافة  مبادئها وضع إىل الرامية املبادرات من العديد هناك، الشركات حوكمة ملفهوم املتزايد لالهتمام نظرا 
 اليت احلوكمة مارساتمل أفضل إرساء إىل الدولية واهليئات املنظمات من العديد حرصت، واحلكومات الدول إىل

                                                           

 .23، ص2005 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،) تطبيقات احلوكمة يف املصارف - التجارب -املبادئ–املفاهيم  (حوكمة الشركات طارق عبد العال محاد،  1

 االجتماعية املسئولية

 الشركات حوكمة
 اءلةاملس

 الشفافية

 ستقالليةاإل

 املسئولية
 العدالة

 باطضنإلا
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 جند الشركات حوكمة مبادئ  وضع يف الرائدة املنظمات فمن.صحيحة أسس على مؤسسات بناء إىل تدعوا
 الدولية املالية واملؤسسة ،CIPE اخلاصة الدولية املشروعات ومركز OECD االقتصادي والتعاون التنمية منظمة

IFC، العربية املصارف واحتاد UAB ،حيث هلا السليم والتطبيق اإلصالحات تعزيز إىل املبادئ هذه دف. 

 

    1قتصاديإلا والتعاون التنمية منظمة مبادئ :أوال

 واحلصول، اإلدارة جملس واختيار ،اجلمعية يف والتصويت ،األسهم ملكية نقل حق وتشمل: املسامهني حقوق .1
 .املالية القوائم تدقيقو ،رباحاأل من عائد على

 الدفاع يف حقهم وأيضا ،فئة كل داخل األسهم محلة بني املساواة ا ويقصد: للمسامهني تساويةامل املعاملة  .2
 املعلومات يف االجتار من أو ،فيها مشكوك دمج أو االستحواذ عمليات من ومحايتهم ،القانونية حقوقهم عن

 .التنفيذيني املدريني أو اإلدارة جملس أعضاء مع املعامالت مجيع على االطالع يف حقهم وكذلك الداخلية

 كذلك، احلقوق لتلك انتهاك على والتعويض، القانونية حقوقهم احترام ويتضمن :املصاحل أصحاب دور .3
 .املطلوبة املعلومات على وحصوهلم، الشركة على الرقابة يف مشاركتهم تعزيز آليات

 للشركة والتشغيلي املايل اءداأل مثل ،األمهية ذات املعلومات عن اإلفصاح ويشمل: والشفافية اإلفصاح .4
 املناسب الوقت يف املعلومات تلك كل عن اإلفصاح يتم حبيث ،املخاطر وعوامل اهلامة واألحداث وأهدافها

 .الكافية وبدقة خريأت بدون

 ومهامه، أعضائه اختيار وكيفية القانونية وواجباته اإلدارة جملس هيكل تتضمن :اإلدارة جملس مسئوليات .5
 .التنفيذية اإلدارة على اإلشراف يف هودور األساسية

  الشركات حلوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان .6

 مع متناسقا يكون أن جيب كما، وكفاءا األسواق شفافية تعزيز من كال الشركات حوكمة إطار يتضمن
  .2املختلفة نفيذيةوالت  والتنظيمية اإلشرافية السلطات بني فيما ولياتؤاملس تقسيم  بوضوح يبنيو ،القانون أحكام

  : وميكن تلخيص مبادئ اليت تقوم عليها منظمة التنمية والتعاون االقتصادي، كما هو مبني يف الشكل التايل

                                                           

  .90، صمرجع سبق ذكرهصطفى هاليل، حسني م 1
2 Organisation For Economic Co-Operation And Development, OECD Principles of Corporate Governance,  
Paris, 2004, P29.  
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  العمل وفقا للمعلومات الكاملة -1
  املعاملة العادلة للمسامهني-2
  تطبيق املعايري األخالقية-3
  السياسات عرض -4
  احلكم املوضوعي املستقل-5
  الوقت املناسب إلتاحة املعلومات-6

 

  .50ص ،2009الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،"دراسة مقارنة" دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداري حممد مصطفى سليمان،  :صدرامل

 

ضمان وجود أساس  -1

 إلطار فعال حلوكمة

 الشركات

حقوق املسامهني والوظائف - 2
 كيةحقوق املل ألصحابالرئيسية 

املعاملة املتساوية -3
 للمسامهني

 دور أصحاب املصاحل-4

 اإلفصاح والشفافية- 5

 مسئوليات جملس اإلدارة- 6

  ذو تأثري على االقتصاد الشامل- 1
  املتطلبات القانونية والتنظيمية يف نطاق اختصاص تشريعي- 2
  توسيع املسئوليات يف نطاق تشريعي- 3
 ملوارد للقيام بواجباملدى اجلهات السلطة والرتاهة وا - 4

  توفري احلقوق األساسية للمسامهني-1
  احلق يف املعلومات عن القرارات  -2
  احلق يف املشاركة بالتصويت-3
  الفعالة تسهيل املشاركة -4
  التصويت شخصيا او غيابيا -5
  اإلفصاح عن اهلياكل والترتيبات-6
  تسهيل املمارسة حلقوق امللكية-7

  ني معاملة متساوية معاملة املسامه-1
  يمنع التداول بني الداخلني والتداول الشخصي الصور- 2
 اإلفصاح عن العمليات- 3

  املصاحل وفقا للقانون او االتفاقات- 1
  بل انتهاك احلقوقاالتعويض مق-2 

  تطوير اآلليات للمشاركة- 3
  املعلومات يف الوقت املناسب - 4
  االهتمام باملمارسات - 5
  للدائنني آخروإطار لإلعسار - 6

  اإلفصاح عن السياسات- 1
  املستويات النوعية للمحاسبة - 2
  التدقيق اخلارجي- 3
  قابلية التدقيق للمسائلة- 4
  االهتمام باملمارسات- 5
  آخرو لإلعساراطار - 6
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   بازل جلنة مبادئ :ثانيا
 على تركز وهي فيةاملصر املؤسسات يف اخلاصة باحلوكمة خاصة إرشادات م1999 عام يف بازل جلنة وضعت

  :1التالية النقاط
 يتحقق اليت والنظم اجليدة للتصرفات املعايري من وغريها السليمة للتصرفات الشرف ومواثيق الشركة قيم - 

 املعايري؛ هذه تطبيق باستخدامها

  ؛ذلك يف األفراد ومسامهة الكلي جناحها قياس ميكن مبوجبها واليت ،جيدا معدة للشركة إستراجتية - 

 األفراد من املطلوبة للموافقات وظيفيا تسلسال متضمنا القرار اختاذ ومراكز للمسئوليات السليم عالتوزي - 
 للمجلس؛

 العليا؛ واإلدارة احلسابات ومدقق اإلدارة جملس بني الفعال للتعاون آلية وضع - 

 نع للمخاطر مستقلة وإدارة واخلارجي الداخلي التدقيق مهام يتضمن قوي داخلي ضبط نظام توافر - 
& Checks )ولياتؤاملس مع السلطات تناسب مراعاة مع العمل خطوط  Balances ) ؛    

 مع العمل عالقات ذلك يف مبا املصاحل تضارب فيها يتصاعد اليت املواقع يف املخاطر ملراكز خاصة مراقبة - 
 املؤسسة؛ يف سيةالرئي القرارات متخذي أو العليا واإلدارة املسامهني وكبار باملصرف املرتبطني املقترضني

 املوظفني أو للمدريني بالنسبة وأيضا ،سليمة بطريقة العمل حتقق اليت العليا لإلدارة واإلدارية املالية احلوافز - 
 ى؛آخر عناصر ترقيات أو تعويضات شكل يف كانت سواء

 .  اخلارج أو داخلمن ال سواء مناسب بشكل املعلومات تدفق - 

  ةالدولي التمويل مؤسسة مبادئ :ثالثا

 تراها عامة ومعايري وقواعد موجهات م2003 عام الدويل للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة وضعت
 أربعة مستويات على وذلك ،مالية غري أو مالية كانت سواء تنوعها على املؤسسات يف احلوكمة لدعم أساسية
  :2كالتايل

 اجليد؛ للحكم املقبولة املمارسات - 

 اجلديد؛ اجليد كماحل لضمان إضافية خطوات - 

 حمليا؛ اجليد احلكم لتحسني أساسية إسهامات - 

 .القيادة - 

                                                           

  .11، ص 2003، القاهرة، 55، الدالعدد الثاين ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة يف الشركات، النشرة االقتصادية، ، أسلوبالبنك األهلي املصري 1
    .هنفس 2
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 كما أساسية ركائز ثالثة على تقوم أا الشركات حوكمة ملفهوم السابقة واملبادئ املفاهيم من يتضح
  :املوايل الشكل يوضح

  الشركات حوكمة ركائز :4-1 رقم الشكل                                         

  
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .47ص، سبق ذكره مرجع، 2008 - 2007 ،محاد العال عبد طارق :ملصدرا

  الشركات حوكمة وحتمية أمهية  1/1/2/3

 املالية والفضائح ياراتاإل من للعديد نتيجة وذلك ،هتماماإل من بقدر الشركات حوكمة مفهوم حظي 
 ضطراباتواإل أسيا شرق ودول املتحدة تالوالياب شركاتال كربيات اخلصوص وبوجه العامل شهدها اليت
 حوكمة مفهوم ظهور على ساعدت عوامل كلها ،الدول من العديد تشهدها اليت املستمرة احلالية قتصاديةاإل

 االتصاالت وسائل يف والتطور االقتصاد حترير مثل العوملة إجراءات إىل ضافةاإلب، الريادة يف وجتعله الشركات

 واملسائلة الرقابة املخاطر إدارة األخالقي السلوك

 من السلوكي االلتزام ضمان
  :خالل

 ؛احلميدة بأخالقيات االلتزام  -

 املهين لوكالس بقواعد االلتزام  -
  ؛الرشيد

 مصاحل حتقيق يف التوازن  -
  ؛باملنشاة املرتبطة األطراف

  ؛املعلومات تقييم عند الشفافية  -

 االجتماعية باملسؤولية القيام  -
  .نظيفة بيئة على واحلفاظ

 يف املصلحة أصحاب ادوار تفعيل
  :املنشاة جناح

 سوق هيئة مثل عامة رقابية أطراف-
 ،،البورصة الشركات ،مصلحة املال

  .وكالبن حالة يف املركزي البنك

  :مباشرة قابيةر أطراف

 ،جلنة اإلدارة جملس املسامهون،-
 الداخلون املراجعة،املراجعون

  ؛اخلارجون ،املراجعون

 ،العمالء، املوردون :يآخر أطراف-
  .،املقترضون املودعون املستهلكون،

  .املخاطر إلدارة نظام وضع

 إىل املخاطر وتوصيل اإلفصاح
 .املصلحة وأصحاب املستخدمني
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          املؤسسني املستثمرين زيادة مع الشركات ملكية أشكال يف التحويالت إىل ضافةإلاب املال أسواق وتكامل
 إىل أدت اليت العوامل أهم يلي وفيما ،الشركات حوكمة إىل احلاجة زادت ،املسامهني نشاط وزيادة واخلصخصة

  :1الشركات حوكمة وحتمية أمهية
 هذا أدى وقد ،كربأ منافسة هتواج حيث، العاملية املالية األسواق إىل لدخولل الشركات من العديد العوملة جترب - 
 لتحقيق األسواق يف والتوسع ستحواذاإل وعمليات الشركات ندماجإلكرب أ دور ووجود اهليكلة إعادة إىل

 أسواق إىل لدخولل حباجة الشركات نإف  عوملته يزداد الذي قتصادياإل النظام ظل ويف ،الشركات على السيطرة
 ذي من أكثر أصبحتاليت  الشركات إدارة قواعد وجودة ،ستثمارواإل املال رأس جلأ من والعاملية ليةاحمل املال
 املؤسسون املستثمرون يضعه واضح عامل أصبحت الشركات حوكمة وقواعد ،واإلقراض ستثمارلإل املعيار قبل
 مقتنعون الدوليني املستثمرين أن كما ،امللكية وخماطر ستثمارباإل خاصة القرارات ختاذإب القيام عند معتباراإ يف
 على اإلدارة جمالس حتفز املسامهني مشاركة نأو األداء وتشجع املخاطر من تقلل الشركات حوكمة قواعد نأب

 رؤوس جلذب تنافسية مبيزة تتمتع جيدة إدارة قواعد لديها اليت والشركات ،البعيد املدى على كربأ عوائد حتقيق
 املسامهني؛ مشاركة على قواعدها تشجع ال اليت الشركات تلك من أكثر األموال

 من أعلى ومستوى كفاءة أكثر شركات قطاع تعين األفضل اإلدارة قواعد نإف ككل قتصاداإل إىل بالنسبة  - 
 خدمات وتقدم جديدة أسواق لدخول الشركات تدفع واسع خبيال تتمتع اليت النشطة فاإلدارة، قتصادياإل النمو
 بسرعة؛ اخلارجية الضغوط مواجهة تستطيع كما للمستهلكني ةرخيص أو/و جيدة

 اخلاص القطاع مستثمري احتياجات تلبية على ،العامل مستوى على والشركات احلكومات اخلصخصة أجربت - 
 جيدة؛ إدارة بقواعد يطالبون الذين

 من ملزيدا جلذب بالشفافية تتسم اليت اإلدارة إجراءات من مزيد على الشركات إدارة قواعد تشجع - 
 االستثمارات؛

 استراجتيات بوضع يتعلق فيما ،الشركات إدارة حتسني على تساعد الشركات حوكمة إجراءات حتسني - 
 املرتبات نظم وان ،بالعمل تتعلق سليمة ألسباب تتم واالستحواذ االندماج عمليات أن من والتأكد الشركة
 األداء؛ تعكس

  املتبعة؛ النظم يف األزمات جتنب على يساعد واملقرضني ملستثمرينا مع التعامل يف للشفافية معايري تبين إن - 

 لتحقيق باستمرار ويزداد ضروري شيء املنافسة على وقادر قوي شركات لقطاع الناشئة االقتصاديات حاجة - 
 .ككل اتمع على بالنفع ويعود االقتصادية الصدمات يتحمل الذي املستمر النمو

                                                           

  .718- 716ص ص  ،مرجع سبق ذكره أمني السيد امحد لطفي، 1
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 وحتسني املخاطر تقليل يف تساهم سوف الشركات حلوكمة اجليدة ارساتاملم أن دجن من خالل ما سبق 
 يف املنافسة على والقدرة االقتصادي األداء ودعم االستثمارات جذب على وتساعد لألسواق التطور وفرص األداء
  :1التالية األهداف حتقيق خالل من وذلك، الطويل املدى

 أن حيث اإلدارة مراجعة مصلحة ذات لكل يسمح مبا ساءلةامل وحق الشركة معامالت يف والشفافية العدالة  - 
 الفساد؛ مواجهة يف تقف احلوكمة

 حدوث ملنع معهم التعامل يف الشفافية معايري بتبين وذلك عائدهم وتعظيم عامة بصفة املسامهني محاية - 
 األزمات؛

 أمام اإلدارة حماسبة معها ميكن إدارية هياكل وجود ضمان خالل من وذلك الشركة يف بالسلطة املتاجرة منع - 
 املسامهني؛

 ؛لتدقيقوا احملاسبة نظم تكامل خالل من الشركة أموال استخدام وحسن املايل األداء تدقيق ضمان - 

 الرشيدة؛ احلوكمة قواعد ضوء يف للشركة االجتماعية وليةؤاملس على اإلشراف - 

 .األداء كفاءة ادةوزي االستراجتيات تطوير على واملساعدة الشركة داخل اإلدارة حتسني - 

  الشركات حوكمة حمددات  1/1/2/4

 احملددات من جمموعة تتوافر أن جيب احلوكمة قواعد تطبيق مزايا من االستفادة من الشركات تتمكن لكي
  :2جمموعتني إىل احملددات هذه نقسموت ،الشركات حوكمة لقواعد السليم التطبيق تضمن اليت

  اخلارجية احملددات: أوال

 : يف تتمثل وهي ىخرأل دولة من خيتلف وقد، الشركات خالله من لمتع الذي املناخ أو يئةالب متثل 

 املتعلقة والقوانني املال سوق وقوانني الشركات قوانني مثل األسواق يف العمل تنظم اليت واللوائح القوانني - 
  االحتكار؛ منع على تعمل واليت املنافسة تنظم اليت القوانني وأيضا، باإلفالس

 يشجع الذي املناسب بالشكل، للمشروعات الالزم التمويل توفري يضمن حبيث جيد مايل نظام وجود - 
 الدولية؛ واملنافسة التوسع على الشركات

 على الرقابة إحكام طريق عن وذلك، والبورصات املال سوق هيئات مثل الرقابية واألجهزة اهليئات كفاءة - 
 والتطبيق املناسبة العقوبات وضع وأيضا، تنشرها اليت واملعلومات البيانات وسالمة دقة من والتحقق الشركات

 الشركات؛ التزام عدم حالة يف هلا الفعلي

                                                           

  .09، ص2001 ، دليل تأسيس حوكمة الشركات يف األسواق الصاعدة،مركز املشروعات اخلاصة الدولية 1
  .20ص  ،مرجع سبق ذكره، 2006 حممد مصطفي سليمان، 2
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 تضمن واليت واألخالقية واملهنية السلوكية بالنواحي أعضائها التزام ضمان يف احلكومية غري املؤسسات دور - 
 سبيل على احملاميني ونقابات ملدققنيوا اسبنياحمل مجعيات يف احلكومية املؤسسات وتتمثل ،بكفاءة األسواق عمل
 .املثال

  الداخلية احملددات: ثانيا

 القرارات اختاذ كيفية توضح سليمة إدارية هياكل وضع وتتضمن، الشركة داخل واللوائح القوانني تشمل 
 مثل شركاتال حوكمة بتطبيق املعنية األطراف بني والواجبات والسلطات املسؤوليات وتوزيع ،الشركة داخل
 يف تعارض وجود عدم إىل يؤدي الذي بالشكل وذلك، املصاحل وأصحاب واملسامهني واإلدارة اإلدارة جملس

  .الطويل املدى على املستثمرين مصاحل حتقيق إىل يؤدي بل ،األطراف هذه بني املصاحل
 :وايلملالشكل اميكن توضيح حمددات حوكمة الشركات بشكل خمتصر وفق 
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  الشركات حوكمة حمددات:5-1 رقم الشكل
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 العوامل من ىخرأ مبجموعة تتأثر بدورها هي اخلارجية أو الداخلية سواء احملددات هذه أن املالحظ من 
 دولة من ختتلف فهي ،األفراد لدى والوعي التعليم ومستوى ا واالقتصادي السياسي والنظام الدولة بثقافة املرتبطة

 موحد نظام هناك ليس هأن مبعىن  ،السوق يف املنافسة ودرجة الكلي االقتصاد سياسات املثال سبيل على ىخرأل
  .  النتائج نفس عل احلصول إىل تطبيقه ويؤدي الدول مجيع يف يطبق أن ميكن
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 املعلومات توافر عدم من تقلل اليت اجلهات وتلك املدين واتمع اإلعالم ووسائل الذاتية اإلدارة وكيانات  اخلاص لقطاعا عناصر إىل تشري اخلاصة املؤسسات
.لإلدارة االنتهازي السلوك على الضوء وتلقي الشركات مراقبة درجة من وترفع  
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من خالل دراسة املبحث األول ميكن وضع إطار متكامل حلوكمة الشركات كما هو موضح يف الشكل 
  : التايل

  إطار متكامل حلوكمة الشركات:6-1 رقم الشكل
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  جهود املنظمات الدولية يف وضع قواعد حوكمة الشركات  1/1/3
  ملموسة يف وضع قواعد حوكمة الشركات هي البنك الدويل اهناك ثالث منظمات دولية بذلت جهود

 شراف على البنوكالإىل جلنة بازل املختصة بإ ضافةباإل ،صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 املعايري اليت وضعتها تلك املنظمات هي األساس الذي تتبناه معظم الدول عند وضع قواعد احلوكمة حيث تعترب
 .اخلاصة ا

  بازل جلنة  1/1/3/1  
 املؤسسية احلوكمة حتسني"  بعنوان نشرة م1999 سبتمرب شهر يف البنوك على لإلشراف بازل جلنة أصدرت 

 املستمرة اجلهود من كجزء )enhancing corporate governance for banking organizations("للبنوك
 أعضائها من امعة اإلشرافية اخلربة على للحصول جنةللا هده نشطت وقد ،البنكي اإلشراف ملواضيع للتطرق
 أن ميكن ال حيث ،ومعقولة آمنة بنكية ممارسات تسريع  أجل من إشرايف توجيه إصدار يف متثلت واليت، وغريهم

 املشرفني فإن وبالتايل .هلا املخطط اإلطار حسب تعمل املؤسسية احلوكمة تكن مل إذا جيد بشكل شرافاإل يعمل
 تشدد اإلشرافية اخلربة و، بنكية منظمة كل يف فعالة مؤسسية حوكمة وجود ضمان يف قوية مصلحة هلم البنوك يف

  . كبن كل يف األرصدة وفحص للمساءلة املناسبة املستويات وجود ضرورة على
 عالقات إجياد يف تساهم أن كنمي أا كما ،سهولة أكثر املشرفني عمل من جتعل املقبولة املؤسسية فاحلوكمة

 مت حيث ،حمددة مواضيع حول عمل أوراق عدة بازل جلنة أصدرت وقد ،واملشرفني البنك إدارة بني تعاونية عمل
 شفافية حتسني، الفائدة معدل خماطر إدارة مبادئ راقاألو هذه  وتشمل املؤسسية احلوكمة أمهية على التركيز فيها

  1.االئتمان خماطر إدارة مبادئ، البنكية املنظمات يف الداخلية الرقابة لنظم إطار البنك

  الدويل البنك  1/1/3/2

 والقيام الدولية املمارسات أفضل تبين على النامية الدول دائما يشجع الدويل البنك أن نم الرغم على
 الدعم يعطي هأن ذلك ،القواعد حتديد أو املعايري وضع جمال يف يعمل ال نهأ إال ،والتشريعية القانونية اتباإلصالح
   :2والعاملي واإلقليمي احمللي املستوي على املناسب
  

                                                           

   ،2010/02/20، 10ص احلوكمة املؤسسية يف القطاع البنكي واملايل ودورها يف إرساء قواعد الشفافية،امحد عبد احلفيظ اجمدل،  معراج عبد القادر هواري،  1
http:// jpsdirectory.brinkster.net/forum/forum_poste.asp ?tid=2045     

  .750-749ص ص   ،2002/2001 ، الدار اجلامعية، القاهرة،أساليب املراجعة ملراقيب احلسابات واحملاسبني القانونينيأمني السيد امحد لطفي،  2
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  احمللي املستوى :أوال
 القوة مواطن اأساسه على حتدد واليت بنفسها الدولة ا تقوم اليت التقوميات من جمموعة الدويل البنك دعم 

 التقومي من واهلدف ،أولوياا ترتيب على الدول تلك يساعد مما ،الشركات وإدارة حبوكمة خيتص امفي والضعف
 إطارمع  يتفق الذي األمر ،اخلاص القطاع من التطوعية األعمال تبين ذاته الوقت ويف التشريعي اإلصالح دعم

 ويؤكد ،للتنمية أساسي كعامل للشركات اجليدة اإلدارة على دكؤي الذي ،الشاملة للتنمية العام الدويل البنك
 إىل يدعو أيضا التنمية عملية يف األساسية العناصر كأحد"  واألجنيب احمللي" اخلاص القطاع أمهية على العام اإلطار
    .لإلصالح شاملة إستراجتية وتنفيذ وضع يف املعنية األطراف إشراك

  اإلقليمي املستوى:ثانيا
 ختاطب اليت اتالنقاش من جمموعة رعاية يف ىخراأل الدولية الوكاالت بعض مع الدويل البنك اشترك 

 ملساعدة، يفنالتص ووكاالت واملستثمرين واألجنبية احمللية والشركات واملنظمني واملشرعني احلكوميني ولنيؤاملس
  .اإلصالح خبصوص باإلمجاع عليه يتفق رأي إىل الوصول

  مليالعا املستوى :ثالثا
 دول خارج الشركات إدارة قواعد دائرة لتوسيع والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مع البنك عمل فقد

 جوان من والعشرين احلادي يف تفاهم مذكرة والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة الدويل البنك وقع وقد .املنظمة

 مساعدة هو للمنتدى الرئيسي اهلدف انوك ،الشركات حوكمة لقواعد الدويل املنتدى لرعاية وذلك م1999
 املغامرة روح بتبين ،الشركات إلدارة تستخدمها اليت املعايري حتسني على واملتوسطة املنخفضة الدخول ذات الدول

 مشاورات بعد الدويل البنك توصلكما ، املسؤولية وحتمل والشفافية العدل وتشجيع واملساءلة األعمال جمال يف
 النموذج هذا صمم وقد ،النامية الدول يف الشركات حوكمة نظم لتقوية منوذج وضع إىل ىخراآل املنظمات مع

 يعده الذي التقرير يف يسهم سوف التقومي وهذا، األسواق خمتلف يف الضعف و القوة نقاط تقومي فرصة يتيح حبيث
 وصلت الذي املدى يلخص الذي (ROSC)، والقواعد باملعايري االلتزام عن الدويل النقد وصندوق الدويل البنك

  .دوليا ا املعترف املعايري ببعض االلتزام يف الدول إليه
 الدائنني وحقوق اإلعسار يف الدويل البنك حسب الشركات حوكمة لقواعد األساسية املكونات تتلخص

  :1الشفافية جبانب
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 اليت واملؤسسات، مسبقا عليها املنصوص القواعد من جمموعة توفر اإلعسار نظم: الدائنني وحقوق اإلعسار - 
 املالية النتائج وتوزيع املعسرة للشركة ذلك عن تنتج اليت التأهيل إعادة أو التصفية وعمليات اإلعسار جمال يف تعمل

 السعر خماطر على دقة أكثر تقرير على احلصول للمقرضني أيضا اإلعسار نظم تتيح كما ،املعينة األطراف بني
 أو العالقات توجهها إقراض عملية يكون أن من بدال لألموال تدفق صورة يف اإلقراض يكون أن على وتشجع
  .بكفاءة القليلة املوارد لتخصيص املديرون وتوجه  السياسة

 وقتها يف وتقدم شفافة تكون للشركة مالية تقارير على احلصول جلأ من: لتدقيقوا احملاسبة نظم يف الشفافية - 
 مبراجعة الدويل البنك يقوم ،(ROSC) والقواعد باملعايري االلتزام مببادرة صةاخلا التقارير من وكجزء عليها ويعتمد

 األساليب ملقارنة أساس وضع إىل العمل هذا ويهدف .الدول من عدد يف لتدقيقوا احملاسبة مبعايري االلتزام مدى
  .الدول من عدد املتبعة

 أيضا تشجع اليت الدويل البنك عةجممو يف عضو وهي (IFC) الدولية التمويل شركة أن ذلك من األكثر
 قواعد مبمارسة فيها تستثمر اليت املؤسسات تقوم أن باشتراط وذلك، للشركات أفضل وإدارة حوكمة قواعد على

 وجه على هذا وينطبق تقارير وتقدير للمراقبة مناسبة داخلية نظم على وبالتصميم ،الشركات إلدارة سليمة
  .الناشئة والسندات ماألسه وأسواق البورصة على اخلصوص

  الدويل النقد صندوق 1/1/3/3
 وضع فقد، والقواعد باملعايري لاللتزام الدويل البنك مبادرة يف الدويل النقد صندوق ممارسة إىل باإلضافة

 والنقدية املالية السياسات شفافية ألجل أساسي بشكل اخلاصة اجليدة املمارسات قواعد الدويل النقد صندوق
 املالية السياسات شفافية حول اجليدة املمارسات قانون و املالية السياسات قانون بإصدار قام ثحي ،احلكومية
  1:والنقدية

 القانونية املدونة تطبيق على األعضاء الدول بتشجيع الدويل النقد الصندوق يقوم: املالية السياسات قانون - 
 كما واضحة تكون أن جيب احلكومة مسئوليات أن على تؤكد اليت، املالية بالشفافية اخلاصة اجليدة للممارسات

 عليها املتفق اجلودة معايري املالية املعلومات تتبع نأو ،للمواطنني احلكومية باألنشطة اخلاصة املعلومات توفري جيب
  :هي موضوعات أربعة على املالية للسياسات القانونية املدونة وتؤكد، الرتاهة لنظام ختضع نأو
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 العام القطاع يف له التابعة واهليئات احلكومي القطاع بني زيالتمي خالل من :ولياتؤسوامل األدوار وضوح -1
 ويفصح واضحة العام القطاع يف واإلدارة السياسة دوارأ تكون أن جيبكما  .االقتصاد قطاعات وسائر
   ؛املالية لإلدارة واضح وإداري قانوين إطار هناك يكون أن وجيب، عالنية عنها

 احلكومية املالية األنشطة حول للمواطنني الكاملة املعلومات توفر خالل من :للجماهري اتاملعلوم توافر -2
   ؛وقتها يف املالية املعلومات بنشر وااللتزام واملتوقعة واحلالية املاضية

 ةاملالي اسةيالس أهداف امليزانية وثائق حتديد إلزامية :واضحة بطريقة عنها التقارير وتقدمي امليزانيات إعداد -3
 اليت األساسية املالية املخاطر إىل باإلضافة، للميزانية بالنسبة السياسة وأسس الكربى االقتصاديات وإطار
 املساءلة وتشجع السياسات حتليل تسهل بطريقة بامليزانية اخلاصة املعلومات تقدم أن وجيب، حتديدها ميكن

 تكون أن جيب حبيث اإليرادات مجع كذاو عليها املتفق املصروفات ومتابعة بتنفيذ اخلاصة واإلجراءات
  ؛واملواطنني التشريعية للهيئة دورية مالية تقارير تقدمي مع وضوح بكل حمددة

 جيب املالية واملعلومات، عليها املتفق البيانات جودة ومعايري املالية البيانات توافق خالل من :الرتاهة تأكيد -4
  .للفحص ختضع أن

 قانون بإعداد الدويل النقد صندوق قام: والنقدية املالية السياسات افيةشف حول اجليدة املمارسات قانون - 
 القانون يف اجليدة الشفافية إجراءات وضعت وقد ،واملالية النقدية السياسات بشفافية اخلاصة اجليدة املمارسات

 أهداف املواطنون رفع ما إذا فعالية أكثر تصبح أن املمكن من واملالية النقدية السياسة أن أوهلما ،أساسني على
 ملركزيةا البنوك تكون نأل تدعوا اجليدة اإلدارة وأيضا، ا نفسها احلكومة ألزمت ما وإذا وأدواا السياسة
 وقد .االستقاللية من عالية درجة واملالية النقدية السلطات ىعطت عندما خاصة للمساءلة خاضعة املالية واهليئات

 لدعم وضعت ليتا الشفافية وإجراءات للجماهري العلين اإلفصاح وقواعد يرياملعا تطوير سياق يف القانون وضع
 السندات وشركات التجارية البنوك يف الشفافية من ىعلأ لدرجة اتدعو كما، الدولية واملالية النقدية النظم

 .املركزية والبنوك منيأالت وشركات

   االقتصادية والتنمية التعاون منظمة  1/1/3/4
 األعضاء الدول مساعدة OECD االقتصادية والتنمية التعاون منظمة وضعتها اليت ادئاملب تستهدف

 الشركات حوكمة ملوضوع والتنظيمية واملؤسسية القانونية األطر وحتسني تقييم يف األعضاء غري الدول وحكومات
 من وغريها والشركات نواملستثمري املالية األوراق ألسواق واملقترحات اإلرشادية اخلطوط توفري إىل باإلضافة

 يتم اليتعلى الشركات  املبادئ وتركز ،الشركات حلوكمة سليمة أساليب وضع عملية يف هام دور هلا اليت األطر
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 ىخراأل الشركات حوكمة لتحسني مفيدة أداة معينة حدود يف أيضا تعد ولكن، البورصات يف أسهمها تداول
 التعاون منظمة يف األعضاء الدول تعتربه مشتركا أساسا املبادئ لكت ومتثل ،البورصات يف أسهمها تتداول ال اليت

 موجزة املبادئ تكون أن هي منها األساسية والغاية ،احلوكمة أساليب لتطوير ضرورة مبثابة االقتصادية والتنمية
 حقوق من كل ختص اليت املبادئ صاغت حيث، الدويل اتمع جانب من إليها الوصول ويسهل ومفهومة

 جملس ولياتؤمس األخري ويف والشفافية واإلفصاح املصاحل أصحاب ودور للمسامهني املتكافئة واملعاملة سامهنيامل
  .1اإلدارة

  الشركات حلوكمة التنظيمية واألبعاد ميةيالتقي اجلوانب  1/2

 أداء على كبري بشكل تؤثر ىخرأ عوامل هناك أن إال، اجليد األداء لشركةل نضمت الفعالة احلوكمة
 من تزيد -  استراتيجي وبعد أخالقي سلوك و ورقابة إشراف خالل من -  اجليدة احلوكمة كما أن الشركات

  .واألزمات األعمال بيئة يف للتغريات الشركة استجابة سرعة
   الشركات حلوكمة ميةيالتقي اجلوانب 1/2/1

  2فاعلية حوكمة الشركات  1/2/1/1

إال  ،لنسبة لبقاء واستمرار الشركات واملؤسسات يف اقتصاد السوقباعتبار أن التمويل هو شريان احلياة با 
 ،أن توافره يعتمد على كفاءة ختصيص املوارد من خالل الوسطاء يف األسواق املالية لغايات استثمارية وإنتاجية

كمة يف ضوء اعتقادهم ورؤيتهم ملستوى احلو ،وتعتمد عملية التخصيص على العائد املتوقع من قبل املستثمرين
ويرى قابلية الشركة لالستمرار والبقاء والذي ميكن احلكم عليه من خالله أساليب  ،وتطبيق قواعدها يف الشركة

إضافة إىل درجة ثقة املستثمر اليت تعتمد على جمموعة واسعة من العوامل  ليل العالقة بني العائد واملخاطر،حت
  .القانونية واملؤسساتية اليت تضمن محاية استثماراته

  :احلوكمة للتعامل مع الطرق اليت من خالهلا حتقيق األيت ةومن هنا تأيت قاعد
 احلصول على عائد من استثمارام ؛ ون علىيطمئن املمول - 

 رين يعيدون إليهم بعض األرباح؛يمن جعل املد ونيتمكن املمول - 

 يتأكد املستثمرون  أن املدريني لن يهدروا املال الذي يستثمرونه يف الشركة؛  - 

 لتأكد من أن الشركة ال تستثمر يف مشاريع فاشلة؛ ا - 
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 .نيريراقبة عمل املدمبن وولمكيف يقوم امل - 
  :يلي أن تتميز مباجيب ن مبادئ وقواعد حوكمة الشركات مما سبق أيتضح 

وافق مع روح العقد الذي مت إبرامه تالقدرة على توفري الضمان من خالل قيام الوكيل بتقييم القرارات اليت ت - 
 والوكيل؛) املسامهني( ملالكمع ا

 حد املؤشرات لنجاح الشركة؛أضمان استمرار تدفق رأس املال والذي يعترب  - 

القدرة على محاية مصاحل املسامهني واحلد من التالعب املايل واإلداري ومواجهة التحايل واخلداع الذي  - 
 . تتعرض له أموال الشركة

  مقومات فاعلية حوكمة الشركات  1/2/1/2 

  :1يلي أهم املبادئ والقواعد الالزمة لضمان فعالية حوكمة الشركات فيما
 ة؛أتفعيل رقابة أصحاب املصلحة على أعمال املنش - 

 افية؛كضمان تقارير لالستخدام العام مالئمة وموثوقة و - 

 ة؛أجتنب السلطة املطلقة يف اإلدارة العليا للمنش - 

 تكوين متوازن لس اإلدارة ؛ - 

 ضمان وجود عناصر قوية ومستقلة مبجلس اإلدارة؛ - 

 وجود جملس أداري قوي ومشارك بفعالية؛ - 

 ؛على اإلدارة من قبل جملس اإلدارةضمان فعالية الرقابة  - 
 ؛ضمان الكفاءة وااللتزام - 
 تقدير ورقابة املخاطر؛ - 

 .تدقيقتواجد قوى لل - 
  الربط بني قواعد حوكمة الشركات واألداء املايل  1/2/1/3

ان الشركة حتقيق عملية الربط بني مبادئ وقواعد حوكمة الشركات واألداء املايل دف جذب بإمك
ويتم ذلك  ،االستثمارات وزيادة الدخل وتعزيز القدرة على املنافسة يف سوق العمل مما ينعكس على كفاءة األداء

  :  2من خالل عدة طرق وأساليب
 ركة مثل اإلجراءات احملاسبية واملراجعة والتدقيق املايل؛من خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت الش - 

                                                           

 .29-28ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،2005 طارق عبد العال محاد، 1
 . 37ص ،مرجع سبق ذكره، ماجد إمساعيل أبو محام 2



 ـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتـــ  الهيكل واإلطار العام لحوكمة الشركاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألول األول األول األول ل ل ل ل الفصالفصالفصالفص

27 
 

وحتسني كفاءة أداء  ،تطوير خطة إستراجتية مبنية على أسس سليمة مما يساعد على جذب االستثمارات - 
 الشركة والعاملني معها؛

 ة ومصرفية؛تبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملوظفني مما يساعد على منع حدوث أزمات مالي - 

 .كرب  من أسواق رأمسالأالدول اليت تطبق قواعد حوكمة الشركات تفتح أمامها أبواب عدد  - 
ويف حتليل العالقة بني احلوكمة واألداء املايل حدد األدب املايل جمموعة من القنوات اليت من خالهلا ميكن 

  :1للحوكمة الفعالة أن تؤثر على األداء وتتمثل هذه القنوات يف
كرب ومنو ارتفاع يف أىل فرص استثمارية إلتمويل اخلارجي الذي يقود بدوره فرص الوصول إىل مصادر ا زيادة - 

 نسبة استخدام العمالة ؛

 س املال واليت ترتبط بارتفاع قيمة الشركة مما جيعل االستثمار أكثر جذبا للمستثمرين؛أخنفاض تكلفة رإ - 

 أداء تشغيلي أفضل ناجم عن أفضل ختصيص للموارد؛ - 

 خفض خماطر األزمات املالية؛ - 

 .عالقة أفضل مع كل أصحاب املصاحل مما يساعد على حتسني العالقات مع كل من اتمع احمللي والعمالة - 
  األبعاد التنظيمية حلوكمة الشركات  1/2/2

  البعد اإلشرايف والرقايب  1/2/2/1

ني ارسه اجلمعيات العمومية للمسامهحيث حتتاج احلوكمة إىل تفعيل الدور اإلشرايف والرقايب الذي مت   
من خالل ما متارسه اجلمعيات العمومية من ، يف حتسني درجة الشفافية واإلفصاحه وزيادة مسامهت ،وحلملة األسهم

ومن مث إجياد قدر  ،وليكون نشاطهم أحسن ،عملهم أفضل ضغوط على جملس اإلدارة اخلاصة بالشركات ليكون
مع العمل ، ن حتقيق عائد مناسب الستثماراممستثمرين ومحلة األسهم وتأكدهم ممالئم من الطمأنينة والثقة لل

كما أن تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية . ألسهملائزة احلعلى احلفاظ على حقوقهم وبصفة خاصة األقلية 
عملية تنفيذ احلوكمة بملنوط هو ا ،هذا األخرين أأشار يف املبدأ اخلامس اخلاص مبجلس اإلدارة بم 1999الصادر عام 

حلوكمة فهو صانع للضوابط ا وهو من أهم فواعل ومنفذي، والسعي إىل حتقيقها، التعامل اواإلشراف عليها و
نه املراقب لألعمال اليت تتم وهو املسؤول عن الشفافية أكما  .لنظم واإلجراءات والترتيباتوالقرارات واملعتمد ل

  2.ونشر املعلومات والبيانات

                                                           

، ص 2008بية للدراسات العليا، ، جامعة عمان العراثر فاعلية احلاكمية املؤسسية على األداء املايل للشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،عدنانقباجة 1 
14. 

 .194، ص2005 ، جمموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األوىل،حوكمة الشركاتحمسن امحد اخلضري،  2
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تدعيم : فعلى املستوى الداخلي ،على املستوى الداخلي أو اخلارجي فيتعلق هذا بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء
ارجي فيتناول القوانني ما على املستوى اخلأ ،تناول نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة املخاطربوتفعيل الرقابة 

  . لة األسهم واألطراف ذات املصلحة يف الرقابةوإتاحة الفرصة حلم، وقواعد التسجيل يف البورصة واللوائح
  البعد األخالقي 1/2/2/2 

أصبح من املرجح  أن غياب الضمري كجوهر لألخالق وما ترتب على ذلك من تزوير واختالس وتالعب          
كربيات اليت مست دوال يف العامل وايار  ألزماتايف احلسابات والقوائم املالية كان من أهم األسباب وراء 

فإذا كانت احلوكمة هي جمموعة القوانني والنظم والقرارات اليت  ،الشركات وخروجها من السوق االقتصادي
أهداف الشركات  ساليب املناسبة والفعالة لتحقيق دف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق اختيار األ

لك العالقات بني األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء وهو األمر الذي يتطلب وجود نظم حتكم ت ،واالقتصاديات
وال جدال من أن حتقق سياسة ونظم احلوكمة اجليدة يف كافة ميادينها وعناصرها وإمنا هو رهن كفاءة اإلدارة 

نه من أسباب ظاهرة ألقد اتضح  ،واملشروعة لتلك السياسات والنظم ومستويات األخالق للقوى البشرية ،املنفذة
ار الشركات واملؤسسات هو شيوع الفساد األخالقي للقائمني بإدارة هذه الشركات واملؤسسات سواء يف اي

وافتقاد املمارسة السليمة للرقابة وعدم االهتمام بسلوكيات وأخالقيات  ،اجلوانب املالية أو احملاسبية أو اإلدارية
ن األخالق إف ،أشكال الفساد املايل واإلداري قاومةفإذا كانت احلوكمة اجليدة دف إىل م ،األعمال وآداب املهنة
كما أن حوكمة الشركات ال ميكن تطبيقها مبعزل عن  ،كثر مناسبة لتدعيم هذا اهلدفاألاحلميدة هي اإلطار 

   1.اجلانب األخالقي لألشخاص أنفسهم والذين يقصد م أعضاء جملس اإلدارة
غلب أن إف ،ل الدور الرقايب داخل الشركاتات ودوره يف تفعينظرا ألمهية السلوك األخالقي داخل الشرك     

 code of)  بضرورة أن يتواجد بالشركة دليل للسلوك األخالقي تطالب اهليئات العلمية واملهنية املتخصصة

ethics)  وجيب أن يركز هذا الدليل على ضرورة التزام العاملني بالقيم  ،كز على القيم األخالقية والرتاهةير
 ،مع ضرورة التزامهم بالقيم واللوائح الداخلية للشركة ،القية اليت تضمن حسن مسعة  الشركة ومصداقيتهااألخ

ت العلمية واملهنية النظر آحيث وجهت تلك اهلي ،يل للسلوك األخالقي داخل الشركاتونظرا ألمهية وجود دل
يف أسواق املال  العباتتلقضاء على اليف جمالس إدارة الشركات على أمهيته ودوره يف حتسني مسعة املؤسسة وا

ذ بعني أن تؤخوهناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب  ،تسريب املعلومات من قبل العاملني نتيجة أاليت تنش

                                                           

األزمة املالية : مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل البعد السلوكي واألخالقي حلوكمة الشركات ودورها يف التقليل من أثار األزمة العاملية،ادر، محو حممد، بريش عبد الق 1
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حيث يتمثل اهلدف من سياسة  ،االعتبار من طرف جملس اإلدارة عند وضع سياسة السلوك األخالقي بالشركة
  :السلوك األخالقي يف

 ؛يق مستوى عال من السلوك األخالقيتحقااللتزام ب  - 
 تشجيع االلتزام بالسلوك األخالقي ومعاقبة عدم االلتزام به؛  - 

 .تنمية ثقافية أخالقية داخل الشركة - 
ن إف ،من مبادئ حوكمة الشركات والقوانني الداخلية باع هذه السياسة بشكل دوري مع كلوعن طريق إت

 التقيد وعدما حيث أن جتاهل احلوكمة  ،سني السلوك األخالقيالشركة جيب أن تؤكد رغبتها يف إرساء وحت

    .1الراهنة العاملية املالية األزمة قماف العمل وسلوكيات ضوابط عن واالبتعاد مببادئها
  البعد االستراجتي 1/2/2/3

الة تعترب الرقابة اإلستراجتية إحدى النظم اليت تستند إليها حوكمة الشركات للتقليل من مشاكل الوك
وقياس األداء ، هدافوتشمل هذه النظم التحديد الرمسي لأل، ويات اإلدارة املختلفة يف الشركةاملوجودة بني مست
إذا كانت تؤدي ما والتأكد  ،تقييم االستراجتيات اليت تتبعها وهي الوسائل اليت متكن اإلدارة من ،والتغذية العكسية

والتأكد بالذات مما إذا كانت االستراجتيات اليت ، األجل الطويل أم ال املستثمر يف رأس املال ىإىل حتسني العائد عل
احتياجات وواالستجابة لرغبات ، ة من الكفاءة و اجلودة واالبتكارتتبعها الشركة تؤدي إىل حتقيق مستويات عالي

ة و تنمية نظام لقياس كما دف الرقابة اإلستراجتية إىل تنمية األهداف واملعايري ليقارن ا أداء الشرك، العمالء
 .تطلب الوضع ذلك مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية إذا ،األداء باستمرار مقارنة األداء الفعلي باملعايري واألهداف

ن اهلدف هو التأكد من أن املستويات اإلدارية الدنيا كوكيل تعمل بطريقة تتفق مع أهداف إوبلغة احلوكمة ف
مل على تعظيم ثروة أصحاب األسهم يف ظل الظروف القانونية واألخالقية مبعىن الع، اإلدارة العليا كموكل

    2.املوجودة
و أالشركات أبعاد خمتلفة تنصهر يف بوتقة واحدة مع الدعائم األساسية يف كل شركة  كذلك حلوكمة

  :3مؤسسة وال تنحصر يف بعد واحد وهو الربح واخلسارة وإمنا هو ثالثي األبعاد تتمثل يف

                                                           

  .151- 150، ص ص 2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية شركات ودور أعضاء جملس اإلدارة واملدريني التنفيذيني،حوكمة الحممد مصطفى سليمان،  1
 .870، ص مرجع سبق ذكره ،شارلزهل، جارديث جونز 2
، جملة دمشق للعلوم االقتصادية )عامة العمانيةحالة دراسية للشركات املسامهة ال( الشركات املسامهة ما بني احلوكمة والقوانني والتعليمات مها حممود رمزي رحياوي،  3

  .99، ص 2008، األول، العدد 24والقانونية، الد 
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يتضمن السياسات االقتصادية على  والذي :investments dimension و االستثماريأقتصادي البعد اال -1
اليت تساعد . يف السوق وتوفر نظام املعلومات املالية واملعلومات غري املاليةودرجة املنافسة ، املستوى الكلي

األجل واستمرارها يف وإدارة املخاطر وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة التمويل  ىالشركة يف احلصول عل
  :من هذا البعد ما يأيتالطويل ويتض

تقارير التدقيق  ،السياسيات احملاسبية املتبعة، ويشمل التقارير السنوية: Disclosure   اإلفصاح املايل  �
   ؛اخلارجي ومقاييس االجناز

املوازنة  ،خاطرامل إدارة ،جلان التدقيق، ويشمل التدقيق الداخلي :interim audit  الرقابة الداخلية �
 .تدريب املوظفنيو     التقديرية

& Social البعد االجتماعي والقانوين -2 legal dimension:  الذي يشري إىل طبيعة العالقة التعاقدية واليت حتدد
وتتمثل . ىآخراحية نرين من يواملد ،حقوق وواجبات محلة األسهم وأصحاب املصاحل املختلفة من ناحية

ية يف محاية حقوق األقلية وصغار املستثمرين وحتقيق التنمية االقتصادية ويتضمن هذا البعد املسؤولية االجتماع
 :  ما يأيت

خطوط ، توزيع املسؤوليات ،ويشمل حتديد الواجبات organizational structur: اهليكل التنظيمي �
 ؛اخل...تعني اإلدارة واإلدارة التنفيذية، التفويض للسلطات

من  املؤسسة وأخالقياا ومبستوى عالويشمل التحكم بقيم : ethical behaviorالسلوك األخالقي  �

          .السلوك املثايل فيها والتقيد بقواعد السلوك املهين

 .العمل على محاية البيئة من انتاج السلعة او بيعها او تقدمي اخلدمة: environmental dimension البعد البيئي -3

سوف يتم التطرق إىل هذا (  باألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة امي وزيادة الوعيمع تن هجتدر اإلشارة إىل ان
، فانه ويف ظل هذه التحديات، ال ميكن التوقف عند احلوكمة اجليدة، وإمنا جيب )املصطلح يف الفصل الثالث

ة والبيئية جمتمعة بالنسبة جتاوزها إىل احلوكمة الشاملة اليت تأخذ بعني االعتبار التوليفة االقتصادية واالجتماعي
  ايل وامل كما هو موضح يف الشكل ملؤسسات األعمال
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  أبعاد حوكمة الشركات: 7-1 رقم شكلال                          

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحث :املصدر

  الدولية األعمال بيئة يف الشركات حوكمة 3/1

 التقارير من العديد بإصدار الدول من العديدقامت  ،ركاتالش حوكمة مبفهوم املتزايد لالهتمام نتيجة 
 ا املالية األوراق بورصة طريق عن أو العلمية املؤسسات طريق عن الشركات حوكمة بتطبيق اخلاصة والتوصيات
 الدول بعض لتجارب عرضن سوف ،والسياسية والثقافية االقتصادية الناحية من سواء دولة كل وضعية وباختالف

  .الشركات حوكمة مفهوم يقتطبيف 
   الشركات حوكمة جمال يف املتحدة اململكة و األمريكية املتحدة الواليات جتربة  3/1/1

   الشركات حوكمة يف األمريكية املتحدة الواليات جتربة 3/1/1/1

 على لتعم فعالة رقابية هيئات ووجود، األمريكية املتحدة الواليات يف املال سوق شهدها اليت التطورات إن
 Securities مثل به تعمل اليت الشركات تصدرها اليت واملعلومات البيانات شفافية على وتشرف مراقبته

exchange commission ""sec، أدى هذا كل لتدقيقوا احملاسبة مهنة إليها وصلت الذي التطورات إىل ضافةاإلب 
 السليم التطبيق تضمن اليت املمارسات أفضل بيقبتط الشركات وإلزام الشركات حوكمة مبفهوم االهتمام زيادة إىل
  .1البورصات لدى امسها املسجل الشركات تلك وخاصة، له

                                                           

 .79، صمرجع سبق ذكره ،2006 ،حممد مصطفى سليمان 1

 البيئيالبعد 

 البعد االقتصادي

 االجتماعيالبعد 

حوكمة 

  الشركات
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 143 من أكثر قيمتها تبلغ أصوال يدير حيث ،أمريكا يف العامة للمعاشات صندوق كربأ  calpersقام وقد
 أداء اجتاه حتديد يف عالية قيمة ذوي املسامهني بني العالقة" متثل أا ىعل الشركات حوكمة بتعريف ،دوالر بليون

 ىعل يذكر مل التعريف ولكن ،اإلدارة وجملس الشركات وإدارة األسهم محلة هم املباشرون واملسامهون"الشركات
) والعمالء واملوردين الشركة ومستخدمي احمللي اتمع مثل( ينخراآل املصاحل أصحاب جمموعات التحديد وجه

 الشركات هي األسهم حلملة األمد طويل عائد حتقيق هو املباشر هدفها يكون اليت تالشركا أن الصندوق ويرى
  .نيخراآل املصاحل ألصحاب الفائدة حتقيق من املطاف اية يف مكنست اليت
 وأدت، األمريكية البورصة عمليات مراقبة جلنة مع جنب إىل جنبا يعمل الصندوق أبد م 1989 سنة خراأو ويف
 اإلفصاح تقوية إىل أدت كما ،م1992 سنة التنفيذيني مكافآت هلا تعرضت اليت اإلصالحات إىل العالقة هذه

 الس استقالل: تحديدهاب الصندوق قام  اليت الشركات حلوكمة الرئيسية املبادئ تشمل، والقانونية والتوكيالت
  .األسهم محلة وحقوق ،كفرد املدير خصائص ،التقييم ،الس عمليات، القيادة

 اللجنة تقرير منها تقارير عدة وصدرت ،األمريكية املتحدة الواليات يف جلان عدة تكوين مت احلني ذلك نذوم
 وتقوية (commission Treadway) م 1987 تريدواي جلنة املالية التقارير يف والتدليس االحتيال نأبش الوطنية

 من AICPA   القانونيني للمحاسبني األمريكي عوام العامة املراجعة مكتب إىل وتقرير، املستقل دققامل مهنة
 Blue Ribbon)  (commission م1999 يريبون بلو جلنة وتقرير، م 1994 احملاسبة الستقالل االستشاري الس

 والذي م 2002 عام جويلية 30 يف إبرامه مت الذي القانون إىل ضافةاإلب. 1الشركات حماسبة جلان فعالية لتحسني
 وليةؤمس بقانون رمسي غري بشكل أحيانا ليهع أطلق والذيsarbance-Oxley  القانون واسم وانبعن رمسيا جاء

 احملاسبة تآومنش ملهنة جيدة حلوكمة ممثل باعتباره corporate responsibility acte م2002 عام الشركة
 جديدة متطلبات إضافة ،كةالشر حوكمة معايري تعديل أو النظر إعادة :يتاآل يف أهدافه تتمثل والذي ،تدقيقوال

 لقوانني اجلوهرية االنتهاكات عن اجلنائية العقوبات زيادة ،بالغش مرتبطة جديدة جرائم وكشف، لإلفصاح
2.املراجع على قوي إشراف جملس وخلق، املالية األوراق

  

 

  الشركات حوكمة يف املتحدة اململكة جتربة  1/3/1/2

 داخل السائد املفهوم من جزءصار  حبيث الشركات كمةحو مفهوم وتطور أنش املتحدة اململكة يف
 بعض قيام على املترتبة املالية املشاكل وأدت ،ال أم املالية األوراق ببورصة ألسهمها مسجلة كانت سواء الشركات

                                                           

  .724-723، ص ص مرجع سبق ذكره املراجعة الدولية وعوملة أسواق راس املال، ،أمني السيد امحد لطفي 1
 .700-699ص ص ، مرجع سبق ذكره ،التطورات احلديثة يف املراجعةأمني السيد امحد لطفي،  2
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 بداية يف انتشرت واليت املسامهني إىل املقدمة املالية والقوائم باحلسابات مالية وبيانات معلومات بإخفاء املؤسسات
 ىخرأ حماسبية وجهات  FRC املالية التقارير جملس وكذلك املالية األوراق بورصة من كل قيام إىل، التسعينات

 تمع األوىل الفرصة وكانت، الشركات تصدرها اليت املالية التقارير يف ىخرأ مرة الثقة توافر كيفية بدراسة
 هذا أسفر وقد، الشركات حوكمة موضوع عن ومفتوح جدي حوار بإجراء لالهتمام املتحدة اململكة يف األعمال

 يف الشركات حوكمة مفهوم تناولت اليت التقارير أهم من اآلن حىت يعترب والذي بوري كاد تقرير ظهور عن
 ىعل جيب بأنه أوصى الذي Rutteman  رومتان تقرير ظهر م 1993 أكتوبر ويف ،والعامل بل املتحدة اململكة

 بتطبيقها الشركة تقوم اليت الداخلية الرقابة نظم عن تقرير  تقريرها ضمن يكون أن البورصة يف املقيدة الشركات
 املكافآت مبوضوع اهتم والذي greenbury تقرير م 1995 عام يف ذلك بعد وظهر ،الشركة أصول على للمحافظة

  الشركات اإلدارة جملس أعضاء عليها حيصل اليت واملزايا
 على يتم اليت األسس وتقييم مراجعة مسؤوليتها ضمن من وتكون ،املكافآت جلنة إنشاء بضرورة التقرير وأوصى
      Code    املوحد الكود ظهر م 1998 عام ويف، م اخلاص األداء مع تتناسب حبيث  املكافآت تلك حتديد أساسها

 Combined  الكود هذا وأصبح ،له السابقة التقارير تضمنتها اليت التوصيات مجيع على اشتمل والذي              
 يف حدثت اليت املالية االيارات ضوء يف الشركات حلوكمة املمارسات أفضل على يشتمل م 2003 عام يف

    1.م2002األمريكية  املتحدة الواليات

  الشركات حوكمة جمال يف األسيوية الدول بعض جتارب  1/3/2

   ماليزيا يف الشركات حوكمة 1/3/2/1
 املاليزي املعهد إنشاء منذ جترييب بعد ذات وأا خاصة الثرية التجارب من احلوكمة يف ماليزيا ربةجت تعترب

 عبارة هي" الشركات حوكمة معىن ماليزيا يف الشركات حلوكمة التمويل جلنة تقرير وأوضح ،الشركات حلوكمة
 ومسئولية األعمال دهاراز وزيادة لتحسني الشركات شؤون وإدارة لتوجيه تستخدم وهياكل عمليات عن

 على ماليزيا اعتمدت وقد، " األسهم حلملة القيمة لتعظيم الطويل املدى على النهائية األهداف وحتقيق الشركات
 جمموعة وضع الذي الشركات حلوكمة املاليزي القانون منها مصادر عدة على باالعتماد الشركات حوكمة تطوير

 خطة وضع ومت. لتدقيقوا واملسامهني واملساءلة اإلدارة جملس مكافأة حيث من اإلدارة جملس ختص اليت املبادئ من
 الجناز وهام حيوي شيء رأمسال سوق يف املسجلة للشركات اجليدة احلوكمة أن تعترب اليت الرئيسي رأمسالال سوق

                                                           

مع اإلشارة إىل واقع  –، حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات بوعظم كمال، زايدي عبد السالم 1

  .10، ص 2009  حول احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، عنابه،امللتقى الدويل ،-حوكمة الشركات يف بيئة األعمال الدولية
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 لقانون اإلذعان مدى عن اإلجباري اإلفصاح هي اخلطة هلذه التوصيات أهم حدأو مسبقا املوضوعة األهداف
 التنمية أن اخلطة هذه أوضحت و الرئيسي املايل القطاع خطة وضع إىل باإلضافة.املاليزي الشركات حوكمة
 التكنولوجيا حنو والتوجه االقتصادي النمو يف إجيابا تساهم آليات املتحرك املايل والنظام واملنافسة مرونة األكثر

 متويل وأولوية الشركة بأنشطة واملستهلك املساهم عالمإ اخلطة هذه ا أوصت اليت احلوكمة عناصر وتتضمن
 اجليدة واملمارسة الوعي زيادة إىل يهدف الذي الشركات حلوكمة املاليزي املعهد وإقامة، الرقابة وتعليمات القطاع
 حتسني خالل من الدولة يف الشركات وتطوير األعمال لتسهيل جهوده ويكرس ماليزيا يف الشركات حلوكمة
 الداخلية اآلليات، احلوكمة آليات من نوعني إىل النظر ميكن ماليزيا ويف .الشركات حلوكمة ممارسة أفضل وحتقيق
 هلا القانوين والنظام الشركة برقابة السوق قيام يف متمثلة خارجية ىخرأو، وامللكية اإلدارة جملسيف  املتمثلة

 االشتراك أو األجنبية امللكية طريق عن ليزيةاملا الشركات يف الشركات حوكمة حتسني إمكانية إىل باإلضافة
 االندماجات هذه أن حيث كبرية منافع ةأللمنش ذلك ويقدم األجنبية وأ احمللية تآاملنش مع االستراتيجي والتحالف

 والشركات املؤسسات أو ،إنتاجية وشركات البنوك مثل املالية املؤسسات أو الشركات يف تتم واالحتادات
   .     1الصناعية

   اليابان يف الشركات حوكمة 1/3/2/2  

 االقتصاد وفلسفة جهة من اليابانية األعمال بيئة لطبيعة نظرا ا اخلاصة أبعادها اليابان يف الشركات حلوكمة 
 ا قام دراسة يف. يآخر جهة من البلد هذا يف املهنة ووضع الشعب وثقافة املايل الدولة نظام وحالة الياباين

)okabe.2004( نقاط عدة على الدراسة هذه وركزت ،املايل والنظام الشركات حوكمة بني العالقة اختبار يف 
 املدريني) الوكالة مدخل( األسهم محلة منظور من فاحلوكمة ،اليابان يف الشركات حوكمة جوهر دراسة منها

 وهذا رأمسال وقس خالل من للشركة والعقاب والثواب االنضباط ضوابط وضع ويتم ،عنهم وكالء يعتربون
 املنظور هذا ظل يف فالشركة املصاحل أصحاب منظور من احلوكمة أما .واجنلترا أمريكا يف الشركات تتبعه النظام
 من للشركة والعقاب والثواب االنضباط وضع ويتم املصاحلة بأصحاب يعرف ما أو حق صاحب لكل مملوكة
 عليه تسيطر الياباين التمويل خصائص أما ،)واليابان ملانياأ يف الشركات تتبعه النظام وهذا البنك( املقرض خالل
 على تسيطر البنكية الودائع أن كما ،البنك خالل من تتم والعقاب والثواب الضبط قواعد فان لذلك ،البنوك
 من تربطه وما الرئيسي البنك رقابة خالل من تتم اليابانية الشركات يف فاحلوكمة وبتايل املالية األوراق حمفظة

                                                           

دور آليات املراجعة  يف تفعيل حوكمة  اجلزء الثالث، وفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية، –موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة  عبد الوهاب نصر علي، 1

 .734، ص2009القاهرة،  الدار اجلامعية، الشركات
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 كل على يسيطر الشركات يف قوي ومساهم مقرض كربأ يعترب حيث، الشركات مع األجل وطويلة قريبة عالقة
 النمو مرحلة ويف احلرب بعد فعالة كانت البنك وظيفة أن السابقة الدراسات أشارت حيث ،املالية الصفقات

 خالل من ضوابط هلا التوضع الشركات مراقبة أن اليابان يف الشركات حوكمة ضعف أسباب ومن ،االقتصادي
 للرقابة ىخرأ آلية هناك أن إىل باإلضافة .بعملياا اخلاصة الضبط آليات إىل تفتقد األخرية هذه حيث ،البنك

 خالل من الشركات تراقب اليابانية الصناعية الشركات من جمموعة عن عبارة وهي Kereitsu نظام يف املتمثلة
 يتصرف ال انه من للتأكدى حد على مدير كل مراقبة خالل من الشركات بةمراق تستطيع ألا التصويت حقوق

  .1العليا التنفيذية اإلدارة وعلى الشركات على للرقابة آلية تعترب تايلالوب بانتهازية
  

اما فيما يتعلق جبهود الدول يف سبيل تفعيل حوكمة الشركات فاجلدول التايل يلخص أهم واحدث التقارير ا
  :لدويلعلى املستوى ا
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   اليت صدرت على املستوى الدويل حول حوكمة الشركات احدث التقارير: 1- 1 دول رقماجل
  
  

 اإلصدار سنة الدولة التقرير عنوان

�� آ��� ا��������)(King Report II.  2002 آ��� ا$ول ا�!�در %�  وا�+ي () '&

  (King Report , 1994) 1994 -�م
 جنوب

  أفريقيا

  م2002 مارس

  م1994 عامو

 بعنوان أين كان املدرون؟ Five Years to the Day(تقرير 

Where Were The Directors ? Guidelines for Improved 
Canada Corporate Governance in 

 (The Toronto Report) والذي حل بديال لتقرير

  كندا
  م1999 ماي

  م1994 وديسمرب

  م2002 ماي  الربازيل  CVM Recommendations on Corporate Governanceتقرير 
Corporate Governance - Volume One: in Principle 

Corporate Governance - Volume Two: In Practice  حديثا  استراليا  

  والذي حل بديال لتقرير فينو االول 1999Vento II Reportتقرير فينو الثاين  

Vento Report1995,  
  فرنسا

  ماي
  م1999/1995

The Combined Code Principles of Good: ����� 
/0- 12� Code of Best Practice Governance and ا�+ي ار

�����  م 1992 ��3م آ�د'�ي 

  اململكة
  املتحدة

  م2000

  بعنوان العامة الشركات يف املمارسات أفضل حول بيان
Best Practices in Public Companies  

  حديثا  بولندا

Principles on Corporateبيان مببادئ أساليب إدارة الشركات 
Governance in Greece: Recommendations for it is 

Competitive Transformation  
  م1999أكتوبر  اليونان

German Code of Corporate Governance(GCCG)  م2000  أملانيا  

Code for Good Corporate Governance م2000 سمار  اندونيسيا  
( Corporate Governance Forums of Japan ) م1998  اليابان  

The Governance of Spanish Companies م1998  أسبانيا  

 امللك جامعة ، جملةحالة السعودية: جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركاتعوض بن سالمة الرحيلي، :املصدر

  .178ص  ،2008 ،1 ع ،22 م واإلدارة، عبدالعزيزلالقنصاد
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   العربية الدول يف الشركات حوكمة 1/3/3

   العربية املنطقة يف إصالحات  1/3/3/1

 حوكمة مفهوم بتطبيق األخرية السنوات يف الدول هذه من العديد اهتمت فقد العربية للمنطقة بالنسبة         
 حوكمة وقواعد مفهوم تناولت واليت عربيةال الدول من العديد يف املؤمترات من العديد تنظيم مت حيث ،الشركات
 واالجتماعية والسياسية االقتصادية والظروف تتماشى حبيث وقواعدها مبادئها تطبيق بضرورة وأوصت الشركات
 من الكثري مع بالتعاون جادة خبطوات العربية الدول من العديد قامت وقد ،العربية الدول من دولة لكل والثقافية

 إىل املوجه االقتصاد من التحول ظل ويف ،1الشركات حبوكمة اخلاصة تشريعاا لتقييم الدولية واهليئات املؤسسات
 أو اخلصخصة عملية يف وخاصة األوىل بالدرجة االقتصادية النواحي تشمل اتمع يف تغريات حتدث السوق اقتصاد

 صدر املنطقة يف الشركات حوكمة عدقوا إلرساء قدمت اليت املبادرات ضمن ومن ،امللكية قاعدة توسيع يسمى مبا
 حوكمة"  بعنوان م2004 يونيو يف بريوت يف عقد الذي الشركات حلوكمة الثاين اإلقليمي املنتدى عن تقرير

  حوكمة اعتبار مت حيث"  والشفافية اإلفصاح حتسني: إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف الشركات
 اليت التوصيات ضمن ومن إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف الدول لتحديث الرئيسي املفتاح الشركات

 واملستويات املعايري ألفضل وفقا اإلقليمي و القومي املستويني على سنوي منتدى إنشاء يتم أن املنتدى ا أوصى
 كل يف الشركات حلوكمة قومية عمل جمموعة وتشكيل ،الشركات حوكمة قواعد لتنفيذ الدولية واملمارسات

 مبادئ بإتباع أوصى كما املنطقة دول كافة يف الشركات حلوكمة مسح عملية وإجراء املشاركة الدول من ولةد
2.الدولية التدقيقو احملاسبة ومعايري الشركات حوكمة ومعايري وقوانني

 

 اجلزائر يف الشركات حوكمة  1/3/3/2 

 الراهن الوضع ظل يف اجلزائر اهتمام تقطبتس اليت املوضوعات أهم من الشركات حوكمة موضوع يعترب         
 قدراا توطيد قصد ملؤسساتنا واملتنامية املاسة للحاجة يعود ذلك ومرد ،وطنية وإستراجتية أولوية أصبح حيث

 إصدار بإطالق م2009 سنة قامت لذلك ونتيجة ،ومتطور مفتوح سوق وحتديات برهانات للفوز الداخلية التنافسية
 بأنه للمؤسسة الراشد احلكم امليثاق هذا يف عرف حيث" اجلزائر يف للمؤسسة الراشد احلكم ميثاق" عنوان حتت

 املؤسسة وتنافسية استدامة لضمان واحد نآ يف الكفيلة العملية التدابري من وجمموعة يهريتسي فلسفة عن عبارة"
 على املترتبة ملسؤولياتوا الصالحيات وتقاسم املؤسسة يف الفاعلة األطراف وواجبات حقوق تعريف بواسطة

 تشجيع يئ اليت الطرق الكتشاف مببادرة اجلزائرية األعمال واحتادات اجلمعيات لتفاعل نتيجة وهذا .3"ذلك
 املصاحل أصحاب قام العملية هذه ولقيادة املباشر األجنيب االستثمار جذب بغاية األعمال جمتمع يف اجليدة احلوكمة

                                                           

ص  ،2007 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،حوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية والدولية املعاصرة ، مراجعة احلسابات وعبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة 1
 .69- 68ص 

 .39ص ،2008 اجلامعة اإلسالمية غزة، ،غري منشورة ، مذكرة ماجستريوراق املاليةحوكمة الشركات وأثرها على كفاءة سوق فلسطني لألاشرف درويش أبو موسري،  2
 .14ص ،2009، إصدار ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر 3
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 يف عقد وطين مؤمتر يفو حيث، الشركات حلوكمة عمل جمموعة بإنشاء م2007 امعل واخلاص العام القطاعيني يف
 عن اجلزائر يف الشركات حلوكمة الوطنية واللجنة ،)CARE(" كري" مجعية من كل أعلنت ،م2009 مارس 11

 حلوكمة العاملي املنتدى من كلٍ مبساعدة القانون هذا إعداد مت وقد. اجلزائري الشركات حوكمة قانون إصدار
 اخلاصة الدولية املشروعات مركز أن املعروف منو. )IFC( الدولية التمويل ومؤسسة، )GCGF(الشركات

)CIPE (كري" مجعية بدعم يقوم" )CARE (ا املضي باجتاه والدفع، بالقانون الوعي جةدر رفع يفتطبيق يف قدم 
 الوعي وزيادة نشر يف ذلك باستثمار تقوم أن احمللية اجلماعات من األمر وسيتطلب .اجلزائر يف الشركات حوكمة

 هلا الالزم املؤسسي واإلطار الشركات حوكمة ومزايا بفوائد اإلعالم وأجهزة واخلاص العام القطاعيني دوائر يف
  األعمال جمتمع يف قبوهلا نطاق اتساع مدى على اجلزائر يف الشركات حوكمة ممارسات إتباع يف النجاح ويعتمد

 بدعم (CIPE) اخلاصة الدولية املشروعات مركز سيقوم العملية هذه وملساندة، ثقايف حتول إحداث يتطلب وهذا
 الترويج دف )CARE( باملشروعات اخلاصة فكريوالت العمل دائرة مثل واخلاص العام القطاع يف املصاحل أصحاب
   .1ا اخلاص اجلزائري الدليل وإتباع الوعي وزيادة الشركات حلوكمة
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  الفصل خالصة

 املال سأر أسواق وحترير العوملة لفتح ونتيجة اإلدارة عن امللكية لفصل نتيجة الشركات حلوكمة احلاجة ظهرت - 
 نتيجة لالزمات عرضة أكثر الشركات أصبحتا هعند، كبرية أرباح لتحقيق مريناملستث أمام جديدة أبواب

 الناجتة األخرية العاملية املالية األزمات سامهتقد و ،العاملية املال سأر ألسواق احلادة والتذبذبات الشرسة املنافسة
 أدى مما الدوالرات مبليارات ئرخسا عنها نتج الكربى العاملية الشركات أزمات تفاقم إىل التسيري وسوء الفساد عن
 الظروف هذه كل حيث .ككل العاملي واالقتصاد الشركات على عبئا وأصبحت ،الفساد فاتورة ارتفاع إىل

 األداء وحتسني املخاطر من التقليل إىل تؤدي واليت احلسن السري تضمن اليت مبادئ عن البحث على ساعدت
 وحتقيق املستثمرين مجهور ثقة من تزيد اليت القواعد عن والبحث سيةالتناف القدرة وزيادة لألسواق التطور وفرص
 حوكمة قواعد وضع يف ملموسة جهود الدولية املنضمات و اهليئات بذلت كما املصاحل أصحاب أهداف

 وسعيها ا اخلاصة الشركات حوكمة قواعد وضع عند الدول معظم تتبناه الذي األساس تعترب اليت الشركات
 . القواعد هذه تطبيق يف ولالد ملساعدة

اجليد يفرض عناية خاصة ومسؤولية من إدارة الشركة واملؤسسة ) حوكمة الشركات ( ان التحكم املؤسسي  - 
  .  حنو اتمع من حيث عدم التميز يف املعاملة والتقيد مبواضيع حقوق اإلنسان ومواضيع البيئة

 ما خالل من الرشيدة القرارات اختاذ يف املالية األسواق يف املستثمرين مساعدة والسليمة الفعالة للحوكمة ميكن - 
 وختفيض، اخلارجي التمويل مصادر على احلصول فرص زيادة من ميكنها مما املايل األداء حول إرشادات من ترسله
 على يساعد وبدوره املصاحل أصحاب مع عالقة أفضل يوفر مما للموارد األمثل ختصيص خالل من رأمسال تكلفة
 .ةعام بصفة اتمع كل مع العالقة حتسني

 ممارسات أن إذ ،املؤسسات كافة وعلى الدول كافة يف تطبيقه ميكن الشركات حلوكمة واحد نظام هناك ليس - 
 الشركات حلوكمة ميكن حبيث ،دولة لكل والثقافية والسياسية االقتصادية للظروف تبعا وختتلف تتباين احلوكمة

 من الشركات حوكمة تطبيق حنو تتجه اجلزائر أن املالحظ ومن، ىخرأل دولة من هاتطبيق أثناء باملرونة تتسم أن
 . الدولية املنظمات مبساعدة وذلك ا تبادر اليت اإلصالحات من جمموعة خالل
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  متهيد

شركات  أوكانت مملوكة ألفراد حيث قبل ظهور الثورة الصناعية كانت املؤسسات صغرية نسبيا، 

ظهرت  ،حمدودة نسبيا، وبظهور الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر أموالتتوفر لديهم رؤوس  أشخاص

إىل التوسع الكبري  أدى التغيري، هذا ضخمة بتوسيع دائرة امللكية أموالالقادرة على توفري رؤوس  األموالشركات 

يف األنشطة االقتصادية وازدياد حجم املؤسسات وانتشارها جغرافيا، إضافة إىل انفصال امللكية عن اإلدارة مما زاد 

ظهرت حاجة  هلذه التغريات ونتيجة. يف عملية الضبط املايل هلذه األنشطة التدقيق تلعبه وظيفةيف أمهية الدور الذي 

مما جعلها تعتمد بشكل كاف على وظيفة التدقيق الداخلي وإعطائها  أنظمة رقابة داخلية إىلت املؤسسا إدارة

إىل  أيضا امللكية عن اإلدارة احتيجساعدا يف القيام بوظائفها بكفاءة وفعالية، وبسبب انفصال األمهية الكبرية مل

ن القوائم املالية املعلنة متثل بعدالة املركز أب "املسامهني" وسيلة أخرى حمايدة وهي التدقيق اخلارجي لطمأنة املالك

   .املايل ونتيجة النشاط للشركة

  :ما يليتقسيمه إىل  متولإلملام ذا الفصل 

  .اإلطار العام للتدقيق  2/1

  .معايري وظيفة التدقيق  2/2

  .القواعد العامة للتدقيق  2/3
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  لتدقيق العام اإلطار 2/1

حيث ظهر هذا ، صناعية أثر كبري على األنشطة االقتصادية من حيث تنظيمها وعملهاإن لظهور الثورة ال

من ناحية وبالتايل مل يعد للمالك أي دخل يف املؤسسة  ،من خالل انفصال امللكية عن اإلدارة عكس ما كان سابقا

ذا وجهة رأس ماله على واقع املؤسسة احلقيقي وك جعله ال يتطلع بشكل مباشر وكاف مما، التسيري واملراقبه

املتعاملني على  يطلع من خاللهومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر حمايد ، املساهم به يف املؤسسة

حالة املؤسسة وىف نفس الوقت يقدم اإلرشادات لإلدارة من أجل تصحيح األخطاء والتالعبات اليت قد حتدث 

  .عنيةوهذا عن طريق التدقيق الذي يقوم به يف املؤسسة امل

  التدقيقماهية   2/1/1

بسبب استخدام لفظ املراجعة أو املراجع يف بعض ن التفرقة بني كل من املراجعة والتدقيق وذلك كميهنا 

كما هو احلال  أخرىوانتشار استخدام مسمى التدقيق أو املدقق يف دول  مصر، يف الدول العربية كما هو احلال

فقد صدر عن معهد احملاسبني وغريها من الدول، ويف هذا اال سعودية يف لبنان وسوريا واململكة العربية ال

احملاسبة وخدمات املراجعة يوضح الفرق بيانا حول قواعد  م1978سنة  املعتمدين يف الواليات املتحدة األمريكية

لني يف الوحدة ن االستفسارات من العاممعلى أساس أن املراجعة تتمثل يف جمموعة  ،كل من املراجعة والتدقيقبني 

فحص وحتليل املعلومات اليت حتتويها القوائم والتقارير املالية يف إطار  إمكانيةموضوع املراجعة والتدقيق إضافة إىل 

املراجعة ال تتضمن دراسة  أنومنها مثال  ،وخاصة فيما يتعلق بأمور معينةيقل يف مضمونه عن إطار التدقيق 

تضمن أيضا فحص وحتليل السجالت والدفاتر احملاسبية ولكن تتضمن االطالع الرقابة الداخلية وال ت وتقييم نظام

    1.عليها

ذلك فهذه الدراسة لاملراجعة، وويف هذا اال ميكن القول أن عملية التدقيق أوسع نطاقا وأعمق حتليال من 

  .بدال من املراجعة دقيقتالمصطلح سوف تتبىن احلالية 

  

  

  

  

                                                           

1
درية، ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكنمشاكل التطبيق العملي –املعايري والقواعد  –اإلطار النظري  –أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل حممد السيد سراي،  

 .07ص ، 2007
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  التدقيقحملة تارخيية حول   2/1/1/1

حيث أن التدقيق يرجع إىل حكومات قدماء . لو تتبعنا تطور وظيفة التدقيق جند أا قدمية قدم اإلنسان

حيث كان املدقق وقتها ، املصريني واليونان الذين استخدموا املدققني بغية  التأكد من صحة احلسابات العامة

   1.مدى سالمتها من كل التالعبات واألخطاءيستمع إىل القيود املثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على 

 وزيادة املؤسسات أنشطة يف والزيادة والتجارة الصناعة وتطور بريطانيا يف الصناعية الثورة ظهور وعند

 الغش اكتشاف وهو للتدقيق الرئيسي اهلدفيتغري  مل، الضرييب النظام وتطور احملترفة واإلدارة املالكني بني الفجوة

 حماسيب نظام بوجود والرغبة االعتراف هو م1850 ولغاية الفترة هذه خالل أطر الذي املهم تغيريال ولكن واخلطأ

 االعتراف كان خراآل والتغيري ،واخلطأ الغش واكتشاف منع ألجل احملاسبية" البيانات" القوائم دقة من التأكد ألجل

 قانون ذلك على صراحة نص وقد ،وحمايد مستقل شخص قبل من احملاسبية القوائم لتدقيق احلاجة بوجود

 مؤهلني أشخاص وجود وضرورة، التدقيق مهنة تطوير إىل أدى الذي األمر، م1862 لسنة االجنليزي الشركات

  .      2املهنة ذه للقيام ومدربني

 التدقيق أو معايري تطوير على الدول من العديد يف نواملهتمو نواألكادميي ركز فقد تقدم ما على تأسيسا   

 ومت، املالية التقارير مستخدمي واحتياجات القانونية احلسابات مدقق مسؤولية بني التوازن لتحقيق إجراءاا

 املتحدة الواليات يف النمطي التقرير مر وقد، النمطي يعرف بالتقرير ما خالل من التوازن هذا إىل الوصول

 بأن شهادة مبثابة يعد التقرير هذا وكان موحدة يغةص التقرير هلذا يكن مل م1917 عام ففي، مراحل بعدة األمريكية

 عدلت نشرة املالية األوراق هيئة أصدرت  م1932 عام ويف، األعمال ونتائج املايل املركز حقيقة متثل املالية القوائم

 ةاحملاسب مببادئ املنشأة التزام مبدى الرأي هذا وحتديد شهادة من بدل رأي ليكون احلسابات مدقق تقرير فيها

 لتدقيق مهين منطي تقرير أول األمريكي القانونيني احملاسبني جممع أصدر م1939 عام يف حيث، عليها املتعارف

 ونتائج املايل املركز بعدل متثل املالية القوائم أن يف رأيه عن احلسابات مدقق وليةؤمس التقرير ويضمن احلسابات

  3.اآلن حىت مستمر التطوير هذا يزال وال، األعمال

                                                           

 .05ص ، 1980، عمان، مطبعة االحتاد، الناحية النظرية ،علم تدقيق احلسابات ،خالد أمني عبد اهللا 1
 .17ص ، 2004، 2ط، عمان، دار وائل للنشر، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية ،هادي التميمي 2
  .05 ص، 2000 ،عمات ،التوزيع و للنشر الصفاء دار ،تاحلسابا لتدقيق احلديث املدخل ،مجعة حلمي أمحد 3
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باملقارنة مع التطور السابق الذي شهدته مهنة التدقيق جند أا تأخرت يف جمال تنظيم مهنة   ما يف اجلزائرأ

الذي قام بإصدار تشريعات  م����1991أ 27املؤرخ بتاريخ  08 -91إىل غاية صدور قانون  ، احملاسبة والتدقيق

  .ليها واملقبولة قبوال عامامتعلقة باملهنة ومزاولتها يف ظل املعايري املتعارف عوأحكام 

  :احلسابات لتدقيق التارخيي التطوروفيما يلي جدول يوضح 

  احلسابات لتدقيق التارخيي التطور :1-2 رقم دولاجل

 التدقيق أهداف املدقق  تدقيقبال األمر املدة

  امليالد قبل سنة 2000 من

 م 1700 إىل

 الكنيسة، اإلمرباطور، امللك

 .احلكومة

 .بكات ،الدين رجل

 اختالس على السارق معاقبة

 .األصول محاية، األموال

 م 1850 إىل 1700 من

 التجارية احملاكم، احلكومة

 .واملهمني

 احملاسب

 محايةو فاعليه معاقبة، الغش منع

 .األصول

 .واملسامهني احلكومة م 1900إ�� 1850 من

 يف مهين شخص

 .القانون أو احملاسبة

  مصداقية وتأكيد الغش جتنب

 .انيةامليز

 .واملسامهني احلكومة م 1940 إىل 1900 من

 يف مهين شخص

 .واحملاسبة التدقيق

 وتأكيد واألخطاء الغش جتنب

 .التارخيية املالية القوائم مصداقية

 م1970 إىل 1940 من

 البنوك، احلكومة

 .واملستهلكني

 يف مهين شخص

 .واحملاسبة التدقيق

  وعدالة صدق على الشهادة

 .التارخيية املالية القوائم

 م1990 إىل 1970 من

 خرىاأل اهليئات، احلكومة

 .ومسامهني

 يف مهين شخص

 واحلاسبة التدقيق

 .واالستشارة

 الرقابة نظام نوعية على الشهادة

 احملاسبية املعايري واحترام الداخلية

 .التدقيق ومعايري

  م 1990 من ابتداء

  

 

 خرىاأل اهليئات، احلكومة

 .ومسامهني

 يف مهين شخص

 واحلاسبة لتدقيقا

 .واالستشارة

 الصادقة الصورة على الشهادة

 الرقابة ونوعية للحسابات

 املعايري احترام ظل يف الداخلية

 .املايل الغش ضد

 
Source: Lionel collins et Gerard vallin, audit et controle interne, aspects, financiers, 

operationnels et strategiques, 4eme edition, dalloz, paris, 1992, p01. 
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  تدقيق العريف ت  2/1/1/2

   املعىن اللغوي: أوال

 احلسابات ألن »يستمع« ومعناها Audire الالتينية الكلمة من مشتقة وهي Audit اللفظي مبعناه التدقيق 

  .1املدقق على تتلى كانت

  املعىن االصطالحي: ثانيا 

  :نذكر منها لوظيفة التدقيق هناك عدة تعاريف قدمت

 والسجالت واحلسابات املستندات فحص" به يقصد التدقيق نأب يرىالذي  الصحن الفتاح عبد تعريف

 املشروع نتيجة عن تقريرا أكانت سواء، املالية التقارير أن من املدقق يطمئن حىت، دقيقا فحصا ةأباملنش اخلاصة

 واضحة صورة فيه طبعتنو يظهر خرآ تقرير أي أو زمنية ةفتر اية يف املايل املركز عن تقرير وأ زمنية فترة خالل

  .2"التقرير هذا عدأ جلهأ من الذي الغرض ودقيقة وحقيقية

  . والتقرير التحقق، الفحص تشمل التدقيق وظيفة نأب نرى الكاتب طرف من املقدم التعريف خالل من

 من منسق بشكل مقدمة منهجية ةطريق أو مسعى"  أنه على التدقيق ةالفرنسي العمل منظمة عرفت كما   

 معايري على استنادا ومستقل معلل حكم إصدار بغية والتقييم املعلومات تقنيات من جمموعة يستعمل مهين طرف

    .3"بالتنظيم املتعلقة واإلجراءات النظام وفعالية مصداقية وتقدير التقييم

 جلمع systematic ومنهجية نظامية عملية هو التدقيق: "يلي كما AAA األمريكية احملاسبة مجعية عرفتها  

 مدى لتحديد وذلك ،االقتصادية واألحداث األنشطة بنتائج تتعلق واليت موضوعي بشكل والقرائن األدلة وتقييم

  .4"التدقيق بنتائج املعنية األطراف وتبليغ املقررة واملعايري النتائج هذه بني والتطابق التوافق

 :هي التدقيق عملية نأب لنا يتضح األخري التعريف خالل من

  ؛تعين اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم ا املدقق ،عبارة عن إجراءات منظمة - 

 بدون حتيز ضد أو مع اجلهة اليت يقوم بتدقيقهاوتقييم النتائج يعين فحص اإلقرارات  ،احلصول وتقييم األدلة - 

  ؛واليت حضرت هذه اإلقرارات

                                                           

  .06ص ، 2005، 2ط، األردن ،عمان ،التوزيع و للنشر الصفاء دار ،احلسابات لتدقيق احلديث املدخل، مجعة حلمي أمحد 1
 .04ص ، 1994 ،اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة ،مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال ،عبد الفتاح الصحن 2
  .13ص  ،1999، األردن ،عمان ،دار الرواق للنشر والتوزيع ،أساسيات التدقيق وفق املعايري الدولية ،حسني دحدوح، ني القاضيحس 3
  .29ص ، مرجع سبق ذكره ،حممد السيد سراي 4
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الشركات أو األشخاص وهذه اإلقرارات هي  ةوهذه متثل ما تقدمه إدار، يةصاداإلقرارات واألحداث االقت - 

  ؛موضوع التدقيق

وعلى سبيل املثال ، وتشري إىل العالقة اليت باإلمكان معرفة اإلقرارات وعالقتها مع مقياس معني ،درجة العالقة  - 

 ؛أن البيانات املالية متثل باعتدال املركز املايل

الدولة أو  هذا املقياس رمبا مصدره، هة اليت بإمكان املدقق قياس إقرارات اإلدارة بواسطتهاوهي اجل ،مقياس معني - 

ن املقياس هو املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال إويف هذه احلالة ف، ازنات املاليةاجلمعيات املهنية ذات االختصاص أو املو

  ؛عاما

قياس وهذا وهذا امل، مة بني اإلقراراتءني درجة املاليب، طة تقرير مكتوبويكون ذلك بواس، إيصال النتائج - 

  ؛أي ال تتطابق مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، ما جيدة أو غري جيدةإالتقرير يبني العالقة 

وهم أشخاص أو مؤسسات يتخذون قرارهم بناءا على تقرير املدقق ومنهم على سبيل املثال ، املستفيدون - 

ريبة الدخل أو البنك ضوعلى سبيل املثال دائرة  ،العالقةارة والدائنون والدوائر احلكومية ذات املسامهون واإلد

  .املركزي وكذلك الرأي العام

  : من خالل التعاريف املقدمة للتدقيق، ميكن توضيح اإلطار العام للتدقيق وفق الشكل التايل

  لية التدقيقطبيعة عم :1-2 شكل رقمال                                

  

      

  

  

  

  

  

  باحثمن إعداد ال: املصدر

 
 

  

 التدقيق عملية طبيعة

عملية منظمة 

 ومنهجية

جلمع األدلة 

  والقرائن بشكل

 موضوعي

لنتائج األنشطة 

واألحداث  

 االقتصادية

  يف ضوء 
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  تدقيق الأهداف وأمهية   2/1/1/3

  أهداف التدقيق :أوال

 درجة وكذلك والفحص التحقق ومدى أهدافها يف ملحوظ تطور التدقيق مهنة تطور صاحب لقد

  :1التايل العرض يف ذلك ويتمثل، الداخلية الرقابة نظام على االعتماد

 املراجعة  كانت ولذلك، واألخطاء واالختالس التالعب اكتشاف التدقيق من اهلدف كان م1900 عام قبل -1

  ؛الداخلية الرقابة لنظام وجود أي يوجد وال، تفصيلية

                                     إىل باإلضافة وصحته املايل املركز سالمة مدى حتديد التدقيق من اهلدف كان م1940 حىت م1905 من -2

  ؛الداخلية بالرقابة االهتمام أبد ولذلك، واألخطاء التالعب تشافاك

 حنو التحول ومت، املايل املركز وصحة سالمة مدى حتديد التدقيق من اهلدف كان م1960اىل  م1940 من -3

  ؛الداخلية الرقابة نظام وقوة متانة على تعتمد اليت االختياري التدقيق

  :منها للتدقيق عديدة أهداف أضيف اآلن وحىتم  1960 من -4

 دون حالت اليت األسباب ودراسة، أهداف من حققته ما على والتعرف تنفيذها ومتابعة اخلطط مراقبة - 

 ؛احملددة األهداف إىل الوصول

  ؛منها مستهدفا كان ما إىل بالنسبة األعمال نتائج تقييم - 

  ؛النشاط نواحي مجيع يف ممكنة إنتاجية كفاية أقصى حتقيق خالل من اإلسراف على القضاء - 

  ؛اتمع ألفراد الرفاهية من قدر أقصى حتقيق - 

  .التدقيق حمل املنشآت أو العميل على التدقيق عملية آثار تقدير لصعوبة وذلك التدقيق خطر ختفيض - 

 احملايد الفين الرأي إبداء هو احلسابات تدقيق لعملية الرئيسي اهلدف أن إىل خنلص السابق التارخيي العرض من

 عن األعمال ونتائج التدقيق حمل للمنشأة املايل املركز عن وعادلة صادقة بصورة تعرب املالية التقارير كانت إذا عما

  .الفترة تلك

 املشهورة العبارة ولعل، اإلجنليزي القضاء إىل يرجع التدقيق أهداف تطور أن بالذكر جدير هو وما

 قتفاءإل قوية شم حاسة ذا كلب وليس حراسة كلب : "بأنه املدقق فيها وصف واليت م1896 عام Lopase للقاضي

  ."is a watching dog not a bloodhound"  ."ارمني آثار
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 هذه ريتظه وإمنا واألخطاء الغش اكتشاف ليس تدقيقلل األساسي اهلدف أن إىل العبارة هذه وتشري

  .مبهمته املدقق قيام عند والغش األخطاء

  .اف التدقيق ومدى الفحص وأمهية الرقابة الداخليةالتطور التارخيي ألهد: 2- 2 اجلدول رقم

 أمهية الرقابة الداخلية مدى الفحص اهلدف من عملية التدقيق الفترة

 .عدم االعتراف ا بالتفصيل .اكتشاف التالعب واالختالس م1500قبل عام 

 .عدم االعتراف ا بالتفصيل .اكتشاف التالعب واالختالس م1850 - م1500

 م1905 – م1850
.اكتشاف التالعب واالختالس -1

 .اكتشاف األخطاء الكتابية -2

بعض االختبارات ولكن 

األساس هو التدقيق 

 .التفصيلي

 .عدم االعتراف ا

 م1933 - م1905

  وصحة، حتديد مدى سالمة -1

  .تقرير املركز املايل

 .اكتشاف التالعب واألخطاء -2

 .اعتراف سطحي .بالتفصيل وتدقيق اختياري

 م1940 - م1933
  وصحة، حتديد مدى سالمة

 تقرير املركز املايل
 .بداية يف االهتمام .تدقيق اختياري

 م1960 - م1940
وصحة ، حتديد مدى سالمة

 .تقرير املركز املايل
 .اهتمام وتركيز قوي تدقيق اختياري

  

وفقا للمعايري  -األساسية واليات التطبيقاملفاهيم  - ملراجعة اخلارجيةا ،عبد الوهاب نصر علي ،حممد مسري الصبان :املصدر

  .05ص ،2002 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،املتعارف عليها واملعايري الدولية

ئم املالية يتضح مما سبق أن اهلدف الرئيسي لتدقيق احلسابات هو حتديد مدى دقة ومصداقية متثيل القوا    

من اعتماد تدقيق احلسابات يتمثل أساسا يف إظهار نتائج  ضأي أن الغر، اعمال املؤسسة للمركز املايل ونتيجة

   .املركز املايل السليم هلا وإبراز، املؤسسة بصورة سليمة

احلسابات  دققمن جمرد قيام م التدقيق فباإلضافة إىل األهداف التقليدية هناك أهداف حديثة، حيث انتقل 

يوجد ا من أخطاء أو غش فاتر والسجالت، واكتشاف ما قد بالتأكد من صحة ودقة البيانات احملاسبية املثبتة بالد

خروج برأي فين حمايد يبني نتاج املؤسسة من ربح أو وفحص ملدى فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخلية و تزويرو

خسارة ومركزه املايل يف اية الفترة املالية، إىل أهداف جاءت وليدة التطور االقتصادي املتسارع الذي يشهده 
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مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها، وتقييم األداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية يف  ،ومن هذه األهدافاملعاصر عاملنا 

، وحتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اتمع الذي تعمل فيه املؤسسة، ويأيت هذا التدقيقاملؤسسات حتت 

  .ت بصورة عامةاهلدف نتيجة التحول الذي طرأ على أهداف املؤسسا

   1 أمهية التدقيق :ثانيا

 حجم كرب وكلما، منها املستفيدين أو احملاسبية البيانات مستخدمي إىل احلسابات تدقيق أمهية ترجع  

 الستخدام نظرا صعوبة أكثر احلسابات مدقق مهمة أضحت كلما احملاسبية البيانات مستخدمي عدد وزاد ؤسسةامل

 للمعلومات قيمة يضيف أنه يف املدقق دور يتمثلو .االقتصادية القرارات أو راتالقرا اختاذ يف البيانات هذه

 وميكن، م وقرارا أحكامهم لترشيد البيانات هذه مستخدمي ملصلحة احملاسيب النظام من تنتج اليت االقتصادية

  .والثقة بالرقابة القيمة هذه وصف

 تتضح لقرارام اختاذهم يف املعلومات مستخدمي سلوك على وآثارها احلسابات تدقيق عملية فأمهية عموما

 :اآليت خالل من

 وبالتايل، الكافية باملعلومات تزويدهم طريق عن املعلومات مستخدمي لدى التأكد عدم مقدار ختفيض -1

  ؛القرارات اختاذ خماطر جتنبهم

 التدقيق تقرير نم عليها حيصلون اليت القيمة ذات املعلومات خالل من وذلك، معني قرار اختاذ يستلزم -2

  ؛معينة أهداف بتحقيق ترتبط واليت

  .فيها املرغوب غري النتائج جتنب إىل يؤدي مناسب موقف الختاذ ودافعا باعثا تكون -3

 يف االتصال يف آخر دورا ميثل فانه ،التدقيق مكتب وهو التنظيم يف عضو املدقق فكون أخرى ناحية من

  :التالية األهداف حتقيق إىل - الداخل إىل املوجه االتصال مىويس- االتصال من النوع هذا ويرمي، التنظيم

 ؛التدقيق مكاتب بأهداف دققنيامل لدى الوعي خلق -1

 ؛التدقيق مكاتب على تؤثر واليت، اهلامة التطورات دققنيامل ميتعل -2

 ؛اتمع يف باالتصال كقائمني دققنيامل فعالية زيادة -3

 .التدقيق مكتب يف جيري ما كل على االطالع يف دققنيامل رغبات إشباع -4
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  األسس العلمية لتدقيق احلسابات 2/2/2

  فروض تدقيق احلسابات  2/2/2/2 

 حيث التدقيق أفكار من لكثري النظري اإلطار تشكل اليت االفتراضات من جمموعة على اإلطار هدا يشتمل

 من معني نوع حل يف تخدموتس، العملي التطبيق عن ربوتع، عام بقبول حتظى قاعدة بأنه الفرض Kohler يعرف

1فيما يلي أهم الفروض اليت تستند إليها عملية تدقيق احلسابات وهي .السلوك ترشيد أو املشاكل
:  

 عدم حالة إلزالة الكافية اإلثبات أدلة من جمموعة وجود إىل احلاجة الفرض هذا يربر :التأكد عدم فرض  -1

  .التالية سباباأل إىل احملاسيب اال يف التأكد عدم ويرجع التأكد

  ؛احملاسبية للبيانات املتكامل غري االستخدام  �

  ؛القرارات اختاذ عند املستقبلية الظروف كافة يرقدت على القدرة عدم  �

  .التنظيم يف لالتصال جيد نظام وجود عدم  �

 به كلف فيما رأيه على يعتمد حكما يعترب عمله ميارس عندما املدقق ألن وذلك :املدقق استقالل فرض  -2

  : مها املقومات من أساسيني نوعني على دققامل استقالل فرض ويعتمد، أعمال نم

  ؛العملية وخربته اخللقي و العلمي وتكوينه املدقق بشخص تتعلق اليت وهي :الذاتية املقومات  �

  وقواعد أحكام من املهنية اهليئات تصدره وما، التشريعات تتضمنه ما وهي :املوضوعية ملقوماتا  �

و طلب  يفسر هذا الفرض حق املدقق يف االطالع على الدفاتر و السجالت و املستنداتو .ضماناتو

  .و حقه يف إبداء الرأي املعارض يف تقريره، البيانات من إدارة املنشأة اليت يقوم بالتقرير عن أحداثها

، وظيفته ممارسة عند الشخصي حكمه يستخدم املدقق ألن وذلك :لمدققل خاص تأهيل توافر فرض  -3

 حماسبية منها ملشاكل الفحص عند يتعرض املدقق فإن، التدقيق يف اإلثبات لنظرية متكامل إطار غياب ظل ويف

  .مهمته ألداء كاف وعملي علمي قدر يتطلب هذا كل، فنية أو ضريبية أو

 ةمراقب عمليات جمموعة يتضمن نظام إىل الداخلية الرقابة تشري :الداخلية للرقابة كاف نظام توافر فرض  -4

  :يلي ما الداخلية الرقابة تشمل و املنشأة يف العمل سري حلسن ضمانا اإلدارة وضعتها حماسبية و إدارية خمتلفة

 وفقا اإلدارية السياسات تنفيذ ضمان و ممكنة إدارية و إنتاجية كفاية أعلى حتقيق وهدفها :إدارية رقابة �

  ).التدريب- التقارير-قتالو دراسة-املعيارية التكاليف-املوازنات( ووسائلها للخطة

 ومن عليها االعتماد ودرجة بالدفاتر املسجلة احملاسبية البيانات دقة اختبار وهدفها :حماسبية رقابة �

  ).ملستنديا النظام - الداخلي تدقيقال -املصادقات- املستمر اجلرد-املراقبة حسابات( وسائلها
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 ومن استعمال سوء أو سرقة أو اعضي أو اختالس أي من املنشأة أصول محاية وهدفه :داخلي ضبط  �

  ).واملسؤوليات االختصاصات حتديد - العمل تقسيم( وسائلها

  . احلديث التدقيق لعلم البداية نقطة حبق يعترب الداخلية املراقبة نظام أن فيه شك ال ومما

 توزيع عند األساس يعترب املدقق تقرير أن يف الفرض هذا ويفسر :التقرير حمتويات يف الصدق فرض -5

 وينشأ، اإلدارة إىل نقله يستطيع وال املدقق على يقع اإلثبات عبء أن كما، الضرييب اإلقرار قبول أو األرباح

  .خارجها أو املنشأة يف املصاحل أصحاب األطراف مجيع ثقة حمل باعتباره املدقق وضع حقيقة من الصدق فرض

 مبادئ تدقيق احلسابات 2/2/2//2

  :وهي أركاا حتديد تتطلب احلسابات تدقيق مبادئ تناول أن إىل اإلشارة جتدر

  ؛الفحص ركن �

  .التقرير ركن �

  :1مها جمموعتني إىل تقسيمها ميكن احلسابات تدقيق مبادئ فإن ذلك على بناء

  الفحص بركن املرتبطة املبادئ: أوال

 الفعلية آثارهاو املنشأة أحداث بطبيعة التامة املعرفة املبدأ هذا ويعين :الرقايب اإلدارة تكامل مبدأ -1

 األطراف احتياجات على والوقوف، جهة من األخرى باألطراف وعالقتها املنشأة كيان على واحملتملة

  ؛أخرى جهة من اآلثار هذه عن احملاسبية للمعلومات املختلفة

 أهداف مجيع الفحص مدى يشمل أن املبدأ هذا ويعين: االختباري الفحص مدى يف الشمول مبدأ -2

 هلذه النسبية األمهية مراعاة مع، املنشأة بواسطة املعدة املالية التقارير مجيع وكذلك والفرعية يةالرئيس املنشأة

  ؛التقارير وتلك األهداف

 عنصر من ممكن حد أقصى إىل اإلقالل ضرورة إىل املبدأ هذا ويشري: الفحص يف املوضوعية مبدأ -3

 رأي تؤيد اليت اإلثبات أدلة منة الكايف العدد إىل باإلسناد وذلك الفحص أثناء التميز أو الشخصي التقدير

 يكون اليت وتلك، نسبيا كبرية أمهية ذات تعترب اليت واملفردات العناصر جتاه خصوصا وتدعمه دققامل

  ؛غريها من أكرب فيها اخلطأ حدوث احتمال

 يف يةاإلنسان الكفاية مدى فحص وجوب إىل املبدأ هذا ويشري: اإلنسانية الكفاية مدى فحص مبدأ -4

 عن املراجع لدى الصحيح الرأي تكوين يف أمهية من هلا ملا - اإلنتاجية الكفاية فحص جبانب – املنشأة
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 املنشأة حتتويه ما عن تعبري املناخ وهذا للمنشأة السلوكي للمناخ مؤشر هي الكفاية وهذه، املنشأة أحداث

  .واملشاركة واالتصال واحلوافز والسلطة للقيادة نظام من

 التقرير بركن املتعلقة التدقيق مبادئ: ثانيا

 لنقل أداة احلسابات دققم تقارير أو تقرير يكون أن مراعاة إىل املبدأ هذا ويشري :االتصال كفاية مبدأ -1

 حيقق بشكل الثقة على تبعث حقيقية بصورة هلا املستخدمني جلميع للمنشأة االقتصادية العمليات أثر

  ؛تقاريرال هذه إعداد من املرجوة األهداف

 تنفيذ مدى توضيح شأنه من ما كل عن دققامل يفصح أن مراعاة إىل املبدأ هذا ويشري :اإلفصاح مبدأ -2

 تؤثر اليت املعلومات وإظهار، فيها والتغري احملاسبية واإلجراءات للمبادئ التطبيق ومدى، ؤسسةللم األهداف

 املستندات و الداخلية الرقابة أنظمة يف – وجدت إن – الضعف جوانب وإبراز، املالية التقارير داللة على

  ؛والسجالت والدفاتر

 املالية التقارير وكذا، دققامل تقرير حمتويات تكون أن مراعاة إىل املبدأ هذا ويشري :اإلنصاف مبدأ -3

  ؛خارجية أو داخلية سواء باملنشأة واملهتمني املرتبطني جلميع منصفة

 عادي غري تصرف لكل واضحا تفسريا التقرير يشمل أن ةمراعا إىل املبدأ هذا ويشري :السببية مبدأ -4

  ؛وموضوعية حقيقية أسباب على ومقترحاته حتفظاته تبىن وأن، دققاملبه  يواجه

 ومصادرات بديهيات و مفاهيم من مشـتقة تعميمات أو نتائج عن عبارة املبدأ أن بالذكر جدير هو وما

 املتبعة احملاسبية الطرق و اإلجراءات تفسري على قادرة تكون اأ كما، املقومات هذه مع متسقة تكون وأن اال

 .سببية أو غائية تكون قد القضايا وهذه تفسريية قضايا شكل يف تصاغ أن جيب كما، العملي التطبيق يف فعال

 املبادئ أن على )4( رقم الفقرة ويف 200 رقم تدقيقلل الدويل املعيـار يف للمحاسبني الدويل االحتاد أكد وقد هذا

   :هي املدقق ا يلتزم أن جيب اليتتدقيق لل العامة

  ؛االستقاللية -

  ؛الكرامة -

  ؛املوضوعية -

  ؛املطلوبة والعناية املهنية الكفاءة -

  ؛السرية -

  ؛املهين السلوك -

  .الفنية املعايري -

     األساسية بادئامل على حتتوي اليت الدولية التدقيق يريملعا وفقا لتدقيقا بعملية املدقق قيام إىل باإلضافة وذلك

 املدقق يقوم أن مراعاة مع، ) اخل… املادية اجلوانب، التفسريات(  ـا املرتبـطة األدلة و الضـرورية واإلجراءات
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 يف املادية األخطاء إىل تؤدي رمبا اليت الظروف االعتبار بعني األخذ مع، املهين احلذر بنظرة التدقيق وتنفيذ بتخطيط

  .املالية القوائم

  1 بالتدقيق ةعالقة احملاسب 2/2/2/3

 العمليات تلك نتائج وتفسري وتلخيص، معينة فترة خالل حتدث اليت املالية العمليات بتسجيل احملاسبة تم

 للمشروع املايل املركز وإعداد خسارة أو ربح شكل يف العمليات تلك نتائج حتدد اليت املالية القوائم وإعداد

 مبثابة تعترب فهي وهلذا، البيانات تلك عن أساسا مسؤولة وتكون األصلية البيانات مع ملتتعا املعىن ذا واحملاسبة

 القوائم إعداد حىت ا وتصل، األساسية أو األولية البيانات وتشغيل وتسجيل وتبويب بتحليل يهتم إنشائي عمل

 .املالية

 عندما، بالتحقق املتعلق عمله يف ققاملد ويبدأ، انتقادي عمل تعترب ألا ذلك خالف على فهو التدقيق أما

 يف املالية القوائم مالئمة مدى حتديد هي املدقق مهمة وتكون، كبرية درجة إىل عمله من انتهى قد احملاسب يكون

 وهي للمحاسبة األساسية باملخرجات يبدأ فإنه العمل هذا املدقق يؤدي ولكي، املشروع أعمال نتائج عرض

 واليت، للتدقيق األساسية التخاملد هي)  املالية القوائم( للمحاسبة األساسية املخرجات أن مبعىن املالية القوائم

 أن املدقق من املالية القوائم فحص ويتطلب. عليها االعتماد وإمكانية دقتها مدى وحتديد بفحصها املدقق يقوم

 عمل يتطلب وقد، للعمليات ليةاألص املستندات إىل ومنها والترحيل القيد دفاتر على لإلطالع الوراء إىل يرجع

   .اخلتامية القوائم على االعتماد إمكانية مدى لتقييم احملاسيب النظام خارج األدلة بعض إىل الرجوع، أيضا املدقق

 املالية القوائم هل «هو عليه اإلجابة اخلارجي املدقق حياول الذي األساسي السؤال فإن احلاالت مجيع يف

 ال فإنه، التساؤل هذا على اإلجابة املدقق يستطيع وحىت  »؟ صادقة بطريقة روضةومع ودقيقة كاملة للمنشأة

 أيضا يتعامل ولكنه، للمشروع املختلفة العمليات مستندات يف الواردة اخلام أو األساسية البيانات مع فقط يتعامل

 كان إذا ما لتحديد راءالو إىل املدقق يرتد أن الضروري فمن لذلك ونتيجة، البيانات هذه وملخصات نتائج مع

 معدة وحسابات وسجالت قوائم معينة حاالت يف احلسابات مدقق لدى يتوافر وقد ،ال أم مرضيا احملاسب عمل

 على ويقع .السليمة احملاسبية املبادئ من كثريا وتنتهك دقيقة غري السجالت تكون قد أو، ودقيقة جيدة بطريقة

 من به يقوم أن ينبغي ملا رئيسية انطالق كنقطة والبيانات والسجالت القوائم نوعية حتديد دائما املدقق عاتق

 .فحوص

                                                           

  .9 - 8ص ص  ،1992، اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة، مراجعة احلسابات من الناحيتني النظرية والعملية، امحد نور 1

  

 



 ـــــاإلطار الفكري للتدقيق ـــــاإلطار الفكري للتدقيق ـــــاإلطار الفكري للتدقيق ـــــاإلطار الفكري للتدقيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

56 
 

 وظائف بينما، واالتصال القياس هي احملاسبة وظائف أن نستنتج واحملاسبة التدقيق بني العالقة تبني خالل من

والعالقة  .احملاسب عمل ينتهي عندما يبدأ دققامل عمل أن إليه اإلشارة جيدر ما ولكن، والتقرير الفحص هي التدقيق

  :بني وظيفة التدقيق واحملاسبة هي عالقة تكاملية كما هو مبني يف الشكل التايل

  املالية واحملاسبة التدقيق ةظفي و بني التكامل :3-2 رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املهنية اخلربات مركز ،الداخلي والتدقيق املالية الرقابة قدمةاملت واحملاسبية املالية املهارات منهج ،توفيق الرمحان عبد:ملصدرا
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  تدقيق الأنواع   2/2/3

  الفحص مدى و احلدود حيث من 2/2/3/1 

1احلدود حيث من: أوال
 

 الكامل التدقيق  -

 القيود مجيع تدقيق مبعىن، معنية حماسبية فترة خالل متت عملية كل فحص الكامل بالتدقيق يقصد ال

 احلجم ذات ؤسساتللم بالنسبة العملية الناحية من ممكنا يكون ال قد ذلك نأل، ؤسسةامل دفاتر يف والعمليات

 خيول الذي التدقيق هو الكامل بالتدقيق املقصود إن .احلاالت معظم يف عمال حيدث ال ذلك أن كما الكبري

 فيما التفاصيل درجة حتديد يف الشخصي رأيه املدقق يستخدم وفيها، يؤديه لذيا للعمل حمدد غري إطارا للمدقق

 نتيجة أو، العمل نواحي من ناحية أي يف اونه عن ينشا إضرار أي عن مسئوال املدقق ويعترب عمل من به يقوم

  .عمله يف املهنية والعناية املهارة ممارسة يف الفشل

 اجلزئي التدقيق -

 فيه يوضع الذي التدقيق من النوع ذلك مبثابة هي أو، العمليات بعض على املدقق ملع فيها يقتصر اليت هي

 من النوع هذا يف – مسئوال املدقق يكون وال الصور من صورة بأي، املدقق فحص نطاق على القيود بعض

 احلدود ونتك معينة مستندات أو حسابات أو دفاتر إىل بالرجوع اكتشافها يتم أو تنشا إضرار أي عن -التدقيق

 اتفاق، اجلزئي التدقيق حاالت يف املراجع يربم أن املستحسن ومن. فحصها من منعته قد املدقق على املفروضة

 وذلك عمل من أداه ما تفاصيل تقريره يف بوضوح يذكر أن عليه ينبغي كما، به القيام منه املطلوب حيدد كتايب

            التفاقا هذا يف عليه ينص مل ما مسئولية عليه تقع ال حىت

  الفحص مدى حيث من: ثانيا

 التفصيلي التدقيق -

 والدفاتر القيود مجيع بتدقيق املدقق يقوم وفيه، املهنة عهد بداية يف سائد كان الذي التدقيق هو

 من النوع هذا من ويالحظ، ومنتظم صحيح بشكل مقيدة العمليات مجيع أن من للتأكد واملستندات والسجالت

 عملية أعباء زيادة إىل األخرية هذه يف استخدامها يؤدي إذ، الكبرية دون الصغرية للمؤسسات صاحل نهأ التدقيق

  .باستمرار همايعل املدقق حيرص اليت والتكلفة الوقت عاملي مع وتعارضها التدقيق
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 االختياري التدقيق -

 يقوم حيث، الكل من اجلزء بتدقيق املدقق يقوم وفيها الكبرية املؤسسات التدقيق من النوع هذا يسود

 اليت املفردات جمموع على الفحص نتائج تعميم مراعاة مع الفحص لعملية ختضع لكي املفردات من عدد باختيار

 اذوه ككل اتمع ملفردات ممثل يكون ال قد العينة تدقيق على الصادر احلكم أن إىل نشري أن وميكن اختيارها مت

  :1التالية للمشاكل يرجع

   ككل؛ اتمع ملفردات املختارة العينة متثيل عدم - 

  العينة؛ الختيار املناسبة اإلحصائية األدوات على االعتماد عدم - 

  .     اتمع معامل تقدير عملية عن الواردة األخطاء - 

  والتوقيت اإللزام حيث من  2/2/3/2

  اإللزام حيث من: أوال

  :2نوعني إىل اإللزام حيث من التدقيق وظيفة تنقسم     

  اإللزامي التدقيق -1

  ) إلزامي غري(   االختياري التدقيق - 2    

 لتدقيق املدقق تعني بضرورة املشروع يلتزم حيث، به القيام القانون حيتم الذي التدقيق وهو: اإللزامي التدقيق -1

 العقوبات طائلة حتت الفاملخ وقوع التدقيق ذا القيام عدم على يترتب مث ومن، له املالية القوائم واعتماد حساباته

        .املسامهة شركات حسابات تدقيق، اإللزامي التدقيق أمثلة ومن. املقررة

 الفردية ةأاملنش ففي، به القيام حيتم قانوين إلزام دون يتم الذي التدقيق وهو):  إلزامي غري(  االختياري التدقيق -2

 اخلتامية املالية قوائمه واعتماد املشروع حسابات تدقيق يف املدقق خبدمات االستعانة يتم قد، األشخاص وشركات

 عن احملاسبية املعلومات صحة على الشركاء اطمئنان حيث من حسابات مدقق وجود من تتحقق اليت للفائدة نتيجة

 انضمام أو االنفصال حالة يف وخاصة الشركاء حقوق لتحديد كأساس تتخذ واليت، املايل املركز و األعمال نتائج

 البيانات دقة يف للمالك الثقة يعطي احلسابات مدقق وجود أن نالحظ الفردية املنشات حالة ويف. جديد كشري

  . الضرائب ملصلحة وخاصة اخلارجية جلهات ا إىل تقدم اليت وتلك، الدفاتر من املستخرجة

                                                           

 .30ص، 2003، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية، وتدقيق احلسابات املراجعة ،مسعود صديقي، حممد امي طواهر 1
  .34 - 33ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد الوهاب نصر علي ،حممد مسري الصبان 2
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  التوقيت حيث من: ثانيا

  :1مها نوعني إىل التوقيت حيث من التدقيق أنواع تبويب ميكن

 منتظمة بطريقة كانت سواء املالية السنة خالل ةأاملنش لعمليات يتم الذي التدقيق وهو: املستمر التدقيق -1

 خاصة بصفة املدقق يتبعه التدقيق من النوع وهذا الفترة مدى على معينة أيام خالل منتظمة غري أو) مثال ايأسبوع(

 :حالة يف

 ومتعددة؛ كبرية اوعمليا احلجم بكرب تتميز ةأاملنش كانت ذاإ ما -

 مستمرة؛ بصفة ةأاملنش على التردد من ميكنهم الذي األمر املدقق مساعدي من كبري عدد توافر -

 .كفاءته مدى على للحكم الداخلية الرقابة نظام تقييم من التمكن عدم -

  :منها نذكر املزايا من العديد إتباعه من يتحقق املستمر التدقيق أن فيه الشك ومما

 األخطاء؛ اكتشاف وسرعة بأول أوال املنشاة اتعملي متابعة -

 السنة اية حىت االنتظار دون اكتشافها مبجرد بأول أوال األخطاء معاجلة -

 طويلة؛ فترة انتظار دون ظهورها مبجرد مشاكل أي حل يف املساعدة -

 ، التدقيق و الفحص نطاق زيادة يف املساعدة -

 املالية؛ السنة اية بعد طويلة فترة االنتظار دون مناسب وقت يف التدقيق عملية من االنتهاء -

 لشعور نظرا املالية السنة مدار على منتظم وبشكل املناسب الوقت يف األعمال جنازإ على املساعدة -

   مستمرة؛ بصورة عليه وتردده املدقق بوجود العاملني

 يتيح مما املالية السنة مدى على التدقيق مكاتب داخل واملتابعة والفحص التدقيق عمل انتشار يف املساعدة -

 حديثي أو بالتدقيق العهد حديثي املدققني من املكاتب هذه يف للعاملني بالنسبة والتعليم التدريب فرصة

 التخرج؛

  :املشاكل هذه ومن والعيوب املشاكل بعض املستمر التدقيق أسلوب هذا إتباع أن جند أخرى جهة ومن

 يقوم أال احلالة هذه ظل يف الطبيعي من حيث تدقيقه من املدقق ينتهي أن بعد التالعب من نوع حيدث قد -

 ، أخرى مرة بتدقيقه قان ما بتدقيق املدقق

 العاملني بني العمل ارتباك إىل األعمال وتدقيق مت ما لفحص ومستمرة عامة بصفة املدقق تردد يؤدي قد -

 .ا يتمتع أن جيب اليت احلياد صفة أو مبدأ ىعل األحيان بعض يف يؤثر قد مما ةأاملنش يف

                                                           

      .195-194، ص 2001 ،بريوت ،الدار اجلامعية، دراسات متقدة يف احملاسبة واملراجعة، حممد السيد سرايا، كمال الدين مصطفى الدهراوي 1
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 واحلسابات القوائم وإعداد أعماهلا من احلسابات إدارة انتهاء بعد يبدأ الذي التدقيق هو :النهائي التدقيق -2

 السنة انتهاء بعد)  مثال أسبوعني أو أسبوع( معينة زمنية فترة مساعديه بعض أو املدقق يتفرغ الغالب ويف اخلتامية

 يعرب نتائج من حتقق ما أن من للتأكد الشركة وعمليات حسابات وتدقيق فحص ماخالهل ليتوىل للشركة املالية

  .منه املطلوب التدقيق تقرير بإعداد ذلك بعد ويقوم، أعمال من أجنز عما صادقا تعبريا

  :منها نذكر املختلفة لألطراف بالنسبة املزايا من مجلة النهائي التدقيق وراء من يتحقق

 الكايف الوقت لديه يتوفر ال مبا والشركات املنشات من العديد مع يتعاملون الذين املدققني من كثري يفضلها -

 املستمر؛ التدقيق أسلوب ملمارسة السنة مدار على

 مساعديه؛ وبني بينه الوقت لتنسيق الفرصة له وتتيح وواقعية عملية ألا املدقق يفضلها -

 طويال؛ وقتا تستغرق ال يتوال احلجم صغرية املنشات وحسابات عمليات لتدقيق تصلح -

 الن املستمر التدقيق حالة يف ترتكب أو تتم قد اليت التغيري أو التالعب حاالت على كبري حد إىل تقضي -

 النهائية؛ اخلتامية واحلسابات املالية القوائم وإعداد العمليات مجيع انتهاء بعد يتم التدقيق

 خاصة وجيد قوي نظام انه إىل واطمئنانه املنشاة يف الداخلية الرقابة نظام بتقييم قيامه حالة يف املدقق يفضلها -

 .الداخلي للتدقيق فعالة إدارة وجود مع

  :أمهها من واملشاكل العيوب بعض التدقيق من النوع هذا تطبيق من ينشا كما

 باقي ويترك العمليات من نوع كل من عينات خيتار عادة املدقق الن الغالب يف شامل غري تدقيق يعترب -

 تدقيق؛ دون العمليات

 عليها؛ املتعارف احلدود عن يزيد طويال وقتا التدقيق عملية تستغرق فقد احلجم كبرية تآللمنش تصلح ال -

 فعال وقوعها بعد االحنرافات أو األخطاء كشف على تعمل ألا الوقائي وليس العالجي األسلوب عليها يغلب -

 .املالية السنة انتهاء وبعد

 الداخلي التدقيق نظام تدعيم األمر يتطلب غريها أو ظهورها عند املشاكل هذه على التغلب ميكن ىتوح

 اءأعض أن حبكم ومنتظمة مستمرة وبصورة بأول أوال ةأاملنش عمليات تدقيق يتولون والذين فيها والعاملني داراإو

  .املنشاة وأقسام إدارات داخل العمل مواقع من وقريبني املنشاة يف موظفني إال هم ما الداخلي التدقيق فريق

 وقبل بداية يقوم أن املدقق على نإف التدقيق علمل العملية والقواعد اجلاري للعرف ووفقا ،أخرى ناحية ومن   

 وبالتايل ،وفعاليته قوته من يتأكد حىت ،ةأاملنش يف الداخلي والتدقيق الرقابة نظام بتقييم تدقيقه برنامج بتنفيذ قيامه

  . النهائي التدقيق بأسلو إتباع يستطيع
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   االستقالل حيث من 2/2/3/3 

  اخلارجي التدقيق: أوال

 نأبش، ةأاملنش مبزاعم اخلاصة لألدلة املوضوعي والتقييم للتجميع منظمة عملية بأنه اخلارجي التدقيق بعرف

 ملستخدمي نتائجال وتوصيل احملددة املعايري مع املزاعم هذه متشي مدى لتحديد ،االقتصادية والتصرفات األحداث

  .املشروع يف املصلحة صحابأل املالية القوائم

 منطقيا تتابعا متتابعة مراحل عدة خالل من تتم ألا، منظمة عملية بأنه احلديث اخلارجي التدقيق يتسم 

 تتكون حيث، التتابع هذا يف املرونة قدر على ولكن، أيضا املتتابعة اخلطوات من جمموعة على مرحلة كل وحتتوي

 أعمال تنفيذ مرحلة، التدقيق أعمال ختطيط مرحلة، التكليف قبول مرحلة :وهي مراحل أربعة من التدقيق عملية

  .   1التقرير وعرض وإعداد النتائج بلورة ومرحلة التدقيق

  2احلسابات مراقب تقارير ومستخدمو احلسابات مراقب -

  احلسابات مراقب هو من ♦

، وحمايد ومستقل ومدرب مؤهل شخص هو، القانوين احملاسب أو اخلارجي املدقق أو احلسابات مراقب

  .العميل ؤسسةمل املالية القوائم على حمايد فين رأي إبداء عن ومسئول

 أو، نهيتعي جتدد أو، تعينه اليت هي للمسامهني العامة اجلمعية أن إال، الشركة إدارة من أتعابه على حيصل نهأ ورغم

  .هلا تقريره يقدم فهو ولذلك تعزله

 كمهين بصفته حيتفظ وفه. حماسبة مكتب أو، مؤسسة خالل من أو مبفرده يعمل احلسابات مراقب كان وسواء

  .وحمايد ومستقل ومدرب مؤهل

 احلسابات مراقب تقرير مستخدمو ♦

 الثاين الطرف احلسابات مراقب فيها ميثل، األطراف ثالثية عالقة خالل من احلسابات تدقيق وظيفة تؤدى

، الثالث الطرف ممثلو ويتعدد هذا. الثالث الطرف املشروع يف املصلحة وأصحاب، األول رفالط واإلدارة

 ميدهم التدقيق أن وهي، احلسابات تدقيق يف مشتركة مصلحة جتمعهم ولكن، املشروع يف املصلحة أصحاب

                                                           

دور اليات املراجعة يف تفعيل حوكمة  ، اجلزء األول، موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة وفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية، عبد الوهاب نصر علي 1

   .14ص  ،2009 ،اإلسكندرية، الدار اجلامعيةالشركات، 
 ،اجلزء األول ،قب احلسابات لسوق املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة املصرية والدولية واألمريكيةخدمات مرا ،عبد الوهاب نصر علي 2

  .22 - 21ص ص  ،2001 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية
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 هلم تقدمها اليت اليةامل املعلومات يف ووثوقهم على اعتمادهم إمكانية زيادة خالل من، املعلومات من مضافة بقيمة

  .   فيه مصلحة أصحاب هم الذين عوللمشر املالية القوائم

  احلسابات مراقب تقرير مستخدمو: 4- 2 رقم الشكل

  

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  الباحث  إعداد من :املصدر

  الداخلي التدقيق: ثانيا

إىل  ،فيا كما أسلفنا القولالتوسع الكبري يف األنشطة االقتصادية وازدياد حجم املنشات وانتشارها جغرا أدى

اإلدارة العليا إىل تفويض صالحياا ومسؤولياا إىل املستويات املختلفة داخل املؤسسة، مما أدى إىل حاجة حاجة 

املؤسسة إىل توفري رقابة داخلية للتأكد من قيام املستويات اإلدارية املختلفة بواجباا وفقا للتعليمات املوضوعة، 

   .اإلدارة للقيام بوظائفها بكفاءة وفعاليةجة وجود قسم التدقيق الداخلي  يهدف إىل مساعدة وذا ظهرت احلا

 كخدمة أنشطتها وتقييم لفحص ،الوحدة داخل يف يوجد مستقل تقيمي نشاط بأنه الداخلي التدقيق يعرف

 يتمتعون ال فهم، يموالتقي للفحص أنشطتها ختضع اليت ةأباملنش موظفون نيالداخلي واملدققني، ذاته للتنظيم

 اختاذ ميكن نهأ إال وظيفية تبعية عالقة الوحدة بإدارة تربطهم حيث، اخلارجي املدقق به يتمتع الذي باالستقالل

 اتمع

 مراقب تقرير

 احلسابات

 المساهمون

 املستثمرون

 احملتملون

 ونقابات احتادات

 العمال

 إلدارةا

 التمويلية املؤسسات

 واالستثمارية

 املال سوق هيئة

 اإلشراف جهات

 احلكومية واملصاحل
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 تقريره الداخلي املدقق يرفع أن مثال ميكن حيث، االستقالل من معينة درجة املدققني هؤالء ملنح اإلجراءات بعض

      1.اإلدارة لس التابعة التدقيق جلنة إىل أو املالية ونؤللش الرئيس نائب إىل مباشرة

نشاط مستقل وموضوعي : على أا IFACIلفرنسي للتدقيق واملستشارين الداخليني اكما عرفها املعهد 

مع تقدمي نصائح للتحسني ، ىل إعطاء ضمانات للمنظمة حول درجة حتكمها يف العمليات اليت تقوم ايهدف إ

   .2لق القيمةواملسامهة يف خ

نشاط : اأفقد مت صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي ومت تعريفها على  م2001اما يف عام 

وهو يساعد ، تأكيدي ونشاط استشاري مصمم إلضافة قيمة للمؤسسة ولتحسني عملياا، موضوعي، مستقل

الرقابة ، سني فعالية عمليات إدارة املخاطراملؤسسة على حتقيق أهدافها بإجياد منهج منظم ودقيق لتقييم وحت

      3وحوكمة الشركات

و حىت حديثة االعتراف ا كنشاط ال هذه الوظيفة حديثة االستعمال أ إنما يف اجلزائر فيمكن القول أ

جيهي من القانون التو 40فلم ينص املشرع اجلزائري اال يف اية الثمانينات من خالل املادة ، ميكن االستغناء عنه

نه يتعني على املؤسسات االقتصادية الذي ينص على أ م1988جانفي  12ريخ الصادر بتا 88/01للمؤسسات رقم 

  .  4العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف املؤسسة وحتسني بصفة مستمرة أمناط سريها وتسريها

االقتصادية العمومية مدعوة إلقامة وتدعيم  املؤسسات إن" على  91/01من القانون  40كما تنص املادة 

      .5"نظم داخلية لتدقيق املؤسسات وحتسني طرق أدائها بشكل ملحوظ

، ميكن نه توجد بعض االختالفاتأوعلى الرغم من التشابه والتكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي، إال 

    : توضيحها يف اجلدول التايل

  

  

  

  

                                                           

 .26 - 25 صص ، 2002/2003، اإلسكندرية ،ةالدر اجلامعي ،أصول املراجعة احلديثة ،امحد حممد كامل سامل ،عوض لبيب فتح اهللا الديب 1
  .52، ص 2008/2009، مذكرة ماجستري، ختصص مالية وحماسبة، جامعة املدية، عمر عي عبد الصمد، دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة الشركات2
 .نفسه  3
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 .112ص  ،27/04/1991املؤرخة يف  20انظر اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلزائرية رقم  5
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  التدقيق الداخلي واخلارجي بني الفاتاالخت أوجه :3-2 رقمجدول 

  .18 ص، مرجع سبق ذكره، 2005 ،مجعة حلمي محدأ :املصدر

  اخلارجيلتدقيق ا الداخليالتدقيق  البيان مالرق

  
  
  
1  
  
 

  

  

  

  اهلدف

 

 من إنتاجية و إدارية كفاءة أعلى حتقيق -1

 اكتشاف و اإلسراف على القضاء خالل

  .احلسابات يف والتالعب األخطاء

 املقدمة املعلومات صحة من التأكد -2

 اخلطط رسم يف ا لالسترشاد لإلدارة

 .تنفيذها و القرارات واختاذ

    صدق مدى عن احملايد الفين الرأي إبداء

 معينة حماسبية فترة عن املالية التقارير وعدالة

منها املستفيدة الفئات إىل النتائج وتوصيل  

  
2 

 القائم عالقة

 التدقيق بعملية

 باملنشأة

 )تابع( املنشأة داخل من موظف
 خارج من مهين معنوي أو طبيعي شخص

 )مستقل( املنشأة

  
  
  
3  
  
  
 

  

  

 وحدود نطاق

 التدقيق

 أن كما، املراجع عمل نطاق اإلدارة حتدد

 له يسمح الداخلي املراجع عمل طبيعة

 ملا واالختبارات الفحص عمليات بتوسيع

 على تساعده وإمكانات وقت من لديه

 .املنشأة عمليات مجيع مراجعة

 للعقد وفقا العمل وحدود نطاق يتحدد

 العرف، اخلارجي واملراجع املنشأة بني املوقع

، عليها املتعارف املراجعة ومعايري، السائد

 املراجعة ملهنة املنظمة القوانني عليه تنص وما

 تفصيلية اخلارجية املراجعة تكون ما وغالبا

 عمليات حجم و لطبيعة وفقا اختباريه أو

 .املراجعة حمل املنشأة

  
  
4  
  
 

  

  

 اسباملن التوقيت

 لألداء

 طوال مستمرة بصورة الفحص يتم -1

  املالية السنة

 املنشأة حلجم وفقا اختيارية -2

 خالل أو)ائية( واحدة مرة الفحص يتم -1

 املالية السنة طوال دورية غري أو دورية فترة

  .)مستمرة(

  جزئي أو كامل يكون قد -2

 .السائد للقانون وفقا إلزامية -3

5  
  
 املنشأة إدارة املستفيدين 

  املالية التقارير قراء -1

  .املصاحل أصحاب -2

  املنشأة إدارة -3
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    التدقيق معايري  2/2

اليت يسترشد ا املدقق عند قيامه بعملية  األساسية املقوماتالقواعد و من التدقيق وظيفة معايري تعترب

وضع هذه املعايري قصد تقليل التفاوت يف ممارسة هذه الوظيفة  إىلاألسباب اليت أدت  ومن أهم .التدقيق

  .ن خمالفة مدقق احلسابات هلذه املعايري تعرضه إىل املساءلة من قبل اهليئات املختصةوإ، دهاوتوحي

   :  فما يلي شكل يوضح معايري التدقيق املتعارف عليها

  عليها ارفاملتع التدقيق معايري:5-2 رقم الشكل

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

source:Ray whittington, Kurt pany, principles of auditing, twelfth edition, mcgraw-hill, new 
york, Usa, 1998, p37. 

  
  
  
  
  
  
  

 عليها املتعارف التدقيق معايري

 التقرير معايري   امليداين العمل معايري العامة املعايري

التخطيط السليم لعملية التدقيق  -1

  .واإلشراف الدقيق على املساعدين

دراسة وتقييم الرقابة  - 2 

   .لداخليةا

 .مجع أدلة اإلثبات -  3

  

 مع املالية القوائم اتفاق مدى-1

  .عليها املتعارف احملاسبية املبادئ

 للمبادئ التطبيق ثبات مدى-2

  .عليها املتعارف احملاسبية

  .اإلعالمي اإلفصاح كفاية مدى-3

  .القوائم يف اإلمجايل الرأي إبداء-4

 ملدقق الكايف التأهيل -1

 .احلسابات

 والعملي العلمي التأهيل -أ

 .للمدقق

 .التأهيل السلوكي للمدقق - ب

 .استقالل مدقق احلسابات-2
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  العامة املعايري  2/2/1

 مبا، املهنية يةالعنا وبذل وحياده واستقالله والعملية العلمية ومؤهالته املدقق بشخصية املعايري هذه تتعلق

  : هي معايري ثالثة من وتتكون التدقيق بعملية القائم الشخص يف الالزمة الكفاءة توافر يضمن

  املهنية والكفاءة والعملي العلمي التأهيل معيار  2/2/1/1

 والكفاءة العملية واخلربة العلمية املعرفة لديه شخص بواسطة يتم أن جيب التدقيق أن على املعيار هذا ينص

 جماالت يف الكافية العلمية باملعرفة يتمتع أن جيب املدقق أن املعيار هذا ويعين، كمدقق للعمل تؤهله اليت املهنية

 املدقق يستمر أن جيب ذلك إىل إضافة. املهنية باملمارسة املرتبطة ااالت من وغريها والتدقيق والضرائب احملاسبة

 مستعدا ويظل، ااالت تلك يف احلديثة بالتطورات ملما ليظل للمهنة ممارسته طوال والتدريب التعليم مواصلة يف

  .جديدة جماالت يف املعرفة الكتساب

 وبعض، احملاسبة يف جامعية درجة على احلصول تتطلب الدول فمعظم، ألخرى دولة من التعليم متطلبات وختتلف

 املستمر املهين التعليم مطلب جعل إىل لالدو بعض وتتجه، األوىل اجلامعية الدرجة يفوق تعليما تتطلب الدول

 اخلربة فترة وطول نوعية نإف أخرى ناحية من، عامة ممارسة املهنة ممارسة يف احملاسب أحقية الستمرار إلزاميا

 إشراف حتت أو مكتب يف اخلربة تكتسب أن تشترط الدول فبعض، الدول بني فيما األخرى هي ختتلف العملية

 الصناعية الوحدات يف اخلربة باكتساب يسمح األخر البعض أن حني يف، للمهنة املمارسني نيالقانوني احملاسبني حدأ

  .الدول بني العملية اخلربة مدة طول تباين إىل باإلضافة هذا، واحلكومية والتجارية

 ملكاتبا هذه على فيجب، ا العاملني املدققني تدريب واستمرار معرفة تطوير وليةؤمس التدقيق مكاتب على ويقع

 من مزيج إىل حيتاجون فإم أكفاء املدققني يكون وحىت. ا العاملني بكفاءة لالرتقاء وإجراءات سياسات تضع أن

 كل عليها تنطوي اليت والتدقيق احملاسبة مشاكل جيدا يتفهموا أن يستطيعوا لكي، العلمية واملعرفة العملية اخلربة

  .تدقيق عملية

 خربة ذوي أفراد طريق عن تؤدى التدقيق عمليات أن من للتأكد أخرى سياسات التدقيق مكاتب تضع أن وجيب

 تفوق مشكلة يواجهون عندما املناسبة االستشارات و املساعدات على للحصول يسعون أم ومن، مناسبة وكفاءة

 أم لضمان ترقيتهم وعند األفراد تعيني عبد ا يسترشد وسياسات معايري التدقيق مكاتب يضع أن وجيب، خربم

     1.اجلديدة مسئوليام لتحمل وأكفاء مؤهلون

  
                                                           

  .41 -40ص ص ، مرجع سبق ذكره ،امحد حممد كامل سامل، عوض لبيب فتح اهللا الديب 1
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  االستقالل معيار  2/2/1/2

 حيافظ أن جيب املهنية بالواجبات املرتبطة األمور مجيع يف نأب للتدقيق العامة املعايري من الثاين املعيار يقضي

  .1والواقع الظاهر يف االستقالل على – املدققني أو – املدقق

 السعي أو - قبل على ترفعه تتطلب املدقق ونزاهة، وموضوعية برتاهة العمل على الشخص بقدرة تقاللاالس ويرتبط

 موضوعية أما. بأمانة املهنية واجباته أداء على قدرته من وحتد سلوكه على قيدا تكون أن ميكن منفعة أي – إىل

 لعملية اجنازه خال حمايدا يكون ىتح املهين عمله ومتطلبات الشخصية مصاحله بني الفصل منه فتتطلب املدقق

  .مراحلها جبميع التدقيق

 من بدءا .التدقيق عملية مراحل كافة خالل الغري من ضغوط ألي املدقق خضوع عدم الواقع يف االستقالل ويعين

 ذيال الفين الرأي وصياغة التقرير بكتابة وانتهاء، وإجراءه الفحص برنامج بوضع ومرورا التدقيق لعملية التخطيط

 املدقق لتقييم خيضع به واإلحساس، املدقق عقل يف يكمن الصورة ذه الواقع يف واالستقالل. املالية القوائم يف يراه

 عليه االستدالل - يسجل مل إن – يصعب االستقالل من النوع هذا فان، ولذلك، معه األخريني لسلوك نفسه

  .توافره مدى وحتديد

 غري أو مباشرة مادية أو مالية مصلحة للمدقق تكون أال يتطلب حتقيقه نإف، الظاهر باالستقالل يتعلق فيما أما

 نإف، ه توافر مدى على التعرف خالهلا من ميكن اليت مظاهره له الظاهر يف االستقالل أن من الرغم وعلى مباشرة

 عدد صدر قد ولذلك .صعبا أمرا للمدقق اليومي األداء على تطبيقه جتعل العمومية من بدرجة يتميز نفسه املعيار

 املمارسة أثناء تظهر واليت اال هذا يف اجلدلية املسائل من العديد لتصفية األخالقية والقواعد التفسريات من

 وهي املدقق يتجنبها أن جيب اليت احملظورات من جمموعة عن عبارة جوهرها يف والقواعد التفسريات وهذه، العملية

  : على تنطوي

  ؛معينة مالية عالقات -1

 .   موظفيه حدأ نهأ أو العميل إدارة من جزء نهأ على بالتدقيق للقائم العامة فيها ينظر اليت العالقات -2

 يفقد أن دون لعميله أخرى خدمات بأداء املدقق قيام إمكانية -  املهنية اهليئات خاصة بصفة – يرى من وهناك

 األخر البعض حتقق ضمان وعدم، املنطقية حيةالنا من بعضها قبول يصعب معينة شروطا لذلك ويضعون. استقالله

 يلقي اخلدمات ذه احلسابات مدقق قيام أن إنكار ميكن فال والشروط املربرات كانت ومهما. العلمية الناحية من
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 للمدقق مباشرة مادية مصلحة بوجود يقترن اخلدمات هذه أداء نأو خاصة، استقالله حول الشك من بظالل

  .  اخلدمات هذه أداء مقابل املراجع عليها حيصل اليت األتعاب تلك يف تتمثل

  املهنية العناية معيار 2/2/1/3 

 باستمرار جيتهد نأو للمهنة واألخالقية الفنية باملعايري يلتزم أن املدقق على جيب نهأ املعيار هذا يعين  

 االمتياز حتقيق عن البحث ويعترب. مقدرته يف ما بأفضل املهنية ولياتهؤمبس يقوم نأ خدماته وجودة كفاءة لتحسني

 بكفاءة املهنية ولياتهؤمبس املهنة عضو يقوم أن األخرية هذه وتتطلب .املهنية العناية بذل جوهر هو املهين العمل يف

 مصلحة أفضل بتحقيق االهتمام مع استطاعته ما بأفضل املهنية اخلدمات بأداء التزاما عليه تفرض وهي واجتهاد

  .اتمع جتاه املهنة مسئولية مع يتسق ومبا اخلدمات ليهمإ يقدم ملن ممكنة

 هذا اكتساب ويبدأ، املهنية للممارسة املالئمتني واخلربة املعرفة من ملزيج املدقق اكتساب من الكفاءة وتتحقق

 تعليمال باستمرار التزاما الكفاءة على احلفاظ ويتطلب. املهنية للمعرفة العام للهيكل العميق الفهم من املزيج

 أو ا يقوم اليت املهام مجيع يف املدقق على وجيب. للمهنة العامة باملمارسة املدقق اشتغال طوال املهين والتطوير

 جودة مستوى ذات يقدمها اليت اخلدمات أن يؤكد الكفاءة من مستوى حيقق أن عاتقه على امللقاة ولياتؤاملس

 الكفاءة وتضع وذكاء وبراعة بسهولة اخلدمات هذه تقدمي من متكنه واليت املهين األداء مستويات ألعلى مطابق

 كفاءته تفوق املهنية املهمة كانت إذا االستشارة أو اإلحالة إىل اللجوء عليه متلى املدقق قدرات على قيودا املهنية

 بسبب أخر لزميله عميل بتحويل املدققني حدأ يقوم أن اإلحالة وتعين، به يعمل الذي املكتب كفاءة أو الشخصية

 االستشارة وتعين، للعميل املطلوبة اخلدمة تقدمي دون حيول مما األول لدى الالزمة املهارة أو الوقت توافر عدم

  .اخلدمات تلك ألداء التخطيط ويف العميل حيتاجها اليت اخلدمات حتديد يف للمشاركة الزميل دعوة

 أي من متأكدا يكن مل نإو به يقوم وملاذا به يقوم الذي العمل جيدا املدقق يتفهم أن أيضا تتطلب املهنية والعناية

 واإلشراف التخطيط تتطلب كما، املناسبة االستشارة عن البحث وليةؤمس عليه قعت نهإف العمل هذا من جزء

 مت إذا ألنه ودقيقة كاملة عمل أوراق بإعداد يقوم نأو عنها والؤمس يكون مهنية مهمة أو نشاط ألي الكامل

 وتقتضي بتجميعها املدقق قام اليت األدلة يف الشك يثري هذا فان كامل غري وبشكل اهتمام دون العمل قأورا إعداد

   1 .واتمع األعمال وأصحاب العمالء جتاه ولياتهؤمبس القيام يف املدقق جيتهد أن املهنية العناية

 نأو ،وباهتمام وبدقة إبطاء بدون املهنية اخلدمات تقدمي وليةؤمس املدقق على االجتهاد هذا يفرض مما 

  .                 مهنة كل من للتطبيق املالئمة واألخالقية الفنية باملعايري يلتزم نأو كاملة اخلدمة تكون
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     امليداين العمل معايري 2/2/2

 قدمت وهي العامة املعاير من كربأ بدرجة حمددة املعايري وهذه، التدقيق وتنفيذ بتخطيط املعايري هذه تتعلق

 والعمليات املالية القوائم أرصدة فحص من عليها حيصل واليت رأيه تؤيد اليت األدلة جتميع بصدد للمدقق إرشادات

 نظام على اعتماده درجة على أدلة من بتجميعه املدقق يقوم ما مقدار ويعتمد، األرصدة هذه عنها تنتج اليت املالية

  .للعميل الداخلية الرقابة

    1:وهي معايري ثالثة من امليداين ملالع معايري وتتكون

  واإلشراف التخطيط كفاية معيار 2/2/2/1      

 اإلشراف حيسن نأو، مالئمة خطة وفق التدقيق أعمال بتنفيذ يقوم أن املدقق على جيب املعيار هذا وفق 

 يقوم أن التدقيق لعملية السليم التخطيط يتطلب، إليهم املوكلة األعمال يف تقدمهم مدى ويتابع مساعديه على

 التدقيق خطة إلعداد وذلك الداخلية الرقابة نظام دراسة على خاصة بصفة التركيز مع العميل بيئة بدراسة املدقق

. الفحص تقدم كلما للتعديل قابلة تكون حبيث باملرونة اخلطة هذه تتميز أن وجيب، البيئة هذه مع تتفق اليت املالئمة

 تفاصيل ختطيط الضروري من سيكون ولذلك تفصيلية اخلطة تكون أن املبدئية قالتدقي خطة وضع دنع يشترط وال

 التدقيق خطة تتطلب قد املثال سبيل وعلى، ككل للمهمة العام اإلطار ضوء يفى حد على حالة لكل العمل

 من يكون قد احلالة هذه يف، العميل مبشروع اخلاص للمخزون املادي احلصر واختيار مبالحظة املدقق قيام املبدئي

 وكيف املخزون أصناف من صنف لكل وبالنسبة، قسم كل يف املطلوبة املالحظة درجة حتديد املدقق وليةؤمس

 التدقيق خطة وضع يف املدقق جناح أن شك وال، املخزون جرد يف العاملة  املختلفة األطقم أداء فحص ميكن

                                                                                                                             .              املطلوبة ومؤهالم وخربم ومهارام املطلوبني املساعدين عدد حتديد من ميكنه املالئمة

 لتحقيق جهودهم وتوجيه املساعدين على واإلشراف العمل تقسيم نع والؤمس املدقق يعترب أخرى ناحية ومن

، حالة كل يف املالئم اإلشراف مدى ويعتمد األهداف هذه حتقيق مدى على بناء أدائهم وتقييم الفحص أهداف

 املدقق عاتق على ويقع. به القائمني األفراد ومؤهالت الفحص مهمة وصعوبة تعقد درجة منها عوامل عدة على

 املشرفني وحتديد بتنفيذها سيقومون اليت التدقيق إجراءات وأهداف وليامؤمبس املساعدين تعريف يةولؤمس

 يف االختالفات حلل نظام ووضع الفحص أثناء يظهر قد هام تساؤل أو استفسار أي على اإلجابة عن ولنيؤاملس

  .املساعدين أعمال وتدقيق فحص إىل افةباإلض هذا، بينهم فيما النظر وجهات

                                                           

  .46 -45ص ص ، نفسه 1
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   الداخلي الرقابة نظام على االعتماد إمكانية مدى تقييم معيار 2/2/2/2

 كأساس التدقيق حمل بالوحدة القائم الداخلية الرقابة نظام وتقييم بدراسة القيام املدقق يةمإلزا املعيار هذا يعين

  .هلا املالئمة التدقيق إجراءات لوضع االختبارات من املطلوب املدى ولتحديد عليه االعتماد إلمكانية

 العمليات أن لضمان الوحدة تستخدمها اليت واإلجراءات اخلطط، املدقق النظر وجهة من الداخلية بالرقابة يقصد

 الرقابة على الداخلية الرقابة وتشتمل، األصول حلماية مالئمة إجراءات توجد نهأو، بدقة تسجيلها مت قد املالية

  .املالية بالعمليات الترخيص إىل يؤدي الذي لقرارا باختاذ اخلاصة العملية وهي اإلدارية

 أو قوة مدى على يتوقف واختبارات فحص من املدقق به يقوم ما مدى نأل، مبكان األمهية من املعيار هذا ويعد

 ستكون قوي داخلية رقابة نظام لديها شركة يف تستخدم اليت التدقيق فإجراءات، الداخلية الرقابة نظام ضعف

  .ضعيف داخلية رقابة نظام لديها شركة يف تستخدم اليت كتل عن خمتلفة

 ذلك على وبناءا. الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى اختبار على املدقق به يقوم الذي العمل من كثري ويشتمل  

 اليت العيوب أو الضعف أوجه الكتشاف واليقظة واالهتمام العناية من كبريا قدرا ميارس أن املدقق على جيب

  .الداخلية الرقابة نظام عليها ويينط

   األدلة كفاية معيار 2/2/2/3

 يف رأيه إبداء من متكنه اليت واملقنعة الكافية األدلة بتجميع يقوم أن املدقق على جيب نهأ املعيار هذا يعين

 لرأيه والمعق أساسا لديه يتوفر حىت واملصادقات واالستفسارات واملالحظة الفحص خالل من وذلك املالية القوائم

 لكي واألدلة للمدقق املهين للحكم متروك أمر هو األدلة كفاية مدى وحتديد .الفحص موضع املالية القوائم يف

  .التدقيق من للهدف ومالئمة صحيحة تكون أن جيب مقنعة تكون

  التقرير معايري 2/2/3

 اتصال أداة التقرير فيها ثلمي، متكاملة اتصال عملية تعترب التدقيق عملية أن اإلشارة متت نأو سبق كما

 تتخذ وعليه التدقيق لعملية النهائية املرحلة التقرير يعترب حبيث، التقرير هذا ملستخدمي املوجهة الرسالة حيمل الذي

  1:وهي معايري أربعة التقرير ملوضوع األمريكي القانونني احملاسبني جممع خصص ولذلك القرارات
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  احملاسبية بادئامل مع التوافق معيار  2/2/3/1

 ملبادئ وفقا عرضت قد املالية القوائم كانت إذا ما التقرير يبني أن جيب"  املدقق فان املعيار هلذا وفقا 

 إىل التدقيق عملية بنتائج تقريره يف يشري  أن املدقق على جيب املعيار هلذا وفقا حيث "عاما قبوال املقبولة احملاسبية

 بإعداد القيام هذه املدقق إشارة تتطلب وال، عاما قبوال املقبولة احملاسبية للمبادئ قاوف أعدت قد املالية القوائم أن

 هذه ذكر فيها يكون اليت احلاالت يف إال، املالية القوائم إعداد يف املستخدمة احملاسبية والسياسات باملبادئ قائمة

 عبارة إىل املدقق ينظر أن وجيب، املالية ئمالقوا يف الواردة األرقام بعض لتوضيح الزما أمرا والسياسات املبادئ

 اليت املالية احملاسبة جمال يف املمارسة حيكم الذي الفكري لإلطار متثيل أا على عاما قبوال املقبولة احملاسبية املبادئ

 نم جمموعة" هي احملاسبية فاملبادئ، احملاسبية والقيود واالفتراضات واملبادئ املفاهيم من هيكل على تنطوي

  1".معينة زمنية فترة عن املقبولة احملاسبية املمارسة لتعريف الضرورية واإلجراءات والقواعد االعتراف

 الفكري اإلطار عناصر استخدام على األحوال مجيع يف حيرص أن أيضا احلسابات مدقق على جيب كما

 معايريه إىل أيلج وال، رأيه يهاف يبدي اليت املالية القوائم جودة على للحكم أساسي كمرشد املالية للمحاسبة

 معايري مبثابة تعترب" عاما قبوال املقبولة احملاسبية املبادئ"  عبارة حتت تندرج اليت فالعناصر، اال هذا يف الشخصية

  .العملية املمارسة يف اجلودة من عام مستوى لضمان املدققني مجيع يستخدمها موحدة

    احملاسبية بادئامل تطبيق يف االتساق معيار  2/2/3/2

 ضمان دف وذلك، احملاسبية املعلومات يف توافرها جيب اليت النوعية اخلصائص إحدى املعيار هذا يعترب

 ما التقرير يوضح أن جيب" بأنه يقضي املعيار فهذا للمقارنة املالية الفترات مدار على للمقارنة املالية القوائم قابلية

 الفترة يف طبقت اليت املبادئ ذات هي احلالية الفترة يف املطبقة عاما قبوال بولةاملق احملاسبية املبادئ كانت إذا

  ".السابقة

 خبالف أخرى عوامل هناك أن إال، للمقارنة القابلية من احلد إىل يؤدي قد االتساق نقص أن من الرغم وعلى

 أو السنة يف املالية القوائم يف طاءأخ وجود مثل للمقارنة املالية القوائم قابلية عدم إىل تؤدي أن ميكن االتساق

، السابقة الفترات يف موجودة تكن مل احلالية الفترة يف  مالية ومبادالت اقتصادية أحداث ووجود السابقة السنوات

  : التالية احلاالت بني التميز ميكن نهإف املعيار هذا ظل يف املدقق وليةؤمبس يتعلق وفيما
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 املدقق موافقة مع، احملاسبية املبادئ يف تغيري أي عن املالية للقوائم املتممة تاإليضاحا ضمن كايف إفصاح وجود -1

  .التغيري هذا على

 احلالة هذه يف التغريات هذه على املدقق موافقة عدم مع، احملاسبية املبادئ يف التغريات عن كايف إفصاح وجود -2

 على متحفظ رأي إبداء خالل من التغيري هذا لىع املوافقة عدم إىل تقريره يف بصراحة يشري قان الدق على جيب

  .املالية القوائم

 صراحة يشري أن املدقق على جيب احلالة هذه ففي احملاسبية املبادئ يف التغريات عن كايف إفصاح وجدود عدم -3

 بالسنوات همقارنتو احلالية للسنة النشاط ونتيجة املايل املركز على تأثريها ومدى، اتريالتغي هذه إىل تقريره يف

  .التغريات هذه على املوافقة عدم أو املوافقة إىل اإلشارة مع وذلك السابقة

 يف نهإف املالية الفترات مدار على للمقارنة املالية القوائم قابلية الضمان إىل يهدف املعيار هذا نإف وباختصار

 إىل – كايف إفصاح وجود عدم الةح يف– تقريره يف يشري أن املدقق ىعل جيب لتحقيقه والسعي اهلدف هذا إطار

 العمليات ونتيجة املايل املركز على هامة ثارآ إىل أدت إذا احملاسبية باملبادئ متصلة غري أخرى هامة تغريات أي

  .  السابقة بالسنوات ذلك ومقارنة، امليزانية عناصر بعض على أو الدخل على التأثري ذلك قيمة وحتديد
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  احاإلفص مالئمة معيار 2/2/3/3

 بدرجة كاف نهأ على املالية القوائم يف اإلفصاح إىل ينظر"  بأنه التقرير معايري من املعيار هذا يقضي

 يف اإلفصاح مستوى كفاية من يتأكد أن املدقق على جيب املعيار هلذا وفقا". ذلك غري التقرير يوضح مامل معقولة

 القوائم ذه امللحقة واملالحظات، املالية قوائمال لعناصر السليم التبويب خالل من وذلك، املالية القوائم

 جيعل ما وهو، معقولة بصورة اإلفصاح مستوى إىل تقريره يف باإلشارة مطالب غري ولكنه، هلا متممة كإيضاحات

 نأ فينبغي، ةؤسسامل أغفلتها اليت املهمة ضاحاتياإل بعض هناك أن للمدقق تبني فإذا، استثناء معيار مبثابة املعيار هذا

  .تقريره يف ذلك إىل يشري

 قبل من إليها لإلشارة التدقيق تقرير وتاريخ امليزانية تاريخ بني تقع اليت األحداث حتتاج ما غالبا املعيار هذا وحسب

 عناية األحداث هذه مثل يويل أن جيب املدقق نإف ولذلك، الكايف اإلفصاح يتحقق حىت وذلك، تقريره يف املدقق

 املالية القوائم تتضمنها اليت األرقام على تأثريها ومدى، أمهيتها مدى على يتعرف حىت لكوذ، فحصها عند كافية

 حتديد يف هاما دورا يلعب احلسابات ملدقق الشخصي والتقييم احلكم أن شك وال، عنها لإلفصاح احلاجة ومدى

  .احلاالت هذه ملثل بالنسبة عدمه من لإلفصاح احلاجة مدى

    رأيال وحدة معيار  2/2/3/4

 املالية القوائم يف رأيه املدقق تقرير يتضمن أن جيب"  بأنه التقرير معايري من الرابع املعيار هذا يقضي

 يوضح أن جيب، شامل برأي التعبري من اليتمكن وعندما، ذلك إمكانية عدم إىل اإلشارة أو، واحدة كوحدة

 قاطعا إيضاحا التقرير يتضمن أن جيب، مالية ائمبقو املدقق اسم فيها يقترن اليت احلاالت مجيع ويف ذلك أسباب

 يهدف املعيار هذا حيث " يتحملها اليت املسؤولية ودرجة – وجد نإ – املدقق به قام الذي الفحص عن

 املالية القوائم على توقيعه فور يتحملها أن املدقق قبل اليت للمسؤولية والتفسري الفهم سوء منع إىل أساسية بصورة

  :التالية املواقف حدأ يتبىن أن للمدقق ميكن، املالية القوائم يف هأير عن التعبري جمال يفو. الفحص حمل

 النشاط ونتيجة املايل املركز عن تعرب الفحص حمل املالية القوائم أن املدقق يرى عندما وذلك، نظيف رأي إبداء -1

  شرط؛ أو قيد أي بدون

 املركز عن – جمملها يف – تعرب الفحص حمل املالية القوائم أن املدقق يرى عندما وذلك، متحفظ رأي إبداء -2

 ويستخدم.ا علم على القوائم هذه قارئ يكون أن جيب معينة حتفظات أو قيود وجود مع النشاط ونتيجة املايل

  االعتبار؛ يف خذأ اصطالح أو باستثناء مصطلح كاستخدام حتفظاته عن للتعبري معينة اصطالحات املدقق
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 ونتيجة املايل املركز عن تعرب ال ككل املالية القوائم أن احلسابات مدقق يرى عندما وذلك، معاكس رأي إبداء -3

  النظيف؛ الرأي وهو أوال املذكور الرأي بنوع مقارنته عند معاكس تعترب الرأي هذا حيث عادلة بصورة النشاط

 حمل املالية القوائم يف فين رأي داءإب - معينة ألسباب– املدقق يرفض عندما وذلك، الرأي عن االمتناع -4

  .الفحص

 أن ميكن، الفحص حمل املالية القوائم يف رأيه إبداء عن االمتناع أو معاكس رأي إبداء عند املدقق أن اإلشارة وجتدر

 الرأي هذا لتبين القوية مربراته لديه يكون أن جيب لذا. القوائم هذه ختصها اليت ةأاملنش على خطري ثرأ هلما يكون

  .املوقف هذا أو

 اجنازه عند للمدقق مفيدة إرشادات تقدم أن ميكن عليها املتعارف التدقيق معايري أن من الرغم علىو وعليه 

 املزيد إىل حاجة يف جتعلها وبدرجة، واسع طابع ذات بأا تتميزنفسه  الوقت يف املعايري هذه فان، التدقيق لعملية

 مشاكل توجد أخرى ناحية ومن، التدقيق يف والتفسري الرأي بنشرات يعرف ما ظهور إىل أدىما  وهو التفسري من

 لتقدمي مبفردها كافية غري تصبح عليها املتعارف التدقيق معايري فان، خاصة طبيعة ذات معينة ألنشطة خاصة

 ولذلك ،املدقق تقرير ومضمون وهيكل األدلة مجع عملية عن - احلالة هذه يف -  املالئمة واإلرشادات التوصيات

 مبعايري االكتفاء من بدال معينة لصناعات خاصة إرشادية قواعد صدرأ األمريكي القانونيني احملاسبني جممع نإف

             عليها املتفق التدقيق
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  لتدقيقل العامة القواعد  2/3

 كل به يلتزم أن جيب الذي العام واإلطار عليه تقوم الذي األساس التدقيق لوظيفة العامة القواعد متثل حيث

 أهدافها املهنة هذه حتقق حىت ا وااللتزام القواعد هذه مراعاة جيب حبيث ،واهلامة احلساسة املهنة هذه يف يعمل من

  .وليةإخالل ذه القواعد يوجب عليه مسؤ أيتايل الوب

     .طلب الثاينولية املدقق يف املؤحيث سنتطرق يف هذا املبحث إىل آداب وسلوك املهنة يف املطلب األول ومس

  املهنة وسلوك آداب 2/3/1

  واملوضوعية االستقالل 2/3/1/1

  االستقالل:أوال

 أن ميكن كثرية حاالت هناك إىل نشري أن ميكن حيث املدقق استقاللية إىل التطرق مت ،السابق املبحث يف 

 من كثري وهناك االستقاللية على تؤثر رمبا اليت احلاالت مجيع تعداد أو وصف ميكن وال ،املدقق استقاللية على تؤثر

 يقول البعض االستقاللية؟ على تؤثر إدارية استشارات عمل هل: املثال سبيل وعلى ،االستقاللية حول املناقشات

 يقوم اليت املؤسسة عن بالكامل مستقال يكون أن ميكن ال املدقق أن ضيفنو، ذلك ينفي األخر والبعض نعم

 العامة اهليئة اجتماع يف املدقق تغيري للمجلس ميكن وبتايل ،األسهم أكثرية ميلك اإلدارة جملس دام ما بتدقيقها

 خالفات هناك وهل  املدقق تغيري أسباب ببيان" البورصات"  املالية األسواق بعض ومتطلبات    التدقيق جلنة ولكن

        1.أكثر استقاللية املدقق إعطاء إىل أدى هذا كل، والعميل املدقق بني

  املوضوعية:ثانيا

 وان املصاحل يف تضارب لديه يوجد ال وان موضوعيا يكون أن احلسابات مدقق على املهين العمل اجناز عند

  2.األخريني لضغوط خيضع أو احلقائق بتغيري يقوم وال جهة ألي متحيزا يكون ال

  األخرى واألعمال املسئوليات 2/3/1/2

  :3التالية األساسية املبادئ تطبيق يف تتمثل

  التكنولوجية املستويات :والأ

   جيدة بصورة خدمته جنازإب يؤهله علمي مبستوى يكون أن املدقق من تتطلب التكنولوجية املستويات 
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 بالعمل القيام عند املطلوبة املهنية العناية يبدي نأو ،مرضية بصورة جنازهاإ من يتمكن ال اليت األعمال اليقبل نأو

 وذات ومقنعة كافية أدلة على حيصل وان املوظفني على ويشرف لألعمال خيطط نوا التقرير إعداد وعند امليداين

 املدقق وعلى ،الدولة ملعايري أو إليها ينتمي اليت املهنية اجلمعية قبل من املوضوعية" القواعد"  املعايري يطبق وان عالقة

 املبادئ أو عليها املتعارف احملاسبية املبادئ حسب إعدادها مت قد املالية القوائم كانت إذا فيما الرأي يبني أن

 املبادئ إتباع عدم حالة يف وبوضوح يفصح أو يبني نأو املبادئ هذه تطبيق يف احنرافات توجد وال الدولية احملاسبية

  " الدولية"  عليها املتعارف احملاسبية

   الشرطية األتعاب :ثانيا

 على احلصول بعد إال األتعاب هذه استالم وعدم معني عمل جنازإ بعد املدقق عليها حيصل اليت األتعاب هي

 أو بالتدقيق القيام حالة يف شرطية أتعاب خذأ عدم مبوضوعيته االحتفاظ وألجل املدقق على وهلذا ،معينة نتيجة

 طرف هناك أن حالة يف التنظيم و واالطالع التدقيق اخلدمات هذه ومن ،بشأا تقارير يقدم اليت األخرى اخلدمات

 احملاسب أن على يشري ما اليوجد ،املدقق قبل من" إعدادها"  تنظيمها يتم اليت املعلومات هذه على عتمدسي ثالث

 كشف حتضري زادت أعاله املذكورة األمور إىل إضافة األمريكية احلسابات مدققوا مجعية أن علما مستقل غري

  ".املتوقعة"  املستقبلية املالية البيانات على االطالع أو تدقيقالو الدخل ضريبة اتدارإي كشف أو الدخل ريبةض

 للعميل خدمة أو التدقيق حتت للعميل سلعة أو خدمة تزكية املمارس القانوين احملاسب مينع  :العموالت :ثالثا

  :التالية باألعمال القيام أثناء وذلك لألخريني التدقيق حتت لعميل سلعة أو خدمة أو التدقيق حتت

 املالية؛ اناتللبي االطالع أو التدقيق - 

 نإو املالية البيانات هذه على ستعتمد أخرى فاأطر أن من املدقق ويتوقع املالية البيانات حتضري"ترتيب - 

 احملاسب؛ استقاللية عدم على يشري مل تقريره

 .املتوقعة املالية البيانات تدقيق - 

 إعطاء مت اليت اجلهة إىل هذا نع واإلفصاح فعلية العموالت خذأ عليه ممنوع غري املمارس املدقق أن حالة ويف

 غري  اخلدمات أما، العمولة هذه نتيجة املهين حكمه على التأثري يسمح ال أن املدقق هذا وعلى إليها املشورة

 نأل العموالت خذأ املدقق على ممنوعا فليس اإلدارية واالستشارات الدخل ضريبة خدمات مثل أعاله املذكورة

  .االطالع أو التدقيق يف هو كما الليةاالستق تتطلب ال األعمال هذه
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   احملظورة األعمال :رابعا

 ،بأخالقياا خملة تعترب املهنة بسمعة تضر ألا ا القيام املمارس املدقق على حيضر األعمال بعض هناك 

 من بنسخة العميل تزويد رفض أو األتعاب دفع عدم بسبب العميل سجالت" حجز االحتفاظ األعمال هذه ومن

، املختلفة الكشوفات، التعديالت قيود املعلومات هذه ومن العميل قبل من للمدقق جهزت نسخ أو معلومات

  . التدقيق حتت العميل إىل منها نسخة إعطاء فيجب املدقق ينجزها اليت التعديالت قيود أما، التدقيق موازين

   اإلعالنات :خامسا

 خالل من األعمال على احلصول يتم وكان املهنية ياتاجلمع قبل من ممنوعا اإلعالن كان قريب وقت إىل

 سنة منذ انتهى قد املنع وهذا ،الشخصية العالقات خالل من أو واحملامون البنوك خالل من أو اجليدة السمعة

 على خدمام عن باإلعالن التدقيق ملؤسسات بالسماح وذلك املنع هذا ختفيض ومت ،املتحدة اململكة يف م1984

 للعميل انطباع خلق أو له زميل مسعة من احلط أو معينة دعائية مواد استعمال أو املهنة بكرامة خاللاإل عدم شرط

 احلكومية الدوائر املثال سبيل وعلى ،" معينة جهة على التأثري بإمكانه املدقق أن أو لصاحله ستكون النتائج أن من

 املهنية األتعاب أن من انطباع خلق أو الغش أو الفهم سوء احتمال إىل يؤدي شيء أي عمل أو ذلك شابه وما

     . بذلك العميل خيرب ومل مستقبال ماديا سترتفع األتعاب هذه أن من املدقق يعلم بينما ،ثابتة  ستكون

  "اجلودة"  النوعية على الرقابة 3/2/1/3

 والرقابة. واألخالقية هنيةامل ناحيتني من املطلوبة املهنية املعايري مستويات تطبيق هو العام مبفهومها الرقابة

 اإلجراءات هذه أن من للتأكيد نفسها التدقيق مؤسسة قبل من موضوعية وسياسات إجراءات هي النوعية على

 العاملية املهنية اجلمعيات نإف وهلذا ،املطلوبة املهنية املعايري تطبيق وهو أال األدىن احلد ملستوى الوصول ألجل طبقت

 وليس" معقول تأكيد توفر اليت واإلجراءات السياسات هذه إجياد التدقيق مؤسسات من لبتط وبريطانيا أمريكا يف

  .طبقت قد عليها املتعارف التدقيق معايري أن من" مؤكد

 املثال سبيل وعلى، "الفروع"املكاتب وعدد النشاط ونوعية حجم على تعتمد واإلجراءات السياسات هذه

 كبرية شركات بتدقيق ويقومون فرعا 150 متتلك واليت العاملية التدقيق سساتملؤ النوعية على الرقابة إجراءات نإف

  .صغرية تدقيق مؤسسة عن ختتلف اجلنسيات ومتعددة

 املوظفني على األعمال وتوزيع االستقالل: وهي التالية اخلمسة العناصر تشمل اجلودة على الرقابة

 والقبول والترفيع والترقية املوظفني مستوى سنيوحت التوظيف وسياسة واإلشراف املوظفني بني واالستشارات

  .والتفتيش العمالء مع واالستمرار
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 الرائدة املهنية اجلمعيات طلبت فقد التدقيق مؤسسة قبل من املوضوعة اجلودة إجراءات من التأكد وألجل

 حملاسب جلودةا إجراءات بفحص" املثال سبيل على سنني ثالثة كل"  فترات وعلى خرآ قانوين حماسب يقوم أن

     1.اجلودة تقييم ألجل نفسها املهنية اجلمعية أو للدولة تابعة معينة جلان تقوم األحيان بعض ويف خرآ قانوين

  املدقق مسئولية  2/3/2

 املهن من الوظيفة هذه تعترب حبيث وسلوكه تصرفاته مقارنة أساس على تقوم احلسابات مدقق وليةؤمس إن

   .العناية تتطلب اليت

  العميل جتاه املدقق مسؤولية 2/3/2/1

  2:التالية النواحي يف تتمثل العميل اجتاه وليةؤاملس

   بالكامل؛ بنوده مجيع وتنفيذ والعميل املدقق بني املربم العقد بنصوص االلتزام ضرورة  -1

، "العامة املعايري من الثالث املعيار" عليها املتعارف التدقيق ملعايري وفقا املطلوبة املهنية العناية بذل ضرورة  -2

 يتطلب حبيث، املطلوبة املهام أداء يف العادي اإلمهال نتيجة املساءلة إىل املدقق تعرض العناية هذه بذل عدم نإو

 من سواء املطلوب باملستوى املقصود وإبراز املطلوبة املهنية العناية ملستوى الواضح التحديد احلالة هذه يف األمر

 درجة حيث من أو، يكتشفها مل واليت يكتشفها اليت واألخطاء املالية القوائم اجتاه املدقق مسئولية حتديد حيث

     املهنية؛ العناية مستوى لتفسري كأساس تتخذ واليت املدقق يف املطلوبة واخلربة املهارة ومدى

 أسس على االعتماد بدون أو حقيقية غري أا يعلم راءآ وأ معلومات بأية اإلدالء وعدم التالعب اكتشاف  -3

 بأنه التالعب تعريف مت ولقد. احلقيقة عن اإلفصاح على تؤثر جوهرية حقائق ذكر يف اإلمهال أو، مقبولة

 التالعب لوجود احلالة هذه يف ويشترط، ينخرآب الضرر إحلاق بغية حقائق إخفاء أو الغش دف التضليل

 :شروط عدة توافر

 املعلومات مستخدمي لتضليل أو شخصية منافع لتحقيق تعديلها أو احلقائق بعض إلخفاء القصد أو النية توافر  - 

 احملاسبية؛

 أنظمة ضعف حالة يف الفرصة هذه وتزيد، إخفائه يريد ما بإخفاء بالتالعب القائم لدى وإمكانية فرصة وجود  - 

 املطبقة؛ الداخلية الرقابة

 والضرورية؛ اجلوهرية احلقائق رتظه ال اليت أو الصحيحة غري احملاسبية املعلومات على يعتمد شخص وجود  - 

 .الصحيحة غري احملاسبية املعلومات تلك على فعال باالعتماد قام الذي بالشخص الضرر حتقق  - 

                                                           

  .69 -68ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،هادي التميمي 1
  .126 -125ص ص ،مرجع سبق ذكره، عبد الوهاب نصر علي ،حممد مسري الصبان 2
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 حكم إصدار أو الكافية املهنية العناية بذل عدم األخري ميثل حيث، اإلمهال عن خيتلف التالعب أن يتضح حبيث

 .   املدقق لدى اخلربة قلة أو الدراية عدم من ذلك وينتج، قصد بدون وذلك صحيح غري مهين

 املدقق يزاول احلالة هذه ويف حيث، التالعب حد إىل يصل قد والذي اجلسيم اإلمهال عن وليةؤاملس -4

 التدقيق خطوات أداء من املدقق متكن عدم اجلسيم اإلمهال أمثلة ومن، الكافية املهنية العناية بذل دون واجباته

 مساعد أستاذ بدفتر العمالء حسابات أرصدة من الرأي إبداء ذلك ومثال، ائدةالس الظروف يف املطلوبة

 وذلك، املايل املركز بقائمة الظاهر الرصيد ومع العام األستاذ بدفتر العمالء حساب رصيد مع تتطابق العمالء

  .  فعال األرصدة بني مطابقة أي إجراء دون

   املدنية وليةؤاملس  2/3/2/2

 حالة يف ؤالء حلق الذي واملعنوي املادي الضرر تعويض وعليه، الغري واجتاه الشركة اهجت مسئول املدقق نإ

 األخطاء تلك من -  مباشرة غري أو مباشرة وبصفة -  ناتج الضرر أن إثبات من ذلك وغري وتقصري أخطاء ارتكاب

  1.التقصري وذلك

  اجلنائية وليةؤاملس  2/3/2/3

 أو التصرفات هذه ومن عمد عن الشركة مبصلحة الضارة رفاتالتص لبعض املدقق ارتكاب يف تتمثل

 اعتمد الذي الطرف نطاق فيها الضرر يتعدى املسئولية فهذه ،للمدقق اجلنائية املسئولية عليها يترتب اليت األفعال

 املساءلة التجما حتديد ضرورة احلالة هذه يف يتعني حبيث، ككل اتمع إىل تدقيقها مت اليت احملاسبية املعلومات على

 بدون، العقوبات وقانون الشركات وقوانني للمهنة املنظمة التشريعات عليها تنص واليت، احلسابات ملراقب اجلنائية

 مجهور ثقة على واحلفاظ املهنة كرامة على للمحافظة هامة ضرورة للمدقق اجلنائية وليةؤاملس على النص أن شك

 النظام خمرجات وسالمة صدق مدى عنيبدوا  اليت اآلراء يف هنةامل ومزاويل التدقيق خدمات من املستفيدين

 خبالف – شخصية وليةؤمس اجلنائية وليةؤاملس أن ويالحظ  .أخرى استشارية أو إدارية خدمات وأي، احملاسيب

 لوو حىت العقوبة شخصيا هو يتحمل القانون عليها يعاقب اليت األفعال ىحدإ يقترف من فكل – املدنية وليةؤاملس

  .2املدقق معاوين حدأ أو التدقيق مكتب موظفي بني كان

  :والشكل املوايل يوضح اإلطار الفكري لوظيفة التدقيق 

  

                                                           

 .37ص  ،2005، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ،املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،حممد بوتني 1
  .134ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد الوهاب نصر علي ،حممد مسري الصبان 2
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  للتدقيق متكامل إطار :6-2 رقم شكلال

  

        

    

  

                          

   

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: املصدر

  

 وظيفة

 التدقيق

  

 التدقيق فروض

  املدقق استقاللية فرض - التأكد عدم فرض -

 توافر فرض -لمدققل خاص تأهيل توافر فرض -

 للرقابة حمتويات يف الصدق فرض -فكا نظام

  الداخلية

  التدقيق مبادئ

   الفحص بركن املتعلقة مبادئ

 مدى يف الشمول مبدأ، الرقايب اإلدارة تكامل مبدا-

 الكفاية مدى فحص، مبدا االختباري الفحص

  اإلنسانية

  التقرير بركن املتعلقة مبادئ

، مبدآ اإلفصاح، مبدأ الفحص يف املوضوعية مبدأ -

  . ة االتصال، مبدا السببية، مبدا اإلنصافكفاي

  

 التدقيق أهداف

ايل ونتيجة حتديد مدى دقة ومصداقية متثيل القوائم املالية للمركز امل

اعتماد تدقيق احلسابات يتمثل  الغرض منأي أن ، األعمال املنشاة

املركز املايل  وإبراز، أساسا يف إظهار نتائج املؤسسة بصورة سليمة

 .السليم هلا

 التدقيق لوظيفة العامة القواعد

 املسؤوليات – واملوضوعية االستقالل- :املهنة وسلوك آداب -1

الشرطية،  التكنولوجية، األتعاب املستويات"  األخرى واألعمال

 على الرقابة -"احملظورة، اإلعالنات األعمالالعموالت، 

 "اجلودة" عيةالنو

 املسئولية -العميل جتاه املدقق مسئولية-املدقـق مسئولية -2

  اجلنائية املسئولية -املدنية
  

 التدقيق معايري

 - أ :احلسابات ملدقق الكايف التأهيل-1 :العامة املعايري

 التأهيل -ب  للمدقق والعملي العلمي التأهيل

-3  احلسابات مدقق استقالل-2 للمدقق السلوكي

  الالزمة املهنية العناية بذل

 لعملية السليم التخطيط- 1:امليداين العمل معايري
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  الفصلخالصة 

 أعدا اليت  املالية القوائم على واملصداقية الثقة بإضفاء تم منظمة عملية التدقيق وظيفة أن القول ميكن 

 و واحملايد الفين رأيه إلبداء  ومؤهل مستقل شخص طرف من االقتصادية والتصرفات بأحداث املتعلقة املؤسسة

 التدقيق وظيفةالغرض من  أي أن، املصلحة ذات األطراف إىل النتائج توصيلل تقرير شكل على الرأي هذا تقدمي

 من العديد تشمل أا كما وإبراز املركز املايل السليم هلا، يتمثل أساسا يف إظهار نتائج املؤسسة بصورة سليمة

، ومنها وظيفة التدقيق الداخلي اليت أصبحت من املهن األساسية معني غرض لتحقيق منها واحد كل يعمل األنواع

 املقومات من تعترب عليها املتعارف واملعايري واملبادئ الفروض من جمموعة  وجديو، حلسن سري عمل أي شركة

 املعايري هذه إىل ضافةاإلب ،الوظيفة هلذه املهنية املمارسة بضبط كفيلة فهي تايلالبو، املهنة هذه للممارسة األساسية

 من على واستوجب املهنة وسلوك آداب عن تعرب اليت العامة القواعد من جمموعة للمهنة املنظمة اجلهات وضعت

  .مدنية أو جزائية تكون فقد تصدرها اليت اجلهة باختالف ختتلف وليةؤمس ا خيل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث

دور التدقيق في تجسيد مبادئ دور التدقيق في تجسيد مبادئ دور التدقيق في تجسيد مبادئ دور التدقيق في تجسيد مبادئ 

ومعايير التنمية المستدامة ضمن إطار ومعايير التنمية المستدامة ضمن إطار ومعايير التنمية المستدامة ضمن إطار ومعايير التنمية المستدامة ضمن إطار 

        حوكمة الشركاتحوكمة الشركاتحوكمة الشركاتحوكمة الشركات
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  متهيد

 على مقتصرا يعد فلم، وجماالته أهدافه تسعتإو الزمن عرب )الداخلي واخلارجي( التدقيق مفهوم تطورلقذ 

 نتيجة وذلك، ا تقوم اليت املؤسسة وأنشطة وظائف كل ليشمل توسع بل، فقط )املايل اال وهو( التقليدي اال

 مطالبة املؤسسة فأصبحت، لألداء جديدة جماالت بروز إىل أدى مما ،اإلدارة يف املستدامة ةالتنمي أبعاد إلدماج

 سواء خمتلفة أطراف عدة مع عالقاا وحتسني جتماعيةواإل البيئية واملتطلبات قتصاديةاإل أهدافها بني بالتوفيق

 اهذ، والبيئي جتماعياإلأدائها  تدقيق ا اىل فقد أدى. وبقائها الستمرارها كشرط مباشر غري أو مباشر بشكل

إضافة إىل أدائها  جتماعية والبيئيةمن الناحية اإل أدائها على للرقابة املؤسسات جانب من املتزايد هتماملإل ستجابةإ

جتماعية واإل البيئية ستدامةاإل على تعتمد ال املستدامة التنمية نبأ املصلحة ذات أطراف هتمامإ لتزايد ونتيجة، املايل

 أدائها على للرقابة املستدامة التنمية بتدقيق املؤسسات قيام مزلأ مما قتصاديةاإل ستدامةاإل مع بتكاملها بل ،فقط

 لوظيفةاحلاصلة اخلدمات اجلديدة  هذهو. واملساءلة الشفافية من الكايف القدر لتوفري فعالية أكثر حنو على املستدام

 حوكمة على جيابيةإ اأثار اهل سةستدامة بالنسبة للمؤساإل جوانب صدق مدى نبشأ اإلدارة مزاعم ختبارإل التدقيق

   .الشركات

      :اىل الفصل هذا يف نتطرق سوف وعليه

 .الشركات حوكمة ضمن إطار املستدامة التنمية تدقيق  3/1

  .الشركات حوكمة ضمن إطار االجتماعي األداء تدقيق  3/2

  .الشركات حوكمة ضمن إطار البيئي األداء تدقيق  3/3
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  الشركات حوكمة ضمن إطار املستدامة ةالتنمي تدقيق  3/1

 أصبحت حيث، إدارا من جزء هي املستدامة التنمية نأب اليومسة املؤس إدارة جملس أدرك متزايد حنو على
 حيث ،متزايد بشكل ينمو مازال التقارير هذا مثل نإو ،املستدامة التنمية أو ستدامةاإل تقارير ونشر بإعداد تقوم

 السياسات يف والشفافية الثقة إلظهار املصلحة ذات لألطراف املنشورة التنمية املستدامةتقارير  اليوم تستخدم
 يضمن ما املؤسسات املصلحة ذات األطراف يطلب نأ الطبيعي من وكان، املستدامة التنمية نأبش احملرز والتقدم

 تقارير بتدقيق تسمى ما وعادة ةاملستدام التنمية تدقيق خدمة أمهية ظهرت ومنه، التقارير هذه يف املصداقية هلم
 ،املستدامة بالتنمية أدائها يف تلتزم املؤسسة أن على للربهنة ستدامةاإل نأبش اإلدارة تأكيدات أو املستدامة التنمية
 إدارة على املصلحة أصحاب لرقابة أداة أي ،الشركات حوكمة جمال يف رقابية أداة وظيفةال هذه وتعترب

  . املؤسسات

  )املفهوم واألمهية( مية املستدامةالتن  3/1/1

  املستدامة للتنمية التارخيي التطور 3/1/1/1

وذلك  ،ا بشكل متسارع وبقوة يف أواخر القرن املاضيهتمام وتزايد اإل املستدامة التنمية مفهوم نشأ

 ضرورة إىل أدى العاملي املستوى على البيئي الوضع يف التدهور أن كما نتيجة للنقص امللحوظ للنمو والتنمية،
 البيئة حول واملؤمترات الندوات من الكثري عقدت ذلك رإث وعلى، اإلمنائي والتخطيط التنمية يف البيئي البعد دمج

   :1كاآليت فكان املستدامة التنمية فكرة لربوز التارخيي التسلسل عن أما. والتنمية

 ضرورة إىل النادي هذا دعا، الدول خمتلف من األعمال رجال من كبري عدد مجع الذي روما نادي إنشاء: م1986

 ؛املتقدمة الدول يف النمو حدود لتحديد العلمي التطور جماالت ختص أحباث إجراء

 قتصاديةاإل املوارد ستغاللإب ذلك وعالقة البشري تمعا تطور حول مفصال تقريرا ينشر روما نادي  :م1972

 خالل خلال حيدث سوف العامل يف قتصادياإل النمو مسار أن وه نتائجه أهم من ولعل ،م2100 سنة توقعات وينشر

 قمة نعقادإ مت السنة نفس ويف، اخل...والطاقة املوارد ونضوب التربة وتعرية التلوث بسبب والعشرون الواحد القرن

 قتصاديةاإل واملشاكل البيئة بني الربط ضرورة إىل الدعوة فيه مت، استوكهومل يف البشرية البيئة حول املتحدة األمم

  ؛اجلنوب يئة ضرورة وكذا
   ؛املستدامة التنمية حول دقيق تعريف بلورة مت: م1987

                                                           

 ،07العدد  ،لة الباحثجم ،-دراسة حالة اجلزائر –استراجتيات املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية من اجل حتقيق التنمية املستدامة  ،فروحات حدة 1
  .125ص ، 2009/2010
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 ضرورة إىل اخلضر مجاعة نتباهإو ،)مثال تشرنوبيل( العامل يف حدثت اليت الصناعية الكوارث غرار على: م1992

    دولة رئيس 100 من أكثر احضره ازيلبالرب جانريو دي ريو يف الربازيل يف األرض قمة  فعقدت ،بالبيئة هتماماإل
   ؛العامل أحناء كل من مشارك ألف 30و
 على والتوقيع ،جوهانسبورغ يف املتخصصني من اآلالف وعشرات دولة رئيس 100 من أكثر جتماعإ :م2002 

  .البيولوجي والتنوع الطبيعية املوارد على احملافظة وسائل تضمن اليت املعاهدة
   املستدامة نميةالت مفهوم  3/1/1/2

 النظر ىلإ امللفت ولكن ،التنمية من النوع هلذا تعريفا ستني عن يزيد ما فثم، املستدامة التنمية تعريفات تتعدد
 تقرير يف مرة ألول املستدامة التنمية مفهوم ورد وعموما، األحوال مجيع يف صحيحا ستخداماإ يستخدم مل نهأ

 رأستها اليت، م1987 عام Un commission for envirenment and devlopment والتنمية للبيئة العاملية اللجنة
 املعنون تقريرها أصدرت اليت ،السابقة النرويج وزراء رئيسة  Gro herlm brundtland تالند بروند هارمل جرو

 تليب اليت التنمية تلك"  أا على التقرير هذا يف التنمية وعرفت "common future" Our  "املشترك مستقبلنا"
     1".حاجيام تلبية يف املقبلة األجيال قدرة على املساومة دون احلاضر حتياجاتإ

 الطبيعية البيئة محاية إطار يف البشرية/اإلنسانية حتياجاتباإل لوفاءل موازنة عملية"  بأا فرايز دي هاعرف كما
  2".واملستقبل احلاضر يف حتياجاتاإل هذه توفري جلأ من

 وهي، والتواصل ستمراراإل عوامل ومتتلك ستقرارباإل تتصف اليت التنمية عن تعبري " ها بأافيتعرمت كما 

 جتماعيةاإل التنمية وأ، قتصاديةاإل التنمية مثل إبرازها على العلماء درج اليت التنموية األمناط تلك من واحدة ليست

 وتقوم البشرية باملوارد وتنهض، ومواردها األرضب تنهض تنمية فهي، كافة األمناط هذه تشمل هي بل، الثقافية أو

     3". األرضية باملوارد التمتع يف القادمة األجيال وحق الزمين البعد عتباراإل عنيب تأخذ تنمية فهي ،ا

 إلحداث لةيوس إجياد طريق عن البيئة تدهور إىل يؤدي الذي التعارض من احلد حماولة" بأا أيضا تعرف

  .4"قتصادواإل البيئة بني تكامل

 حتقق اليت األعمال وأنشطة ستراجتياتإ تطبيق مؤسسة ألي بالنسبة تعين املستدامة التنمية : آخر تعريف ويف

    5.املستقبل يف والطبيعة البشرية املوارد محاية مع ،اليوم فيه املصلحة وأصحاب املشروع حتياجاتإ

                                                           

 .25ص  ، 2007، 1ط ،عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،التنمية املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، ماجدة أبو زنط ،عثمان حممد غنيم 1
حبوث وأوراق عمل للمؤمتر العريب السادس لإلدارة البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثارها على ، خماطر غياب األمن اإلنساين على البيئة والتنمية املستدامة ،غادة علي موسى 2

 .159ص ، 2007ماي  ،املنظمة العربية للتنمية البشرية ، شرم الشيخ مجهورية مصر العربية،التنمية املستدامة
 .103ص ، 2006 ،جملة الشؤون العربية ،نة والتحديات املستقبليةحلالة الراها: ية املستدامة يف املنطقة العربيةالتنم، نوزاد عبد الرمحان اهلييت 3
 .290ص  ،2000، إسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية ،اقتصاديات املوارد والبيئة، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن، حممد عبد الكرمي على عبد ربه 4
  .320ص بدون سنة،  ،مصر ،مطابع غياشي ، املراجعة مشاكل معاصرة يف، مدثر طه أبو اخلري، السيد امحد السقا 5



 من إطار حوكمة الشركاتمن إطار حوكمة الشركاتمن إطار حوكمة الشركاتمن إطار حوكمة الشركاتضضضضدور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

 

86 
  

  :ترتكز على ملستدامةا التنمية أن نستنتج أعاله الواردة التعاريف خالل من

لضمان حق األجيال  ،ستقالل العقالين للموارد املتاحةإشباع حاجيات األجيال احلالية بشكل مضطرد مع اإل - 

  املستقبلية؛  

  ؛تهاومحايالبيئة العدالة واإلنصاف االجتماعي واحملافظة على الفعالية االقتصادية،  :ثالثة مبادئ أساسية وهي - 

  ن واحد؛آعتباره الغاية والوسيلة يف إبالعنصر البشري  - 

 التوافق والتكامل تتطلب  واليت ،والبيئي جتماعيواإل قتصادياإل املستوى على ومتواصلة شاملة ريتغي عملية - 

  .ستدامةلإل األساسية الركائز تعترب اليت الثالثة املطالب هذه بني

  للمؤسسات بالنسبة املستدامة التنمية أمهية  3/1/1/3

 وأ بالسياسات تعلقت سواء تغريات إحداث خالل من املستدامة التنمية حتقيق ىعل تعمل اليت ملؤسساتا إن

  1:مايلي يف تتمثل املنافع من جمموع حتقيق ميكنها ،املنتجات أو العمليات

 خيفض أن نهأش من املستدامة التنمية عدسة خالل من املؤسسة عمليات إىل النظر إن :تنافسية ميزة خلق -1
 هذا يؤدي سوف قدمية ملشاكل جديد حلوال تقدم منتجات تطور اليت فاملؤسسات، العوائد من ويزيد كاليفالت

 بقاء ومع. قلأ مدخالت ظل يف اإلنتاج من املستوى نفس إنتاج أن كما، السوق يف حصتها زيادة إىل التطوير
 التكلفة هيكل على جيايبإ تأثري له سيكون كما ،جيايبإ واقتصادي بيئي ثرأ هلا سيكون ،حاهلا على األخرى العوامل
 .باملؤسسة اخلاص

 حتمالإ فيها يزيد اليت املؤسسات هي ،ستدامةاإل تقارير ونشر بإعداد تقوم اليت املؤسسات إن :املخاطر ختفيض -2
 تؤثر نأ ميكن واليت، للبيئة تلويثها على تترتب قد اليت التهديدات وجتنب القوانني مع تفاقاإل معد املخاطر ختفيض

 . التقارير هذه تنشر وال تعد ال اليت باملؤسسات باملقارنة وذلك، هاتوسيول املايل أدائها على سلبا

جتماعي واإل البيئي التأثري لتحديد املؤسسات ستجابةإ عدم إن :املصلحة أصحاب بوالء حتفاظاإل -3
 أصحاب والء يهدد قد امم وهريةج ملخاطر يعرضها سوف ،اإلنتاجية العملية مراحل من مرحلة لكل قتصاديواإل

 ستكون وإال نفسهاب ختيارااإو قراراا تتخذ أن ميكنها اليت تلك هي ،اآلن تستجيب اليت فاملؤسسات ،املصلحة
 .اآلخرون يضعها ملعايري تنصاع أو الضغط جلمعات ستجابةلإل مدفوعة

                                                           

  .524ص  ،مرجع سبق ذكره ،اجلزء الثالث ،موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة ،عبد الوهاب نصر علي 1
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 ترفع أن اأش من ،ستدامةاإل عن امقدر عن تقارير وتنشر تعد اليت املؤسسات نإ: الشركات حوكمة تفعيل -4
 عتبارإب احلوكمة تفعيل على يعمل الذي األمر ،جتماعيواإل والبيئي املايل األداء نأبش والشفافية اإلفصاح مستوى

 . احلوكمة ومبادئ آليات من الشفافية أن

 نتيجة والرحبية كفاءةال حتقق ألا ،املستدامة بالتنمية هتماماإل املؤسسات على جيب نهأ نستنتج سبق مما

 وفرة، الطويل املدى على املنافسة زيادة، االلتزام تقليل، العمل أداء تكاليف ختفيض :منها عديدة فوائد لتحقيق

  .     السوق ومصداقية ثقة وتقوية جدد عمالء جذب، اإلنتاجية حتسنيو بتكاراإل

  )املعايري، املبادئ، األبعاد( ستدامة املؤسساتإ 3/1/2

  املستدامة التنمية أبعاد 3/1/2/1

 ال حبيث، واتمع والبيئة قتصاداإل بني العضوي الربط هو املستدامة التنمية ا جاءت اليت اخلصائص أهم

 متكاملة إليهم التحليلية النظرة تكون أن من بد فال، منفصل بشكل الثالثة املكونات هذه من أي إىل النظر ميكن

  :   1املستدامة للتنمية ةالثالث أبعاد يلي ما ويف ،معا

 بشكل واخلدمات السلع إنتاج من يتمكن الذي النظام هو ،قتصادياإ املستدام النظام: االقتصادي البعد -1

 مينع نوأ ،والدين العام الناتج بني ما قتصادياإل التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على حيافظ نأو ،مستمر

  .         قتصاديةاإل السياسات عن ناجتة جتماعيةإ ختالالتإ حدوث

 افسترتاإل جتنب ،الطبيعية املوارد من ثابتة قاعدة على حيافظ أن جيب ،بيئيا املستدام النظام :البيئي البعد -2 

  التربة ةوإنتاجي اجلوي تزانواإل يوياحل التنوع محاية ذلك ويتضمن ،املتجددة وغري املتجددة للموارد الزائد

  .  قتصاديةإ كموارد عادة تصنف ال اليت األخرى لطبيعيةا البيئية األنظمةو

 اخلدمات وإيصال، التوزيع يف العدالة حتقق حالة يف ،جتماعياإ مستدام النظام يكون :االجتماعي البعد - 3

  .الشعبية واملشاركة السياسية واحملاسبة االجتماعي النوع يف واملساواة حمتاجيها إىل والتعليم كالصحة ،جتماعيةاإل

  :املستدامة التنمية أبعاد يوضح التايل والشكل

  

  

  

                                                           

  .189ص  ،2003 ،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع، 1ط ،خماطر العوملة على التنمية املستدامة : العامل ليس للبيع، باتر حممد علي وردم 1
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  املستدامة التنمية أبعاد:1-3 رقم شكلال

  
source: louis guay et autres, les enjeux et les defis du developpement durable, connaitre, 
decider, agir, collection sociologie contemporai-ne,  les presses de l’universite laval, 2004, p16 

 

  املستدامة التنمية مبادئ 3/1/2/2

 التعاون روح، االتفاقيات هذه روح تعترب اليت األساسية املبادئ من مجلة االتفاقيات من العديد تضمنت       

      :1املبادئ هذه همأو الطبيعية واملوارد البيئة على احلفاظ سبيل يف الدويل

 منع بدأم نإف، تدمريها بعد الطبيعية البيئة إصالح تقنيا الصعب ومن املكلف من نهأ مبا prevention: املنع  -1
 التطبيقية األولويات من العديد له املبدأ وهذا، الدولية البيئية تفاقياتاإل يف الرئيسي املبدأ هو والتدمري التلوث
 مع يتعامل نهأ أي، حيدث أن قبل التلوث ملنع ومؤثرة واضحة تقنيات وتطبيق اجلهد بذل يتطلب نهأ حيث

 .حيدث أن قبل البيئي التأثري حتمالإ

 أن حقيقة على ويعتمد، العاملية البيئة تفاقياتإ يف ظهرت اليت البيئية املبادئ أهم من هو precaution :الوقاية -2
 أو سلعة أو منتج طرح أو ،قتصادياإل شاطللن احلقيقية والصحية البيئية التأثريات حتديد من يتمكن ال قد ملاالع

 طرح يعين ال ،امللوثة للمادة الفعلي التأثري على علمية أدلة وجود عدم تايلالوب ،الطبيعة يف املخلفات لبعض تصريف
 مضر وجود عدم من علميا التأكد يتم أن قبل املادة هذه طرح على املوافقة عدم يعين بل ،ا التعامل أو املادة هذه
 . وراثيا املعدلة املنتجات قضية حول الدائر الكبري اخلالف على حاليا رئيسي بشكل املبدأ هذا وينطبق. هلا

 اإلنسانية البيئة مؤمتر أثناء املبدأ هذا تطوير مت وقد   polluter-pays principle :يدفع الذي هو امللوث  مبدأ -3
 ةأمنش أو مصنع أو شركة كانت سواء للتلوث سببةامل اجلهة أن ويعين ،م1972 العام يف ستوكهومل يف العاملي

 ما ملادة املنتجة اجلهة نفإ ذلك إىل وباإلضافة. التلوث هذا تنظيف إصالح مثن تدفع أن عليها دولة حىت أو سياحية

                                                           

  .296ص ، مرجع سبق ذكره ،باتر حممد علي وردم 1
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 أو األخشاب قطع شركات مثل" طبيعية منطقة يف قتصاديإ بنشاط تقوم اليت اجلهة أو" املصانع حدأ مثل"
 مثل اإلنتاجية العملية يف البيئية املواصفات لتطبيق املطلوبة القيمة كل ،اإلنتاجية العملية كلفة تدفع أن" التعدين

 .السائلة املخلفات معاجلة أو السامة املواد من املناجم تنظيف أو املداخن من الغازية املواد نبعاثاتإ تقليل

 يفاملتمثلة  املتحدة لألمم العاملية تفاقيةاإل عليها تقوم يتال املبادئ بإجياز نقوم ،املذكورة آنفا املبادئ إىل إضافة

 من به تقوم ما كل يف املبادئ هذه مراعاة على تفاقيةاإل هذه على املوقعة الشركات توافق حيث، مبادئ عشر

  :1العامل يف دولة أي يف أنشطة

  اإلنسان حقوق

  .العامل دول كافة يف املعلنة اإلنسان حقوق محاية حترامإو تأييد املؤسسات على يتعني: األول املبدأ

  .اإلنسان حقوق ملبادئ خمالفة على تنطوي أعمال يف التورط عدم من التأكد: الثاين املبدأ

  العمل

  .اجلماعية املساومة حبق فعليا عترافاإ وتعترف املشاركة حرية املؤسسات تؤيد: الثالث املبدأ

   .العمل على واإلجبار ماإللزا أشكال كافة على القضاء :الرابع املبدأ

  .األطفال لعمالة الفعلي اإللغاء: اخلامس املبدأ

  .واملهن الوظائف يف التميز على القضاء:السادس املبدأ

  البيئة

  .البيئة تواجه اليت التحديات مع التعامل عند حذرا أسلوبا تتبىن أن املؤسسات على يتعني: السابع املبدأ
  .البيئية باملسؤولية الشعور تنمي ليتا املبادرات تبين :الثامن املبدأ
  .للبيئة الصديقة التكنولوجيا ونشر تطوير على التشجيع: التاسع املبدأ

  الفساد حماربة

  . والرشوة بتزازاإل ذلك يف مبا، الفساد أشكال كافة حماربة على تعمل أن املؤسسات على يتعني: العاشر املبدأ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1 observatoire de la responsabilite societale de l’entreprise,  developpement durable et enterprises, 2e edition. 
afnor, 2008, pp 40-41. 
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  ملستدامةا التنمية قياس معايري  3/1/2/3

  مرجعيات مبثابة وهي األدوات من جبملة ستعانةاإل إىل قتصاديةاإل املؤسسات أتلج، املستدامة التنمية إلدماج

 واجلمعيات الدولية املنظمات منها للتقيس الدولية اهليئات ا قامت جمهودات نتيجة جاءت ما منها، ا يستدل

نه حلد أتايل ميكن القول الوب ،واالستشارة التدقيق ومكاتب ميةاحلكو غري واجلمعيات التنقيط التاووك املهنية

، كما ال توجد مواصفة قياسية للتنمية املستدامة ،كيفية إدارة التنمية املستدامةلالساعة ال يوجد معيار موحد يشمل 

عايري وميكن حصر أهم هذه امل ،ال أجزاء من رهانات التنمية املستدامةإحبيث ملا هو موجود فهو ال يشمل 

  :واملواصفات القياسية الدولية املعنية بإدماج التنمية املستدامة يف التسري وفق الشكل التايل

  املستدامة التنمية بتطبيق املعنية القياسية املواصفات :2-3 رقم الشكل

  

  

      

  

  

  

مام املؤسسات االقتصادية مع أ التنمية املستدامة والتحديات اجلديدة املطروحة ،لعايب عبد الرمحان، بقة الشريف: املصدر

. املتاحة للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة التنمية: الدويل العلمي املؤمتر ضمن مداخلة ،اإلشارة للوضع الراهن للجزائر
  .154ص ، 2008 /07/08 ،سطيف، عباس فرحات جامعة

 وسيؤدي ،جتماعيةاإل باجلوانب املتعلقة وتلك بالبيئة املتعلقة تلك ،والشهادات املعايري هذه من أنواع هناك

  .1املؤسسات تقييمل أداة تنفيذ  يف ختلفةامل املعايري هذه تطبيق

  

  
                                                           

1 stephane andre,  evaluation de la performance non financiere des entreprises:  apport des methodes  
   multicritere d’aide a la decision. these ecole doctorale decision, informatique, mathematiques, organisation. 
   universite paris ix dauphine,  1992,  pp 39.40.  

SA8000 

 مواصفات
 األنظمة تدقيق

 خاصة مواصفات

 بالدالئل

 خاصة مواصفات

 باملصطلحات

 خاصة مواصفات

 املتطلباتب

 اجلودة إدارة أنظمة

 البيئية اإلدارة أنظمة

 السالمة و الصحة إدارة أنظمة

 املهنية

 بالتراهة خاصة أنظمة

 9001 أيزو  9000 أيزو 9004 أيزو

 14001 يزوأ 14050 أيزو 14004 أيزو

  

 19011 أيزو

OHSAS 
18002 

OHSAS 
18001 
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   : وفيما يلي أهم املعايري لقياس التنمية املستدامة باملؤسسة

  14000 آيزو معايري  ����

طبيقه يف مجيع أنواع ميكن ت ،جمموعة متطلبات تم بتكوين نظام إدارة بيئية ISO 14000تعترب املواصفة 
ودف هذه ، جغرافيةوجتماعية إ ،ويتكيف مع خمتلف الظروف املتنوعة سواء أكانت ثقافية ،وأحجام املؤسسات

إضافة إىل  ،جتماعيةقتصادية واإلتوازنه مع احلاجات اإل أواملواصفة أساسا إىل تدعيم محاية البيئة ومنع التلوث 
من بني و .طلبات املواصفة وحتديدها وبشكل متزامن وتدقيقها يف أي وقتتسهيل عملية التطبيق من خالل مجع مت

  .1البيئي األداء لتقييم أساسا املستخدمة 14031 اإليزو د معيارجنأنواعها 
  EMAS 19000 يزوآ معيار  ����

 وبيةاألور املفوضية وضعتها اليت البيئية اإلدارة بشأن األورويب املعيار هو وريباأل لتدقيقوا اإلدارة نظام
 تدقيقو) البيئية اإلدارة نظم( البيئية اإلدارة نظام حتسني تعزيز إقامة أوال، يتطلب وضعه ،م1995 أفريل منذ الساري

 وكاالت قبل من منه والتحقق البيئة حلماية تقرير ونشر األهداف. البيئة محاية على املستمر داءلأل احلسابات
  . 2معتمدة

  ) 18001OHSAS( املهنية والسالمة الصحة نظام  ����
  إدارية أداة يعتربو .العمل مكان يف حوادث وقوع خطر على السيطرة من املؤسسة متكن اليت املتطلبات حيدد

 وبرامج أهداف وضع، املخاطر إدارة سياسة انتهاجب لتزاماإل : التالية العناصر يف التحكم املؤسسة تضمن خالله من
 القانونية اإلجراءات تدقيق إنشاء، حوادث وقوع ملنع تدابري تنفيذ، رصدالو قياسلل التأسيسية اإلجراءات

  .3والتحقق
 4SA8000 املعيار ����

 حقوقو اإلنسان حقوق حترامإ أساس على الشهادات إلصدار أساسا يوفرجتماعي معيار التدقيق اإل
 قبل من صفتواليت  ،الدولية جتماعيةاإل املساءلة الشمالية أمريكا يف منظمة قبل من م1997 يف وضع للعمال
: ااالت خمتلف تغطي واليت، )الدولية العمل منظمة( الدولية تفاقياتاإل من أساس على يقوم ،قتصادياإل الس
 وظروف التمييز عدم، اجلماعية املفاوضة يف واحلق، اجلمعيات تكوين وحرية والسالمة والصحة، األطفال عمل
جتاه إاألعمال  مواصفة دولية لتقييم املسئولية االجتماعية جلهاتوتعترب  .جتماعيةاإل إدارة ونظم، واألجر العمل

املتطلبات وطريقة التدقيق املناسبة  SA 8000 حتدد مواصفة SA 8000 اجلهات املستفيدة من تطبيق نظام. جمتمعاا
                                                           

  .127 ص ،2007 ،1ط، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ISO 14000ومتطلبات وتطبيقات البيئة نظم  إدارة ،عبد اهللا حكمت النقار، جنم العزاوي 1
2stephane andre, Op. Cit, p40.   
3 Ibid.p40.  
4egyview.com,15.07.2010, http://www.egyview.com/vb/t680.html  
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ة بالصحة والسالمة ذلك عمالة األطفال والعمالة القسرية واألمور املتصل مبا يف ،لتقييم الظروف احمليطة مبكان العمل
العمل  رتباط والتمييز واملضايقات يف مكان العمل واإلجراءات التأديبية وساعاتوحرية اإل يف مكان العمل

 SA 8000 مت تصميم مواصفة فقد، ومن مث. واألجور ومسئولية اإلدارة يف يئة وحتسني ظروف العمل املناسبة

   :ما يأيتلتستهدف كيانات األعمال اليت دف إىل حتقيق 
 ؛القيمة بصفتها قيمة أصالً من أصوهلا ،جتاه املوارد البشريةإلتزام اإل حتقيق - 

  ؛أمام األطراف األخرى املعنية وظفنياملجتاه إ لتزامهاإظهار إ        -

  .االجتماعية لتحقق بشكل مستقل من سجل مسئوليتهاا -     

   SA 8000: ةمن احلصول على شهاد ؤسساتاملالفوائد اليت جتنيها 

لثقة العميل  ومن مث فهي تعترب مصدراً. جهة إصدار مستقلة/ إن الشهادة تصدر إصدارها عن جهة تسجيل

الضرورية لضمان حصول املوظفني على  قامت بتطبيق العمليات الداخلية SA 8000 يف أن اجلهة املعتمدة مقابل

  :ولذلك، حقوقهم اإلنسانية األساسية

 ؛ملوظفني ورفع كفاءم يف العملوالء ا تؤدي لزيادة - 

 ؛العمالة احلد من معدالت دوران - 

 ؛موضع التنفيذ وضع قيم الشركة - 

 ؛التجارية حتسني مسعة الشركة يف السوق وعالمتها - 

  .أوضاع تعيني واستبقاء املوظفني وتطوير أدائهم حتسني  - 

 AA1000  معيار �

 منظمة من طرف م1999 عام انشأ،  املؤسسةيف االجتماعي األداء مستوى أداة لقياسيعترب هذا املعيار  
 االجتماعية املسؤولية يف املتخصصة) واألخالقية االجتماعية املساءلة معهد( املتحدة اململكة يف حكومية غري

 حتدد أن ميكن مؤسسة أو شركة أساسها على) املعيار أو( إطارا يوفر أنه، املعايري من لغريها خالفا. واألخالقية
 جمموعة بدأت وقد ،املصلحة صحاباأل مع واراحل وبدء، واألخالقي االجتماعي األداء أهدافو قيم بنفسها
 تدقيقو، واألخالقية ماعيةتاالج للمحاسبة أداةيعترب  AA1000 املعيار و .1م2002 صيف يف املعايري من جديدة

 الفعلي االلتزام سيخوتر مساءلتها بتحسني املنظمات قيام كيفية بشأن إرشادات لتقدمي أنشئ، احلسابات

                                                           

 1 stephane andre, Op. Cit. p41.   



 من إطار حوكمة الشركاتمن إطار حوكمة الشركاتمن إطار حوكمة الشركاتمن إطار حوكمة الشركاتضضضضدور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دور التدقيق في تجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

 

93 
  

 وقياس، ومقاصد أهداف حتديد على، واحلوار التدريب خالل من، املؤسسات وتشجع. املصلحة ألصحاب
 .1األداء عن واإلبالغ، احلسابات تدقيقو األهداف ذهبه مقارنة احملرز التقدم

ن عددها أل البعض ب، جيادة املؤسسة يف التنمية املستدامةاألدوات املتاحة لقياس مدى مسامه ن تعددإ
مسامهة  على مدى للوقوف متكامل عمل إطارمتثل  هذه األدوات رتباك، ولكن يف احلقيقةثري اإليوتنوعها 

    :، وهي ممثلة يف الشكل التايلاملؤسسة يف التنمية املستدامة
  ستدامةاإلجتاه إألدوات املتاحة لقياس مسؤوليات املؤسسات متكامل ل إطار:  3-3شكل رقم ال

  
source: piotr mazurkiewicz, devcomm-sdo,  corporate environmental responsibility:

 

is a 
common CSR framework possible?, world bank,  2004, p 06. 

  للمؤسسات بالنسبة ستدامةاإل تقارير  3/1/3

  التأثري هلذا اتهإدار يفيةوك ،اتمع على تأثريها عن تقارير تقدم لكي متزايدة لضغوط املؤسسات ختضع

 عن تقارير أو، اجتماعية أو/و بيئية تقارير الغالب يف عليها يطلق ولكنه، متنوعة عناوين التقارير هذه وحتمل

 املؤسسات تأثري تتضمن انهأل وذلك، جتماعيةاإل أو/و البيئية التقارير من أمشل ستدامةاإل عن والتقارير ،ستدامةاإل

 ستدامةإ أيضاً تقيم وإمنا، السنني مبرور أدائها ومقارنة اتمع على املؤسسة تأثري بتقييم تكتفي ال انهوأل، قتصادياإل

  .اتمع تنمية حيث من اتهومنتجا املؤسسة عمليات
                                                           

، نييورك وجونيف ،االجتاهات والقضايا الراهنة: كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركة على اتمع ،للتجارة والتنمية مؤمتر األمم املتحدة 1 
  20ص  ،2002
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  ستداماملمفهوم األداء  3/1/3/1

 جتماعية وبيئيةإد تتضمن أبعا منذ سنوات قليلة مر مفهوم األداء من املفهوم املايل إىل مقاربات أكثر مشولية
ستمرارية املؤسسات إعرف األداء مفهوما جديدا ذلك أن ، ومع ظهور أطراف أخرى تسمى بأصحاب املصلحة

  اوبناًء. شباع رغبات املسامهني فقطوالذي تسعى من خالله إىل إ، ال ترتكز فقط على اجلانب املايل لنشاطاا
ندجمت أطراف أخرى معنية إوإمنا  ،املسامهني فقط عليه توسعت مسؤولية املؤسسات ومل تعد حمصورة على

ستماع إليهم على أساس أن أصوام أصبحت هدفا حيويا ألداء عتبار واإلويطالب هؤالء بضرورة أخذهم بعني اإل
ستعمال إستراتيجيات إيف الكتابات اإلدارية من أجل تطوير  ستداماملفظهر مفهوم األداء . املؤسساتستمرارية إو

                .جتماعية إىل خمتلف أصحاب املصلحةملستدامة من طرف املؤسسات وتقدمي تقارير حول مسؤولياا اإلالتنمية ا
، حسب كثري من الباحثنيو ".االجتماعية والبيئية، قتصاديةجتميع للنتائج اإل"على أنه  ستداميعرف األداء املحيث 

  .1 د الثالثة لألداءيدمج األبعاهو الذي يراعي و ستدامفإن األداء امل

  : ما يلي الثالثة للتنمية املستدامة كما سبقت اإلشارة يف األبعادوتتمثل 
ويقاس هذا  الزبائن و املوردين وتكتسب ثقتهمرغبات املسامهني و  تقوم املؤسسة بإشباع : البعد االقتصادي �

  .اليت تصدرها املؤسسة املالية والتقارير ستعانة بالقوائماألداء باإل
 .من مواردها البشرية أطراف فاعلة جعليرتكز على قدرة املؤسسة على : بعد االجتماعيال �

  . يرتكز على املسامهة الفاعلة للمؤسسة يف تنمية و تطوير بيئتها: لبيئيالبعد ا �
 نتائج ختلق اليت األعمال وقرارات سياسات يتضمن قد الذي الكلي املنظمة أداء إىل املستدام األداء ويشري

  .  2املايل جبانب اقتصادي أو/و وبيئية عيةجتماإ
  ما أطلق عليه بتسمية بطاقة األداء املتوازن ،إىل وجود أدوات أخرى لقياس األداء املستدام ةضافإلبا

Balacend Scorecard BSC   لصاحبيها كابالن و نورتنKaplan et Norton  احملاسيبال عالقة هلا باجلانب اليت 
 املختلفة  األبعاد تناسب األداء من األنواع وتلك، حدى على كل األداء من املختلفة نواعاأل عتباراإل يف ويأخذ

 بطريقة الروابط وتتحد مستقلة األبعاد تظل ذلك ومع )النمو / التعلم  العمالء ،الداخلية املشروع عمليات ،مالية(

  :   وهي ممثلة وفق الشكل املوايل .عامة
  

                                                           

امللتقى  أحباث ،–باجلزائر حالة قطاع صناعة االمسنت  –التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة ، لعايب عبد الرمحان 1
نوفمرب  11-10 اجلزء األول، منشورات خمرب السياسات واالستراجتيات االقتصادية يف اجلزائر، جامعة املسيلة، ،أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة: الدويل حول

  .571ص  ،2009
2  william baue, sustainability reporting auditing ,  2004 , p 02. 12.08.2010,  
http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/1443.html 
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  األداء املتوازنمنوذج بطاقة : 4-3 الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 التنمية يف األعمال منظمات دور لتفعيل املتوازن األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمج، احلليم عبد راضى نادية :املصدر

  .08ص ، 2005 ديسمرب، الثاين العدد، والعشرون الواحد الد، عدد خاص ، واإلدارية االقتصادية العلوم جملة، املستدامة

 نتيجة لذلكو. البيئي يف قياس األداءجتماعي ومنها جتاهله للبعدين اإلنتقادات شديدة إلقد القى هذا النموذج  

قترحها إحيث أنه باإلضافة إىل األبعاد األربعة اليت ، يف إدخال تعديالت على هذا النموذج، م2000 شرع سنة

أصبح النموذج يسمى ببطاقة األداء املتوازن املستدامة هو البعد اتمعي ومت إدماج بعد خامس و ،بالن ونورتنكا

Sustainability Balanced Scorecard « SBSC » هذا النموذج يأخذ الشكل التايل :   

  منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدامة : 5-3الشكل رقم 
 
  
  
  
  
  

  

  .07 ص ،مرجع سبق ذكره ،الرمحان عبد لعايب :املصدر

  

  

    

 

 

  البعد المالي

  للنجاح المالي كيف نظهر

 والنمو التعلم بعد

 واالستراتيجيات المهام لتحقيق

 قدرتنا على التغير والتطوير؟ ندعم كيف

  بعد العميل

 واألهداف واإلستراتيجية الرؤية لتحقيق

 لعمالئنا؟ نبدو كيف، المالية

 للمشروع الداخلية العمليات بعد

 هى ما، والعمالء المساهمين إلرضاء

 فيها؟ التفوق التى يجب المشروع عمليات

 المهمة الرؤية

 االستراتيجيات
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  ستدامةاإل تقارير مفهوم 3/1/3/2

 أكثر أو تقرير خالل من إما ذلك ويتم ،املايل وغري املايل أدائهاعن  باإلفصاح، اليوم املؤسسات تم 

 كل يف املستدامة التنمية عن موحد تقرير خالل من أو، واتمع بالبيئة ويتعلق التقليدية املالية لتقاريرها يضاف

  .الشركات حوكمة وعموض عتباربعني اإل أيضاً يأخذ املؤسسة

 عن) املستدامة التنمية(  الثالثية للتقارير حجماً األصغر والشركات الكربى الشركات ستخدامإ يتزايد 

 الشركات أن فكرة من املفهوم هذا وينبع، األموال ورؤوس العمالء جذب جلأ من التنافس نتيجة ،أعماهلا نتائج

 من فقط ليس التجاري املشروع يف التفكري إىل اإلدارة يدفع الذي األمر وهو ،قتصاديةإ كيانات جمرد تعد مل

  .1والبيئي جتماعياإل املنظورين من أيضاً ولكن قتصادياإل املنظور

 أن إىل لإلشارة عام بوجه يستخدم Sustainability ستدامةاإل صطالحإ نإف املؤسسة عن التقرير ضوء يف         

 البيئية التقارير أنو، البيئية التقارير ظهور مع بدأت اليت العمليات حدأ من نشأ قد ستدامةاإل تقارير موضوع

 املساءلة إلمكانية مشوال أكثر مدخال إعطاء إىل دفستدامة اإل تقارير ولكن، إنتاجها يتم مازالت جتماعيةواإل

 إال التقارير تلك مثل تنتج اليت الكبرية املنظمات من أقلية هناك مازال بالتأكيد وجدير، الشأن ألصحاب احملاسبية

  .   2الوقت مرور مع تزايد عددها أن

 واليت قتصاديةواإل جتماعيةواإل البيئية للقضايا  املؤسسة كشف عن عبارة هي املستدامة التنمية وتقارير        

  3.للمؤسسة املتواصل األداء عن اإلفصاح من ستدامةاإل تقرير ويتكون ،املستدامة للتنمية األساسية الركائز تعترب

 يعد مل، املؤسسات تقييم عند أنه يف األعمال نتائج عن ) املستدامة التنمية( الثالثية التقارير مفهوم يتلخص         

 الشركات على تعنيي بل، الشركة جناح ملستوى أو السوق يف الشركة لوضع الوحيد احملدد هو املايل األداء

 ففكرة، ذلك ومع .ألنشطتها والبيئية جتماعيةاإل اآلثار عن ملعلوماتا من املزيد بتوفري اخلاصة للمطالب ستجابةاإل

 بيئي وثالث جتماعيإ وآخر قتصاديإ عنصر إىل القانونية املسئولية بتقسيم الشركة قيام تعىن ال الثالثية التقارير

 إن حيث، واحدة كوحدة العناصر كافة إىل النظر جيب، العكس على بل، اآلخر عن مبعزل  منهم أي إىل والنظر

.للشركة النهائي اهلدف حتقيق يف القدر بنفس يسهم منهم عنصر أي
4
   

                                                           

واملسؤولية ...مواطنة الشركات واملؤسسات" ت شعارمقدمة إىل املؤمتر الثاين املنعقد حت ورقة، املفهوم والعوائد: مواطنة الشركات واملؤسسات ،فؤاد حممد حسني احلمدي 1
  .12ص  ، 2009يونيو  24/25، مركز دراسات وحبوث السوق واملستهلك، "االجتماعية

 .556ص  ،2007، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكد ،أمني السيد امحد لطفي 2
3 william baue, op. cit, p 02.   

   .29ص ، cipe ،2004مركز املشروعات الدولية اخلاصة ، مفهوم املواطنة وتطبيقاته يف جمال األعمال: مواطنة الشركات، سوليفان وآخرونجون  4
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 يف املالية واملعلومات الشفافية توافر الشركة أعمال نتائج عن الثالثية التقارير تضمن، قتصاديةاإل الناحية فمن

 .وردينوامل التجاريني والشركاء والعمالء والعاملني املستثمرين من لكل املناسب الوقت

 كما، الشركات فيها تعمل اليت للمجتمعات العام بالصاحل التقارير من النوع هذا يهتم، جتماعيةاإل الناحية من أما

 العاملني بتعيني اخلاصة واملمارسات، املهنية والتنمية، األخالقية واملعايري املمارسات عن معلومات توفري إىل حتتاج

 .أخرى هامة موضوعات عدة جانب إىل، اخلريية والتربعات

 البيانات ذلك يف مبا، الواسع مبفهومها البيئة على الشركة أنشطة أثر فتتضمن البيئة على باألثر املتعلقة املعلومات أما

  .1اإلنتاج ومواثيق ومعايري، اإلنتاج ىف املوارد واستخدام، املنتج بأمان اخلاصة

  ستدامةاإل تقرير مؤشرات 3/1/3/3

 ستدامةاإل اجتاه وأ بعيدا تتحرك املؤسسات كانت ذاإ مبا املتعلق التساؤل على اإلجابة ملؤشراتا تلك تعكس       

 بينها من واليت للمؤسسات املستدامة التنمية أداء لتقييم املؤشرات من جمموعة طورت اليت املبادرات تزايدت ولقد

  .العاملية اإلبالغ مبادرة

 بيئيا املسئولة قتصادياتاإل ئتالفإ من مبادرة على بناء ،م1997 عام يف GRI العاملية اإلبالغ مبادرة أنشئت

 CERES احلكومية غري واملنظمات الشركات معجت ،املذكورة باملبادرة املتحدة األمم برنامج مع شراكة يف 

 ةدولي كمبادرة املذكورة املبادرة عرفتو. اآلخرين املصلحة أصحاب وممثلي، التجارية واجلمعيات واملنظمات

 خالل من ،املستدامة التنمية عن الطوعي لإلبالغ التوجيهية املبادئ ونشر تطوير إىل دف واليت األجل طويلة

 ترغب املذكورة واملبادرة. وخدماا ومنتجاا جتماعيةاإل واألنشطة البيئية األبعاد معاجلة يف ترغب اليت املؤسسات

 إىل يهدف التوجيهية املبادئ تصميم نأ حيث، للمؤسسات املالية التقارير يف ستدامةاإل تقارير تأثري زيادة يف

 ومبادرة م1997 عام منذ. جتماعيةواإل قتصاديةواإل البيئية أو ستدامةلإل الثالثة األبعاد يعكس مما املستمر التحسني

  .املستدامة للتنمية الثالثة اجلوانب عن لإلبالغ مشترك إطار تطوير على تعمل العاملية اإلبالغ

 خارجية مبصادر ستعانةواإل العمل فرص وخلق العاملة للقوى واإلنتاجية، والفوائد، األجور: قتصاديةاإل اجلوانب

  البشري؛ املال رأس أشكال من ذلك وغري التدريب يف ستثمارواإل، والتطوير البحث على واإلنفاق، لنفقاتل

والصحة  البيولوجي والتنوع والتربة واملاء واءاهل على واخلدمات واملنتجات العمليات تأثري :البيئية اجلوانب

  ؛البشرية
                                                           

  .27ص ، 2004ديسمرب ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، النموذج التجاري ملواطنة الشركات، السكندر شكولنيكوف وآخرون1 
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 اإلنسان وحقوق، العمل قانون، احلاليني املوظفني على واحلفاظ، العمل يف والسالمة الصحة :االجتماعية اجلوانب

  .1الباطن من املقاولني على العمل وظروف واألجور

د فترة من بعقرير عن التنمية املستدامة وللت نشرت نسخة أولية من املبادئ التوجيهية م1999يف سنة 

  ظهرت النسخة الرمسية للمبادئ التوجيهية يف جوان من سنة ، لتجارب واملشاورات املكملةلالشروحات الوافية 

التحاليل والتشاور ومراجعة كتكملة موعة من التجارب و م2002تعترب النسخة اليت نشرت سنة و. م2000

مت إدخال عدة تعديالت على املبادئ التوجيهية ، م2007يف سنة و . م1999صدرت سنة املبادئ التوجيهية اليت 

التنمية االقتصادية والس األورويب تفاق العاملي لألمم املتحدة ومنظمة التعاون واإلختذ كل من إ. م2002لسنة 

هية مرجعا يف مراسالم ألصحاب قتصادي العاملي من هذه املبادئ التوجياملفوضية األوروبية واملنتدى اإلللوزراء و

بلد تعتمد على املبادئ التوجيهية يف وضع تقاريرها عن التنمية  21مؤسسة يف  130كما أن أكثر من  ،املصلحة

  .2املستدامة

اإلبالغ على مؤشرات األداء اليت أعدا مبادرة  عتماداإل بإمكان املؤسسات نهأ وفيما يلي ميكن أن نقول

  :واملتمثلة يف اآليت ليشمل باقي أبعاد التنمية املستدامة احلايل مستوى التقرير للرفع من ،العاملية

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                           

1Emmanuelle champion et corinne gendron, Chantier responsabilite sociale corporative document synthese 
en appui a la reflexion du chantier rse, Chaire économie et humanisme, Septembre 2003, p13.  

  .11ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد الرمحان العايب 2
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  اإلبالغ العامليةمؤشرات األداء وفق مبادرة  :1-3 اجلدول

 رقم األعمال

 املشتريات احملققة

 املربمة دتبعا للعقواملشتريات احملققة 

 األجر و اإلمتيازات اإلجتماعية 

 املمنوحة األرباح والفوائد

 اهلبات_ الضرائب و الرسوم

 إمجايل املواد حسب النوع

 )فضالت(ااملعاد استعماهلالنسبة من املنتوجات 

 املنتجة

 املستهلكة

 االستهالكحجم 

 املساس بطبقة األوزون

 الرمي يف املياه

 الفضالت حسب نوعها و توجهاا

 أثرها على البيئة  

 ما مت استرجاعه بعد اية الفترة

 لغرامة و احلوادثحجم ا

 عدد العمال  

 خلق مناصب الشغل 

 منط املعلومات،املفاوضات، اإلستشارات  

 اإلجراءات الوقائية 

 حوادث العمل، برامج حماربة السيدا

 عدد الساعات سنويا وحسب كل عامل

 السياسات و الربامج لضمان ذلك

 نصيب النساء ضمن فريق اإلدارة

 هيئة األمم اتفاقياتمدى مطابقة السياسات مع 

األدلة اليت تدل على أخذ هذه اجلوانب يف 
 العالقات مع املوردين

 سريورة الرقابة من األمام ومن اخللف

 متييزالال  

 إىل اجلمعيات واالنضمامحرية التفاوض 

 العمالء

 الزبائن

   

  األجراء
 املستثمرين

 السلطات العمومية

                       املواد

                          

 الطاقة

   

 املياه

 الرمي

   

   

 نتوجات و اخلدماتامل

   

 املطابقة

 الشغل  

   

 العالقات اإلجتماعية  

        الصحة  

      الضمان  

 التكوين

   

   

 اإلستراجتية

   

   

   

   

   

 قتصادياإلاملؤشر 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 املؤشر البيئي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 االجتماعياملؤشر 

    ظروف العمل -  
                         

   

   

   

 حقوق اإلنسان
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 عمل األطفال

 العمل بالقوة

 االنضباط

 تكوين أفراد األمن على حقوق اإلنسان: األمن

 احلياة احمللية

 الرشوة

 اركة يف األحزاب و املؤسساتاملش

  األسعار و املنافسة

 الصحة أمن الزبون، الشكاوى

 معلومات عن املنتوج

 اإلشهار

 احترام احلياة اخلاصة

     

   

   

 اتمع

    
 

 املنتوج

   

 

أداء : أحباث امللتقى الدويل حول  ،معايري قياس وأداء املنظمة يف ظل التنمية املستدامةسامية خرخاش، نادية خرخاش، :املصدر

قتصادية يف اجلزائر، جامعة اجلزء األول، منشورات خمرب السياسات واالستراجتيات اال ،وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة

  .464ص  ،2009نوفمرب  11-10 املسيلة،

  : 1ستدامةترتكز املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية على املبادئ التالية يف اإلبالغ عن اإلو

  الدقة  -                                                الشفافية - 

  الوضوح  -                                                 الشمولية - 

  حسن التوقيت  -                                         ستدامةسياق اإل - 

  قابلية املقارنة  -                                            الشمول التام - 

 قتدقيالقابلية لل  -                                                الوجاهة - 

  لكن دون األمهية النسبية؟  -                                            داحليا - 

  

                                                           

كشف  ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ت واملعايري فيما يتعلق باإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات وعن االستدامةاألدوات واإلرشادا ،روجر ادامز 1
  .109ص  ،2002، نييورك وجونيف ،االجتاهات والقضايا الراهنة: البيانات املتعلقة بتأثري الشركة على اتمع
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يما سال، بعض اإلضافاته هناك تسترشد هذه املبادئ بالتقليد العريق ملبادئ اإلبالغ املايل غري أنحيث 

النظر إىل أداء (دامة ستوسياق اإل) اخنراط أصحاب املصلحة املتعددين يف عملية اإلبالغ بكاملها (الشمولية 

ولكن مبادرة اإلبالغ العاملية ما تزال تفتقر إىل ). أو احمليط العاملي  اتمعالشركة يف السياق األوسع الذي ميثله 

  .بوصفها أحد املبادئ اليت يستند إليها يف اإلبالغ" األمهية النسبية"مفهوم 

     املستدامة التنمية تقارير أمهية  3/1/3/4

 واملستثمرون البنوك فمثال. املصلحة أصحاب من للعديد معلومايت حمتوى التقرير هلذا يكون أن يفترض

 كما، التوظيف لقرارات همختاذإ عند واملرتقبون احلاليون العاملون وحيتاجه. والفرص املخاطر عن قرارات ختاذإل

 اتمع حيتاج أخرى ناحية ومن ،واخلدمات املنتجات شراء لقرارات ختاذهمإ عند التقرير هذا على العمالء يعتمد

 فجميع ،اخلارجية والبيئية جتماعيةاإل القضايا ومعاجلة بتناول املنظمات قيام كيفية معرفة امالع لرأيا ومجاعات

 ا الوثوق وميكن ووقتية وشفافة ودقيقة متوازنة تقارير إىل حاجة يف األعمال مشروعات يف املصلحة أصحاب

 عتبارهاإب ستدامةاإل تقارير إىل النظر كنمي الذي األمر ،ستدامةاإل هدف جتاه األعمال منظمات تقدم مدى تعكس

 مجيع تتضمن ستدامةاإل تقارير أن عليه املتفق من نهأ كما ،األعمال منظمة يف املصلحة ألصحاب موجه إفصاح

 تشمل مستمرة عملية التقرير عملية وأن.." .التصنيع، واألمان الصحة، والتطوير األحباث، البشرية املوارد" األقسام

      1.النتائج وتقييم اخلطط وتطبيق، املصاحلة أصحاب مع التفاعل، ستراجتياتإ إقامة يتضمن كربأ إطار من جزء

  :يلي كما هي التقارير تلك إعداد من كتسااإ ميكن اليت الفوائد أهم ومن
2  

 ؛الداخلية اإلدارة يف حدثت اليت التحسينات على الوقوف - 

 ؛ السمعة ومحاية املخاطر إدارة    - 

 ؛السياسية الضغوط/النظرية الشركات جمموعة متارسها اليت الضغوط  - 

 ؛ املصلحة أصحاب عمل تسهيل   - 

 ؛ م حتفاظاإل/واملستثمرين املستخدمني جتذابإ  - 

 ؛ "العمل رخصة"تدعيم/تأمني  - 

 ؛ تنافسية ميزة حتقيق  - 

 ؛ابه واإلبالغ السياسات وتوحيد، األداء حتسني - الداخلية اإلدارة - 

                                                           

 .525ص  ،مرجع سبق ذكره ،اجلزء الثالث : اجعة اخلارجيةموسوعة املر ،عبد الوهاب نصر علي 1
 .108ص  ،مرجع سبق ذكره، روجر ادامز 2
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 ؛احلوار تعزيز - املصلحة بأصحا مع التشاور   - 

 ؛بالشفافية تتعهد شركة أي يف أكرب ووفاء جاذبية حتقيق - املستخدمون   - 

 ؛ شركة أية متلكه ما أغلى وهي، السمعة وحتسني املخاطر توقع - والسمعة املخاطرة  - 

 .التنافسية امليزة زيادة يف جمتمعةً املختلفة املزايا هذه وتساعد  - 

  ستدامة دوليااح عن اإلجتاهات اإلفصإ  3/1/3/5

 يف زيادة ستشاريةاإل واخلدمات احملاسبة شركات كربى اتهأجنز اليت للمبلغني ستقصائيةاإل الدراسات تظهر

 عن اإلبالغ يزال وال ) والبيئية جتماعيةواإل قتصاديةاإل القضايا ويشمل( ستدامةاإل عن األساسي الثالثي اإلبالغ

 مشلت اليت KPMG  هليئة ستقصائيةاإل الدراسة وتربز، األخرى ستدامةاإل قضايا من أوسع نطاقا حيتل البيئية القضايا

 يف منفصال ستدامةإ تقرير نشرت منها %45 نأ  (GFT 250) اتهعائدا حسب مصنفة العامل يف شركة 250 أول

 19 يف شركة 100  أول غطت اليت ستقصائيةاإل الدراسة إىل وبالنسبة م1999 عام يف  %35 :ـب مقارنة م2002 عام

 توجد اليت البلدان يف رتفاعاإل إىل اإلبالغ معدالت وجتنح ،التوايل على % 24و % 28 النسبتان هاتان بلغت، بلداً

  . 1كبرية شركات فيها

 مراتب ستمرارإب واليابان وأملانيا املتحدة واململكة املتحدة الواليات حتتل، ستقصائيةاإل  تالدراسا ويف 

  :كما هو موضح يف اجلدول التايل ستدامةاإل تقارير من عدد أكرب تصدر  اليت األوىل اخلمسة البلدان

  حسب البلد االستدامةاإلفصاح عن تقارير دراسات استقصائية حول : 2- 3 جدول رقم

 Corporate Register.com KPMG GFT 250 KPMG Top 100 

 اليابان األمريكية املتحدة الواليات املتحدة اململكة 1

  املتحدة اململكة  اليابان  أملانيا  2
  املتحدة الواليات  أملانيا  املتحدة الواليات  3
  هولندا  املتحدة اململكة  اليابان  4
  أملانيا  فرنسا  استراليا  5

  .35 ص، مرجع سبق ذكرهمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  :املصدر

                                                           

  .35ص ، مرجع سبق ذكرهمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  1
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. بلد كل يف ؤسساتامل عدد نفس بني تقارن اهنأ إىل نظراً خاصة أمهية شركة 100 أول نتيجة وتكتسي

 منفصلة تقارير تصدر اليت الشركات من بعيد حد إىل حصة أعلى ) top 100(ستقصائيةاإل الدراسة هذه يف ولليابان

  :التايل الشكلكما هو موضح يف 

  البلد حسب ستدامةاإل عن اإلبالغ معدالت:  6-3رقم  شكل

 

  .109، ص ذكرهمرجع سبق روجر ادامز،  :املصدر

  :من خالل الشكل البياين أعاله فقد كانت نسبة كل بلد كما يلي

  جتماعية وبيئية؛إشركة يابانية قد أفصحت عن معلومات  مئة كربأمن  72% �
 ؛جتماعية وبيئيةإكرب مئة شركة يف اململكة املتحدة قد أفصحت عن معلومات أمن  49% �

 جتماعية وبيئية؛إد أفصحت عن معلومات كرب مئة شركة يف الواليات املتحدة قأمن  36% �

من  %32ومن الشركات املئة اهلولندية  %35ما نسبته  أما فيما يتعلق بدول غرب أوروبا فقد أفصح �
من  %25ومن الشركات السويدية  %26ومن الشركات النروجيية  %29و ةالشركات األملانية والفنلندي

 ؛...من الشركات الفرنسية %21والشركات الدامنركية 

 %8أما هنغاريا وسلوفينيا واليونان وجنوب إفريقيا فهي يف أواخر الترتيب، حبيث كانت نسبة اإلفصاح  �
  .التوايل على %1و %2و %5و

 أيضا هي بل: الغربية البلدان يف بالغ بيئي ثرأ ذات قطاعات على تقتصر ستدامةاإل عن اإلبالغ ممارسة تعد مل

 أكرب أن العامل يف مؤسسة 250 ألول ستقصائيةاإل الدراسة وتثبت، أخرى ومناطق الصناعية غري القطاعات تغطي
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 (+  اإلعالم لووسائ تصاالتواإل ،)%30 (+ واملشروبات األغذية قطاعات يف توجد اإلبالغ معدالت يف زيادة

 واحلراجة يبيةوالترك الكيماوية املواد لقطاعات يزال ال أنه غري . )%18 (+العامة واملرافق، )%20 (+ والنقل )21%

1ستقصائيةاإل الدراسات مجيع يف ستدامةاإل عن  اإلبالغ معدالت أعلى من بعض والغاز والنفط والورق
.    

على اإلمجاع املتنامي حول عدم ، عن تركيز جمتمع األعمال، م1999 سنةلقد أفصحت الفايننشل تاميز يف 

وتعترب  عتراف باملسؤولية أمام املالك واملسامهنيدون اإل ،القدرة على حتقيق زيادة يف قيمة األسهم يف األجل الطويل

معايري  ،(SAM)ستدامة جمموعة اإل، زونجداو حيث طورت مؤشرات . ألداء الشركات ستدامة اآلن مؤشرااإل

  :، وهي مبينة يف اجلدول التايلختبار الشركات طبقاً لتعهدها باملبادئ اخلمسة اخلاصة بالتنمية املستدامةإل

  ستدامةلال زونجداو ومبادئ  SAMمبادئ : 4-3 رقمدول اجل

  ستدامةلالنز وومبادئ داوج SAMمبادئ 

  ترتكز املنتجات واخلدمات على تكنولوجيا ابتكارية تستخدم املوارد بكفاءة   التكنولوجيا

  .وفعالية وبعقالنية خالل الزمن

  الشركات والعالقات ثقافة/ القدرة التنظيمية/معايري مسؤولية اإلدارة   التحكم املؤسسي

  .مع املسامهني 

الزيادة يف / النمو االقتصادي طويل األجل/يهتم املسامهون بالعوائد املالية السليمة   املسامهني

  زيادة املنافسة الدولية واملسامهات يف رأس املال الفكري أو املعريف/ اإلنتاجية

  عرض نشاطااتقود الشركات صناعتها باجتاه االستدامة من خالل   الصناعة

  واإلفصاح عن أدائها 

  تشجع الشركات الرخاء االجتماعي من خالل االستجابات املالئمة  اتمع

  حتول النماذج الثقافية / التغريات السكانية/ للتغري االجتماع السريع 

  .واحلاجة للتعليم املستمر

iefpedia.com, 25.09.2010, http//:www.iefpedia.com/../../  :Source  

doc..احملاسبة عن التنمية املستدامة  
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  ستدامةاإل تقارير يف احملاسب دور  3/1/3/6

 دقيقة معلومات وتدقيق عن والتقرير وحتليل توليد على املؤسسات مستوى على ستدامةاإل متابعة يعتمد

 والتحديات ستدامةاإل ألبعاد كامل فهم على احلصول احملاسبني من األمر هذا ويتطلب ،مالية غري أو مالية سواء

 مجع مهام يتجاوز ستدامةاإل يف احملاسبني دور نوأ ،األسهم لةمح لقيمة األجل طويل منو لتحقيق تفرضها اليت

 احملاسب يؤديها أن ميكن اليت األدوار تتعدد حيث، ستدامةباإل املتعلقة املعلومات عن والتقرير البيانات وحتليل

  :يلي ما تشملأن  ميكن واليت ستدامةاإل أهداف ملتابعة

 ؛"املستدامة التنمية" ستدامةاإل مفهوم إلبراز األعمال منظمات مساعدة  - أ 

 املصلحة؛ أصحاب مع عالقات على واحملافظة لبناء املنظمات جهود دعم  - ب 

  .ستثماراإل ألغراض ستدامةباإل املتعلقة املخاطر إدارة - ج 
منه تنمية مهاراته وخرباته وقدراته  حيث تتطلب، جديد للمحاسب ضستدامة متثل حتدي جديد وفرإن اإل

ن احملاسبني ونتيجة أل ،التحليلية واإلحصائية وليس املالية فقط حىت حيافظ على موقعه ومكانه كمنتج للمعومات

لذلك فهم األقدر على مقابلة  ،ميتلكون مهارات مجع وحتليل البيانات والتقرير عن املعلومات وتفهم عملية التدقيق

   1.ستدامةتفرضها قضايا اإلالتحديات اليت 

مما سبق يتضح أن خربة احملاسبني يف تصميم وتشغيل نظم املعلومات ويف توفري حتليل كمي ملعلومات مالية 

ن هذا يتطلب يف نفس الوقت تفهم عميق أو ،ستدامة الشركاتإجيعلهم يف موقع جيد لدعم ومتابعة  ،وغري مالية

ستفادة من املسامهات احملتملة للطرق واألساليب البحث يف إمكانية اإلمع ، ألوجه القصور يف النظم احملاسبية

فاملهارات ، جتماعية للشركاتولية اإلأصبحت شريكا أساسيا يف منو املسؤ والسيما أن احملاسبة، احملاسبية األخرى

  .ستخدامها ملقابلة طلب املنظمات على مشول عملية إعداد التقريرإاألساسية احملاسبية جيب 

  تدقيق التنمية املستدامة  3/1/4

التقدم احملرز حنو حتقيق  وتقييم والقدرة على قياس ،لكل املؤسسات ستدامة هي هدف بالغ األمهيةالتنمية امل

دورا  تعترب وظيفة التدقيق من املهن الىت تلعب  وبالتايل ،ستدامةالتدقيق لتحقيق اإليتم من خالل عملية ستدامة اإل

  .داخل املؤسسة ستدامةاإل يمالبحث وتقيأساسيا يف 

ن تدقيق تأكيدات اإلدارة بشأمبا يعرف بو أ، ماهية تدقيق التنمية املستدامةنستعرض فيما يأيت أمهية و

  .ألصحاب ذات املصلحة ةستدامة كما تظهر يف تقاريرها املنشوراإل
                                                           

  .527- 526ص ص , ذكره مرجع سبق ،اجلزء الثالث ،موسوعة املراجعة اخلارجيةعبد الوهاب نصر علي،  1
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  لتدقيق التنمية املستدامة السياق التارخيي 3/1/4/1

فقد ،  العامل خالل ايات القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشريننظرا للتغريات اليت حدثت يف

ولكن ، أصبحت مؤسسات األعمال يف مواجهة ضغوط متزايدة لنشر معلومات ليس فقط حول أدائها  البيئي

ناعي والصحة املهنية واألمان الص اإلنسان مثل حقوق، جتماعيةالذي يراعي اجلوانب اإل، حول التنمية املستدامة

أداء لذلك فهناك حاليا حماوالت لتطوير عملية تقومي ، عتبارات البيئيةجتماعية األخرى جبانب  اإلواخلدمات اإل

قتصادي والبيئي وأيضا حبيث يتم نشر مؤشرات األداء  اإل، املؤسسات من ناحية حتقيقها ألهداف التنمية املستدامة

      1.جتماعياإل

هتمام بالتقرير عن التنمية املستدامة عقب حادثة تلوث األار يف ات اإليف حني بدأت العديد من املؤسس

واليت دمرت قرى بأكملها   Shellستخراج البترول هناك بواسطة شركة إنتيجة  ،نيجرييا يف أواخر التسعينات

 إىلدف  اليت  ديدةاجلهين املتأكيد الدمة اخلطلب على الومن هنا وجد . وجمتمعات تعيش حول حقول البترول

التحقق من تقارير التنمية املستدامة اليت توفر تأكيدات إدارية عن األداء املايل واالجتماعي والبيئي للشركات وهي 

و األطراف املتأثرة بعمل أوينبع الطلب على هذه اخلدمة من احتياجات أصحاب املصاحل ، تدقيق التنمية املستدامة

  .تهلكني واملنظمات احلكوميةاملنظمة مثل املسامهني واملقرضني واملس

  مفهوم تدقيق التنمية املستدامة 3/1/4/2

ومن أهم املشاكل اليت ، مةهتمت العديد من الدراسات بإلقاء الضوء على طبيعة خدمة تدقيق التنمية املستداإ

و ل أامة وكيفية احلد من تلك املشاكمراقب احلسابات عند التحقيق من حمتوى تقارير التنمية املستدتواجه 

  .ختفيضها

مفهوم تدقيق احلسابات وفقا ملعايري التدقيق  إىل استنادإ 2،حيث يعرفها الكاتب عبد الوهاب نصر علي

وتعريف التوكيد املهين حسب ما ، وبالرجوع اىل تشكيلة خدمات مراقب احلسابات، GAAPاملتعارف عليها 

ومعايري  IFACحتاد الدويل للمحاسبني لتابع لإلا IASBصدر من جملس معايري التدقيق والتوكيد املهين الدولية 

على  ميكن تعريف خدمة التوكيد، AICPAالصادرة عن جممع احملاسبني القانونيني األمريكي  SSAESالتصديق 

خدمة توكيدية تصديقيه تستهدف حتسني جودة معلومات التنمية املستدامة : " استدامة على أحمتوى تقرير اإل

                                                           

  .429ص ، 2006 ،1ط ،البعد البيئي ،الد الثاين، املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة ،اإلدارة البيئية ،إبراهيم عبد اجلليل السيد 1
  .566ص  ،مرجع سبق ذكره، اجلزء الثالث موسوعة املراجعة اخلارجية،، عبد الوهاب نصر علي 2
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وإبداء رأي فين حمايد ، ن التنمية املستدامةأختبار مزاعم اإلدارة بشإة يف الشركة  من خالل خلدمة أصحاب املصلح

  ."ن مدى صدق تلك املزاعم وتوصيله ألصحاب املصلحة يف الشركة أبش

WALLAG (دراسة  من أهم تلك الدراسات تعترب خدمة تدقيق التنمية املستدامة " : نواليت أكدت على أ ) 

جتماعي ىل التحقق من تقارير التنمية املستدامة اليت توفر تأكيدات عن األداء املايل واإلدف إتأكيدية جديدة  

  1".والبيئي للشركات

  :خدمة تدقيق التنمية املستدامة هي نستنتاج أإأعاله ميكن املذكورة  فيالتعارمن خالل 

 التحقق من حمتوى تقارير التنمية املستدامة؛  - 

 لتنمية املستدامة؛ستراجتيات لإخطط و ن وضعأؤسسة بشختبار مدى صدق مزاعم املإ - 

                          يف املصلحة  ن مدى صدق مزاعم اإلدارة التنمية املستدامة وتوصيله ألصحابأبشإبداء رأي فين حمايد  - 
  ؛املؤسسة

 األداء االجتماعي؛و البيئي، تأكيدات  على األداء املايل - 

 .لربهنة على ممارستها للتنمية املستدامةفحص وتقييم املؤسسة بغرض ا - 

حتياجات سوق حايل ومتزايد من قبل عمالء جدد هم أصحاب إحيث ينبع الطلب على هذه اخلدمة من 

حيث إن التطورات التكنولوجية ، و األطراف املتأثرة بعمل املنظمة مثل املستهلكني واملنظمات احلكوميةأاملصاحل 

ويف هذه البينية فقد نادت اللجنة اخلاصة ، السوق من خدمات احملاسبة والتدقيقحتياجات  إوالعوملة أثرت على 

ق الضيق ن حياول املدققون املاليون اخلروج من الصندوبأ ،م1997سنة  AICPAخبدمات التأكيد املنبثقة عن 

يعترب وهذا األمر ، التطوير واحلصول على خربات خاصة خبدمات تأكيدية جديدةخلدمات التدقيق بالبحث و

  .ضروري لبقاء مهنة التدقيق

  معايري تدقيق التنمية املستدامة ومن يقوم ا  3/1/4/3

و تدقيق  تقارير د حىت اآلن معايري قائمة إلعداد أنه ال يوجاسات أفيما يتعلق باملعايري فقد أكدت الدر

و يتم حتديدها ألغراض لقضايا أيرها بصفة خاصة لعدد من ان املعايري يتم تطوإومن مث ف، التنمية املستدامة ككل

  . املهمة وتكون متسقة مع أهداف املهمة

لها عملية معقدة جدا ويعترب الوصول اىل مقاييس مقبولة قبوال عاما للتقرير عن التنمية املستدامة يف جمم

 نعالوة على أنه ميكن أ، م متعارضة لكل موضوعأطراف أصحاب املصاحل واليت قد تكون مصاحلهبسبب تعدد 

                                                           

  . 536ص، نفسه 1
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ن معايري التقرير عن التنمية املستدامة يف مثل ومن مث فإ، ات التنمية املستدامةمن عناصر ومؤشر اال ائي ايكون عدد

ن البعض يؤيد إوعلى الرغم من ذلك ف، تفاقيات بني جمموعات أصحاب املصاحلهذه احلاالت قد تكون أفضل اإل

ا متكن من إمكانية املقارنة بني الشركات املختلفة عالوة دامة بسبب ألتقرير التنمية املست املعايري املقبولة قبوال عاما

   1.على  سهولة تفسري املعلومات الواردة بتقارير التنمية املستدامة وسهولة تدقيق التنمية املستدامة

 حددتت التحقق طرائق فإن، ستدامةاإل تقارير بشأن ضمانات لتوفري دوليا مقبولة وجود معايري لعدم ونظراً 

 اإلبالغ ومبادرة  القانونيني للمحاسبني األورويب حتاداإل مثل، املنظمات من قليل فهناك عدد، حالة كل حبسب

 أن من الرغم وعلى . التحقق بشأن توجيهية مبادئ تقدمي حياول، واألخالقية جتماعيةاملساءلة اإل ومعهد العاملية

 طريق عن تتم التقارير من كبرية نسبة تدقيق تزال فال، لكربىا احملاسبة مكاتب أحد التحقق يوقعها حاالت غالبية

 لتماساًإ، احملققني إىل التقارير معدي جلوء ويتزايد .التقنية أو ستشاريةاإل املكاتب أو الشهادات إصدار هيئات

 دراسة وتبني  .اجلهود تلك أمام كبريا معوقا يشكل املالية  غري املعلومات تدقيق معايري نعدامإ أن غري .للمصداقية

 اليت املؤسسات فتختار . للتقارير ملتلقيا اجلمهور على ختيار احملقق يتوقفإن أ م2002 عام يف جرت ستقصائيةإ

 هم املصلحة أصحاب يكون وعندما . الكبرية احملاسبة إىل مكاتب اللجوء األسهم أصحاب تقاريرها من تستهدف

 املنظمات أو، جتماعيةواإل البيئية ستشاراتاإل مكاتب دماتخ إىل اللجوء املؤسسات تفضل، املقصود اجلمهور

 خالل من والتحقق املشاهري من املقدم التأييد بني ختياراإل ويتوقف ستدامةاإل ميدان يف  "املشاهري" و احلكومية غري

 تغيريها كيفية لموتع اإلدارية اتهعمليا فعالية يف النظر إلعادة ستعداد املؤسسةإ على املتخصصة ستشاريةاإل املكاتب

 بسبب ذلك ولعل، ذمتهم إلبراء بنوداً يدرجون و، وموثوقيتها دقة البيانات على فريكزون املدققون التقليديون أما

 ناحية ومن .املتخصصة االستشارية املكاتب تقدمها اليت نفسها التعلم يقدمون فرص ال ولكنهم، املهنية مسؤوليتهم

 تقييم يف باملهارة يتمتعون منهأ كما، ستشاريةاإل املكاتب تتبعها اليت تلك  من توحدا أكثر ممنهجيا فإن، أخرى

 منهأ كما، جتماعيةواإل البيئية القضايا عن فضال التجارية العمليات فهم إىل احملققون وحيتاج .الداخلية الرقابة نظم

 مصداقية على احلصول مع التعلم ؤسسةللم يتيح، بالشفافية متسماً متيناً جاًنه ويتبعون حقيقي ستقاللإب يتمتعون

، إتباعها اخلارجيني اخلرباء على يتعني اليت التحقق إلجراءات توجيهية مبادئ وجود من بد وال .خارجية مصادر من

2التقارير إعداد بشأن توجيهية ومبادئ
.  

                                                           

  .537ص  ،مرجع سبق ذكره، موسوعة املراجعة اخلارجية، اجلزء الثالث، بد الوهاب نصر عليع 1
  .20ص ، مرجع سبق ذكره، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2
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  جمال تدقيق التنمية املستدامة 3/1/4/4

ن التنمية املستدامة أك اخلدمة يشتمل على مزاعم اإلدارة بشن جمال تلأميكن القول ب، وفقا لتعاريف السابقة

  :نأالبيئية خاصة املزاعم بش، جتماعيةاإل، قتصاديةبأبعادها الثالثة اإل

 املستدامة؛ للتنمية خطط وجود  �

 املستدامة؛ للتنمية برامج وجود �

 ؛ املستدامة التنمية برامج تفعيل �

 والبيئية؛ جتماعيةواإل قتصاديةاإل لألبعاد املستدامة التنمية برامج مشولية �

 ؛ ستدامةاإل برامج لياتأو خطط عن اإلفصاح كفاية �

 .املستدامة للتنمية برامج تنفيذ يف الشركة جناح مدى عن اإلفصاح كفاية �

  :يلي كما ا اخلاصة تصالاإل وعمليات اخلدمة تلك وجمال حدود بلورة ميكن حبيث

  ا اخلاصة تصالاإل وعمليات املستدامة لتنميةا تدقيق خدمة وجمال حدود :7- 3 رقم الشكل

                                        

                                      ستدامةاإل عن اإلدارة مزاعم تقارير                                     

    ختبارإ                                           

  ختباراإل أعمال تقرير                                                      

               

  تكليف        تصالإ                          

                                    

  .567ص، مرجع سبق ذكره، الثالث اجلزء، احلديثة اخلارجية املراجعة موسوعة، علي نصر الوهاب عبد :املصدر
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  :1تتمثل يف األيت خطوات أربع من عملية أا على ستدامةاإل تقارير تدقيق يف التقدمإن و

 ؛أمشل حنو على الصلة ذات املعلومات جلمع نظم تطوير .1

  ؛ستدامةاإل تقارير بإصدار  املؤسسات تقوم .2

  ؛داخليا والبيانات املعلومات مجع نظم تدقيق .3

 ؛الرابعة اخلطوة هو ثالث طرف من تدقيق .4

  املستدامة التنمية تدقيق يف الداخلي املدقق دور  3/1/4/5

 تؤدي أن شأا من املؤسسة اخلد  عملية أي " لتحسني دائما كانت الداخلي التدقيق وظيفة من اهلدف نإ

 اأ إدراكها تزايد املستدامة التنمية حتديات ظل يف اليوم املؤسساتو 2. املخاطر وختفيض اإليرادات حتسني ىلإ

، املفقودة احللقات وملء املعلومات جلمع وذلك، املبعثرة املستدامة التنمية عناصر حول سابق هليكل نظام إىل حباجة

 االستدامة إدارة نظام فيذتن يف اإلدارة ملساعدة يؤهلها جيد وضع يف هي الداخلي التدقيق وظيفة نأ اتضح حيث

 االستدامة تدقيق وتقنيات املعرفة على احلصول عليهم جيب ولكن، التنفيذ مرحلة بعد النظام تدقيق عملية وتنفيذ

  . 3ا املعمول

 يلعبه الذي والدور  مراحل أربعة يتطلب املؤسسة يف املستدامة التنمية إلدارة نظام تطبيق أن أيضا  Hansيرى

  :التايل النحو على هي املراحل وهذه ،النظام هذا مراحل من مرحلة كل يف ليالداخ املدقق

   اإلستراجتيةالسياسة و -

 واملنتجات، ما مؤسسة أنشطة استدامة تأثريات وحجم لطبيعة مناسبة تكون نأ االستدامة لسياسة ينبغي

 املدققني على وينبغي، السياسة هذه ضاستعرا حتدد اليت العملية مراجعة الداخليني املدققني على وينبغي، واخلدمات

 نهأ من والتحقق، السياسات من وغريها للمؤسسة جيةياإلسترات اخلطة مع تتفق السياسة هذه كانت ذاإ ما اختبار

 قد كان ذاإ ما أيضا حيدد ان وجيب، الصناعية واملعايري والربوتوكوالت واألنظمة الصلة ذات القوانني مجيع يتضمن

 ما لتحديد السياسات يف النظر إعادة ينبغي ذلك على وعالوة، املصلحة أصحاب جلميع لسياساتا عن اإلبالغ مت

 سياسة مع املستدامة التنمية إستراجتية تتسق نأ وجيب، واضحة واألهداف العليا اإلدارة التزام تعكس كانت ذاإ

 وضع من لتمكن ومباشرة كافية علوماتم جيةياإلسترات توفر نأ وجيب. العامة التنظيمية واخلطة املستدامة التنمية

                                                           

Op. Cit, P 96. 1 William baue,  
2 tiffany daykin, the role of internal auditing in sustainable development and corporate social reporting,  
the institute of internal auditors research foundation, 2006,  p03. 
3 hans nieuwlands, auditing sustainable development: internal auditors can add value by assessing their 
organization's sustainability management system,  Institute of internal auditors, 2007, P01. 
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 املدقق يقابل نأ جيب املستدامة التنمية جيةيإلسترات العملية املنفعة ولتحديد. فعالة مستدامة تنمية وأهداف خطط

 ويفحص واخلطط األهداف لتلك املصاحبة العمليات ويفحص، واخلطط األهداف حتديد عن املسئولني الداخلي

          .1العليا لإلدارة  استنتاجاته ويواصل واخلطط األهداف لتلك املصاحبة العمليات

 املخاطر وإدارة ختطيـط   - 

 املدقق. والغايات األهداف حتقيق يف وإستراتيجية االستدامة سياسة تربط إدارة لدورة التخطيط مرحلة

 واملدرجة، والسياسات يةاإلستراتيج مع تتفق اليت واملسؤوليات األدوار وصف كان إذا ما حيدد نأ ينبغي الداخلي

 ملفات باستعراض املدقق يقوم أن ميكن، ذلك ولتحقيق. املعنيني املوظفني قبل من وفهمها، الوظائف توصيف يف

 اتساق لضمان مصممة أنظمة كانت إذا ما يف التحقيق وينبغي. االستبيانات أو املقابالت وإجراء املوظفني

 إذا ما تستعرض أن هلا ينبغي، اخلصوص وجه وعلى. وفعالة مالئمة وإستراتيجية سياسة مع والغايات األهداف

 سبيل على. آخر ملوظف املخصصة تلك مع صراع يف واحد موظف لتعيني احملددة والغايات األهداف كانت

، االستشاري دوره ويف. املؤسسة يف املخاطر إدارة يف االستدامة جوانب إدراج ضمان للمدققني وينبغي، املثال

 والضوابط املخاطر إدارة منهجيات وتنفيذ وتقييم حتديد يف اإلدارة ساعدةمب نالداخليو ناملدققو يقوم أن ميكن

 مت قد كان إذا ما وحتديد األدلة معجت أن هلا ينبغي، حسابااتدقيق  من كجزء. املستدامة التنمية خاطرمل للتصدي

  2. املخاطر إدارة عمليات بأهداف الوفاء

  وتشغيـل تنفيـذ -

 شخص مسؤولية هي إدارته ونظام ،االستدامة برنامج عن العامة املسؤولية حتديد الداخلي للمدقق نبغيي 

، أيضا. التقرير فعالية لتقييم الشخص هذا مقابلة الداخلي املدقق على وينبغي. العليا اإلدارة إىل يقرر والذي واحد

 ومقابلة الربنامج حتقيق لضمان  كافية سلطة وأ حيةصال له املستدامة التنمية مدير كان إذا ما تقييم عليه ينبغي

 للمدقق ينبغي، ذلك على وعالوة. املدير فعالية بشأن نظرهم وجهة ملعرفة  املؤسسة داخل وغريها العليا اإلدارة

 النتائج حتقيق يف مشاكل عن تكشف التقارير هلذه وميكن. العليا اإلدارة إىل رمسية تقارير استعراض الداخلي

 يتم اليت العملية كافية املشاكل هذه ملعاجلة التصحيحية اإلجراءات كانت إذا ما تقييم عليه وينبغي .جوةاملر

 تأسيس متقد  كان إذا ما حتديد الداخليني املدققني على وينبغي، املستدامة التنمية أهداف لتحقيق املوارد ختصيص

 الوعي نشر هو التدريب من والغرض. ملؤسسةا يف املستدامة التنمية  تفكري ليعرض شامل تدريب برنامج

                                                           

1 Ibid, P 02.  
2 Ibid, p 03.   
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 عليه وينبغي. والغايات األهداف لتحقيق لديهم املسؤوليات تتحمل أن وينبغي األفراد أدوار وفهم، واالستدامة

 الداخليني املدققنيعلى  ينبغي، التدرييب ويف األخري الربنامج هذا من قويال الراعي هي العليا اإلدارة أن من التحقق

 كل غرض تصف أن اخلطة هلذه وينبغي. املستدامة التنمية بشان االتصال خطة واستدامة كفاية مدى ضاستعرا

 حيث من االتصاالت فعالية قياس كيفية تقييم أيضا الداخليني املدققني على وينبغي ،املستخدمة اتصال وقناة اتصال

 هي االتصال خطة كانت إذا ما تقييم له يوينبغ ،احلاجة عند االتصال خطة ضبط يتم كان إذا وما، الوعي زيادة

 وإستراتيجية سياسة مع تتسق االتصاالت خطة أهداف كانت إذا وعما للمنظمة االتصاالت الحتياجات مصممة

  1.االستدامة

   التصحيحية واإلجراءات التحقق -

 وفعالية كفاية مدى تقييم الداخليني املدققني على ينبغي. احملددة واألهداف االستدامة أهداف إىل بالنظر

 مع مقابالت خالل العملية هذه يف الضعف أوجه عن الكشف يتم ورمبا. األداء مؤشرات توليد عمليات

 وكلما. الرئيسية األسباب هذه لتحديد التحقيق مواصلة الداخليني املدققني على وينبغي. املؤشرات هذه مستخدمي

 النوعية باملقاييس باملقارنة منها التحقق السهل نم يكون حيث كمية تكون نأ جيب األداء مؤشرات فإن أمكن

 تدقيق وينبغي. املؤسسة وخارج داخل من املقدمة الشكاوى فحص الداخلي للمدقق وينبغي، والرفاهية األمان مثل

 ذلك يف مبا عليها الردود ومتابعة الشكاوى من عينة اختيار خالل من فعاليتها واختبار الشكاوى تسوية عملية

 الرئيسية األسباب كانت ذاإ ما حتديد يف املدقق مساعدة أيضا املقابالت تساعد ورمبا. بالشاكي االتصال

  .  2إزالتها مت للشكاوي

 املستمر والتطوير اإلدارة فحص  -

 على وينبغي. املستمر التحسني لضمان أساسي أمر االستدامة إدارة نظام وفعالية كفاية ملدى اإلدارة فحص

 التقارير مع متسقة تكون توفريها يتم اليت املعلومات ان لضمان فعالة تكون الرقابة نأ من التحقق  دققنيامل

 إىل وتؤدي واضحة التدقيق نتائج كانت إذا ما حتديد الداخلي للمدقق وينبغي، األداء متابعة يف املستخدمة األخرى

 األهداف مراجعة أن من التحقق أيضا هعلي وينبغي. االستدامة إدارة لنظام املستمر التحسني تكفل اليت اإلجراءات

 عدلت اليت ونتائجها اإلدارة خمرجات نأ من التحقق عليه جيب أيضا .احلاجة عند وتعديلها دوريا والغايات

                                                           

1 Ibid, p 04. 
2 Ibid, p 05. 
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 التنمية إدارة نظام حلقة إغالق وبالتايل، املقبلة للفترة التخطيط مرحلة يف، وإدخاهلا بوضوح توصيلها مت األهداف

1. املستدامة
 

  :وفق الشكل املوايل السرد التايلملا سبق ذكره ميكن ان نقوم ب وفقا

  املستدامة التنمية إدارة نظام مراحل :8- 3 رقم الشكل                                

  

  

    

  

  

  

  

  باحثال إعداد من :املصدر                                            

ؤسسات يف بناء املزيد من العمليات املستدامة ومتكني مجيع امل ساعدجد منشاط التدقيق الداخلي إن 

من خالل وظائفها  إستراتيجيةوالتنفيذية وخلق مزايا  اإلستراتيجيةإدارة املخاطر على تعرف على حنو فعال لل

  2:متنوعة

ع إدخال وتشجي، تشمل إدارة املنظمة والعمليات ونظم املعلوماتلكفاية وفعالية الضوابط  تقييم مدى  - 
  ؛حتسينات على حنو مستمر

 ؛تقدمي اخلدمات االستشارية بشأن برامج االستدامة  - 

                                                           

1 Idem. 
2  Samir Hassan, Internal Audit and Business sustainability, EIoD 3rd annual Conference on corporate 
governance, Audit & Business sustainability, P 07, 18.10.2010, 
www.eiodqa.eiod.org/.../Internal%20Audit%20and%20Business%20Sustainability1.      
   

  اإلستراجتيةو السياسة

   وتشغيل تنفيذ

 املخاطر وإدارة ختطيط

 املستمر والتطوير اإلدارة فحص

   التصحيحية واإلجراءات التحقق
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مبا يف ذلك اختبارات  ت من أجل حتقيق االستدامة أو جوانب االستدامة ئيت أنشاملشاركة يف اللجان ال  - 
 .الستدامة يف برامج تدقيق النظر يف السياسات واإلجراءات احملددة لضمان االستدامةا

ميكن . فرصة إلظهار قيمة مضافة للمنظمة على حنو مستدامهلم  ،املدققني الداخلينين أيضا أ Hansأشار كما 
  : ما يليا يف أن تلعب أدوار

  التنمية املستدامة؛تنفيذ نظام إدارة / يف تصميم  املساعدة  - 
  ؛أو تدريب املوظفني بالتنمية املستدامةاملساعدة يف خلق الوعي   - 
  ؛النطاق اليت طلبتها اإلدارة العليا حمدود قتدقيإجراء   - 
  االلتزام؛مراجعة تنفيذ   - 
  ني؛ارجواملستشارين اخل تقدمي املشورة بشأن تعيني املساعدين   - 
 .اخلارجيني املستشارينمن قبل  التدقيق اليت تتم تنسيق أنشطة   - 

وأفضل املمارسات املعروفة يف هذه ة التنمية املستداملديهم فهم جيد للمفاهيم  ن يكونعلى املدققني أجيب 

  .يأخذ يف اعتباره االستفادة من اخلرباء املتخصصني أنجيب ، تهلتعزيز مصداقيو. الصناعة

  اثر حوكمة الشركات لتدقيق التنمية املستدامة  3/1/4/6

إن على االستدامة ف ةن مقدرة املؤسسدامة هي اختبار مزاعم اإلدارة بشأن خدمة تدقيق التنمية املستأباعتبار       

أداة لرقابة أصحاب املصلحة على إدارة  أيجيابية تعترب أمرا منطقيا ألا وظيفة رقابية أثارها احلوكمية اإل

  :1وميكن بلورة هذا الدور فيما يلي. الشركات

األمر ، ختدم هذه اخلدمة أهداف احلوكمة الشاملة مبعىن حوكمة األداء املايل والبيئي واالجتماعي للمؤسسات -
 الذي يعد عالجا لقصور دور تدقيق احلسابات يف دعم حوكمة األداء املايل فقط لإلدارة؛ 

ن هذه وبالطبع فإ ،على األداء االجتماعي للمؤسسة ان االستدامة يتضمن رأيأاختبار مزاعم اإلدارة بش إن -
همني مثل املأصحاب املصاحل  تايل تساعد على دعم حوكمةالوب ،اخلدمة تدعم الرقابة االجتماعية على املؤسسات

                                     اتمع ونقابات واحتادات العمال؛

أمر منطقي يف سياق  ، تعتربعلى األداء البيئي للمؤسسات ااختبار مزاعم اإلدارة بشان االستدامة يتضمن رأي إن -
خاصة الشركات امللوثة للبيئة أو ، تمة للشركان هذا التقرير خيدم أهداف احلوكفإ، نفسهارأيه على االستدامة 

 . نه ذو تأثري سليب حمتمل على البيئةاليت متارس نشاطا يفترض أ

                                                           

  .571ص  ،مرجع سبق ذكره ،لثاجلزء الثا ،موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة، املرجع السابق ،عبد الوهاب نصر علي 1
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، للشركات تقارير االستدامة إعداد كيفية يتناول جديد عمل إطار تقدمن إذ، العاملية اإلبالغ مبادرة إن       

 بكثري أبعد أنشطة على حماسبتها وزيادة الشفافية توخي لىع املؤسسات تشجيع يف فريدة مبسامهة قامت  قد تكونو

 التنمية تقارير على اإلفصاح مصداقية من يزيد سوف املستدامة التنمية بتدقيق القيام نفإ تايلالوب ،املالية املسائل من

 االعتماد ميكن واليت، الكايف وبالقدر املعلومات على حبصوهلم املصلحة ذات األطراف مع احلوار وزيادة املستدامة

 سياسة فانتهاج  .املصلحة ذات األطراف عمل تسهل فهي تايلالوب ،منتظم أساس وعلى املناسب الوقت يف عليها

 أفضل وإدارة طيبة مسعة األخرية هلذه يضمن التنمية املستدامة للمؤسسات جمال يف سليم بأداء والقيام رشيدة

  . وحماسبتها اويضمن صدقها ومسؤوليا ويقوم بتحسني إدارة الشركات بفعالية. للمخاطر

  حوكمة الشركات ضمن إطارتدقيق األداء االجتماعي   3/2

 باعتبار، اتمع خدمة يف ودورها إسهامها حول املالئمة املعلومات بتقدمي مطالبة ؤسسات اليومامل أصبحت

 األداءضمن إطار  االجتماعي داءاأل لفحص التدقيق مهنة مةخدتطور  اىل احلاجة أظهر مما، اجتماعيا مطلبا ذلك

ن هذا التدقيق أو، لألطراف ذات املصلحة املالئمة التقارير وتقدمي، االقتصادي أدائها جانب اىل الشامل واملستدام

خاصة وانه  .له مردود رقايب يف جمال حوكمة الشركات خاصة فيما يتعلق باملؤسسات اليت هلا برامج اجتماعية

هذا ى اإلفصاح عن استدامة املؤسسات ماليا وبيئيا واجتماعيا وأيضا طلب على تدقيق طلب رمسي اآلن علهناك 

  .االفصاح

  احملاسبة عن األداء االجتماعي   3/2/1

   للتنمية املستدامة مفهوم األداء االجتماعي  3/2/1/1

خذ حيزا حيث أ، ةا على كافة األصعدي يف العصر احلديث اهتماما بارزا ومتزايدعحيتل مفهوم األداء االجتما

التشريعات القانونية ملعظم دول العامل املتقدم  إىلإضافة ، واسعا من فكر الباحثني واملنظمات املهنية واهليئات العلمية

ويف حقيقة األمر فقد وردت مؤشرات أمهية األداء االجتماعي منذ أوائل العشرينيات من هذا . والدول النامية

ولية كل منظمة تتحدد بالدرجة األوىل بأدائها االجتماعي وما تقدمه من سؤأن م  (Sheldon)القرن حني وضع

مث توالت األفكار بضرورة إلزام كافة . ن ذلك هو املعيار األول لتطويرها واستمراريتهاوأ ،لمجتمعمنافع ل

ناحي احلياة يف واإلسهام بشكل فعال يف حتسني خمتلف م، راعية اجلوانب االجتماعية للبيئة احمليطة اماملنظمات 

  .1والتخلي عن فلسفة تعظيم الرحبية الفردية كهدف أساسي ووحيد خمتلف جمتمعاا
                                                           

املؤمتر العلمي الرابع الريادة ، - دراسة تطبيقية يف مملكة البحرين –للمؤسسات الصناعية دور املعلومات احملاسبية يف قياس وتقييم األداء االجتماعي  ،حارس كرمي العاين 1
     .05ص  ،15.16/03/2005، كلية العلوم اإلدارية واملالية ،اجامعة فيالدلفي ،استراجتيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة: واإلبداع
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 مفهوم احملاسبة عن األداء االجتماعي 3/2/1/2

األداء االجتماعي ولكن التعريف الشامل هلا هو لقد تعددت املفاهيم والتعارف اخلاصة باحملاسبة عن 

وتوصيل تلك املعلومات للفئات  ،جمموعة األنشطة اليت ختتص بقياس وحتليل األداء االجتماعي ملنظمات األعمال"

   1"والطوائف املختصة وذلك بغرض مساعدم يف اختاذ القرارات وتقييم األداء االجتماعي لتلك املنظمات

  

اس والتقرير عن جمموعة األنشطة اليت نظام معلومات للقي" بأا  2عرفها الكاتب جميد جاسم الشرعكما 

ال تعود على  تاليت تفي باالحتياجات االجتماعية سواء كانت االحتياجا) الوحدات(تضطلع ا املشروعات 

ومن ، كان االضطالع ا اختياريا أو إجباريا ومعرفة املنافع االجتماعية أو، بفائدة اقتصادية) املشروع(الوحدة 

ية أو خارجية كالبيئة مثال أو داخلية كاملنافع اليت تعود على العاملني وغريهم حبيث ميكن هذه األنشطة سواء داخل

  . إجراء موازنة بني التكاليف واملنافع ملعرفة صالحية استمرار املشروع

بوظيفيت قياس األداء االجتماعي للمنظمات  عن األداء  االجتماعياهتمام احملاسبة  ،ريفاالتع ههذ تربز

  .عن نتائج القياس مبا يكفل إجراء تقييم لألداء االجتماعي ألي مؤسسة من قبل اتمعوالتقرير 

  أمهية احملاسبة عن األداء االجتماعي  3/2/1/3

  :3ميكن حتديد أمهية احملاسبة عن األداء االجتماعي يف النقاط التالية

ملنافع اخلاصة ى عناصر التكاليف واتشتمل فقط عل حتديد وقياس صايف املسامهة االجتماعية للمنظمة اليت ال  -
واليت هلا تأثري على فئات ) االجتماعية(وإمنا أيضا تتضمن عناصر التكاليف واملنافع اخلارجية ، والداخلية للمنظمة

وينبع هذا الدور من قصور احملاسبة التقليدية يف جمال قياس األداء االجتماعي ملنظمات األعمال ويرتبط ، اتمع
   ؛وظيفة القياس احملاسيبهذا اهلدف ب

وذلك من خالل حتديد ما إذا كانت إستراتيجية املنظمة وأهدافها تتماشى مع  ،تقييم األداء االجتماعي للمنظمة  -
 ،ومع طموح املنظمة لألفراد بتحقيق نسبة معقولة من األرباح من جهة أخرى ،األولويات االجتماعية من جهة

عمال االقتصادية والرفاهية االجتماعية العنصر اجلوهري هلذا اهلدف من أهداف ومتثل العالقة بني أداء منظمات األ
        ؛احملاسبة االجتماعية ويرتبط هذا اهلدف أيضا بوظيفة القياس احملاسيب

                                                           

                                                   .09ص  ،2009، بغداد ، األكادميية العربية يف الدامنرك،اإلفصاح احملاسيب يف ظل توسع املنهج احملاسيب املعاصر ليشمل احملاسبة االجتماعية ،لعييب هاتو خلف 1
    . 51ص ،2002/2003، النشر بدعم من البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار ،املراجعة عن املسئولية االجتماعية يف املصارف اإلسالمية ،جميد جاسم الشرع 2
  .10ص  ،مرجع سبق ذكره ،لعييب هاتو خلف 3
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اثر قرارات املنظمة على تعليم وصحة (اإلفصاح عن األنشطة اليت تقوم ا املنظمة واليت هلا أثار اجتماعية   -
ر هذا اهلدف ضرورة توفري البيانات املالئمة عن األداء ويظهِ ،)لى تلوث البيئة وعلى استهالك املوارد العاملني وع

وأيضا إيصال هذه البيانات لألطراف ، االجتماعي للمنظمة مدى مسامهتها يف حتقيق األهداف االجتماعية
اصة والعامة املتعلقة بتوجيه األنشطة جل ترشيد القرارات اخلمن أ، املستفيدة الداخلية واخلارجية على حد سواء

االجتماعية وحتديد النطاق األمثل هلا سواء من وجهة نظر املستخدم أو من وجهة نظر اتمع ويرتبط هذا اهلدف 
 .بوظيفة االتصال احملاسيب

  اإلفصاح احملاسيب عن األداء االجتماعي 3/2/1/4
اليت مبوجبها تستطيع املنظمة إعالم اتمع بأطرافه اإلفصاح احملاسيب عن األداء االجتماعي هو الطريقة 

وتعترب القوائم املالية او التقارير امللحقة ا أداة لتحقيق  ،املختلفة عن نشاطاا املختلفة ذات املضامني االجتماعية
  .1ذلك

  :2طريقتني مهابويتم اإلفصاح عن حماسبة األداء االجتماعي 
االجتماعي من خالل وسائل الصحف واالت والتلفزيون وغريها من  اإلفصاح عن األنشطة ذات املضمون  -

  ؛وسائل اإلعالم

اإلفصاح عن األنشطة ذات املضمون االجتماعي من خالل القوائم املالية وما يرتبط ا من معايري ومالحق مثل  -
 . جتماعيرئيس جملس اإلدارة واإلدارة حلملة األسهم او يف تقرير منفصل يسمى بالتقرير اال بخطا

  تدقيق األداء االجتماعي 3/2/2

فنجد اختالف الباحثني والكتاب يف  ،هناك عدة مسميات أطلقت على وظيفة التدقيق يف اال االجتماعي

. تدقيق األداء االجتماعي، تدقيق املسؤولية االجتماعية، التدقيق االجتماعي : إعطاء وتداول عدة مصطلحات

كثر مشوال وتأكيدا على أمهية األداء االجتماعي دقيق األداء االجتماعي باعتباره ألح توتتبىن الدراسة احلالية مصط

  .يف إطار األداء الشامل واملستدام للمؤسسة

  السياق التارخيي 3/2/2/1

حيث ورد هذا ، م1923مل يكن اصطالح املسؤولية االجتماعية مستخدما يف الفكر احملاسيب قبل عام 
ن وأ، ة األوىل هي مسؤولية اجتماعيةمؤسسة بالدرج أيأن مسؤولية  إىلا مت اإلشارة االصطالح ألول مرة عندم

مؤسسة واستمراريتها حيتم عليها أن تلتزم وتستويف مسؤوليتها االجتماعية عند قيامها بأداء وظائفها  أيبناء 

                                                           

  .17ص ، مرجع سبق ذكره، هاتو خلف لعييب 1 
 .90ص  ،مرجع سبق ذكره، املراجعة البيئية ،السيد أمنيامحد  2
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وما تبعه  - للمؤسسات   social responsibility ولقد كان من نتيجة االهتمام باملسؤولية االجتماعية ، املختلفة
كأداة لقياس األداء االجتماعي لتلك املنظمات وإعداد التقارير  social accountingمن ظهور احملاسبة االجتماعية 

إجياد وسيلة للتحقق وتقييم ذلك األداء بصورة مستقلة عن األداء  إىلأن نبعت احلاجة  -  والقوائم االجتماعية
إجياد مفهوم جديد للتدقيق حتكمه جمموعة من بتضافرت عديد العوامل املطالبة ولذلك  االقتصادي للمؤسسات

وقد أطلق على ذلك املفهوم اصطالح التدقيق ، املعايري لغرض فحص وتقييم اجلانب االجتماعي ألداء املؤسسة
  .االجتماعي

األمريكية دراسة دف حتديد تطور اجتاهات استجابة منظمات األعمال  م1976وقد أجريت يف عام  
من جمموع كربيات الشركات األمريكية تقوم  %90وقد أسفرت نتائج الدراسة أن نسبة  ، ملسؤوليتها االجتماعية

  .ولية ختطيط وتنفيذ ومتابعة األداء االجتماعي للمنظمةؤول أو جلنة على مستوى عال لتويل مسؤبتعني مدير مس
ح بعض القطاعات االقتصادية األمريكية عن استهدفت دراسة أخرى لقياس مدى إفصا م1977ويف عام 

من بني الشركات اليت مشلتها العينة قد قامت مجيعا  %90وقد أظهرت أن ، بيانات تعكس أدائها االجتماعي
  .1باإلفصاح يف تقاريرها السنوية عن بيانات تفيد وفاءها يف أشكال خمتلفة ملسؤوليتها االجتماعية

جانب األداء  إىلورة أن تتضمن بعض التقارير املالية املنشورة لذلك نادت الكتابات واألحباث بضر

كما مت التأكد أن وفاء منظمات األعمال بأداء . االقتصادي للمنظمة نتائج أخرى عن األداء االجتماعي هلا

نظمات مسؤوليتها االجتماعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء االجتماعي هو يف حقيقة األمر البديل الوحيد املتاح مل

على اعتبار أن إعالم أفراد اتمع بنتائج ذلك األداء إمنا يعين يف ، األعمال لتحقيق أهدافها االقتصادية التقليدية

  . النهاية خلق نوع من التناغم بني اإليقاع االقتصادي للمنظمة وبني توقعات اتمع منها

  مفهوم تدقيق األداء االجتماعي  3/2/2/2

  :قدمت لتدقيق األداء االجتماعي نذكر منهاهناك عدة تعريفات 

. ة الذي مييزه عن األداء االقتصاديوتقيمية لألداء االجتماعي للمنشأ نه دراسة منظمةتدقيق األداء االجتماعي أ

وهو عبارة عن فحص منظم ومستقل لألساليب واإلجراءات املستعملة من قبل املنشات االقتصادية املتعلقة باتمع 

     2.املظاهر الفنية واإلدارية والتنظيمية والقانونية –إذا كان ضروريا  –خذين بعني االعتبارآوالبيئة 

                                                           

  .70ص  ،مرجع سبق ذكرهاملراجعة البيئية، السيد،  أمنيامحد  1
 ،12م  ،االقتصاد واإلدارة: جملة جامعة امللك عبد العزيز ،دراسة ميدانية ألراء عينة من املراجعني القانونني: املراجعة االجتماعية والبيئية يف األردن ،ماينجهيوسف فرج  2
 .159ص  ،1998 ،2ع
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وذلك بغرض ، م األداء االجتماعي للمشروعاتيعبارة عن فحص وتقي هوخر التدقيق االجتماعي ويف تعريف آ

ع للمسؤولية االجتماعية امللقاة التحقق من مدى سالمة تعبري القوائم والتقارير االجتماعية عن مدى تنفيذ املشرو

ذلك مع مراعاة أن يتم هذا يف ضوء جمموعة من املعايري ، ومدى مسامهته يف الرفاهية العامة للمجتمع، على عاتقه

  1.املتعارف عليها لضمان جدية وسالمة األداء من جانب القائمني على هذا النوع من أنواع التدقيق

  :لقول أن عملية تدقيق األداء االجتماعي هيمن خالل التعرفني السابقني ميكن ا

للمنظمة اليت حتتويها الدفاتر والسجالت والقوائم وذلك  ةإجراء الفحص الفين احملايد للبيانات احملاسبة االجتماعي .1
 ؛بغرض التحقق من جديتها وصدق ودقة املعلومات اليت تعرب عن املسؤولية االجتماعية اليت تلتزم ا املؤسسة

داء االجتماعي للمؤسسة ممثلة يف أدائها باعتبارها متثل مصاحل اتمع يف املنظمة أسوة بتقيم األداء تقيم األ .2
االقتصادي املايل يف ظل التدقيق املايل التقليدي حبيث يتم تركيز االهتمام على األنشطة االجتماعية وتأثرياا من 

    ؛قبل متطلبات منظمات األعمال

 .ء االجتماعي إضفاء الثقة على القوائم االجتماعية اليت متثل خمرجات احملاسبة االجتماعيةيترتب على تدقيق األدا .3

ن تدقيق األداء االجتماعي ميثل خدمة مهنية توكيدية تصديقيه تستهدف أ حممد مسري الصبانيرى الكاتب 

جتماعي ويف هذا الصدد ن مدى صدق مزاعم اإلدارة بشان األداء االراقب احلسابات لرأي فين حمايد بشأإبداء م

  :2يراعى ما يلي

 ن هذا التدقيق له مردود رقايب خاصة فيما يتعلق باملؤسسات اليت هلا برامج اجتماعية إ   -1

 . حد أضالع ملف التنمية املستدامةإن املسؤولية االجتماعية أ   -2

إلفصاح ولن تتحقق ن هناك طلب على اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية وهناك طلب على مصداقية هذا اإ   -3
 .تلك املصداقية سوى من خالل املراقبة االجتماعية

ن هناك طلب رمسي اآلن على اإلفصاح عن استدامة املؤسسات ماليا وبيئيا واجتماعيا وأيضا طلب على إ   -4
  .تدقيق هذا اإلفصاح

   :أهم املراحل اليت متر ا عملية تدقيق األداء االجتماعي الشكل التايلويف 
 

                                                           

  .262ص  ،1997، اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،دراسات متقدمة يف املراجعة اخلارجية ،حممد مسري الصبان 1
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 . 33-32ص ص .2009، اإلسكندرية، اجلامعية الدار ،مراقب احلسابات يف مراجعة األزمة املالية العاملية
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  مراحل تدقيق األداء االجتماعي : 9-3 رقم الشكل

  

  

  

      

  .82ص ، مرجع سبق ذكرهاملراجعة البيئية، السيد،  أمنيامحد  :املصدر

ن يقوم به املدقق الداخلي باملؤسسة وميكن أ ،ي داخليا يكون بشكل حمدودن ممارسة تدقيق األداء االجتماعإ

طريق فحص ماعية ذات الطبيعة املالية للتأكد من صحتها عن ضمن عمله املعتاد من زاوية حتقيق األبعاد االجت

و من زاوية تدقيق دفاتر وسجالت املؤسسة املرتبطة بالنشاط االجتماعي للتأكد من صحة أ ،املستندات املؤيدة هلا

  .البيانات اليت تتضمنها

خارجية عن املؤسسة  ما املمارسة الفعلية ذات الطبيعة املميزة لتدقيق األداء االجتماعي تكون من جهةأ

  :أسباب عديدة إىلويرجع ذلك 

 ن اتمع صاحب املصلحة بالنسبة للنشاط االجتماعي على نتائجها؛حىت يطمئ   -

مؤثرات  أيحىت تساعد إدارة التنظيم ذاتيا على حتديد الرؤية الصحيحة بالنسبة ملسؤوليتها االجتماعية بعيدا عن  - 
 و معنوية داخل املؤسسة؛مادية أ

تدقيق األداء االجتماعي هي حماولة لدراسة أداء املؤسسة األعمال ملسؤوليتها االجتماعية املهمة األساسية ل نإ
مكونات ميكن التحقق والتثبت منها وإجياد الطريقة اليت متكنها من قياس هذه  إىلومن مث حتليل هذا األداء 

كفاءة التطبيق حملاسبة املسؤولية االجتماعية نظام  جتماعي يركز على اختباراال األداءتدقيق ان وعليه ف املكونات
بأخذ جل التزام مؤسسة األعمال ومن أ، عالقة بنتائج هذا االختبارداخل املؤسسة مث إعالم اجلهات ذات ال

األهداف االجتماعية للمجتمع بعني االعتبار عند تطبيقها لنظام حماسبة املسؤولية االجتماعية زيادة الثقة يف كفاءة 
     1.تدقيقه بإجراءاتالنظام عند القيام  هذا

  

                                                           

مذكرة  ،على فنادق ذات فئات مخس جنوم يف األردن) تطبيقية(ميدانية دراسة : قياس التكاليف االجتماعية ومدى مسامهتها بتحقيق الرفاهية االجتماعية، إياد حممد عودة 1
  .26ص  ،2008 ،قسم احملاسبة ،ماجستري جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

 مراحل تدقيق األداء االجتماعي

تفهم األنشطة وجماالت 

 األداء االجتماعي

تدقيق وفحص األنشطة 

 ألداء االجتماعيوجماالت ا

التقرير عن نتائج تدقيق 

 األداء االجتماعي
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  متطلبات تدقيق األداء االجتماعي 3/2/2/3

إن تنفيذ عملية تدقيق األداء االجتماعي ألغراض حتقيق األهداف املرتبطة ا يتوقف على بعض املتطلبات 

  : 1اليت تعترب حجر الزاوية و هي

دف حتقيق أهداف األداء ، ملنظمة حمل التدقيقضرورة توفر جمموعة من األنشطة االجتماعية متارسها ا .1
 :االجتماعي على النحو التايل

a. ى توفري كافة االجتماعية من خالل العمل عل تتبلور املسؤولية: أهداف األداء االجتماعي جتاه العاملني
 .خللق وتعميق حالة من الوالء واالنتماء من قبل العاملني جتاه املنظمةالعوامل الالزمة 

b.  تتبلور تلك املسؤولية االجتماعية من خالل االلتزام بتوفري كافة : األداء االجتماعي جتاه العمالءأهداف
والرضا عن ، الظروف املالئمة خللق وتعميق حالة من اإلشباع والرضاء عن السلع واخلدمات املقدمة للعمالء

 .السلع واخلدمات املقدمة للعمالء

c. لور املسؤولية االجتماعية من خالل بذل كافة اجلهود لتكوين تتب :أهداف األداء االجتماعي للمجتمع
 .صورة ذهنية طيبة لدى أفراد اتمع أو تكوين صورة طيبة للمنظمة يقبلها الرأي العام للمجتمع

d. يتبلور اهلدف يف حالة ملكية اخلاصة يف بذل كافة اجلهود العائد  :أهداف األداء االجتماعي جتاه املالك
أو يف حالة امللكية العامة يتمثل اهلدف يف بذل كافة اجلهود لتحقيق ما ترقى ، املال املستثمر رأساملناسب على 

 .إليه الدولة من التدخل يف ذلك النشاط

قياس وتوصيل البيانات اخلاصة بالنشاط االجتماعي  إىلضرورة توفر نظام للمحاسبة االجتماعية يهدف أساسا   .2
 .ةللمنظمة ملختلف الطوائف االجتماعي

ضرورة توافر معايري حمددة لقياس األداء االجتماعي ونصوص تشريعية ملزمة للقياس والتقرير عن نتائج األداء   .3
 .االجتماعي

ضرورة وجود أفراد ذوي كفاءة عالية للقيام بالتدقيق األداء االجتماعي يتوافر هلم االستقالل والتأهيل واخلربة   .4
 .الالزمة

حتمية وجود معايري  إىلباإلضافة ، ت لقياس وتدقيق تلك األنشطة االجتماعيةأمهية وجود معايري وإجراءا   .5
 .متفق عليها ميكن على أساسها تقييم تلك األنشطة للحكم على مدى فعاليتها وكفاءا

                                                           

  .77ص  ،مرجع سبق ذكره ،املراجعة البيئية ،أمني السيد امحد لطفي 1
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ضرورة وجود اهتمام من قبل اتمع واألطراف املستفيدة واليت متثل كافة أطراف بيئة األداء االجتماعي اليت   .6
 :وتتمثل تلك األطراف حمل األداء االجتماعي يف اموعة األربعة التالية، حتمية تدقيق األداء االجتماعي ىلإتشري 

a.  مجيع العاملني باملنظمة بغض النضر عن مواقعهم ونوع وطبيعة عملهم. 

b.  مجيع العمالء أو األفراد املستهلكني أو املستفيدين مما تقدمه املنظمة من سلع وخدمات. 

c.   جمتمع املنظمة الذي تعمل فيهأفراد . 

d.  مالك املنظمة أو أصحاب رأمساهلا سواء أكانت املنظمة مملوكة ملكية خاصة أو عامة  . 

  إجراءات اخلاصة بتدقيق األداء االجتماعي 3/2/2/4

a. األداء االجتماعي جتاه العاملني إجراءات فحص 

  :1حيث يتم إتباع اخلطوات التالية

واملرتبات واملكافآت واحلوافز والبدالت واملنح واإلعانات دف التحقق من  فحص وتدقيق مبالغ األجور  -1
ومن أن ما حيصل عليه العاملون من أجور وما يف حكمها يف مستوى  ،دفعها وسدادها يف املواعيد املقررة

  ؛نفس الوقت مع متوسط ما حيصل عليه العاملني يف املنظمات األخرى املماثلةيف مناسب حيث يتساوى 

فحص وتدقيق نظم إعانات الوفاة والعجز الكامل واجلزئي ومكافآت التقاعد ونظم اإلعانات واملعاشات   -2
 ؛اإلضافية دف التحقق من مناسبة تلك األنظمة ومن انتظام صرفها للعاملني املستحقني هلا

ملراكز الطبية فحص وتدقيق إحصائيات إصابات العمل وإصابات األمراض املهنية واملبالغ املنفقة على ا  -3
ومبالغ ونظم العالج داخل وخارج املنظمة دف التحقق من سالمة بيئة العمل وتوافر ، ووحدات اإلسعاف

 ؛سبل الرعاية الطبية والصحية للعاملني

، فحص وتدقيق إعداد املتدربني ونظم التدريب داخل وخارج املنظمة واملبالغ املنفقة على التدريب  -4
 ؛لك املبالغومتوسط نصيب الفرد من ت

، صناديق الشكاوي واالقراضات( فحص ودراسة أرقام ومعدالت دوران العمل باملنظمة ونظم االتصال   -5
 ؛للتحقق من توافر وسائل اتصال فعالة ذات اجتاهني بني العاملني، ونظم االجتماعات الدورية

فراد ونظم اختيارهم لتلك تدقيق تكاليف بعثات احلج والعمرة والتسهيالت املقدمة للعاملني وإعداد األ  -6
البعثات واملبالغ اخلاصة بتوفري إقامة الشعائر الدينية واملبالغ املنفقة على الندوات للتحقق من تقدمي املنظمة لتلك 

 ؛اخلدمات بشكل مناسب
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تدقيق وفحص املبالغ اليت مت إنفاقها على رحالت املصايف والنوادي واحلفالت واألنشطة الرياضية وإعداد   -7
 .فراد املستفيدين من تلك األنشطة ونظم االختيار للتحقق من تقدمي املنظمة لتلك  اخلدمات بشكل مناسباأل

b. ق األداء االجتماعي جتاه العمالءإجراءات فحص وتدقي 

  :1يتعني إتباع اخلطوات التالية

لربح وعدالة فحص ودراسة وتدقيق نظم تكاليف اإلنتاج ونظم التسعري املتبعة للتحقق من مناسبة هامش ا  -1
 ؛األسعار احملددة للسلع واخلدمات

فحص ودراسة نظم الضمانات والصيانة واخلدمات املقدمة للسلع واخلدمات للتحقق من التزام املنظمة   -2
 ؛بتلك الضمانات وتقدميها للعمالء يف الوقت والشكل املناسب

اا واالطالع على ما فحص شكاوي ومقترحات العمالء عن السلع واخلدمات املقدمة ودراسة مسبب  -3
 اورضاختذته اإلدارة بشأا للتحقق من وجود األمان الكامل عند استخدام السلع واخلدمات ومن تالفيها 

 .العمالء عموما

فحص املبلغ املنفقة على أحباث ودراسات السوق ودراسة خطط وبرامج اإلنتاج للتحقق من بذل املنظمة   -4
سلع واخلدمات وتقدميها يف تشكيالت تتناسب مع كافة الدخول واألذواق للجهود الالزمة لالرتقاء مبستوى ال

 ؛إلشباع رغبات العمالء

فحص وتدقيق مبالغ اإلعالن ومضمونه وبيانه للتحقق من صدق وموضوعية وضروريته يف تنشيط   -5
 ؛املبيعات

زمة على عبوات تلك ليف للتحقق من توافر كافة البيانات واملعلومات الالئة والتغفحص ودراسة نظم التعب  -6
 . السلع بشكل موضوعي وصادق

c. تمعإجراءات تدقيق األداء االجتماعي جتاه ا 

  :2حيث يتعني إتباع اخلطوات التالية

فحص وتدقيق مبالغ اهليئات والتربعات اليت قدمتها املنظمة للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية  -1
 ؛مة لتلك اهليئاتواالجتماعية باتمع للتحقق من دعم املنظ

فحص ودراسة مبالغ ونوعيات الغرامات واملخالفات اليت وقعت على املنظمة كنتيجة للتخلص من نفايات  -2
وخملفات اإلنتاج بطريقة غري سليمة أو تلويث اهلواء أو املاء للتحقق من التزام املنظمة بنصوص القوانني يف 

 ؛كالهاحملافظة على البيئة ومحايتها من التلوث بكافة أش

                                                           

  .113ص ، مرجع سبق ذكره املراجعة البيئية،، أمني السيد امحد لطفي 1
  .114ص  ،هنفس 2
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دراسة وفحص برامج املنظمة وجهودها يف حل مشكالت اإلسكان واالنتقال للتحقق من كفاية ومناسبة  -3
 ؛اجلهود املبذولة يف تلك ااالت

دراسة وفحص برامج املنظمة وجهودها يف بيان مظاهر ومسببات بعض املشكالت االجتماعية وسبل  -4
 .الوقاية منها

d. املالك اجتاه ماعياالجت األداء وتدقيق فحص إجراءات 

  :1حيث ينبغي إتباع اخلطوات التالية  

س ن أن العائد احملقق للمالك على رأإجراء كافة االختبارات واستخدام أساليب التحليل املايل للتحقق م -1
 ؛املال املستثمر كان مناسبا يف حدود العائد املناظر يف األنشطة املماثلة

ية خللق أزمات لتحقق من أن املنظمة ال متارس أساليب ملتوفحص سياسات البيع والتسويق والتخزين ل  -2
كما أا ال تدخل يف اتفاقيات سرية دف تضخيم معدالت عائد على االستثمار تزيد ، مصطنعة باألسواق

ن املدقق يتعني عليه التحقق من أن املنظمة قد بذلت ظل امللكية العامة فإ أما يف. على املعدالت املتعارف عليها
 اجلهود والالزمة لتحقيق األهداف اليت رمت إليها الدولة من التدخل يف ذلك النشاط واليت أبرزها ما كافة
 :يلي

a(  زمة لدفع وما توفر من عمالت أجنبية أل، فحص وتدقيق مدى استفادة الدولة من فائض إيرادات املنظمة
 .خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية بالدولة

b(  الدخل القومي يف شكل ما حتصل عليه الدولة من عوائد موزعة أو ضرائب  إىلفحص ما تضيفه املنظمة
 ذلك إىلوما 

c(  الناتج القومي للبالد من قيمة مضافة وما توفره من فرص عمالة على املستوى  إىلفحص ما تضيفه املنظمة
  . القومي

 ملدقق والنتائج اليت توصل إليهاتدقيق األداء االجتماعي بإعداد التقرير عن العمل الذي قام به اتنتهي عملية 

  . ورأيه الفين احملايد عما إذا كانت التقارير تعطي صورة صادقة وواضحة عن األداء االجتماعي للوحدة االقتصادية

وترى الفصل بني نظام احملاسبة : األوىل، نظر فيما يتعلق بتقرير التدقيق االجتماعي عن التقرير املايل وهناك وجهيت

نه ال يوجد انفصال فترى أ : أما الثانية ،ه اخلاصة بهن لكل نظام تقاريرايل فإتالوب، م احملاسبة االجتماعيةاملالية ونظا

                                                           

 .115- 114ص ص  ،مرجع سبق ذكره، املراجعة البيئية، أمني السيد امحد لطفي 1
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نه يتم إعداد تقارير واحدة تشمل املعلومات املالية إتايل فالوب، نظام احملاسبة املالية ونظام احملاسبة االجتماعية

  .واالجتماعية

  . وذلك لتبني مدى قيام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعيةومن وجهة نظرنا نؤيد الرأي األول 

  االجتماعي داءألا أهداف تدقيق  3/2/2/5

  :1هداف تدقيق االداء االجتماعي يف النقاط التاليةميكن بلورة أ
وفهم ، وفهم العالقة بني النواحي التجاريه واالجتماعية، باالشراف الفعال وتوجيه االداء ؤسسةيسمح للم .1

وتعديل التطبيق يف ظل ، لالختيار من بني االولويات ،ميني االثار البيئية واالجتماعية والثقافية لنشاطهاتكلفة ومضا
   ؛النتائج املستخلصة

   ؛بالتأثري على أدائها وسلوكها والتأثري على سياساا املستقبلية املؤسسةيسمح جلمهور  .2
ة بطريقة مبنية على اثباتات موثقة بدال من ادعاءات ال من التقرير عن أدائها واجنازاا االجتماعيؤسسة ميكن امل .3

   ؛أساس هلا
ذا كانت إللحكم على ما ) وظفيها واتمع عماهلا وعمالئها وم(ة ومقرضيها ومجهورها ؤسسيسمح ملمويل امل .4

 .املنشأة قد حققت قيمة مضافة من الناحية االجتماعية والثقافية والبيئية اليت قامت لتحققها

  دقيق االداء االجتماعي وتدقيق التنمية املستدامةت 3/2/2/6

يف جمال تدقيق  االجتماعيعند التحقق من األداء  اجراءات تدقيق االداء االجتماعي ميكن االستفادة من 
 االجراءات والتحقق من تلك املعلومات ال ختتلف عن  االجتماعية ن إعداد املعلوماتأحيث ، التنمية املستدامة
تلك ومن مث ميكن استخدام  ،االداء االجتماعي يف جمال تدقيق التنمية املستدامةإعداد وتدقيق املستخدمة يف 

  .يف جمال تدقيق التنمية املستدامة االجتماعييف التحقق من مؤشرات األداء  االجراءات

مقبولة لصعوبة وضع معايري وذلك  للتنمية املستدامة، ن تقييم االداء االجتماعيهناك صعوبات بشأ أن الإ
ويعترب ذلك ديني واملستهلكني، ريط باملؤسسة والعالقات مع املولتقييم امور اجتماعية معينة مثل خدمة اتمع احمل

  .2سبب يف عدم وجود معايري مقبولة قبوال عاما لتدقيق التنمية املستدامة يف جمملها حىت االن
  أثر حوكمة الشركات لتدقيق األداء االجتماعي  3/2/3

أو ، تدقيق األداء االجتماعي إجيابا يف زيادة مصداقية وإمكانية االعتماد على اإلفصاح االجتماعييساهم 

لية الشفافية واإلفصاح وهذا من شأنه أن يساهم إجيابا يف تفعيل آ. علومايت هلذا اإلفصاحزيادة مصداقية احملتوى امل

                                                           

  ، 09.05.2010 ،االجتماعي التدقيق ملفهوم األردنيني املدققني أدراك مدى ،يوسف سعاده، صاحل العقدة 1 

    
www.jps-dir.net/Forum/uploads/8724/15.doc  

  .561، اجلزء الثالث، ص مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب نصر علي،  2
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تعكس إفصاح الشركات عن سياستها  خاصة يف جمال الشفافية واليت، كأحد أهم آليات حوكمة الشركات

  . االجتماعية

وهي ، فان تدقيق األداء االجتماعي أيضا أداة للرقابة االجتماعية ،وباعتبار أن التدقيق بصفة عامة أداة للرقابة

تايل فهو يساعد أصحاب املصلحة يف الوب، الرقابة اليت تستهدف ضمان حتقيق املؤسسات لألهداف االجتماعية

رمسي خاصة وان هناك اآلن طلب  وهي من أهم آليات حوكمة الشركات، اء االجتماعي لس اإلدارةمراقبة األد

على التقرير واإلفصاح عن األمور االقتصادية واالجتماعية والبيئية وطلب على تدقيق هذا اإلفصاح كما اآلن 

   . سبقت اإلشارة

  حوكمة الشركات ضمن إطارتدقيق األداء البيئي  3/3

ضمن تدقيق األداء االجتماعي  لبيئياألداء ا سبعينات وبداية الثمانينات اجتهت اجلهود حنو قياسخالل ال

ن األداء البيئي كان يتم قياسه واإلفصاح عنه يشري ذلك أو، و يف تقارير منفصلةسواء أكان داخل القوائم املالية أ

نه يف إال أ، االجتماعي األداء ء عملية التدقيقأدا وكان يتم التحقق منه ضمن ،حماسبة األداء االجتماعيضمن إطار 

خاصة يف ضوء االهتمام باملشاكل البيئية ذات العالقة الوثيقة بالتنمية املستدامة يف الثمانينات وبداية التسعينات 

دايات لنمو الوعي البيئي وتزايد االهتمام باحملافظة ومحاية املوارد البيئية كانت الب ونتيجة ،املؤسسات االقتصادية

خدمة تدقيق و، لتحسني األداء البيئي للتنمية املستدامة باالعتباره احد حماور الرئيسيةاحلقيقية لتدقيق األداء البيئي 

و من خالل دور التدقيق الرقايب أهلا دور رقايب يف جمال حوكمة الشركات سواء من خالل توسيع  األداء البيئي

  .يف املؤسسات االقتصادية التنمية املستدامةحد أركان تدقيق أإرساء مبادئ حوكمة الشركات و باعتباره 

  احملاسبة عن األداء البيئي 3/3/1 

ازداد اهتمام املؤسسة  ،نظرا ألمهية البيئة وضرورة محايتها وتنميتها من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامة

  .الربامج اليت متكنها من الرقابة على أدائها البيئين تتبىن إدارة املؤسسة من الضروري أ هنالتايل فإوب .بأدائها البيئي

اليت تعترب مصدر رئيسي لتوفري املعلومات املرتبطة  ،األداء البيئياسبة حمازدياد االهتمام بنظام  إىلاألمر الذي أدى 

  .بأنشطة العمليات البيئية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

  ستدامةللتنمية امل مفهوم األداء البيئي 3/3/1/1

جتاه ا ؤسساتلتشريعات تنص أو تتطلب بشكل أو بآخر على ضرورة التزام املالقوانني وا أن نمعلى الرغم 

مل يكن  ؤسساتألن إدارة امل ،باألداء البيئي ؤسساتامل خمتلف قد تأخر االهتمام من جانبف، البيئة اليت تعمل فيها

رتكز على وعلى ذلك كان االجتاه حنو التنمية املستدامة اليت ت، لديها اإلحساس الكايف لالضطالع مبسؤوليتها البيئية
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حيث . فيما يتعلق باملوارد واإلمكانيات البيئية املتاحة اليت تتعرض للتدهور وسوء االستخدام اإلدارة الواعية للبيئة

تزامات البيئية اليت حتددها الوفاء باالل إىلالذي ينصرف ، تعتمد اإلدارة الواعية للبيئة على تبين مفهوم األداء البيئي

ولة جتاه محاية الكائنات األداء البيئي أن تعمل املنشأة بطريقة مسؤ ويتضمن، القوانني واألنظمة والسياسات البيئية

، تقليل املخاطر، االستخدام املالئم للطاقة، تقليل النفايات والتخلص منها، االستخدام الكفء للموارد احلية

مبعىن   eco -efficiencyأمهية حتقيق الكفاءة البيئية ، اإلفصاح البيئي، اإلدارة البيئية، أمينيةاخلسائر والتغطية الت

   1. االضطالع الدقيق باألنشطة البيئية والتقدير الكفء لاللتزامات البيئية

lilly إىلما بالنسبة أ          scheibe  بغض النظر عن جتاه البيئة إكل تصرفات املنظمة : " فيشمل األداء البيئي

تأثري ن األداء البيئي هو كل أ أي، و عدمهبغض النظر أيضا عن تأثريها عليه أو ،و عدم قابليتها للقياسأقابليتها 

  2"سلبيا أوجيابيا على البيئة سواء أكان ذلك إ

  مفهوم احملاسبة عن األداء البيئي  3/3/1/2

 اإلفصاح على والعمل البيئة استغالل يف السلبية اجلوانب نتيجة ،بالبيئة قليلة سنوات منذ احملاسبني اهتمام بدأ  
 عدة ظهرت وقد ،خالهلا من نشاطاته ممارسة أو للبيئة اإلنسان استغالل نتيجة آثارها وصف أو اجلوانب تلك عن

  :3منها اجلانب هذا إىل تشري احملاسبة جمال يف مسميات

  .واالقتصادية البيئية احملاسبة. ج .املستدمية نميةالت جلأ من البيئية احملاسبة. ب .اخلضراء احملاسبة. أ

 اليت والربامج لألنشطة واالقتصادي احملاسيب واإلفصاح القياس عملية وتكامل مشول تعين اإف التسمية كانت وأياً
 حتديد يف آخرون ويتوسع، اتمع يف املختلفة األطراف باحتياجات للوفاءاملؤسسات  متارسها واليت البيئة على تؤثر

 صنع يف املعلومات تلك واستخدام البيئية األنشطة تكاليف وقياس حتديد " بأا فريون البيئية احملاسبة مفهوم

 يلوث من( مببدأ عمالً زالتهاإو البيئية واألنظمة لألنشطة السلبية البيئية اآلثار ختفيض دف البيئية اإلدارة قرارات

  .)يدفع

                                                           

    .286ص  ،مرجع سبق ذكره ،مشاكل معاصرة يف املراجعة، مدثر طه أبو اخلري، السيد امحد السقا 1
 للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة التنمية: الدويل العلمي املؤمتر ضمن مداخلة. القتصاديةا للمؤسسة البيئي األداء حتسني يف البيئة إدارة دور. عثمان حسن عثمان 2

 .526ص ، 2008 ،07/08. سطيف، عباس فرحات جامعة. املتاحة
، 07ص  ،وسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالميم ،عنها واإلفصاح البيئي التلوث عن اخلطر الناجم إدارة يف البيئية احملاسبة دور ،زياد هاشم حيي ،خليل إبراهيم رجب 3

03.09.2010 ،   
http://iefpedia.com/arab/?p=5409 
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  داء البيئيأمهية احملاسبة عن األ 3/3/1/3

البيئي نظام للمعلومات يستهدف مجع وتشغيل البيانات اخلاصة باألحداث والتصرفات عن األداء احملاسبة 
خاصة املالك واملستثمرون ، املؤسسةبإلنتاج وتوصيل معلومات حماسبية ألصحاب ذات املصلحة ، البيئية للمؤسسة

وتفيد املعلومات احملاسبية البيئية يف مساءلة املؤسسة ، لعمالاحملتملون وجهات الرقابة الرمسية والدائنون ونقابات ا
ومن حق ، ال تسبب هذه املؤسسة ضررا له بتلويث البيئة أناألموال ب فمن حق اتمع الذي أمدها، تماعيااج

، من التلوثومراقبة أدائها ملسؤولياا حنو احلفاظ على البيئة ، ن وقععن هذا الضرر إاتمع مساءلة إدارة املؤسسة 
ن املعلومات احملاسبية ولذلك فإ، إلزالة هذا التلوث إن حدث، ات املناسبةوإتباع اآللي، واختاذ اإلجراءات الكافية

    1.البيئية يف غاية األمهية إلمتام املساءلة االجتماعية إلدارة املؤسسة

  :ايلمنافع حماسبة األداء البيئي يف الشكل التمهبة وأستخدامات إوميكن تلخيص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ،اجلزء الثاين ،ية والدولية واألمريكيةخدمات مراقب احلسابات لسوق املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة املصر ،علي نصر الوهاب عبد 1
  .106ص  ،2001، اإلسكندرية ،الدار اجلامعية
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  ستخدامات ومنافع احملاسبة عن األداء البيئيإ :10-3 رقم الشكل

  

              

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حبث مقدم اىل امللتقى العلمي الدويل السنوي بعنوان أخالقيات ، املستدامة بيئةاحملاسبة عن ال، هادي رضا الصفار: املصدر
  .13ص ، 2006افريل  17/19، ردنيةجامعة الزيتونة األ، األعمال وجمتمع املعرفة

  اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي 3/3/1/4

يعرف اإلفصاح البيئي على أنه جمموعة بنود املعلومات اليت تتعلق بأداء وأنشطة اإلدارة البيئية للمؤسسة 

 البيئية  العديد منعلومات يأخذ اإلفصاح عن بنود املو، واآلثار املالية املترتبة عليها يف املاضي واحلاضر واملستقبل

ويعترب اإلفصاح البيئي مؤشرا على . األرقام واملالحظات بالقوائم املالية، الوقائع، البيانات الوصفية : األشكال مثل

كما يعترب اإلفصاح البيئي مهما ، ما إذا كانت املؤسسات مدركة للقضايا البيئية اليت قد تؤثر يف وجودها

  قتصاديةالكفاءة اإل

Eco-Efficiency 

  ياملوقع اإلستراتيج

Strategic Position  

  لتزامإلا

Compliance  

ختطيط وتنفيذ استثمارات رقابة 

 التلوث

املتابعة الدقيقة لتدفقات الطاقة واملاء 

 تواملواد والنفايا

العمل مع املوردين لتصميم 

 منتجات تغطي السوق اخلضراء

دراسة شراء بدائل ذات كفاءة 

 يف الكلفة كبدائل للمواد السامة

ختطيط وتنفيذ مشاريع زيادة كفاءة 

 الطاقة واملاء واملواد

ختمني الكلفة الداخلية للقوانني 

  تملةاملستقبلية احمل

التقرير عن النفاية واالنبعاث 

البيئية اىل الدوائر القانونية 

 املسؤوله

ييم العائد السنوي اإلمجايل على تق

االستثمارات يف نشاطات الكفاءة 

  االقتصادية

التقرير اىل ذوي املصلحة كالزبائن 

 واملستثمرين واتمع احمللي

حبماية  حماسبة األداء البيئيتدعم 

ءة ألكلفه مع بكفا البيئة وااللتزام

والتعليمات الدائمة  لقوانني البيئية ا

 املطبقة يف السياسات البيئية

بتخفيض ، حماسبة األداء البيئيتدعم 

يف آن واحد عن  التكاليف واملؤثرات

طريق   الكفاءة يف استخدام الطاقة   

واملاء واملواد يف العمليات  الداخلية 

 واملنتجات النهائية

بتقييم  حماسبة األداء البيئيتدعم 
وتنفيذ الربامج  احلساسة للبيئة 

وكفاية  الكلفة للتأكد من موقع  
ستراتيجي يف اآلجل املنظمة اال

  الطويل
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ية للوقوف على األحداث البيئية وجهود املؤسسات حنو إدارة البيئة واآلثار املالية املترتبة ملستخدمي القوائم املال

  .عليها

 : يلي يشمل اإلفصاح على ما

  اإلفصاح عن السياسات واألنشطة البيئية؛   -1

 اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتعلقة بقضايا البيئة؛   -2

 . البيئية باملبالغليف واملطلوبات ااإلفصاح عن التك   -3

وهذا الكشف , ميكن أن يقدم اإلفصاح يف إيضاحات حول البيانات املالية أو يف جزء منفصل خارج البيانات املالية

ميكن مستخدمي املعلومات من تقييم توقعات الشركة يف الوقت احلاضر ويف املستقبل فيما خيص األداء البيئي على 

كما أا ، تفيد صورة واضحة وتكون مبثابة اإلعالن عن تكاليف محاية البيئةوتعطي املس، الوضع املايل للمؤسسة

فضال عن إعطاء صورة ملستخدمي الكشوفات ، يئ  احلافز لإلدارة عن املسؤولية اليت حتملتها اجتاه اتمع والبيئة

  . 1لتقدير املوقف احلقيقي لإلدارة جتاه القضايا البيئية

وأثر ، والفلبني واملكسيك لدويل لرد فعل يف األسواق املالية يف األرجنتني والشيليففي دراسة قام ا البنك ا
عندما مت االعتراف  %20ن سعر السهم يف هذه البلدان ارتفع مبعدل وأظهر تقرير البنك أ، األداء البيئي عليها

اوي املواطنني املتضررين استجابة لشك %15نه ينخفض مبعدل وأ، اجليد للشركات املصدرة لألسهمباألداء البيئي 
ن يؤثر بصورة ت املتعلقة باألداء البيئي ميكن أن اإلفصاح عن املعلوماالدويل إىل أ وانتهى تقرير البنك، من التلوث

  .    2مباشرة على أداء الشركات  وقدرا على حتقيق األرباح ومسعتها من خالل األسواق املالية

  تدقيق األداء البيئي  3/3/2

ومن  ،ن أدب التدقيق عددا من املصطلحات لوصف انعكاس املؤثرات البيئية على جمال التدقيقحيث يتضم

 واملراجعة، البيئية االلتزامات ومراجعة، اخلضراء واملراجعة، البيئي األداء ومراجعة، البيئية املراجعة: هذه املصطلحات

يف  البيئيكثر مشوال وتأكيدا على أمهية األداء عتباره أح تدقيق األداء البيئي باوتتبىن الدراسة احلالية مصطل ؤيةنبالت

  .إطار األداء الشامل واملستدام للمؤسسة

  

                                                           

 جامعة ،املستدامة أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية: الدويل العلمي املؤمتر مداخلة ضمن ،املنظمة أداء لتقييم ضرورة البيئي والتدقيق اإلفصاح توافر ،بن افرج زوينة  1
                                        .   05ص  ،2008، نوفمرب10/11 ،لعلوم االقتصادية وعلوم تسري والعلوم التجاريةكلية ا،املسيلة

 للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة التنمية: الدويل العلمي املؤمتر ضمن مداخلة، نظام احملاسبة اخلضراء يف إطار التنمية املستدامة ،غريب عبد احلليم ،بالرقي تيجاين 2
  .350ص  ،2008، 07/08 ،سطيف ،عباس فرحات جامعة. املتاحة
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 لتدقيق األداء البيئي السياق التارخيي 3/3/2/1

 بداية الثمانينات من القرن املاضي يف الواليات املتحدة األمريكية إىليرجع تاريخ تطور تدقيق األداء البيئي 

ائلة دفع غرمات وتعويضات ه إىلتعرض بعض الشركات الصناعية هناك  إىلوادث البيئية حيث أدى حصول احل

آلية داخلية  إىلولقد أظهرت تلك األحداث احلاجة . ولية عن األضرار اليت نشأت من تلك احلوادثنتيجة للمسؤ

اإلجراءات  كما تضمن أن النظم املطبقة داخل تلك املؤسسات وكل، تضمن عدم تكرار حدوث تلك احلوادث

ليات اآلولقد تشابه ذلك مع . التوافق مع التشريعات البيئية القائمة إىلوالوسائل املستخدمة سوف تؤدي 

لذا فقد أطلقت تسمية . الداخلي التدقيقالتدقيق املايل داخل املؤسسات أو ما يعرف أحيانا بكاملستخدمة بالفعل 

  . 1مث اخذ هذا املفهوم يف التطور واالنتشار، يةالتدقيق البيئي أسوة بالتدقيق أو املراجعة املال

        تدقيق األداء البيئي مفهوم 3/3/2/2

  :بشكل عام  تدقيق األداء البيئيفيمايلي بعض التعاريف املقدمة ل

بواسطة أفراد متخصصني من داخل أو خارج الوحدة االقتصادية  يفحص منظم وموضوعي ودوري لألداء البيئ ����
ام بالقوانني والسياسات االدارية البيئية وتقييم فعالية الربامج االدارية البيئية وتوصيل النتائج اليت يتم للتأكد من االلتز

2.األطراف املهتمة ا إىلالتوصل إليها 
 

عملية فحص انتقادي " مت تعريف تدقيق األداء البيئي بأنه عبارة عن حيث   EPAا�����تعريف وكالة محاية  ����
أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات القانونية  ؤسسةوضوعي بواسطة املمنظم وموثق ومدوري 

 .3"وما يرتبط منها من أنشطة فرعية  لتحديد تأثريها على البيئة ومتغرياا، للعمليات اإلنتاجية

�تعريف جلنة االحتاد  �����نامج تبنت تلك اللجنة بر  The commission of the european communitesا ور
ونشر نتائجها يف صورة قائمة بيئية يتم  تدقيق بيئيعمل  املؤسساتقر حتمية قيام أ  EMASلإلدارة واملراجعة 

عملية " : نه عبارة عنعلى أ تدقيق األداء البيئيالتصديق عليها عن طريق مدققني معتمدين وتضمن ذلك الربنامج 
ة البيئية ميكن ن البيانات واملعلومات الواردة بالقائملتأكد من أتزام بالنظم البيئية واالتأكد من االل إىلفحص دف 

4"نه قد مت توفري كافة التفاصيل عن القضايا البيئية اهلامة واملالئمةاالعتماد عليها وأ
 

                                                           

 . 426ص  ،مرجع سبق ذكره، إبراهيم عبد اجلليل السيد 1
 .433ص  ، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ،تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات األلفية الثالثة ،جورج دانيال غايل 2
  .134ص  ،مرجع سبق ذكره ،املراحعة البيئية ،ني السيد امحد لطفيأم 3
  .530ص  ،مرجع سبق ذكره ،جورج دانيال غايل 4
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أداة إدارية تعمل على "  :عبارة عن  تعريف تدقيق األداء البيئي بأنهمت )ICC( تعريف الغرفة الدولية التجارية  ����
ومدى اهتمام اإلدارة حبماية البيئة من خالل ، م الدوري املوثق واملنظم ملدى كفاءة أداء نظام اإلدارة البيئيةالتقيي

ومدى تنفيذ الربامج والسياسات املرتبطة باألنشطة البيئية واليت من خالهلا يتم الوفاء ، الرقابة على األنشطة البيئية
 .  1"مبتطلبات التشريعات والقوانني البيئية

تم من طرف املؤسسة وذلك باالعتماد يمن خالل التعاريف السابقة يتضح أن تدقيق األداء البيئي إما أن 

وذلك باالستعانة باملدققني ، وإما بواسطة جهة خارجية مستقلة، على قسم التدقيق الداخلي يف املؤسسة الجنازها

أو قد ، ستخدم نتائجه ألغراض إدارة املؤسسةا تاخليد اكون تدقيقالتايل فإن تدقيق األداء البيئي قد يوب .اخلارجني

  .تستخدم نتائجه ألغراض جهات أخرى اخارجي ايكون تدقيق

  أنواع تدقيق األداء البيئي 3/2/3/4

حبيث ميكن أن تؤدى كتدقيق داخلي أو ، نواعإىل سبعة أتصنف  نأء البيئي ميكن تدقيق األدانواع مجيع أ 

ن التصنيف تدقيق فإلوأيا كان القائم با، أو بواسطة مدققون خارجيون بواسطة تنظيمات خارجية متخصصة

  :2يلي ينطوي على ما

نشطة والعمليات تتم يف نطاق القيود القانونية اليت تفرضها ما إذا كانت األ ديوهي حتد :تدقيق االلتزام - أ 
التصنيف يتضمن ثالثة وهذا ، واحلالية واملخططة ةوهي تنطوي على تقييم مفصل للعمليات املاضي التشريعات

 نشطة أ

ن بصفة خاصة موضع اهتمام ون تكالت املشاكل احملتملة واليت جيب أويل يستخدم لتوجيه النظر حنو جماتقييم أ - 

  ؛نشاط التدقيق يف املستقبل

ن هناك خماطر تلوث وعدم توافق وهذا يئي وتقييم مواقع يتم القيام به إذا ما أظهرت املرحلة السابقة أفحص ب - 

  .النشاط يتضمن تفسري التحليل الفين

خطار البيئية مالئمة إلدارة األ ا تعمل بطريقةويركز على األنظمة القائمة للتأكد من أ :تدقيق نظام إدارة البيئة - ب 
 ؛املستقبلية

                                                           

امة مداخلة يف ملتقى الدويل  بعنوان التنمية املستد ،املراجعة البيئية كأحد متطلبات املؤسسة املستدامة وحتقيق التنمية املستدامة، جودي حممد رمزي ،كمال حممد منصوري1
  .601ص  ،2008افريل 8/7 ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،والكفاءة االستخدامني للموارد املتاحة

دار املطبوعات  ،)التطبيقات احلديثة ، مراجعة األنظمة االلكترونية ،معايري املراجعة، اإلطار النظري( املراجعة اخلارجية للقوائم املالية  ، ،وآخرون، زيد أبوكمال خليفة  2

 .457-456ص ص  ،2008، اإلسكندرية ،عيةاجلام
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يت قد ة والاحلياز وتملة املرتبطة بعملية االقتناء أوتركز على تقييم االلتزامات البيئية احمل :تدقيق اقتناء املمتلكات - ج 
ن تستخدمها البنوك هناك أدوات إلدارة املخاطر ميكن أ. صل بسبب تلويثه للبيئةتزيد عن القيمة السوقية لأل

 .و تربعت اإلقراض وأي تنظيم يشتري أراضي بتسهيالت أو يقبلها كهبة أالاووك، راضيري األومشت

حيث جيب تعقبها من حلظة  د الضارةوهي تتضمن تعقب املوا :تدقيق مستودعات املعاجلة وسهولة التخلص - د 
جر لمالك واملستأيضا لوكل مالك هذه املواد مسؤولون عنها كما أن املسؤولية حتمل أ .ص منهاا حىت التخلنشأ

 .واملدير واملقرض

 إىلوهي تنطوي على تقييم للعمليات خيدم يف حتديد فرص تقليل النفايات واملخلفات  :تدقيق منع التلوث - " 
  .ومنع التلوث يف منبعه بدال من الرقابة عند اية العملية ،حدها االدىن

وهي تنطوي على فحص قانوين فين لتحديد قيم االلتزامات احململة واملرتبطة  :ملةتتدقيق االلتزامات البيئية احمل - و 
 .وذلك مع التقرير عن هذه االلتزامات، مبسائل بيئية حمددة

مع ن املنتج متوافق نتاج وذلك دف توفري قدر من التأكد بأاال وهي تنطوي على تقييم عملية :تدقيق املنتج - ز 
 .ت البيئية احلساسةالقيود احملددة ومع االهتماما

داء البيئي ال تؤدى كلها مرة واحدة بواسطة املدقق لألنواع من التدقيق أن هذه األ إىلشارة وجتدر اإل

 .زيج منهاو مبأن تؤدى بصورة فردية أولكن ميكن ، و اخلارجيأالداخلي 

  يجمال عمل تدقيق األداء البيئي الداخلي واخلارج  3/3/2/4

  تدقيق األداء البيئي الداخلي  3/3/2/4/1    

يهتم بتدقيق أنشطة املؤسسة خالل فترات زمنية ، من عناصر نظام التدقيق داخل املنظمةهدا النوع يعد  

راد يشتغلون يقوم ذه العملية جمموعة من األف ،قل من ثالثة سنواتدة تسمى بفترة التدقيق حيث تكون أحمد

يكونوا مستقلني  نأن هؤالء األفراد يشترط فيهم فإ، ر املوضوعية واخللو من التحيزجل توافومن أ، داخل املؤسسة

سواء على املستوى  –كما يشترط يف هؤالء األفراد كذلك  ،وحياديني عن املوضوع واألنشطة حمل التدقيق

    1. اليت تكون مطلوبة ألداء هذا العمل، املعرفة واملهارات -عيالفردي او اجلما

  :2يغطى ااالت التالية نوتدقيق األداء البيئي الداخلي ميكن أ        

وذلك للتحقق من االلتزام البيئي داخل الوحدة بالسياسات املوضوعة  compliance audit :تدقيق االلتزام -
 . احملددة ملتطلبات هذا األداءوبالقوانني والتشريعات واألنظمة 

                                                           

  .603- 602ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،جودي حممد رمزي ،كمال حممد منصوري 1
 .455ص  ،مرجع سبق ذكره ،زيد وآخرون أبوكمال خليفة  2
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نه وأ خاصة، وذلك للوقوف على الكيفية اليت يعمل ا نظام إدارة البيئية باملؤسسة: تدقيق نظام اإلدارة البيئية -
على أنظمة اإلدارة البيئية يف  من العديد من اهليئات والسلطات العاملة يف جمال محاية البيئة تلقي باللوأمن املالحظ 
 .ومن أمثلة هذا اال تدقيق إدارة املخلفات والنفايات الناجتة عن نشاط املؤسسة، البيئي حالة الفشل

وذلك للتحقق من سالمة القياس واإلفصاح لآلثار الناجتة عن املمارسات البيئية  :تدقيق عملية احملاسبة البيئية -
على القوائم املالية املنشورة اوانعكاسا. 

  األداء البيئي اخلارجي )ققالتح(تدقيق   3/3/2/4/2

 تقاريرها يف سواء نشرها يتم نأ ميكن البيئية املعلومات عن بالتقرير تقوم املؤسسات كافة نأب القول سبق

 بيئية تقرير يف نشرها يتم أن ميكن  البيئية املعلومات نبأ أيضا اإلشارة سبق وقد، منفصلة تقرير يف وأ السنوية

 بيئية معلومات لديها تكون أن ختتار املؤسسات عدد نفإ أيضا باملالحظة واجلدير .االستدامة تقرير وأ واجتماعية

 نهأ حيث، إلزاميا وليس اختياريا يعترب التحقق أو التدقيق ذلك .  verified or audited منها التحقق مت وأ مدققة

 االيزوا نإ.14001 وباال يز طخط وأ مبعايري املتعلقة تلك مع أو التشريعات أو القانونية باملتطلبات مرتبط غري

 مل اأ كما. أخرى افصاحات أي تتطلب مل أا الإ، البيئية سياستهم بنشر يقوم نأ املسجلني من يتطلب 14001

 تتطلب ذلك على عالوة. خارجيا عليها التقرير يتم اليت البيئية املعلومات تلك وتدقيق من التحقق يتم نأ تتطلب

 نظام مع ذلك ويتناقض. خارجيا منه والتحقق تدقيقه يتم   EMS بيئية إدارة نظام ملديه يكون نأ املسجلني من

 وأيضا، سنويا تدقيقها يتم بيئية قوائم بنشر يقوموا نأ املسجلني من يتطلب الذي EMAS األوريب والتدقيق اإلدارة

 اخلاصة األخرى اصرالعن وكافة البيئي اإلدارة نظام على Audit Programme مراجعة برنامج لديهم يكون

 األداء على والرقابة باملتابعة اخلاصة اآللية فان بالذكر وجدير، شهرا 36 عن تزيد ال فترة يف تدقيقها يتم بالتسجيل

  1.البيئية اإلدارة نظام عناصر احد تعترب - البيئي التدقيق أخر مبعىن -البيئي

عشرين معيارا يف جمال اإلدارة البيئية ويف ما  يزو وضعت جمموعة منوجتدر اإلشارة إىل أن سلسلة معايري اإل

  :2يتعلق بتدقيق األداء البيئي  فقد تضمنت ثالثة معايري يتعني تطبيقها وهي

تدقيق أنظمة اإلدارة البيئية  : إجراءات تدقيق اجلزء االول:  إرشادات لتدقيق األداء البيئي - 14011ايزو  - 1

EMS.  

  .C Aتدقيق االلتزام : إجراءات تدقيق اجلزء الثاين : داء البيئيإرشادات لتدقيق األ -  14011 ايزو - 2

                                                           

 . 568 ص ،2007، اجلامعية الدار ،اإلسكندرية، التأكد وخدمات املراجعة يف متقدمة دراسات ،لطفي امحد السيد أمني 1
 .522ص ، هنفس 2
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    .تدقيق القوائم البيئية: إجراءات تدقيق اجلزء الثالث : إرشادات تدقيق األداء البيئي - 14011ايزو  - 3

ه نه هناك عدة صعوبات يف تكتنف هذا النوع من التدقيق وهذا من خالل ثالثة عوامل رئيسية هي على وجأ إال

  :التحديد كما يلي

 نقص املعايري واملقاييس املقبولة بصفة عامة ألغراض التقرير البيئي؛   -1

غياب مؤشرات األداء الكمية املقبولة عموما وبسبب الطبيعة الذاتية والنوعية لكثري من املعلومات اليت يتم   -2
 ضمينها يف تلك التقارير؛ت

 .ري التأكد والغياب العام ألدلة اإلثبات احلامسةو معايعايري التحقق املقبولة بوجه عام أنقص م  -3

  :الداخلي واخلارجي املوايل يبني لنا مزايا وقيود عملية تدقيق األداء البيئي دولواجل
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  مزايا وقيود تدقيق األداء البيئي: 5- 3رقم  دولاجل

  تدقيق األداء البيئي الداخلي  والتحقق اخلارجي التدقيق

  املزايا

  صورة او شهرة معززة للشركة؛ - 1

  مصداقية معززة للمعلومات البيئية واملالية املنشورة؛ - 2

خماطر منخفظة للفحوصات القانونية املرتبطة باألمور -3

  البيئية؛

خماطر منخفظة للتقاضي ضد التضليل عن طريق  - 4

  املعلومات البيئية املنشورة؛   مستخدمي

ق املستثمرين قرارات استثمارية حمسنة عن طري - 5

  احملتمل املتزايد؛ والدعم

حتسينات يف نظم اإلدارة البيئية وأساليب الرقابة  - 6

    .ونظم التقرير الداخلية

  االلتزامات ذات الصلة بالبيئة؛) تدنية(جتنب - 1

  ؛)وفورات التكلفة(عمليات تشغيلية اكثر كفاءة  - 2

  أقساط تامني منخفظة؛ - 3

األداء املايل  زتعزي ىلإقرارات إدارية حمسنة تؤدي  - 4

  والبيئي 

  إدارة بيئية حمسنة وتعزيز محاية البيئة؛- 5

  دارة حمسنة املخاطر؛إ - 6

  الوفاء باملتطلبات العميل وعالقات معززة مع العميل؛ -7

  .صورة او شهرة معززة للشركة -8

  القيود                                                                

  تائج معاكسة حمتملة للتقرير عن املعلومات البيئية؛ن- 1

  غياب معايري مقبولة ومتعارف عليها للتقرير - 2

  والتحقق البيئي؛

  تكاليف مرتفعة إلنتاج التقارير البيئية وإخضاعها- 3

  .للتدقيق 

  موارد مطلوبة لتطوير وتنفيذ واحلفاظ بربنامج تدقيق - 1

  األداء البيئي؛

   التسهيالت حمل التدقيق؛التسوية الذي حيدث يف- 2

  نتائج معاكسة للتدقيق اليت التغطي انتهاكات - 3

  .املتطلبات القانونية البيئية

  .591ص ، بق ذكرهمرجع س، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكد، أمني السيد امحد لطفي :املصدر
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  وتدقيق التنمية املستدامةمعايري التدقيق الدولية   3/3/2/5

ويف هذا الصدد ، و تطويعها مبا خيدم جمال تدقيق التنمية املستدامةتفادة من معايري التدقيق الدويل أسميكن اإل

حتاد الدويل للمحاسبني بعنوان الصادرة عن اإل )IAPS,1010(  1010قائمة املمارسات رقم  إىلجيب اإلشارة 

  .1اليةند تدقيق القوائم املع) كأحد أبعاد التنمية املستدامة( مراعاة األمور البيئية 

واهلدف من هذه القائمة هو تقدمي إرشادات ملساعدة مراقب احلسابات على تطبيق املعايري الدولية يف ظل 

 إىلتايل فهذه القائمة ال دف الوب، احلاالت اليت تكون فيها األمور البيئية هلا أمهيتها يف القوائم املالية للمؤسسات

  .إجراءات رئيسية جديدةو إرساء مبادئ جديدة أ

كثر جوهرية ملا هلا من تأثري جوهري حمتمل على القوائم فإن األمور البيئية أصبحت أ ،ووفقا هلذه القائمة

ذا ويف حالة ما إ، عن األمور البيئيةالقياس واإلفصاح ، عترافن اإلدارة أصبحت مسؤولة عن اإلومن مث فإ ،ملاليةا

يف جوهري يف القوائم املالية ن يكون هناك خطر وجود حترفإنه من احملتمل أ ،ةت األمور البيئية مهمة للمؤسسكان

هتمام باألمور البيئية عند اإل إىلن مراقب احلسابات يف حاجة ويف مثل هذه احلاالت فإ ،ذه األمورمن مثل ه ينشأ

  .تدقيقه للقوائم املالية

هتمام إضايف من مراقيب إ إىلفإا حتتاج  ،ن األمور البيئية قد تكون معقدة يف كثري من األحيانوحيث أ

وتقدم هذه القائمة مساعدة عملية ملراقيب احلسابات من وضع إرشادات ملراقيب احلسابات عند ممارسته  ،احلسابات

توقيت ومدى اإلجراءات وخصوصا فيما يتعلق باملعايري ، خبصوص األمور البيئية من حيث طبيعة ،لألحكام املهنية

  :2يةالدولية التال

 ؛")معرفة طبيعة عمل املؤسسة"  310املعيار الدويل للتدقيق ( معرفة طبيعة عمل املؤسسة  -

 ؛")تقدير املخاطر والرقابة الداخلية"  400املعيار الدويل للتدقيق ( تقدير املخاطر والرقابة الداخلية  -

واألنظمة عند تدقيق القوائم  مراعاة القوانني"  250املعيار الدويل للتدقيق ( مراعاة القوانني واألنظمة  -
 ؛")املالية

وبعض املعايري " االستفادة من عمل خبري"  260املعيار الدويل للتدقيق ( اإلجراءات اجلوهرية األخرى  -
      .)األخرى

                                                           

  .556ص  ،اجلزء الثالث ،مرجع سبق ذكره ،عبد الوهاب نصر علي 1
، الدار اجلامعية، تقارير املراجع وااالت اخلاصة ،اجلزء الثالث، شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية ،موسوعة معايري املراجعة، طارق عبد العال محاد 2

 . 717ص ، 2007، اإلسكندرية
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ستفادة من معايري التدقيق الدويل عند التحقق من األداء املايل واألداء البيئي يف جمال خالصة القول ميكن اإل

ن معايري إعداد املعلومات املالية والتحقق من تلك املعلومات ال ختتلف عن املعايري أحيث ، التنمية املستدامةتدقيق 

ستخدام معايري التدقيق الدويل يف التحقق من مؤشرات إومن مث ميكن  ،املستخدمة يف إعداد وتدقيق القوائم املالية

  .تدامةيف جمال تدقيق التنمية املس والبيئي األداء املايل

ستفادة أيضا من معايري التدقيق الدويل عند التحقق من األداء البيئي يف جمال تدقيق التنمية نه ميكن اإلكما أ

   :1املستدامة وذلك على النحو التايل

ن مراقب احلسابات مطالب باحلصول على وفقا هلذا املعيار فإ : 315ستفادة من املعيار الدويل للتدقيق رقم اإل -

حمليطة ن يلم باملتطلبات واملشاكل البيئية اومن مث فإن مراقب احلسابات مطالب بأ، فية ببيئة نشاط العميلرفة كامع

يلم متاما بطبيعة  نأكذلك على مراقب احلسابات ، ثر على القوائم املالية للمشروعباملشروع واليت يكون هلا أ

رتفاع اخلطر البيئي ا مثل صناعة إها تتميز بفهناك صناعات معينة بطبيعت، الصناعة اليت يعمل ا املشروع

يربط اخلطر البيئي باخلطر املتالزم والذي يؤدي اىل  نأوجيب على مراقب احلسابات . التعدين البترول الكيماويات

خطر ، طر البيئيومن أمثلة اخل، وجود حتريف جوهري بالقوائم املالية للمشروع نتيجة عالقة املشروع بالبيئة

  .و خطر عدم االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئيةلتزام أتكاليف اال

حيصل مراقب احلسابات على إقرارات مكتوبة من اإلدارة حول  نأجيب  :580إرشادات للمعيار الدويل رقم  - 

ة حيث قد تكون معظم األدلة املتوفرة ملراقب احلسابات واملتعلقة باألمور البيئية مقنع ،األمور البيئية اجلوهرية

  .وليست حامسة

جيب على مراقب احلسابات مناقشة هؤالء  :620وفقا للمعيار الدويل رقم  ستفادة من اخلرباء البيئينياإل  - 

وحدود تقديرات وتقارير اخلرباء ومن الضروري أيضا ، هدف، جمال، اخلرباء مما يزيد من قدرته على فهم طبيعة

وقد ، رباءاإلجراءات ومصادر املعلومات املستخدمة من قبل اخلفتراضات والطرق ويناقش اإل نأملراقب احلسابات 

  .و لتطبيق إجراءات إضافيةأ باملؤسسة خر لدراسة عمل اخلرباء البيئينيحيتاج مراقب احلسابات إىل تكليف خبري آ

 نأعمال الشك املهين حبيث جيب عليه جيب على مراقب احلسابات إ: 250رقم  الدويل إرشادات املعيار - 

لتزام بالقوانني والتشريعات حبيث يؤدي عدم اإل ،لتزام املؤسسة بالقوانني والتشريعات البيئيةإ سر عن مدىيستف

                                                           

 .561-560ص ص ، اجلزء الثالث ،مرجع سبق ذكره، عبد الوهاب نصر علي 1
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ملام ن على مراقب احلسابات اإلإوألغراض ختطيط التدقيق ف، ىل حدوث حتريفات جوهرية بالقوائم املاليةإالبيئية 

  .لقوائم املاليةثر اخلروج عليها على حتريف ابالتشريعات البيئية ودراسة أ

د على ميعت نأن على مراقب احلسابات جيب فإ :300 رقمختطيط إجراءات التخطيط وفقا للمعيار الدويل   - 

 ،عند حتديد ومدى توقيت وطبيعة اإلجراءات اجلوهرية  للتدقيق ،تقديره متضمنا اخلطر البيئي وخطر الرقابة

  .    وائم املالية ملستوى مقبولكتشاف وجود حتريفات جوهرية يف القإلتخفيض خطر عدم 

  أثر حوكمة الشركات لتدقيق األداء البيئي  3/3/3

هتمام املهين والعلمي لإل جيايب للتدقيق يف تفعيل حوكمة الشركات أصبح جماالال شك أن الدور اإل        

ئي يف تفعيل حوكمة وتكاد جتمع الكتابات يف هذا اال على أمهية تدقيق األداء البي، واألكادميي والعملي

   1:ايلي أهم إسهاما ويف ما. الشركات

  مصداقية اإلفصاح البيئي  3/3/3/1

أخرى عبارة أو ب، عتماد على اإلفصاح البيئييساهم تدقيق األداء البيئي إجيابا يف زيادة مصداقية وإمكانية اإل 

لية الشفافية واإلفصاح اهم  إجيابا يف تفعيل آوهذا من شأنه أن يس. علومايت هلذا اإلفصاحزيادة مصداقية احملتوى امل

خاصة يف جمال الشفافية البيئية واليت تعكس إفصاح الشركات امللوثة للبيئة ، كأحد أهم آليات حوكمة الشركات

  .عن أدائها البيئي

  تفعيل الرقابة البيئية 3/3/3/2

وهي الرقابة اليت ، ي أيضا أداة للرقابة البيئيةن تدقيق األداء البيئلتدقيق بصفة عامة أداة للرقابة فإعتبار أن اإب

وكون تدقيق األداء البيئي أداة للرقابة البيئية فإا تساعد ، تستهدف ضمان حتقيق الشركات لألهداف البيئية

وتعمل على إشاعة التوازن بني مصاحلهم مجيعا ، أصحاب املصلحة يف مراقبة األداء البيئي لس اإلدارة من ناحية

    .وهي من أهم آليات حوكمة الشركات، حية أخرىمن نا

   ثر اإلفصاح البيئي على أسعار األسهمأ  3/3/3/3  

جيابية بني اإلفصاح عن املعلومات البيئية وأسعار األسهم يف تفق عليه حماسبيا أن هناك عالقة إمن امل 

هي خاصية يوفرها تدقيق األداء البيئي و، ولكن هذه العالقة التأثريية مشروطة مبصداقية تلك املعلومات. البورصة

                                                           

 .387-386ص ص  اجلزء الثالث، ، مرجع سبق ذكره، عبد الوهاب نصر علي 1
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وهي واحدة من أهم آليات حوكمة ، وعندئذ يساهم تدقيق األداء البيئي يف احلفاظ على مصاحل محلة األسهم

  .الشركات

  زيادة مساحة التدقيق احلوكمي 3/3/3/4

قيق األداء البيئي ن تدفإ ،تدقيق املايل يف حوكمة الشركاتإذا كان هناك اتفاق مهين وأكادميي على دور ال

  : اخلارجي يساهم إجيابا يف توسيع هذا الدور لألسباب التالية

 أن تدقيق األداء البيئي يتغلب على كثري من عيوب التدقيق املايل للشركات امللوثة للبيئة؛  - أ 

 تقييم نظم اإلدارة البيئية؛  إىلأن تدقيق األداء البيئي حيتاج بالضرورة  - ب 

 داة للرقابة البيئية؛ أن تدقيق األداء البيئي أ - ج 

 ستدامة الشركات؛ إان تدقيق كأن تدقيق األداء البيئي احد أر -د 

 . أن تدقيق األداء البيئي مدخل لتفعيل التوكيد املهين -� 

  إطار مقترح لتدقيق التنمية املستدامة  3/3/4
ال توجد نه أحبيث  ،مرحلتها األوليةيف خدمة جديدة وهي  ستدامةتدقيق التنمية امل وظيفةميكن القول أن        

لتدقيق امعايري جمموعة من تدقيق تتطلب عادة عملية الأن و . حىت اآلن معمول استدامة لتدقيق التنمية املمعايري 

ه ذهلملا يشكل امة لتقييم التنمية املستدتوجد معايري حقيقية نه ال أ مباو ،تكون عملية التقييمعلى أساسها  واليت

   . املرغوب فيه الكامل بالشكل لقيامها نوعا من التحدياخلدمة اجلديدة 

ستخالصها إهناك بعض الدروس املفيدة اليت ميكن  لتدقيق التنمية املستدامةإذا كان لنا أن نبحث عن ج و

واليت مت التطرق  لتدقيقلوظيفة ا، وهناك جمموعة متنوعة من النهج اليت مت وضعها داخل املؤسسة عدة إجراءاتمن 

 عن طريق تقييم االستدامةل األساليب املتاحةذلك  مبا يف  واملتمثلة يف تدقيق األداء االجتماعي والبيئي، إليها

ا هودات اليت قامت امنها لتقييم األداء االجتماعي ، صنيفووكالت التواهليئات الدولية للتقييس  املنظمات

 ومعيارAA100  0 لألداء االجتماعي معيار الثقةو SA8000االجتماعي األداء معيار تدقيق  يف والبيئي واملتمثلة

  .باملؤسسة القضايا البيئية قياس وتقييم عة متنوعة منموجمموعة من املعايري ملعاجلة جمالذي يوفر  14000االيزوا 

تدقيق األداء االجتماعي والبيئي يف  من إجراءات أو تطويع/و ستفادةه ميكن اإلنأمن كل ما سبق نستتنج 

 أن عتبارإب تدقيق التنمية املستدامةيف جمال جتماعي األداء البيئي واإل مؤشرات قتصادية عند التحقق مناإل املؤسسة

واملتمثلة يف تدقيق التنمية  ذه اخلدمة اجلديدةتايل فهالوب ،اآلنحىت  اك ثبات على مقاييس تقييم األداء املايلهن

 - البيئية -االقتصادية: التوليفة اليت تأخذ بعني االعتبار ،املستدامةختدم أهداف احلوكمة الشاملة  املستدامة
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األمر الذي يعد عالجا  ،املستدامة مؤسسةللكأداة هذه اخلدمة وتعترب  .للمؤسسات االقتصاديةنسبة جتماعية، بالاإل

  : لشكل املوايلفق او هذا و ،لقصور دور تدقيق احلسابات يف دعم حوكمة األداء املايل فقط لإلدارة

   إطار مقترح لتدقيق التنمية املستدامة: 11- 3 الشكل رقم
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  الفصل خالصة

 األداء املايل  إىلتتطلب التنمية املستدامة بالنسبة للمؤسسات تبين مفهوم األداء االجتماعي والبيئي إضافة  �

ئية جتماعية والبيألنشطة اإلضطالع الدقيق بامبعىن اإل، للمؤسسةجتماعية والبيئية ألغراض حتقيق الكفاية اإل

 جتماعي والبيئي للمؤسسات؛    لتزام اإلاإلحبيث ميكن على أساسها معرفة مدى ، لتزامات اوالتقدير الكفء لإل

جتماعي والبيئي املستدامة خدمة تأكيدية حديثة توفر تأكيد على األداء املايل واإل التنمية تعرب خدمة تدقيق �
أن االستدامة للربهنة على تأكيدات اإلدارة بش عىن آخرمب أو ،التحقق من تقارير التنمية املستدامة إىلحيث دف 

جيابية على حوكمة الشركات وميكن القول بأن هذه اخلدمة هلا أثار إ ،املستدامة ةن املؤسسة تلتزم يف أدائها بالتنميأ
 ،تالرقايب يف جمال حوكمة الشركامن خالل توسيع دورها  سواء من خالل جتسيد آليات حوكمة الشركات أو

 ؛أداة لرقابة أصحاب املصلحة على إدارة املؤسسات أي

ميثل مدى على األداء االجتماعي للمؤسسة كأحد أبعاد التنمية املستدامة وهو  اتدقيق األداء االجتماعي ميثل رأي �
وهذا النوع من التدقيق له مردود رقايب أيضا يف جمال حوكمة  ن أدائها االجتماعي،تأكيد مزاعم اإلدارة بشأ

نه هناك طلب رمسي حول اإلفصاح أوخاصة  ،ةلشركات خاصة فيما يتعلق باملؤسسات اليت هلا برامج اجتماعيا
 ؛   عن التنمية املستدامة وتدقيق هذا اإلفصاح

ويتم من طرف املؤسسة وذلك  ،كأحد أبعاد التنمية املستدامة على األداء البيئي اتدقيق األداء البيئي ميثل رأي �
ققني ستعانة باملدوذلك باإل، وإما بواسطة جهة خارجية مستقلة، جنازهاسم التدقيق الداخلي إلعتماد على قباإل

ن لتدقيق األداء البيئي أثار اجيابية بالنسبة حلوكمة وأ ،أركان تدقيق التنمية املستدامةحد يعترب أاخلارجني و
 ر الرقايب للتدقيق؛ ومن خالل توسيع الدوأحوكمة الشركات آليات  بعض الشركات من خالل تفعيل

 دوليا مقبولة معايري وجودنعدام إبسبب  للقيام ذا النوع، ن هناك صعوبةتعلق بتدقيق األداء غري املايل فإفيما ي �

ولكن هناك ، ن طرائق التحقق والتدقيق ختتلف حسب كل حالةلذلك فإ ،عملية التدقيق بشأن ضمانات لتوفري
سهولة تفسري املعلومات الواردة بتقارير التنمية ل  لتقرير التنمية املستدامة عاما بعض من يؤيد املعايري املقبولة قبوال

 .تدقيق التنمية املستدامةلسهولة ملا يوفر املستدامة 
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  متهيد

من اجل التعرف على وذلك  ،لدراسةعرض ومناقشة اجلوانب التطبيقية ملوضوع ا إىليهدف هذا الفصل 
 يف ضمن اإلطار الشامل واملستدام االجتماعي والبيئي لألداء الداخلي واخلارجي تدقيقلللعملية ااملمارسة واقع 

سة من خدمة التأكيدية اجلديدة وهي تدقيق على وجهات نظر املؤسسات حمل الدراوالتعرف  ،ملؤسسات الصناعيةا
التنمية  حتدياتمن ض والتحقق لتطورات التدقيق وكميةاآلثار احلعلى   أيضا التنمية املستدامة مستقبال، والتعرف

يف وعرض النتائج املتوصل إليها مع اإلجابة على خمتلف التساؤالت املطروحة   ،يف املؤسسة االقتصادية املستدامة
ولتحقيق ما يهدف إليه هذا الفصل . تقدمي بعض االقتراحات والتوصيات يف اية البحثميكن ، كما اإلشكالية

  :فقد مت دراسته على النحو األيت
  .حمل الدراسة صناعة االمسنتتقدمي عام ملؤسسات   4/1
  .مسنتإلا مؤسساتأسباب اختيار   4/2

  .منهجية الدراسة امليدانية  4/3
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  للمؤسسات الصناعية حمل الدراسة تقدمي عام 4/1

  معلومات عامة حول املؤسسات الصناعية 4/4/1

بتقدمي الشركة الوطنية  البدءالضروري  نال بد م ،صناعة االمسنت حمل الدراسة للمؤسسات عام قبل تقدمي 
شركات حمل ال ث تعتربملواد البناء، اليت تنقسم إىل أربعة فروع وكل فرع منها ينقسم بدوره إىل وحدات، حبي

املؤرخ يف  67/280مبوجب األمر رقم  SNMCحيث تأسست الشركة الوطنية ملواد البناء . الدراسة واحدة منها
  :    مت تقسيمها إىل أربعة مؤسسات جهوية هي إذ، م1967ديسمرب  20

 .ERCCاملؤسسة اجلهوية لالمسنت ومشتقاته للوسط   �

 .ERCOه للغرب املؤسسة اجلهوية لالمسنت ومشتقات  �

 ECDE.املؤسسة اجلهوية لالمسنت ومشتقاته للشلف   �

 ERCE.املؤسسة اجلهوية لالمسنت ومشتقاته للشرق   �

تعترب هذه األخرية من أهم الفروع من حيث تغطيتها للطلب الوطين املتزايد على االمسنت، وهي شركة و 
  :مخس وحدات إنتاجية وهي على يشمل إذ، مليار دينار جزائري 15ذات أسهم برأس مال قدره 

 –سطيف  –مؤسسة االمسنت عني كبرية   �

 –باتنة  –مؤسسة االمسنت عني التوتة   �

 –قسنطينة  –مؤسسة االمسنت حامة بوزيان   �

   -سكيكدة  –ر السود امؤسسة االمسنت حج  �

 –تبسة  - مؤسسة االمسنت املاء لبيض   �

مت تأسيس امع الصناعي املتخصص يف إنتاج  ،يدحيث وبعد التعديل اجلد ،اليت هي موضوع هذه الدراسة

	يف  GROUPE GICA  االمسنت و مواد بناء��ليحل حمل شركة تسيري مسامهات الدولة فرع صناعة  م�2009

أن اإلنتاج امع أوضح  حيث  ،يف اجلزائر إطار تطبيق اإلستراتيجية الصناعية اجلديدة وهذا ضمن  ،االمسنت
اما . باملائة إنتاج مؤسسات عمومية 63طن منها  1مليون 18 عن ما ال يقل م 2009بلغ سنة الوطين من اإلمسنت 

اإلنتاج  الرفع منبالنسبة ملهام وأهداف هذه امع اجلديد،  .املنافس الوحيد الباقي فهو الشريك الفرنسي الفارج
لب الوطين وكذا العمل على الوطين لالمسنت ووضع شبكة مراقبة وتوزيع وضبط من أجل االستجابة إىل الط

  .تراجع املضاربة

  
  
  
  

  
  

                                                 
 .دراسةمعلومات مقدمة من املؤسسات حمل ال 1
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  م2008 الطاقة اإلنتاجية االمسية واإلنتاج الفعلي لالمسنت والكلنكر يف اجلزائر لسنة: 1- 4 رقماجلدول 

 العام/ طن ألف: الوحدة                                                                                                     

  منتج الكلنكر  منتج االمسنت  املؤسسات العاملة بالقطاع

  االنتاج الفعلي  ةالطاقة التصميمي  االنتاج الفعلي  الطاقة التصميمية 

ERCC  2400 1713 2400 1507 

ECDE  2000 2441 1880 2105 

ERCE  4400 4901 4050 3775 

ERCO  2700 2424 2425 2191 

ACC  2000 1752 1850 1665 

 11243 12605 13231 13500 ا
�	��ع

Source : sgp-gica.dz, 12.11.2010, http://www.sgp-gica.dz 

                 :وميكن متثيل بيانات اجلدول وفق الشكل التايل

 لفعلي لالمسنت والكلنكر يف اجلزائر لسنةاإلنتاجية االمسية واإلنتاج ا التمثيل البياين الطاقة:1- 4الشكل رقم 

  .م2008

  
  .دول أعالهبيانات اجلعد الشكل باعتماد على أ :املصدر

من احلصة  %37يستحوذ على نسبة  ERCEأن امع الشرقي  ،أعاله والشكل املالحظ من اجلدول
أما الكمية املنتجة من الكلنكر  ،%33 حوايلالسوقية إلنتاج االمسنت اليت فاقت الطاقة اإلنتاجية االمسية واملقدرة 

مما يؤكد أمهية . م2008لعام  %32مقابل الطاقة االمسية منه واملقدرة  %34ستحوذت على نسبة ا اجند أ
املؤسسات املتواجدة بالشرق اجلزائري على تغطية الطلب الوطين من مادة االمسنت عن باقي املؤسسات االمسنت 

  .األخرى
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  لومات عامة حول املؤسسات حمل الدراسةمع:  2- 4اجلدول رقم  

  طبيعة النشاط  الصفة القانونية  تاريخ بداية النشاط   مؤسسات حمل الدراسة

  مؤسسة االمسنت حلجار السود سكيكدة
-SCHS-  

1973  Spa صناعة وجتارة االمسنت 

  مؤسسة االمسنت لعني الكبرية سطيف
-SCAK- 

1978  Spa صناعة وجتارة االمسنت 

  نت حلامه بوزيان قسنطينةمؤسسة االمس
-SCHB-  

1982  Spa صناعة وجتارة االمسنت 

  مؤسسة االمسنت لعني توتة باتنة
-SCAT-  

1986 Spa صناعة وجتارة االمسنت 

  مؤسسة االمسنت ملاء لبيض تبسة
-SCT- 

1993 Spa صناعة وجتارة االمسنت 

  من إعداد الباحث : املصدر

 بعد أي ،م1962بعد ما يف الفترة  أنشأةسسات حمل الدراسة قد املؤ أن 2- 4 من خالل اجلدول املالحظ
 أن وميكن القول ،م1967سنة  SNMCالشركة الوطنية ملواد البناء يس تأس حىت و فترة التأميم اليت قامت ا اجلزائر

التنمية ء من برامج كجز لنا بالنسبة تبقى مهمة، وأكثرها مراحل قد مرت بعدةيف اجلزائر تطور صناعة االمسنت 
تأسيس امع ب ةالتعديالت اجلديد وخاصة ،، اليت أطلقت لتلبية االحتياجات احلاليةاالجتماعيةاالقتصادية و

يف إطار تطبيق اإلستراتيجية كتعويض لشركات تسري املسامهات  GROUPE GICA مسنت اجلزائرإل الصناعي
  .يل التنمية املستدامة يف بالدناضمن برامج تفعكذلك يدخل الذي . يف اجلزائر الصناعية اجلديدة
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  للبالد باجلهة الشرقية إلمسنت اجلزائرالصناعي  للمجمع حول الفروع التابعةعامة معلومات :  3-4 رقم اجلدول

  م2010 عاماملعومات ختص                                                                           

اجلزائري التابعة  الشرقبإلمسنت مؤسسات ا

 للمجمع الصناعي المسنت اجلزائر
GROUPE GICA 

الطاقة 

  اإلنتاجية

أالف (

  )األطنان

اإلنتاج 

  الفعلي

  )طن(

  رقم األعمال

  

 )مليون دج(

  1عدد

  العمال

 

  2احلصة

  السوقية

  مؤسسة االمسنت لعني الكبرية سطيف
-SCAK-  

1.000 1.610 4.909 373 8.1 

  بوزيان قسنطينةمؤسسة االمسنت حلامه 
-SCHB-  

1.000 780 3.926 450 5.17  

  حلجار السود سكيكدةمؤسسة االمسنت 
  -SCHS-  

1.000 721 2.707 291 4.98  

  مؤسسة االمسنت لعني توتة باتنة
-SCAT-  

1.000 1.171 2.250 576  7.58  

   دراسة امليدانيةلوفقا ل من إعداد الباحث :املصدر
كلها متساوية بني مؤسسات صناعة ) بآالف األطنان(  طاقة اإلنتاجيةال أن 3- 4 املالحظ من اجلدول

جتاوزت األلف طن،  -SCAT-و -SCAK-يف املؤسستني الفعلي  اإلنتاج أماطن،  1.000: ـاالمسنت واملقدرة ب
من ناحية الدور االجتماعي  أمامل تلحق حىت األلف طن ، اليت -SCHB- و -SCHS-عكس املؤسستني 
مؤسسة عني توتة  أن، من خالل اجلدول جند تستقطب العدد الكبري لليد العاملةفهي  ،الدراسةللمؤسسات حمل 

من اليد العاملة، مث تليها مؤسسة االمسنت حلامه بوزيان  منصب 576هي األكثر استقطابا لليد العاملة حبيث ختلق 
طرف مؤسسة عني كبرية واملقدرة بالنسبة للحصة السوقية فهي مستحوذة من  أما. يد عاملة 450ب  - قسنطينة –

   .عن باقي املؤسسات ةباملائ 8.1: بـ
  :رأمساهلا  موزع كتايل بوالية سكيكدةن مصنع االمسنت حلجار السود أوميكن اإلشارة إىل 

 ؛رمع الصناعي المسنت اجلزائ % 65 �

 .اإليطاليةBuzzi  شركات بوزي% 35 �

  
  
  
  

                                                 
 .عدد العمال هو الرقم اإلمجايل لكامل الوحدات التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات صناعة االمسنت حمل الدراسة 1
  2008 احلصة السوقية ختص سنة 2
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  مؤسسات االمسنت شبكة توزيع 4/1/2

 وزعت من الشرق كامل التراب الوطين،  ىالشبكة التالية علهي موزعة حسب صناعة االمسنت  ؤسساتم
 تكونان فهي موزعة أيضا بشكل ميكنها من  لتوزيعلهياكل  و بالضافة إىل نقاط ،يف البالد الغرب ل إىلالشماإىل 

ان مصانع  كما سبق القول و ،غطيةهذه الت الواليات اغلبيف  اوموجودة تقريب احمللي، االستهالك قريبة من مناطق
من منتج تزويد البالد كلها مبا يف ذلك اجلنوب تقوم ب اليت ،اجلهة الشرقية من البالد تتركز يف حمل الدراسة االمسنت
شكل يوضع توزيع مصانع االمسنت العمومية ويف مايلي . األكثر استحواذا على السوق احمللية مما جعلها . االمسنت

      :يف اجلزائر

  مؤسسات صناعة االمسنت شبكة توزيع: 2-4 الشكل رقم
  

  
  

Source : sgp-gica.dz, 13.11.2010, http://www.sgp-gica.dz 
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  االمسنت مؤسساتأسباب اختيار  4/2

 ياتقتصاداالقطاعات احليوية يف  من عتربتحيث  ،األمممكانا بارزا يف اقتصادات مجيع صناعة االمسنت حتتل    
من  والغرض الرئيسي ،اكل واملباين والبنية التحتيةيف بناء اهلي انتاج املواد األكثر استخداما ، من خاللالبلدان

بنسبة كثافة والتكاليف  قطاع االمسنت بارتفاع ويتميز ،للمجتمعاتاالمسنت يسهم يف حتسني ظروف والرفاه 
ترتبط و. مستهلك للطاقة اجلدالصناعات الثقيلة  عترب منتكذلك . ريف التشغيلنسبة مصا /رأس املال من عالية

ونتيجة للتطورات احلاصلة يف جمال  ، حيث يف السنوات األخريةهلذه املادة بقوة استهالكالتنمية احمللية يف اجلزائر 
نتيجة  عليه ما قبل سنوات الثمانيناتقد جعلت احلاجة إىل منتج االمسنت ملحة اكثر مما كانت  ،اإلنشاء والتعمري

، السكك غربالطريق السريع شرق ( اليت تقوم ا اجلزائر القتصادي واملشاريع الكربىا اإلنعاشلربنامج 
  .)اخل...سكنمليون واحلديدية، سدود 

      نظرا لدوره االقتصادي تطلب األمر اختيار قطاع االمسنت ، كذلكبالضافة إىل كونه قطاعا استراجتيا 
   :االجتماعي املهمني وكذلك ملا هلذا القطاع من تأثري بالغ على البيئةو
  االقتصادي دورال 4/2/1

فمخطط اإلنعاش االقتصادي الذي . فاالمسنت هو املادة األولية األساسية الالزمة الجناز كافة مشاريع البناء
حقق بوتريته احلالية لوال املسامهة الفاعلة هلذا ما كان له أن يت م2001 شرعت الدولة اجلزائرية يف تطبيقه منذ سنة

، يعرف السوق حاليا خالل السنوات العشر األخرية لذلك ونتيجة شدة الطلب املتزايد على مادة االمسنت ،القطاع
تذبذبا ذلك أن حجم اإلنتاج الوطين احلايل أصبح غري كايف ملواجهة العرض املتأيت من السوق نظرا لكثرة املشاريع 

  . 1مرانية املربمج اجنازهاالع
 :ميكن حصر هذه األمهية يف النقاط التاليةو  
   حيث تتفاقم هذه املشكلة ،تلبية احلاجات املتزايدة يف جمال البناء واإلسكان نظرا للحاجة املتزايدة للسكن �

  .وتزداد حدا االجتماعية من سنة إىل أخرى
  .الشاملةلوطنية املبذولة يف جمال التصنيع عرب خمطط التنمية تطوير األنشطة االقتصادية وتعزيز اهودات ا  �

  االجتماعي الدور  4/2/2

فبواسطته . أحد أهم القطاعات االقتصادية اليت تستقطب العدد الكبري لليد العاملة يعترب قطاع االمسنت من
البطالة اليت تفشت  املسامهة يف امتصاص ، ويتم خلق مناصب شغل كثرية و يقلل بذلك من حدة أزمة البطالة

فقطاع االمسنت التابع . مع العلم أن هذه الصناعة هي أكثر الصناعات استقطابا لليد العاملة, خاصة لدى الشباب
ناهيك عن مناصب العمل غري املباشرة اليت ختلقها  ،عامل مباشر 6.000للقطاع العام يوظف لوحده أكثر من 
فبعض الدراسات أكدت أن مصنع واحد لالمسنت يف اجلزائر بإمكانه .  ةاألنشطة االقتصادية املرتبطة ذه الصناع

                                                 
  .08 ، صذكره بقلعايب عبد الرمحان، مرجع س 1
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مرات عدد العمال  10بإمكانه خلق مناصب شغل غري مباشرة تصل إىل عامل و 500أن يوظف أكثر من 
شركات النقل املة املستعملة من طرف املقالع وتتمثل مناصب الشغل غري املباشرة يف اليد العو ،املباشرين

  .1شركات الوقاية واألمنيانة وشركات الصو

   البيئةره على أث 4/2/3

يعترب التلوث البيئي الناجم عن العمليات الصناعية من اخطر أنواع التلوث واألكثر تأثريا على اإلنسان 
واحليوان والنبات، حيث تنفذ املصانع املختلفة يف العامل ماليني األطنان سنويا من امللوثات اليت ينتجها اإلنسان 

زالزل وأعاصري وغريها واليت ال دخل لإلنسان حلدوثها، وتعترب صناعة و ىل امللوثات الطبيعية من براكني ضافة إإ
ملا املصنع باالمسنت من الصناعات امللوثة للبيئة وخاصة تلويث اهلواء سواء داخل بيئة املصنع او يف البيئة احمليطة 

  2:اءا بقسم التعبيئةهقالع وانتا من قسم املءتطرحه يف اجلو من غبار وغازات بد
   نقل وتكسري املواد األولية -                               تفجري املواد األولية  - 

              مستودعات اخللط -                             جتفيف وطحن املواد - 

 تربيد الكلنكر -                                    الفرن وتوابعه - 

           طحن الكلنكر -                            وختزين الكلنكر نقل  - 

  تعبئة االمسنت - 
تشكل خملفات مصانع اإلمسنت مشكلة بيئية واقتصادية كبرية تؤثر على صحة اإلنسان واحليوان والنبات، و

وتتمثل امللوثات اليت جيـب   .ملعملالغازية بدءا من املقالع إىل البيئة احمليطة با نبعاثاتاإلإذ يتسرب إىل اهلواء غبار 
يف الغبار واألتربة املنطلقة من املـداخن يف   :وأخذها بعني االعتبار بدءاً من املقالع إىل أقسام التعبئةالسيطرة عليها 

 ،)SOX(، أكسيد الكربيت )NOX(، أكسيد اآلزوت مبكرون 10معامل اإلمسنت يف انبعاثات الغبار األصفر من 
، املركبات اهليدروكربونية، الفورانز، الوقـود ومـادة   )CO2(ثاين أكسيد الكربون  ،)CO(ن أول أكسيد الكربو

الديوكسني اليت تعد من أكثر املواد اليت عرفتها البشرية من حيث تسميتها العالية، حيث استخدمها األمريكيون يف 
كيلوغرامـا مـن    130و 60بـني   وتستهلك صناعة اإلمسنت ،فيتنام، ملا هلا من أثر شديد للفتك بالبشرالحرب 

طن من املواد اخلام إلنتاج طن واحد مـن   1.5وكيلوواط يف الساعة من الطاقة الكهربائية  110واحملروقات الزيتية 
اإلمسنت، مما يبني آثار اقتصادية وبيئية سلبية ناجتة عن إنتاج سنوي يصل إىل أكثر من ملياري طن سـنويا علـى   

  .املستوى العاملي
  :يف اجلدول التايل يل أهم امللوثات الناجتة عن صناعة اإلمسنتميكن متث

  
  

                                                 
  .نفسه 1
  .03، ص  2003 سسة العامة لالمسنت، دمشق،، املؤامللوثات النامجة عن صناعة االمسنت وطرق التخفيف منهامسري زاهد،  2
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  عنها الناجتة األضرار وأهم مسنتإلا صناعة عن الناجتة اهلواء ملوثات:  4-4 رقم  دولاجل

  األثر على النبات  األثر على املمتلكات  األثر على اإلنسان  امللوث

 الكربيت أكاسيد

(SOx)  
  التنفسى اجلهاز أمراض تسبب

 وتشقق املعادن تآكل ببتس

 اجللدية واملواد والدهان التماثيل

  والكتب باملنسوجات وتضر

 خطرية أضرارا تسبب

  واألشجار للنباتات

  النيتروجني أكاسيد
(NOx)  

 واألنف العني يج يف تتسبب
  التنفسى اجلهاز أضرار وتسبب

  النبات منو توقف  املعادن تآكل تسبب

 أو العالقة اجلسيمات
  الدقائق

 وأمراض الرؤية مشاكل تسبب

 وخاصة التنفسى اجلهاز

واإلجهاد  العيون وآالم الرئتني
  النفسى والتوتر

أوجه  ودهان املعادن تآكل تسبب
  املباىن

 النبات أوراق على تتراكم

 التمثيل بعملية فتضر

 على يؤثر مما الضوئي
  وإنتاجيته النبات منو

 الكربون أكسيد أول

(CO)  

 لدما محل قابلية من حيد
 أضرارا يسبب وقد لألكسجني

 كما االختناق أو املخ خباليا
 الدموية الدورة علي يؤثر

  العصىب واجلهاز

  واملنسوجات باملمتلكات يضر

 درجة ارتفاع يسبب

 تدهور وبالتايل احلرارة

 من العديد إنتاجية
  الزراعية احملاصيل

 اهليدروكربونات

(HC)  
  للسرطان مسببة تكون قد

 وأكسيد األكسجني مع تتحد

 كيماويات وتكون النيتروجني

  مؤكسدة ضوئية

 وتضر النبات منو تؤخر

  والرباعم األوراق

  الدخاين الضباب
 – الربو – العني التهابات

 الرئتني وظائف على التأثري

  والقلب

 وعلى املنسوجات على تؤثر

  املباىن دهان
 النبات أوراق على يؤثر

  امنوه على وبالتايل

 ةالضوئي الكيماويات
  املؤكسدة

  O)3 األزون (

 للعني وأضرارا يجا تسبب

 واحللق واألنف واألذن
  والرئتني

من  وغريه للمطاط تشققًا تسبب
  املواد

 من لكثري أضرارا تسبب
  واألشجار احملاصيل

 الرصاص

(Pb)  

 الكلى أمراض يف يتسبب قد

 يف ويؤثرخاصـة  العصىب واجلهاز
 التخلف إىل زيادة يؤدى( األطفال

 ونوبـات  والتشـنجات  قلـي الع

  )التغريات السلوكية

-  -  

  .24، ص 1996 ، برنامج األمم املتحدة للبيئة،حالة التلوث الصناعي يف الوطن العريبجامعة الدول العربية،  :املصدر  
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 على التأثريب مسنت وذلكن تصل تأثري التلوث الناتج عن صناعة اإلأالعرض السابق ميكن باإلضافة إىل 
 هازاجل أمراض مثل ،اخلطرية األمراض ببعض إصابته خالل من وفاته حىت ورمبا وإنتاجيته ونشاطه العامل

  :من خالل  املمتلكاتومن ناحية أخرى يظهر تأثريه على   ،وغريها من األمراض اخلطرية التنفسى
 ؛واملعدات لآلالت االفتراضي العمر واخنفاض الغيار قطع استهالك سرعة �
 إمكانية إىل باإلضافة الكهرباء من عالية كميات استهالك وبالتاىل الرؤية مدى اخنفاض   �

 ؛احلوادث حدوث
 اجلمـايل  املنظـر  تشويه إىل باإلضافة العقارية املمتلكات وإصالح صيانة تكاليف ادةزي  �

 .عليها األتربة لتراكم نظرا للمنطقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



        دراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعية        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع 

 153

   اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية 4/3

، كما سوف حندد نتناول يف هذا املبحث حتديد املنهج املناسب لدراستنا امليدانية وفقا لطبيعة موضوع حبثنا
وأخريا وصف وحتليل . جمال الدراسة املنجزة األدوات املستعملة واملساعدة على إتباع املنهج املختار، بالضافة اىل

  .  جمتمع وعينة الدراسة

  مصادر مجع املعلومات 4/3/1  

دف بيان ذلك  منهج دراسة حالة، من اجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي و
 توزيعو الشخصية املقابلة من خاللومت احلصول على البيانات الالزمة يف اجلانب التطبيقي  ،موضوع الدراسة
سمني حيتوي ق إىلمت تقسيها  فقد، أهل االختصاصمت توزيعها على  ، حبيثمت إعدادها هلذا الغرضاستمارة استبان 

فراد عينة الدراسة، وحيتوي القسم الثاين على األسئلة ول على بعض اخلصائص والسمات الشخصية ألالقسم األ
والبعض األخر مت إعطاء مخسة  ،بنعم أو ال حتتمل اإلجابة مت إعطاء جمموعة أسئلةواخلاصة بفرضيات الدراسة، 

عينة هذا لتشجيع أفراد  ،)،موافق، موافق بشدة، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة(   بدائل  لكل سؤال وهي 
نتائج دقيقة من خالل التحليل، وقد مت تفريغ البيانات وحتليل  إىلعلى اإلجابة، والقدرة على الوصول  اسةالدر

  .SPSSالنتائج باستخدام الربنامج اإلحصائي 

  البحثوعينة  جمتمع 4/3/1/1

بعض مؤسسات صناعة  وقد مت اخذ ،يتكون جمتمع الدراسة من جمموع املؤسسات الصناعية لقطاع االمسنت
كما كنا . ةتبس ،، قسنطينة، سكيكدةسطيف، باتنة: ن الواليات التالية، وذلك مللبالدالشرقية  للجهة المسنتا

خدها عملية إجراء هذه أتن أاليت ميكن واليات الوطن لكن لتكلفة املمكن  املؤسسات يف نرغب يف اخذ مجيع
سنة  نم نوفمربإىل شهر  جويلية أواخرن من امتد هذا االستبيا(  .املخصص إلجراء البحث العملية والوقت الضيق

2010( .   
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  ستبياناإلحصائيات اخلاصة باستمارة اإل: 5- 4دول رقم اجل

  حمل الدراسة صناعة االمسنت ؤسساتم  رقمال
  االستمارات

  املوزعة

االستمارات

  املسترجعة

  االستمارات

  غري املسترجعة

  04  06  10  سطيف- مؤسسة االمسنت عني الكبرية   01

  04 06  10  باتنة - مؤسسة االمسنت عني توتة  02

  04 06  10  سكيكدة -مؤسسة االمسنت حجار السود  03

  04 06  10  قسنطينة - مؤسسة االمسنت حامة بوزيان  04

  10 00  10  تبسة -مؤسسة االمسنت ماء لبيض  05

  26 24  50  05  امـوع

  %52  %48  %100  %100  %النسبة 

  ثمن إعداد الباح: املصدر

وذلك حسب االستمارات  أفراد 10ؤسسات االمسنت ميثلها ن كل مؤسسة من مأ 5-4املالحظ من اجلدول 
ولكن بعد إجراء الدراسة امليدانية للمؤسسات حمل الدراسة تبني ان أفراد العينة ال يستطيعوا اإلجابة وذلك  ،املوزعة

ستبانة على املدراء املاليني واملدققني الداخلني واىل مما استدعى القيام بتوزيع اال ،لعدم إملامهم مبوضوع الدراسة
، وحسب االستمارات املسترجعة فكل أقسام ضبط اجلودةو مراقبة التسرياطارات بقسم احملاسبة واملالية وقسم 

ان مؤسسة االمسنت بوالية تبسة فلم تكون هناك أي نسبة واملالحظ كذلك من اجلدول  ،أفراد 06مؤسسة ميثلها 
  .اوالت املتكررة من عند الباحثم احملإرجاع رغ

  البحث أدوات 4/3/1/2

فقد  ،بعد اختيارنا ملنهج الدراسة املتبع، تأيت عملية مجع املعلومات والبيانات من أفراد عينة اتمع املدروس
ة واالستبيان الشخصي املقابلةمت االعتماد على أدوات معينة جلمع املعلومات اليت ختدم الدراسة واملتمثلة يف أسلوب 

  :ة الفرضيات املتعلقة باملوضوعالختبار مجل

  املقابلة الشخصية: أوال

بغية ومن اجل احلصول على املعلومات مباشرة ، مع املدروستية مع أفراد عينة القد فضلنا املقابلة الشخص
 الشخصية ابلةمن خالل املق، واحلصول على معلومات مهمة وجد إنشرح األسئلة وتفسريها وازالة الغموض 

ضرورة أملتها جمريات البحث امليداين قصد كذلك ميكن اعتبارها و، لحصول على إجابات دقيقةلوهذا بغية منا 
 وتشخيصيف النهاية من حتديد وبتايل الوصول إىل نتائج صحيحة متكننا  التعمق أكثر يف الدراسة االستقصائية،

الداخلي  تدقيقالالتصورات املستقبلية املمكنة حول أهم  يئي والب و االجتماعي داءلأل الداخلي واخلارجي تدقيق



        دراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعية        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع 

 155

يدة على ت جدتغريا تعرف ن اجلزائرأخاصة و ،اجلزائرية الصناعية لتنمية املستدامة باملؤسساتل واخلارجي 
   .مستوى مهنة احملاسبة ومستوى االنفتاح على العامل اخلارجي مما جيعلها اكثر شفافية ووضوح لكافة أعماهلا

  ستمارة استبيانا: ثانيا 
مت استخدام طريقة االستبيان كأحد أدوات البحث، حبيث مت إعداد اإلستبانة باالستعانة بكتب ومراجع 

حبيث متت االستفادة من اخللفية النظرية يف صياغة أسئلة االستبيان مع مراعاة تغطية األسئلة  ،تتعلق باملوضوع
  :فق النحو التايلمت إعداد االستبيان و وقد لفرضيات البحث

فمنها جمموعة أسئلة يقوم أفراد العينة باإلجابة  ،على نوعني من اإلجابة بالنسبة ألفراد العينةاألسئلة ن حتتوي أ ����

ختيار بديل وجمموعة أسئلة يقوم أفراد العينة أيضا اإلجابة وفق إل العملي قصد عملية التشخيص )ال أونعم :(ـب

 ؛املستقبلية وذلك ملعرفة الرؤية )دة، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدةموافق، موافق بش( من مخس بدائل 

   ؛عدم تكرار األسئلة اليت تؤدي إىل نفس اإلجابة ����

 ؛أولية من اجل استخدامها يف مجع املعلومات والبيانات استبانهإعداد  ����

 ؛اختبار مدى مالئمتها جلمع املعلوماتاجل عرض االستبانة على املشرف من  ����

 ؛ستبانة بشكل أويل حسب ما يراه املشرفتعديل اال ����

 ؛عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني والذين قاموا بدورهم يف تنقيح االستبانة ����

 .ستبانة وتعديلها حسب ما يناسبإجراء دراسة اختباريه لإل ����

 :قسمني إىلستبانة حبيث مت تقسيم اإل

 اسم( فقرات  07شخصية ألفراد العينة ويتكون من يتكون من أسئلة عامة تتعلق بالبيانات ال :القسم االول 

 .)اجلنس، الدرجة العلمية، الوظيفة احلالية، اخلربة، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي، العمراملؤسسة، 

 :سؤال موزعة على ثالثة حماور رئيسية التالية 18يتكون من   :القسم الثاين

 .ة املستدامةالتنمي جوانب واإلفصاح عن مدى قياس: احملور االول ����

    ؛07              01    ويتكون من جمموعة أسئلة من 

 مدى قيام املؤسسة بتدقيق أدائها االجتماعي : احملور الثاين ����

 ؛10             08 ويتكون من جمموعة أسئلة من       

 مدى قيام املؤسسة بتدقيق أدائها البيئي  :احملور الثالث ����

     ؛14             11   ن   ويتكون من جمموعة أسئلة م
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 )النظرة املستقبلية .........(تدقيق التنمية املستدامة  :احملور الرابع ����

      .18              15  ويتكون من جمموعة أسئلة من   

ستخدام املقياس الترتييب لألمهية إكما مت وضع سلم ترتييب هلذه األرقام إلعطاء الوسط احلسايب مدلوال ب
  :وذلك كما هو موضح يف اجلدول التايل ،ستفادة منها فيما بعد عند حتليل النتائجلإلوذلك 

  على سلم ليكرت مقياس اإلجابة :6- 4دول رقم اجل

  غري موافق متاما  غري موافق   حمايد  موافق  موافق متاما  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة

  من إعداد الباحث:املصدر
  ؛)ادين نقطة فيه 1ياس ليكرت واعلى نقطة ملق 5( 4=  1– 5= املدى  �

  ؛)عدد الدرجات/املدى= طول املدى (  0.8=  4/5= طول املدى  �

  .األعلى، من اجل وضع احلد 1، أي إىل اقل درجة يف املقياس 0.8مث إضافة العدد  �

  :وكانت احلدود الباقية كما يلي

  ؛بشدةموافق غري ......................................  1.80           10  من
  غري موافق؛...................................... 2.60            1.80  من
  حمايد؛...................................... 3.40            2.60  من
  موافق؛....................................... 4.20                  3.40  من

  .بشدةموافق ......................................... 05                   4.20 من 

  ت الدراسةفرضيا 4/3/1/3

  .األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل األداء املايلعن تقوم املؤسسات الصناعية بقياس واإلفصاح :  االول يةالفرض

لدراسة يف اجلزائر تقوم بقياس كانت املؤسسات الصناعية حمل ا إذاعرفة فيما م دف هذه الفرضية إىل
 جوانب وأبعاد التنمية املستدامة وذلك مبدى استعماهلا ألدوات املتاحة لقياس البعد االجتماعي والبيئي يف املؤسسة

وكذلك مدى قيام املؤسسات مبواكبة التطورات يف عمليات قياس التنمية املستدامة باستعمال جمموعة من 
هذا من ) البعد الكلي للتنمية املستدامة(  من املؤشرات االقتصادية، االجتماعية والبيئيةاملبادرات اليت تقدم جمموعة 

جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى قيامها بعمليات اإلفصاح عن تلك األبعاد من خالل إشباع رغبات 
) مة الشركاتحوك( األطراف ذات املصلحة، ومن خالل هذا الفرض ميكن التأكد من التحكم املؤسسي الشامل 

  .من طرف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة
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بتدقيق األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل األداء املايل  نيواخلارجي نيالداخلي نييقوم املدقق  :ةالثاني يةالفرض
   باملؤسسات الصناعية

ات الصناعية حمل الدراسة يف املؤسساملدققني الداخليني واخلارجيني كان  إذاللتوصل فيما دف هذه الفرضية 
املدققني الداخليني بتقييم األداء االجتماعي والبيئي ضمن حتديات التنمية املستدامة، حيث يعترب  يقومونيف اجلزائر 

ن هذه الوظائف تزداد باستمرار لتواكب أهتمام يف كل املؤسسات من خالل الوظائف اليت تؤديها، وإمركز 
وقد  ،خاصة يف ظل حتدات التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية ، بيئة األعمالالتطورات العديدة واملتسارعة يف

مواكبتها وهو القيام بتدقيق وتقييم  واخلارجيني كان من أهم هذه التطورات اليت جيب على املدققني الداخليني
  .للتنمية املستدامة األداء البيئي واالجتماعي

  .وعي لدى املؤسسات الصناعية بتدقيق التنمية املستدامة مستقبالهناك مستوى من ال :الثالثة يةالفرض

بالوظيفة اجلديدة واملتمثلة يف وجهات نظر املؤسسات حمل الدراسة  على إىل التعريفدف هذه الفرضية 
إلبالغ وذلك من خالل تبين املؤسسات مبادرة ا ،مستقبال ير التنمية املستدامةاو تدقيق تقار ةتدقيق التنمية املستدام

تدقيقها داخليا عن طرق املدققني الداخليني و تقرير التنمية املستدامةاملبادرة العاملية إلعداد يطلق عليه بمبا و أ
   .التحقق منها من طرف جهات حمايدة مثل مكاتب التدقيق العاملية اليت أخذت على عاتقها هذه املهمةو

 دقيق والتحقق من أدائها ضمن حتديات التنمية املستدامة يؤديقيام املؤسسات الصناعية من ت إن :الرابعة يةالفرض
   تفعيل حوكمة الشركات سواء من خالل توسيع الدور الرقايب او تفعيل بعض آليات حوكمة الشركات إىل

التنمية  أداء املؤسسات ضمن حتدياتمن  ثر حوكمة الشركات لتدقيق والتحققأإىل تبني دف هذه الفرضية 
 على التطور احلاصل تدقيق األداء االجتماعي والبيئي وصوال إىل تدقيق التنمية املستدامة، دف تبني من .املستدامة

  اجلديدة اليت فرضتها التنمية املستدامة األدوارالرقابة املالية إىل املتمثل يف   من الدور التقليدي نتقاهلاإل وظيفة التدقيق
 .املتمثلة يف الرقابة البيئية واالجتماعية

   Method statisticsاملستخدمة األساليب اإلحصائية 4/3/1/3

يف حتليل البيانات اليت مت مجعها يف ) SPSS-17(زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية مت استخدام برنامج احل
لها اليت تعتمد أساسا على نوع البيانات املراد حتلي ،األساليب املناسبة يف التحليل ستخداماهذه الدراسة، وقد مت 

مجعها  مت عدة أساليب إحصائية من أجل توظيف البيانات اليت ستخداماوعلى أهداف وفرضيات الدراسة، وقد مت 
  :لتحقيق أغراض الدراسة، وفيما يلي األساليب اليت مت استخدامها ومربرات استخدام كل منها

يف هذه الدراسة كمؤشر لترتيب  باعتباره أحد مقاييس الرتعة املركزية، فقد مت استخدامه :يبالوسط احلسا -1
باإلضافة إىل  املؤسسات الصناعية حمل الدراسةالبنود حسب أمهيتها من وجهة نظر املستجيبني على االستبانة من 

  .والتكرارات ةالنسب املؤوي

  .مت استخدامه ملعرفة مدى تشتت القيم عن وسطها احلسايب  :االحنراف املعياري -2
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  .ال أونعم : بـجيابات احملتملة اجلواب اخلاص بإل : Binomial Test )نائيالث(  اختبار ذو احلدين- 3

كتشاف وجود اختالف معنوي ملتوسط لعينة واحدة إل Tمت استخدام اختبار : )T(ستويودنت اختبار  - 4
  .  3اإلجابات عن القيمة الثابتة، حيث مت حتديد هذه القيمة بالقيمة 

   Reliability Coefficientصدق وثبات األداة   -5

مدى صدق  اختبار ، مت للحكم على دقة القياس من خالل حتديد ثبات أداة القياس املمثلة باالستبانة
  .)Cronbach Alpha(مل ثبات كرونباخ ألفا امع ستخدامباستبانة اإل

   مل ثبات كرونباخ ألفاامع: 7- 4 دول رقماجل

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.905 71 

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

وهي نسبة  ،% 0.905ستبانة بشكل عام وقد بلغ معامل الثبات ألفا ألفراد العينة كوحدة واحدة ولإل 
  .داة القياسألتدل على مستوى عال من ثبات 
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  حتليل نتائج الدراسة 4/3/2

  خصائص عينة الدراسة 4/3/2/1

  عينة الدراسةخصائص : 8-4 دول رقماجل

  النسبة  التكرار  املتغري

 79,2%  19  ذكر  

  20,8%  5  أنثى

  الدرجة العلمية

 29,2% 7  اقل من ليسانس  

 66,7% 16  ليسانس

 4,2% 1  ماجستري

  /  /  دكتوراه

  الوظيفة

 16,7% 4  مدير مايل  

 16,7% 4  مدقق داخلي

 16,7% 4  حماسب

 50% 12  إطارات سامية

  اخلربة

  37,5%  9  من سنة اقل  

  45,8%  11  اقل من ثالثة سنوات

 16,7% 4  اقل من عشر سنوات

  العمرية الفئات

 37,5% 9  سنة 35 من اقل  

 41,7% 10  سنة 45 اقل من

�اكرب � 20,8% 5  سنة 45

  من إعداد الباحث: املصدر
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  النتائج املتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة 4/3/2/2

فراد عينة أمن إمجايل  79,2%)(فراد عينة الدراسة هو الذكور، إذ مثلوا ما نسبته  أشائع ما بني نوع اجلنس ال �
 ؛)(20,8%الباقي ما نسبته   اميثلو فإمما فئة اإلناث أالدراسة، 

 )(66,7% الدرجة العلمية فنجد ان درجة ليسانس هي السائدة بني أفراد عينة الدراسة، إذ مثلوا ما نسبته أما �
ما حاصلني على درجة اقل من ليسانس، اما درجة ماجستري فان  (29,2%)إمجايل أفراد العينة، وان مانسبته من 

فقط من أفراد العينة حاصل على شهادة املاجستري، يف حني درجة الدكتوراه فهي منعدمة متاما )(4,2% نسبته 
  ؛العينة للمؤسسات صناعة االمسنت حمل الدراسة ألفرادبالنسبة 

، اما احملاسبني واملدققون الداخليون 16,7%)(مانسبته  اوظائف أفراد عينة الدراسة، املدراء املاليني فقد مثلو ماأ �
اإلطارات السامية يف املؤسسات حمل الدراسة فقد مثلوا ما  أما، 16,7%)( فقد مثلوا نفس النسبة أي ما نسبته

 ؛)50%(نسبته

هي اقل من واحد  37,5%)(قل من أربعة سنوات، وان ما نسبته هي ا) (45,8%عدد سنوات اخلربة الشائع  أن �
  ؛اقل من عشر سنوات 16,7%)(ما ما نسته أ سنة

، 41,7%)(سنة، إذ مثلوا ما نسبته  45الفئة العمرية الشائعة ما بني أفراد عينة الدراسة هي الفئة العمرية اقل من �
فهي الفئة العمرية االكرب من  (20,8%)، اما ما نسبته )(37,5%سنة فقد مثلوا مانسبته  35من  األقلالفئات  أما
 .سنة 45
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   واختبار الفرضيات حملاول االستمارةدراسة حتليلية  4/3/3

يف هذا املبحث، سنقوم بدراسة وحتليل حماور االستمارة املوزعة على املؤسسات حمل الدراسة واملتمثلة يف  
وصوال إىل التصورات داء االجتماعي والبيئي الداخلي واخلارجي لأل تدقيقال ،دامةقياس واإلفصاح عن التنمية املست

وظيفة التدقيق على لثر هذه التطورات أودراسة . باجلزائر الصناعيةاملستقبلية لتدقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات 
 رمبحاوليل البيانات اخلاصة ومن اجل ذلك، سنقوم بتح وبعدها يتم اختبار فرضيات الدراسة، .حوكمة الشركات

   .ه املؤسسات لتسهيل عملية التحليلاالستمارة وإجراء مقارنة بني هذ

  )التنمية املستدامةجوانب قياس واإلفصاح عن ( .حتليل احملور االول من االستمارة 4/3/3/1
وتم هذه األسئلة إىل غاية السؤال السابع،  األوليتكون هذا العنصر من جمموعة األسئلة ممتدة من السؤال 

 هااإلفصاح عن والتنمية املستدامة  أبعاداملتاحة لقياس  بأدواتاملؤسسات حمل الدراسة  استعمال ىمد ةمبعرف
و البعد أمعتمدين يف ذلك على األدوات املتاحة لكل جانب من جوانب التنمية املستدامة سواء البعد االجتماعي 

وكذا التطرق على عمل جملس اإلدارة وباإلشراف على عمليات اإلفصاح  ،مةو البعد الكلي للتنمية املستداأالبيئي 
قيام األطراف ذات املصلحة بطلب معلومات حول األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل األداء  ىتصال ومدواإل

  .املايل ومدى إتاحة الفرصة لألطراف ذات املصلحة املشاركة يف تنفيذ برامج املؤسسة اليت تقوم ا

    التنمية املستدامة جوانب قياس: أوال

  بالنسبة ألداء االجتماعي �

  أبعاد التنمية املستدامة كأحداألدوات املتاحة لقياس األداء االجتماعي : 9-4 اجلدول رقم 

 ال نعم القيـــاس أدوات  املستدامة التنمية أبعاد

 االجتماعي األداء -1

 )  (  )  (   االجتماعياألداء  اسبةحم

 )  (  )   ( SA 8000 االجتماعية واملساءلة االجتماعي التدقيق رمعيا

 )  (  )   ( واألخالقي االجتماعي األداء لقياس AA1000 الثقة معيار

  ..................................................................................أخرى

  من إعداد الباحث :املصدر 

  :ا السؤال كانت وفقا للجدول التايلاإلجابة على هذ
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  للتنمية املستدامة االجتماعيمدى قيام املؤسسة بقياس األداء إجابات أفراد العينة عن  :10-4  دول رقماجل

 ال نعم القيـــاس أدوات  املستدامة التنمية أبعاد

  االجتماعي األداء -1
 

 )√  ( )  (   االجتماعياألداء  اسبةحم

 )√  ( )   ( SA 8000 االجتماعية واملساءلة االجتماعي يقالتدق معيار

 )√  ( )   ( .واألخالقي االجتماعي األداء لقياس AA1000 الثقة معيار

  من إعداد الباحث :املصدر

يؤكدون على   %100بنسبة  األربعةاالمسنت مؤسسات  املستجوبني من أن، نالحظ 10-4 دولانطالقا من اجل �
ال  صناعة االمسنت تفاملؤسسا بتايل، ودوات املتاحة لقياس البعد االجتماعي للتنمية املستدامةعدم استعماهلم لأل

عدم و ،أي أداة قياس اليت ختص هذا االنعدام اهتمام بقياس وتسجيل املعلومات االجتماعية نظرا التويل أي 
املعيار و أ SA 8000 املواصفة القياسيةملواصفة القياسية لقياس األداء االجتماعي مثل اجلوء املؤسسات إىل وضع 

AA1000 اليت تضمن سالمة العاملني  وحىت عدم جلوء املؤسسات إىل وضع نظام إلدارة الصحة و السالمة املهنية
جعل من املؤسسات حمل الدراسة ال تويل  مما ،وتعمل على نشر الوعي والتثقيف فيما خيص بالسالمة املهنية

 - سطيف –مؤسسة عني كبرية  ناملستجوبني م أنيف حني ميكن ذكر  .داء االجتماعيهتمام الكايف لقياس األاإل
، OHSAS 18000حلصوهلا على شهادة نظام الصحة والسالمة املهنية  بتحضرياآلن تقوم  املؤسسة هي أنأكدوا 

اء اىل الزبائن لإلصغاستقصاءات ؤسسات صناعة االمسنت حمل الدراسة تقوم باجراء أن موميكن اإلشارة أيضا إىل 
  .استمرارية الشركة والسهر على تلبية احتياجام املنتظرة لتامني قياس مستوى رضا الزبائندف 

األداء  نأفقد أجابوا بيف كل املؤسسات حمل الدراسة  واحملاسبني خاصة مع املدراء املاليني املقابلةوأثناء عملية  �
، ولكن يف حقيقة األمر احملاسبة العامة  تقيس "التقليدية"لعامة حسب رأيهم يتم قياسه ضمن احملاسبة ا االجتماعي

دون اخذ بعني االعتبار  ،وما يتعلق ا واتباجلوانب اليت متس اجلوانب املالية للبعد االجتماعي كاألجور والر
التقارير  ن من أهم التحديات اليت تواجه مثال معديأكما و .جمالت املسؤولية االجتماعية اليت تؤديها املؤسسة

والقوائم االجتماعية هو صعوبة الفصل بني التكاليف االجتماعية والتكاليف االقتصادية األمر الذي بدوره يؤدي 
على سبيل املثال جند أن تكاليف زيادة أمان املنتج   ،إىل خلق مشاكل يف عملية القياس لكل نشاط بشكل مستقل

لق حالة من الرضا واإلشباع للزبائن، إال انه من جهة ثانية ميكن مثال ميكن النظر إليها بأا تكلفة اجتماعية خل
 .زيادة ربح املؤسسة فاعتبارها تكلفة اقتصادية لزيادة تنافسية املنتج وزيادة نصيبه يف السوق د
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 بالنسبة لألداء البيئي �

  ستدامةكأحد أبعاد التنمية امل البيئياألدوات املتاحة لقياس األداء  :11-4اجلدول رقم  

 ال نعم القيـــاس أدوات  املستدامة التنمية أبعاد

  البيئي األداء -2

 (   ) ) (   البيئياألداء  اسبةحم

 (   ) )  (  14001 االيزوا

 (   ) )   ( 19000 يزو اال ،EMAS األوريب والتدقيق اإلدارة نظام

 ....................................................................................أخرى

  من إعداد الباحث: املصدر

  : التايلاإلجابة على هذا السؤال كانت وفقا جلدول 

  إجابات أفراد العينة عن مدى قيام املؤسسة بقياس األداء البيئي للتنمية املستدامة :12-4 رقمدول اجل

 ال نعم القيـــاس أدوات  املستدامة التنمية أبعاد

  البيئي ءاألدا -2

 )√  ( ) (   البيئياألداء  اسبةحم

 )√  ( )√  ( 14001 االيزوا

 )√  ( )   ( 19000 يزو اال ،EMAS األوريب والتدقيق اإلدارة نظام

  من إعداد الباحث :املصدر

تأكد أن كل املؤسسات ال  12-4 يف اجلدول من خالل إجابات املستجوبني يف املؤسسات األربعة حمل الدراسة �
اليت تسببها نتيجة عملياا التصنيعية ومعاجلتها ألضرار  من األمور البيئيةتسجيل وقياس ألي معلومة  بأيقوم ت

  ".احملاسبة البيئية " باستعمال احملاسبة عن األداء البيئي الناجتة عنها

وذلك  ،نفس الوقت االجيابة نعم وال يف فقد تضمنت، 12 - 4إىل اإلجابة أعاله يف اجلدول رقم  اإلشارةميكن و  �
املستجوبني من مؤسسة عني كبرية  وخنص بذلك ،حمل الدراسة املؤسسات من املستجوبني من %50ما نسبته  ن أل

جيدر . نبعاثات واآلثار اليت تترتب عليهامت التركيز على املؤشرات اليت تسمح بقياس اإل فقد ،ومؤسسة عني توتة
إصدار  14001من طرف املصانع احلاصلة على شهادة أيزو التذكري أن هذه املؤشرات معمول ا فعال 

نتيجة لذلك فهي مطالبة ، حيث أن هذه املواصفة حتتوي من ضمن متطلباا قياس األداء البيئي للمؤسسات.2004
قيادة يطلق عليها الحترام متطلبات هذا النظام والذي يفرض عليها قياس أدائها البيئي من خالل وضع لوحة إب

 ،واليت من خالهلا يتم قياس فعالية نظام اإلدارة البيئية tableau de bord environnementalيادة البيئة قاللوحة 
كما يتم تسطري أهداف بيئية سنوية ويقاس مستوى حتقيق تلك  ،ويتم ذلك من خالل وضع مؤشرات بيئية

 .األهداف بعد مطابقة ما مت حتقيقه مع ما مت التقدير له و تسطريه كأهداف
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الذي  .ال تعتمد هذا املعيارف حمل الدراسة صناعة االمسنت ؤسساتمفان  ،األوريبما عن نظام اإلدارة والتدقيق أ  �
عكس نظام اإلدارة البيئي  ،جيرب املؤسسات على اإلفصاح عن التقارير والقوائم البيئية وتدقيقها من جهات حمايدة

 األموربنشر سياستهم البيئية ومل يشترط أي إفصاح عن  الذي جيرب املؤسسات 14001 واملطابق ملواصفات االيز
 .البيئية

من  إنفاقهاإىل أن التكاليف البيئية اليت يتم  مع رؤساء املؤسسات حمل الدراسة املقابلة وجتدر اإلشارة أثناء عملية �
عتبارها إيتم  "لفالترا"املبالغ اليت يتم إنفاقها على جل التقليل من التلوث الناتج عن العملية التصنيعية وخاصة أ

واجبة على املؤسسة للحد من دون اعتبارها تكاليف بيئية واعتبارها استثمارا يف حد ذاته  ،تكاليف اقتصادية
  .مسريي املؤسساتهذا مما يدل على انعدام الوعي البيئي لدى  .يف ذهنهم التلوث

  )البعد الكلي للتنمية املستدامة(  بالنسبة لألداء املستدام �

  لتنمية املستدامةل الكلياألدوات املتاحة لقياس األداء : 13-4ول رقم  اجلد

 ال نعم القيـــاس أدوات  املستدامة التنمية أبعاد

  )الكلي( املستدام األداء-3
 االجتماعي االقتصادي،( 

 )والبيئي

 

 )  (  )  (  GRI العاملية اإلبالغ مبادرة 

 )  (  )  (   SBSC املستدامة املتوازن األداء بطاقة 

 ...................................................................................أخرى

  من إعداد الباحث: املصدر

   :التايل اإلجابة على هذا السؤال كانت حسب اجلدول

  املستدامة مدى قيام املؤسسة بقياس األداء الكلي للتنمية إجابات أفراد العينة عن : 14- 4دول رقم اجل

 ال نعم القيـــاس أدوات  املستدامة التنمية أبعاد

  )الكلي( املستدام األداء-3
  )والبيئي االجتماعي االقتصادي،( 

 )√  ( )  (  .GRI العاملية اإلبالغ مبادرة 

 )√  ( )  (   .SBSC املستدامة املتوازن األداء بطاقة 

  من إعداد الباحث :املصدر

 املبادرة العاملية إلعداد التقاريرللمؤسسات هو ما يطلق عليه ب املستداما يتعلق بقياس األداء النموذج الناجح فيم إن �
ومهمتها تكمن يف  .Global reporting Initiative GRIو اليت تسمى أيضا مببادرة اإلبالغ العاملية  ،االستدامة

  .التقرير املايلالرفع من طرق التقرير للتنمية املستدامة ملستوى يعادل تلك اخلاصة ب
( ال تقوم بقياس أداءها املستدام 14-4 اجلدولمن خالل اإلجابات وفق  كل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة إن �

غياب  ألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وذلك راجع إىلجتميع لاملتضمن  )البعد الكلي للتنمية املستدامة
موعة من املبادرات اليت ميكن االقتداء ا يف إعداد التقارير حول التنمية اإلدراك الكايف لدى املؤسسات بوجود جم

 أنانه ميكن اإلشارة إىل  إال، Global Reporting Initiative GRI  العامليةمبادرة اإلبالغ واملتمثلة يف  املستدامة
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ختلفة املدارة اإللنظم  مستعملة من طرف املؤسسات االمسنت حمل الدراسة لتطبيقهابعض مؤشرات هذه املبادرة 
و نظام إلدارة البيئة املطابق  2008 -2000إصدار  9001كنظام إدارة اجلودة املطابق للموصفات القياسية أيزو 

إن هذه األنظمة تفرض من املؤسسات اليت تعتمدها على تطبيق . 2004إصدار  14001للمواصفات القياسية إيزو 
هذه املصانع مما يسمح باحترام التطابق مع بعض مؤشرات االقتصادية مجلة من اإلجراءات املعمول ا داخل 

عن مؤشرات األداء االجتماعي اليت نصت عليها مبادرة اإلبالغ  أمااليت نصت عليها مبادرة اإلبالغ العاملية  ةوالبيئي
أدائها تقييم وهذا راجع اىل عدم تبين مؤسسات االمسنت معايري ومواصفات لقياس فهي غائبة متاما العاملية 

 .االجتماعي

إصدار جديد من ايزو على  مؤخراميكن هنا اإلشارة اىل أن مؤسستني حامة بوزيان وحجار السود احلاصلة  �
حيث دف هذه املواصفة اىل تسهيل التكامل مع غريه .  AFAQ AFNORمن طرف اليت مت نشرها 9001:2008

ب أخذها بعني االعتبار، حيث هناك ثالثة أهداف رئيسية من املعايري وهناك بعض التوضيحات األساسية اليت جي
   ::                                                         1هلذا املعيار اجلديد تتمثل فيمايلي

                                      .   ؛                                             )النسخة السابقة( 9001:2000وحتسني فهم ايزو  توضيح -     

   .؛                                        14001:2004حتسني التوافق مع ايزو  -     
 OHSASمثل السالمة املهنية ( مع غريها من معايري نظام اإلدارةتبسيط الطريقة اليت ميكن أن تكون متكاملة  -     

18000(. 

اليت تعد من أهم  املستدامة تقوم بتبين بطاقة األداء املتوازن ال نفس اجلدول حسب كل مؤسسات حمل الدراسة إن �
    .واليت لقيت االنتشار الواسع على الساحة الدوليةاألدوات املستعملة لقياس األداء املستدام 

عتاد على األداء املايل املاضافة اىل  ؤسسات حمل الدراسة تقوم بقياس أداها البيئيما ميكن استنتاجه أن امل
  .إال أنه يالحظ غياب أداة تسمح بقياس األداء االجتماعي قياسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  1http://www.afnor.org: Iso 9001:2008 :من املعلومات حول هذا اإلصدار االطالع على املوقع التايل ملزيد
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 التنمية املستدامة جوانب عناإلفصاح  �

 كيفية اإلفصاح عن جوانب التنمية املستدامة : 15- 4دول رقم اجل

  .؟ تؤديها اليت املستدامة التنمية جوانب عن  عادة املؤسسة تفصح كيف-4

  )ا(

  

  

 ائموقو تقارير

 منفصلة

 القوائم ضمن

 املالية

 يتم ال

 عنها اإلفصاح

 )  (  (   )  (   )  )والبيئي االجتماعي االقتصادي، ( املستدام األداء -أ 

 )  (  (   ) (   )  االجتماعي األداء -ب

 )  (  (   ) (   ) البيئي األداء -د

  ....................................................................................................:ذكرها يرجى أخرى وسائل

  من إعداد الباحث: املصدر

  :على هذا السؤال كانت وفق اجلدول التايلاإلجابة كانت 

  عن جوانب التنمية املستدامة حفصا مدى قيام املؤسسة بإل إجابات أفراد العينة عن :16- 4 رقماجلدول 

  

  

 وقوائم تقارير

 ةمنفصل

 القوائم ضمن

 املالية

 يتم ال

 عنها اإلفصاح

 ) √ ( (   )  (   )  )والبيئي االجتماعي االقتصادي، ( املستدام األداء -أ 

 ) √ ( (   ) (   )  االجتماعي األداء -ب

 )√  ( (   ) (   ) البيئي األداء -د

  من إعداد الباحث :املصدر

 أنتبني  16-4وفق اجلدول رقم  المسنت حمل الدراسةا صناعة ؤسساتم املستجوبني من جاباتإمن خالل  �

 ،تقارير سنوية عن التنمية املستدامةيف األداء املستدام  عن حال يقومون باإلفصا أم أنيؤكدون  % 100مانسبته 

ن بأي إفصاح ال يف اال ال يقوموو ،واالجتماعي البيئياألداء االقتصادي،  للنتائجاليت حتتوي على جتميع 

ولكن مت اإلشارة إىل االفصاح عن بعض اجلوانب البيئية  ،يف تقارير منفصلة تماعي وال يف اال البيئياالج

من خالل وسائل  تلك اجلوانب اإلفصاح عن يتمالو ،اليت تترتب عليها أعباء مالية واالجتماعية ضمن القوائم املالية

 أنيتطلب من املسجلني  14001 ويزأن االإلشارة اىل ال انه ميكن اإ .وغريها من وسائل اإلعالمالصحف واالت 

غلبها حاصلة على هذه أيقوموا بنشر سياسام البيئية ومل تتطلب أي افصاحات أخرى واملؤسسات حمل الدراسة 

مما ترتب عليهم نشر سياستهم  - باتنة - ومؤسسة عني التوتة - سطيف - وهي مؤسسة االمسنت لعني كبرية الشهادة

يقوموا باإلفصاح ونشر قوائم بيئية لكن  أننظام اإلدارة والتدقيق األوريب الذي يتطلب من املسجلني  أنال إالبيئية، 
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.  ما سبقت اإلشارة االمسنت يف اجلزائر حاصلة على هذا النظام صناعة هذا النظام وال مؤسسة من املؤسسات

إلدراك الكايف لدي   او حىتأي فكرة  املؤسسات حمل الدراسة ليس لديها أنالسبب كذلك يعود كما سبق القول 

مسريي املؤسسات بوجود جمموعة من املبادرات العاملية اليت ميكن االقتداء ا يف إعداد التقارير حول التنمية 

    .املستدامة و حول كيفية اإلفصاح ا

دراسة ال تشتمل حمل ال مؤسسات صناعة االمسنتالنظم احملاسبية املطبقة اآلن يف مما سبق ميكن القول أن 
ن كل ما يتم اإلفصاح عنه يف التقارير والقوائم أعلى الطرق اخلاصة باحملاسبة عن األنشطة االجتماعية والبيئية، و

 ،املالية من معلومات خاصة باألنشطة االجتماعية ال خترج عن حدود تلك األنشطة اليت يترتب عليها أعباء مالية
زء من املعلومات اليت تتعلق باألنشطة االقتصادية، وليس بوصفها تتعلق مبدى ويتم اإلفصاح عنها على أساس أا ج
وال يترتب ،  أما املعلومات اليت ختص األنشطة االجتماعية للمجتمع والبيئية مسامهة املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية

تطاير من ممارستها ألنشطتها فال يتم عليها أعباء مالية مثل مسامهة الشركة يف تلويث البيئة نتيجة لألتربة والغبار امل
مما يستدعي بذل اجلهود لدراسة املشكالت  ،اإلفصاح عنها يف القوائم املالية اليت تقوم املؤسسات بنشرها سنويا

 .املتعلقة بعمليات اإلفصاح عن جوانب التنمية املستدامة وإجياد احللول املناسبة هلا

  :  مجلة من األسباب ميكن ذكر أمههاإىل أيضا راجع من وجهة نظرنا هذا الغيابو
االجتماعية والبيئية، فنظام  اجلوانبجيرب املؤسسات على اإلفصاح  الذي تشريعالقوانني وال غياب  �

، هذا املالية السنوية بالقوائماإلفصاح الوحيد والذي يكتسي الطابع اإلجباري هو ذلك الذي يتعلق 
بالنسبة لشركات األسهم  م1975تجاري اجلزائري لسنة ن كان موجودا يف القانون الإاألخري وحىت و

بالنسبة لألشكال القانونية األخرى للشركات وهذا  م2005ال منذ سنة إفانه مل تشرع اجلزائر يف تطبيقه 
 .   يف إطار صياغة مجلة من القوانني اليت تدخل ضمن تأهيل احمليط االقتصادي اجلزائري

خاصة منها تلك الناشطة يف جمال محاية البيئة  معيات واملنظماتاملتمثلة يف اجل غياب مجاعات الضغط �
 .تقاريرها املالية إىلضافة إ اليت تفرض على املؤسسات القيام مبثل هذا اإلفصاح

تتعامل وتتفاعل مع دائرة صغرية من  يما مييز املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر أنه معظمها مغلق وه أن �
 .شركاء وتعمل يف ظل أدىن مستوى من اإلفصاحاألطراف وهم املستثمرين وال
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  واملشاركة يف تنفيذ برامج املؤسسة األطراف ذات املصلحةمعلومات حول :17-4  دول رقماجل  
  ال  نعم  )ب(

 (   ) ) (    باإلشراف على عمليات اإلفصاح واالتصال؟  اإلدارة جملس يقوم هل-5

  (   ) (   )  املايل؟ األداء اىل إضافة والبيئي االجتماعي األداء حول معلومات املصلحة ذات األطراف يطلب هل -6

  (   ) (   )  هل يتم إتاحة الفرصة اىل األطراف ذات املصلحة للمشاركة يف تنفيذ برامج املؤسسة اليت تقوم ا ؟ -7

  من إعداد الباحث: املصدر

  :اجلدول التايل كانت اإلجابة وفق 5 النسبة للسؤال رقم

 باإلشراف على عمليات اإلفصاح واالتصال  اإلدارة جملسمدى قيام إجابات أفراد العينة عن  : 18-4  رقمل اجلدو

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  %100  24  نعم

  00  00  ال

  %100  24  اموع

  من إعداد الباحث :املصدر

  التايلكانت اإلجابة وفق اجلدول  6 بالنسبة للسؤال رقم

 االجتماعي األداء حول معلومات املصلحة ذات األطراف طلبمدى  جابات أفراد العينة عنإ : 19-4 رقماجلدول 

  والبيئي

  من إعداد الباحث :املصدر

  :التايلكانت اإلجابة وفق اجلدول  7بالنسبة للسؤال رقم

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  %37.5  09  نعم

  %62.5  15  ال

  %100  24  اموع
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املصلحة للمشاركة يف تنفيذ برامج إتاحة الفرصة اىل األطراف ذات مدى بات أفراد العينة عن إجا :20-4 دول رقماجل

  املؤسسة

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  %45.83  11  نعم

  %54.16  13  ال

  %100  24  اموع

  من إعداد الباحث :املصدر

مؤسسات حمل الدراسة يقوم فعال جملس  أننالحظ  ،18-4 إجابة املستجوبني من خالل اجلدول رقممن خالل  �
هذه احلالة  أن األربعة املؤسسات املستجوبني من أكدعلى عمليات االفصاح واالتصال ولكن  فباإلشرااإلدارة 

على عكس  اإلشراف . املالية اليت تقوم املؤسسات بالفصاح عنهاوالقوائم ختص األداء املايل واملتمثلة يف التقارير 
ال فوعليه  .منعدم متاما لدى املؤسسات األربعة اإلفصاحن إئية واالجتماعية ألنه كما سبق القول قعلى األمور البي

لية كشف البيانات مسؤولون عن اإلشراف على عماملؤسسات االمسنت إن يكونوا أعضاء جمالس اإلدارة بد على 
 املؤسسة و أنشطتها وسياساالتواصل معهم، مبا يساعد على حتسني فهم اجلمهور هليكل او ألصحاب املصلحة

  .اليت تعمل فيه احمللي وأدائها فيما يتعلق باملعايري البيئية و األخالقية، وعالقة الشركة باتمع
لطلب ذات املصلحة  األطراف ه ال يوجد  إحلاح من خمتلف ان يالحظ، 19-4 أما اإلجابة وفق اجلدول رقم �

تجاهل املؤسسات وعدم قدرا لساعد جنده م ومن وجهة نظرناتماعية، البيئية واالج بمعلومات حول اجلوان
ستجابة لطلبات هذه األطراف، هذا وقد جل اإلأمن  ،لتعرف على متطلبات ورغبات األطراف ذات املصلحة

هناك طلب من مديرية البيئة ملعلومات حول األمور البيئية  ملدى قيام  أن املستجوبني من املؤسسات األربعةأضاف 
 . هتمام باجلانب البيئي وقيامها باحلد من التلوث عن املصانعت باإلاملؤسسا

تقوم بإتاحة الفرصة أحيانا بإشراك األطراف ذات   ،20-4حسب اجلدول رقم  ن املؤسسات حمل الدراسةأو �
  .  املصلحة يف تنفيذ براجمها خاصة العمال وليس بشكل دائم

وثيقة الصلة بني تطبيق قواعد احلوكمة واملعلومات املقدمة  نه هناك عالقةأإىل يف هذا احملور جتدر اإلشارة 
 أنن تطبيق هذه القواعد يؤثر على درجة ومستوى اإلفصاح مما يؤكد أالتنمية املستدامة، و أون االستدامة أبش

فإذا  ،ر بهالشركات وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما على األخر ويتأثوظاهرة حوكمة اإلفصاح والشفافية 
حوكمة إطار إجراءات  فان ،املبادئ اليت تقوم عليها حوكمة الشركات أهممن  اإلفصاح والشفافية كان

تطبيق قواعد حوكمة الشركات هو إعادة  نأوالتنمية املستدامة جوانب ن حيقق اإلفصاح عن أ  الشركات جيب
احلوكمة " الشاملتحكم املؤسسي ومنه قدرة املؤسسة على ال ،الثقة يف املعلومات املقدمة عن التنمية املستدامة
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تقارير التنمية املستدامة من أهم  أواالجتماعية  أو/تقارير البيئية سواء ن املعلومات اليت تنتجهاأ رباعتبا "الشاملة
   .عليها لقياس خمتلف املخاطر بأنواعها املختلفة اليت قد حتيط باملؤسسة االقتصادية دالركائز اليت ميكن االعتما

يعد مطلبا ضروريا حىت يعكس الواقع احلقيقي للمؤسسات  والشفافية ن اإلفصاحأن نستنتج أومنه ميكن 
جل التأكد من حسن إدارا بأسلوب أمن  ،ومدى التزامها بالقوانني والتعليمات اليت تقررها اجلهات املسؤولة

ويف الوقت  ،راف ذات العالقةىل محاية أموال املسامهني وتوفري معلومات عادلة و شفافة جلميع األطإعلمي يؤدي 
وبتايل فان إلزام املؤسسات بتطبيق مبادئ وقواعد  ،اء جملس اإلدارة وحماسبتهمنفسه توفر أداة جيدة للحكم على أد

 .  مبا تتضمنه من إفصاح وشفافية ستدامةاإلحوكمة الشركات يؤدي بالضرورة اىل رفع جودة تقارير 

بيئي، اجتماعي (  جوانب التنمية املستدامةحمل الدراسة تقوم بتقومي  مصانع االمسنت أنوميكن القول إمجاال 
 :عن طريق مايلي) إضافة إىل األداء املايل

لقياس األداء  14001 وضمن متطلبات مواصفة اال يزلوحات القيادة البيئية لقياس األداء البيئي اليت تعترب  �
 ؛)مؤسسة عني توتة باتنة - مؤسسة عني كبرية سطيف( البيئي 

لوحات قيادة اجلودة لقياس فعاليات العمليات الداخلية اليت تعترب كذلك ضمن متطلبات مواصفة االيزوا  �
 هي مؤسسة حجار السود 2008 مؤسسة احلاصلة على شهادة اجلودة صيغة(  2008، 2000اصدرا  9001

 ؛)سكيكدة، ومؤسسة حامة بوزيان سكيكدة

االمسنت لإلصغاء اىل الزبائن دف قياس مستوى رضا  استقصاءات اليت تقوم ا كل مؤسسات صناعة �
  ؛استمرارية الشركة والسهر على تلبية احتياجام املنتظرة لتامني الزبائن

 .الدراسةمن طرف كل املؤسسات حمل  هالقوائم املالية لقياس األداء املايل املعتاد علي التقارير و بالضافة إىل �

األداء عن  واإلفصاحبقياس  املؤسسات الصناعية تقوم :بـ وىل املتعلقةاختبار الفرضية العامة األ 4/3/3/1

   .املايل األداءاالجتماعي والبيئي إضافة إىل 

         استخدام اختبار الثنائيمت التالية وقد حيث مت اختبار هذه الفرضية مبجموعة من الفرضيات اجلزئية
Binomial Test   

    بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة تماعي والبيئياألداء االجقياس : القاعدة األوىل

  .تقوم املؤسسات الصناعية بقياس األداء االجتماعي للتنمية املستدامة :الفرضية الفرعية األوىل

  لقياس األداء االجتماعي للتنمية املستدامة Binomialنتائج اختبار  : 21- 4 دول رقماجل

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test Prop. Exact Sig. (2-

tailed) 

قياس األداء 

 االجتماعي

Group 1 .00 24 1.00 .50 .000 

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر
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 اليت مت احتساا مباشرة من برنامج Sigميكن التوصل إىل احتيار الفرضية عن طريق االعتماد على قيمة 

spss حالة كون قيمة  ففيSig الفرض العدم  رفضن 0.05 صغر منأH0  القائلp = 0.5  ، حيثp  هو احتمال

الفرضيتني ونكتب  ،p ≠ 0.5ن أالقائل ب H1البديل الفرض  ونقبل، "ال"أو إجابة " نعم"احلصول على إجابة 

  :كما يلي (l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative)  الصفرية والبديلة

H1 : p > 0.5    �  �   H0 : p ≤ 0.5  

 0.05 صغر منأوهي  Sig = 0.00 قيمة أنيتبني  21-4 رقم اجلدول خاللمن  Sig قيمة إىل بالنظرو

ن النسبة ختتلف أونقبل الفرض البديل القائل ب ،0.05القيمة ن النسبة مساوية أفرض العدم القائل ب نرفضوبتايل 
تتركز عند الصفر، هذا ما يؤكد لنا قبول  21- 4 ماجلدول رقحسب  اإلجابات أن، وباعتبار 0.05عن النسبة 
ن املؤسسات حمل الدراسة ال تقوم بقياس األداء االجتماعي للتنمية أالقائل ب) الفرضية الصفرية( فرض العدم

  .ن املؤسسات الصناعية تقوم بقياس األداء االجتماعي للتنمية املستدامةأالبديلة القائل ب املستدامة، ورفض الفرضية

   تقوم املؤسسات الصناعية بقياس األداء البيئي للتنمية املستدامة: ضية الفرعية الثانيةالفر

  لقياس األداء البيئي للتنمية املستدامة Binomialنتائج اختبار  :22-4دول رقم اجل

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test Prop. Exact Sig. (2-

tailed) 

 األداء قياس

  البيئي

Group 1 1.00 12 .50 .50 1.000 

Group 2 .00 12 .50  

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

فرض العدم القائل  قبلوبتايل ن 0.05 من كربأوهي  Sig = 1.00 قيمة أن نالحظ 22-4 اجلدول ىلإ بالنظر

، وباعتبار  p ≠ 0.5النسبة ختتلف عن النسبة  أنونرفض الفرض البديل القائل ب  p = 0.5 القيمةن النسبة مساوية أب
الفرضية ( ، هذا ما يؤكد لنا قبول فرض العدم 2/1النصف تتركز عند  22-4 رقم اإلجابات حسب اجلدول أن

للتنمية املستدامة، ورفض الفرضية البديلة  البيئين املؤسسات حمل الدراسة ال تقوم بقياس األداء أالقائل ب) الصفرية
       .للتنمية املستدامة البيئيان املؤسسات الصناعية تقوم بقياس األداء القائل ب

تقوم بقياس  - باتنة- وعني توتة  -سطيف- من املستجوبني من املؤسستني عني كبريةوما قد مت مالحظته 
حمققة عند  ستدامةللتنمية امل لقياس األداء البيئي لفرعية الثانيةن الفرضية اأأي  14001 االيزواألداء البيئي عن طريق 

 هذه الفرضية غري حمققة - سكيكدة - وحجار السود - قسنطينة- ما املؤسستني حامة بوزيانأملؤسستني اهاتني 
  .هلتني املؤسستني األخريتني وبتايل رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدم
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 ذج الناجح فيما يتعلق بقياسالنمو عن التنمية املستدامة، كما سبق القولأما قيما خيص التقرير واإلفصاح 
و اليت تسمى  االستدامة املبادرة العاملية إلعداد التقاريرللمؤسسات هو ما يطلق عليه ب املستداماألداء عن  واإلفصاح

ومهمتها تكمن يف الرفع من طرق التقرير  .Global reporting Initiative GRIأيضا مببادرة اإلبالغ العاملية 
كما سبقت اإلشارة فهي غري مستعملة من طرف . ستوى يعادل تلك اخلاصة بالتقرير املايلللتنمية املستدامة مل

  .املؤسسات صناعة االمسنت حمل الدراسة

    للمؤسسات حمل الدراسة والبيئي بالنسبة االجتماعي األداء عن اإلفصاح :القاعدة الثانية    

  عن األداء االجتماعي للتنمية املستدامة حفصا تقوم املؤسسات حمل الدراسة بإل: الفرضية الفرعية االوىل

  للتنمية املستدامة عن األداء االجتماعي لإلفصاح Binomialنتائج اختبار :23- 4دول رقم اجل
 

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

اإلفصاح عن 
 األداء االجتماعي

Group 1 .00 24 1.00 .50 .000 

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

وبتايل  0.05 وهي اصغر من Sig = 0.00من خالل اجلدول يتبني ان قيمة  Sigبالنظر إىل قيمة 

 ≠ pالفرض البديل القائل بان النسبة ختتلف عن   قيلون   p = 0.5فرض العدم القائل بان النسبة مساوية  رفضن

( تتركز عند الصفر، هذا ما يؤكد لنا قبول فرض العدم 23-4رقم اإلجابات حسب اجلدول وباعتبار ان  0.5
للتنمية املستدامة،  باإلفصاح عن األداء االجتماعيالقائل بان املؤسسات حمل الدراسة ال تقوم ) الفرضية الصفرية

  االجتماعي للتنمية املستدامة تقوم باإلفصاح عن األداءورفض الفرضية البديلة القائل بان املؤسسات الصناعية 

  للتنمية املستدامة لبيئيعن األداء ا حفصا تقوم املؤسسات حمل الدراسة بإل :الفرضية الفرعية الثانية

  للتنمية املستدامة عن األداء البيئي لإلفصاح Binomialنتائج اختبار :24- 4 دول رقماجل

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

اإلفصاح عن األداء 
 البيئي

Group 1 .00 24 1.00 .50 .000 

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

 0.05 وهي اصغر من Sig = 0.00قيمة  أنيتبني  25 من خالل اجلدول رقم Sigبالنظر إىل قيمة 

               بديل القائل بان النسبة ختتلف عنونقيل الفرض ال   p = 0.5ة فرض العدم القائل بان النسبة مساوي رفضوبتايل ن
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p ≠ 0.5 تتركز عند الصفر، هذا ما يؤكد لنا قبول فرض العدم 24-4رقم ، وباعتبار ان اإلجابات حسب اجلدول  
ي للتنمية املستدامة، ورفض القائل بان املؤسسات حمل الدراسة ال تقوم باإلفصاح عن األداء البيئالفرضية الصفرية 

  .الفرضية البديلة القائل بان املؤسسات الصناعية تقوم باإلفصاح عن األداء البيئي للتنمية املستدامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : القول حول الفرضية األوىل خالل عمليات االختبار ميكنمن  �

  :نأقبول فرضية العدم القائل ب �

تقوم بقياس واإلفصاح عن األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل أدائها املايللصناعية ال املؤسسات ا
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  ) االجتماعيلألداء  الداخلي واخلارجي تدقيق(  حتليل احملور الثاين من االستمارة 4/3/3/3

  خلارجي لألداء االجتماعي للمؤسسةتدقيق الداخلي وا: أوال 

  بفحص اجلوانبمدى قيام املدققني الداخليني واخلارجني إجابات أفراد العينة عن : 25-4  دول رقماجل

  االجتماعية

  

  من إعداد الباحث :املصدر

                                                 
  .وانب تلقى االهتمام الواسع من طرف املدققيني اخلارجينيختص هذه اإلجابات مستجوبني املؤسسات وليس املدققني اخلارجيني فيما إذا كانت تلك اجل 1

  ؟هل تقوم املؤسسة بفحص اجلوانب االجتماعية التالية
 

 1ارجياخلدقق امل داخليالدقق امل

  اإلجابة 
  االجيابية

  النسبة
% 

  اإلجابة 
 االجيابية

  النسبة
% 

  00  00  /  /  ."إن وجدت"تدقيق والتحقق من التقارير والقوائم االجتماعية 

 100 24 100 24 . رتبات واملكافآت واحلوافز واملنحاملبالغ األجور وفحص وتدقيق م -أ 

 100 24 100 24 .فحص وتدقيق نظم إعانات الوفاة ومكافآت التقاعد واملعاشات اإلضافية -ب

فحص وتدقيق إحصائيات إصابات العمل وإصابات األمراض املهنية واملبالغ  ج

 .فاملنفقة على املراكز الطبية ووحدات اإلسعا
24 100 24 100 

رحالت املصايف واحلفالت واألنشطة  ،تدقيق تكاليف بعثات احلج والعمرة د 

 .الرياضية
24 100 24 100 

 100 24 62.5 15 .فحص وتدقيق نظم تكاليف اإلنتاج ونظم التسعري -ه

 00 00 00 00 .مدى صدق اإلعالنات عن املنتجاتفحص وتدقيق  -و

 100 24 100 24 .عمالء عن السلع واخلدمات املقدمةفحص شكاوي ومقترحات ال -ز

 00 00 00 00 .فحص برامج املؤسسة وجهودها يف حل مشكالت اإلسكان -ح

فحص ودراسة مبالغ ونوعيات الغرامات واملخالفات اليت وقعت على  -ط
املنظمة كنتيجة للتخلص من نفايات اإلنتاج بطريقة غري سليمة أو تلويث اهلواء 

 .أو املاء

24 100 24 100 

فحص سياسات  البيع والتسويق والتخزين للتحقق من ان املؤسسة ال  -ي
 .متارس أساليب ملتوية خللق أزمات مصطنعة باألسواق

08 33.33 00 00 

التحقق من ان املؤسسة قد بذلت كافة اجلهود لتحقيق األهداف اليت رمت - م

  .إليها الدولة
08  33.33  00  00  
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أجابوا إجابة  املستجوبني من مؤسسات االمسنت  نإاإلجابة على تدقيق والتحقق من التقارير والقوائم االجتماعية ف �
ي اليت تقوم بقياس واإلفصاح هألا  ،عن األداء االجتماعيلمحاسبة ستعماهلم لإ عدمهذا ل %100بنسبة  منطقية

 .عن األمور االجتماعية

إجراءات فحص األداء االجتماعي جتاه العاملني ب ن املؤسسات تقوم أإجابات املستجوبني باملالحظ من خالل  �

من خالل تأكدها رجي و اخلاأاملدقق الداخلي  اقام أسواء  أ، ب، ج، د من خالل األجزاء %100بنسبة 
ن املؤسسات تقوم بتدريب العمال داخل أاملستجوبني  وقد أضاف ،قبل املؤسسة نوسدادها م هامن دفعوالتحقق 
حيث تعترب هذه اإلجراءات من خالل قيام  ،وتقييم هذا التعداد من املتدربني خاصة يف جمال اجلودة والبيئةاملؤسسة 

احلوافز  اليت تساعد على زيادة إنتاجية العمال وهذا ما يعود بالفائدة إحدى  ،املؤسسات حبفظ حقوق العاملني
خللق واملسؤولية االجتماعية يف هذا اال تتبلور من خالل العمل على توفري كافة العوامل الالزمة  .على املؤسسات

 . املؤسسةوتعميق حالة من الوالء واالنتماء من قبل العاملني اجتاه 

كانت فقد  ونظم التسعري اإلنتاجتدقيق نظم تكاليف لبالنسبة  ،العمالء اجتاهألداء االجتماعي إجراء فحص اعن ما أ �
 أمانتاج ونظم التسعري قوم بتقييم نظم تكاليف اإلي ن املدقق الداخليأب %62.5:ـتقدر ب ةاالجيابي اإلجاباتنسبة 

التسعري تتحكم فيه الدولة وهذا من  نأميكن اإلشارة ب لكن ،%100 اإلجابات عن املدقق اخلارجي فكانت بنسبة 
بتقيم تكاليفها   GROUPE GICA خالل قيام كل املؤسسات االمسنت التابعة للمجمع الصناعي المسنت اجلزائر

 مراجعتها ومدى مطابقتها مع األسعار املقررة من قبل الوزارة حبيث يتم ،لذلكحتديد األسعار وفقا  يتم بعد ذلك
مع األسعار اليت حددت  ببشكل موحد حبيث يتناس من االمسنت بتحديد أسعار املنتوجوبعد ذلك تقوم الدولة 

من  %100 ن اإلجابة كانت سلبيةإف املنتجات عن اإلعالنات صدق مدىما عن تدقيق أ. من طرف املؤسسات
نسبة للسوق كرب من العرض بالألب طنه كيف ميكن القيام ذه العملية والأوتربير ذلك  ،طرف املؤسسات األربعة

زالت نتاج من منتوج االمسنت الن اجلزائر رغم رفع اإلأخاصة و ،منطقية من وجهة نظرنا ةجيابإاجلزائرية وتعترب 
فحص شكاوي ومقترحات العمالء عن السلع ما عن أ. ستراد االمسنت لتغطية العجز الوطين من هذه املادةإتقوم ب

ا من خالل إجراء املؤسسات تقوم  مبعىن ، %100نسبة فان اإلجابة كانت اجيابية ب واخلدمات املقدمة
 اليت تقوم ا كل مؤسسات صناعة االمسنت لإلصغاء اىل الزبائن دف قياس مستوى رضا الزبائن استقصاءات

 ألنهمماثلة  اإلجابةفكانت ما املدقق اخلارجي أ .استمرارية الشركة والسهر على تلبية احتياجام املنتظرة لتامني
اإلدارة من وجود األمان الكامل عند استخدام السلع واخلدمات ومن تالفيها ورضاء ختذته إم باالطالع على ما يقو

 .العمالء بشكل عام

كانت إجابام كلها  املؤسسات األربعة املستجوبني من نإف ،ما عن إجراءات تدقيق األداء االجتماعي جتاه اتمعأ �
فحص ودراسة مبالغ ونوعيات الغرامات واملخالفات اليت وقعت على  متقو، حبيث املؤسسات %100 اجيابية

 ،يف احملافظة على البيئة ومحايتها من التلوث بكافة أشكالهمن تلويث اهلواء للتحقق من كنتيجة للتخلص  املؤسسة
  ... اإلسكان كجهودها يف حل مشكالت اجتاه اتمع ةأمهية مبسؤوليتها االجتماعي أيال تويل  فاملؤسسات ذلك ماعد



        دراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعية        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 176

أن ب %33.33ن اإلجابات كانت بنسبة إف ،ص وتدقيق األداء االجتماعي اجتاه املالكحف عن إجراءات أما �
ن أ، ومت إضافة بحتت امللكية العامة وهدفها هو حتقيق األهداف اليت رمت إليها الدولةمؤسسات صناعة االمسنت 

للتحقق من كافة جهود  GROUPE GICA نت اجلزائرهذا النوع من اإلجراء يقوم ا امع الصناعي المس
 .الدولة لتحقيق ما ترقى إليه املؤسسات

قوانني كذلك على يتم االعتماد  انه مع رؤساء املؤسسات حمل الدراسة فقد مت اإلشارة إىل املقابلة وأثناء عملية �
اليت تقوم ا خاصة مبا يتعلق  االجتماعية ببعض ااالتلعمل والسهر على تطبيقها من اجل احلكم باالهتمام ا

 .قيام بعملية تدقيق االداء االجتماعيإال أن هذه الوحدة غري كافية فالبد من ، بالعمال

املؤسسات حمل الدراسة تقوم بفحص عدد حمدود من اجلوانب االجتماعية، وبتايل  أنما ميكن استنتاجه 
للمؤسسات  وليس على األثر االجتماعيلى األثر املايل اخلارجي هلذه الربامج تنصب ع وفعمليات التدقيق الداخلي 

ممارسة تدقيق األداء االجتماعي  أنميكن مالحظة  ما هذا من جهة، ومن جهة أخرى صناعة االمسنت حمل الدراسة
بالنسبة للمؤسسة ضمن عمله املعتاد من جانب حتقيق األبعاد االجتماعية ذات الطبيعة  يقوم به املدقق الداخلي

ة للتأكد من صحتها عن طريق فحص املستندات والسجالت املؤسسة املرتبطة بالنشاط االجتماعي للمؤسسة، املالي
ما املمارسة الفعلية ذات الطبيعة املميزة لتدقيق األداء االجتماعي تكون من جهة خارجية عن املؤسسة أ تتضمنها

  :أسباب عديدة إىلويرجع ذلك 
 لنسبة للنشاط االجتماعي على نتائجها؛ن اتمع صاحب املصلحة باحىت يطمئ �

 .حتديد الرؤية الصحيحة بالنسبة ملسؤوليتها االجتماعية داخل املؤسسة من املؤسسةحىت تساعد  �

  اآلثار احلوكمية لتدقيق االداء االجتماعي: ثانيا 

  ء االجتماعيإجابات أفراد العينة عن مدى حتقق حوكمة الشركات عن طريق تدقيق األدا :26-4دول رقم اجل    

  :إىل أي مدى تعتقد ان قيام مؤسستك بتدقيق أدائها االجتماعي يؤدي إىل
االحنراف   املتوسط

  املعياري

درجة 

  املوافقة

  موافق بشدة 44843, 4,8750 .زيادة مصداقية اإلفصاح االجتماعي - أ

 موافق بشدة 48154, 4,8333 .تفعيل الرقابة االجتماعية -ب

 موافق بشدة 35864, 4,0417  .سسة مبسؤوليتها االجتماعيةتفعيل اهتمام املؤ -ج

  من إعداد الباحث :املصدر
 :ـب وتقدراجيابية  النسبة إجابات أفراد عينة الدراسة كانتأن  26-4اجلدول ما ميكن مالحظته من خالل

مرتبة حسب  وكانت) موافق بشدة(كلها بدرجة موافقة  ،احملدد على سلم ليكرت 05ريبة من العد قأي  91.67%
  .درجة األمهية بالنسبة للمستجوبني من املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

  



        دراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعيةدراسة لبعض المؤسسات الصناعية        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع 

 177

  االجتماعي  الداخلي واخلارجي لألداءاخلاصة بتدقيق  احملور الثايناختبار الفرضية  4/3/3/4

  ملدى قيام املدقق الداخلي لفحص اجلوانب االجتماعية Binomialنتائج اختبار :27-4دول رقم اجل
 

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Exact Sig. (2-
tailed) 

الداخلي تدقيق 
االجتماعي لألداء  

Group 1 9.00 8 .33 .50 .000 

Group 2 8.00 16 .67   

Total  24 1.00  

   spssخمرجات برنامج  :املصدر

وبتايل  0.05 صغر منأوهي  Sig = 0.00 ةقيم أنيتبني  27-4 من خالل اجلدول Sig قيمةإىل  بالنظر

ونقبل الفرض البديل القائل بان النسبة ختتلف عن  0.05القيمة فرض العدم القائل بان النسبة مساوية  نرفض
، هذا ما يؤكد لنا قبول الفرضية واحدتتركز عند ال أعالهاإلجابات حسب اجلدول  أنوباعتبار  0.05النسبة 

 سات حمل الدراسة يقوم املدقق الداخلي بتقييم األداء االجتماعي، ورفض الفرضية الصفريةالبديلة القائل بان املؤس
  قيام املدقق اخلارجي لفحص اجلوانب االجتماعية لعدم

  لفحص اجلوانب االجتماعية ارجيملدى قيام املدقق اخل Binomialنتائج اختبار : 28-4 دول رقماجل
 

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Exact Sig. (2-
tailed) 

 اخلارجي  تدقيقال
االجتماعي  داءلأل  

Group 1 7.0 24 1.00 .50 .0015 

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

 رفضوبتايل ن 0.05 وهي اصغر من Sig = 0.015من خالل اجلدول يتبني ان قيمة  Sigبالنظر إىل قيمة 
، p ≠ 0.5ونقبل الفرض البديل القائل بان النسبة ختتلف عن     p = 0.5ائل بان النسبة مساوية فرض العدم الق

ن أالقائل ب ا قبول فرض البديل، هذا ما يؤكد لنواحدال تتركز عند  30رقم وباعتبار ان اإلجابات حسب اجلدول 
خلارجيني ، ورفض الفرضية الصفرية املؤسسات حمل الدراسة تقوم بتدقيق أدائها االجتماعي من طرف املدققني ا

  .ن املؤسسات ال تقوم بتدقيق أدائها االجتماعي من طرف املدققني اخلارجينيأالقائلة ب
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االجتماعيألثار احلوكمية للتدقيق األداء ا  T نتائج اختبار  :29-4 دول رقماجل   

One-Sample Test 
 Test Value = 3                                        
 t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

اثر حوكمة 
 الشركات

20.208 23 .000 1.58333 1.4212 1.7454 

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

اجلدولية وذلك بدرجة  T مع قيمة )20.208(احملسوبة وهي  Tميكن مقارنة قيمة  29- 4من خالل اجلدول 
 3حيث نرفض فرض العدم القائل ان املتوسط احلسايب ال خيتلف معنويا عن القيمة  ،%5ومبستوى داللة  23حرية 

هلذه النتيجة أيضا عن طريق وميكن التوصل اكرب من القيمة اجلدولية،  Tيف حال قيمة  % 5عند مستوى داللة 

 0.05 اصغر من Sigففي حالة كون قيمة ، spss ا مباشرة من برنامجاليت مت احتساSig قيمة االعتماد على 
، ونقبل الفرض البديل القائل بان الوسط احلسايب 3نرفض فرض العدم القائل بان الوسط احلسايب يساوي القيمة 

د القيمة ، حيث مت حتدي، وبالنظر إىل إشارة املتوسط ميكن معرفة أماكن تركز اإلجابات3خيتلف معنويا عن القيمة 
وإذا كانت  2و 1فإذا كانت إشارة املتوسط سالبة، هذا يعين  ان اإلجابات تتركز بني  3املعيارية للمتوسط بالقيمة 

  .5 و 4تتركز بني ن اإلجابات أموجبة، هذا يعين 
وبتايل نرفض فرض العدم القائل ان  0.05وهي اصغر من  Sig = 0.00 من خالل اجلدول تبني ان قيمة

، ومبا ان 3ونقبل الفرض البديل القائل ان الوسط خيتلف معنويا عن القيمة  3سايب يساوي القيمة الوسط احل
  . هذا ان تدقيق األداء االجتماعي له اثر على حوكمة الشركات 5و 4اإلجابات تتركز بني 

  
  
  
  
  
  
  
  

 :الثانيةالفرضية  �

 بتدقيق األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل األداء املايل نويواخلارج نالداخليو ونيقوم املدقق

 .باملؤسسات الصناعية

  :نأب ةالقائل البديلةفرضية القبول  األوىلالفرضية الفرعية  �

  .بتدقيق األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعيةالداخليون واخلارجيون  وناملدققوم يق
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وانب االجتماعية نه ميكن القول أن عمليات التدقيق سواء الداخلي أو اخلارجي تشمل على بعض اجلأإال 
وليس على اخلارجي هلذه الربامج تنصب على األثر املايل  أووبتايل فعمليات التدقيق الداخلي  ،املايل األثراليت هلا 

  .األثر االجتماعي للمؤسسات

   )لبيئيالألداء  الداخلي واخلارجي تدقيق(  من االستمارة الثحتليل احملور الث 4/3/3/5

  خلارجي لألداء البيئي للمؤسسةتدقيق الداخلي وا :أوال

  بفحص اجلوانب البيئية  نيواخلارجي نيالداخلي نيقيام املدققإجابات أفراد العينة عن مدى  : 30- 4 دول رقماجل

  من إعداد الباحث :املصدر

اإلجابة على تدقيق والتحقق من التقارير والقوائم البيئية فان املستجوبني من مؤسسات االمسنت حمل الدراسة   �
  .لمحاسبة عن االداء البيئيهذا النعدام استعماهلم ل %100أجابوا إجابة منطقية بنسبة 

كما هو مالحظ من خالل إجابات أفراد عينة  ،اجلوانب البيئية املذكورة فإا حتظى باهتمام املدققون الداخليون �
ن املستجوبني من أمن املؤسسات األربعة حمل الدراسة، وما متت مالحظته  %50 ان املستجوبني بنسبة الدراسة

قوم املدققون الداخليون بتقييم اجلوانب البيئية املذكورة ي  - باتنة- عني توتةو - سطيف–املؤسستني عني كبرية 
للوقوف على الكيفية وبتايل فهي مطالبة بتدقيقها هلذا النظام  14001 خاصة وأما متحصلتني على شهادة االيزوا

لي البيئي بتقييم املنهجي حيث يقوم التدقيق الداخ ،اليت يعمل ا هذا النظام وإلدارة املخاطر البيئية مستقبال
واملوضوعي لنظام اإلدارة البيئية وأدائها البيئي وتتضمن تدقيق السياسة البيئية املوضوعة من قبل املؤسسة، مواضيع 

 على شل تقارير تسلم نتائج التدقيق البيئي الداخلي هاوبعد. األهداف البيئية اخلاصة باملؤسسة، برامج اإلدارة البيئية
، وما مت مالحظته أيضا يف مؤسسات صناعة االمسنت ان قسم التدقيق الداخلي ةدارة العليا للمؤسسإىل جملس اإل

هذا ما يعكس التطور احلاصل يف وظيفة التدقيق  ISO 9000 نظام ادارة اجلودة ميلعب دورا مهما فيما يتعلق بتقيي

مدى ختضع اجلوانب البيئية التالية اىل التدقيق الداخلي  أي إىل
  ؟اخلارجيو

  

 املدقق اخلارجي املدقق الداخلي

  اإلجابة 
 االجيابية

 سبةالن

% 
  اإلجابة 
 االجيابية

 النسبة

% 

 00  00  /  /  .تدقيق القوائم والتقارير البيئية ان وجدت

 00 00 00 00   .البيئية احملاسبة تدقيق - أ

 00 00  50 12  .البيئية اإلدارة نظم تدقيق -ب

 00 00  50 12  .التلوث مكافحة يف مؤسستك دور تدقيق -ج

 00 00  50 12   .البيئية االلتزامات تدقيق -د

 00 00  50 12  .النفايات من والتخلص والتخزين املعاجلة عمليات تدقيق -ه
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مؤسسة   14001 اإلدارة البيئي االيزوااملؤسسات اليت هلا نظام خاصة وان  أخرىهذا من جهة، ومن جهة الداخلي 
و انه يلزم املؤسسة  بالتحسني   AFAQ AFNOR عني كبرية وعني توتة فهي ملزمة بتدقيق هذا النظام من طرف

املستمر يف األداء البيئي ومدى االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية الواجبة التطبيق كان احملفز املناسب بقيام 
املدققني الداخلني لتدقيق نظام اإلدارة البيئي وتدقيق مدى قيام املؤسسة مبكافحة التلوث، ومن  املؤسسات بتدريب

 والتخزين املعاجلة عملياتناحية أخرى وهي األهم اهتمام املؤسسة عن طريق املدققني الداخليني بفحص وتدقيق 
 رسم يف ا لالسترشاد لإلدارة قدمةامل املعلومات صحة من التأكدوبتايل فهم يقومون ب ،تالنفايا من والتخلص

بصورة دورية، وبعدها تقوم اجلهة املاحنة هلذه  و ان قيام املؤسسة ذه العمليات تنفيذها و القرارات واختاذ اخلطط
 .بفحص وتقييم نظام اإلدارة البيئي مرة كل سنة   AFAQ AFNOR الشهادة

لوحظ من املؤسسات االمسنت وهنا وفق للدراسة امليدانية  ،كما انه ميكن اإلشارة إىل كل املؤسسات حمل الدراسة �
حمل الدراسة قد مت إدراج ضمن اهلياكل التنظيمية هلذه املؤسسات قسم ملديرية اجلودة والبيئة من اجل حتسني نوعية 

لعاملية تعمل على ضمان جودة املنتوج وفقا للمواصفات القياسية ا فهياملنتوج وإنتاج منتوج نظيف وصديق للبيئة، 
مبتابعة  ات عني كبرية وعني توتةاخلاصة باجلودة والبيئة ومحاية البيئة، حيث تقوم مديرية اجلودة والبيئة يف املؤسس

أهداف املؤسسة وقياس احلياد سواء سلبا أو إجيابا وتعديل األهداف مبا يضمن  تدقيقالتظام بصفة دورية، و
لنظام اإلدارة البيئية واليت تعطي  التدقيق الداخليتقارير  ومراجعة قتدقياستمرار التحسني املستمر، باإلضافة إىل 

مؤشرات لكفاءة النظام وحل كل املعوقات وتصحيح كل نقاط عدم التطابق واليت حتتاج إىل قرار على مستوى 
 اإلدارة العليا

، حبيث نون اخلارجيودققاملحول اجلوانب البيئية اليت خيضع هلا  %100إجابات أفراد العينة سلبية بنسبة اما عن  �
تدقيق يف حدود ضيقة مثل التأكد من صرف املؤسسات لألعباء ذات بعملية اليقومون فإم  أشار املستجوبني 

، مما مسامهة الشركة يف احلد من تلويث البيئة نتيجة لألتربة والغبار املتطاير من ممارستها ألنشطتها الطبيعة املالية
فحص األنشطة والتأثريات اليت بتدقيق و حمل الدراسة   ال يتعرضون يف املؤسساتن املدققني اخلارجينيأيعين 

رغم أمهية مكافحة التلوث واالستخدام االقتصادي ، حتدثها تلك املؤسسات يف البيئة اليت متارس فيها نشاطها
 .للمصادر الطبيعية  ضمن إطار التنمية املستدامة، اال ام ال يعريها أي اهتمام يذكر

اإلفصاح عن  مبوضوعحمل الدراسة املؤسسات تؤكد عدم اهتمام  نستنتج ان النتائج املتحصل عليها  سبقا مم �
 ات اليوم إفصاح املؤسس أنإىل نا ولعلى ذلك يرجع من وجهة نظر  البيئي، من أدائهاالتحقق و التقارير البيئية

مل يأخذ صفة حىت اآلن ، حيث ة كل مؤسسةوحسب رغب) ارينياختي(  وتدقيق من أدائها البيئي ال زاال طوعيني
هذه املؤسسات يف  اإللزام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان النتائج أعاله تشري إىل اخنفاض الوعي البيئي لدى

ضعف دور املدققني اخلارجني يف تدقيق األداء البيئي للمؤسسات، وقلة ممارستها احلايل يرجع  أن نرىو هذا اال
تدقيق أدائها البيئي، واىل عدم اهتمام املدققني نفسهم باجلوانب البيئية، ورمبا  إىلعداد املؤسسات ذاا عدم است إىل

وأما عن الوسائل اليت ميكن من خالهلا  .عدم وجود معايري واضحة للتدقيق األداء البيئي إىليرجع سبب ذلك 
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ات والقوانني البيئية ملزمة تأيت يف مقدمة تفعيل دور املدقق اخلارجي هو تدخل الدولة مبجموعة من التشريع
اإلفصاح  ةاجلوانب البيئية وزيادة ضغط األطراف ذات املصلحة بزياد الوسائل للضغط على زيادة دور املدقق يف

وكذلك ميكن القول ان وجود تقارير بيئية يتم التحقق منها خارجيا يزيد من  .عن االداء البيئي واالجتماعي
اإلدارة البيئي للمؤسسة واليات األداء والتقرير البيئي وذلك بان احملققني اخلارجني من احملتمل  احتمال حتسني نظام

ان يقوموا بفحص العناصر املختلفة لنظام اإلدارة البيئية وحتديد مواطن الضعف والفرص اخلاصة بالتحسني و القيام 
وائد و مزايا اليت ميكن ان حتققها املؤسسة وجتنيها بالتوصيات واملقترحات املالئمة، وذلك بدوره يزيد كثريا من الف

ومبا ان هناك اثر اجيايب للتحقق من معلومات التقارير البيئية، فألمر حيتاج  .ثغرات اليت قد يقع فيها التدقيق الداخلي
عيار االيزوا التغلب على بعض املشاكل املتمثلة يف نقص املعايري إلعداد مثل هذه التقارير، ومع ذلك نقترح ان م إىل

ميكن ان حيل مشكلة نقص معايري إعداد التقارير البيئية والتحقق منها، الن هذا املعيار يقدم طريقة منهجية  14000
      .موضوعية للتحقق من تقارير األداء البيئي للمؤسسات

  اآلثار احلوكمية لتدقيق األداء البيئي :ثانيا

  البيئيعن مدى حتقق حوكمة الشركات عن طريق تدقيق األداء  إجابات أفراد العينة :31- 4رقم اجلدول    

االحنراف   املتوسط  البيان

  املعياري

درجة 

  املوافقة

  موافق بشدة 44843, 4,8750 .زيادة مصداقية اإلفصاح البيئي - أ

 موافق بشدة 44843, 4,8750 .تفعيل الرقابة البيئية -ب

 غري موافق 80645, 1,9583 .متفعيل اثر اإلفصاح البيئي على أسعار األسه- ج

  من إعداد الباحث :املصدر

: ـب اجيابية وتقدر النسبة إجابات أفراد عينة الدراسة كانت  أن 31-4 اجلدول ما ميكن مالحظته من خالل
" أ، ب"بالنسبة لإلجابتني ) موافق بشدة(كلها بدرجة موافقة  لبكرتاحملدد على سلم  5 أي فريبة من العد 97.5%

الدراسة مؤسسات الصناعية حمل  أسهم، والسبب الوحيد ان %39.166سلبية بنسبة " ج "إجابة العبارة وكانت 
ما مييز املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر أنه معظمها مغلق وهى تتعامل ان و ،سوق األوراق املاليةمتداولة يف  غري

   .وتتفاعل مع دائرة صغرية من األطراف و هم املستثمرين والشركاء
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  البيئي الداخلي واخلارجي األداءتدقيق  اخلاصة ذا احملوراختبار فرضيات  4/3/3/6

  البيئيةملدى قيام املدقق الداخلي لفحص اجلوانب  Binomialنتائج اختبار :32- 4دول رقم اجل
 

Binomial Test 
  Category N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

 لألداء خليالدا تدقيق
 البيئي 

Group 1 4.00 8 33.34 .50 .541 

Group 2 .00 16 66.66   

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

فرض العدم القائل بان النسبة مساوية  قبلوبتايل ن 0.541تساوي  Sigقيمة  أن 32- 4 من اجلدول نالحظ
اإلجابات  أن، وباعتبار p ≠ 0.5ان النسبة ختتلف عن النسبة ونرفض الفرض البديل القائل ب  p = 0.5 القيمة

القائل بان ) الفرضية الصفرية( هذا ما يؤكد لنا قبول فرض العدم  ، 2/1تتركز عند النصف   أعاله حسب اجلدول
ة البديلة املدققون الداخليون باملؤسسات الصناعية ال يقومون بتقييم األداء البيئي للتنمية املستدامة، ورفض الفرضي

  .القائل بان املدققون الداخليون باملؤسسات الصناعية يقومون بتقييم األداء البيئي للتنمية املستدامة

  ملدى قيام املدقق اخلارجي لفحص اجلوانب البيئية Binomialنتائج اختبار :33- 4دول رقم اجل
 

Binomial Test 
  Categ

ory 
N Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Exact Sig. 
(2-tailed) 

البيئي لألداء اخلارجي تدقيق  Group 1 .00 24 1.00 .50 .000 

Total  24 1.00   

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

 قبلوبتايل ن 0.05وقي قيمة اصغر من قيمة املعنوية  0.00تساوي  Sigقيمة  أن 33-4 من اجلدول نالحظ
 pونرفض الفرض البديل القائل بان النسبة ختتلف عن النسبة   p = 0.5 القيمةفرض العدم القائل بان النسبة مساوية 

 ،  هذا ما يؤكد لنا قبول فرض العدم الصفرتتركز عند أعاله  اإلجابات حسب اجلدول أنوباعتبار  0.5 ≠
ة باملؤسسات الصناعية ال يقومون بتقييم األداء البيئي للتنمي اخلارجيونالقائل بان املدققون ) الفرضية الصفرية(

باملؤسسات الصناعية يقومون بتقييم األداء البيئي  خلارجيوناملستدامة، ورفض الفرضية البديلة القائل بان املدققون ا
  للتنمية املستدامة
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البيئي األداء ألثار احلوكمية للتدقيق  T نتائج اختبار  :34-4 دول رقماجل   

One-Sample Test 
 Test Value = 3                                        
 t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

اثر حوكمة 
 الشركات

11.825 23 .000 .90278 .7448 1.0607 

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

اجلدولية وذلك بدرجة  Tمع قيمة  )11.825(احملسوبة وهي  Tميكن مقارنة قيمة  34-4من خالل اجلدول 
 3، حيث نرفض فرض العدم القائل ان املتوسط احلسايب ال خيتلف معنويا عن القيمة %5 ومبستوى داللة 23حرية 

اكرب من القيمة اجلدولية، وميكن التوصل هلذه النتيجة أيضا عن طريق  Tيف حال قيمة   %5عند مستوى داللة 

 0.05 اصغر من Sigففي حالة كون قيمة ، spss  مت احتساا مباشرة من برنامجاليت Sigقيمة االعتماد على 
، ونقبل الفرض البديل القائل بان الوسط احلسايب 3نرفض فرض العدم القائل بان الوسط احلسايب يساوي القيمة 

حيث مت حتديد القيمة ، وبالنظر إىل إشارة املتوسط ميكن معرفة أماكن تركز اإلجابات، 3خيتلف معنويا عن القيمة 
وإذا  2و  1فإذا كانت إشارة املتوسط سالبة، هذا يعين  ان اإلجابات تتركز بني    3املعيارية للمتوسط بالقيمة 

  .5 و 4كانت موجبة، هذا يعين ان اإلجابات تتركز بني 
ئل ان الوسط وبتايل نرفض فرض العدم القا 0.05وهي اصغر من  Sig = 0.00 من خالل اجلدول تبني ان قيمة

، ومبا ان اإلجابات 3ونقبل الفرض البديل القائل ان الوسط خيتلف معنويا عن القيمة  3احلسايب يساوي القيمة 
  هذا ان تدقيق األداء االجتماعي له اثر على حوكمة الشركات 5و 4تتركز بني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الثانيةالفرضية  �

 بتدقيق األداء االجتماعي والبيئي إضافة إىل األداء املايلالداخليون واخلارجيون  وناملدققيقوم 

 .باملؤسسات الصناعية

  :نأب ةلالقائ العدمقبول فرضية  لثانيةالفرضية الفرعية ا �

  .للمؤسسات الصناعية البيئيبتدقيق األداء الداخليون واخلارجيون  وناملدققيقوم ال 
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  )منظور مستقبلي.................امةتدقيق التنمية املستد(  حتليل احملور الثالث من االستمارة 4/3/3/7

  تدقيق التنمية املستدامة: أوال 

  "ان وجدت"مدى قيام املؤسسات بالتحقق من تقارير التنمية املستدامة  :35-4دول رقماجل

  النسبة   التكرار   اإلجابة 

  %100  24  ؟من طرف جهات متخصصة" إن وجدت" هل مت التحقق من تقارير التنمية املستدامة 

  من إعداد الباحث: رملصدا
اا  للمؤسسات االمسنت حمل الدراسة %100 إجابة منطقية بنسبة أا 35-4اجلدول تكشف اإلجابة وفق

من طرف أي جهة خارجية، هلذا كما سبق الذكر النعدام تبين  التقوم بتحقق وتدقيق من تقارير التنمية املستدامة
ع من طرق التقرير للتنمية املستدامة ملستوى يعادل تلك اخلاصة الرف اليت حتاول GRIمبادرات التقرير العاملية 

  .بالتقرير املايل

  )منظور مستقبلي(تدقيق التنمية املستدامة :  36- 4 دول رقماجل

تقارير التنمية " إىل أي مدى تعتقد ان عملية  تدقيق التنمية املستدامة
  تطلب من مؤسستك مايلي؟ ت" املستدامة

االحنراف   املتوسط

  عياريامل

درجة 

  املوافقة

  موافق بشدة 57578, 4,3750 .وجود خطط وبرامج للتنمية املستدامة داخل املؤسسة - أ

 موافق بشدة 58823, 4,5417 .تفعيل برامج التنمية املستدامة -ب

 موافق بشدة 56466, 4,3333 . مشولية الربامج لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية -ج

 موافق بشدة 57578, 4,6250  .صاح عن خطط واليات برامج التنمية املستدامة ومدى جناحهاكفاية اإلف-د

  من إعداد الباحث :املصدر
كانت اجيابية من املؤسسات االمسنت حمل الدراسة إجابات أفراد العينة  أن 36-4املالحظ من اجلدول 

بتدقيق أبعاد األربعة أمهية كبرية ، حيث تويل املؤسسات وبدرجة املوافقة موافق بشدة %89.375بنسبة 
شكل متكامل وما يالحظ هو تركيز اجيابات املؤسسات حمل الدراسة على العبارة بوجوانب التنمية املستدامة 

هذا من  على كفاية اإلفصاح عن خطط واليات برامج التنمية املستدامة ومدى جناحها %92.5وبنسبة "د"
دال على أمهية التنمية لعملية تدقيق التنمية املستدامة تجابة املؤسسات جهة، ومن جهة أخرى ميكن اعتبار ان اس

زيادة املنافسة على املدى املستدامة بالنسبة للمؤسسات سواء من خالل حتقق الرحبية وختفيض التكاليف و
   .الطويل
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  )قبليمنظور مست............(مدى تطبيق نظام إلدارة التنمية املستدامة : 37-4دول رقم  اجل   

  ال  نعم  السؤال

هل تعتقد أنه على مؤسستك تطبيق نظام لإلدارة التنمية املستدامة لتوفري معلومات حول العناصر 
  ؟ املتفرقة املرتبطة بالتنمية املستدامة

  ) (  (   )  

  من إعداد الباحث :املصدر
  اإلجابة على هذا السؤال كانت وفق اجلدول التايل

  العينة عن مدى تطبيق نظام إدارة التنمية املستدامةإجابات أفراد : 38- 4اجلدول

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  %96  23  نعم

  %4  01  ال

  %100  24  اموع

  من إعداد الباحث :املصدر
من مؤسسات  %96اإلجابة كانت اجيابية كما كان متوقع بنسبة  أن ،38-4 املالحظ من خالل اجلدول

التنمية  تناع من طرف االدرات العليا بان املؤسسات اليوم حتت حتدياصناعة االمسنت، خاصة وانه هناك اقت
وبتايل فهي مستعدة لوضع وتطبيق هذا النظام الذي بدوره ميكن من مجع املعلومات املتفرقة حول  ،املستدامة

  .مشولية أبعاد التنمية املستدامة داخل هذه املؤسسات

  )منظور مستقبلي..........دارة التنمية املستدامة نظام إل تطبيق آليات تفعيل و: 39- 4دول رقم اجل
  

  
  املتوسط  

االحنراف 

  املعياري
  درجة املوافقة

  موافق بشدة 58823, 4,5417 .املدقق الداخلي يف موضع جيد لتطبيق هذا النظام - أ

  موافق بشدة 40825, 4,9167  .املدقق الداخلي يف موضع جيد لتدقيق هذا النظام -ب

  موافق 20412, 3,9583  .موضع جيد لتوفري معلومات عن التنمية املستدامةاحملاسب يف  -ج

  موافق بشدة 40825, 4,9167 جيب تكوين احملاسب واملدقق الداخلي يف جمال خدمة التنمية املستدامة -د

  من إعداد الباحث :املصدر

 عية حمل الدراسةمستجويب املؤسسات الصنامجيع من اتفاق انه هناك  39-4 نالحظ من خالل اجلدول
وهي املدقق الداخلي واحملاسب وذلك بنسبة  ،عن اآلليات اليت متكن من تطبيق نظام إلدارة التنمية املستدامة
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احملاسبة املستدامة أداة فعالة ميكن توظيفها ملساعدة ، حبيث ميكن اعتبار وبدرجة موافق بشدة 91.67%
تكامل نظم األعمال للوصول إىل قياس االداء املستدام يف لتصبح اكثر استدامة، وهلا دور كبري يف املؤسسات 

وبتايل فلمحاسب له دور كبري يف جمال خدمة التنمية املستدامة هذا من جهة، ومن  هاملؤسسة واإلفصاح عن
يف موضع جد مساعد يف بناء املزيد من العمليات  ميكن اعتبار أيضا ان نشاط املدقق الداخليجهة أخرى 

لن يتأتى اال حبصول احملاسب واملدقق هذا دارة التنمية املستدامة، إل تنفيذ وتقييم نظام املستدامة من خال
  .الداخلي على تقنيات قياس وتدقيق االستدامة املعمول ا

  )منظور مستقبلي............( اآلثار احلوكمية لتدقيق التنمية املستدامة: ثانيا

  )منظور مستقبلي(التنمية املستدامة  اآلثار احلوكمية لتدقيق: 40-4دول رقم  اجل

االحنراف   املتوسط  البيان

  املعياري

  درجة املوافقة

 موافق بشدة 44843, 4,8750 .تسهيل شفافية كل اعمال املؤسسة - أ

 موافق بشدة 58359, 4,5833 .تعزيز املسائلة -ب

 وافق بشدةم 56466, 4,6667 .تسهيل رقابة األطراف ذات املصلحة على إدارة املؤسسات- ج

 موافق بشدة 50898, 4,7917 .زيادة مصداقية اإلفصاح  عن تقارير التنمية املستدامة-د

 موافق بشدة 58823, 4,5417 .إدارة املخاطر املتعلقة بالتنمية املستدامة-ه

 موافق بشدة 58823, 4,5417 تفعيل الرقابة االجتماعية  -و

 موافق بشدة 48154, 4,8333  .تفعيل الرقابة البيئية -ز

 موافق بشدة 48154, 4,8333  خدمة أهداف احلوكمة الشاملة حوكمة األداء املايل، البيئي، االجتماعي-ط

من إعداد الباحث: املصدر  

على كامل وبدرجة موافق بشدة  من طرف املؤسسات الصناعية %94.17 هناك إمجاع بنسبة انه نالحظ      
عتبارها من اآلثار االجيابية اليت حتدث عندما تقوم املؤسسات بعملية تدقيق واليت من املمكن ا ،النقاط املدرجة
فإا متثل رأي حول  مبعىن قيام املؤسسات بالتحقق من أدائها املايل، االجتماعي والبيئي مستقبال، التنمية املستدامة

توسيع الدور الرقايب لوظيفة التدقيق يف أي  ،االداء البيئي واالجتماعي مما يزيد من تفعيل الرقابة البيئية واالجتماعية
 املؤسسات إدارةمما يزيد شفافية اعمال املؤسسة ورقابة أطراف ذات املصلحة على  ،جمال خدمة التنمية املستدامة

التوقف عند حوكمة الشركات اجليدة،  مإضافة اىل خلق سلوك جديد للشفافية واالنفتاح، مما يؤدي اىل عد...
وهو ما تسعى إليه  أخذة بعني االعتبار األبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية ،احلوكمة الشاملةوإمنا جتاوزها اىل 
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املايل  األداءاألمر الذي يعد عالجا لقصور وظيفة التدقيق املايل يف خدمة حوكمة  .خدمة تدقيق التنمية املستدامة
  .فقط لإلدارة

  -منظور مستقبلي –يق التنمية املستدامة تدق اخلاصة ذا احملوراختبار فرضيات  4/3/3/8

دى وعي املؤسساتمل للتدقيق املستدامة  T نتائج اختبار : 41-4 دول رقماجل   
 

One-Sample Test 
 Test Value = 0                                        
 t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 بتدقيق وعيمستوى ال
املستدامةالتنمية   

53.069 23 .000 4.46875 4.2946 4.6429 

من إعداد الباحث: املصدر  

اجلدولية وذلك بدرجة  Tمع قيمة  )53.069(احملسوبة وهي  Tميكن مقارنة قيمة  41-4من خالل اجلدول 
 3دم القائل ان املتوسط احلسايب ال خيتلف معنويا عن القيمة ، حيث نرفض فرض الع%5ومبستوى داللة  23حرية 

اكرب من القيمة اجلدولية، وميكن التوصل هلذه النتيجة أيضا عن طريق  Tيف حال قيمة  %5عند مستوى داللة 

 0.05 اصغر من Sigففي حالة كون قيمة ، spss اليت مت احتساا مباشرة من برنامج Sigقيمة االعتماد على 

، ونقبل الفرض البديل القائل بان الوسط احلسايب 3فرض العدم القائل بان الوسط احلسايب يساوي القيمة نرفض 
، وبالنظر إىل إشارة املتوسط ميكن معرفة أماكن تركز اإلجابات، حيث مت حتديد القيمة 3خيتلف معنويا عن القيمة 

وإذا  .2و 1، هذا يعين  ان اإلجابات تتركز بني فإذا كانت إشارة املتوسط سالبة 3املعيارية للمتوسط بالقيمة 
وهي اصغر  Sig = 0.00 من خالل اجلدول تبني ان قيمة. 5 و 4كانت موجبة، هذا يعين ان اإلجابات تتركز بني 

ونقبل الفرض البديل القائل ان  3وبتايل نرفض فرض العدم القائل ان الوسط احلسايب يساوي القيمة  0.05من 
هذا يبني ان هناك وعي بأمهية تدقيق التنمية  5و 4اإلجابات تتركز بني  أنومبا  3ويا عن القيمة الوسط خيتلف معن
  .املستدامة مستقبال
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T لآلثار احلوكمية للتدقيق املستدامة نتائج اختبار : 42- 4 دول رقماجل   

One-Sample Test 
 Test Value = 3                                        
 t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 1.8676 1.5491 1.70833 000. 23 22.193 اآلثار احلوكمية

  spssخمرجات برنامج  :املصدر

ية وذلك بدرجة اجلدول Tمع قيمة  )22.193(احملسوبة وهي  Tميكن مقارنة قيمة  42-4من خالل اجلدول 
 3، حيث نرفض فرض العدم القائل ان املتوسط احلسايب ال خيتلف معنويا عن القيمة %5ومبستوى داللة  23حرية 

اكرب من القيمة اجلدولية، وميكن التوصل هلذه النتيجة أيضا عن طريق  Tيف حال قيمة  %5عند مستوى داللة 

 0.05 اصغر من Sigففي حالة كون قيمة ، spss من برنامجاليت مت احتساا مباشرة  Sigقيمة االعتماد على 
، ونقبل الفرض البديل القائل بان الوسط احلسايب 3نرفض فرض العدم القائل بان الوسط احلسايب يساوي القيمة 

، وبالنظر إىل إشارة املتوسط ميكن معرفة أماكن تركز اإلجابات، حيث مت حتديد القيمة 3خيتلف معنويا عن القيمة 
وإذا  2و  1فإذا كانت إشارة املتوسط سالبة، هذا يعين  ان اإلجابات تتركز بني    3ملعيارية للمتوسط بالقيمة ا

وهي اصغر  Sig = 0.00 من خالل اجلدول تبني ان قيمة .5 و 4كانت موجبة، هذا يعين ان اإلجابات تتركز بني 
ونقبل الفرض البديل القائل ان  3ساوي القيمة وبتايل نرفض فرض العدم القائل ان الوسط احلسايب ي 0.05من 

 اهل التنمية املستدامةتدقيق  أنيؤكد هذا  5و 4، ومبا ان اإلجابات تتركز بني 3الوسط خيتلف معنويا عن القيمة 
  .على حوكمة الشركات أثار اجيابية 

  
  
  
  
  

  
اختبار الفرضية اليت ختص  40- 34/4-29/4- 4ول رقم افحسب اجلد:  أما خبصوص الفرضية الرابعة

إن التدقيق والتحقق من جوانب التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية يؤدي إىل تفعيل حوكمة : الرابعة القائلة
  الشركات سواء من خالل توسيع الدور الرقايب أو تفعيل بعض آليات حوكمة الشركات

  
  

 :تبني الثالثةالفرضية حول  41- 4وفق اجلدول رقم ر من خالل عملية االختبا �

 :نأب ةالقائل البديلةفرضية القبول   �

 .هناك مستوى من الوعي لدى املؤسسات الصناعية بتدقيق التنمية املستدامة مستقبال
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 :قبول الفرضية البديلة القائلة :الرابعةحول الفرضية  القولميكن  �

إن التدقيق والتحقق من جوانب التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية يؤدي إىل تفعيل حوكمة الشركات 
 توسيع الدور الرقايب أو تفعيل بعض آليات حوكمة الشركاتسواء من خالل 
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  الفصلخالصة 

إسقاط الدراسة النظرية على بعض املؤسسات الصناعية واملتمثلة وبعد عملية ة امليدانية، فيما يتعلق بالدراس
ذو أثار بيئية  مؤسسات صناعة االمسنتنشاط اتضح أن للجهة الشرقية للبالد، يف مؤسسات صناعة االمسنت 

 صناعة االمسنت مؤسساتستجوبني من امل ومن خالل النتائج املتوصل عليها عن طريق إجابات حيث واجتماعية
 وظيفة التدقيق الداخليو مارسة احلالية للنظم احملاسبيةامل بأنأكدت الدراسة  فقداليت مست أصحاب االختصاص، 

فاملدققني الداخليني أما عن اجلوانب البيئية  ذات األبعاد املالية تأخذ بعني االعتبار اجلوانب االجتماعية واخلارجي
اإلدارة البيئية ومكافحة التلوث، أما املدققني اخلارجيني فال يعريوا أي اهتمام  يلعبون دورا مهما يف تقييم نظم

أما خبصوص املبادرات العاملية لقياس وتدقيق التنمية املستدامة فقد ، الصناعية حمل الدراسةيف املؤسسات  يذكر،
                       .اعية حمل الدراسةالقت مستوى من الوعي لدى املستجوبني من طرف أصحاب االختصاص يف املؤسسات الصن

 داخليا يف إعداد وتدقيق تقارير التنمية املستدامةالدراسة انه البد من تكوين احملاسب واملدقق الداخلي  وأكدت
مستقبال، بإضافة إىل انه هناك إمجاع على اآلثار احلوكمية لتدقيق جوانب التنمية املستدامة سواء من خالل توسيع 

التحديات اليت تواجهها اجلزائر من  أمامخاصة  ،لرقايب أو من خالل تفعيل بعض آليات حوكمة الشركاتدورها ا
وما تتطلبه من توفري جو من الثقة والشفافية يف مسامهة املؤسسات  ،اجل االنفتاح  واالندماج يف االقتصاد العاملي

 . املستدامة يف التنمية
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تناول موضوع البحث دراسة وحتليل ألهم التطورات اليت حدثت على وظيفة التدقيق ملسامهتها يف جتسيد مبادئ 

من  ،على حوكمة الشركات، جمسدين ذلك يف الواقع العملي ةجيابيثر هذه التطورات اإلأومعايري التنمية املستدامة، وتبني 

استعمال أداة و من خالل املقابلة الشخصية ،مسنت يف اجلزائراإل بدراسة لبعض املؤسسات الصناعية لقطاع قيامناخالل 

راسة النظرية والدراسة جل ذلك قمنا مبعاجلة هذا املوضوع من خالل اجلمع بني الدأومن  ،ستبيان جلمع املعلوماتلإل

وكمة الشركات والفصل اإلطار واهليكل العام حل األولالفصل يف ، تناول اولت الدراسة النظرية ثالثة فصولتنو، امليدانية

اإلطار الفكري للتدقيق اما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه دور التدقيق يف جتسيد مبادئ ومعايري التنمية  فيه الثاين تناولنا

بدراسة ميدانية لبعض املؤسسات الصناعية وقد وقع  قمنااما الفصل الرابع فقد  ،املستدامة ضمن إطار حوكمة الشركات

  :وقد توصلنا اىل النتائج والتوصيات التالية ،مؤسسات صناعة االمسنت للجهة الشرقية من البالد ختيار علىاإل

  نتائج الدراسة النظرية

ألغراض  األداء املايل  إىلتتطلب التنمية املستدامة بالنسبة للمؤسسات تبين مفهوم األداء االجتماعي والبيئي إضافة  ����

لبيئية والتقدير الكفء ألنشطة االجتماعية وامؤسسة، مبعىن االضطالع الدقيق باللحتقيق الكفاية االجتماعية والبيئية 

 ؛تقدم املؤسسة اجتاه االستدامةحبيث ميكن على أساسها معرفة مدى ، ا لاللتزام

حنو  سؤولية من إدارة الشركة واملؤسسةاجليد يفرض عناية خاصة وم) حوكمة الشركات(إن التحكم املؤسسي  ����

  ؛عدم التميز يف املعاملة والتقيد مبواضيع حقوق اإلنسان ومواضيع البيئة اتمع من حيث

لتنمية املستدامة خدمة تأكيدية جديدة هدفها التحقق من تقارير التنمية املستدامة الىت توفر اتعترب خدمة تدقيق   ����

ال توجد معايري حبيث انه  لية،هذه اخلدمة يف مرحلتها األوتأكيدات على األداء املايل واالجتماعي والبيئي، إال أن  

  ؛حىت اآلن نوعا من التحدييشكل  مما معمول استدامة لتدقيق التنمية امل

بسبب سهولة تفسري املعلومات الواردة لتقرير التنمية املستدامة  مابعض من يؤيد املعايري املقبولة قبوال عاالهناك    ����

   ؛سهولة تدقيق التنمية املستدامة على مما يساعد بتقارير التنمية املستدامة

عدة هناك بعض الدروس املفيدة اليت ميكن استخالصها من  لتدقيق التنمية املستدامةكان لنا أن نبحث عن ج إذا  ����

ذلك األساليب املتاحة  مبا يف ، ياملتمثلة يف إجراءات تدقيق األداء االجتماعي والبيئ، املؤسسة وخارج إجراءات داخل

منها ، واهليئات الدولية للتقييس ووكالت التصنيف املنظماتاهودات اليت قامت ا  عن طريق لتقييم االستدامة

                      الثقة معيار، SA8000اء االجتماعي معيار تدقيق األدتمثلة يف لتقييم األداء االجتماعي والبيئي وامل

0  AA100 ؛لتحقيق االستدامة داخل املؤسسات، 14000ومعيار االيزوا 

فانه ويف ظل هذه التحديات، ال ميكن  ،باألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة مع تنامي وزيادة الوعي هنأجتدر اإلشارة إىل  ����

اليت تأخذ بعني االعتبار التوليفة املستدامة ، وإمنا جيب جتاوزها إىل احلوكمة الشاملة فقط التوقف عند احلوكمة اجليدة

  .للمؤسسات االقتصاديةاالقتصادية واالجتماعية والبيئية جمتمعة بالنسبة 
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   امليدانيةنتائج الدراسة 

صناعية لقطاع االمسنت من املؤسسات ال بعضيف ضوء التحليالت النظرية والعملية للدراسة اليت أجريت على 

  : البحث ضياتيت تعترب اختبار لفرالالتالية  ر، مت التوصل إىل النتائجباجلزائ

إن النظم احملاسبية املطبقة اآلن يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ال تشتمل على الطرق اخلاصة باحملاسبة عن  ����

التقارير والقوائم املالية من معلومات خاصة باألنشطة  ن كل ما يتم اإلفصاح عنه يفأاألنشطة االجتماعية والبيئية، و

ويتم اإلفصاح عنها على أساس  ،االجتماعية والبيئية ال خترج عن حدود تلك األنشطة اليت يترتب عليها أعباء مالية

تها ا جزء من املعلومات اليت تتعلق باألنشطة االقتصادية، وليس بوصفها تتعلق مبدى مسامهة املؤسسة ملسؤوليأ

  .االجتماعية والبيئية

املؤسسات حمل الدراسة تقوم بقياس أدائها البيئي من خالل التركيز على جمموعة من املؤشرات اليت  بعض من نإ ����

ن هذه املؤشرات متحكم أوكذا اآلثار اليت تترتب عليها، وجتدر اإلشارة  ،تسمح بقياس االنبعاثات الناجتة عن التلوث

  .م2004إصدار  14001على شهادة أيزو ية احلاصلة فيها يف املؤسسات الصناع

أداة تسمح بقياس األداء االجتماعي كأحد أبعاد التنمية املستدامة يف مسنت إىل أي مؤسسات صناعة اإل عدم جلوء ����

   .متسهمستقصاءات اليت من خالل عملية اإل قياس رضا الزبائنستثناء إ، باملؤسسات الصناعية

مبجموعة املبادرات اليت تقوم بقياس األداء الكلي للتنمية املستدامة  وجهلها ية حمل الدراسةعدم تبين املؤسسات الصناع ����

ومن أهم تلك املبادرات واليت القت االنتشار الواسع  ،املتضمنة جتميع لنتائج األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي

ن اليت تقدم جمموعة م   Global Reporting Initiative GRIية مبادرة اإلبالغ العاملعلى املستوى الدويل املتمثلة يف

كل مؤسسات حمل الدراسة ال تقوم  أنكما . ،املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية كأساس للقياس والتقرير

 املستعملة لقياس األداء الكلياليت تعد من أهم األدوات  ،وغري متحكم فيها املستدامة بتبين بطاقة األداء املتوازن

 .للتنمية املستدامة

املؤسسات  ن اإلفصاح منعدم متاما عن جوانب وأبعاد التنمية املستدامةأمن ضمن النتائج املتوصل إليها كذلك  ����

  :أمههاوهذا راجع إىل جمموعة من املربرات، اليت من  ،الصناعية حمل الدراسة

 أناالجتماعية والبيئية، أي غياب القوانني والتشريعات اليت جترب املؤسسات باإلفصاح على اجلوانب  �

اإلفصاح  أناإلفصاح عن تلك اجلوانب يبقى طوعي وحسب رغبة كل مؤسسة، وجتدر اإلشارة إىل 

 ؛م1975الوحيد الذي يكتسي الطابع اإلجباري الذي يتعلق بالقوائم املالية السنوية لسنة 

سسات الصناعية لإلفصاح عن غياب مجاعات الضغط العاملة يف جمال محاية البيئة اليت تضغط على املؤ �

 ،جوانب التنمية املستدامة

غياب اإلدراك الكايف لدي مسريي املؤسسات بوجود جمموعة من املبادرات العاملية اليت ميكن االقتداء ا  �

 .يف إعداد التقارير حول التنمية املستدامة و حول كيفية اإلفصاح ا
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صناعية حمل الدراسة يقومون بتدقيق وفحص عدد حمدود من اجلوانب املدققون الداخليون واخلارجيون يف املؤسسات ال ����

وليس على األثر اخلارجي هلذه الربامج تنصب على األثر املايل واالجتماعية، وبتايل فعمليات التدقيق الداخلي 

  .االجتماعي للمؤسسات

املدققون الداخليون يف املؤسسات الصناعية يقومون بتقييم األداء البيئي ويلعبون دورا هاما فيما يتعلق مبتطلبات شهادة  ����

  .2000.2008 إصدار  ISO 9000 قيامهم بتقييم وضبط اجلودة وفقا ملعيار إىلباإلضافة  .14001 االيزوا

ن أنه ميكن اإلشارة اىل أال إلبيئية للمؤسسات الصناعية، تدقيق وتقييم اجلوانب اباملدققون اخلارجيون  يقومال  ����

  AFAQ AFNOR بتدقيق نظام اإلدارة البيئي مرة كل سنة من طرف تقوم14001 املؤسسات احلاصلة على االيزوا

 . ن اقتضى األمرإوالقيام بالتصحيحات الالزمة  ،للوقوف على عمل النظام

وموافقون  مستقبال، بعملية تدقيق التنمية املستدامةلى قيام مؤسسام املؤسسات الصناعية حمل الدراسة موافقون ع ����

عناصر املتفرقة وملء احللقات املفقودة حول التنمية العلى تطبيق نظام إلدارة التنمية املستدامة اليت متكن من مجع 

  . املستدامة يف املؤسسة

لتطبيق نظام إلدارة التنمية املستدامة واملتمثلة يف املدقق املؤسسات الصناعية حمل الدراسة موافقون على اآلليات املمكنة  ����

وتقييم هذا النظام، وذلك بعد تنمية قدرام ومهارام يف جمال حماسبة  ألم يف موقع جيد لتطبيق ،حملاسبالداخلي وا

 .وتدقيق التنمية املستدامة

 اهل ، بأنقق يف جمال خدمة التنمية املستدامةن تطورات التدقيق والتحأهناك اتفاق من طرف املؤسسات حمل الدراسة ب ����

من خالل  أو واإلفصاح  ةكالشفافي أثار اجيابية على حوكمة الشركات سواء من خالل تفعيل بعض آليات احلوكمة

  .لتدقيقلتوسيع الدور الرقايب 

  قتراحاتاإل

  :ـب قترحنالدراسة، فإننا يف بعد االطالع على النتائج اليت مت التوصل إليها 

رورة إعطاء عملية حوكمة الشركات االهتمام االكرب للمحافظة على املؤسسة االقتصادية وبقائها واستمرار نشاطها ض ����

) حوكمة الشركات( املؤسسيالن التحكم و ،االقتصادي، والعمل وبصورة متناسقة بني مجيع اجلهات ذات العالقة

حنو اتمع من حيث عدم التميز يف املعاملة والتقيد  اجليد يفرض عناية خاصة ومسؤولية من إدارة الشركة واملؤسسة

تطوير إستراجتية سليمة للحوكمة تساعد على حتسني كفاءة أداء تلك و ،مبواضيع حقوق اإلنسان ومواضيع البيئة

 .لمواردلاملؤسسات والتخصيص األمثل 

البيئية اليت تفرض على املدققني الداخليني إصدار عدد من القوانني واألنظمة والتعليمات املتعلقة باجلوانب االجتماعية و ����

 .التنمية املستدامة يف ظل حتديات ا خاصة هتمام واخلارجيني باإل

جيب على املهتمني باملهنة خاصة أساتذة احملاسبة والتدقيق عقد مؤمترات و ورشات عمل مهمتها األساسية االستقرار  ����

ن األداء البيئي واالجتماعي بصفة خاصة باعتبار انه هناك تدقيق وتقيم مزاعم اإلدارة بشالعلى مقاييس عملية 

 . استقرار على مقاييس األداء املايل لالستدامة
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أن تم البحوث احملاسبية بالبحث يف اطر او مناذج مقترحة لإلفصاح عن االستدامة من خالل  توسيع نطاق  جيب ����

 .ة واالجتماعية ألداء املؤسساتالتقرير املايل احلايل حبيث يأخذ يف احلسبان األبعاد البيئي

بني احللول املمكنة بالنسبة هلذه املؤسسات حىت تستطيع دمج األدوات املذكورة سابقا، تطبيق نظام بطاقات األداء  من ����

 Système de management intégréتطبيق نظام اإلدارة املندمج و GRI مبادرة اإلبالغ العاملية .املستدامة املتوازن

  AA1000.املعيار  أو   SA 8000 األداء االجتماعي مثل املواصفة القياسية وتقييم القياسية لقياس اتفاملواص وتبين

تطبيق نظام إلدارة التنمية املستدامة لسد لتتضمن  ،االقتصادية جيب إعادة النظر يف اهلياكل التنظيمية للمؤسسات ����

    .اجلزائرية صاديةاالقت لتنمية املستدامة يف املؤسساتااحللقات املفقودة حول 

 إمكانية دمج مقاييس األداء املتوازن املستدامة وإرشادات التقرير عن االستدامة الصادرة عن مبادرة العاملية لإلفصاح ����

GRI مع التقرير املايل الراهن . 

دقق الداخلي ودور امل ،تدريس اإلفصاح عن االستدامة من جهةباالهتمام يف اجلامعة جيب على أقسام احملاسبة والتدقيق  ����

من جهة  للتنمية املستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية اجلوانبواخلارجي يف تدقيق وتقييم مزاعم اإلدارة بشان 

  .أخرى

مما  ،تقارير االستدامةوتقييم على إعداد  نيالداخلي دققنياملعلى املؤسسات الصناعية باجلزائر أن تقوم بتدريب جيب  ����

جاذبيتها وتغري نظرة الغري هلا بصورة اجيابية وبذلك ستساهم يف تغيري حميطها وتؤثر فيه اجيابا يزيد يف مصداقيتها و

 .بدال من أن ختضع لضغوطاته فقط

ن االستدامة يؤدي اىل حتقيق مبادئ حوكمة الشركات من الناحية أتقييم مزاعم إدارة املؤسسة بش أوختبار إإن  ����

أي حوكمة األداء املايل والبيئي واالجتماعي  ،جيعل املؤسسة هلا حوكمة شاملةاالقتصادية والبيئية واالجتماعية مما 

 .األمر الذي يعد عالجا لقصور دور وظيفة التدقيق يف تفعيل حوكمة األداء املايل فقط لإلدارة

شرفة على تفعيل دور املصف الوطين للمحاسبني املعتمدين وحمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني كاهليئة الوطنية امل ����

  .املمارسة املهنية لتدقيق احلسابات يف جمال خدمة التنمية املستدامة

التنمية  جمالهو االقتداء باملؤسسات الرائدة عامليا يف  الصناعية، قتراحها على هذه املؤسساتإفمن بني احللول املمكن  ����

املستدامة ضمن انشغاالت إدارة املؤسسات السري على خطاها سواء فيما يتعلق بكيفية إدماج أبعاد التنمية املستدامة و

تدقيق هذا اإلفصاح و. أو يف جمال إعداد تقارير التنمية املستدامة املستعملة يف اإلفصاح عن األداء البيئي و االجتماعي

االقتداء به هو شركة الفارج  ملثال الذي جيب على هذه املؤسساتلعل ا من طرف جهات حمايدة،

 .يف تقارير التنمية املستدامة من أهم الشركات الرائدةتعترب اليت   LAFARGEالفرنسية

  أفاق الدراسة

 .لالستدامة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية GRIتطبيق مؤشرات مبادرة اإلبالغ العاملية  ����

  حملاسبة وتدقيق التنمية املستدامة ضمن إطار حوكمة الشركات مقترحمنوذج  ����

 .يف تدقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية جيواخلار تفعيل دور املدقق الداخلي ����
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ن اجلامعة اجلزائرية تفتقد أن يساهم حبثنا هذا ولو بشيء القليل يف تدعيم البحث العلمي، خاصة وأنأمل يف األخري 

وانب وتقدمي اإلضافة حىت إىل هذا النوع من البحوث، على أمل ان تفتح اال لبحوث أخرى يف املستقبل ملعاجلة هذه اجل

رجوا نويف األخري  ،جلة التنمية املستدامة يف بالدناتكون االستفادة كبرية، وان تلقى هذه املهنة االهتمام الواسع يف دفع ع

 .    من اهللا ان نكون قد وفقنا يف معاجلة هذا املوضوع

  

 .تم بعون اهللا تعالى 



  

  بسم اهللا الرمحان الرحيم

    –سطيف  –جامعة فرحات عباس 

    .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

  .علوم االقتصاديةالقسم 

  -مدرسة الدكتوراه  –الدراسات العليا 

    اإلستراجتية والتنمية املستدامة إدارة األعمال: ختصص

   انــاستبي

  

  

  

  ...األخت الكرمية ، األخ الكرمي

  .وبركاته تعاىل ورمحته عليكم السالم  

  ...وبعد طيبة حتية  

 مدرسة  شهادة على احلصول ملتطلبات استكماالً وذلك ،أعاله عنوانالب دراسة بإجراء الباحث يقوم
 االستبيان فقرات على باإلجابة التكرم منكم نرجو .املستدامة والتنمية اإلستراجتية األعمال إدارة يف الدكتوراه

 بسرية ستعامل ستقدموا اليت البيانات بأن علماً رأيكم، عن تعرب اليت اخلانة يف (×) إشارة وضعب وذلك املرفق

 هلا ستتوصل اليت النتائج دقة وان .فقط العلمي البحث ألغراض الدراسة هذه جمال يف إال تستخدم ولن تامة
 إعطائه منكم رجوان لذا يديكم، بني الذي االستبيان فقرات مع جتاوبكم مدى على تتوقف الدراسة هذه

 .اجلزائر يف العلمي للبحث منكم دعما املناسبة األمهية

    

     غالبفاتح  / الباحث

 مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور تطور

  المستدامة التنمية ومعايير

 - الصناعية المؤسسات لبعض دراسة -



  

                                                                                   

 ..............:...............................................املؤسسة اسم  -1

 ؟اجلنس -2

 أنثى ذكر

 )  ( (   ) 

 ؟ حاليا حتملوا اليت العلمية الدرجة -3

 دكتوراه ماجستري ليسانس ليسانس من قلأ

 )  ( (   )  )  ( (   ) 

 احلالية؟ وظيفتكم  -4

 ........أخرى  إطار سامي حماسب مدقق داخلي مدير مايل

 )  ( (   )  )  ( (   )  )  ( 

  اخلربة؟  -5

  سنة10 من قلأ سنة 04 من قلأ ةسن 01 من قلأ
 )  ( (   )  )  ( 

 ؟ تنتمي العمرية الفئات ألي -6

 سنة 45 من كربأ  سنة 45 من قلأ سنة35 من قلأ سنة25 من قلأ

 )  ( (   )  )  ( (   ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عامة بيانات: األول اجلزء



  

  

  

  

 اإلجابة ؟ ملؤسستك األداء قياس يف التاليـة األدوات استخـدام مت هل

 ال نعم القيـــاس أدوات ستدامةامل التنمية أبعاد

 .االجتماعي األداء -1

 (   ) )  (   االجتماعي عن األداء احملاسبة

 (   ) )   ( SA 8000 االجتماعية واملساءلة االجتماعي التدقيق معيار

 (   ) )   ( واألخالقي االجتماعي األداء لقياس AA1000 الثقة معيار

  .......................................................................أخرى
............................................................................. 

 .البيئي األداء -2

 (   ) ) (   البيئي عن األداء احملاسبة

 (   ) )  (  14001 االيزوا

 (   ) )   ( 19000 ويز اال ،EMAS األوريب والتدقيق اإلدارة نظام

  ......................................................................أخرى

............................................................................ 

    املستدام األداء-3
 )والبيئي االجتماعي االقتصادي،( 

 (   ) )   ( GRI العاملية اإلبالغ مبادرة

 (   ) )  (   BSCS املستدامة املتوازن األداء بطاقة

  .......................................................................أخرى

............................................................................. 

 .التايل اإلجابة وفق اجلدول ؟ تؤديها اليت املستدامة نميةالت جوانب عن  عادة املؤسسة تفصح كيف-4

  املستدامة التنمية أبعاد
 وقوائم تقارير

 منفصلة

 القوائم ضمن
 املالية

 اإلفصاح يتم ال
 عنها

 (   ) (   )  (   )  )والبيئي االجتماعي االقتصادي، ( املستدام األداء - أ

 (   ) (   ) (   )  االجتماعي األداء -ب

 )   ( (   ) (   ) البيئي األداء -د

  ........................................................:...............................ذكرها يرجى أخرى وسائل

................................................................................................................. 

 (   ) ) (    باإلشراف على عمليات اإلفصاح واالتصال؟  اإلدارة جملس يقوم هل-5

  (   ) (   )  ؟املايل األداء اىل إضافة والبيئي االجتماعي األداء حول معلومات املصلحة ذات األطراف يطلب هل -6
  (   ) (   )  ؤسسة اليت تقوم ا ؟هل يتم إتاحة الفرصة اىل األطراف ذات املصلحة للمشاركة يف تنفيذ برامج امل -7

  .................................................................................... رمعلومات إضافية حول هذا احملو
...................................................................................................................  

  

 الدراسة بيانات: الثاين اجلزء

  .املستدامة التنمية جوانب عن واإلفصاح قياس  



  

  

  .(   ) �(   )  ؟  نعم  من قبل طرف خارجي"إن وجدت "هل مت التحقق من القوائم والتقارير االجتماعية  - 8

  اإلجابة من خالل اجلدول  ؟ املؤسسةمور االجتماعية اليت ختضع اىل عمليات التدقيق من قبل هي األ ما - 9

  ؟ يؤدي إىل جتماعيمدى تعتقد ان قيام مؤسستك بتدقيق أدائها اال أي إىل -10

 بشدة موافق غري موافق غري حمايد موافق بشدة موافق 

 (   ) (   ) )   ( (   ) (   ) .االجتماعي اإلفصاح مصداقية زيادة - أ

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .االجتماعية الرقابة تفعيل -ب

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .االجتماعية تهاسؤوليمب املؤسسة اهتمام تفعيل -ج

  ......................................................................................معلومات إضافية حول هذا احملور
....................................................................................................................  

 خارجي مدقق داخلي مدقق  االجتماعي األداء تدقيق

 ال نعم ال نعم

 (   ) (   ) (   ) (   )   واملنح واحلوافز واملكافآت واملرتبات األجور مبالغ وتدقيق فحص - أ

 (   ) (   ) (   ) (   )  اإلضافية واملعاشات التقاعد ومكافآت الوفاة إعانات نظم وتدقيق فحص -ب

فحص وتدقيق إحصائيات إصابات العمل وإصابات األمراض املهنية واملبالغ املنفقة  - ج
  على املراكز الطبية ووحدات اإلسعاف

(   ) (   ) (   ) (   ) 

 (   ) (   ) (   ) (   )  ت احلج والعمرة  رحالت املصايف واحلفالت واألنشطة الرياضيةتدقيق تكاليف بعثا -د

 (   ) (   ) (   ) (   ) التسعري ونظم اإلنتاج تكاليف نظم وتدقيق فحص -ه

 (   ) (   ) (   ) (   )  املنتجات عن اإلعالنات صدق مدى وتدقيق حصف -و

 (   ) (   ) (   ) (   ) اإلسكان مشكالت حل يف وجهودها املؤسسة برامج فحص -ز

 املنظمة على وقعت اليت واملخالفات الغرامات ونوعيات مبالغ ودراسة فحص -ح
 املاء أو اهلواء تلويث أو سليمة غري بطريقة اإلنتاج وخملفات نفايات من للتخلص كنتيجة

(   ) (   ) (   ) (   ) 

 (   ) (   ) (   ) (   )  والتخزين والتسويق البيع سياسات فحص -ط

فحص سياسات  البيع والتسويق والتخزين للتحقق من ان املؤسسة ال متارس   -ي
 أساليب ملتوية خللق أزمات مصطنعة باألسواق

(   ) (   ) (   ) (   ) 

التحقق من ان املؤسسة قد بذلت كافة اجلهود لتحقيق األهداف اليت رمت إليها -ك
  الدولة

(   ) (   )   ) ( (   ) 

  .............................................................................:ذكرها يرجى أخرى اجتماعية جوانب فحص
........................................................................................................................ 

   االجتماعي األداء تدقيق



  

  

هل تأخذ األمور البيئية بعني االعتبار أثناء قيام مؤسستك بإخضاع أعماهلا لعملية التدقيق املايل من  -11 

 .(   ) �(   ) نعم  طرف مراقب احلسابات؟  

  .(   ) ال(   )نعم  ؟من قبل طرف خارجي"  إن وجدت" هل مت التحقق من القوائم والتقارير البيئية   - 12
 :اإلجابة وفق اجلدول التايل هي العناصر البيئية اليت ختضع اىل تدقيق األداء البيئي ؟ ما  - 13

  

  ؟ يؤدي إىل ن قيام مؤسستك بتدقيق أدائها البيئيأمدى تعتقد  أي إىل - 14

  
 

 موافق
 بشدة

 حمايد موافق
 غري

 موافق

 موافق غري
 بشدة

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  .البيئي اإلفصاح مصداقية زيادة - أ

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .البيئية الرقابة تفعيل -ب

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .األسهم أسعار على البيئي اإلفصاح اثر تفعيل- ج

  
  .................................................................................... رمعلومات إضافية حول هذا احملو

...................................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  

 تدقيق اخلارجي داخلي مدقق البيئي األداء

 ال عمن ال نعم

 (   ) (   ) (   ) (   )   البيئية احملاسبة تدقيق -أ

 (   ) (   ) (   ) (   )  .البيئية اإلدارة نظم تدقيق -ب

 (   ) (   ) (   ) (   )  .التلوث مكافحة يف مؤسستك دور تدقيق - ج

 (   ) (   ) (   ) (   )   البيئية االلتزامات تدقيق -د

 (   ) (   ) (   ) (   )  .النفايات من والتخلص والتخزين املعاجلة عمليات تدقيق - ه

  ................................................................ذكرها يرجى أخرى بيئية جوانب فحص

   البيئي األداء تدقيق



  

  
  

من خالل . بعاد االجتماعية والبيئية واالقتصاديةتعمل على تكامل األاليت  تلك التنمية هي التنمية املستدامة 
  :التعريف التايل

 .(   )ال   (   )نعم من طرف جهات متخصصة؟ " إن وجدت" هل مت التحقق من تقارير التنمية املستدامة  -15

  ؟تدقيق التنمية املستدامة يتطلب من مؤسستك مايليأن  ىل أي مدى تعتقدإ -16

 

 موافق
 بشدة

 حمايد موافق
 غري

 موافق

 غري
 موافق
 بشدة

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  .املؤسسة داخل املستدامة للتنمية وبرامج خطط وجود - أ

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  .املستدامة التنمية برامج تفعيل -ب

 )   ( (   ) (   ) (   ) (   )  . والبيئية واالجتماعية االقتصادية لألبعاد الربامج مشولية -ج

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .جناحها ومدى املستدامة التنمية برامج واليات خطط عن اإلفصاح كفاية-د

املتفرقة املرتبطة  عناصرال نه على مؤسستك تطبيق نظام لإلدارة التنمية املستدامة لتوفري معلومات حولأهل تعتقد  - 17

   .(   ) �(   )  نعم  ؟  التنمية املستدامةب

  :   نأكان اجلواب بنعم، هل تعتقد  إذا - 

 

 موافق
 بشدة

 حمايد موافق
 غري

 موافق

 غري
 موافق
 بشدة

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  .يف موضع جيد لتطبيق هذا النظام ياملدقق الداخل - أ

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  .املدقق الداخلي يف موضع جيد لتدقيق هذا النظام -ب

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  . معلومات عن التنمية املستدامةاحملاسب يف موضع جيد لتوفري -ج

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  تكوين احملاسب واملدقق الداخلي يف جمال خدمة التنمية املستدامة جيب -د

  
  
  
  
  
  

  ) النظرة املستقبلية.........( املستدامة التنمية تدقيق



  

  ؟ ىلإي يؤد ن قيام مؤسستك بتدقيق التنمية املستدامةأمدى تعتقد  أي إىل-18

  
  .................................................................................... رمعلومات إضافية حول هذا احملو

...................................................................................................................  

                    

  

                                                                 ������  

  

  

  

  

� 	
�� ����� �� ���� ������ ��������. 

 موافق 
 بشدة

 غري حمايد موافق
 موافق

 غري
 موافق
 بشدة

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .املؤسسة اعمال كل شفافية تسهيل - أ

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .املسائلة تعزيز -ب

 )(    (   ) (   ) (   ) (   ) .املؤسسات إدارة على املصلحة ذات األطراف رقابة ليسهت- ج

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .املستدامة التنمية تقارير عن  اإلفصاح مصداقية زيادة-د

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .املستدامة بالتنمية املتعلقة املخاطر إدارة-ه

 (   ) (   ) )   ( (   ) (   )   االجتماعية الرقابة تفعيل إىل يؤدي فانه االجتماعي أداء حول رأي ميثل انه مبا -و

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  .البيئية الرقابة تفعيل إىل يؤدي فانه لبيئيا أداء حول رأي ميثل انه مبا -ز

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) .االجتماعي البيئي، املايل، األداء حوكمة :الشاملة احلوكمة أهداف خدمة-ط
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  المراجعقائمة 

I. غة العربيةلاملراجع بال  

  الكتب :أوال    

01 
 لإلدارة املهنية اخلربات مركز الداخلي، والتدقيق املالية الرقابة املتقدمة واحملاسبية املالية املهارات منهج الرمحان، توفيق عبد

  .2006 ،4ط القاهرة، ،)مبيك(

  .2004، 2طظرية والعملية، دار وائل للنشر، عمان، التميمي هادي، مدخل إىل التدقيق من الناحية الن 02

03 
، الدار اجلامعية، ) تطبيقات احلوكمة يف املصارف -التجارب -املبادئ–املفاهيم  (محاد طارق عبد العال، حوكمة الشركات 

  .2005اإلسكندرية، 

04 
واألمريكية والعربية، اجلزء الثالث، تقارير  محاد طارق عبد العال، موسوعة معايري املراجعة، شرح معايري املراجعة الدولية

  .2007املراجع وااالت اخلاصة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

05 
، )املفاهيم،املبادئ، التجارب، املتطلبات،شركات قطاع عام وخاص ومصارف(محاد طارق عبد العال، حوكمة  الشركات 

  .2007/2008، الدار اجلامعية، مصر

  .2000 عمات،، التوزيع و للنشر الصفاء دار احلسابات، لتدقيق احلديث املدخل حلمي، مجعة أمحد 06

  .2005، 2 التوزيع، عمان، األردن، ط و للنشر الصفاء دار احلسابات، لتدقيق احلديث حلمي، املدخل مجعة أمحد 07

  .2005األوىل، اخلضري حمسن امحد، حوكمة الشركات، جمموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة  08

  .2003-2002الديب عوض لبيب فتح اهللا، امحد حممد كامل سامل، أصول املراجعة احلديثة، الدر اجلامعية، اإلسكندرية،  09

      .2001بريوت،  الدهراوي كمال الدين مصطفى، سرايا حممد السيد ، دراسات متقدة يف احملاسبة واملراجعة، الدار اجلامعية، 10

11  
اإلطار النظري، معايري املراجعة، مراجعة األنظمة ( كمال خليفة، وآخرون، املراجعة اخلارجية للقوائم املالية زيد  أبو

  .2008، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، )االلكترونية، التطبيقات احلديثة 

12  
مشاكل التطبيق العملي،  –ملعايري والقواعد ا –اإلطار النظري  –، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل حممد السيدسراي 

  .2007املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

  .دون سنة نشر السقا السيد امحد، مدثر طه أبو اخلري، مشاكل معاصرة يف املراجعة،  مطابع غياشي، مصر،  13

  .2006اجلامعية، اإلسكندرية، ، الدار سليمان حممد مصطفي، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري  14

15  
سليمان حممد مصطفى، حوكمة الشركات ودور أعضاء جملس اإلدارة واملدريني التنفيذيني، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

2008.  

16  
،الدار اجلامعية، "دراسة مقارنة" سليمان حممد مصطفى، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداري 

  .2009ندرية، اإلسك

17  
إمساعيل علي  ، تعريب ومراجعة حممد سيد امحد عبد املتعال،)مدخل متكامل ( شارلزهل، جونز جارديث، اإلدارة اإلستراجتية 

  .2008بسيوين، دار املريخ للنشر، الرياض، 

18  
بنك اإلسالمي األردين للتمويل الشرع جاسم، املراجعة عن املسئولية االجتماعية يف املصارف اإلسالمية، النشر بدعم من ال

  .2002/2003واالستثمار، 

  .1997الصبان حممد مسري، دراسات متقدمة يف املراجعة اخلارجية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   19

تعارف وفقا للمعايري امل -املفاهيم األساسية واليات التطبيق -ملراجعة اخلارجيةا عبد الوهاب نصر علي، ،حممد مسريالصبان   20
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  .2002عليها واملعايري الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

  .1994الصحن عبد الفتاح، مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،   21

  .1999/2001الصحن عبد الفتاح حممد وآخرون، أصول املراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   22

  .2003، املراجعة وتدقيق احلسابات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مسعودمد امي، صديقي طواهر حم  23

  .1980عبد اهللا خالد أمني، علم تدقيق احلسابات، الناحية النظرية، مطبعة االحتاد، عمان،   24

25  
رد والبيئة، دار املعرفة اجلامعية، إسكندرية، عبد ربه حممد عبد الكرمي على، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن، اقتصاديات املوا

2000.  

26  
، دار املسرية للنشر والتوزيع ISO 14000البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات  إدارةالعزاوي جنم، النقار عبد اهللا حكمت، 

  .2007 ،1والطباعة، عمان، ط

27  
ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة خدمات مراقب احلسابات لسوق املتطلبات املهنية  علي عبد الوهاب نصر،

  .2001الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  املصرية والدولية واألمريكية، اجلزء األول،

28  
خدمات مراقب احلسابات لسوق املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة  نصر، الوهاب علي عبد

  .2001األمريكية، اجلزء الثاين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، املصرية والدولية و

29  
حوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية والدولية  علي عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة احلسابات و

  .2007املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

30  

. اجلزء الرابعرجية احلديثة وفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية، علي عبد الوهاب نصر، موسوعة  املراجعة اخلا

الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،املراجعة وحوكمة الشركات ومسؤوليات مراقب احلسابات يف مراجعة األزمة املالية العاملية

2009.  

31 
دور  ا ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية، اجلزء األول،علي عبد الوهاب نصر، موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة وفق

  .2009الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  آليات املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات،

  .2007وائل حممد إدريس، اإلدارة اإلستراجتية منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر عمان، لغاليب طاهر حمسن، ا  32

33  
رج دانيال، تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات األلفية الثالثة، الدار اجلامعية،  اإلسكندرية، غايل جو

2001.  

34  
غنيم عثمان حممد، أبو زنط ماجدة، التنمية املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، دار الصفاء للنشر والتوزيع، 

    .2007، 1عمان، ط

  .1999القاضي حسني، حسني دحدوح، أساسيات التدقيق وفق املعايري الدولية، دار الرواق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   35

  .2002/2001لطفي امحد أمني السيد، أساليب املراجعة ملراقيب احلسابات واحملاسبني القانونيني، الدار اجلامعية، القاهرة،   36

  .2005، معايري املراجعة املهنية، حورس للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، لطفي أمني السيد امحد   37

  .2005 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال ،امحد السيد لطفي أمني  38

  .2007كندرية، لطفي أمني السيد امحد، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكد، الدار اجلامعية، اإلس 39

  .2005حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   40

  .1992، مراجعة احلسابات من الناحيتني النظرية والعملية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، نور امحد  41

42  
  .2003، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1خماطر العوملة على التنمية املستدامة، ط:  لبيع، العامل ليس لوردم باتر حممد علي
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  والنشريات االت واملتقيات :ثانيا

43 
 -  املالية األوراق سوق علي وانعكاساا احملاسبية املعلومات جودة حتقيق يف الشركات حوكمة دور، أمحد إبراهيم حممد

  .،2005، العدد األول  -بنها  –جملة الدراسات والبحوث التجارية، جامعة الزقازيق ، -تطبيقية نظرية دراسة

44  

ادامز روجر، األدوات واإلرشادات واملعايري فيما يتعلق باإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات وعن االستدامة، مؤمتر 

االجتاهات والقضايا الراهنة، نييورك : الشركة على اتمعاألمم املتحدة للتجارة والتنمية، كشف البيانات املتعلقة بتأثري 

  .2002، وجونيف

45  

بريش عبد القادر، محو حممد، البعد السلوكي واألخالقي حلوكمة الشركات ودورها يف التقليل من أثار األزمة العاملية، مداخلة 

 -سطيف -وكمة العاملية، جامعة فرحات عباساألزمة املالية واالقتصادية العاملية واحل: ضمن امللتقى العلمي الدويل
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 الملخص

لقد تطور مفهوم التدقيق عرب الزمن واتسعت أهدافه وجماالته، فلم يعد مقتصرا على اال التقليدي وهو اال املايل 

فقط، بل توسع ليشمل كل وظائف وأنشطة املؤسسة اليت تقوم ا، حبيث أصبحت املؤسسة اليوم أمام حتمية التحديات 

وكرد . جتماعية كشرط الستمرارها وبقائهاهتمامها باجلوانب البيئية واإلإة، مما عجل باجلديدة اليت فرضتها التنمية املستدام

وحتمل هذه التقارير عناوين  ا فعل هلذه التحديات أصبحت املؤسسة تقوم بتقدمي تقارير عن تأثريها عن اتمع والبيئة احمليطة

فع باملؤسسة بإجراء عمليات تدقيق األداء االجتماعي والبيئي عن مما د ،خمتلفة يطلق عليها يف الغالب تقارير اجتماعية وبيئية

وبسبب اهتمام املؤسسة بتلك اجلوانب، فقد أدى ا إىل توفري أداة رقابية داخلية متمثلة ، طريق مدققني خارجيني ومستقلني

ونتيجة إلدراك األطراف ذات املصلحة اليوم  .يف قسم التدقيق الداخلي لتتأكد من حتكمها يف بتلك اجلوانب بكفاءة وفعالية

لذلك حاليا  ،االقتصاديةأن جناح املؤسسات ال يعتمد على االستدامة االجتماعية والبيئية فقط وإمنا بتكاملها مع االستدامة 

على خدمة ومن هنا وجد الطلب  ،هناك حماوالت لتطوير تقومي أداء املؤسسات من ناحية حتقيقها ألهداف التنمية املستدامة

التأكيد املهين اجلديدة اليت دف إىل تدقيق التنمية املستدامة داخليا وخارجيا، وتعترب هذه التطورات احلديثة اليت حصلت على 

وظيفة التدقيق النتقاهلا من التدقيق املايل إىل تقييم كافة جوانب التنمية املستدامة هلا اثر على حوكمة الشركات سواء من 

وبالتايل فإن حوكمة الشركات أصبح هلا . رها الرقايب أو من خالل تفعيل بعض آليات حوكمة الشركاتخالل توسيع دو

  .مصداقيتها، سواء يف احلاضر أو امتداد ذلك إىل املستقبلر فعال يف محاية مسار املؤسسة، وتأكيد صدقها ودو

 ، تدقيق التنمية املستدامة، حوكمة الشركاتق األداء البيئيتدقيق األداء االجتماعي، تدقيالتنمية املستدامة، : الكلمات المفتاحية

Abstract 

        Audit concept has evolved over time and widened its objectives and areas. It is no longer limited to 

traditional domain which is the financial one, but has expanded to include all functions and activities of the 

corporation. Today, the corporation is facing inevitable new challenges posed by sustainable development. Such 

challenges have precipitated its concern about environmental and social aspects as a condition for continuing and 

survival. In response to these challenges, the corporation started reporting their impact on society and the 

environment surrounding these different addresses reports called mostly social and environmental reports, 

leading the corporation for social and environmental performance auditing by independent external auditors. 

Such concern had led the corporation to the creation of an internal control tool represented by the internal audit 

section to make sure those aspects are governed efficiently and effectively.                                                                      

As a result of the awareness of stakeholders today that success depends not only on social and 

environmental sustainability, but on the integration with economic sustainability, now there are attempts to 

develop enterprise performance calendar in terms of achieving sustainable development objectives. Hence, there 

is demand for new vocational emphasis service aimed at sustainable development auditing both internally and 

externally. These modern developments that happened in the field of auditing, had led to the transition from 

financial auditing to the evaluation of  all aspects of sustainable development affecting corporate governance, 

either by expanding its oversight role or by activating certain corporate governance mechanisms. Consequently, 

corporate governance has become instrumental in protecting the path corporation, and confirms its sincerity and 

credibility, both at present and in the future.                                                                                                                              

Key words: Sustainable development, social performance auditing, environmental performance auditing, auditing 

of sustainable development, corporate governance.                                                                                         

 


