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الشركات  ليات تطبيق حوكمةتهدف الدراسة إلى ايضاح الدور الذي يمكن أن يؤديه تدقيق الحسابات باعتباره آلية من آ  : ملخص

وقد خلصت الدراسـة   في تحسين وزيادة فعالية جودة المعلومة المالية، معتمدين في ذلك على استبيان موجه ألفراد عينة الدراسة، 
وذلـك مـن خـالل     حقوق أصحـــاب المصـالح  حوكمة الشركات نظام من خالل تدار المؤسسة باعتباره وكيل علىالى أن 

،كما أن عمل  مدقق الحسابات يرتكز على عناصر أساسية  يتحدد درجة تأثيرها على حوكمة الشركات منهـا  ياتمجموعة من اآلل
  ).مدى موضوعية واستقاللية مدقق الحسابات  وجودة أداء عمله ( 

   .ة ،جودة المعلومة المالي ماليةالمعلومة المعلومة ،ال، تدقيق الحسابات ات ، حوكمة الشرك :ية الكلمات المفتاح
 

Abstract:   This study aims to clarify the role of audit as a mechanism to apply corporate governance 
in increasing the quality of the financial information , to achieve this object we rely on a questionnaire 
to members of the study sample , by a survey based on experts’ opinions (Chief Audit Executive) and 
academics (university teachers –specialized in auditing-), the study concluded that the Audit work is 
based on the key elements which determine how deep audit influences corporative governance (The  
Internal Auditor’s independence and objectivity, The Internal Auditor’s performance) . 

Keywords: corporate governance , audit ,information , financial information , the quality of financial 
information 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:zorafinance@yahoo.fr


_______________________________________________________________________________________________مساهمة التدقيق في رفع جودة المعلومة المالية في ظل حوكمة الشركات

54 

   : مهيدت

ازداد االهتمام بموضوع حوكمة الشركات ، خاصة بعد سلسلة األزمات المالية التي حدثت في العديد من الدول، 
إلى وجود فساد إداري ومحاسبي ومالي،  مع مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع فـي   في عدد من الحاالتوالتي ترجع 

دهم على صحـة القوائم الماليـة وما تتضمنـه من معلومات وذلـك  لى دور مدققي الحسابات وتأكيإأحد جوانبه الهامة 
فعمـل الـمدقق ينطلق من حيث ينتـهي عمل المحاسب ، من خالل الحكم على مدى سالمة هـذه  .على خالف الحقيقة

 ومن جهة أخرى فمن أهم المبادئ األساسية التي تنادي حوكمـة الشـركات   ،العمليات وخلوها من األخطاء والتالعبات
والتي تنطوي على إعداد وتدقيق المعلومات واإلفصـاح عنها بمـا يتوافـق مـع    " اإلفصاح والشفافية"بتطبيقها مبدأي 

المعايير الدوليـة من طرف مدققي الحسابات، مراعياً في ذلك الجوانب الشكلية والزمنيـة والمحتـوى ألبعـاد جـودة     
، وفي هذا السياق قام مجلس معايير المحاسـبة   ير والقوائم الماليةالمعلومة بالشكل الذي يحقق الدقة والموضوعية للتقار

بعنوان الخصائص النوعية للمعلومات الماليـة ،  إالّ أن   1980سنة  02بإصدار قائمة المفاهيم رقم   -FASB-المالية 
  .قياس جودة المعلومة المالية يبقى نسبي من خالل  بعض المؤشرات لقياسها  

  :لدراسة حول وتتمحور إشكالية ا
؟ وما إلى أي مدى يمكن أن يساهم تدقيق الحسابات في زيادة جودة المعلومة المالية في ظل حوكمة الشركات

  .واقع ذلك في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ؟

  : و يندرج ضمن ذلك بعض التساؤالت
 ما عالقة التدقيق بحوكمة الشركات ؟ - 1
 لمعلومة المالية؟ما العالقة بين حوكمة الشركات وجودة ا - 2
  ؟ضمن مؤسسات عينة الدراسة ما هو أثر تدقيق الحسابات على جودة المعلومة المالية  - 3

 :أهمية الدراسة �

تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعاً يعتبر من أهم المواضيع النظرية الملموسة عملياً ، من حيث أنها 
وتظهر أهمية الدراسة خاصة في ظل البيئة الحالية والتـي أصـبحت   . تعالج إشكالية جودة ومصداقية المعلومات المالية

تبعاً للمستجدات والتطورات التي يشهدها تدقيق الحسابات في الكشف عن . المعلومة فيها من أهم المتغيرات التي تحكمها
صل بين الدراسات العلمية األخطاء والتّالعبات في القوائم المالية ، حيث يعتبر البحث في ميدان تدقيق الحسابات نقطة و

  .والممارسة المهنية وهذا ما يعطي الموضوع أهمية نسبية لدى الهيئات المهنية والجهات األكاديمية

   :فرضيات الدراسة �
لمحاولة الوصول إلى اإلجابات الكافية حول األسئلة الفرعية المتعلقة بمشكلة البحث وتحقيق أهدافه تم صـياغة  

  :الفرضيات التالية
  .ال توجد عالقة تأثير معنوية  بين تدقيق  الحسابات وحوكمة الشركات : فرضية األولىال -
  .ال توجد عالقة تأثير معنوية  بين جودة المعلومة المالية وحوكمة الشركات  :الفرضية الثانية -
  .  ال توجد عالقة تأثير معنوية بين تدقيق الحسابات وجودة المعلومة المالية: الفرضية الثالثة -

  :أهداف الدراسة �
تهدف الدراسة إلى توضيح الدور الفعال الذي يلعبه التدقيق، عن طريق التغذية العكسية في تقيـيم المعلومـات   

ونظراً لضـعف أنظمـة   . المالية وتلبية الحاجات المتزايدة لمعلومات ذات مصداقية وصالحة التخاذ القرارات المالئمة
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فض للتدقيق الداخلي والذي يعتبر من أهم وسائل دعم مهنة محافظة الحسابات فإن األمر الرقابة الداخلية واالعتماد المنخ
 .يتطلب تحديداً دقيقاً وشامالً لمختلف جوانب هذه المهنة باعتبارها كأحد دعائم حوكمة الشركات

  : للدراسة النظري اإلطار -1

مــجموعة من الحوكمة :   OCDE حسب  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :مضمون حوكمة الشركات - 1-1
 (01) ".القائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من المسـاهمين   العالقات فيما بين

علـى  ، (02) 2004،  ليتم تعديلها سنة 1999ولقد وضعت تلك المنظمة جملة من المبادئ توصلت إليها سنة 
د اإلطار العام  الذي تحدد من خالله أهداف الشركة والسبل اللّازمـة  عداإاعتبار أن التطبيق السليم لها يضمن 

  .لبلوغها ومراقبة األداء 
مهما تعددت التنظيرات حول موضوع التدقيق ، فجميعها أجمعت على أنه يرتكـز علـى   : مضمون التدقيق   - 1-2

 ).لفحص ،التحقيق ،التقريرا(النقاط الثالثة 

يعتبر التدقيق أحد  آليات حوكمة الشركات وله دور كبير في  :ركات تدقيق الحسابات  أحد آليات حوكمة الش - 1-3
توسيع نطاقه ليشتمل على الخدمات االستشارية بجانب خدمات التأكيد والفحـص والتقيـيم،    تفعيلها من خالل 

ـ (03) وفي هذا تخطي للمهام التقليدية ودخول دائرة إدارة وتقييم المخاطر ودعم نظام الحوكمة افة ، وبالتالي إض
،   هذا كما تضمنت معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي أحد المعايير المتعلق باالستقاللية (04)قيمة للمؤسسة  

ومن .  (05)وغير متحيزة  عن بقية األنشطة الممارسة في المؤسسة  باعتباره يساعد على إصدار أحكام نزيهة
د جميع أوجه االختالسات،  وبالتالي يمكن أن يـؤدي  جهته يعتبر محافظ الحسابات الوكيل عن المساهمين لس

إلى التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات ،من خالل الحقوق التي يتمتـع بهـا والواجبـات المنوطـة بـه      
 .والمسؤولية تجاه عدم قيامه بواجباته بشكل مناسب

قة بين التدقيق وجودة المعلومة مما تقدم يمكن توضيح العالو  :تدقيق الحسابات معيار لجودة المعلومة المالية - 1-4
 Feed back )  (المالية في ظل الحوكمة، باعتبارها عالقة متكاملة ومتبادلة تمتاز وتتصف بالتغذية العكسية 

  : من بين العوامل التي تحدد جودة المعلومات المالية ما يلي،ف

فية عمل مختلف المؤسسـات، مـع   والتي من خاللها يتم فرض وسن تشريعات تتعلق بكي:  المعايير القانونية �
  وذلك بما يتوافق مع المتطلبات القانونيـة  توفير نظام فعال يقوم بضبط وإحكام األداء في المؤسسة، 

من خالل وجود معايير خاصة بعملية الرقابة من شأنها تدعيم حوكمة الشركات، وذلك مـن  : المعايير الرقابية �
  .  التدقيق وأجهزة الرقابة المالية واإلدارية خالل تحديد أدوار ومسؤوليات كل مصلحة من

على اعتبار أن أغلب المؤسسات المهنية والمجالس المحاسبية قد توجهت إلى إصدار معايير :المعايير المهنية  �
عديدة،  بغية ضبط أداء العملية المحاسبية وبالتالي توفير وضبط الخصائص النوعية للمعلومات المالية،  وهذا 

  . ز مفهوم المساءلة المحاسبية والتي تتفق مع أسلوب حوكمة الشركاتمن أجل إبرا
لتتحقق جودة المعلومة المالية فإن توفر هذه المعايير سيكون له أثر كبير في إحكـام وضـبط   :المعايير الفنية  �

لعبـه  ولتجسيد الدور الذي يمكـن أن ي .الجودة ، مماّ يؤدي الى تطوير وتفعيل دور الجهات التنظيمية للحوكمة
التدقيق في تعزيز والنهوض بالخصائص النوعية للمعلومات المالية حاولنا إسقاط الضوء من خـالل دراسـة   

 .ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية 
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  :الدراسة الميدانية -2

  :منهجية الدراسة الميدانية    - 2-1

ة الدراسة، ليتم بعدها تحليل نتـائج الدراسـة واختبـار    على أفراد عين توزيعها، واختبارها تم االستبيان تصميم بعد
  .الفرضيات

قام الباحثين بإعداد استبيان لمعرفة تأثير مهنة التدقيق على جودة المعلومة الماليـة  :  أدوات جمع المعلومات -2-1-1
إسـقاط ذلـك علـى    المتاحة في القوائم والتقارير المالية وذلك في إطار مبادئ حوكمة الشركات،  من خالل محاولـة  

تضـمنت قاعـدة   تكونت األداة من مجموعة من المحـاور، حيـث    المؤسسات االقتصادية ضمن عينة الدراسة ، وقد
 عينة ألفراد المميزة الخصائصسؤاال موزعة على جزئين رئيسيين،  األول يشمل البيانات الشخصية و 36االستقصاء 

أنظر ( سؤاال  30ثالثة محاور تتعلق بموضوع الدراسة تشمل على أسئلة، أما القسم الثاني فيضم  6وتضمنت  الدراسة
  .الخماسي في جميع أسئلة قائمة االستبيان) likert(قد تم االعتماد على مقياس ليكرت و،   )-01-الجدول رقم

ى تم التحقق من صدق األداة،  من خالل عرض قائمة االستبيان عل:    اختبار صدق وثبات االستبيان      -2-1-2
مجموعة  من المحكمين ،  ولتحديد الصدق الداخلي لها تم االعتماد على معامل االرتباط بين جميع محاور الدراسة عند 

ولتحديد التناسـق  .  ،  وقد كان معامل االرتباط قوياً،  مما يعكس ذلك صدق مجال الدراسة )α =0.05(مستوى معنوية
-وبالتالي التأكد من ثبات األداة  تم االعتماد على معامل ألفـا كرونبـاخ    الداخلي للمحاور الجزئية لقائمة االستبيان  

Alpha Cronbach   )و  0.785معامالت ألفا كرونباخ في حدود  ،  وعند استقراءه تظهر ) -02-أنظر الجدول رقم
  .، مما يعني أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات تلبي متطلبات الدراسة0.868

للمؤسسـات  يتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومسـؤولين ومحاسـبين ومـاليين    : ة الدراسة مجتمع وعين -2-1-3
مفـردة صـالحة للتحليـل     30مفردة على جميع أفراد العينة، لتكون منها  37، وقد تم توزيع  05االقتصادية وعددها 

  ) -03-أنظر الجدول رقم( 

اإلحصائي وتم  SPSSحليل االستبيان من خالل برنامج  قمنا بتفريغ وت :المعالجات اإلحصائية المستخدمة   -2-1-4
  :استخدام االختبارات اإلحصائية التالية

  .الوسط الحسابي -
  .اإلنحراف المعياري  -
 .لمعرفة ثبات فقرات االستبيان-  Alpha Cronbach -اختبار ألفا كرونباخ -
  .معامل ارتباط بيرسون -

  :تحليل نتائج الدراسة  -2-2

 المحصلة العينة ألفراد الشخصية بالخصائص المتعلقة للبيانات تبعاً : الدراسة لعينة العامة الخصائص لتحلي -2-2-1
معظم أفـراد  حيث أن  ،) 04( الجدول رقم  في الموضحة المعلومات على الحصول تم االستبيان استمارات طريق عن

ينة تتجاوز أعمارهم األربعين سنة وهو مؤشـر  من أفراد الع %53.3كما أن ما نسبته ،   %63.3العينة ذكور بنسبة 
و التي تتطلب أصحاب الخبرة العمليـة التـي ال   ...) مدير و رئيس مصلحة ( جيد ،  كما يفسر ذلك بطبيعة الوظائف 

ونجـد أن مـا نسـبته    يحصل عليها أي كان إالّ في مثل هذا العمر ، فهي متوافقة مع سنوات الخبرة والمؤهل العلمي ،
يشغلون وظائف أخـرى غيـر المحاسـبة والتـدقيق كرؤسـاء       %76.67محاسبين،  ويظهر ما نسبته  هم 23.33%
مصلحة المستخدمين، مصلحة اإلعالم اآللي، إدارة التخطيط، مصلحة التكوين باإلضافة إلى مـوظفين بقسـم   ( لمصالح
متحصل عليها، ونجد أيضـا   %3.3غير متحصلين على شهادة البكالوريا بينما  %26.7، كما نجد أن ما نسبته )المالية
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متحصلين على الماجيستر  %16.7متحصلين على شهادة الليسانس في تخصصات مختلفة باإلضافة إلى  %40ما نسبته 
  .متحصلين على شهادات أخرى أهمها مهندس دولة أو تقني سامي %13.3وبقية العينة والمقدرة نسبتها ب 

أي أن الغالبية العظمى من الفئة المستهدفة من حملة الشهادات العلمية   من أفراد العينة %70عموماً،  فما نسبته 
ومن خالل توزيع النسب حسب المؤهالت العلمية ألفراد العينة،  نجـد مـا نسـبته     .مما يساهم ذلك في دقة اإلجابات 

مراقبـة  ( مهـا أو المالية والباقي متحصلين على شهادات أخرى أه/متحصلين على شهادات في المحاسبة و 73.33%
  )  .التسيير، تدقيق مالي ومحاسبي، التجارة الخارجية، اقتصاد

 %20سنوات، ومـا نسـبته    5خبرتهم أقل من  %26.7وحسب عدد سنوات الخبرة العملية ألفراد العينة، نجد 
وبـنفس  سنة  15إلى  10خبرتهم ما بين  %10سنوات، باإلضافة إلى أن ما نسبته  10إلى  5تتراوح خبرتهم ما بين 

  .سنة 20خبرتهم أكثر من  %33.3سنة، والباقي بنسبة  20إلى  15النسبة نجد خبرة أفراد ما بين 
سنوات وهي متوافقة مع المسـميات   10من أفراد العينة تفوق سنوات الخبرة العملية  %53.3بصفة عامة نجد 

تلك المؤسسات زيادة علـى قصـر  دورة    الوظيفية ألفراد العينة، مما يفسر ذلك بوجود تمسك  بعنصر الخبرة في مثل
  .مما يعكس ذلك سالمة النتائج في ضوء خبرتهم الحصول  على الترقيات وهذا مؤشر جيد،

  "يلتزم مدقق الحسابات بالقيام بواجباته القانونية "-: األول لفقرات المحور  اإلحصائي التحليل -2 -2-2

، أي أن هناك موافقة علـى  )4.12(ابي لهذا المحور  وصل المتوسط الحس -05  -بالرجوع إلى الجدول رقم 
وقد وصـلت  ). 0.845(تطابق أراء أفراد العينة مع واقع المؤسسات التي يعملون بها، و كانت قيمة التشتت في اآلراء 

والمتعلقة بمساعدة محافظ الحسابات  في القضـاء علـى    )05(في الفقرة رقم) 4.47(قيمة أقصى متوسط حسابي إلى 
كـإنحراف  ) 0.681(والتزوير والتالعبات وتقوية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، ووصل االختالف إلى القيمـة  الغش 

باعتبار محافظ الحسابات جرس اإلنذار المبكر للمؤسسات، كونه يهتم ببيان االنحرافات الماليـة أو  معياري  ويفسر ذلك 
حية واستقاللية وبكل موضوعية أكثر من المدقق الداخلي ألنـه ال  فهو يعمل بكل إرتيا اإلدارية والتحقق من موجوداتها،

يخضع ألي جهة من الجهات وال يتبع أوامر إدارة المؤسسة عكس المدقق الداخلي الذي يعمل تحت اإلدارة، وهـذا مـا   
) 06(في الفقـرة يبعث أحيانا الشك والريبة حول مدى استقاللية ومصداقية القرارات التي يقوم باتخاذها، وهذا ما نلمسه 

يتضح أن معظم آراء أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك نظـام رقابـة داخلـي    ، كما )4.37(بمتوسط حسابي وصل 
متكامل يحرص على حسن سير المؤسسة والتزام العاملين بتطبيق السياسات الموضوعة والذي من شأنه يسـهل عمـل   

، إال أن كالهما يسـعيان  )4.23(بمتوسط حسابي وصل ) 01(ة المدقق الداخلي ومحافظ الحسابات، كما يظهر في الفقر
باستمرار إلى زيادة كفاءة وجودة خدماتهما االستشارية أو الرقابية على نظام الرقابة الداخلي وأن التزامهمـا بواجبهمـا   

لين معها سواء القانوني من شأنه أن يخدم مصلحة المؤسسة في إضفاء قيمة لها في السوق ويعطى ثقة أكبر لدى المتعام
ومنه تفعيل مبادئ حوكمة الشركات وإن لم يكن هناك دليل خـاص بهـا   . كانت بنوك ، زبائن أو غيرهم من المتعاملين

بمتوســطات حســابية وصــلت إلــى ) 08(،)07(،)02(داخــل المؤسســة، وذلــك كمــا يظهــر فــي الفقــرات 
  .على التوالي ) 3.93(،)3.93(،)4.10(

  :الثاني محورلفقرات ال اإلحصائي التحليل -3- 2-2

للحكم على جـودة المعلومـة الماليـة فـي     ) القانونية، الرقابية، المهنية، الفنية(وجود أحد المعايير التالية "

  ".المؤسسة 

تظهر اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو جميع الفقرات المحـور، حيـث بلـغ     -06 -من خالل  الجدول رقم
رضا أغلبية أفراد العينة بدرجات متقاربة وهـذا يظهـر فـي االنحـراف     ، والتي تؤكد 4.09المتوسط الحسابي الكلي 

في الفقرة ) 0.959(وإختالف اآلراء حوله بانحراف معياري ) 3.67(وقد كان أقل متوسط حسابي . 0.788المعياري 
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لـى الدقـة   من آراء أفراد عينة الدراسة يرون أن المعلومة المالية التي تتوفر ع %56.7أن حوالي  كما يظهر ،) 19(
والوضوح تسهل التقييم الصحيح لألحداث سواء في الحاضر أو المستقبل، وأنها تزيد من جودتها كلما كانت ذات فائـدة  

علـى  ) 4.27(، )4.47(بمتوسطات حسابية )14(، )13(في التنبؤ وأثرت في القرارات المتخذة كما نلمسه في الفقرات 
دافها استخدام معلومات حقيقية عن الماضي لتوقـع األحـداث المسـتقبلية    من بين أهالتوالي،يرجع ذلك إلى حقيقة أن  

من أفراد عينة موافقين جدا وبنفس النسبة موافقين على أن المعلومة تزيد جودتها كلمـا كـان    %43.3ن ويظهر لنا أ
انت المعلومة التي تأثيرها كبير على اتخاذ القرار وساعدت في تقدير دقيق وتنبؤات صحيحة عن المستقبل، أيضا كلما ك

تقدم منافع كبيرة بأقل تكلفة كانت جودتها أرفع وأفضل ومنه تصبح المعلومة المالية ذات دور جـوهري فـي اتخـاذ    
بمتوسـط حسـابي   ) 15(القرارات السليمة التي تؤدي إلى الحفاظ على أموال المساهمين بالمؤسسة ،كما تؤكده الفقـرة 

)4.00.(  

  : الثالث رات المحور لفق اإلحصائي التحليل -2-2-4

   ".  OCDEتلتزم المؤسسة بمبادئ حوكمة الشركات كما اعتمدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  "

تظهر اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو جميع الفقرات المتعلقة بمدى تطبيـق   -07 -من خالل  الجدول رقم
، ويقع هذا المتوسط ضمن الفئة الرابعة من 3.96الحسابي الكلي  المؤسسة لقواعد حوكمة الشركات، حيث بلغ المتوسط

وهي الفئة التي تشير إلى درجة إجابة موافقة والتي تؤكد رضا أغلبية ) 4.2إلى  3.41(فئات سلم ليكارت الخماسي من 
  .0.853أفراد العينة بدرجات متقاربة وهذا يظهر في االنحراف المعياري 

والمتعلقـة  ) 25(في ) 1.037(باختالف اآلراء حوله بانحراف معياري ) 3.60(وقد كان أقل متوسط حسابي  
بوجود أساس فعال لحوكمة الشركات، ويفسر ذلك بغياب وجود أطر قانونية صريحة  تتعلق بالحوكمـة فـي الجزائـر    

في الفقـرة  ) 4.13(ماعدا بعض المواد واألحكام التنظيمية التي تشير إلى ذلك،  كما وصل أقصى متوسط  حسابي إلى 
، أي أن اآلراء كانت موافقة على كفالة المؤسسة لحقوق المساهمين ،مع العلم أن هناك تشتتا في إجابات  أفـراد  )26(

باعتباره فلسفة "  ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر " 2009،  ويفسر ذلك بما تم إطالقه سنة )0.681( العينة ب
العملية الكفيلة بضمانة إستدامة وتنافسية المؤسسة، من خالل تعريف حقـوق وواجبـات   تسيرية  ومجموعة من التدابير 

األطراف الفاعلة  في المؤسسة، وحماية حقوق المساهمين، وتقاسم الصالحيات والمسؤوليات المترتبة عن ذلك،  وهـذا  
حكام التي أصـدرتها لجنـة   ، باإلضافة إلى بعض األ)4.10(بمتوسط حسابي وصل إلى ) 27(ما نلمسه في الفقرة رقم 

، خاصة تلك المتعلّقة بسلطة المراقبة والتحقيق، من خالل إلزامية نشـر  2000تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سنة 
المؤسسات لكشوفاتها المالية السنوية وكذلك رأي محافظي الحسابات حول صحة تلك الكشوفات وقانونيتها، وهـذا مـا   

    ).4.07(وسط حسابي وصل إلى بمت) 28(تؤكده الفقرة رقم 

  :اختبار الفرضيات-2-3
  :قياس قوة ومتانة العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة فيما يلي الختبار فرضيات الدراسة قمنا ب

o  نتائج من يتضح"ال توجد عالقة تأثير معنوية بين تدقيق  الحسابات  و حوكمة الشركات  " :الفرضية األولى 
 لتدقيق الحسابات على حوكمة الشـركات،  إحصائية داللة ذات موجبة تأثير عالقة وجود ئي التحليل اإلحصا

 -أنظر الجـدول رقـم   (  0.001عند مستـوى الداللة  ،) 0.586( المتغيرين بين معامل االرتباط بلغ حيث
ة يساهم في التدقيق  ومن خالل المحاور التي تناولتها الدراس أن على ذلك ويدل 0.05وهي أصغر من ) -08

،  مما يعني أن نسـبة  ) 0.3434( نجده ) R2(تحقيق  وتفعيل مبادئ الحوكمة ،  وعند حساب معامل التحديد 
 األولى الفرضية ترفض النتائج وبهذهمن التغيرات  في مبادئ الحوكمة  تعود لتدقيق الحسابات ) 34.34%(

  : اآلتية البديلة محلها الفرضية لتحل
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  .معنوية  لتدقيق  الحسابات  في تفعيل مؤسسات عينة الدراسة للحوكمة توجد عالقة تأثير " 

o   من يتضح " ال توجد عالقة تأثير معنوية  بين جودة المعلومة المالية وحوكمة الشركات ": الفرضية الثانية 
حوكمـة   لجودة المعلومة المالية على إحصائية داللة ذات موجبة تأثير عالقة وجود التحليل اإلحصائي  نتائج

أنظـر الجـدول   (  0.000عند مستـوى الداللة  ،) 0.348( المتغيرين بين معامل االرتباط بلغ إذ الشركات،
وجود عالقة تأثر و تأثير بين جودة المعلومـة الماليـة    على ذلك ويدل 0.05وهي أصغر من ) -09  -رقم 

محلهـا   لتحـل  الثانية الفرضية ترفض النتائج وتطبيق المؤسسة ضمن عينة الدراسة لمبادئ الحوكمة  ،وبهذه
  : اآلتية البديلة الفرضية

  " .توجد عالقة تأثير معنوية  بين جودة المعلومة المالية وحوكمة الشركات ضمن عينة الدراسة" 

o مـن  يتضح ."ال توجد عالقة تأثير معنوية بين تدقيق الحسابات و جودة المعلومة المالية": الفرضية الثالثة 
 بلغ إذ لتدقيق الحسابات وجودة المعلومة المالية ، إحصائية داللة ذات موجبة تأثير عالقة وجود التحليل نتائج

وهي ) - 10 -أنظر الجدول رقم (  0.000عند مستـوى الداللة  ،) 0.634( المتغيرين بين معامل االرتباط
تها الدراسة يسـاهم فـي   تدقيق الحسابات  ومن خالل المحاور التي تناول أن على ذلك ويدل 0.05أصغر من 

، مما ) 0.4020( نجده  )R2(رفع  جودة المعلومة المالية ضمن عينة الدراسة ، وعند حساب معامل التحديد 
 وبهـذه من التغيرات  في جودة المعلومة المالية  تعود لعملية تدقيق الحسـابات   ) %40.20(يعني أن نسبة 

   اآلتية البديلة ضيةمحلها الفر لتحل الثالثة الفرضية ترفض النتائج
  ".توجد عالقة تأثير معنوية بين تدقيق الحسابات وجودة المعلومة المالية  لمؤسسات عينة الدراسة " 

  :الخالصة 

حوكمـة  "في هذا اإلطار سعينا من خالل دراستنا إلى اإلحاطة بمدخل من المداخل اإلداريـة الحديثـة وهـي    

قها والتي تتمثل في تدقيق الحسابات والتي بإمكانها إحداث مساهمة فعالة في والتركيز على آلية من آليات تطبي" الشركات
تحسين واالرتقاء بجودة المعلومة المالية والوقوف على صحتها ومصداقيتها، وعلى ضوء دراستنا توصـلنا إلـى أهـم    

 : النتـــائج فيما يلي 
 خـالل  مـن  الحوكمـة  تطبيـق  في يســـاهموالموضوعية و نشــاط التدقيق يرتكز على األهلية، االستقاللية - 

  . الشركات  حوكمة أطراف مع الجيد وتفاعلها الداخليــة، الرقابة نظـــام تقييـــم

تتحدد عالقة جودة المعلومة المــالية بحوكمة الشركــات من خالل آليـــات هـــاته أألخيرة حيـث قمنـا    -
عــــايير المتعــارف عليـــها فـي عمليـة تدقيـــق     بتفسير هذه العالقة  وذلك من خالل اإلجراءات والم

  .المعلومات المــالية والتي تؤدي إلى االرتقاء وتحسين الخصائص النوعية لها
تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلي ونظام المعلومـات المحاسبي المسؤول   على التدقيــق يرتكز نشــــــاط -

وذلك عن طريـــق مجمـــوعة من اإلجـراءات  ت المــالية، عن تزويــــد اإلدارة بمختلف المعلومــا
  .والوسائل التي يجب أن يحصل عليها مدقق الحسابات من أدلـــة وقرائن إثبات 

من أجل تجسيد الدور الحقيقي والفعلي لدور تدقيق الحسابات في تحسين جـودة المعلومـة الماليـة     نقترح كحوصلة  
  : جموعة من التوصيات التي نرى أنها ضرورية  ، من خالل للمؤسسات االقتصادية الجزائرية م

 .اإلسراع بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بعد تدعيمها بأطر قانونية وأحكام تنظيمية  •
العمل على تحسين سير نظام الرقابة الداخلية بصفة عامة ونظام المعلومات المحاسبي بصفة خاصـة بالمؤسسـات    •

 .ديد للتسيير للحصول على معلومات مالية فعالة ذات جودةوتكييفه مع متطلبات اإلطار الج
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اقتراح نماذج خاصة بكيفية تبني وتطبيق مفهوم حوكمة الشركات ، مما يعطي ويضيف الثقة في القوائم المالية ونظرة 
  .المساهمين الحاليين والمستقبليين 

  ملحق الجداول 

  :تهالمحاور الرئيسية للدراسة وعدد فقرا  -01-الجدول رقم

  الرقم
 المحور

عدد 

 الفقرات

 11 .يلتزم مدقق الحسابات بالقيام بواجباته القانونية في المؤسسة  01

 13 .للحكم على جودة المعلومة المالية في المؤسسة ) القانونية، الرقابية، المهنية، الفنية(وجود أحد المعايير التالية  02

 OCDE . 06اعتمدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تلتزم المؤسسة بمبادئ حوكمة الشركات كما  03

 30 لمجموعا 

  من الدراسة الميدانية: المصدر

  :مستخلص معامل كرونباخ ألفا للمحاور الرئيسية للدراسة -02-الجدول رقم 

 قيمة معامل ألفا المحور الرقم

 0.847 .يلتزم مدقق الحسابات بالقيام بواجباته القانونية في المؤسسة   01

02  
للحكم على جودة المعلومة المالية في ) القانونية، الرقابية، المهنية، الفنية(وجود أحد المعايير التالية 

 .المؤسسة 
0.868 

 OCDE 0.785تلتزم المؤسسة بمبادئ حوكمة الشركات كما اعتمدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  03

  من الدراسة الميدانية :المصدر

  :عينة الدراسة-03-رقمالجدول 

  العينة الصالحة للتحليل  عدد العينات  البيان

  10  12  األخضرية والية البويرة –المقر االجتماعي  –المؤسسة الوطنية للدهن 

  06  08  - وحدة سوق أهراس  –المؤسسة الوطنية للدهن 

  04  04  مؤسسة حمادة بوالية سوق أهراس

  06  07  - قالمة  –بوشقوف –مركب إنتاج المالبس العسكرية 

  04  06  بوالية قالمة )CYCMA( مركب الدراجات والدراجات النارية 

  30  37  المجموع

  من الدراسة الميدانية :المصدر

  

  

  



 2014ديسمبر /  01عدد  – للتنمية اإلقتصادية المجلة الجزائرية______________ ________________________________________________________________________________________

61 

  
  توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية -   04  -الجدول رقم  

 %  التكرار  جنس المتغير  المتغير %  التكرار  جنس المتغير  المتغير

 الجنس

 

  

  19  كرذ
63.33 

 
التخصص 

  العلمي

  73.33  22  مالية أو/محاسبة 

  26.66  08  أخرى  36.66  11  أنثى

  العمر

  20  06  سنة 30أقل من 

سنوات 

  الخبرة

  26.7  08  سنوات 05أقل من 

  26.7  08 سنة 40إلى  30من 
سنوات إلى  05من 

  سنوات10
06  20  

سنة إلى  40من 
 سنة50

  10  03  سنة15إلى  10من   40  12

  43.33  13  سنة15أكثر من    13.3  04 سمة 50أكثر من 

المؤهل 

  العلمي

غير متحصل على 
  الباكالوريا

08  26.7  

الوظيفة  

  الحالية

  26.66  08  مدير إدارة

  16.66  05  نائب مدير إدارة  3.3  01  بكالوريا

  26.66  08  رئيس قسم  40  12  ليسانس

  23.33  07  محاسب  16.7  05  ماجستير

  00  00  اهدكتور
  6.66  02  أخرى

  13.3  04  أخرى

  SPSS)اعتمادا على االستبيان و (من الدراسة الميدانية: المصدر

  نتائج آراء عينة الدراسة حول فقرات المحور االول -05-الجدول رقم 

  العبارة

  المؤشرات اإلحصائية

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

سسة على نظام متكامل للرقابة الداخلية يسعى للتأكد من التزام المؤسسة والعاملين بالسياسات تتوفر المؤ-01
  .الموضوعة

4.23  0.935  

  0.712  4.10  .تقدم إدارة التدقيق الداخلي خدمات استشارية كما أنها مسؤولية عن تحقيق أهداف الرقابة الداخلية - 02

  0.907  3.93  .وتحديد نطاق تدخله استقالل المدقق الداخلي في أداء عمله - 03

  1.126  3.80   .يمكن للمدقق الداخلي أن يقوم باتخاذ قرارات دون أي ضغوط أو انصياع لمن تكون القرارات ذات تأثير عليهم - 04

  0.681  4.47  .يساعد محاقظ الحسابات في القضاء على الغش والتزوير والتالعبات وتقوية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة -05

  0.718  4.37  .يؤدي محافظ الحسابات عمله بكل استقاللية وموضوعية - 06

  0.944  3.93  . ال يوجد تعارض بين المدقق الداخلي و محاقظ الحسابات و إدارة المؤسسة - 07

  0.828  3.93  .يقوم كل من المدقق الداخلي ومحافظ الحسابات  باستمرار بزيادة كفاءة وفعالية وجودة الخدمات المقدمة   -08

  0.709  4.25  .يعتمد مدقق الحسابات على قرائن وإثباتات في المؤسسة -09

تعتمد المؤسسة على محافظ الحسابات للتأكد من مصداقية المعلومات في ظل التخوف من عدم االستقاللية التامة -10
  .للمدقق الداخلي 

4.13  0.900  

اخلي ونظام المعلومات المحاسبي والوقوف على مدى صحة وسالمة يقوم المدقق بفحص وتقييم نظام الرقابة الد -11
  .المعلومات المالية التي ينتجها هذا األخير

4.17  0.834  

  0.845  4.12  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي لفقرات المحور األول

 SPSSاعتمادا على االستبانة و(من إعداد الطلبة : المصدر
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  ج آراء عينة الدراسة حول فقرات المحور الثانينتائ -06-الجدول رقم 

  العبارة

  المؤشرات اإلحصائية

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

التسيير الرشيد في المؤسسة يزيد من الثقة في المعلومات المالية لما يتضمنه من مراعاة للجوانب القانونية  - 12
  .والرقابية واالرتقاء بالممارسة المحاسبية

4.17  0.747  

  0.730  4.47  .دقة المعلومة المالية تسهل التقييم الصحيح والدقيق لألحداث سواء في الحاضر أو في المستقبل - 13

  0.785  4.27  .كلما كانت المعلومة قابلة للتنبؤ زادت من جودتها  - 14

  0.871  4.00  .في رفع جودتها المعلومة التي يتم الحصول عليها بأقل تكلفة ممكنة تقدم منافع كثيرة مما تساهم - 15

عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص اإلفصاح والشفافية عن المعلومات المالية له أثار سلبية على جودة  - 16
  .المعلومات المالية

4.13  1.042  

  0.805  3.80  .توفر الخصائص النوعية  للمعلومة المالية يفتح المجال لوضع معايير جديدة لهذه المعلومات - 17

وجود معايير تحقق الخصائص النوعية للمعلومات المالية من شأنه أن يزيد في إضفاء دقة وصحة  - 18
  .المعلومة المالية 

4.20  0.484  

  تمتلك المؤسسة نظام محاسبي  ومالي يعتمد كمرجع إلثبات المعامالت المحاسبية - 19
  .والمالية 

3.67  0.959  

  0.730  4.13  .لحماية الكافية ضد االستعماالت غير القانونيةتتوفر المعلومة المحاسبية على ا - 20

  0.718  4.37  .تقوم المؤسسة بمقارنة قوائمها المالية مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى- 21

  0.915  3.70  .تمتلك المعلومة المالية في المؤسسة مقدرة تنبؤية  عند إعداد الخطط اإلستراتيجية  - 22

  0.728  4.23  .محاسبية في عملية التخطيط والرقابة لمختلف لألنشطة في المؤسسةتستخدم  المعلومة ال - 23

  0.730  4.13  .تصل المعلومة المالية لمستخدميها في الوقت المناسب- 24

  0.788  4.09  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الثاني

  )SPSSو اعتمادا على االستبانة(من إعداد الطلبة  :المصدر

  نتائج آراء عينة الدراسة حول فقرات المحور الثالث: -07-الجدول رقم

  العبارة
  المؤشرات اإلحصائية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  1.037  3.60  .يوجد أساس فعال لحوكمة الشركات في المؤسسة  - 25

  0.681  4.13  .تكفل المؤسسة حقوق المساهمين - 26

  0.803  4.10  .حقوق أصحاب المصالح تضمن المؤسسة - 27

  1.015  4.07  .تفي المؤسسة بكافة متطلبات اإلفصاح والشفافية - 28

  0.776  3.87  .توفر مقومات ومسؤوليات مجلس اإلدارة في المؤسسة - 29

  0.809  4.03  .توفر مقومات معاملة متساوية بين جميع المساهمين في المؤسسة  - 30

  0.853  3.96  المعياري الكلي لفقرات المحور الثالثالوسط الحسابي واالنحراف 

 SPSS)اعتمادا على االستبيان و (من إعداد الباحثين   :المصدر
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  األولى الفرضية اختبار نتائج -08-الجدول رقم 

  حوكمة الشركات  التدقيق  المتغير

  0.586  معامل االرتباط بيرسون

  0.001 مستوى الداللة

  30  حجم العينة

  )SPSSاعتمادا على ( .اإلحصائي التحليل نتائج على بناء من إعداد الباحثين :المصدر

  الثانية الفرضية اختبار نتائج -09-الجدول رقم

  المتغير
  حوكمة الشركات  جودة المعلومة المالية

  0.348  معامل االرتباط بيرسون

  0.06 مستوى الداللة

  30  حجم العينة

  )SPSSاعتمادا على ( .اإلحصائي التحليل نتائج على بناء الباحثين من إعداد :المصدر

  الثالثة الفرضية اختبار نتائج -10-الجدول رقم

  جودة المعلومة المالية  تدقيق الحسابات  المتغير

  0.634  معامل االرتباط بيرسون

  0.000 مستوى الداللة

  30  حجم العينة

 )SPSSاعتمادا على ( .اإلحصائي التحليل نتائج على بناء من إعداد الباحثين :المصدر
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