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ملخص: 

التدقيق  اإىل تعرف مدى ت�أثري تطبيق  الدرا�سة  تهدف هذه 
�رصكة  م�ستوى  على  وب�لتحديد  اجلزائرية  ال�رصك�ت  يف  الداخلي 
الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  ال�رصك�ت.  حوكمة  تفعيل  يف  �سيدال 
يت�سمن  ا�ستبي�ن  اإعداد  خالل  من  الفر�سي�ت  اختب�ر  جرى 
جمموعة من الأ�سئلة التي تع�لج مو�سوع الدرا�سة، وُحللْت النت�ئج 
ب��ستخدام برن�مج SPSS. وقد وزعت 100 ا�ستب�نة، ق�سمت على 
املدققني الداخليني واإدارة امل�لية واملح��سبة على م�ستوى �رصكة 
�سيدال، وجمموعة من الأ�س�تذة املتخ�س�سني يف جم�ل التدقيق 
الداخلي، اإ�س�فة اإىل جمموعة من حم�فظي احل�س�ب�ت. وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل وجود عالقة ذات دللة اح�س�ئية بني التف�عل اجليد 
الأثر  ال�رصك�ت، وهذا م� يبني  الداخلي واأطراف حوكمة  للتدقيق 
الوا�سح لتطبيق التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة ال�رصك�ت على 

م�ستوى �رصكة �سيدال. 
املعلوم�ت،  �سف�فية  الداخلية،  الرق�بة  الدالة:  الكلمات 

التدقيق الداخلي، حوكمة ال�رصك�ت. 

The impact of internal audit in the activation of 
the application of corporate governance A field 

study in Saidal Company

Abstract:  

This study aims to explore the extent of the 
impact of internal audit within Algerian companies 
specifically in Saidal Company within the concept of 
corporate governance. 

To achieve the study goals and to test the 
hypotheses, a questionnaire was developed and 
analyzed by SPSS after receiving the necessary 
data. 100 questionnaires were distributed on the 
internal auditors and the finance and accounting 
offices, and group of professors specialized in the 
field of internal audit and governor of accounts. 
The study found that the existence of a statistically 
significant relationship between a good internal 
audit and corporate governance and this clearly 
demonstrated the effect of the application of internal 
audit in the activation of corporate governance in 
Saidal Company. 

Keywords: internal control, transparency 
of financial reporting, internal audit, corporate 
governance. 
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مقدمة: 
اإن الف�س�ئح والنهي�رات امل�لية التي م�ست ع�مل الأعم�ل 
اأدت اإىل فقدان الثقة من امل�ستثمرين يف املعلوم�ت التي تن�رصه� 
امل�ستويني  على  املعنية-  اجله�ت  دفع  الذي  الأمر  ال�رصك�ت، 
الأ�سب�ب  لتحديد  معمقة  درا�س�ت  اإجراء  اإىل  والدويل-  الوطني 
ارتبطت  التي  الف�س�ئح،  هذه  حدوث  وراء  ك�نت  التي  الرئي�سية 
اهتم�م  والتدقيقية.فهن�ك  املح��سبية  ب�جلوانب  كبري  ب�سكل 
متزايد يف الوقت احل��رص لرفع م�ستوى الإف�س�ح وال�سف�فية �سواء 
اأك�ن هذا ب�لن�سبة اإىل الأحداث امل�لية املوؤثرة يف عن��رص القوائم 
الداخلية،  الرق�بة  نظ�م  فع�لية  مدى  عن  لالإف�س�ح  اأم  امل�لية 
وذلك من خالل تقرير خ��س ت�سدره اإدارة املوؤ�س�سة عن فع�لية 
الرق�بة الداخلية.لذا ك�ن الهتم�م بتطبيق حوكمة ال�رصك�ت هو 
من  وذلك  ال�سلبي�ت،  هذه  لكل  املتك�مل  واحلل  ال�رصيع  املخرج 
والإف�س�ح عن  ال�سف�فية  اأبرزه�  الآلي�ت من  خالل جمموعة من 
املعلوم�ت امل�لية وغري امل�لية، كذلك تعزيز دور وظيفة التدقيق 
ه�تني  ب��ستقاللية  يت�سل  فيم�  �سيم�  ل  واخل�رجي،  الداخلي 
لالإ�رصاف  الإدارة  جمل�س  من  التدقيق  جلنة  وت�سكيل  الوظيفتني، 

عليهم�.

مشكلة الدراسة: 
الرئي�سي  الت�ساوؤل  الدرا�سة قمنا ب�سياغة  اأهداف  لتحقيق 

على النحو الآتي: 

ما هو الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي 
يف تفعيل مبادئ احلوكمة على م�ستوى �رشكة 

�سيدال؟ 
من خالل الت�ساوؤل الرئي�سي تنبثق الأ�سئلة الآتية: 

تفعيل  ● يف  الداخلي  التدقيق  تطبيق  ت�أثري  مدى  م� 
حوكمة ال�رصك�ت على م�ستوى �رصكة �سيدال؟ 

الداخلي  ● التدقيق  بني  اجليد  التف�عل  ت�أثري  مدى  م� 
وب�قي اأطراف حوكمة ال�رصك�ت يف م�ستوى �رصكة �سيدال؟ 

م�ستوى  ● عند  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
دللة )0.05( بني اأفراد عينة الدرا�سة حول دور التدقيق الداخلي 
للبي�ن�ت  يعزى  �سيدال  �رصكة  م�ستوى  على  احلوكمة  تفعيل  يف 

الدميغرافية لهذه العينة؟ 

أهداف الدراسة: 
وحوكمة  ● الداخلي  التدقيق  تطبيق  بني  العالقة  حتديد 

ال�رصك�ت.

اإظه�ر التف�عل اجليد للتدقيق الداخلي مع ب�قي اأطراف  ●
احلوكمة، وتفعيل هذه الأخرية على م�ستوى �رصكة �سيدال.

لأعم�ل  ● حمكم  نظ�م  لإق�مة  الالزمة  القواعد  تعرف 
التدقيق الداخلي وفق� ملتطلب�ت احلوكمة.

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف ظهور مفهوم حوكمة ال�رصك�ت 
على م�ستوى ال�س�حة القت�س�دية اجلزائرية من خالل اإ�سدار دليل 
حوكمة ال�رصك�ت، اأي�س� اإبراز الدور الذي يوؤديه التدقيق الداخلي 
يف تفعيل احلوكمة يف ال�رصك�ت اجلزائرية، م� ينعك�س ايج�ب� يف 

القت�س�د اجلزائري بع�مة.

فرضيات الدراسة: 
دللة  ● م�ستوى  عند  اإح�س�ئية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

على  ال�رصك�ت  وحوكمة  الداخلي  التدقيق  تطبيق  بني   )0.05(
م�ستوى �رصكة �سيدال.

دللة  ● م�ستوى  عند  اإح�س�ئية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
اأطراف  ب�قي  مع  الداخلي  للتدقيق  اجليد  التف�عل  بني   )0.05(

احلوكمة وتفعيل احلوكمة على م�ستوى �رصكة �سيدال.
م�ستوى  ● عند  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

التدقيق.الداخلي  دور  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد  بني   )0.05(
يعزى  �سيدال  �رصكة  م�ستوى  على  ال�رصك�ت  حوكمة  تفعيل  يف 

للبي�ن�ت الدميغرافية لهذه العينة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوال- اإلطار النظري للدراسة: 

حوكمة ال�رشكات: . 1
-1 -1 مفهوم حوكمة ال�رشكات: 

حوكمة   1992 ع�م   ))1( ك�دبوري  اأدري�ن  )ال�سيد  و�سف 
املنظمة  تدار  مبقت�س�ه  الذي  "النظ�م  اأنه�  على  ال�رصك�ت 
 )2( والتنمية  القت�س�دي  التع�ون  منظمة  وتراقب" وعرفته� 
)OCED( : " ب�أنه� نظ�م يتم بوا�سطته توجيه منظم�ت الأعم�ل 
بني  امل�سوؤولي�ت  توزيع  بتحديد  تقوم  حيث  عليه�،  والرق�بة 
خمتلف امل�س�ركني يف ال�رصك�ت مثل: جمل�س الإدارة وامل�س�همني 
اأنه� تبني القواعد والإجراءات  واأ�سح�ب امل�س�لح الآخرين، كم� 
توفر  اأي�س�  وهي  ال�رصكة،  �سوؤون  بخ�سو�س  القرارات  لتخ�ذ 
الهيكل الذي ميكن من خالله و�سع اأهداف ال�رصكة وو�س�ئل بلوغ 

تلك الأهداف، ورق�بة الأداء."
ت�سم  هي  ال�رصك�ت  حوكمة   :"G.Charreaux (3)  ويعرف
جمموعة من الآلي�ت التنظيمية التي له� دور يف حتديد ال�سلط�ت 

والت�أثري على قرارات امل�سريين." 
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املنظومة  هي   "  :  )4( الداخلني  املدققني  معهد  ويعرفه� 
املت�سمنة لل�سريورات والهي�كل املطبقة من طرف الإدارة بهدف 
اإي�س�ل، توجيه، اإدارة ومت�بعة ن�س�ط�ت املنظمة بغر�س حتقيق 

الأهداف."
كل  ت�سمل  " ب�أنه�   :  )5( في�سني  و  �سليفر  من  كل  ويعرفه� 
مع  ال�ستثم�ر،  على  ع�ئدا  املالك  ملختلف  ت�سمن  التي  الآلي�ت 
تف�دي ح�سول املديرين اأو كب�ر امل�س�همني على ملكية جزء من 
للمح��سبني  الدويل  الحت�د  ب�سكل مفرط." ويعرفه�  العوائد  هذه 
به�  يقوم  التي  واملم�ر�س�ت  امل�سوؤولي�ت  "جمموع  هي   :  )6(

و�سم�ن  ال�سرتاتيجية  الإدارة  تقدمي  اإىل  تهدف  والتي  املديرين 
حتقيق الأهداف، ت�سيري املخ�طر بطريقة �سحيحة، والتحقق من 

اأن موارد املنظمة ت�ستخدم بطريقة معقولة." 
اأنه�:  )7( على  ويعرفه� مركز امل�رصوع�ت الدولية اخل��سة 
"الإط�ر الذي مت�ر�س فيه ال�رصك�ت وجوده�، وتركز احلوكمة على 
الإدارة، امل�س�همني  العالقة فيم� بني املوظفني واأع�س�ء جمل�س 
وكيفية  احلكومية،  التنظيم�ت  وا�سعي  امل�س�لح  واأ�سح�ب 
التف�عل بني كل هذه الأطراف يف الإ�رصاف على عملي�ت ال�رصكة".
عرفته� موؤ�س�سة التمويل الدولية )8( : " ب�أنه� النظ�م الذي 

يتم من خالله اإدارة ال�رصك�ت والتحكم يف اأعم�له�."
منظمة  و�سعت   )9( ال�رشكات:  حوكمة  مبادئ   1  -  1
الأ�س��سية  املب�دئ  من  جمموعة  القت�س�دية  والتنمية  التع�ون 
لكي ت�ستويف املوؤ�س�س�ت �رصوط احلوكمة، وميكن تلخي�سه� على 

النحو الآتي: 
الأ�سهم،  - نقل ملكية  وت�سمل  امل�س�همني:  حم�ية حقوق 

الأرب�ح، مراجعة  الإدارة، احل�سول على ع�ئد يف  اختي�ر جمل�س 
يف  الفع�لة  امل�س�ركة  يف  امل�س�همني  وحق  امل�لية  القوائم 

اجتم�ع�ت اجلمعية الع�مة.
يف  - امل�س�واة  تعني  للم�س�همني:  الع�دلة  املع�ملة 

حقوقهم  عن  الدف�ع  يف  وحقهم  امل�س�همني،  كل  بني  التع�مل 
الق�نونية والت�سويت يف اجلمعية الع�مة على القرارات الأ�س��سية، 
اأو  الإدارة  اأع�س�ء جمل�س  مع  املع�مالت  الطالع على كل  اأي�س� 

املديرين التنفيذيني.
امل�س�لح  - ب�أ�سح�ب  ويق�سد  امل�س�لح:  اأ�سح�ب  دور 

البنوك والع�ملني وحملة امل�ستندات واملوردين والعمالء، وت�سمل 
الق�نون  اأ�سح�ب امل�س�لح املن�سو�س عليه� يف  الإقرار بحقوق 
الن�سط بني ال�رصك�ت  اأو عرب اتف�قي�ت متب�دلة، ت�سجيع التع�ون 
احلقوق  لتلك  انته�ك  اأي  عن  التعوي�س  امل�س�لح  اأ�سح�ب  وبني 

وكذلك اآلي�ت م�س�ركتهم الفع�لة يف الرق�بة على ال�رصكة.
ويف  - الدقيق  الإف�س�ح  �سم�ن  وال�سف�فية:  الإف�س�ح 

الوقت املن��سب عن كل امل�س�ئل امل�دية التي تتعلق ب�ل�رصكة، مب� 
يف ذلك الو�سع امل�يل والأداء وامللكية وحوكمة ال�رصكة.

م�سوؤولي�ت جمل�س الإدارة: وت�سمل هيكل جمل�س الإدارة  -

الأ�س��سية  ومه�مه  اأع�س�ئه  اختي�ر  كيفية  الق�نونية،  وواجب�ته 
الرق�بة  اإىل  اإ�س�فة  لل�رصكة،  ال�سرتاتيجي  التوجيه  و�سم�ن 
م�سوؤولية  �سم�ن  اأي�س�  الإدارة،  جمل�س  من  الإدارة  على  الفّع�لة 

جمل�س الإدارة جت�ه ال�رصكة وحملة الأ�سهم.
ال�رصك�ت:  - حلوكمة  فع�ل  لإط�ر  اأ�س��س  وجود  �سم�ن 

توؤثر  التي  والرق�بية  الق�نونية  املتطلب�ت  تتوافق  اأن  يجب  اإذ 
يف مم�ر�سة حوكمة ال�رصك�ت داخل الت�رصيع مع قواعد القوانني 
واللتزام بتطبيقه� مع متتع الهيئ�ت الرق�بية وامل�رصفة ب�ل�سلطة، 

النزاهة واملوارد الالزمة للقي�م مبه�مه� على اأعلى م�ستوى.
تهدف قواعد   :  )10( ال�رشكات  اأهمية حوكمة   -  3  -  1  
حق  ومنح  والعدالة  ال�سف�فية  حتقيق  اإىل  احلوكمة  و�سوابط 
م�س�ءلة اإدارة ال�رصكة، ومن ثّم حتقيق احلم�ية للم�س�همني وحملة 
ا�ستغالل  من  واحلد  العم�ل  م�س�لح  مراع�ة  مع  جميع�  الوث�ئق 
ال�سلطة يف غري امل�سلحة الع�مة.كم� اأن هذه القواعد توؤكد اأهمية 
اللتزام ب�أحك�م الق�نون والعمل ووجود هي�كل اإدارية متكن من 
حم��سبة الإدارة اأم�م امل�س�همني، مع تكوين جلنة تدقيق من غري 
اأع�س�ء جمل�س الإدارة التنفيذية تكون له� مهم�ت واخت�س��س�ت 
التنفيذ.وتوؤدي  على  م�ستقلة  رق�بة  لتحقيق  عدة  و�سالحي�ت 
الوطني  القت�س�د  يف  الثقة  زي�دة  اإىل  النه�ية  يف  احلوكمة 
اأو �سغ�ر  وتعميق دور البور�سة، واملح�فظة على حقوق الأقلية 

امل�ستثمرين.
1 - 4 - ميثاق احلكم الرا�سد يف اجلزائر: 

ق�م  التي  الأعم�ل  ل�سل�سلة  ثمرة  الرا�سد  احلكم  ميث�ق  ُيعّد 
اإىل   2007 نوفمرب  من  املمتدة  الفرتة  بني  العمل  فريق  به� 
الرا�سد  ال�س�أن فقد �سكلت مب�دئ احلكم  2008، ويف هذا  نوفمرب 
يف  والتنمية  القت�س�دي  التع�ون  منظمة  طرف  من  املعتمدة 
اأخذه  مع  العمل،  فريق  منه�  ا�ستلهم  التي  املراجع  اأهم   2004
بخ��سية  تت�سم  التي  اجلزائرية  املوؤ�س�سة  خ�سو�سية  ب�حل�سب�ن 
ع�ئلية  موؤ�س�س�ت  كونه�  وا�سع  نط�ق  وعلى  �سلبة،  اجتم�عية 
ال�سخ�س الوحيد  اأ�س��سية تف�سل املوؤ�س�سة ذات  مزدوجة بقوانني 
امل�سوؤولية  ذات  ال�رصك�ت  اأقل  وبن�سبة  املحدودة  وامل�سوؤولية 
املحدودة، اأم� ال�رصك�ت ذات الأ�سهم فتبقى قليلة النت�س�ر ب�لرغم 
من اأنن� ن�سجل يف ال�سنوات الأخرية تقدم هذا النوع من الأ�س��س 

الق�نوين.
يف  اجلزائرية  للموؤ�س�س�ت  الرا�سد  احلكم  مع�يري  تتمثل 
الع�مة،  )اجلمعية  للموؤ�س�سة  التنظيمية  الهيئ�ت  بني  العالق�ت 
عالقة  اأخرى  جهة  ومن   ، التنفيذية(  املديرية  الإدارة،  جمل�س 
امل�لية،  املوؤ�س�س�ت  ك�لبنوك،  ال�رصيكة  الأطراف  مع  املوؤ�س�سة 
الداخليني:  الف�علني  الأطراف  وي�سمل  والإدارة،  املمونون 
يف  الأطراف  هذه  وامل�سريين.وتعمل  الإداريني  امل�س�همني، 
الإدارة  جمل�س  الع�مة،  اجلمعية  وهي:  التنظيمية،  الهيئ�ت  اإط�ر 
اإىل  تطرق  حني  امل�س�همني،  بحق  امليث�ق  اهتم  واملديرين.وقد 
حقوق امل�س�همني واإىل املهم�ت الأ�س��سية للجمعية الع�مة حتى 
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يتمكن امل�س�همون من التمتع بحقوقهم فعال.كم� تن�ولت املع�يري 
جمل�س الإدارة، وذلك ب�لرتكيز على مه�مه لتحقيق احلكم الرا�سد 

. )11(

2 - التدقيق الداخلي: 
2 - 1 - تعريف التدقيق الداخلي: 

ن�س�ط   " اأنه  على   )12( الداخلني  املدققني  معهد  يعرفه 
بهدف  ا�ست�س�رية  وخدم�ت  ت�أكيدات  يقدم  ومو�سوعي  م�ستقل 
اإ�س�فة قيمة للموؤ�س�سة وحت�سني عملي�ته�، وت�س�عد هذه الوظيفة 
يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة من خالل اإتب�ع اأ�سلوب منهجي لتقييم 

وحت�سني فع�لية عملي�ت احلوكمة والرق�بة واإدارة املخ�طر".
الداخلية  والرق�بة  للتدقيق  الفرن�سي  املعهد  عرفه  كم� 
)13( : "ن�س�ط م�ستقل داخل املنظمة لتقييم مراقبة العملي�ت من 

خالل تقدير وتقييم فع�لية الأ�سك�ل الأخرى من الرق�بة، ويهدف 
التدقيق الداخلي اإىل م�س�عدة اإدارة املوؤ�س�سة يف املم�ر�سة الفع�لة 
مالئمة  واقرتاح�ت  تقييم�ت  بتح�ليل،  بتزويده�  مل�سوؤوليته� 

تتعلق ب�لأن�سطة التي جرى فح�سه�.
 "  :  )14( وقد عرفه املعهد الأمريكي للمح��سبني الق�نونني 
تدقيق العملي�ت والقيود التي تقع ب�سكل م�ستمر، اإذ تنفذ من قبل 

اأ�سخ��س يعينون وفق �رصوط خ��سة ".
من  الهدف  اإن   )15( الداخلي:  التدقيق  اأهداف   -  2  -  2
ت�أدية  على  املوؤ�س�سة  اأفراد  جميع  م�س�عدة  هو  الداخلي  التدقيق 
مبختلف  تزويدهم  خالل  من  وهذا  بفع�لية،  م�سوؤولي�تهم 

املعلوم�ت والتو�سي�ت والتحليالت، اإ�س�فة اإىل اأنه يهدف اإىل: 
التحقق من �سحة ودقة البي�ن�ت املح��سبية وحتليله�. -
حم�ية ممتلك�ت املوؤ�س�سة. -
مت�بعة تنفيذ اخلطط وال�سي��س�ت والإجراءات املعتمدة  -

وتقييمه�.
تقييم ال�سبط الداخلي من حيث تق�سيم الأعم�ل. -
رفع كف�ية الع�ملني عن الطرق التدريب. -
م�ساهمة التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة ال�رشكات: . 2

 )16(

ي�سهم التدقيق الداخلي يف حت�سني جودة حوكمة ال�رصك�ت، 
 SOX( القوانني  فر�سته�  التي  اجلديدة  املتطلب�ت  يف  �سيم�  ل 
اأن:  على   2110 املعي�ر  ن�س  فقد   IIA لـ  .ب�لن�سبة   )ACT,LSF

"ن�س�ط التدقيق الداخلي يجب اأن يقدم التو�سي�ت الالزمة لتطوير 
عملية احلوكمة، وذلك ب�لعمل على حتقيق الأهداف الآتية: 

Ú .حت�سني الأخالق والقيم داخل املنظمة
Ú .سم�ن ال�سري الفع�ل لالأداء التنظيمي وامل�س�ءلة�
Ú  للجه�ت والرق�بة  اخلطر  حول  املعلوم�ت  اإي�س�ل 

املعنية يف املنظمة.

Ú  جمل�س بني  املعلوم�ت  وتو�سيل  الن�س�ط�ت  تن�سيق 
الإدارة، املدققني اخل�رجني والداخلني والإدارة.

توازن  على  احلف�ظ  يف  بف�علية  الداخلي  التدقيق  وي�سهم 
الداخلي  التدقيق  بني  العالقة  تف�سري  وميكن  احلوكمة،  نظ�م 
النظري�ت  ال�رصك�ت وفهم مربراته� من خالل عدد من  وحوكمة 

املت�سلة ب�ملوؤ�س�سة كم� ي�أتي: 
Ú  :ال�رصك�ت حوكمة  الوك�لة،  نظرية  الداخلي،  التدقيق 

اإىل وجود  الوك�لة  التع�قدية يف ظل نظرية  ي�سري حتليل العالقة 
وك�لة  تك�ليف  عنه  تنبثق  وامل�سري  امل�لك  بني  م�س�لح  �رصاع 
اأو الق�نوين،  فيم� يخ�س امل�لك وهي تك�ليف التدقيق اخل�رجي 
الذي يعمل على مراقبة �سلوك امل�سري واأدائه ومت�بعة ذلك، ويعترب 
املعلوم�ت  مت�ثل  بعدم  يعرف  م�  اأو  املعلوم�تي  التوازن  غي�ب 
العلي�،  الإدارة  امل�س�همني،  بني  مت�ثل  )عدم  ال�رصاع  اأوجه  اأحد 
امل�س�همني، جمل�س الإدارة( .وهن� ي�سكل ارتب�ط التدقيق الداخلي 
بكل من الإدارة العلي� وجمل�س الإدارة )من خالل جلنة التدقيق اإن 
وجدت( وتع�ونه مع املدقق اخل�رجي ع�مال اأ�س��سي� يف التقليل 

من عدم مت�ثل املعلوم�ت بني خمتلف اأطراف احلوكمة.
Ú  حوكمة ب�ملوارد،  الرتب�ط  نظرية  الداخلي،  التدقيق 

تظهر  ال�رصكة  اأن  ال�سفق�ت  لتك�ليف  املنظرون  يرى  ال�رصك�ت: 
ال�سفق�ت،  ك�أ�سلوب تنظيم ي�سمح بتحقيق وفورات على تك�ليف 
التدقيق  تك�ليف  تخفي�س  على  املوؤ�س�س�ت  اإدارات  عملت  وقد 

اخل�رجي من خالل حتويل جزء من اأعم�له اإىل التدقيق الداخلي.
Ú  حوكمة ب�ملوارد،  الرتب�ط  نظرية  الداخلي،  التدقيق 

ال�رصك�ت: يرى منظرو الرتب�ط ب�ملوارد اأن املوؤ�س�سة تعتمد على 
العمل،  الأموال،  روؤو�س  الأولية،  ب�ملوارد  يت�سل  فيم�  حميطه� 
اأن  املوؤ�س�سة  واخلدم�ت.وعلى  الإنت�ج  توزيع  قنوات  التجهيزات، 
تتبنى نظ�م� فع�ل من اأجل التوجيه الأمثل للموارد، ويكون ذلك 
بتطبيق مب�دئ احلوكمة والعتم�د على التدقيق الداخلي لتفعيل 

هي�كله� وحتقيق كف�ءة العملي�ت التنظيمية.
تلخي�س� مل� �سبق، ميكن القول، اإن مفهوم حوكمة ال�رصك�ت 
التق�رير  واإعداد  التدقيق  خالله�  من  يجري  التي  املظلة  يعترب 
الذي  الداخلية،  الرق�بة  نظ�م  وفع�لية  املخ�طر  ب�إدارة  املت�سلة 
امل�س�لح.ف�حلكم  ذات  الأطراف  وم�سوؤولية  الفع�ل  الأداء  يخدم 
اجليد للمن�س�أة يرتبط ب�إدارة تفهم املخ�طر التي تواجهه�، وق�درة 
على �سم�ن رق�بة داخلية ك�فية على اأعم�له�، وبهي�كل اإ�رصافية 
مت�بعة  �سم�ن  على  ق�درة   ).... التدقيق،  جلنة  الإدارة،  )جمل�س 

فع�لية اأداء املوؤ�س�سة اأو �سلوك الإدارة.

ثانيا- الدراسات السابقة: 

1.الدراسات العربية: 
م�س�همة  مدى   :  )17(  )2012  -  2011( قمان  عمر  درا�سة 
حوكمة  بغر�س  والإف�س�ح  ال�سف�فية  يف  امل�لية  املراجعة 
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م�س�همة  تبيني  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  اجلزائرية،  املوؤ�س�س�ت 
املراجعة امل�لية يف حوكمة ال�رصك�ت من خالل �سم�ن ال�سف�فية، 
وخل�ست  امل�س�لح،  اأ�سح�ب  بني  التم�ثل  عدم  وتقليل  الإف�س�ح 
اإىل وجود عالقة ارتب�ط قوية بني املراجعة امل�لية وحتقيق مبداأ 
ال�رصك�ت،  حوكمة  مب�دئ  اأهم  يعّد  الذي  والإف�س�ح  ال�سف�فية 
لكن املوؤ�س�س�ت اجلزائرية مل ت�سل بعد اإىل الأهداف املرجوة من 
ت�سمو  مل  امل�لية  املراجعة  يخ�س  فيم�  اأي�س�  ال�رصك�ت،  حوكمة 

بعد اإىل مع�يري املراجعة الدولية املطبقة.
التدقيق  اأجهزة  ف�علية   :  )18(  )2005( الرحاحلة  درا�سة 
الداخلي يف اجل�مع�ت الأردنية الر�سمية واخل��سة يف ظل مع�يري 

التدقيق الداخلي الدولية".
اأجهزة  اأداء  ف�علية  مدى  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التدقيق الداخلي يف اجل�مع�ت الر�سمية واخل��سة الأردنية، وذلك 
من خالل درا�سة مدى التزام تلك الأجهزة ب�ملع�يري ال�س�درة عن 
املت�سلة  العوامل  وت�أثري  عمله�،  يف  الداخليني  املدققني  معهد 
اللتزام  مدى  يف  للع�ملني  ال�سخ�سية  والعوامل  ب�جل�معة، 
بتطبيق هذه املع�يري، وتقدمي التو�سي�ت لرفع م�ستوى ف�عليته�.
مبع�يري  تلتزم  الأردنية  اجل�مع�ت  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
له�  لي�س  ب�ملدققني  املت�سلة  العوامل  اأن  كم�  الداخلي،  التدقيق 
ت�أثري يف ف�علية اأداء اأجهزة التدقيق الداخلي.اأم� العوامل املت�سلة 
ب�جل�معة، فقد ك�ن لعمر اجل�معة دون غريه من العوامل اأثر يف 
تب�دل  ب�رصورة  الدرا�سة  واأو�ست  الداخلي،  التدقيق  اأداء  ف�علية 

اخلربة واملعرفة بني اجل�مع�ت يف جم�ل التدقيق.

2.الدراسات األجنبية: 
 : Burnaby and al )2009( )19( درا�سة

مم�ر�س�ت  توافق  درجة  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املتحدة  ب�لولي�ت  الأعم�ل  منظم�ت  يف  الداخلي  التدقيق 
الأمريكية، بلجيك�، ايط�لي�، هولندا، اململكة املتحدة وايرلندا، مع 
مع�يري التدقيق الداخلي ال�س�درة عن معهد املدققني الداخليني، 
البلدان  الفروق واللتزام بهذه املع�يري بني هذه  ومن ثم حتديد 
ق�م  الدرا�سة  اأهداف  املعهد.ولتحقيق  لهذا  فروع  به�  توجد  التي 
التدقيق  عن  متعددة  موا�سيع  حول  ا�ستبي�ن  ب�إعداد  الب�حثون 
على   ،2006 �سنة  اللكرتوين  الربيد  توزيعه عرب  الداخلي، جرى 
عددهم  والب�لغ  املعهد  يف  املنخرطني  الداخليني  املدققني 
ب�ملعهد.وقد  املوجودة  البي�ن�ت  ق�عدة  اإىل  ا�ستن�دا   ،62297
اأي   ،4080 لال�ستعم�ل  والق�بلة  امل�سرتجعة  ال�ستبي�ن�ت  بلغت 
اأن ن�سبة ال�ستج�بة ل تتعدى %6.واأظهرت الدرا�سة وجود فروق 
بني  الداخلي  للتدقيق  الدولية  ب�ملع�يري  اللتزام  يف  جوهرية 
لالختالف  معنوية  ذات  م�ستوي�ت  هن�ك  واأن  املذكورة،  البلدان 
 1300 املعي�ر  يخ�س  فيم�  بلد.اأم�  بكل  اخل��سة  الإج�ب�ت  يف 
املتعلق   2600 رقم  واملعي�ر  اجلودة،  �سم�ن  بربن�مج  املتعلق 
مرتفعة  م�ستوي�ت  النت�ئج  اأظهرت  فقد  للمخ�طر،  الإدارة  بقبول 

لعدم توافق املم�ر�س�ت مع متطلب�ت هذين املعي�رين.

درا�سة )abdelmalke hamel )2008 - 2007: دور وظيفة 
حول  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  هدفت  املوؤ�س�سة،  حوكمة  يف  التدقيق 
بني  العالقة  اإبراز  مع  ال�رصك�ت،  حوكمة  �سمن  املراجعة  جلنة 
قي��س  طريقة  تعرف  اأي�س�  ال�رصك�ت،  وحوكمة  املراجعة  جودة 
اأن  اإىل  الدرا�سة  املراجعة.وتو�سلت  اأعم�ل  املراجعة جلودة  جلنة 
اإن�س�ء  اأ�سب�ب  يعّد من  ال�رصك�ت  ال�سليم ملب�دئ حوكمة  التطبيق 
اطمئن�ن  زي�دة  يف  الأخرية-  هذه-  ت�س�عد  اإذ  املراجعة،  جلنة 
لأنه�  الآخرين  امل�س�لح  واأ�سح�ب  وامل�س�همني  امل�ستثمرين 
موثوقة  معلوم�ت  تقدمي  يف  وت�سهم  لهم،  ال�سم�ن  دور  توؤدي 

وذات جودة.

ثالثا- اإلطار التطبيقي للدراسة: 

1.منهجية الدراسة: 
من اأجل القي�م بهذه الدرا�سة اعتمد الب�حث املنهج الو�سفي 
ال�رصك�ت  حلوكمة  الع�م  الإط�ر  بدرا�سة  �سمح  الذي  التحليلي 
اأي�س�  بينهم�،  املوجودة  العالقة  ك�سف  مع  الداخلي  والتدقيق 
ت�سميم  جرى  تتخلله�.كم�  الذي  والت�أثر  الت�أثري  جوانب  تن�ول 
للقي�م  الأولية وا�ستعم�له�  البي�ن�ت  ا�ستبي�ن بعد احل�سول على 
بهذه الدرا�سة، التي ُوّزعْت على املدققني الداخليني واإدارة امل�لية 
يف  متخ�س�سني  ج�معيني  واأ�س�تذة  �سيدال،  ب�رصكة  واملح��سبة 
يف  خرباء  حم�فظني  من  جمموعة  اىل  اإ�س�فة  الداخلي،  التدقيق 
عن  وحتليله�  ال�ستب�نة  هذه  مع�جلة  حتققت  وقد  املح��سبة، 
SPSS، ب��ستخدام  للعلوم الجتم�عية  الإح�س�ئية  الرزمة  طريق 
مع�مل  �سوبرم�ن،  ارتب�ط  مع�مل  الآتية:  الإح�س�ئية  الأ�س�ليب 
 ،kolmogorov –smirnov اختب�ر   ،alpha cronbach’s الثب�ت 
الرتب�ط  مع�مل   ،  one sample t test الواحدة  للعينة  اختب�ر 

.t –test بري�سون، اختب�ر

2.جمتمع وعينة الدراسة: 
والدارة  الداخليني  املدققني  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
فرد،   40 بحوايل  قدر  الذي  �سيدال  ل�رصكة  واملح��سبة  امل�لة 
يف  متخ�س�سً�  ج�معيً�  اأ�ست�ذاً   30 على  ال�ستبي�ن  َع  وزِّ وكذلك 
ب�جل�نب  لإمل�مهم  وذلك  ال�رصك�ت،  وحوكمة  الداخلي  التدقيق 
اأجل  ب�ملح��سبة من  30 حم�فظً� خبرياً  للدرا�سة، وعلى  النظري 
وجهة النظر اخل�رجية لل�رصكة من جهة، ومن جهة اأخرى الإمل�م 
اعُتِمَدْت جميع  ب�جل�نب املهني والعملي للتدقيق واحلوكمة.وقد 
ال�ستم�رات نظرا لتوفره� على جميع ال�رصوط ال�رصورية للدرا�سة.

3.أداة الدراسة امليدانية: 
يف  ا�ستخدم  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  �س�عد  لقد 
اجل�نب النظري على حتديد املتغريات الرئي�سية لهذه الدرا�سة، مم� 
اأ�سهم يف حتديد حم�ور وقواعد بن�ء ا�ستبي�ن الدرا�سة امليدانية، 

الذي جاء يف م�سمونه كما ياأتي: 
Ú  لعينة الدميغرافية  البي�ن�ت  على  يحتوي  الأول:  اجلزء 



2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد الثاني - ع )7( - كانون 

79

العلمي،  التخ�س�س  العلمي،  املوؤهل  العمر،  يف  املتمثلة  الدرا�سة 
�سنوات اخلربات، الوظيفة.

Ú  املحور يتكون  حمورين،  على  يحتوي  الث�ين:  اجلزء 
الأول من �سبعة فقرات، والث�ين من �ستة فقرات.

موافق امل�ستوى
غري موافق غري موافقحمايدموافقمتاما

متام
54321الوزن

كم� ا�سُتخِدَم مقي��س ليك�رت �سمن حم�ور اجلزء الث�ين من 
ال�ستبي�ن وهو مقي��س يدرج من عالقة قوية موجبة اإىل عالقة 
قوية �س�لبة، مع الإ�س�رة اإىل ا�ستخدام خم�سة خي�رات من الأكرث 
�سيوع� لقي��س مدى التوافق، و اجلدول يو�سح م�ستوي�ت واأوزان 

مق�يي�س ليك�رت اخلم��سي: 

4.صدق وثبات االستبيان: 
الأ�ساتذة  طريق  عن  ال�ستبيان  �سدق  اختبار   -  1  -  4
�سدق  من  الت�أكد  ميكن  الطريقة  هذه  بو�س�طة  املحكمني: 
ال�ستبي�ن عن طريق توزيعه على بع�س الأ�س�تذة املحكمني، ويف 
امليدانية،  الدرا�سة  اأويل حول  ا�ستبي�ن  اإعداد  الدرا�سة جرى  هذه 
وقد وزعت عدة ن�سخ منه على جمموعة من الأ�س�تذة املحكمني، 
والأخط�ء  النق�ئ�س  وتعرف  الأولية  الن�سخ  تلك  ا�سرتج�ع  وبعد 
التي ت�سمنته�، اأُعيد ت�سحيح واإ�س�فة تعديل ال�ستبي�ن لي�سبح 

ملم� ب�ملو�سوع و�سل�سً� يف ن�سخة نه�ئية.
4 - 2 - اختبار �سدق ال�ستبيان عن طريق �سدق الت�ساق 
الداخلي لفقرات ال�ستبيان: يق�سد ب�سدق الت�س�ق الداخلي مدى 
ات�س�ق كل فقرة من فقرات ال�ستبي�ن مع املحور الذي تنتمي اإليه 
هذه الفقرات، وقد ا�سُتخِدمْت مع�مالت ارتب�ط �سبريم�ن بني كل 
فقرة من فقرات حم�ور ال�ستب�نة والدرجة الكلية للمحور نف�سه.
 99 0.05 ودرجة حرية  R اجلد ولية عند م�ستوى دللة  )قيمة 

ت�س�وي 0.166( 
جدول رقم )1( : 

نتائج اختبار صدق االتساق الداخلي لفقرا	 المحور األول

املحور 
1

م�ساهمة التدقيق الداخلي يف تفعيل 
احلوكمة ال�رشكات 

معامل 
الرتباط 

م�ستوى 
الدللة 

0.6360.000ا�ستقاللية املدقق الداخلي 1

0.5170.000الكف�ءة املهنية للمدقق الداخلي 2

0.8530.000الت�أهل العلمي للمدقق الداخلي 3

0.6360.000العن�ية املهنية يف اأداء املدقق الداخلي 4

0.8510.000وجود ا�سرتاتيجية للتدقيق الداخلي 5

6
تقدمي اخلدم�ت ال�ست�س�رية من طرف 

0.6350.000املدقق الداخلي 

7
تقدمي خدم�ت ت�أكيدية من طرف 

0.9990.000املدقق الداخلي 

الرتب�ط  اأن مع�مالت  ال�س�بق  اجلدول  ويت�سح من خالل 
جلميع الفقرات ترتاوح بني 0.636 اإىل 0.999 والذي تعّد دالة 
اأقل من  الفقرات  لكل  الدللة  0.05 وم�ستوى  عند م�ستوى دللة 
0.05، قيمة R املح�سوبة اأكرب من قيمة R اجلد ولية عند م�ستوى 
دللة 0.05 ودرجة حرية 99 التي ت�س�وي 0.166.ومن ثّم تعّد 

فقرات املحور الأول �س�دقة.
جدول )2( 

نتائج اختبار صدق االتساق الداخلي لفقرا	 المحور الثاني

املحور 
2

م�ساهمة التفاعل اجليد بني التدقيق 
الداخلي وباقي اأطراف احلوكمة يف 

تفعيل حوكمة ال�رشكات 

معامل 
الرتباط 

م�ستوي 
الدللة 

1
التك�مل بني التدقيق الداخلي والتدقيق 

0.6420.000اخل�رجي 

2
الن�سج�م بني التدقيق الداخلي 

0.6420.000والتدقيق اخل�رجي 

3
حت�سني عالقة التدقيق الداخلي وجلنة 

0.6360.000التدقيق يف ال�رصكة 

0.9850.000اإف�س�ح املدقق الداخلي لإدارة ال�رصكة 4

5
اإف�س�ح املدقق الداخلي ملجل�س اإدارة 

0.8620.000ال�رصكة 

6
تع�ون املدقق الداخلي واملديرين 

0.7450.000التنفيذيني لل�رصكة 

الرتب�ط  مع�مالت  اأن  ال�س�بق  اجلدول  خالل  من  يت�سح 
دالة  تعّد  التي   0.985 اإىل  بني0.636  ترتاوح  الفقرات  جلميع 
اأقل من  الفقرات  لكل  الدللة  0.05 وم�ستوى  عند م�ستوى دللة 
0.05 وقيمة R املح�سوبة اأكرب من قيمة R اجلدولية عند م�ستوى 
دللة 0.05 ودرجة حرية 99 التي ت�س�وي 0.166، ومن َثّم تعد 

فقرات املحور الث�ين �س�دقة.
4 - 3 - اختبار ثبات ال�ستبيان لكل حماور ال�ستبيان 
كرونب�خ(  )األف�  اختب�ر  ب��ستخدام  الب�حث�ن  ق�م  الدرا�سة:  اأداة 
 94.6% اإذ بلغت قيمته الكلية  اأداة الدرا�سة،  لقي��س مدى ثب�ت 
وهي ن�سبة جيدة ت�سلح لأغرا�س البحث العلمي كونه� اأعلى من 
الن�سبة املقبولة التي تبلغ %60 ، وقد ج�ء اختب�ر الثب�ت لهذه 

املتغريات كم� ي�تي: 
الجدول )3( : 

نتائج اختبار ثبا	 االستبيان لكل المحاور 

عدد عنوان املحوراملحاور 
الفقرات

معامل 
 Alpha

cronbach’s

ي�سهم التدقيق الداخلي يف الأول 
%791.5تفعيل مب�دئ حوكمة ال�رصكة 
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عدد عنوان املحوراملحاور 
الفقرات

معامل 
 Alpha

cronbach’s

ي�سهم التف�عل اجليد التدقيق الث�ين 
%684.0الداخلي و حوكمة ال�رصكة 

%1394.6جميع فقرات حماور ال�ستبيان

4 - 4 - اختبار اعتدالية التوزيع: عن طريق هذا الختب�ر 
تخترب  اإذ  الطبيعي،  التوزيع  تتبع  التي  البي�ن�ت  اكت�س�ف  يجري 
التوزيع  الق�ئلة ب�أن م�س�هدات متغري معني تتبع  العدم  فر�سي�ت 
الطبيعي �سد الفر�سية البديلة الق�ئلة ب�أن البي�ن�ت ل تتوزع طبيعي�.

جدول )4( 
 نتائج اختبار kolmogorv- smirnov العتدالية التوزيع

عدد عنوان املحوراملحور
م�ستوى قيمة z الفقرات 

الدللة 

1
ي�سهم التدقيق الداخلي يف 

70.9850.287تفعيل حوكمة ال�رصك�ت 

2

ي�سهم التف�عل اجليد بني 
التدقيق الداخلي وب�قي 

اأطراف احلوكمة قي تفعيل 
حوكمة ال�رصك�ت 

60.8290.489

م�ستوى  اأن  مالحظة  ميكن  ال�س�بق،  اجلدول  خالل  من 
ال�ستبي�ن  حم�ور  فقرات  جميع  وكذا  املح�ور،  جلميع  الدللة 
اأكرب من م�ستوى الدللة 0.05، ومن ثّم ف�لبي�ن�ت تتبع التوزيع 

الطبيعي الذي ي�سمح من خالله� ا�ستخدام الختب�رات املعملية.

5.حتليل نتائج حماور الدراسة: 

اختبار الفر�سية الأوىل:  ◄

اإح�س�ئية عند م�ستوى دللة  H1: توجد عالقة ذات دللة 

على  ال�رصك�ت  وحوكمة  الداخلي  التدقيق  تطبيق  بني   )0.05(
م�ستوى �رصكة �سيدال.

للعينة  -  T اختب�ر  ا�ْسُتخِدَم  الفر�سي�ت  اختب�ر  اأجل  من 
اأي  ايج�بية  الفقرة  تكون  اإذ  ال�ستبي�ن،  فقرات  لتحليل  الواحدة 
اأكرب  T املح�سوبة  اإذا ك�نت  يوافقون على حمتواه�  العينة  اأفراد 
من T اجلد ولية والتي ت�س�وي 1.985 )اأو م�ستوى الدللة اأقل من 
)قيمة T اجلدولية عند   ، اأكرب من% 60(  الن�سبي  والوزن   0.05
درجة حرية )ن- 1=99( وم�ستوى دللة 0.05 ت�س�وي 1.985 

ح�سب جدول توزيع �ستودنت 

جدول )5( 
تحليل نتائج فقرا	 المحور األول حول مساهمة معايير التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة 

م�ستوي الدللةقيمة tالوزن الن�سبيالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعنوان الفقرةرقم الفقرة

4.850.47997101.10.000ا�ستقاللية املدقق الداخلي1

50.00010062.030.000الكف�ءة املهنية للمدقق الداخلي2

4.670.75393.4101.10.000الت�أهيل العلمي للمدقق الداخلي3

4.850.4799788.140.000العن�ية املهنية للمدقق الداخلي4

4.750.53995162.50.000وجود ا�سرتاتيجية جيدة للمدقق الداخلي5

6
تقدمي خدم�ت ا�ست�س�رية من طرف املدقق 

4.900.3029842.870.000الداخلي

4.391.02487.899.050.000تقدمي خدم�ت ت�أكيدية من طرف املدقق الداخلي7

الوزن  اأن  مالحظة  ميكن  ال�س�بق،  اجلدول  خالل  من 
الدللة  وم�ستوى   %  60 من  اأكرب  بلغ  الفقرات  جلميع  الن�سبي 
اأي  الفقرات،  ايج�بية  على  يدل  م�   0.05 من  اأقل  وهو   0.000
اأن اأفراد العينة يوافقون مت�م� الو�سط احل�س�بي الذي يرتاوح بني 
الأول.وب�سفة ع�مة تظهر  )4.67 و5( يف جميع فقرات املحور 
 42.87( بني  ترتاوح   t قيمة  الأول  املحور  فقرات  نت�ئج جميع 
و101.1( وهي اأكرب من قيمة T اجلدولية التي ت�س�وي 1.985، 
هذا م� بنّيَ اأن �رصكة �سيدال تراعي ل�سم�ن تفعيل حوكمة وجود 
الداخلي  املدقق  وذلك من خالل متتع  الداخلي،  التدقيق  مع�يري 
وجود  مع  املهنية،  العن�ية  الت�أهيل،  الكف�ءة،  ب�ل�ستقاللية، 

الداخلي بتقدمي خدم�ت  ا�سرتاتيجية ملع�مل ت�س�عد قي�م املدقق 
ا�ست�س�رية وت�أكيدية يف نف�س الوقت.

بري�سون  - الرتب�ط  مع�مل  ا�ستخِدَم  اأخرى  جهة  من 
الداخلي  للتدقيق  لختب�ر وجود عالقة بني تطبيق نظ�م حمكم 
وحوكمة ال�رصك�ت يف �سيدال، وت�سري النت�ئج املبينة يف اجلدول 
رقم )06( اأن قيمة م�ستوى الدللة ت�س�وي 0.000 وهي اأقل من 
r املح�سوبة ت�س�وي 0.99 وهي اأكرب من  قيمة  اأن  كم�   ،  0.05
0.2 مم� يدل على وجود عالقة  r اجلدولية والتي ت�س�وي  قيمة 
ذات دللة اإح�س�ئية.ومن َثّم قبول الفر�سية؛ اأي توجد عالقة ذات 
الداخلي  التدقيق  بني  حمكم  نظ�م  تطبيق  بني  اإح�س�ئية  دللة 
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وتفعيل مب�دئ حوكمة ال�رصك�ت يف �رصكة �سيدال عند م�ستوى 
0.05

جدول )6( 
معامل االرتباط بين التدقيق الداخلي و تفعيل حوكمة الشركا	

تفعيل حوكمة ال�رشكاتالح�ساءاتاملحور

التدقيق 
الداخلي 

0.99مع�مل الرتب�ط 

0.000م�ستوى الدللة 

100حجم العينة 

الثانية:  ◄ الفر�سية  اختبار 

م�ستوى  عند  اإح�س�ئية  دللة  ذات  عالقة  توجد   :H2

ب�قي  و  الداخلي  للتدقيق  اجليد  التف�عل  بني   )0.05( دللة 
�رصكة  م�ستوى  على  احلوكمة  وتفعيل  احلوكمة  اأطراف 

�سيدال.

جدول )7( : 
تحليل نتائج فقرا	 المحور الثاني حول مدى وجود عاقة بين التفاعل الجيد للتدقيق الداخلي وباقي أطراف الحوكمة

م�ستوي الدللةقيمة Tالوزن الن�سبيالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعنوان الفقراترقم الفقرة

4.900.30298162.550.000التك�مل بني التدقيق الداخلي واخل�رجي 1

4.900.32098162.550.000الن�سج�م بني التدقيق الداخلي واخل�رجي 2

4.700.6449473.030.000حت�سني العالقة مع جلنة التدقيق 3

50.00010037.560.000اإف�س�ح املدقق الداخلي لالإدارة 4

4.351.1588755.050.000اإف�س�ح املدقق ملجل�س الإدارة 5

4.900.30298162.550.000تع�ون املدقق الداخلي مع مديري ال�رصكة6

من خالل اجلدول ال�س�بق، ميكن مالحظة اأن الوزن الن�سبي 
اأقل   0.000 دللة  وم�ستوى  جلميع الفقرات بلغ اأكرب من 60% 
من 0.05، م� يدل على ايج�بية جميع الفقرات، اأي اأن اأفراد العينة 
جميع  يف  و5(   4.35 بني  احل�س�بي  )املتو�سط  مت�م�  يوافقون 
فقرات  جميع  نت�ئج  تظهر  ع�مة  الث�ين.وب�سفة  املحور  فقرات 
 )162.55 و   37.56( بني  ترتاوح  التي   T قيمة  الث�ين  املحور 
م�  1.985.هذا  ت�س�وي  والتي  اجلدولية   T قيمة  من  اأكرب  وهي 
التف�عل  احلوكمة  تفعيل  ل�سم�ن  تراعي  �سيدال  �رصكة  اأن  يبني 
من  وذلك  احلوكمة،  اأطراف  وب�قي  الداخلي  التدقيق  بني  اجليد 
الداخلي  التدقيق  فيه�  يتف�عل  التي  احل�لة  اإىل  الو�سول  خالل 
مع ب�قي اأطراف احلوكمة املتمثلة يف: التدقيق اخل�رجي، الإدارة 
بكل  التنفيذيني  واملديرين  التدقيق  جلنة  الإدارة،  جمل�س  العلي�، 

تع�ون لتح�سني العالقة التي ت�سهم يف اإ�س�فة قيمة ل�سيدال.
بري�سون  - الرتب�ط  مع�مل  ا�سُتخِدَم  اأخرى  جهة  من 

واأطراف  الداخلي  التدقيق  بني  اجليد  التف�عل  وجود  لختب�ر 
النت�ئج املوجودة �سمن  احلوكمة وتفعيله� يف �سيدال.وتو�سح 
من  اأقل   0.000 ي�س�وي  الدللة  م�ستوى  اأن   )08( رقم  اجلدول 
0.05، كم� اأن قيمة مع�مل الرتب�ط r ت�س�وي 0.798 وهي اأكرب 
من قيمة مع�مل الرتب�ط اجلدولية r التي ت�س�وي 0.2 مم� يدل 
قبول  َثّم  ومن  اإح�س�ئية،  دللة  ذات  ايج�بية  عالقة  وجود  على 
اإح�س�ئية عند  اأنه توجد عالقة ذات دللة  اأي  الث�نية،  الفر�سية 

م�ستوى دللة )0.05( بني التف�عل اجليد للتدقيق الداخلي وب�قي 
اأطراف احلوكمة وتفعيله� على م�ستوى �سيدال.

جدول )8( : 
معامل االرتباط بين التفاعل الجيد للتدقيق الداخلي مع باقي 

أطراف الحوكمة وتفعيلها

تفعيل حوكمة الح�ساءاتاملحور 
ال�رشكات 

التف�عل اجليد بني التدقيق 
الداخلي وب�قي اأطراف 

احلوكمة 

0.798مع�مل الرتب�ط

0.000م�ستوى الدللة

100حجم العينة

اختبار الفر�سية الثالثة:  ◄

م�ستوى  عند  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   :H3

الداخلي  التدقيق  دور  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد  بني   )0.05(
يعزى  �سيدال  �رصكة  م�ستوى  على  ال�رصك�ت  حوكمة  تفعيل  يف 

للبي�ن�ت الدميغرافية لهذه العينة.
اأفراد  اأراء  متو�سط  بني  للفروق   T اختب�ر  ا�ستخدام  جرى 
عينة الدرا�سة حول التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة ال�رصك�ت 

�سيدال يعزي للم�سمى الوظيفي.
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جدول )9( : 
نتائج اختبار T لحساب فروق إجابا	 أفراد العينة حول دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركا	

في صيدال تعزى للمسمى الوظيفي

م�ستوي الدللةقيمة Tالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددامل�سمى الوظيفيعنوان املحوراملحور

ي�سهم التدقيق الداخلي يف تفعيل الأول
احلوكمة 

405داخلي 

0.0261.300.225 304.99خ�رجي 

305اأ�س�تذة

الث�ين
ي�سهم التف�عل اجليد بني التدقيق 
الداخلي وب�قي اأطراف احلوكمة 

يف تفعيل حوكمة ال�رصك�ت

405داخلي 
0.0101.150.410

305خ�رجي 

305اأ�س�تذة 

لكل  الدللة  م�ستوى  اأن  اإىل   )09( اجلدول  نت�ئج  ت�سري 
 T قيمة  ت�أخد  كم�   0.05 من  اأكرب  الدرا�سة  حم�ور  من  حمور 
T اجلدولية التي  اأي�س� قيمة اقل من قيمة  املح�سوبة لكل حمور 
ت�س�وي 1.985 م� يدل على عدم وجود فروق يف اج�ب�ت اأفراد 
 T اأن قيمة  يت�سح  الوظيفي.وب�سفة ع�مة  للم�سمى  العينة تعزى 
التي  T اجلدولية و  اأقل من قيمة  املح�سوبة جلميع املح�ور هي 
املح�ور  جلميع  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن  كم�   ،1.985 ت�س�وي 
جمتمعة هي اأكرب من 0.05، مم� يدل على عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى دللة 0.05 بني اأفراد عينة الدرا�سة 
على  ال�رصك�ت  حوكمة  تفعيل  يف  الداخلي  التدقيق  دور  حول 

م�ستوى �رصكة �سيدال تعزى للم�سمى الوظيفة.

النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

من الدع�ئم الأ�س��سية للحوكمة �رصورة وجود وظيفة . 1
تدقيق داخلي فع�لة تعمل ب�لتع�ون والتن�سيق مع جلنة التدقيق 
ذات  الأطراف  حقوق  حم�ية  يف  للم�س�همة  اخل�رجي،  واملدقق 
اأ�سوله�، وتوفري املعلوم�ت  ال�رصكة واحلف�ظ على  امل�س�لح يف 

املوثقة لهيئ�ت احلوكمة )جمل�س الإدارة، والإدارة العلي�( .
من . 2 للموؤ�س�سة  قيمة  ب�إ�س�فة  الداخلي  التدقيق  يقوم 

حوكمة  اإط�ر  يف  ب�أدائه�  يقوم  اأ�سبح  التي  الوظ�ئف  خالل 
ال�رصك�ت، والتي ت�سمل توفري املعلوم�ت لالإدارة بكل م�ستوي�ته�، 
الداخلية، وتقييم  الرق�بة  اإدارة املخ�طر ونظ�م  وتقييم �سريورة 

التزام املوؤ�س�سة مبب�دئ حوكمة ال�رصك�ت.

التوصيات: 

واحلوكمة . 1 الداخلي  التدقيق  مقي��س  من  كل  اإدخ�ل 
واجل�مع�ت  واملع�هد  املدار�س  يف  التعليمية  الربامج  �سمن 

اجلزائرية.

تطبيق مب�دئ احلوكمة املوجودة �سمن ميث�ق احلكم . 2
الرا�سد يف ال�رصك�ت اجلزائرية.

خلق جهة علي� تعمل على الإ�رصاف والرق�بة على مهنة . 3
التدقيق الداخلي يف اجلزائر وتهتم بتحديث وتطوير القوانني التي 

تخ�س التدقيق الداخلي.
التدقيق . 4 ملم�ر�سة  الدولية  للمع�يري  اجلزائر  تبني 

القت�س�د  والواقع  القوانني  مع  تكييفه�  على  والعمل  الداخلي 
الوطني.

جزءاً  اأ�سبح  الداخلي  التدقيق  اإّن  القول،  ميكن  واأخرياً، 
�رصوريً� يف هيكل حوكمة ال�رصك�ت من خالل دوره يف التقومي 
وحتقيق امل�س�ءلة، واإ�سف�ء الثقة على عملي�ت الإدارة و التق�رير 
يف  ال�رصك�ت  حوكمة  خالل  من  اإ�سه�مه  عن  ف�سال  امل�لية، 

املح�فظة على اأموال ال�رصكة وح�سن ا�ستثم�ره�.
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