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 الشكر والتقدير
 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسوله الكريم 

الحمد هلل الذي تتم بفضله الصالحات، وهلل الفضل والمنة الذي هدانا إلى نعمة اإلسالم، وبكرمه  
عماًل صالًحا في وتوفيقه وفقنا إلى أن نقدم هذا البحث المتواضع الذي نرجو من هللا أن يكون 

 ميزان حسناتنا. 
فإن من ال يشكر الناس ال يشكر هللا . وإنه مما ُيثلج الصدر. يسرني أن أتقدم بالشكر  ;أما بعد 

الدكتور    عبد الحفيظ محمد كريم . الذي  ;الجزيل ، واالمتنان الخالص ، إلى أستاذي ومشرفي 
تاذ الفاضل ، واألخ المعلم , والناصح األمين ،  لم يبخل يوًما بمد يد العون والمساعدة ، فكان األس 

 أدعو هللا أن يمتعه دوًما بالصحة والعافية ، ليظل منبًرا لطالب ليبيا الحرة األبية . 
، بالمركز النوعي للتدريب على  ت كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ، لكافة الزمالء والزميال

الدعم والنصيحة ، وبخاصة األستاذ شكري كنز)منسق  الصناعات النفطية بالزاوية ، الذين ساندوني ب
الشؤون المالية ( الذي أسهم بكل جهد للوقوف معي الستكمال دراستي العليا، وخالص التقدير  
إلدارة التدريب والتطوير ، وبخاصة السيد على أحتيوش ) منسق إدارة التدريب والتطوير( ،  وأتقدم  

ء لجنة المناقشة اإلجالء لما عانوه في قراءة رسالتي كذلك بالشكر الوافر إلى أساتذتي أعضا
 المتواضعة ، وإثرائها بتوجيهاتهم القيمة. 

وأخيًرا ال يفوتني أن أقدم خالص الشكر للدكتور عصام خرواط ، وكل األساتذة والموظفين بكلية    
راستي،  المحاسبة بغريان ، والشكر الموصول إلى كل األصدقاء الذين وقفوا معي طيلة مشوار د 

 وأثناء كتابة الرسالة . 
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 ملخص الدراسة 
تناولت هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة ، دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة    

الشركات، مع عرض موسع لمفهوم الحوكمة وبيان أهدافها ومبادئها والهيئات التي انبثقت منها تلك 
باحث  المبادئ ، مروًرا ببعض تجارب دول العالم في الحوكمة وشرح آليات تطبيقيها ، ثم تطرق ال

إلى األهم وهو دور المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، من خالل عالقة  
المحاسبة والمراجعة بالحوكمة ، وجودة ومسئولية المراجع الخارجي في ظل متطلبات الحوكمة 

 ومعايير المراجعة المهنية  .
ن خالل جمع البيانات من  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة م  

مصادرها األولية والثانوية ، وذلك عن طريق تصميم استبيان اُعد خصيًصا لهذا الغرض ، وتم 
( في مجال المحاسبة   نتوزيع االستبيان على مجتمع الدراسـة المكـون من ) األكاديميين والمهنيي

وقام الباحث باستخدام االختبارات ( مبحوثًا ،  70والمراجعة واإلدارة . حيث بلغت عينة الدراسة )  
( لعينة واحدة  و tالمعيارية ، واختبار) ت اإلحصائية المتمثلة في المتوسطات الحسابية واالنحرافا 

 .  ( لعينتين مستقلتينtاختبار) 
، كان أهمها أن للمراجعة الخارجية دور مهم في تدعيم    ج وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائ  

حوكمة الشركات ، ويعظم دورها كلما كان المراجع الخارجي على درجة عالية من الكفاءة المهنية  
، وخبرة في مراجعة الشركات ، باإلضافة إلى حضوره للدورات والمؤتمرات المتعلقة بالحوكمة ،  

ة المساهمين كلما تنزهت استقالليته ، ووجد الهيئات التي  كما يصبح دوره أكثر إيجابية لمصلح
تحميه . ويلعب المراجع الخارجي دوًرا مهًما في الحوكمة ، كلما زادت المسؤولية للمراجع ، وأصبح  
أكثر تعرضًا للمساءلة من قبل جهات تنظم مزاولة المهنة ، ومن النتائج أيضا أن شكل وحجم  

، وحسن التنظيم بمكتب المراجعة الخارجية ، له دور فعال في   مكتب المراجعة ، وجودة األداء
الحوكمة ، وحتى األعمال غير المراجعة التي يطلبها العميل أصبحت في الحقيقة تسهم في تدعيم  

 تطبيق الحوكمة خاصة المصادقة على جودة المعلومات المحاسبية. 
ين والمهنيين بالنسبة لكفاءة وخبرة  كما أظهرت الدراسة أنه ال يوجد فرق معنوي بين األكاديمي   

المراجع الخارجي واستقاللية وحماية المراجع الخارجي وكذلك مساءلة ومسؤولية المراجع الخارجي  
في تدعيم حوكمة الشركات، حيث أن كاًل منهم يرى أن لتلك العناصر دور مهم في تدعيم حوكمة  

طبيعة مكتب المراجعة الخارجية والخدمات الشركات، فيما كان هناك فرق معنوي فيما يتعلق بحجم و 
يرون أن هناك دور للعنصرين السابقين في تدعيم   ناألخرى غير المراجعة ، حيث أن المهنيي

 حوكمة الشركات اكبر مما يراه األكاديميين . 
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وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة وضع إطار مفاهيمي عام    
شركات في ليبيا ، وضرورة العمل على رفع التأهيل العلمي والعملي للمراجع  لتطبيق حوكمة ال

الخارجي ، من خالل الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالحوكمة ، وتفعيل دور المنظمات المهنية ، 
وتحديث قانون مزاولة المهنة في ليبيا ، بحيث يواكب معايير المراجعة والمحاسبة الدولية ، 

ة ، والتأكيد على تعيين المراجع الخارجي بحيث يكون من أطراف غير اإلدارة  ومتطلبات الحوكم
بالشركة وان تكون هناك الوسائل الكافية لحماية المراجع الخارجي ، ويجب أن تساهم الجامعات  

في إثراء وتداول مفهوم الحوكمة وبخاصة لدى طلبة العلم ، من خالل تحديث المقررات  ةالليبي
 عة والمحاسبة واحتوائها لمفهوم ومبادئ ومعايير الحوكمة في العالم .الدراسية للمراج
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 المقدمة . 1.1
قبل مجلس    مراقبة سير العمل في الشركة منيتعلق مفهوم حوكمة الشركات بالطريقة التي يتم بها    

 ولية في مواجهة المساهمين. ؤ وكيفية تحقيق محاسبة المس،اإلدارة 
طلح الحوكمة  مص   ( إلىGovernance  )وقد ترجم المجمع اللغوي المصري المصطلح اإلنجليزي   

 Government"1الحكومة  اسم مشتق من اسم     وهذا المصطلح اإلنجليزي "أو مصطلح الحاكمية ،
أو  ،رقابة من خالل جهة رقابة داخلية  وال  حكموهو اسم دال على األداة التي يقع بها الفعل وتعني ال

االقتصادي الحديث بداية في تقارير وتوصيات   وقد ظهر هذا المصطلح "هيئة رقابة خارجية ,
وق النقد الدولي تحت وصند ، قدمه البنك الدولي  عندما، المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية 

في إطار التوصية لتجديد الملكية و  Corporate Governance  " 2   اسم حوكمة الشركات 
،  مع وضع معايير واضحة للمساءلة المحاسبية ، والفصل بينهما في الشركات العامة  ، واإلدارة

 وإدارة توجيه خالله من يتم الذي النظام ذلك أنها رفت علىوعُ  وآليات قوية لإلفصاح والشفافية.

 األعمال  شركات 

 
دراسة  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الؤسسات  دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة ،  (2009)، عمر على عبد الصمد    1

نقل عن )مجمع اللغة العربية، مكتب األمين العام، القاهرة ،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية    –ميدانية لنيل درجة الماجستير جامعة المدية  

 7م ( ص 2003
 ،مصر في تطبيقها لنمط خاصة إشارة مع ومعاييرها الحوكمة محددات،  2007، يوسف   حسن محمد  2

 arabia.org-www.cipeالخاصة،   الدولية المشروعات مركز ورقة بحثية على موقع :القاهرة القومي،  راالستثما بنك     .

http://www.cipe-arabia.org/
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 ث يح،الشركات   لحوكمة محدداً   اتعريفً (  OECD) والتنمية   االقتصادي التعاون  منظمة لقد وضعت   
تتضمن مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها  " بأنها  الشركات حوكمة عرفت 

الذي يمكن من خالله وضع أهداف الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح وهي بذلك توفر الهيكل  
  .1  " ووسائل بلوغ تلك األهداف ومتابعة األداء

الكبرى مثل   بموضوع حوكمة الشركات إثر إفالس بعض الشركات الدولية ماالهتماهذا وقد بدأ 
  وانهيار ،  كبيرة    شركات دولية أخرى لصعوبات مالية  توتعرض،  وشركة وورلدكوم  ،  انرون    تي:شرك

التنفيذيين وأعضاء    تصرفات غير أخالقية للمديرينلدول جنوب شرق أسيا، وذلك نتيجة    ديات اقتصا
حالة الفساد المالي  وشيوع، وغيرهم ، والمحللين الماليين ، عي الحسابات ومراج  ، مجالس اإلدارة 

 واإلداري والمحاسبي والسياسي.
 
  خفاض ثقة الشعوب في العديد من تلك االنهيارات المالية هو انأبرز أسباب ولقد كان من   

  كانت الوطنية أم الدوليةأسواء  ، وتراجع تلك الثقة في الشركات  ، المؤسسات الرئيسة لمجتمعاتها
 متعددة الجنسية. 

واسع   إلى تبني مفهوم، المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية بتلك األسباب وغيرها دفعت   
االقتصاديات   بل يمتد ليشمل حوكمة ، ال يقتصر فقط على حوكمة الشركات تحديًدا ، للحوكمة 

كيفية وضع   وانصرف هذا المفهوم إلى, امة ـواالقتصاد العالمي بصفة ع، القومية بصفة خاصة 
الحرية في ظل   هيكل من عناصر أساسية معينة )عناصر الحوكمة الجيدة( تسمح بقدر كبير من

وسبل ، األهداف  شكل منهاًجا للعمل االقتصادي والمالي، ويساعد على تحديد وي، سيادة القانون 
 تحقيقها والرقابة عليها. 

بالنظر إلى أن المحاسبة والمراجعة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بالحوكمة على المستويين المهني  و   
ا بمبادئ وإجراءات تطبيق  أثرً ا أو تتأثيرً من أكثر المجاالت العلمية والمهنية   والتنظيري النهما ُيعتبران  

ما لم يتم دعم مهنة المحاسبة  ،بفاعلية  تطبقالحوكمة فال يمكن لمبادئ وإجراءات الحوكمة أن 
وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون  ،والمراجعة المعتمدة على تطبيق الحوكمة 

 . م 2004ا في عام   بأنها قد أصدرت تعديال له  ، علماً 1999االقتصادي والتنمية في عام  
 مشكلة الدراسة . 2.1

 ات في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالل العقود شركتزايد االهتمام بمفهوم حوكمة ال  
عدد  شهدهاواألزمات المالية التي  ،وخاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية، القليلة الماضية 

 
رسالة ماجستير غير ، دور المحاسبة الضريبية في زيادة فعالية حوكمة الشركات في مصر ، 2009 ، زينب محمد السيد احمد ابراهيم  1

 5ص م2009قسم المحاسبة والمراجعة  –كلية التجارة –جامعة عين شمس منشورة ، 
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  م 1997كأزمة جنوب شرق آسيا عام  ،العالم، والتي مست العديد من أسواق المال العالمية    من دول
الشركات األمريكية ، نتيجة استخدامها  خصوصاً ،نهيار كبريات الشركات العالمية إ إلى ةإضاف، 

  و والتالعب بحقوق أصحاب المصالح كالمساهمين ،إخفاء خسائرها  بغية معقدة،  لطرق محاسبية
 المدني.  المجتمع الموردين وحتى و  نالدائني

 ، حيث أصدر مركز المشروعات شركات قواعد ومبادئ إلدارة ال  وضع إلىهذه الظروف  دفعت   
حدد فيه مختلف قواعد ومبادئ أسلوب ممارسة ، شركات الخاصة تقريًرا حول حوكمة ال الدولية

بيئة  في  خارجيةأجل تفعيل دور المراجعة ال ومن، والقطاعات االقتصادية شركات بال الحوكمة
لمواجهة ،بتطوير المعايير الدولية للمراجعة العديد من الهيئات المهنية ، بادر الحديثة األعمال

من خالل خدمات التأكيد ،  شركةإلضافة قيمة لل  أداة   جعلهاي  هو مامتغيرات بيئية األعمال الحالية، و 
من   لولع.  شركةالومراجعة لوظائف    تقييم  افة لما تقوم به من، باإلض والمصادقة على قوائم الشركة 

 كافة الموضوعات  عن ،المناسب  الوقت في كافيال اإلفصاح ينبغي بحيث  ، والشفافية أهمها اإلفصاح

 وكبار الملكية حقوق  األداء وبيانات  وتطور المالي المركز ذلك في بما بالشركة المتعلقة الهامة

 مراجعة جود و وهذا كما هو معروف يتم ب،يم نظام الرقابة الداخلية بالشركة يوكذلك تق المساهمين،

 .مهنية بالدولة أو بسوق المالالمنظمات  المن قبل    دعم بو ومستقل   كفء مراجع طريق  عن  خارجية 
م مبادئ الحوكمة 2004سنة  أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن وعلى الرغم من   

مراجعة سنوية   إجراءوالشفافية الفقرة الثالثة على انه يجب  اإلفصاحفي بند  حيث نصت المعدلة 
الجدل الواسع الذي طال مهنة   وكذلك،لحسابات الشركات من طرف مراجع خارجي مستقل ومؤهل  

الدراسات العلمية خاصة   أن  إالانهيار بعض الشركات العالمية ،  خلفيةالخارجية عن  المراجعة
،   األعمالتكاد تكون نادرة في بيئة  منها حول دور المراجعة الخارجية في الحوكمة ، ةالتطبيقي 

ممكن أن يكون للمراجعة الخارجية  المن  تالي قد تغفل كثير من االقتصاديات عن الدور الذيالوب
  بالحوكمة  لها عالقة راف أطتناولت عدة  ت ، حيث أن اغلب الدراساتفعيل حوكمة الشركات في 

 مثل المراجعة الخارجية. األخرى    األطرافكالمراجع الداخلي ولجان المراجعة وغفلت عن دور بعض  
بصياغة التساؤل الرئيسي   ام الباحث هذه الظروف والمتغيرات ولتحقيق أهداف الدراسة، ق  وعلى ضوء

 الدراسة على النحو التالي: لهذه
 ؟ شركات ال حوكمةتطبيق   لتدعيم أداة خارجية المراجعة ال عتباريمكن ا  هل 

 -: دراسةفرضيات ال 3.1
بجموعه   ةأنها مرتبطإلى العديد من الدراسات النظرية والعلمية للمراجعة الخارجية  ت لقد أشار   

كبيرة من العناصر التي تحكم جودة وفاعلية المراجعة ، ولكي نركز على الهدف األساسي للبحث  
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عملية المراجعة  ل  األساسيةعناصر  البمجموعة من    ةباحث يرى أن المراجعة الخارجية مرتبطفان ال،
 الخارجية والتي من المتوقع أن يكون لها دور في تدعيم حوكمة الشركات وهي.

 كفاءة وخبرة المراجع الخارجي  -أ

 استقاللية وحماية المراجع الخارجي   -ب 

 المراجع الخارجي عن عملية المراجعة  ةمساءلة ومسؤولي -ت 

 حجم مكتب المراجعة  -ث 

 تقديم خدمات أخرى غير المراجعة لعميل المراجعة  - ج

 
 
 

 التالية:  ات الرئيسيةبصياغة الفرضي  ام الباحث ق ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي 
 - الفرضية الرئيسية األولى: 

  الشركات (  تطبيق حوكمة تدعيم دور في خارجيةللمراجعة ال) ليس 

 -والتي سيتم اختبارها من خالل الفرضيات الفرعية اآلتية :
 .ليس لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  -1

 .ليس لالستقاللية وحماية المراجع الخارجي دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  -2

 .دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ولية المراجع الخارجي ؤ ليس لمساءلة ومس -3

 .ليس لحجم مكتب المراجعة دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  -4

 .ليس لتقديم خدمات أخرى غير المراجعة للعميل دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  -5

 الفرضية الرئيسة الثانية 
 ة لدور المراجعةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األكاديميين والمهنيين بالنسب) 
 (الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  

 وينبثق من هذه الفرضية خمسة فرضيات فرعية هي: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لكفاءة وخبرة المراجع   -1

 الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. 
إحصائية بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة الستقاللية وحماية  ال توجد فروق ذات داللة  -2

 المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.
 ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لمساءلة ومسؤولي -3

 المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. 
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ة إحصائية بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لحجم وطبيعة مكتب ال توجد فروق ذات دالل -4
 المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة للخدمات األخرى   -5
 للعميل في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي 

 
 
 
 

 -:دراسةالأهداف  4.1
الفرضيات   الختبار والسعي ،الدراسة لهذه الرئيسي  التساؤل نع  اإلجابة محاولة إلى باإلضافة  

 :إلى تهدف سوف الدراسة هذه فإن، المتبناة

 .مصطلح حوكمة الشركات  رتوضيح األسباب التي أدت إلى ظهو  -1

 إلدارة الجيدة والقواعد  المبادئ مختلف تحديد  خالل من الشركات، حوكمة  دور إبراز -2

 .ومصداقيتها كفاءتها وزيادة الشركات 

 بمعاييرها يتعلق فيما وخصوصاً  ،الخارجية للمراجعة الحديثة االتجاهات  إظهار -3

  في ظل حوكمة الشركات  .ومسئوليات المراجع الخارجي,الدولية

 ،تسهم في تدعيم الحوكمة في الشركات  التي،الخارجية المراجعة أدوار مختلف على التعرف  -4
 .المرتبطة بالشركات  الحوكمة أطراف  مع التعاونية وعالقتها

) المراجعين القانونين بمكاتب   المهنيين في المتمثل االختصاص  التعرف على  أراء أهل -5
 المراجعة دور يخص  فيما (   والمراجعة المحاسبة ) أساتذة واألكاديميين  المراجعة الخارجية(

 .حوكمة الشركات  تطبيق في تدعيم الخارجية
 -: دراسةأهمية ال 5.1

 والمتمثلة، ليبيا في تبذل التي المجهودات  بعض  مع معالجته تزامن في الموضوع اهذ  أهمية تتمثل  

 المالية األسواق دخولل والتي تطمح أخرى، أجنبية مؤسسات  مع أو ،محلًيا  المؤسسات  اندماج في

، باإلضافة إلى التوجه الجديد نحو االعتماد على القطاع الخاص المملوك للشعب في شكل  الدولية
 إلدارة جيدة قواعد  يتطلب  وهذا وتخفيف عبء المصروفات على كاهل الدولة، ،محافظ استثمارية 

 ،المباشر األجنبي االستثمار لجلب  قوية وأداة  الخاص  القطاع لدعم حاسًما عامال تمثل ، الشركات 
 جاءت  هنا منو  .جديدة استثمارات  نحو  مؤثرة بطريقة المدخرات  وتوجيه ،النمو االقتصادي وتحقيق

 .تجاهها   الخارجية المراجعة من المرجوة واألهمية الشركات  حوكمة على لتسليط الضوء البحث  أهمية
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 : الموضوع اختيار أسباب

  .محاسبةالو  المالية تخصص  بمجال الرتباطه انظرً  بالموضوع الشخصي االهتمام -1

الشركات  بحوكمة يعرف ما أفرز والذي العالم شهدها التي للتطورات  انظرً  أهمية الموضوع ، -2
وتنوعها   خدماتها تطور  إلى أدى والذي ،الخارجية للمراجعة الجديد  ، حيث ارتبطت بالدور

الشركات في ظل جودة وفاعلية   حوكمة فعالية ن تسهم في زيادةأوالتي من المتوقع ،
 .ولية  المراجع الخارجي عن عمليات المراجعةؤ ومس

 ،الجامعية المكتبة إثراء في والرَّغبة ، الموضوع في المكتبة الليبية بهذا المتعلقة البحوث  ندرة   -3
 .الموضوع هذا في أخرى  لبحوث  المجال فتحفي  الطلبة ومساعدة

 الشركات العامة  ةهيكلي   كإعادة الجوانب، مختلف في ليبيا   تمر بها   التي  االنتقالية المرحلة -4

ودخول المستثمر األجنبي إلى سوق العمل ،أخرى  وأجنبية محلية شركات  مع واندماجها،
 .الليبي

بعض   تلعبه أن نذي يمكال الدور، من خالل التعرف على  ليبيا  ياألعمال ف ببيئة خدمة -5
 التطورات  ظل في خصوصاً  ،الخارجية   المراجعةوالمتمثلة في  في الحوكمة    الجهات الرقابية

 .وانتشار ظاهرة الفساد المالي واإلداري بالشركات ،الحالية 

 . السابقة الدراسات 6.1
عن   تم تجميع معلومات  ،على بعض المصادر المكتبية وااللكترونية  الباحث  من خالل اطالع  

تتعلق ولو في بعض  ، حيث موضوع حوكمة الشركات  تناولت في بعض جوانبها،دراسات سابقة 
 سة محل البحث. ابموضوع الدر  جوانبها
 الدراسات العربية. 1.6.1

 م   2005محمد محمود احمد صابر دراسة  -1

وفعالة في الحوكمة  أساسية آليات  -الفكري للمحاسبة ومعايير المراجعة العامة اإلطارمستويات  "
"1. 

متابعة الو  األداءلضبط  وممارسة كأسلوب المختلفة لمفاهيم الحوكمة  األطر تناولت هذه الدراسة   
لجانب ا  إلىوتطرق الباحث    األعمالورقابة منظمات    إلدارةوكنتيجة حتمية لالزمات المالية وكنظام  

 الحوكمة. بأهدافالرئيسية في الحوكمة وارتباطها  اآلليات  كأحد المحاسبي والمراجعة 
هناك تقسيمات علمية لمفهوم   أن إلىلموضوعات الدراسة خلصت  األدبي التأصيلومن خالل   

ويعتبر اإلطار المحاسبي  المرتبطة بكل مفهوم  واإلجراءات حوكمة الشركات تعكس الغرض 

 
آليات أساسية وفعالة في  -مستويات اإلطار الفكري للمحاسبة ومعايير المراجعة العامة ،  م 2005 ، محمد محمود احمد صابر 1

 313- 271ديسمبر ص  10-8اإلسكندرية  –المؤتمر العلمي الخامس  -كلية التجارة  –جامعة اإلسكندرية  ، الحوكمة 



20 

 

والمراجعة من الركائز األساسية في الحوكمة وذلك من خالل التقسيمات التي تمت بالدراسة  
 والمرتبطة بأهداف ومبادئ وخصائص وركائز ومقومات الحوكمة وفق ثالث مستويات ترتيبية . 

 
 
 م 2006محمد السيد محمد الصغير راسةد   -2

 .1"دور التخصص الصناعي لمراجع الحسابات الخارجي في تفعيل قواعد حوكمة الشركات   " 

الباحث أهمية أن تكون هناك إستراتجية التخصص الصناعي عند قيام المراجع   ادرس فيه  
وخلصت الدراسة الميدانية على أن كل  ،الخارجي بمراجعة الشركات ودورة في تفعل الحوكمة 

همية التخصص الصناعي للمراجع الخارجي والى أهمية مبدأ اإلفصاح  األطراف أجمعت على أ 
حوكمة الشركات، والى أن هناك دور للتخصص الصناعي لمراجع   هوالشفافية كمحور ترتكز علي 

 الحسابات الخارجي في تفعيل عملية الحوكمة. 

 م 2006دراسة عوض بن سالمة الرحيلي  -3

 .2الشركات ""لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة 
الضوء على مفهوم حوكمة الشركات من الناحية النظرية والتطبيقية   إلقاء إلىهدفت هذه الدراسة 

بتركز على البيئة   ابرز دعائم هذا المفهوم الجديد  كأحد مع بحث ومناقشة دور لجان المراجعة 
ملي األسهم،  السعودية ، وقد بينت الدراسة أن حوكمة الشركات نظام للرقابة يهدف لحماية حا

 وتحقيق العدالة بينهم وتوفير المعلومات بشفافية وتحديد مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم. 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج في مجملها أن لجان المراجعة في الشركات المساهمة ، تلعب دوًرا    

صل بين األجهزة الرقابية  كحلقة و   لمهًما في تطبيق مفهوم الحوكمة في البيئة السعودية كونها تعم
 في الشركة ومجلس اإلدارة .

 م 2009نسمان    اسحق إبراهيم دراسة -4

 . 3" دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة"

هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة تناولت   
فلسطين ، وهدفت الدراسة لتوضيح دور المراجعة الداخلية وتطور الميثاق  في المصارف العامة في  

 األخالقي  والمعايير المهنية للمراجعة الداخلية في الحوكمة 

 
 ،رجي في تفعيل قواعد حوكمة الشركاتدور التخصص الصناعي لمراجع الحسابات الخا، م2008، محمد السيد محمد الصغير .   1

والعشرين، العدد المجلد الثاني  ، جامعة جنوب الوادي  ، كلية التجارة بسوهاج، مجلة البحوث التجارية المعاصرة    رسالة ماجستير منشورة ،  

   235-191الثاني ص ص 
مجلة جامعة الملك رسالة ماجستير  منشورة ،  ، لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات  ، م2009 ، عوض بن سالمة الرحلي  2

 218-179ص ص  1عدد  22مجلد ، االقتصاد واإلدارة ، عبد العزيز 
معة الجا ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة، م 2009، إبراهيم اسحق نسمان  3

 ،عمادة الدراسات العليا كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل ، اإلسالمية غزة  
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األخالقي للمراجعة الداخلية على حوكمة   ق وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير كبير للميثا  
المصارف ، وان تطور المعايير للمراجعة الداخلية تسهم في تحسين الحوكمة في المصارف ، 
ولضمان فعالية الحوكمة يجب أن يتواجد التنظيم اإلداري والمهني المتكامل الذي يشتمل على  

 .ولجنة إدارة المخاطرمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية 

 م 2009دراسة د.مجدي محمد سامي  -5

على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة   وأثرها" دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات 
 .1المصرية "  األعمال

السابقة في مجال لجان المراجعة وحوكمة الشركات والبواعث  األدبيات تناولت هذه الدراسة   
ثر لجان المراجعة  أودور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات و ،وكمة للح األساسية

 على جودة القوائم المالية المنشورة في البيئة المصرية. 
في نتائجها إلى أن الهدف من تكوين لجان المراجعة هو التأكيد موثوقية  وخلصت الدراسة   

ق المساهمين ،وأن للجان المراجعة دوًرا محوريًا  ومصداقية القوائم المالية ، وكذلك الحفاظ على حقو 
في حوكمة الشركات يتمثل في تقيم الرقابة الداخلية وحل المنازعات التي تنشا بين اإلدارة والمراجع  

 الخارجي.
 م 2009دراسة عمر على عبد الصمد  -6

 .2"دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات"
وكذلك سبل  الحوكمة آليات من  كآليات دور المراجعة الداخلية  إيضاح إلىهدفت هذه الدراسة   

على حوكمة   وأثرها تفعيلها في الجزائر ، واهتمت الدراسة باالتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية 
 الشركات .

  أساسها على    أساسيةعمل المراجعة الداخلية يرتكز على ثالثة عناصر    أن  إلىوخلصت الدراسة    
استقاللية وموضوعية   –: أهلية المراجع الداخلي في حوكمة الشركات وهي  تأثيرهاة يتحدد درج

 المراجع الداخلي جودة وأداء المراجع الداخلي 
وكذلك من نتائج الدراسة هناك ثالثة اتجاهات أساسية على أساسها يكون للمراجعة الداخلية دور 

 حوكمة الشركات وهي :
 م نظام الرقابة الداخلية ي يدور المراجعة الداخلية في تق  -أ

 الداخلية في إدارة المخاطر  ةدور المراجع -ب 

 التفاعل الجيد للمراجعة الداخلية مع باقي أطراف حوكمة الشركات.-ت 
 

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة األعمال ، م2009، مجدي محمد سامي  1

 209 -169(  ص ص 2( عدد ) 26المجلد رقم ) اإلسكندريةجامعة  –مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،  المصرية
كلية ، جامعة المدية، رسالة ماجستير غير منشورة ، دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة الشركات،  2009 ، عمر على عبد الصمد 2

 العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير الجزائر 
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 . األجنبيةدراسات ال 2.6.1
 بعنوان :   م 2002سنة    Cohenetalدراسة قام بها  -1

 ”Corporate Governance and the Audit Process "  1 
  36، حيث أجريت هذه الدراسة على  تعرضت هذه الدراسة للعالقة بين الحوكمة وعملية المراجعة  

  12مراجع أول و  11:  كاآلتيانت العينة ـشركات مراجعة كبيرة  في شمال أمريكا ، وكلا مراجعً 
 .شريك مراجعة 13مدير مراجعة و 

 -:وهدفت الدراسة إلي 

 . بها المراجع الخارجي بيان جوانب حوكمة الشركات التي يهتم -أ

 . المراجعين فيما يتعلق بعملية المراجعة وممارساتها ت ثر حوكمة الشركات على قراراأبيان  -ب 

 تعاقدات المراجعة باختالفدور وأهمية حوكمة الشركات  اختالفبيان  -ت 

 : كاآلتيوكانت نتائج الدراسة  
- مجلس اإلدارة- ) اإلدارة  :آليات حوكمة الشركات التي يهتم بها المراجع على الترتيب هي  -1

 جنة المراجعة ( ل

يستخدم المراجعون معلومات حوكمة الشركات في مرحلة التخطيط أكثر من استخدامهم  -2
 .لها في مرحلة االختبار الميداني والفحص 

الوظيفي داخل شركة  هحسب موقعيختلف استخدام المراجع لمعلومات حوكمة الشركات  -3
 .المراجعة

اختالف دور وأهمية حوكمة الشركات في التأثير على عملية المراجعة حسب اختالف  -4
وحسب اختالف حاالت العميل ) دولي,محلي,خاص,عام,ذو   ،)جديدة,حالية(:التعاقدات 

 مخاطر مرتفعة,اختالف صناعة العميل,وجود نظام للعميل (

 
 
 
 
 
 

 
رسالة ماجستير  ، وكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطينمدى تأثير تطبيق ح، م2009 ، هاني محمد خليل 1

الدراسات السابقة   http:/library.iugaza.edشبكة المعلومات ،  قسم المحاسبة والتمويل، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية غزةمنشورة 

 14ص
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 م  2002سنة    Good win & Seowدراسة لكل من   -2

 The Influence of Corporate Governance Mechanisms on the”بعنوان :

Quality of Financial Reporting and Auditing Perceptions of Auditor’s and 

Directors”  1. 
، حيث أجريت تناولت هذه الدراسة أثار ستة آليات لحوكمة الشركات على جودة التقارير المالية     

هذه الدراسة على عينة من المديرين والمراجعين في سنغافورة، وكانت تهدف هذه الدراسة إلى معرفة  
ت التي  أثار آليات حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية ومراجعتها ، حيث تمثلت اآلليا

سيطرة المراجع على جميع    ,وجود مراجعة داخلية    ,أشارت إليها الدراسة في ) وجود لجنة المراجعة  
 قيام المراجع بتقديم خدمات المراجعة الداخلية للعميل (  ,تغير شريك المراجعة  ,شركات العميل 

اك اثر معنوي لجودة نه ليس هنأوكانت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالمراجعة الخارجية تشير إلى 
لى أن سيطرة المراجع على جميع شركات العميل إالتقارير المالية عند تغير شريك المراجعة ، و 

إلى وجود اختالف معنوي ضعيف لهذه السيطرة   باإلضافة تساعده على مقاومة ضغوط اإلدارة ، 
عدم تناولها لقيام  على قدرة المراجع على اكتشاف األخطاء ، إال أن ما يعاب على هذه الدراسة 

المراجع مثال بتقديم خدمات استشارية وإدارية للعميل ، وكذلك إهمال اإلطار المحاسبي كأحد  
 اآلليات الرئيسة في حوكمة الشركات 

  . تحليل وتقيم الدراسات السابقة 3.6.1
ناولت والتي ت  ،واألجنبيةالعربية منها من خالل االستعراض السابق لبعض الدراسات السابقة ،  

 - األتي:يستنتج الباحث موضوع حوكمة الشركات والمراجعة  افي بعض جوانبه
الرقابية الخارجية في تفعيل حوكمة   األجهزةالعربية المتعلقة بدور  ت الدراساندرة  -أ

 .الشركات 

الفكري للحوكمة بصفة عامة، وانتهجت  اإلطارهناك بعض الدراسات ركزت على  -ب 
  األطرافالمنهج االستقرائي دون التطرق للعالقة بين مبادئ حوكمة الشركات وطبيعة  

ذات العالقة بالشركة وخاصة الجهات الرقابية سواء منها الداخلية كلجان المراجعة 
صارف الخارجية كالمراجعة الخارجية  والم أو اإلدارة سالداخلية ومجلوالمراجعة 

 المحاسبة.  نالمركزية وديوا

 
 15مرجع سابق ص ،  م2009، هاني محمد خليل  1
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 المراجع داخلية بالشركات لها عالقة بالحوكمة مثل  أطرافاغلب الدراسات تناولت  -ت 
مرتبط دورها بالحوكمة مثل   أخرى   أطرافهناك    أنوالحقيقة    ،المراجعةالداخلي ولجان  

 . والمراجع الخارجيوالمساهمين  اإلدارةمجلس 

االقتصادي  ن التعاو كات الصادرة عن منظمة مبادئ حوكمة الشر  أنمن  مالرغ على  -ث 
والشفافية الفقرة الثالثة والتي تنص على انه يجب  اإلفصاحوالتنمية تطرقت في بند 

  إال   ،مراجعة سنوية لحسابات الشركات عن طريق مراجع خارجي مستقل ومؤهل  إجراء
التحقق من الدور الذي يمكن   وأهملت   األخرى   األطرافالدراسات ركزت اغلبها على    أن
 .تلعبه المراجعة الخارجي في تفعيل حوكمة الشركات  أن

هذه الدراسة الشاملة لموضوع دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق   بإجراءحث الذا قام الب  
موسع لمفهوم الحوكمة وعالقته بالمحاسبة والمراجعة    إيضاح  تشتمل على حوكمة الشركات ، بحيث  

الدراسات السابقة وهو التعرف على   إليهاالموضوعات التي لم تتطرق  إلىهدف التطرق وذلك ب
  حوكمة الشركات واستكماالً  تدعيم المراجع الخارجي في في الخارجية المتمثل األطرفدور احد 

   الدراسات األخرى.لبعض 
 -:دراسةالمنهجية  7.1

 . دراسةال في المتبع المنهج 1.7.1

 المنهجين استخدام فقد تم تحقيقها إلىالباحث   سعىي يالت واألهداف دراسةال طبيعة ضوء في  

 تحليل وكذا ، الشركات  حوكمة الوصول إلى صورة واضحة عن مفهوم قصد ،والتحليلي  الوصفي

  أساسيين  على منهجين ذلك في معتمدين الشركات ، تطبيق حوكمة تدعم كأداة  الخارجية المراجعة دور
 هما. 
 المنهج االستقرائي   -أوال:

بعاد  وأهدافه من خالل تناول التأصيل العلمي أل  دراسةبعاد مشكلة الويهدف إلي بناء إطار أل  
وذلك باالعتماد على الكتب العلمية والمقاالت والبحوث المنشورة والدوريات المرتبطة  ،المشكلة 

به المراجعة الخارجية اتجاه تدعيم    بموضوع البحث وذلك بهدف التعرف على الدور المتوقع أن تقوم
 حوكمة الشركات .

 . المنهج االستنباطي -:ثانيا 
وتحديد مدى قبول هذه الفروض من عدمها  ،دراسةال يات الباحث باختبار فرض قامومن خالله   
م دور المراجعة الخارجية في تدعيم حوكمة الشركات في ظل العناصر المرتبطة بعملية  يوتقي ،

 . دراسةي تم ذكرها في فروض الالمراجعة الت
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تمثل بيانات متعلقة بنطاق   تبيانالباحث بدراسة ميدانية من خالل تصميم خمسة قوائم اسوقام 
 . دراسةال ضيات وبهدف اختبار فر ، البحث 
 .الدراسة حدود 2.7.1

 وباألخص  ، الشركات  حوكمة تطبيق دعم في الخارجية المراجعة دور بتبيان الدراسة هذه اهتمت   

 الشركات، وعليه حوكمة أطراف مع التعاونية عالقتها وكذا بعملية المراجعة للشركات ، فيما يتعلق

في المراجع الخارجي   لالممتث،دور األطراف الخارجية  حول ينصب  سوف األساسي االهتمام فإن
 لدراسةا أن إلى في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق الليبي ونشير

 أساتذة( واألكاديميين ()المراجعين القانونين المهنيين آراء وتحليل دراسة تقتصر على سوف الميدانية

 . والمراجعة بالجامعات الليبية (  المحاسبة
o  الحدود المكانية. 

 . والجبل الغربي ،هي طرابلس والزاوية  مناطقثالثة غطت   حيث  ،ليبياهذه الدراسة بنجاز إتم    
o  الحدود الزمنية. 

فيها الباحث التي بدأ  م2012/ 15/1من  الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها بالفترة هذه ارتبطت   
 . االنتهاء من تجميع وتحليل النتائج م2012/ 31/3تاريخ  وحتى، نبتوزيع االستبيا 

o  الحدود البشرية 
في مجال المراجعة   نوالمهنيي  األكاديميينبات وإجا آراءالدراسة الميدانية إلى استندت هذه   

، ولم تتطرق الدراسة إلى أراء بعض من لهم عالقة بالحوكمة كالمراجعة الداخلية    واإلدارة   والمحاسبة
 . ومجلس اإلدارة ولجان المراجعة والمساهمين

o  الحدود الموضوعية . 
بموضوع دور المراجعة الخارجية   على كل المواضيع والمحاور المرتبطة أساساً  ةدراس ههذ ركزت 

من    ،طرق إلى إيضاح مفهوم حوكمة الشركات تالباحث    نإفي تدعيم تطبيق حوكمة الشركات، أي  
وتوفر لدى الباحث في الجانب ،يوضح ذلك المفهوم  أنمن شانه ما خالل التعرف على كل 

ودور المراجع  ولية  ؤ ومستعرف على جودة المراجعة  ال النظري ، وكذلك المراجعة الخارجية من خالل  
 لمواضيع المراجعة األخرى . ا الباحث ه طرق فييت  لموعليه ،الخارجي في تدعيم الحوكمة 

 مجتمع الدراسة .  3.7.1
 . للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية الليبي  بمكاتب المراجعة  الخارجيين عينالمراج

 ، جنزور –الدراسات العليا  وأكاديميةأساتذة المحاسبة والمراجعة بكل من جامعة الجبل الغربي 
 . وجامعة الزاوية 

 .عينة الدراسة  4.7.1
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ومدى تجانس األسئلة   تبياناالس فقرات بهدف معرفة وضوح ،الباحث بدراسة ميدانية مبدئية قام  
وإجراء بعض  ،تبيانوذلك من خالل القيام بتوزيع قوائم االس،لدى بعض شرائح مجتمع الدراسة 

قوائم  إلى للوصول  ،المقابالت مع من لهم خبرة ومستوى أكاديمي في مجال المراجعة والمحاسبة
 استقصاء تخدم الهدف األساسي للبحث.

 . متغيرات الدراسة 5.7.1
  ، متغير تابععلى مل تشانه إا فدراسته ميدانيً  ت نظرا لما تتميز به طبيعة موضوع البحث الذي تم

 ة لمستق ات ومتغير 
 . المتغير التابع  -أوال:

ن إف ،ة لقياس دور المراجعة الخارجية في تطبيق حوكمة الشركات ؤ بنا تممن خالل النموذج الذي 
 ..المتغير التابع هو عبارة عن تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 .المتغير المستقل  -ثانيا :
مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تعبر عن عناصر وضوابط تؤثر في عملية المراجعة الخارجية  

في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات وهذه  تم اختيارها بهدف معرفة دور المراجعة الخارجيةوالتي 
 المتغيرات هي.

 .كفاءة وخبرة المراجع الخارجي -1

 . استقاللية وحماية المراجع الخارجي -2

 .المراجع الخارجي عن عملية المراجعة  ةومسؤوليمساءلة  -3

 . حجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية -4

 . الخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي للعميل  -5
لتوضح ما , رالعناص كل محور يتضمن مجموعة من ,وضع هذه المتغيرات في شكل محاور وتم 

وهو تدعيم تطبيق حوكمة  ,إذا كان هناك تأثير لتلك المتغيرات المستقلة على المتغير التابع 
 .الشركات 

 
 
 
 
 
 
 

 .المقترح للدراسة جالنموذ 6.7.1
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 المتغير التابع                                        المتغيرات المستقلة           
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ( 1شكل رقم ) 
 
 

 .الدراسة أدوات 7.7.1

 األدوات  بعض  باستعمال قام الباحث الميداني،   أو النظري  جانبه في سواء للبحث  الجيد  تحليلال بهدف

 :يلي ما األدوات  هذه أبرز ولعل العلمي البحث  المهمة في
 . المكتبي المسح •

وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت بعض  ,ت والدوريا المقاالت  الكتب، على اإلطالع في يتمثل  
 هفهم تعزيز أجل  من الموضوعب  مباشرة غير  أو صلة مباشرة  ماله وكل جوانب موضوع البحث،

 .الدراسات السابقة من واالستفادة

 . المقابلة •

 في أساساً  المتمثلين االختصاص  مع بعض أهل المباشرة المقابالت  من بمجموعة قام الباحث   

 الشركات ، واألكاديميين بعض يري ومد  )المراجعين ومن لهم خبرة في المحاسبة( ،   :المهنيين

 مساره. وتوجيه لبحث لالعريضة  الخطوط والمراجعة بالجامعات الليبية( لوضع المحاسبة )أساتذة
 
 

 . االستبيان  •

 
 تدعيم

 تطبيق حوكمة الشركات

 الخارجي  المراجعكفاءة وخبرة 

 استقاللية وحماية المراجع الخارجي

 مساءلة ومسئولية المراجع الخارجي

 حجم مكتب المراجعة  

 المراجعة الخدمات األخرى غير
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 دون  إلجابةفي ا فرد  لكل الحرية تعطي أنه يجب أن إذ  البحث  في أساسية  ت استخدام تقنيا تم  

 .وفائدة موضوعية أكثر الدراسة لجعل وهو محاذير،

 بناء االستبيان   •

يكون  ،بحيث وباللغة العربية , رعلى ورق عادي بواسطة الكمبيوت ستبيانتم تصميم قوائم اال لقد 
الخارجية  حول دور المراجعة , أفراد مجتمع الدراسة أراءالتي تتعلق بدراسة  المحاورلكل  اً متضمن 

 .في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 هيكل االستبيان   •

القسم األول أسئلة تهدف إلى الحصول على   :إلى قسمين رئيسين  بيانم قائمة االستي قست تم   
 أعداها عبارات للعينة المدروسة عن طريق  تمثل الخصائص الديموغرافية, معلومات شخصية

تتعلق    محاور  ةخمس الثاني يضم    مالدراسة ، والقسينة  األولية عن عالباحث وهي تشكل المعلومات  
كما هو في الجدول رقم ( مستويات تفضيل  5عليها من خالل )  اإلجابةحيث تم    ،بموضوع الدراسة

(1) . 
 1( "مقياس ليكارت الخماسي"1جدول رقم )

موافق  غير  التصنيف
 على اإلطالق 

 موافق جدا موافق غير متأكد  موافق غير 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

في    التي  األساسية  كل محور من المحاورحول    الفقرات   أوصاغ الباحث مجموعة من العناصر    
تتعلق   وأخرى وجودة عملية المراجعة الخارجية للشركات ,تتمثل فيها كفاءة وفاعلية  رآها أنها 

دور كل عنصر فيها في   بحيث تبرز مدى, غير المراجعة  األخرى باستقاللية وتقديم الخدمات 
 (1) رقم ملحقال حسب وقد تم تصميم  قائمة استقصاء ،تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 
 
 
 
 
 

 . المستخدمة االختبارات اإلحصائية 8.7.1

 
 135ص  -الطبعة األولى ، عمان دار وائل للنشر،  البحث العلمي : الدليل التطبيقي للباحثين، م2006 ، الفتاح الصيرفيمحمد عبد  1
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ثم تفريغها  ،بعد مرحلة توزيع قوائم االستبيان أو االستقصاء ألراء عينة الدراسة تم تجميعها   
( حيث تم تحليل البيانات عبر التكرارات SPSSاإلحصائي ) جرنام إدخال تلك البيانات إلى البو ,

أفرادها  آراءوتحديد ،للتعرف على الصفات الشخصية والوظيفية لمفردات العينة  ،ةوالنسب المؤوي
  م ثم تم حساب المتوسطات الحسابية حسب كل مستوى من مستويات التقيي  ،تجاه محاور الدراسة

 األعلى واألدنى  
 استخدام العديد من األساليب اإلحصائية نذكر منها.  وعليه تم

 . (  Cronbach’s Alphaاختبار كرونباخ ) 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .(  One Sample T-Test( لعينة واحدة )  Tاختبار )  

 .( لعينتين مستقلتينTاختبار ) 

 .دراسةتقسيمات ال 9.7.1
نتائج ال ب ، وانتهاءً  المقدمةب ءاً بد  فصول، خمسة إلى ابتقسيمهام الباحث ق ةالدراس هذه إلنجاز  

 في جاءت  التي للفرضيات  اً واختبار  اً عام اً تلخيص تتضمن  وككل،دراسة الخاصة بال والتوصيات 

 بعض  بتقديمام ق األخير وفي ، إليها توصل التي عرض النتائج الباحث  حاول ثم ،دراسةال مقدمة

 .إليها المتوصل على النتائج بناء ضرورية أنها رأى التي التوصيات 
 . دراسة خطة ال األول:الفصل  -

بشكل دقيق   الباحث  ، فمن خالل هذا الفصل استعرض  دراسةخطة الل تم االهتمام بشكل كبير   
المطروح بمشكلة    السؤاللسابقة ، ومن خالل  بعض الدراسات ا  إلى، وتطرق    ومبسط مشكلة البحث 

 أهدافالنظري والعملي لتحقيق    ين تم وضع فرضية البحث ، وبناء تصور شامل من الجانب   ,البحث 
 .البحث 
 .شركات ال لحوكمة العلمي التأصيل :ثاني ال الفصل -

 إلى فةاباإلض ،وأهميتها الحوكمة مفاهيم مختلف  بتحديد , الفصل هذا في  نصب اهتمام الباحث ا  

التي   الدولية المنظمات  من  اً بعض  تناول كما ،إليهاالتي تسعى    واألهداف  ، عليها  تقوم التي المبادئ
  خاضت تجربة التي  لبعض الدول تطرق  األخير وفي ،شركات ال حوكمةل وقواعد  صاغت مبادئ 

 تطبيق حوكمة الشركات.
 .شركات ال حوكمة تطبيق في تدعم المراجعة الخارجيةدور  :الثالث  الفصل -

 ومن ،خارجية  ال المراجعة بها تقوم التي األدوار مختلف لدراسة اأساسً  الفصل هذاالباحث    خصص   

ح العالقة بين حوكمة الشركات والمراجعة، وتطورها لمواكبة متطلبات الحوكمة  يوض ت حاول خالله
ودوره في  ،وليات المراجع الخارجيؤ لجودة المراجعة الخارجية ،واتساع نطاق مس ، وفيه تطرق 

 .تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 
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 .  الميدانية الدراسة :الرابع  الفصل -

(  المهنيين )نـم االختصاص  أهل آراء وتحليل ةـلدراس الباحث  من محاولة الفصل هذا يعتبر  
المالي الليبي   األوراق ين بمكاتب المراجعة للشركات المدرجة بسوق ي المراجعين الخارج

عن    اإلجابات بهدف الحصول على    ،بالجامعات الليبية والمراجعة المحاسبة أساتذة) األكاديميين)و,
 . فرضيات الدراسة الميدانية 

 الخامس : النتائج والتوصيات  الفصل -
غتها  ا بصي وقامبموضوع الدراسة ،  الخاصة والتوصيات  النتائج من مجموعة إلى توصل الباحث  

  .تفيد القارئ والمطلع على الرسالة لفي هذا الفصل 
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 الفصل الثاني
 

 حوكمة الشركات
 

 مقدمة   1.2
 .لمفاهيمي لحوكمة الشركاتااإلطار   2.2

 .ما يعرف بحوكمة الشركات رنبذة تاريخية عن أسباب  ظهو  1.2.2
 وتشمل: ماهية حوكمة الشركات 2.2.2
 .المنظمات التي انبثقت منها مبادئ حوكمة الشركات 3.2.2
 .بعض هيئات سوق المال والبورصات التي صدرت عنها مواثيق ومبادئ  4.2.2
 .لحوكمة ا       

 .تجارب وممارسات الدول في بتطبيق حوكمة الشركات  5.2.2
 التي لها الرقابية األطرافبعض آليات تطبيق حوكمة الشركات و   3.2

 .حوكمة الشركاتبتطبيق  عالقة      
 .حوكمة الشركاتمفهوم آليات  1.3.2

 .اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات 2.3.2

 .اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات 3.3.2

 .عالقة  بتطبيق حوكمة الشركات  التي لها األطراف الرقابية بعض   4.3.2

 .الخالصة   4.2
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 مقدمة  1.2
 أوسواء منها المتقدمة  ،جميع الدولفي مكانة مهمة بالنسبة  تأخذ حوكمة الشركات  أصبحت   
والتي تمثلت في  األخيرةبعد التغيرات التي شهدها العالم خالل السنوات  األخص وعلى نامية ، ال

 .  األمريكيةالمتحدة  الواليات وكذلك  روسياو  ، آسياالمالية الكبرى للمؤسسات في شرق  األزمات 
والفساد  ،إلي الفساد اإلداري والمحاسبي بصفة عامةتلك الشركات  يارانه أسباب معظم  رجعيو   

حد جوانبه إلي دور مراقبي أالمالي بصفة خاصة ،مع مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع في 
وذلك خالف ،وما تتضمنه من معلومات محاسبية  ،وتأكيدهم علي صحة القوائم المالية    ،الحسابات 

 الحقيقة.
أسباب انهيار   برزن من أأب  , ما سيطرق إليه الباحث في هذا الفصل حسب يضاف إلي ذلك   

نقص الخبرة والمهارة   ,الشركات هو افتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة واإلشراف
وكذلك اختالل هياكل التمويل وعدم القدرة علي توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد االلتزامات ،

وعدم االهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية التي  ,المستحقة عليها ،باإلضافة إلي نقص الشفافية 
لمالية  بجانب عدم إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة األوضاع ا، تحقق اإلفصاح والشفافية 

 .للشركة
والذي يتضمن األسباب الحقيقة    ,لمفاهيمي لحوكمة الشركات ااإلطار    , هذا الفصل  سيتناولوعليه    

واألهمية    ,مفهوم الحوكمة ومبادئهاب  المتعلقة    التعريف بكل الجوانب و   ,حوكمة الشركات  روراء ظهو 
بدور األطراف   مسيهت كما  ،حوكمة الشركات تطبيق و األهداف ، وما هي تجارب الدول في 

 .كآليات لتطبيق حوكمة الشركات  ،شركةالالمختلفة سواء الداخلية أو الخارجية  ذات العالقة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . لحوكمة الشركات المفاهيمي اإلطار  2.2
 . ظهور ما يعرف بحوكمة الشركات سبابأ نبذة تاريخية عن   1.2.2
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كبير على النواحي االقتصادية   تأثيرداخل الدولة لها  أتنشالشركات التي  نأ مما ال شك فيه   
المختلفة المحيطة بها ، وبما   األطرافوتفاعلها مع  ,وذلك من حيث شكلها القانوني ،واالجتماعية

  إلى هذا  أدىالمالية طالت عديد الشركات الكبرى على مستوى العالم ، فقد  األزمات غلب أ  أن
  تأثير لما لها من  ,بحوكمة الشركات  اآلنما يعرف  إلى,ثين والمنظمات والباح الحكومات اهتمام 

ما أشار إليه عديد من   ظهور ما يعرف بحوكمة الشركات  أسباب  أهمولعل  ،ككل المجتمععلى 
   -ي :ه  المفكرين والباحثين 

 . نظرية الوكالة  - أ
 والفضائح المالية. األزمات  - ب 

حيث كان  ،    1932منذ عام  ,االقتصاد    أدبيات مهما في    اً حيز   يأخذ االهتمام بموضوع الشركات    أبد "
رتب عليها  توالتي , اإلدارةمن تناول فصل الملكية عن  أوائلمن    Means&Berleكل من 

جراء ,تحدث بين مديري ومالكي الشركة    أن لسد الفجوة التي يمكن  ,حوكمة الشركات    ليات آل  الحاجة
 . تضر بالشركة  أنالسلبية التي من الممكن  رسات المما
بعد تراكمات من نتائج دراسات حول  م1999عن الحوكمة بوضوح مع بداية  ث ظهر الحديوقد 

هذه الشركات والمؤسسات لم تكن تعاني    أن شركات ومؤسسات عمالقة عديدة ، مع وضوح    إخفاق
 وقد مرت بعدة مراحل هي : ,واإلمكانات من نقص الموارد 

 والمالك اإلدارة االعتراف بعمق الفجوة بين  أ( بد 1932حتى مرحلة الكساد )ما بعد  .1
 . وتعارض المصالح

 . ( 1995  – 1976مرحلة ظهور نظرية الوكالة وضبط العالقة ) .2

( كنتائج لتراكم الدراسات التي  2000 – 1996لحوكمة )مرحلة بدء ظهور اصطالح ا .3
 اإلمكانات وسوء استخدام  ,بها  اإلدارية  الممارسات وسوء    ,انهيار الشركات   أسباب   إلى تشير  

 والموارد

( وضرورة توثيقها حيث كان التركيز 2004  –  2001على حتمية الحوكمة )  التأكيد مرحلة   .4
والفضائح في العديد من الممارسات المالية  , اإلقليميواضحا على حاالت الفشل والفساد 

 .1واالستثمارية" 

 
 
 نظرية الوكالة   1.1.2.2

 
 ،في البيئة المصرية  دور آليات وأساليب المراجعة في معالجة فجوة التوقع في حوكمة الشركات ، م2006، فاروق جمعة عبد العال . 1

 7صالسنة السادسة والعشرين، العدد األول,  ،  جامعة الزقازيق ، كلية التجارة ببنها ، مجلة الدراسات والبحوث العلمية     
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وفي ظل العولمة  واإلدارةنظرية الوكالة، هو الفصل بين الملكية  هبنى عليتالذي  األساس إن  
  إدارةقادرين على  مديرين إلى إدارتهاتوكل  أنبالشركات  حداواالزدهار االقتصادي العالمي ، 

المتعاقدة   فاألطرا ما ترتب عليه مشكلة العالقة بين    هووالعمل على تحقيق مصالحهم ، و   ,الشركة  
 .بالشركة 

وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل    Agency Theoryظهور نظرية الوكالة  ىد أ"  
زيادة   ,إلىوبين المساهمين,التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات 

ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح  لاالهتمام والتفكير 
ظم  ابهدف تع,لذي يقوم به أعضاء مجالس اإلدارةتالعب المالي واإلداري االوالحد من  ,المساهمين

وفي عام  .مصالحهم الخاصة ، وذلك باعتبارهم الجهة التي تمسك بزمام األمور داخل الشركات 
وإبراز ،( باالهتمام بمفهوم حوكمة الشركات  Jensen and Meckilingقام كل من )  م 1976

والتي مثلتها   ,ن الفصل بين الملكية و اإلدارةم أ األهمية في الحد أو التقليل من المشاكل التي تنش
 . 1نظرية الوكالة" 

 تعريف نظرية الوكالة 
الذين تطرقوا لنظرية الوكالة بهذا   األوائل( من  Jensen and Meckiling"يعتبر كل من ) 

 أو)الموكل( يوكل  األصيل أووفيه المالك ، أطرافتعاقد بين عدة  نهاأفعرفوها على  ،المصطلح
جل تنفيذ المهام ، وبالتفويض تصبح لهم سلطة القرار ،  أ) موكلين( من  آخرين طرافأيفوض 

 آخرالمساهم ( شخصا  أو)الموكل  أشخاص عدة  أوشخص  هفهي عقد يلزم بموجب 
تفويض) الموكل الرئيسي (  إلىباسمه، بما يؤدي  بأعمالجل القيام أالمسير( من  أو) الوكيل  

 .2"جزء من سلطة اتخاذ القرار للوكيل
ن وجود المؤسسة يتحقق من  أوهناك من اعتبر نظرية الوكالة "مجموعة من العالقات التعاقدية ، و 

ن عقود االستخدام ما هي إال أدوات لتخصيص  أ، و  ة خالل واحد أو أكثر من هذه العقود االتفاقي
نشاط المؤسسة ، وبالتالي يمكن دراسة سلوك المؤسسة عن طريق  ووصف الغرض من ،الموارد 

 . 3تحليل الخصائص العامة لعقود التوظيف الخاصة بها" 
تكون هناك عالقة واضحة   أنبدون ، إليهتحقق ما تصبو  أنالمؤسسة  أوال يمكن للشركة   

  األساسية المصلحة    وأصحاب   المديرينث نقل الفكرة التعاقدية بين  يمن ح   يرينترسيخ فكري لدي المد ل
تجعلهم يعون   ،ترسخ لديهم ثقافة تنظيميةت بحث    نمستخدمي   إلى  المساهم (  أوفي الشركة )الموكل 

 
 ، الدار الجامعية مصر، دراسة مقارنة ، فساد المالي واإلداري حوكمة الشركات ومعالجة ال، م2006 ، محمد مصطفى سيلماند.   1

 13-12ص ص  
 3مرجع سابق   ص  ،  عمر على عبد الصمد  2
المتطلبات -التجارب-المبادئ-حوكمة الشركات  شركات قطاع عام وخاص ومصارف  ) المفاهيم،  م 2005 ، طارق عبد العال حماد د.   3

 67ص  مصر ،الدار الجامعة ،  جامعة عين شمس ، كلية التجارة ،  (
 



35 

 

يقوم بتوفير الوسائل والموارد التي تجعل مستخدميه   أنالدور الذي يقوم به المدير , كما يجب 
، دور المدير كوسيط بين المالك والمستخدمللشركة , وهنا يبرز    األساسييبدعون في تحقيق الهدف  

وللشركة أطراف أخرى قد تتعارض معها مصالح الشركة وقد تتفق، وهنا يجب أن يحسن المدير  
وحصد األرباح لصالح   ،بهدف تقليل التكاليف امعه ض ت التفاو يالتصرف من حيث طريقة وتوق

 الشركة.
مصالح المالك ، وفي مقابل ذلك  تسيير ة إدار ولية ؤ ومس ءمدير الشركة عب  أو  اإلدارةتتحمل   

  بإدارتها التي يقوم  األصولعن  وكالتهمقابل  إيراد وهي تحقيق ،ينشد تحقيق مصالحه الشخصية 
نظر  وهذا قد يرجع حسب وجهة  ، تكون هناك مشاكل وراء تكاليف الوكالة أن طبيعي الومن ،

تولد عالقات الوكالة و " ،نافس مع الغيرتوال ذات لطبيعة البشرية التي تتولد فيها حب الل الباحث 
يكون مهيكال بصفة   أنيجب  لإلدارةمشاكل ناتجة عن تضارب المصالح، فالهيكل التنظيمي 

جل  أبوضع نظم توجيه ومراقبة من    ذلكحتى يتم التخفيض والتقليل من حدة المشاكل ، و   ،محكمة
(تكاليف  Bazelعرف بازل ) وكيل حيث  أو أصيلسواء كان ،مصالح كل فرد  ة علىسيطر ال

المسير   إلى  األصيل ،كتحويل الملكية من    تحويلهالتكاليف الناتجة عن قيام بعملية    أنهاالوكالة على  
 .1 تكلفة وكالة أوالمسير هو تكلفة تحويلية  يأخذه، فالربح الذي 
خلق مشكلة احتمال  ,والملكية في الشركات  اإلدارةتنامي ظاهرة الفصل بين  إن :وخالصة القول

البروز ،كوسيلة   إلىحوكمة الشركات بدفع  هو ماوالمساهمين ،و  اإلدارةتضارب المصالح بين 
 من خالل زيادة المراقبة والتوجيه لنشاطها. الثقة بهذه الشركات  إلعادة

لهم ، ياحها في تمثالشركة المساهمة ، ومدى نج إدارة"وهناك خالف الزال قائما حول من تمثل 
، فهناك   ؟األطرافلتحقيق التمثيل المناسب الذي يخدم مصالح هذه  ةالالزموما هي الضوابط 

تمثل وتخدم مصالح المساهمين ،وهذا يمثل المنظور االنجلو    أنيجب    اإلدارة   أن يرى     األولن  افريق
المختلفة ذات  طرافاألتمثل وتخدم مصالح  أنيجب  أنها اآلخر، في حين يرى الفريق أمريكي–

  إلى  باإلضافة،  واإلدارةالعالقة بنشاط الشركة كالعاملين ، والزبائن ، والموردين ،والممولين ، 
 .2الياباني "  –االلماني  المساهمين وهذا يمثل المنظور
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 والفضائح المالية  األزمات 2.1.2.2
من القرن   ت الحديث من بداية التسعينياموضوع حوكمة الشركات بمعناه الحقيقي ب االهتمام أبد   

ن آليات الحوكمة التي كانت سائدة خالل السبعينيات والثمانينيات أصبحت إ ، المنصرم حيث 
( توصل إلى  Jensen 1993موضع انتقاد بعض كبار علماء اإلدارة المالية واالقتصاد، فمثال )

وتكنولوجية ورقابية في  ,وسياسية ,واجتماعية,( ساهمت عدة قوى اقتصادية 1973انه منذ عام )
( في االقتصاديات   CICSن معظم نظم الرقابة الداخلية على الشركات)  إتغير االقتصاد العالمي،و 

 . 1تعامل بكفاءة وفعالية مع تلك المتغيرات الالغربية المتقدمة فشلت في 
ضوعات الهامة علي ( من المو      Corporate Governanceلقد أصبحت حوكمة الشركات)    

وذلك بعد سلسلة األزمات المالية المختلفة التي حدثت ،والمنظمات اإلقليمية والدولية،كافة المؤسسات 
خاصة في الدول المتقدمة ، مثل االنهيارات المالية التي حدثت في عدد بو ،في الكثير من الشركات 

ت المالية والفضائح اإلدارية  م وأدت االنهيارا1997وأمريكا الالتينية عام ،من دول شرق آسيا
بالمؤسسات العمالقة في العديد من دول العالم والتي كان لها األثر البالغ على اقتصاديات الدول 

األسباب التي تؤدي إلى ظهور الفساد المالي  لإلى دراسة وتحلي -التي تنتمي لها تلك المؤسسات 
ث تلك االنهيارات والفضائح المالية،ولعل والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى حدو   ،واإلداري بالمؤسسات 

  WorldComإنرون للطاقة(،وشركة )االتصاالت    Enronمن أهم هذه الفضائح ما حدث لشركة )
( ،والتي تبين فيما بعد أن العيب ليس في معايير   Parma late(،و)الشركة األوربية لألغذية 

انرون( إن معايير المحاسبة كانت ولكن في سلوكيات مطبقيها ،فيما جاء في قضية ) ،المحاسبة
إال أن إدارة  )انرون(   ،تباعها عند إنشاء شركة ذات أهداف محددةاتنص على آليات معينة يجب 

وبالتالي  ،لم تتقيد بها ، حيث غض مراجعهم الخارجي )آرثر اندرسون ( الطرف عن عملية عدم التقيد 
 . 2قيخاللالاوفي الحالتين اتبعت اإلدارة ومراجعها األسلوب 

لفضائح مالية ،وللتدليل على    األمريكية خاصة الشركات    – تعرض العديد من المنظمات العالمية    
عن سداد   زعجالنتيجة    2001شركة خالل عام    216  إفالس  إلىمؤسسة استاندر    أشارت ذلك فقد  

  م2002من عام  األولمليار دوالر ، وقد استمر هذا االتجاه في الربع  116التزاماتها التي بلغت 
 إلى ذلك  أدىمليار دوالر ، وقد  34التي بلغت ,نتيجة تراكم الديون الخاصة بالمنظمات المفلسة 

  4.01      بلمقا  2001% في عام    4.09  إلىبين المنظمات الكبرى ليصل    اإلفالسارتفاع معدل  
 ، ، وتشير الدراسات إلى وجود العديد من المظاهر السلبية 1991% في ذروة الركود عام 

في ظل غياب حوكمة الشركات ، ولعل من اهم هذه المظاهر التعثر المالي   ,والصعوبات والقيود 

 
مجلة كلية التجارة  ،  دراسة تطبيقية على مصر   ، تأثير بعض آليات حوكمة الشركات على األداء    ،  م2008  ، محمد عبده محمد مصطفى.  د1

   327ص ، م 2008( يوليو 2عدد )، ( 45مجلد )،  كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية  ، للبحوث العلمية 
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خاطر واإلداري ، الفشل المالي واإلداري ، الفساد المالي واإلداري ، حدة مخاطر األعمال والم
المالية ومخاطر السوق ومخاطر التقنية ، غياب الرؤية اإلستراتجية للشركات ، اإلفصاح المحاسبي  

 .1غير الكفء ، ضعف نظام الرقابة الداخلية، وتدني ثقة إدارة الشركات في تقرير المراجع الخارجي 
لمحاسبي بصفة  إلي الفساد اإلداري وا يرجع االنهيارات في معظمها تلك أسباب  أنويرى الباحث 

حد جوانبه إلي دور  أعامة والفساد المالي بصفة خاصة ،مع مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع في  
وما تتضمنه من معلومات محاسبية وذلك ,وتأكيدهم علي صحة القوائم المالية ،مراقبي الحسابات 

 علي خالف الحقيقة. 
أسباب انهيار الشركات هو افتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة    برزمن أ  قد يكون يضاف إلي ذلك  

وعدم القدرة علي توليد   ،في الرقابة واإلشراف ونقص الخبرة والمهارة وكذلك اختالل هياكل التمويل
وعدم  ،تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد االلتزامات المستحقة عليها ،باإلضافة إلي نقص الشفافية 

بجانب عدم إظهار المعلومات   ،  يق المبادئ المحاسبية التي تحقق اإلفصاح والشفافيةاالهتمام بتطب 
، وقد نتج عن هذه االنهيارات افتقاد الثقة في األسواق المحاسبية لحقيقة األوضاع المالية للشركة 

ة  وانصراف المستثمرين عنها وكذلك افتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجع ،المالية المختلفة
 .   نتيجة افتقاد الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية للشركات المختلفة ،
لحدوث انهيار الكثير من الوحدات  رئيسةبأنه من األسباب ال :في ضوء ذلك يمكن القولو  

يانات  وعدم إظهار الب ،هو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص اإلفصاح والشفافية ،االقتصادية
والمعلومات الحقيقية التي تعبر عن األوضاع المالية لهذه الوحدات االقتصادية ،وقد انعكس ذلك 

فقد الثقة في المعلومات المحاسبية ، وبالتالي فقدت هذه  برزهافي مجموعة من اآلثار السلبية أ 
 المعلومات أهم عناصر تميزها أال وهو جودتها .  

وأصبح من الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها    ،شركات مفهوم حوكمة ال  ظهرنتيجة ذلك  و 
بل قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد ،الوحدات االقتصادية ، ولم يقتصر األمر علي ذلك  

 المختلفة.  االقتصاديةوالحث علي تطبيقه في الوحدات ،مزايا هذا المفهوم 
 
 

 .ماهية حوكمة الشركات 2.2.2
 . مفهوم حوكمة الشركات  نشأة 1.2.2.2

مساحات كبيرة , و   العولمة وغيرها, واحتلت  :مصطلحات عدة مثل األخيرة ظهرت في الفترات   
، لكنها نهج ومبادئ اً والحوكمة ليست فقط مصطلح ,الحوكمة ووه  آخروتداول مصطلح  ظهر
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كلمة تردد وتضاف إلى قاموس التداول ، أو جديداً  لفظاً  ليست  نهاأوبحذافيرها, كما  تطبق كاملة
ومن   ,ومعايير تنقل الواقع االقتصادي من درجة إلى أخرى  يثقافية، بل هي معان  مفردات  لعرض 

 من الموضوعات المثيرة جدًا، خصوصا بعد ما وجدت  وباتت حوكمة الشركات  ،آخر إلى مقام

اقتصاديات الدول  يلة فعالة للتدخل فيواالقتصادية العالمية فيها وس ,والسياسية ,الدوائر األكاديمية 
 واالهتمام بالجودة والبحث عن ,ومتطلبات إعادة الهيكلة,عناوين برامج اإلصالح  تحت  ,النامية

  .الدوليين حسب ما يراه صندوق النقد والبنك,عوائد اقتصادية مرتفعة 

وبناء الثقة عنوانًا   ,موضوع الحوكمة ةالعالمي ةاالقتصادي يات المنتد الكثير من وهكذا فقد اختار 
متداواًل  حوكمة الشركات تعبير  األميركي، أصبح الفضائح في عالم األعمال وعلى أثر سلسلة ا،له

 ،حوكمة الشركات التنظيمية في   يشدد القواعد   اقانون  األمريكي  الكونغرس ومثيرًا الهتمام عالمي، وأّقر
من   اً وجزء ،إصالحياً  أصبح معه المفهوم شعاراً  ذيوتطور مفهوم حوكمة الشركات إلى الحد ال

مختلفة للتعامل مع  أو من يقف في مقابلتها. وطرحت آليات   ،اقتصادي للحكومات و خطاب سياسي  
وعليه... وألن القادم والقريب  .واألخالقية وكذلك المهنية،والمحاسبية  استحقاقاته اإلدارية والمالية

المفهوم وتطور االهتمام   نشأة :سيكون تحت هذا العنوان اقات من الممارسات بموجب تلك االستحق
 . به
ارتبط بها من تعارض للمصالح بين أعضاء   أدى ظهور نظرية الوكالة ومافي السابق فقد كما و 

  ةإلى ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمي,مجالس اإلدارة للشركات وبين المساهمين  
ظهور الفصل بين الملكية واإلدارة ،  ففي    أبد   م  1976خالل سنة    كما أنهللعالقات بين األطراف ،

وتشرف   ،مراقبةالووجود هيئات رقابية فعالة تعمل على  ,الواليات المتحدة أدى تطور سوق المال
ليه ( باإلضافة التطور الذي وصلت إ SEC) :تصدرها الشركات مثل لتياعلى شفافية البيانات 

زيادة االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات ومن المالحظ أن االهتمام بهذا  بمهنة المحاسبة والمراجعة 
المفهوم ظهر بصورة واضحة عند قيام صندوق المعاشات العامة في الواليات المتحدة 

(CALPERS بتعريف الحوكمة وإلقاء الضوء على أهميتها، ففي عام )قامت اللجنة   م 1987
( بإصدار تقريرها المسمى    SEC)  ـفي إعداد القوائم المالية والتابعة ل  ت لخاصة باالنحرافا الوطنية وا

(Treadway ، الذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات )
 ( NYSEاصدر كل من ) م1999وفي عام  

New York Stock Exchange   (وNASD )National Association of Securities 

Dealers    تقريرها باسمBlue Ribbon Report  تقوم    أنبفاعلية الدور الذي يمكن    وااهتم  نالذي
حوكمة الشركات ، وكذلك كان لبورصة لندن    بمبادئبشان االلتزام  ، به لجان المراجعة بالشركات 

جل أمن  ,حوكمة الشركات  أهميةيؤكد  1992تقريرا عام  أصدرت حيث  ,دور بارز في الحوكمة
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مفهوم    إظهارثم تتابعت كثير من الدول وراء    .1ومراجعة القوائم المالية   إعداد زيادة الثقة في عملية  
المالية  واألزمات بعد االنهيارات  وعلى األخص على الساحة االقتصادية العالمية  الشركات حوكمة 

 . التي عصفت بعديد الشركات على مستوى العالم
الحوكمة   نإنه  يمكن القول أ إالحوكمة الشركات  ي محدد لمعند اتفاق عام على مفهوم "ال يوج  

وموارد الشركة بهدف تحقيق مصالح المساهمين    أصول  إلدارةهي الطريقة التي تستخدم بها السلطة  
ذات العالقة بالشركة ، فحوكمة الشركات تعني تطوير بيئة اقتصادية ومؤسسية    األخرى   واألطراف

كتعظيم قيمة الشركة وتعزيز  ، األجلطويلة  األهدافالشركة على النمو والتطور وتحقيق  تساعد 
موضوع   نأذات العالقة بالشركة ، والواقع  األخرى  األطرافمع التزامها بتحقيق مصالح  أرباحها

حقوق  وحماية  ،الشركة  إدارة بين الصالحيات التي تتمتع بها  الموازنةالحوكمة يتركز على كيفية 
  هما  أساسينن الحوكمة ترتكز على عنصرين إلذلك ف األخرى المصالح  وأصحاب  ،المساهمين

 . 2السليمة والشفافية"  اإلدارة
 حاكمية المؤسسات، حكمانية الشركات، حكم :المقترحات  من العديد  الحوكمة لفظ شمل"   

 سلطة ممارسة أسلوب   مثل األخرى  البدائل من عدد  إلى المؤسسات،باإلضافة حوكمة المؤسسات،

 وفى .وغيرها النزيهة، اإلدارة للمؤسسات، القواعد الحاكمة المثلى، اإلدارة أسلوب  بالمؤسسة، اإلدارة

 مركز تفسير من ورد  وفًقا لما األول لالختيار مؤيدون  هناك أن إلى اإلشارة تجدر الصدد، هذا

  حكم  استبعاد  على اآلراء من عدد  تتفق أخرى  ناحية من ولكن والدراسات، للبحوث  روعات المش
 المقصود  المعنى يعكس قد  مما الفاعلة، أو الحاكمة هي الشركات  هل داللة من للكلمة لما الشركات 

 اإلسالمية النظريات  إحدى مع خلط من استخدامها يحدثه قد  لما  حاكمية استبعاد  يتم وكذلك ,

 البدائل استبعاد  رؤى  كما  ,للدولة السياسية والسلطة للحكم تتطرق  والتي,  الحاكمية نظرية   المسماة

فإن   ثم ومن Governanceاإلنجليزية  باللغة الكلمة أصل عن تبتعد  ألنها ،األخرى  المطروحة
 اإلنجليزية  حيث  باللغة المصطلح مفهوم إلى األقرب  تكون  علة()فوُ  وزن  على الشركات  حوكمة

 المراجع مثل  (Governing Body)داخلية   رقابة جهة خالل من والرقابة الحكم معاني على تنطوي 

 يمكن ال حيث  الخارجي، المراجع ( مثل(Regulatory Bodyخارجية   رقابة هيئة أو ،الداخلي

 اقتراحه تم قد  المصطلح هذا نأ اإلشارة وتجدر ، للمصطلح مرادف إلى التوصل أردنا إذا استبعاده

 منهم و العربية اللغة متخصصي من عدد  وقد استحسنه العربية اللغة لمجمع العام األمين قبل من

 
   14-13ص ص  ، مرجع سابق  ،  محمد مصطفى سيلمان  1
اثر حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في ، م2003 ، محمود عبد الملك فخرا     د. حسين على العمر   د. منصور صباح الفضلي . 2

السنة الثالثة, ، جامعة القاهرة    ، مجلة الدراسات المالية    ،   دراسة تحليلية  ،   األسواق المالية على درجة اإلفصاح عن البيانات المالية واإلدارية

  215ول ,مارس ص العدد األ
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 حوكمة) استخدام المقترح فمن ولذا ةبالقاهر  األمريكية بالجامعة  العربية اللغة دراسات  مركز من

 .Governance.Corporate  ”  1 ‘‘  لمفهوم كمرادف ( المؤسسات 
  :منها الجوانب  من العديد  يتضمن الحوكمة  لفظ فان وعليه

 .واإلرشاد  التوجيه من تقتضيه ما :الحكمة -

 .السلوك في تتحكم التي والقيود  الضوابط بوضع األمور على السيطرة من يقتضيه وما :الحكم – 

عليها   الحصول تم  خبرات  وإلى ،وثقافيه أخالقيه مرجعيات  إلى الرجوع من يقتضيه  وما :  االحتكام – 
 .سابقه تجارب  خالل من

 المساهمين  بمصالح وتالعبها اإلدارة سلطة انحراف عند  خاصة للعدالة التحاكم: طلًبا – 
نه لم يتم االتفاق على  أ إال ،انتشر مفهوم حوكمة الشركات بشكل واضح على المستوى العالمي  

 أو ،، حيث يعرف عن طريق الهدف منه بتطبيقهتعريف محدد فيما بين المختصين والمهتمين 
 جهة نظر التي تصدر التعريف .و  أوض الغر 

  Streamو     Attitudeو  Processوعملية   State of Affaireحالة  بأنهاتعرف الحوكمة "
ونظام مناعة وحماية وتفعيل ، نظام يحكم الحركة ،مزيج من هذا وذاك  نفسهفي الوقت  أنهاكما 

ويحمي ويؤمن سالمة كافة التصرفات ، ونزاهة السلوكيات داخل الشركات ويصنع    ،ويضبط االتجاه
  .2" وحاجز حماية فعال أمانجلها سياج أمن 

 لمو  ،حوكمة الشركات  تعريف أوبين الكتاب والباحثين في التعبير عن مفهوم  اآلراءلقد تعددت  

 المفكرون والباحثون  أخذ  حيث  ،ت الشركا حوكمة لمصطلح ومحدد  واضح مفهوم حول الكتابات  تتفق

 العديد  في التداخل إلى  التعريفات  تنوع رجع وقد  لتعريفها، بالتسابق والمهنية الدولية المنظمات  وكذا

  مجتمع  كل في يؤثر الذي األمر وهو واالجتماعية، والمالية واالقتصادية التنظيمية األمور من
  والمفاهيم  المعاني استنباط نحاول لكي  ريفات التع من مجموعة سرد  من المهم  أنه إال ، واقتصاد 

  .شركات ال لحوكمة األساسية
 

 المطيري  تعريف 
وهى إجراءات  ،"هي مجموعة اإلجراءات الحاكمة لضمان سير عمل الشركات على وجه أفضل  

مع االهتمام أيضا بحماية الفئات األخرى  ، يتم عن طريقها الحماية والضمان ألموال المساهمين 
موظفين ، ومفهوم اإلجراءات الحاكمة للشركات المقرضين و المن أصحاب المصلحة من الدائنين و 

ل تطبيق األدوات إلى تفعي  ,أو حتى رقابة الشركات   ،يتعدى توفير عناصر اإلدارة السليمة للشركات 

 
نرمين ابو  ، نقل عن حوكمة الشركات سبيل التقدم مع القاء الضوء على التجربة المصرية  ، 7مرجع سابق ص ،  عمر على عبد الصمد 1

 1ص  ، 2003إصدارات مركز المشروعات الدولية  ، العطا 
 53ص  ، مجموعة النيل العربية ،  حوكمة.الشركات ، م2005 ، محسن احمد الخضري  2
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ورفع كفاءة  ،وذلك بهدف ضمان توفير الشفافية في المعلومات  ،الرقابية واإلشرافية في الشركات 
بما يعود على الشركة بتعظيم اإليرادات ،وتعزيز المصداقية والثقة للتعامالت التجارية    ،الممارسات 

 .1وجلب االستثمارات الوطنية واألجنبية" 
 تعريف سميحة فوزي  

وحملة  ،الشركة من ناحية  إدارةهي مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العالقة بين "
- الموردين -العمال-بالشركة)حملة سندات المرتبطة  األطراف أوالمصالح  وأصحاب  األسهم

 .2"  أخرى المستهلكين ( من ناحية -الدائنين 
 تعريف طارق عبد العال حماد 

  المساهمين  :المصلحة في المنظمة ) مثل  أصحاب بواسطة ممثلي المستخدمة  اإلجراءات "هي 
 3".الشركة  إدارةعلى مخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها  إشراف......الخ( لتوفير 

 تعريف لجنة كادبوري  
يتم   ه يشمل النواحي المالية وغير المالية من خالل،" حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة 

 .4السيطرة عليها " الشركة و  إدارة
  ة والسيطر توجه للحوكمة الشركات هي النظام تعريف أيضا الوهذا التعريف ملخص حيث يشمل 

  على الحكم  ودورهم في ن و المساهمالتي يملكها  شركات العن إدارة  المسئولةمجالس اإلدارة  على
لسيطرة على  لوكل االستراتجيات األخرى وإرضاء أنفسهم  ،ومراجعي الحسابات  مديرينالتعيين 

 .لعامة ا اإلشراف واإلدارة والتقرير عنها في االجتماعات 
 
 
 

 والتنمية تعريف منظمة التعاون االقتصادي 
والمساهمين   إدارتهاالشركة ومجلس  إدارة" حوكمة الشركات تتضمن مجموعة من العالقات بين 

ووسائل   ،الشركة أهدافيمكن من خالله وضع  وهي بذلك توفر الهيكل الذي ،المصالح وأصحاب 
 . 5" األداءومتابعة  األهدافبلوغ تلك 

 
تطبيق اإلجراءات الحاكمة للشركات في   ، نقل عن عبيد بن سعد المطيري،  4ص  ، مرجع سابق  ،  زينب محمد السيد احمد إبراهيم . 1

 المملكة العربية السعودية
ورقة عمل  ، تقيم مبادئ حوكمة الشركات في مصر، نقل عن د. سميهة فوزي، 4ص ، مرجع سابق  ، زينب محمد السيد احمد إبراهيم  2

 م   2003ابريل ، المركز المصري للدراسات االقتصادية ، ( 28رقم )
 9ص  ، التجارب  -المبادئ-المفاهيم –حوكمة الشركات  ، مرجع سابق ،  طارق عبد العال حماد.   3

4 Cadbury committee ,Financial Report of  the Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance , (London: Professional Publishing ,Ltd .1992 ) p 14 
5  Organization for economic Co- Operation and Development (OCED) ,Principles of Corporate 

Governance ,Jan ,2004 p 14 
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حوكمة الشركات   نإ  :ها في التعريف التالي  يكل التعريفات السابقة يمكن تلخص  نأويرى الباحث    
الشركات  إدارةالمشتركة في  األطرافيتضمن مجموعة من العالقات المتداخلة بين ،مفهوم رقابي 

  اإلشرافية لجميع المستويات  األخالقيالمالي والسلوك  األداءضبط  إلى والرقابة عليها ، ويهدف 
من خالل مجموعة من القواعد والمبادئ ،الخارجي الفعال  اإلشرافوالتنفيذية بالشركات ، وتحقيق 

 التي تصدرها الجهات المهنية والرقابية .
 حوكمة الشركات   أهمية 2.2.2.2

وتأكيد نزاهة    ،لحسن سير عمل الشركات   ةتعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية والالزم
بشكل  ،ولضمان قيام الشركات بتحقيق أهدافها ،وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات  ،اإلدارة فيها

للقيام  قانوني واقتصادي سليم ، خاصة ما يتصل بتفعيل دور الجمعيات العمومية لحملة األسهم 
وعلى مجلس اإلدارة   ،بمسئولياتهم وممارسة دورهم في الرقابة واإلشراف على أداء الشركات 

وبما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع األطراف وهو   ،ي هذه الشركات ف نوالمديرين التنفيذيي
 1- وتظهر أهميتها فيما يلي :.ما يوضح أهمية حوكمة الشركات 

عليه  بل القضاء ،استمراره  أو هوعدم السماح بوجود  ،لشركات محاربة الفساد الداخلي في ا -1
 . أخرى مرة  بعودتهوعدم السماح ،

تحقيق وضمان النزاهة والحيدة واالستقامة لكافة العاملين في الشركات بدءا من مجلس  -2
 . عامل فيه أدنى إلى نالتنفيذيي والمدرين  اإلدارة

غير متعمدة   أو  ةانحرافات متعمد   أو،  عمديه  أخطاءوعدم وجود  ،السالمة والصحة  تحقيق   -3
 .  العام صالحا إتمامهالقصور ، بل جعل كل شئ في  أو الخطأ، ومنع استمرار هذا 

خاصة تلك التي يشكل وجودها تهديدا  باستمرارها، حوعدم السما ،االنحرافات محاربة  -4
تدخل  لىإوتحتاج  لألعمال،تحقيق نتائج جيدة  معه ن استمرارها يصعب إو  للمصالح،
 .عاجل إصالحي

قدر ممكن ، بل استخدام النظام الحمائي الوقائي الذي يمنع  أدنى إلى  األخطاءتقليل  -5
 .هذا الحدوث   أعباءتالي يجنب الشركات تكاليف ال، وب األخطاءحدوث هذه 

حاسبة والرقابة الداخلية ، خاصة فيما يتصل متحقيق االستفادة القصوى والفاعلية من نظم ال -6
، خاصة   بالشركة باالنجازومقارنته بعمليات الضبط الداخلي ، وتحقيق فاعلية اإلنفاق ، 

 .أكثر معرفة وبينة فيما يحدث داخل الشركة  ةوان العاملين في مجال المحاسبة الداخلي

خاصة وأنهم على درجة تحقيق أعلى قدرة للفاعلية من مراجعي الحسابات الخارجين و  -7
 "  مناسبة من االستقاللية وعدم خضوعهم لضغط من جانب مجلس اإلدارة بالشركة

 
 59-57ص  -ص ، مرجع سابق   ، محسن احمد الخضري د. 1       
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وزيادة ،وتعميق دور سوق المال  ،زيادة الثقة في االقتصاد القومي إلىوتؤدي حوكمة الشركات   
ع الحكومة  وتشج،  األقليةوالحفاظ على حقوق    ،ورفع معدالت االستثمار  ،قدرته على تعبئة المدخرات 
  ،ودعم قدرته التنافسية وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل ،على نمو القطاع الخاص 

 للديمقراطيات اكبر بالنسبة    أهميةوقد اكتسبت حوكمة الشركات  ،  وخلق فرص العمل،  األرباحوتوليد  
ل المنازعات  وح ،تنفيذ العقود  إجراءالذي ال يمكن معه  ،الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني

وتعمل على  ، والرقابة  اإلشرافمنع  إلىضعف نوعية المعلومات تؤدي  أنبطريقة فعالة ، كما 
بحوكمة جيدة   تمتعالشركات التي  أنالتجارب العلمية  أثبتت وانعدام الثقة ، ولقد  ،انتشار الفساد 

على الدخل والتوظيف واالستثمارات    التأثير الحوكمة كلما كان    أهميةوقية ، وتتعاظم  ترتفع قيمتها الس
وضخ االستثمارات  ،المالية األسواقبث الثقة في  إلىلتفعيل الحوكمة  آليات كبر، ويؤدي وجود أ

  ، مع ارتفاع العائد  وانخفاض معدل التضخم  ،وانخفاض درجة المخاطرة  ،المال  رأستكلفة    ض وانخفا
 تأهيلفي  مدور عظي ، حيث يكون للجانب الرقابي والمحاسبي  يةاألجنب ودخول االستثمارات 

 1- :إلىؤدي الحوكمة الجيدة حيث تُ ،والنهوض بها ،الحوكمة 
 .المصالح بالشركات وتخفيض درجة المخاطر  أصحاب زيادة حماية حقوق  -

 .االقتصاد  األداءارتفاع مستوى  -

 . أسهمهاينعكس على حركة    وهو ماتحسين صورة الشركة بالسوق  -

 . التمويل  تكلفةتخفيض  -

 زيادة القدرة التنافسية للشركة" -

 
 

 ( 2 ) رقم في الشكل هو حوكمة الشركات كما أهميةتلخيص   ويمكن
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9-8ص -ص  ، رجع سابق م ،    فاروق جمعة عبد العال 1

 
 أهمية 

 الحوكمة في
 الشركات

 محاربة الفساد الداخلي 

 ضمان النزاهة والحيدة

 تحقيق السالمة والصحة 

 االنحراف تحقيق االستقامة ومنع

 تقليل األخطار والقصور 

 الداخلية  تحقيق فاعلية المحاسبة
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 ( أهمية الحوكمة في الشركات  2الشكل رقم ) 
 ( 58ص،2005، حوكمة.الشركات ،المصدر ) محسن أحمد الخضري 

 

 .أهداف حوكمة الشركات 3.2.2.2
غلب الكتاب أ  إليه  أشارحوكمة الشركات يمكن استنتاجها من خالل ما  أهداف أنيرى الباحث   

 التالية.  األهدافتخرج عن  تكاد  ال بحيث  ،حوكمة الشركات   أهميةحول والباحثين 
المالية التي تتم عن طريق ضبط   واإلجراءات تكون هنالك شفافية في كل المعامالت  أن .1

 ،اإلدارةفساد من قبل ال أوغش البحيث تمنع حدوث  ،و سائل المحاسبة والمراجعة المالية
 .العادل  اإلفصاحويتم ذلك عن طريق 

ن يتم التعامل بطريق عادلة بالنسبة  أو ،العمل على حماية مصالح حقوق المساهمين  .2
 . للمساهمين والدائنين والموظفين

ومنع استغالل السلطات المتاحة للمسئولين في ،اإلدارةالفعال لمسئولي  ألداءا ضمان .3
 . تحقيق مكاسب غير شرعية بالشركات 

والسلوكية داخل  األخالقية والمساهمة في نشر القيم ، األخالقي األداءرفع مستوى  .4
ل والوصو ،من خالل رفع فاعلية المحاسبة والمراجعة الخارجية  ،وكذلك خارجها    ،الشركات 

وتنمية   ،التنفيذية اإلدارةمن  أوالشركة  إدارةدرجة من االستقاللية عن مجلس  أعلى إلى
 عن تطبيق حوكمة الشركات. المسئولة األطرافالتعاون بين  حرو 

والمشتركة في عملية حوكمة الشركات  ،المختلفة األطرافتحقيق التنسيق الفعال بين  .5
 . التنفيذية واإلدارة

 
 حوكمة الشركاتمبادئ   4.2.2.2
 .في حوكمة الشركات  األساسيةالمعايير 

حد عناصر خلق البيئة االستثمارية الصحية،  أ"عملت الحوكمة بصورة رئيسة على أن تكون 
والسليمة والفعالة ، حيث يتم ذلك من خالل الحد األدنى من المعايير التي يتعين توافرها ،حيث  

المؤشرات يتم بموجبها قياس مدى فاعلية حوكمة   أكدت الدراسات الحديثة أن هناك مجموعة من
كما هو موضح بالشكل    ،خاصة في األسواق االستثمارية المختلفة وهي في شكل معايير  ،الشركات 

 .1( " 3 رقم )
 

 125-122ص  -ص،مرجع سابق ،   . محسن احمد الخضري  1

 تحقيق فاعلية المراجعة الخارجية 
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 ( معايير حوكمة الشركات  3الشكل رقم ) 
 ( 123ص ،2005،حوكمة.الشركات،مصدر ) محسن أحمد الخضري ال

 - يتضح أن الحوكمة لها عدة معايير وهي:( 3رقم )من خالل الشكل   
  اإلدارة ممارسات سلطة  أفضلمدى وجود بيان بالتشريعات والقوانين واللوائح التي توضح  .1

ال يكون هناك تعارض في نصوصها مع تشريعات  أنوالمهم  الشركات، إدارةفي مجالس 
 . الفهم  وسهلةن تكون واضحة أ، و أخرى 

 ،وتوجيه العمل  ر،القرافي صنع    نالتنفيذيي من المهم معرفة مدي نسبة مشاركة غير المديرين   .2
وتحقيق   ،األشرافولتحسين  لرقابة،او  لتوجيهلجيدة  أداة حيث يوفر ، األهميةبالغ  أمروهو 

 . المزيد من الشفافية

التنفيذي   لؤو ، وبين المس  اإلدارةبين رئيس مجلس    واألدوارمدى وجود فصل وتقسيم للعمل   .3
  بحيوية واختيار ورسم السياسات    ،اإلستراتجية لتحقيق الرؤية  ) المدير العام التنفيذي ( وذلك  

 . المستثمرة األموالرؤوس  أصحاب والتي تهدف في النهاية لمصلحة  ،وفاعلية

مدى وجود لجان رئيسة تابعة لمجلس اإلدارة، تهتم بدراسة األعمال واألنشطة التي تحتاج   .4
الجديدة في اإلنتاج والتسويق    اكتحسين خطوط اإلنتاج مثال، واستخدام التكنولوجي  إلى تطوير،

واألخطار المحتملة، بهدف دعم كفاءة وقدرة الشركة على  ،وتحليل االنحرافات  ،والتمويل
 .تحقيق أهدافها 

كبار المديرين ، والتعرف على ما حققه كل منهم    ت ومكافآعن مرتبات    اإلفصاحمدى درجة   .5
، وكذلك  أموالوهل تتناسب مع ما يحصلون عليه من  ,جازات ونتائج لصالح الشركةنإمن 

 
 معايير حوكمة 

 الشركات

 وجود بيان بالتشريعات 

 ن مشاركة غير التنفيذيي

 الفصل بين السلطات 

 وجود لجان متخصصة 

 المرتبات  درجة اإلفصاح عن
 لمرتبات اال
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  أو ،استمرارهم    إمكان، ومدى  في شغل هذه المناصب    اإلدارةالحكم على مدى كفاءة مجلس  
 .بدال عنهم آخرين أفراد  إحالل

 .حوكمة الشركات مبادئانبثقت منها   التيالمنظمات  3.2.2
 والمالية المؤسسات و الشركات  حوكمة قواعد وضع في اجهودً  بذلت دولية منظمات  ثالث  هناك  

 المعايير وتعتبر  .والتنمية االقتصادي التعاون  ومنظمة ,الدولي النقد  الدولي، صندوق  البنك هي

 الحوكمة قواعد  وضع عند  الدول معظم تتبناه  الذي األساس هذه المنظمات  وضعتها التي والقواعد 

ولة عن البورصات واألسواق المالية مجموعة من  ؤ ، كما وضعت عدة هيئات مالية مس  بها الخاصة
 . المبادئ والمعايير تمثل المبادئ األساسية  لحوكمة الشركات 

 . منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   1.3.2.2
مجموعة مبادئ للتطبيق الجيد ، م1999والتنمية في سنة  تصاديمنظمة التعاون االق أصدرت   
 أساسا تشكل  وأصبحت   م2004في سنة  إصدارها وإعادة ،وكمة ، وتم تعديل تلك المبادئحلل

غيرها من  في  وكذلك  ،في كل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية    ،لمبادرات حوكمة الشركات 
 .سواء  د  الدول على حّ 

 األطر القانونية لتحسين والتنمية تهدف االقتصادي التعاون  منظمة ادئمب إنيمكن القول و 

 والشركات   ،المؤسسات المالية في اإلدارة سلطات  ممارسة أساليب  لموضوع ،والتنظيمية والمؤسسية،

 المالية ألسواق األوراق والمقترحات  اإلرشادية الخطوط توفير إلى باإلضافة الدول، تلك في

 سلطاتها لممارسة أساليب سليمة وضع عملية في دوًرا تلعب  التي األطراف من وغيرها والمستثمرين،

 أداة  تعد  كما المالية، األسواق أسهمها في تداول يتم التي  الشركات  على المبادئ هذه وتركز اإلدارية،

 في أسهمها تتداول ال التي ،الشركات األخرى  في اإلدارة سلطات  ممارسة أساليب  لتحسين مفيدة

 لتطوير وضرورًيا مشترًكا أساًسا  المبادئ تمثل هذه بأن  عامة بصفة  القول ويمكن المالية، األسواق

 حوكمة الشركات. في دورها تفعيل في اإلدارة سلطات  ممارسة أساليب 
 الحوكمة مبادئ عرض  إلى ،والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة تعرضت  فقد  اإلطار هذا وفي

 :1ما يلي  بشأنها وأوردت 

 .مرجعية نقاط بمثابة تعد  بل ملزمة، ليست   .1

 .المحيطة الظروف على تطرأ التي التغيرات  ضوء في بطبيعتها، التطور دائمة .2

يمكن   التي  المشتركة األساليب  ببعض  توصي ولكنها ،للحوكمة سليم  وحيد  بنموذج توصي ال .3
 .منظمة اً أي  في نموذج أيا يستوعبها أن

 
 ، ترجمة باللغة العربية بالموقع االلكتروني،  مبادي حوكمة الشركات  ، ( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية)  1

www.oecd.org  36-1ص ص 
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التكلفة   االعتبار في األخذ  مع المبادئ هذه تطبيق حرية السوق  وأطراف للحكومات  تترك .4
 .والعائد 

لألطر  إعدادهم عند  ،السياسات  لصانعي  مرجعية اً نقاط المصارف حوكمة مبادئ تعتبر .5
 للقرارات بالنسبة  متزايًدا اهتماًما يشكل بداً  تطبيقها فإن وبالتالي للحوكمة، والتنظيمية القانونية

 من تمويل الحصول على من يمكنها تطبيقها  خالل من  والتي المصارف، في االستثمارية

 .المستثمرين من عدد  أكبر جانب 

 قدر الذيالوب المالية، أوراقها تداول يجري  التي والشركات  المصارف على المبادئ هذه تركز .6

 في لتحسين الحوكمة مفيدة اة أد  أيضا تكون  قد  فإنها للتطبيق، قابلة المبادئ هذه فيه تعتبر

 المملوكة أو ،ةخاص ملكية المملوكة المنشآت  مثل أسهمها، تداول يجرى  ال التي المصارف

 . العام  للقطاع

لزيادة ، والخارجي الداخلي التنظيم من  مزيج على فعال بشكل الشركات  حوكمة نظام يعتمد  .7
وأصحاب  المستثمرين مصالح وحماية درجة، أقصى إلى المخاطر وتقليل ،الشركات  أداء كفاءة

 .المصالح

 ويندرج ةمجموعات رئيس ست  إلى الشركات  إلدارة المنظمة بالقواعد  الخاصة الدولية المبادئ تنقسم

 :يلي كما التفصيلية المبادئ من ةمجموع قسم كل تحت 
 .الشركات  لحوكمة اعلف إطار توافر -

 . المساهمين حقوق - 

 .للمساهمين  العادلة المعاملة-
 .الشركات   المنظمة لحوكمة للقواعد  الصلة بالنسبة أو المصلحة ذات  األطراف دور -

 . والشفافية اإلفصاح -

 .اإلدارة مجلس وليات ؤ سم-
 .الشركات  حوكمة إطار لفاعلية الالزمة األسس توافر ✓

 األسواق، وكفاءة ،الشفافية مستوى  رفع على الشركات  حوكمة هيكل يعمل أن يجب 

 عن ولةؤ المختلفة المس الهيئات  بين وليات ؤ المس تقسيم بوضوح ويحدد  ،القانون  دور مع يتوافق وأن

 .القانون  بتطبيق واإللزام والرقابة اإلشراف

 االقتصادي الكلي، األداء على تأثيرها مراعاة مع الشركات  حوكمة هيكل تطوير يتم أن يجب  (أ

 .األسواق لشفافية وكفاءة والترويج بالسوق، للمشاركين تخلقها التي والحوافز السوق، ونزاهة

 ،داخل التشريع الشركات  حوكمة ممارسة على تؤثر التي والرقابية القانونية المتطلبات  إن (ب 
 .بتطبيقه واإللزام ،وشفافيته القانون  قواعد  مع تتوافق أن يجب 
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 مع ضمان ،المختلفة الهيئات  بين وليات ؤ المس تقسيم على بوضوح التشريعات  تنص  أن يجب   (ت 

 .الجمهور مصالح تحقيق

 ،والنزاهة بالسلطة القانون  تنفيذ  عن  ولةؤ المس والرقابية اإلشرافية الهيئات  تتمتع أن يجب  (ث 
 .موضوعية طريقةبو  مهني بأسلوب  بواجباتها للقيام الالزمة والموارد 

 . المساهمين حقوق  ✓

 حقوق  ممارسة ويسهل الشركات، لحوكمة ظمةالمن القواعد  إطار ييحم  أن يجب 

 .المساهمين

 :التالية المبادئ األساسية المساهمين حقوق  تتضمن (أ

 .الملكية لتسجيل اآلمنة األساليب  -1

 .األسهم ملكية تحويل أو نقل -2

 .ومنتظمة دورية بصفة بالشركة المتعلقة المعلومات  على الحصول -3

 .للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات  في والتصويت  المشاركة -4

 .اإلدارة مجلس أعضاء وعزل انتخاب  -5

 .الشركة أرباح في المشاركة -6

  بالتغيرات  المتعلقة القرارات  عن كاف   بشكل وإعالمهم، المشاركة في المساهمين حق (ب
 .الشركة في الجوهرية

 .للشركة الحاكمة المستندات  من وغيرها ،التأسيس وبنود  ،األساسي النظام في التعديالت  -1

 .المال رأس زيادةل أسهم بإصدار الترخيص  -2

 .الشركة بيع إلي تؤدي أن يمكن  عادية غير عمليات  ةأي -3

 العامة الجمعية اجتماعات  في والتصويت  ،بفاعلية المشاركة في المساهمين حق (ت

 اجتماعات  تحكم التي التصويت، إجراءات  ذلك في بما بالقواعد، للمساهمين،وإعالمهم

 .الجمعية

 أعمال وجدول وتاريخ مكان عن ،المناسب  الوقت  في فيةا ك معلومات  علي الحصول -1
  عن  المناسب  التوقيت  في الكاملة المعلومات  إلى باإلضافة ، العامة الجمعية اجتماعات 

 .االجتماع في قرارات  بشأنها سيتخذ  التي الموضوعات 

 السنوية بالمراجعة الخاصة األسئلة فيها بما اإلدارة، لمجلس األسئلة  لتوجيه الفرصة إتاحة -2

 .المناسبة الحلول واقتراح ،األعمال جدول في جديدة بنود  وإدراج الخارجية،

 ترشيح مثل الشركات، بحوكمة الخاصة األساسية القرارات  في للمساهمين الفعالة المشاركة -3

 مكافآت  سياسة  بشأن رؤيتهم إعالن المساهمين على ويجب  اإلدارة، مجلس أعضاء وانتخاب 
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 البدالت  نظام مكونات  تخضع أن يجب  كما ، التنفيذيين المديرينو   اإلدارة مجلس أعضاء

 .المساهمين لموافقة والعاملين اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة

 تأثير في المساواة  مراعاة مع ،غيابيا أو شخصًيا بالحضور التصويت  في المساهمين حق -4

 .الغيابي أو الشخصي بالحضور التصويت 

  من المساهمين  بعض  تمكن التي والترتيبات  ،المال رأس هيكل عن اإلفصاح وجوب   (ث 
  نسبة  مع  يتناسب  ال بما الشركة سياسة  في يؤثر الذي التحكم من قدر على الحصول

 .مساهمتهم

 .الشركات  ىعل  الرقابة في بوظائفه السوق  قيام في والشفافية الكفاءة  (ج

 ،االندماج: مثل العادية غير والصفقات  االستحواذ  عمليات  تغطي التي واإلجراءات  القواعد  -1
 والشروط بالشفافية تتصف وأسعارها، ومعلنة واضحة تكون  أن يجب  ،الشركة أصول وبيع

 .العادلة

 .المساءلة من اإلدارة حماية بغرض  االستحواذ  لعمليات  مضادة وسائل استخدام عدم -2

  الملكية  حقوق  ممارسة المؤسسي المستثمر ذلك في بما المساهمين جميع على يجب   (ح 
 .بهم الخاصة

 عن  يفصح أن االئتمانية  أو المالية المجاالت  في يعمل الذي المؤسسي رالمستثم على يجب  -1

 ذلك  في بما استثماراته، يخص  فيما ،والتصويت  الشركات  بحوكمة المتعلقة السياسات  جميع

 .التصويت  في حقوقه باستخدام  الخاصة اإلجراءات 

 عن يفصح  أن االئتمانية أو المالية المجاالت  في يعمل الذي المؤسسي رالمستثم على يجب  -2

 للملكية الرئيسية الحقوق  ممارسة على يؤثر قد  الذي المصالح تضارب  مع التعامل في أسلوبه

 .باستثماراته الخاصة

 لتبادل المؤسسي،الفرصة المستثمر ذلك في بما المساهمين، لجميع تتوافر أن جب ي   (خ

 التي المبادئفي  عليها المنصوص  ملكيتهم بحقوق  المتعلقة الموضوعات  في االستشارات 

 .االستغالل سوء لمنع االستثناءات  تتناول

 . للمساهمين العادلة المعاملة ✓
 ذلك في بما الفئة، ذات  من المساهمين معاملة في المساواة  الشركات  حوكمة قواعد  تتضمن أن يجب 

 حالة في كافية تعويضات  على  ن و المساهم يحصل  أن يجب  كما ،المساهمين من واألجانب  األقلية

 .حقوقهم انتهاك

 .بالتساوي  الفئة نفس من المساهمين جميع معاملة يجب  (أ

 علي الحصول في الحق ولهم فئة، كل داخل األسهم لحملة المتساوية التصويت  حقوق  توفير -1

 أن يجب  .األسهم شراء قبلو  األسهم فئات  بكافة المرتبطة التصويت  حقوق  عن معلومات 
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 المساهمين فئات  بعض  على سلًبا تؤثر والتي ،التصويت  حقوق  في التغيرات  تخضع 

 .لموافقتهم

 مصلحة جانب  من االستغاللية الممارسات  من المساهمين من األقلية حقوق  حماية -2

 .فعالة تعويضية وسائل توفير مع مباشرة  غير أو مباشرة بطريقة سواء المسيطرين المساهمين

  .المستفيد  المالك مع باالتفاق ،المسجل المالك أو ،الحفظ أمناء جانب  من التصويت  حق -3

 .الحدود  عبر بالتصويت  الخاصة عوائقال إزالة -4

 بالمعاملة للمساهمين العامة الجمعيات  اجتماعات  لعقد  المتبعة اإلجراءات  تسمح أن يجب  -5

 التصويت  تكاليف وارتفاع ،الصعوبات  تتجنب  أن الشركة وعلى ،المساهمين لكل المتساوية

 .للمساهمين

  .الداخلية المعلومات  على المطلعين لحساب  أو التداول االتجار حظر يجب  (ب 

 ،بالصفقات  الخاصة تعامالتهم عن اإلفصاح ،والمديرين ،اإلدارة مجلس أعضاء على يجب  (ت
  عن  نيابة  أو ،مباشر غير أو مباشر بأسلوب  سواء ،الشركة علي تأثير لها التي األمور أو

 .أخرى  أطراف

 .الشركات  لحوكمة المنظمةبالنسبة للقواعد   الصلة أو المصلحة ذات  األطراف دور ✓
 كما ،المصالح أصحاب  بحقوق  ،الشركات  لحوكمة المنظمة بالقواعد  الخاص  اإلطار يقر أن يجب 

 لخلق بالشركة المصالح وأصحاب  الشركات  بين الفعال التعاون  ويشجع القانون، في محددة هي

 .ماليا السليمة للشركات  االستمرارية  وتوفير ،الوظائف

 أصحاب  حقوق  احترام ضرورة على الشركات  لحوكمة المنظمة القواعد إطار يؤكد  أن يجب  -1

 .القانون  يحميها التي المصالح

 .حقوقهم  انتهاك د عن مناسب  تعويض  على للحصول المصالح ألصحاب  الفرصة إتاحة يجب  -2

 .األداء تحسين في العاملين مشاركة آليات  تطوير على العمل يجب  -3

 التوقيت  وفي دوري  بأسلوب  ،المصالح ذوي  ألصحاب  لها وصولال وفرص  المعلومات  وفيرت -4
 .المناسب 

 باالتصال  تمثلهم، التي والجهات  األفراد  من العاملين فيهم بما المصالح، لذوي  السماح يجب  -5

 والمنافية ،قانونيةال غير التصرفات  تجاه  مخاوفهم عن للتعبير ،اإلدارة بمجلس بحرية

 .بحقوقهم المساس إلى يؤدي ال بما المهنة، ألخالقيات 

  من  للحماية  كفء اعل ف بهيكل  الشركات  لحوكمة  المنظمة القواعد  إطار يزود  أن  جب ي -6
 .الدائنين لحقوق  الفعال والتطبيق اإلعسار

 . والشفافية اإلفصاح ✓
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 البيانات  لكافة والدقيق السريع اإلفصاح على الشركات  لحوكمة المنظمة القواعد  إطار يؤكد  أن يجب 

 .الشركة على والرقابة الملكية األداء، المالي، الموقف ذلك في بما للشركة، المادية باألمور المتعلقة

 :يلي ما أيضا يشمل وإنما ،الجوهرية المعلومات  على اإلفصاح يقتصر أال يجب  (أ

 .للشركة والتشغيلية المالية النتائج -1

 .الشركة أهداف -2

 .التصويت  وحقوق  األغلبية أسهم ملكية -3

  ، بمؤهالتهم  الخاصة والمعلومات  ،التنفيذيين والمديرين ،اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت  -4
 .استقاللهم ومدى ،اآلخرين بالمديرين وعالقتهم ،اختيارهم وكيفية

 .العالقة ذوي  األطراف معامالت  -5

 .المتوقعة الجوهرية المخاطر عناصر -6

 .والمصالح الشأن  ذوي  من وغيرهم بالعاملين المتعلقة الجوهرية األمور -7

 .تنفيذه وأسلوب  ه قانون ومضمون  ،الشركات  حوكمة قواعد  وسياسات  هياكل -8

 المالية والمراجعة المحاسبة  لمعايير طبًقا  عنها واإلفصاح ،المحاسبية المعلومات  إعداد  جب ي (ب

 .المالية وغير

 بهدف وذلك ،ومؤهل .مستقل مراجع بواسطة الشركة لحسابات  السنوية  المراجعة إجراء يجب  (ت 

 بالفعل تمثل المالية القوائم أن يفيد  ،والمساهمين للمجلس وموضوعي خارجي ضمان تقديم

 .الهامة المجاالت  جميع في وأدائها للشركة المالي المركز

 المهنية العناية  بذل وعليهم ،للمساهمين تقاريرهمون الخارجي الحسابات  ومراجع  يقدم أن يجب   (ث 

 .بالمراجعة القيام عند  الحريصة

 في كافية معلومات  علي المستخدمين بحصول تسمح ،المعلومات  لبث  قنوات  توفير  يجب  (ج

 .بالعدالة تتسم ،وبطريقة اقتصادية وبتكلفة ،المناسب  التوقيت 

 المحلل، توصيات  ويدعم التحليل، يتناول فعال بمنهج الشركات  حوكمة إطار يزود  أن يجب  (ح

 يتخذها التي القرارات  على تؤثر التي األطراف من وغيرها التصنيف، وشركات  والوسطاء،

 توصيات  أو ،التحليل نزاهة على ؤثرت قد  الذي المصالح تعارض  من تخلو والتي  ،ن و المستثمر 

  .المحلل

 . اإلدارة مجلس وليات ؤ مس ✓
 لمجلس  الفعالة، والرقابة    ركةالش رئاسة إستراتيجية على الشركات  حوكمة قواعد  إطار يؤكد  أن يجب  

   .والمساهمين الشركة أمام اإلدارة مجلس وليةؤ ومس الشركة، إدارة على اإلدارة
 صالح فيه لما ،الحريص  الرجل عناية  أساس علي العمل اإلدارة مجلس أعضاء على يجب  (أ

 .والمساهمين الشركة
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 أن ،المساهمين من مجموعة على قراراته أثرت إذا ما حالة في اإلدارة، مجلس على يجب  (ب

 .المساهمين فئات  من فئة لكل متساوية معاملة يعامل

 ذات  األطراف مصالح ىعل الحرص  مع ،بالقانون  االلتزام اإلدارة مجلس يضمن أن يجب  (ت 

 .المصلحة

 :ذلك في بما  الرئيسة، المهام ببعض  القيام اإلدارة مجلس على يجب  (ث

 األداء، أهداف تحديد  العمل، خطط الميزانيات، الخطر، سياسة الشركة، إستراتيجية وضع .1

 .االستثمارات  وتصفية اإلستحواذات، الرأسمالية، النفقات  واألداء، التنفيذ  مراقبة

  .الحاجة عند  التعديالت  وإجراء الشركات حوكمة لقواعد  الشركة ممارسة كفاءة قياس متابعة .2

 .الضرورة عند  المديرين كبار وإحالل ومتابعة ومكافأة اختيار  .3

 الشركة مصالح  لتحقيق اإلدارة، مجلس وأعضاء ،المديرين مكافآت  عن  اإلفصاح .4
 .األجل طويلة والمساهمين

 .اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب و  ترشيح لعمليات  ،بالشفافية يتصف رسمي نظام توافر .5

  اإلدارة  مجلس وأعضاء ،بالمديرين الخاصة المصالح تعارض  حاالت  علي الرقابة .6
 العمليات  بعض  في  السيطرة وإحكام ،الشركة أصول استخدام سوء ذلك في بما ،والمساهمين

 .بها المتعلقة

 المراجعة نظام ذلك في بما ،للشركة والمالية المحاسبية والنظم التقارير سالمة من التأكد  .7

 والتشغيلية،  المالية والرقابة ،الخطر إدارة أنظمةباألخص   الداخلية، والرقابة ،المستقل المالي

 .القانون  بتطبيق وااللتزام

 .االتصال ووسائل اإلفصاح عملية ىعل اإلشراف .8

 :اإلدارة  عن مستقال الشركة ون ؤ ش على بموضوعية الحكم من اإلدارة  مجلس يتمكن أن يجب  .9

 الحكم  على  القدرة فيهم توافرت ،التنفيذيين  غير  اإلدارة مجلس أعضاء من  كاف   عدد  تكليف .10

 المالية التقارير  مثل) المحتملة المصالح تعارض  حاالت  فيها يحدث  قد  مهام على الموضوعي

 ( اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذيين ومكافآت  – التعيينات  –

 والتشكيل الهدف عن واإلفصاح ،الدقيق بالتحديد  يقوم أن اإلدارة مجلس على يجب  .11
 .تأسيسها عند  اإلدارة مجلس بلجان الخاصة العمل وإجراءات 

 .ولياتهمؤ مس لممارسة كاف   وقت  تكريس اإلدارة مجلس أعضاء على .12

 وفي  ،الدقيقة المناسبة المعلومات  إلي النفاذ  سهولة اإلدارة مجلس ألعضاء يتوافر أن يجب  .13

   __.وجه أكمل على ولياتهمؤ بمس  القيام لهم يتسنى حتى ،المناسب  التوقيت 

 . البنك الدولي  2.3.2.2
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دائرة   توسيع على والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة مع ،العالمي المستوى  على الدولي البنك عمل  
االقتصادي  التعاون  ومنظمة الدولي البنك وقَّع وقد  .،المنظمة دول نطاق خارج ،المؤسسات  إدارة قواعد 

 وإدارة حوكمة لقواعد  الدولي المنتدى  رعايةب  وذلك 1999 يونيو 21 في  ،تفاهم مذكرة والتنمية

 .المؤسسات 
 المعايير تحسين على ،المنخفضة الدخول ذات الدول مساعدة هو ،للمنتدى الرئيسي الهدف وكان

 وتحمل ،العدل وتشجيع ،األعمال مجال يف  المغامرة روح بتبني  ،المؤسسات  إلدارة التي تستخدمها

 المشاركة :هما دعامتين على تقوم أنها يعتقد  و ،الشفافية على الدولي البنك يركز ، كما المسؤولية

 .أخرى  ناحية والمساءلة من ،ناحية من
 وإدارة   الحوكمة نظم لتقويم نموذج وضع إلى ،األخرى  المنظمات  مع المشاورات  بعد  البنك توصل وقد 

 1ـب سمي والذي النامية الدول في المؤسسات 
(Report On The Observance Of Standards And Codes–ROSC–) 

  .األسواق مختلف القوة في نقاط تقويم فرصة يتيح بحيث  األنموذج هذا صمم وقد   
وحقوق   اإلعسار في الدولي البنك حسب  المؤسسات حوكمة لقواعد  األساسية المكونات  وتتلخص 

 : يلي كما الشفافية إلى باإلضافة الدائنين
 . الدائنين وحقوق  اإلعسار -أ

  ، اإلعسار مجال في تعمل التي للمؤسسات  مسبقا عليها المنصوص  القواعد  من مجموعة توفر
 بين المالية النتائج وتوزيع، المعسرة المؤسسة عن تنتج التي التأهيل إعادة  أو ،التصفية وعمليات 

 مجمل  عن دقة أكثر تقارير على الحصول للمقرضين  أيضا اإلعسار نظم تتيح كما األطراف المعنية،

 إقراض  عملية يكون  أن من بدال األموال تدفق صورة في اإلقراض  يكون  أن على وتشجع ،المخاطر

 بكفاءة القليلة الموارد  لتخصيص  المديرين توجه كما السياسة، أو توجهها العالقات 
 . والمراجعة المحاسبة نظم في الشفافية - ب

تحمل   الفعالية، :هي أربعة جوهرية مبادئ على المؤسسات  لحوكمة مفهومه العالمي البنك أسس لقد 
 شفافة مالية قوائم على  بالحصول تسمح  التي هي األخيرة هذهو  الشفافية، المشاركة، المسؤولية،

وقواعد  بمعايير االلتزام بمبادرة الخاصة التقارير من كجزء عليها، ويعتمد  ،وقتها وتقدم في ،للشركة
(ROSC)  .  من عدد  في والمراجعة المحاسبة بمعايير االلتزام مدى الدولي بمراجعة يقوم البنكو 

 .الدول
  تشجع ،الدولي البنك مجموعة في فرع وهي  (IFC)الدولية  التمويل مؤسسة فإن ذلك من واألكثر"

في   المستثمرة المؤسسات  تقوم أن باشتراط وذلك للمؤسسات، أفضل وإدارة حوكمة قواعد  على أيضا

 
        الراشد الحكم مفهوم ارتباط مدى ،  الراشد،  والحكم االقتصادية التنمية ملتقى نقل عن  ،   17ص  ،مرجع سابق  ،   عمر على عبد الصمد  1

   03 ص ،  2006 ديسمبر:الجزائر ، .محمد  يوسفي ،  الديمقراطية بالقيم
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 ،للرقابة مناسبة داخلية نظم وبتصميم ،المؤسسات  إلدارة سليمة قواعد  بممارسة ت البح عو موض الدولة
 مجموعة الدولي البنك وضع هذا على وبناء والسندات، األسهم أسواق تتطلبه ما وهذا وتقديم التقارير،

 .1" السوق  وإدارة الموارد  إدارة مجال في الفساد  حدود  تقيس التي اإلدارة بجودة تتعلق من المؤشرات 

 . الدولي النقد صندوق  3.3.2.2

بتعاون مع بنك التسويات الدولية ، ومجموعة من   م 1999في أكتوبر قام صندوق النقد الدولي 
وعدد من الخبراء  ،وغير ذلك من المنظمات الدولية واإلقليمية ،والوكاالت المالية ،البنوك المركزية

وقد تم تحديدها    ،الممارسات السليمة في مجال السياسات المالية والنقدية  قبوضع ميثا  ،واألكاديميين
 2- ما يلي :في مجموعة من النقاط وهي ك

 . ممارسات الشفافية السليمة للبنوك المركزية في مجال السياسة النقدية

 . ن السياسة النقديةأالبنك المركزي بش وأهدافوليات ؤ ومس أدوات وضوح  (أ
يجب تحديد الهدف النهائي واإلطار المؤسسي للسياسة النقدية تحديدا واضحا في القوانين  -1

  .واللوائح المعلنة

 تكون العالقة المؤسسية بين العمليات النقدية والعمليات العامة محددة بوضوح  أنيجب  -2

محددة وواضحة باعتباره وكياًل عن   البنك المركزي  قوم بهاالتي ي األدوارتكون  أنيجب  -3
 الحوكمة ونائبًا عنها.  

 .عنها  واإلبالغصياغة قرارات السياسة النقدية  عالنية (ب 
المستخدمة لتحقيق  و كانت ،  االكمية أي واألهداف ات واألدو  اإلطارعن  اإلعالنيجب  -1

 توضيح. السياسة النقدية مع ال أهداف

ومتابعة   ،عند وجود هيئة دائمة لصنع السياسة النقدية تجتمع لتقيم التطورات االقتصادية -2
عن المعلومات المتعلقة بتكوين   اإلعالنيجب ،و السياسة النقدية أهدافالتقدم نحو تحقيق 

 . وهيكل ووظائف هذه الهيئة

 . السياسة النقدية أدوات في حينه عن التغيرات في وضع  اإلعالنيجب  -3

 أهدافيصدر البنك المركزي تصريحات عامة ودورية عن التقدم نحو تحقيق  أنيجب  -4
في ذلك سعر  السياسة النقدية ، بما إطارث تختلف الترتيبات حسب يالسياسة النقدية بح 

 .الصرف

 
 اإلصالحات نجاح في ودوره الصالح الحكم »،  اإلصالحات حول الدولي الملتقى نقل عن    ، 18ص    ، مرجع سابق،   عمر على عبد الصمد  1

 .  2005 الجزائر لالقتصاديين،  الوطنية الجمعية ورهانات،  واقع العولمة ظل في االقتصادية .، مصطفى  بشير ،  « العربي الوطن في
2 Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies:   Declaration of 

Principles Interim Committee on September 26, 1999  Available at www.imf.org pp 1-16 

 

http://www.imf.org/external/np/cm/1999/092699A.HTM
http://www.imf.org/
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في حاالت اقتراح إجراء تغيرات فنية جوهرية على هيكل اللوائح النقدية، يجب أن يكون   -5
 . التقليد المتبع هو التسليم بضرورة التشاور مع الجمهور في نطاق فترة مناسبة

البنك المركزي   إلىالمؤسسات المالية بالبيانات    إبالغعن اللوائح التي تنظم    اإلعالن يجب   -6
 .السياسة النقدية ألغراض خدمة 

 توفير المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية للجمهور  (ت 
يجب الوفاء عند عرض ونشر بيانات البنك المركزي ، بالمعايير المتسقة مع معايير نشر  -1

 ، وتواتر وتوقيت البيانات  ،الشمولب  ة والمتعلقالبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ، 
 . وقدرة الجمهور على االطالع عليها 

  ، جدول زمني معلن مسبقا أساسيعلن البنك المركزي عن ميزانيته العمومية على  أنيجب  -2
معلومات معينة عن معامالته الكلية في السوق بعد فترة زمنية محددة  اً عن أي  اإلعالن مع 

 . مسبقا 

 .العام بحث تتواجد باستمرار  باإلعالم ينشئ البنك المركزي وحدات مختصة  أنيجب  -3

نصوص اللوائح الصادرة عن البنك المركزي بحيث يمكن للجمهور االطالع   إتاحةيجب  -4
 .عليها دون عناء

 . مساءلة البنك المركزي وضمانات النزاهة (ث 
عامة مخولة  ةسلط أمامللمثول  استعدادالبنك المركزي على  مسئولويكون  أنيجب  -1

 أهداففي مجال تحقيق    أدائهمالنقدية ، ووصف    السياسة  بإدارةالمتعلقة    باألمور  إلبالغها
 . حول وضعية االقتصاد والنظام المالي اآلراء وتبادل  ،البنك المركزي 

يعلن البنك المركزي بناء على جدول زمني معلن عنه مسبقا عن الكشوفات  أنيجب  -2
 .المراجعات المحاسبية عليها  جراء إبعد  ،المتعلقة بعملياته

المتعلقة بتشغيل   واإليرادات سنويا عن المعلومات المتعلقة بالمصروفات  اإلعالنيجب  -3
 .البنك المركزي 

المالية   األموربشان  ،عن معايير سلوك مسئولي وموظفي البنك المركزي  اإلعالنيجب  -4
 والقواعد المعمول بها لمنع استغالل المناصب ،الشخصية 

 . الماليةالوكاالت المالية المسئولة عن السياسات  وأهدافوليات ؤ دوار ومسأح وضو  (ج
المؤسسي للوكاالت المالية محددا بشكل واضح ،   واإلطاريكون الهدف العام  أن يجب  -1

 . في الئحة تنظيمية أو ،ذلك في نص قانوني يكون  أنويحسن 

 . عن العالقات بين الوكاالت المالية  اإلعالنيجب  -2

 .المدفوعات  أنظمةعن دور وكاالت الرقابة في مراقبة   اإلعالنيجب  -3
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)  ،والمنظمات المتمتعة بالتنظيم الذاتي ،عن العالقة بين الوكاالت المالية اإلعالنيجب  -4
 . وليات رقابية على الثانيةؤ مس  األولىتتحمل  ث كأنظمة المدفوعات ( حي

جزء من العملية   أداءظمات المتمتعة بالتنظيم الذاتي التي تمنح صالحية يجب على المن -5
تسترشد بنفس الممارسات السليمة المحددة للوكاالت المالية في   أن والرقابية، ة التنظيمي

 . مجال الشفافية

 . عنها واإلبالغصياغة السياسات المالية  النية ع (ح
 ، الوكاالت المالية للسياسات بالشفافية والتوافق مع االعتبارات السرية إدارة تتسم أنيجب  -1

 . المتخذة بواسطة الوكاالت التنظيمية والرقابية  اإلجراءات واحتياجات المحافظة على فعالية  

 في السياسات المالية وشرحها في حينه  عن التغيرات المهمة  اإلعالنيجب  -2

الهدف الكلي  نحو تحقيقرية عن سير العمل تنشر الوكالة المالية تقارير دو  أنيجب  -3
 . لسياسةل

يكون هناك ميل   أن يجب  المالية،تغيرات فنية هامة على هيكل اللوائح  ح اقترافي حالة  -4
 . للتشاور مع الجمهور خالل فترة مناسبة

 

 . المتعلقة بالسياسة المالية للجمهور ت توفر المعلوما (خ
قطاعات   أوعن التطورات الهامة في قطاع  تنشر الوكاالت المالية تقريرا دوريا أنيجب  -1

 .وليات المخولة للوكالة الماليةؤ النظام المالي الواقعة في نطاق المس

 اإلبالغ دون تعارض مع شروط السرية على ضمان  المالية،تعمل الوكالة  أنيجب  -2
 . ااختصاصاتهبالبيانات الكلية الداخلة في نطاق 

عن ميزانياتها العمومية حسب جدول  اإلعالن أمكنتقوم الوكاالت المالية كلما  أن يجب  -3
 .  مسبقازمني معلن 

 مساءلة الوكاالت المالية وضمانات نزاهتها  (د 
سلطة عامة مخولة  أماميكون مسئولو الوكاالت المالية على استعداد للمثول  أن يجب  -1

 ا يمثلونهالوكالة التي  أهدافوشرح  ،يةالسياسات المال بإدارةالمتعلقة  األمورعن  باإلبالغ
 .دعت الحاجة لذلك إذا اآلراءوتبادل  ،األهداففي مجال تحقيق تلك  أدائهمووصف ،

تعلن الوكالة المالية بناء على جدول زمني عنه مسبقا عن الكشوفات المالية   أنيجب  -2
 المراجعات المحاسبية عليها  إجراء بعد ،المتعلقة بعملياتها 

سنويا كلما أمكن عن المعلومات الخاصة بالمصروفات واإليرادات المتعلقة   يجب اإلعالن -3
 .بتشغيل الوكالة 
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ن األمور المالية  أولي وموظفي الوكاالت المالية بش ؤ يجب اإلعالن عن معايير سلوك مس -4
 .والقواعد المعمول بها لمنع استغالل المناصب  ،الشخصية

 .الشركات ومبادئ لحوكمة   مواثيق أصدرتالتي المال والبورصات  أسواقهيئات  4.2.2
من أكثر الجهات قدرة على إلزام الشركات بتطبيق   ،أصبحت هيئات أسواق المال والبورصات   

حوكمة الشركات ، باعتبار هيئات السوق هي الجهة المنظمة والمراقبة للعمليات المالية داخل 
وبناء على توصيات   .ف على عمليات التداول ومراقب لهاكمشر  ت السوق ، كذلك دور البورصا

 ، غلب أسواق المال والبورصات العالمية واإلقليميةأ من هيئات مهنية وهيئات أسواق المال ، عمدت  
 .إلى تبنى مجموعة من المبادئ والقواعد لتطبيق حوكمة الشركات 

  وسيتطرق الباحث لبعض تلك المبادئ والقواعد ألشهر البورصات العالمية ،    اً وستناول الباحث عرض 
وجهات النظر للمراجعين الخارجين للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية    إلىفي الجانب العملي  

وهل أصدرت  ،ن نتعرف على دور الهيئة المشرفة على السوق المالي الليبيأمن المهم و  .الليبي 
لتطبيق على الشركات والمؤسسات المالية المدرجة لللحوكمة أو تبنت قواعد عالمية    مبادئ ومعايير

 سوق المالي . الب
 

 . ( NYSE)  كنيويور مبادئ صادرة عن بورصة   ✓

 ،العديد من المتطلبات والقواعد والشروط التي تمثل حوكمة الشركات   بإصداربورصة نيويورك    ت قام
 . "حيث نذكر منها،وفرضتها على الشركات المسجلة في البورصة 

 . من المستقلين اإلدارةمجالس  أعضاءغالبية   يكون  أن  -1

مشكلة  ت أن يكون لدى جميع الشركات المسجلة بها لجنة للمراجعة، المكافآت، التعيينا -2
 . من أعضاء مجلس إدارة مستقلين

 .عالقة هامة  ةوهوال يرتبط مع الشركة بأي  ،بدقة المدير المستقل  اتحديد   اإلدارةعلى مجلس   -3

 . على جميع الشركات االحتفاظ بوظيفة مراجعة داخلية -4

  ق وميثا وإرشادات ،  والمكافآت، ت والتعييناتشكيل لجان المراجعة  نيعلى الشركات تب -5
 .1"عن مهامها  واإلفصاحللشركة ،  األساسي النظام الحوكمة ، و 

 . ( NASDAQبورصة ناسداك )  مبادئ ✓

مجموعة من   بإصدارفقد قامت  ،المالية حيث تمثل قطاع التكنولوجيا لألوراقباعتبارها بورصة 
 ". أهمهاالمبادئ من 

 . مستقلين اإلدارةمجلس  أعضاء أغلبيةيكون  أن -1

 
1 New York Stock Exchange (NYSE) ‘’Final Nyse Corporate rules’’ nov ,2003   ,http//www.nyse.com 
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 . المستقلين يرينللمد عقد اجتماعات بشكل منتظم  -2

والموافقة على   ،يكون للجنة المراجعة السلطة الوحيدة في تعيين وعزل المراجع الخارجي -3
 .خدمات غير المراجعة الجميع 

وفق   ، التعيينات   أو،  المكافآت في لجنة    اً يكون عضو   أنبالسماح لعضو واحد غير مستقل   -4
 .1عنها   اإلفصاحشروط يتم 

 . مبادئ بورصة لندن  ✓
توصية   ةعشر  تسعة قدمت  حيث  المتحدة المملكةب لندن بورصة في كادبيري  لجنة تأسيس تم

 2:ومنها  ،الشركات  في السليمة للممارسات 
وفعالة  كاملة رقابة على دائمة بصفة يحافظ وأن، بانتظام يجتمع أن اإلدارة مجلس على ينبغي -1

 .التنفيذية اإلدارة أعمال  يتابع وأن الشركة على

 عن مسموع  مستقل حكم Audit Committee مراجعةال لجنة ألعضاء يكون  أن ينبغي -2

 ومعايير ،األساسية التعيينات  ذلك في بما ،والموارد واألداء باإلستراتيجية المسائل الخاصة

 .السلوك

 .للشركة الداخلية لرقابةا نظام فاعلية مدى عن التقرير المديرين على يجب  -3

 التدقيق لجنة ألعضاء يكون  وأال ،اإلدارة عن مستقلين مراجعةال لجنة أعضاء يكون  أن يجب   -4

 .الرقابية عملهم طبيعة على جوهرًيا تؤثر، أخرى  ارتباطات  أو أعمال ةأي

  .الجديدةمن اللوائح األعمال  مجتمع هااعتبر  التي التوصيات  من ذلك وغير
 .الحوكمة المؤسسية للبنوك لجنة بازل و ✓

تحسين   :نشرة بعنوان 1999لإلشراف على البنوك في شهر سبتمبر  (بازل)أصدرت لجنة   
كجزء من الجهود المستمرة للتطرق لمواضيع اإلشراف البنكي، وقد ,الحوكمة المؤسسية للبنوك 

  ، لإلشراف البنكي للحصول على الخبرة اإلشرافية المجمعة من أعضائها وغيرهم   (بازل) نشطت لجنة  
إشرافي من أجل  تسريع ممارسات بنكية آمنة ومعقولة.حيث ال  والتي تمثلت في إصدار توجيه 

إذا لم تكن الحوكمة المؤسسية تعمل حسب اإلطار المخطط  ،يمكن أن يعمل اإلشراف بشكل جيد 
لها.وبالتالي فإن المشرفين في البنوك لهم مصلحة قوية في ضمان وجود حوكمة مؤسسية فعالة  

شرافية تشدد على ضرورة وجود المستويات المناسبة  في كل منظمة بنكية، حيث أن الخبرة اإل
فالحوكمة المؤسسية المقبولة تجعل من عمل المشرفين  ،وفحص األرصدة في كل بنك،للمساءلة 

 
1 Listing Standards & Fees،CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS, pp 22-23 

  http://www.nasdaq.com/about/nasdaq_listing_req_fees.pdf 
،رسالة ماجستير غير منشورة مدى التزام النقابات المهنية األردنية بتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية، م2008 ، اياد وليد محمد جبير  2

 28ص،  األردن ، كلية األعمال،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 
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كما أنها تمكن من أن تساهم في إيجاد عالقات عمل تعاونية بين إدارة البنك والمشرفين    ،أكثر سهولة
. 

حول مواضيع محددة، حيث تم فيها التركيز على أهمية    ،عدة أوراق عمل  (بازل)وقد أصدرت لجنة  
 :1هذه األوراق ما يلي    وتشمل ،الحوكمة المؤسسية

 (؛1998مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة )سبتمبر  -1
 (؛1998تحسين شفافية البنك )سبتمبر -2
 (؛1998إطار لنظم الرقابة الداخلية في المنظمات البنكية )سبتمبر -3
 (؛1998  وإدارة مخاطر االئتمان )مايمبادئ  -4

والتي تعتبر أساسية للحوكمة   ،وقد بينت هذه األوراق حقيقة أن االستراتيجيات واألساليب الفنية
 عناصر، نذكر منها :  ةتتكون من عد  ،المؤسسية السليمة داخل الجهاز المصرفي

 . م بهذه المعاييرومعايير للسلوك المالئم، ونظام لقياس مدى االلتزا  ،توافر دليل عمل -1
توافر إستراتيجية واضحة للمؤسسة، يتم على ضوئها قياس نجاح المنشأة ككل، ومدى  -2

 .مساهمة األفراد في هذا النجاح

لسلطات  االعتماد    اً هرمي  اً ومراكز اتخاذ القرار، متضمنا نظام  ،التوزيع السليم للمسؤوليات  -3
 .المتدرجة بداية من األفراد وحتى مجلس اإلدارة

 .ومراجعة الحسابات  ،واإلدارة العليا ،آلية للتعاون والتفاعل بين مجلس اإلدارةوضع  -4

قوية للرقابة الداخلية، تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية، ووظائف   متوافر نظ -5
 .إدارة المخاطر

ها احتمال تضارب المصالح،  منرقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد  -6
واإلدارة  ،بما في ذلك عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالبنك وكبار المساهمين

 . ومتخذي القرارات الرئيسة في المؤسسة،العليا 

مل بطريقة مالئمة، وأيضا بالنسبة  والتي تحقق الع ،الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا -7
 .للموظفين سواء كانت في شكل مكافآت أو ترقيات أو أي شكل آخر

 .ه تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل البنك أو خارج -8

 Corporate الحوكمة واإلشراف عليهابخاصة    (بازل)كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة    

Governance And Oversight  ليعلى ما ي:   

 
جامعة ،بحث غير منشور ، الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي و المالي و دورها في إرساء قواعد الشفافية،    معراج عبد القادر هواري   1

 6، صالجزائر ، كلية العلوم االقتصادية و  علوم التسيير، االغواط 
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يجب الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة وكذلك من اإلدارة    -
ويجب أن يكون لدى تلك األطراف   ،على كافة النواحي المادية لعمليات التصنيف والتقدير ،العليا

ومفهوم تفصيلي عن التقارير اإلدارية  ،لتصنيف المخاطر ،فهم عام عن نظام البنك
عن    ،أو اللجنة المختصة له  ،حبة.ويجب على اإلدارات العليا أن تقدم إخطارا لمجلس اإلدارةالمصا

قد تؤثر ماديا على عمليات نظام التصنيف   ،تغييرات مادية أو استثناءات من السياسات المقررة  ةأي
 الخاص بالبنك.

يفية عمله، كما  وك ،يجب أن يكون لدى اإلدارة العليا مفهوم جيد عن تصميم نظام التصنيف -
يجب عليها أن توافق على االختالفات المادية بين اإلجراءات الموضوعة والممارسة الفعلية، ويجب  

 على اإلدارة أيضا أن تتأكد باستمرار من سالمة عمل النظام. 
يجب أن يكون التصنيف الداخلي جزءا أساسيا من عملية التقارير لتلك األطراف. ويجب أن  -

وفقا للدرجة، والتغير فيما بين درجات التعرض، وتقدير المعايير   ،كل المخاطرتضم التقارير ش
ذات الصلة بالنسبة لكل درجة ، ومقارنة معدالت التعثر في مقابل التوقعات. وقد يختلف عدد 

 1"ومستوى الجهة التي تقدم إليها التقارير. ،مرات تقديم التقارير طبقا ألهمية ونوع المعلومات 
  .الخدمات المالية اإلسالميةمجلس  ✓

  منظمة   مبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من(  ماليزيا  )في  مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  تبنى  
تعزيز الحوكمة في ‘‘ حول  (بازل)لجنة ووثيقة  (OECD)مجلس التعاون االقتصادي والتنمية 

التي يجب أن تلتزم بها إدارة    ،عليهما مجموعة من المبادئ اإلرشادية  وبني  ‘‘ المنظمات المصرفية
معيارا لحوكمة المؤسسات المالية  المؤسسة المالية اإلسالمية تجاه أصحاب المصالح.، وأصدر 

تحت ما يسمى بـ )المبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي ،  2006  اإلسالمية في ديسمبر
إما أن تؤكد   ،المالية اإلسالمية تقدم خدمات مالية إسالمية(، وقد ألزم هذا المعيار المؤسسات 

عن أسباب   ،أو تعطى شرحا واضحا ألصحاب المصالح   ،التزامها بنصوص هذه المبادئ اإلرشادية
 عدم التزامها بهذه المبادئ.

 2اإلسالمية  فيما يلي عرض للمبادئ اإلرشادية السبعة الصادرة عن مجلس الخدمات الماليةو 
 المبدأ األول.

 تحدد  ،شاملة إدارة  ضوابط لسياسة اً إطار  تضع أن اإلسالمية المالية الخدمات  مؤسسات  على يجب 

 لموازنة ،واآلليات المعتمدة اإلدارة ضوابط عناصر عنصر من لكل اإلستراتيجية والوظائف األدوار

 .أصحاب المصالح مختلف تجاه ،اإلسالمية المالية الخدمات  مؤسسات  مسؤوليات 

 
   7ص ، مرجع سابق،  معراج عبد القادر هواري  1
مؤتمر ،  الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة اإلسالمية،  هـ1428ربيع األول  ، دار المراجعة الشرعية 2

   8ص ، البنوك شركات التأمين شركات الوساطة، م 2007ابريل  18-17يومي ، مدينة الرياض  ، حوكمة الشركات المالية والمصرفية 
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إلدارة كل من: )مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، اإلدارة التنفيذية، ويقصد بعناصر ضوابط ا 
 هيئة الرقابة الشرعية، مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين(

يجب على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية اعتماد التوصيات ذات العالقة التي تتضمنها  و 
مبادئ منظمة التعاون االقتصادي :مثل  معايير ضوابط إدارة مؤسسات متعارف عليها دوليا

لتوجيهات سارية  للإلشراف المصرفي ، كذلك يجب أن تلتزم بالتعميم  ( بازل)وورقة لجنه  ،والتنمية
 المفعول الصادرة عن السلطات اإلشرافية ، كما يجب أن تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها. 

 المبدأ الثاني. 
 المالية معلوماتها تقارير  إعداد  أن من تتأكد  أن اإلسالمية المالية الخدمات  مؤسسات  على يجب  

وتكون   ،دولًيا عليها المحاسبية المتعارف المعايير  عليها تنص  التي تطلبات الم يستوفي المالية وغير
 ،اإلسالمية المالية قطاع الخدمات  على تسري  والتي، ومبادئها اإلسالمية الشريعة ألحكام مطابقة

 .المعنية الدولة في اإلشرافية السلطات  وتعتمدها
تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما ال يقل عن ثالثة   ،يجب على إدارة المؤسسة المالية اإلسالمية

حائزين على خبرات مناسبة   ن يكونو  ،يختارهم مجلس اإلدارة من أعضائه غير التنفيذيين ،أعضاء
 ية والمستندات المالية. وكافية في تحليل القوائم المال 

  المبدأ الثالث 
 في االستثمار حسابات  أصحاب  بحقوق  اإلقرار اإلسالمية المالية الخدمات  مؤسسات  على يجب 

 على لضمان المحافظة الكافية الوسائل ووضع العالقة، ذات  والمخاطر ،استثماراتهم أداء متابعة

 .وممارستها الحقوق  هذه
تجاه أصحاب حسابات   ائتمانيةأن تتحمل مسؤولية  ،الخدمات المالية اإلسالمية على يجب لذا 

 في الوقت المالئم.   ، مع اإلفصاح والشفافية عن المعلومات بصفتها مضاربا في أموالهم  ،االستثمار
 المبدأ الرابع.

م مع  اعتماد إستراتيجية استثمار سليمة تتالء  ،يجب على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية
يز بين  ي )آخذين في الحسبان التم ،المخاطر والعوائد المتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار

عوائد  ةأصحاب حسابات االستثمار المقيدة والمطلقة ( باإلضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي
. 

 المبدأ الخامس.
 أحكامول على أن تضع آلية مناسبة للحص ،يجب على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية

ولمراقبة االلتزام بالشريعة في جميع نواحي   ،الشريعة من المختصين بها، وااللتزام بتطبيق الفتاوى 
 .انشطتها منتجاتها وعملياتها و 
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يبقى تنوع اآلراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية اإلسالمية، ويجب أن  و 
لتحسين مهاراتهم    ،الشرعيون على التدريب الالزم والمناسب والمراقبون    ن و الداخلييحصل المراجعون  

 من حيث مراجعة مدى االلتزام بالشريعة. 
ن هذا القطاع خصوصا  إكما يجب إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيث 
 واألمة عموما يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة. 

 المبدأ السادس.
 ومبادئها اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام، اإلسالمية المالية الخدمات  مؤسسة على يجب 

 تتيح اطالع أن المؤسسة على  ويجب  .للمؤسسة  الشريعة علماء قرارات  في عليها المنصوص 

 والمبادئ. األحكام هذه على الجمهور
في اعتمادها تطبيق أحكام   أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الشفافية ويتطلب ذلك

الشريعة اإلسالمية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة االلتزام 
 أو اإلفصاح عن سبب عدم االلتزام. ،بقرارات الهيئة الشرعية المركزية 

 المبدأ السابع.
حول ،رية واألساسية توفير المعلومات الجوه ،يجب على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية 

وفى الوقت ،حسابات االستثمار التي تديرها ألصحاب حسابات االستثمار وللجمهور بالقدر الكافي  
 المناسب.

وتوزيع    ،طرق حساب األرباححول    ألصحاب حسابات االستثمار  توفير المعلومات ويتطلب ذلك    
 وآليات دعم العوائد.   ،الموجودات وإستراتيجية االستثمار

كما يتطلب ذلك توفير المعلومات ألصحاب حسابات االستثمار حول أسس توزيع األرباح قبل فتح  
حساب االستثمار واإلعالن عن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات االستثمار في األرباح  

 .حسب مقتضيات عقد المضاربة،
مستقلة تأسست  هيئةو  ،ت اإلسالمية لألخالقياهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا أن كم

تقوم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة واألخالقيات ومعايير الضبط والمعايير  ،م 1991عام 
اية  معيارا حتى نه 68الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية، فقد تم اعتماد 

 م،  موزعة على النحو التالي:2006
 معايير للمراجعة   5محاسبيا                *    معياراً  25*          
 معايير للضبط                  *   معيارين لألخالقيات    6*           
 تحت الدراسة(. اً معيار  24معيارا شرعيا )بخالف   30*           
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ومطبقة حاليا في عدد من المؤسسات المالية   ،وتحظى هذه المعايير بقبول دولي وإقليمي واسع
والسودان وسوريا ويسترشد بها في دول أخرى   ،وقطر  ،واألردن ولبنان  ،اإلسالمية في دولة البحرين

 وجنوب إفريقيا.    ،وماليزيا وباكستان والسعودية ،اواندونيسي ،مثل استراليا
  ، وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية السبق في إصدار هذه المعايير 

وتحث إدارة المؤسسة المالية اإلسالمية على الشفافية  ،وكلها تصب في خانة العرض واإلفصاح 
اس بالباطل، وهو ما تنادي به المؤسسات الدولية المهتمة وعدم أكل أموال الن،والعدل في التعامل 

 بمبادئ ومعايير حوكمة الشركات. 
 
 
 
 

 . الليبي ةالمالي األوراقومعايير الحوكمة بسوق  مبادئ ✓
أهمية   يعتبر سوق األوراق المالية من الركائز الهامة في أي صرح اقتصادي ، وذلك لما له من  

االقتصادي   وتطوير وتنظيم القطاع ,والمساهمة بتشجيع االدخار,في النهوض باالقتصاد الوطني 
الشركات والمؤسسات  تسهم في تنظيم ،وتنظيمات ولوائح ,ووسائل ,من خالل ما يوفره من قدرات ,

كمة والمعايير  واإلفصاح والحو   من خالل إقرار وتفعيل مفاهيم الشفافية  , االقتصادية الليبية وتطويرها
ما  بالمستثمرين الوطنيين واألجانب،  الدولية للمحاسبة والمراجعة ، وإتاحة الفرص االستثمارية إمام

 الحفاظ على حقوق المستثمرين .  ويضمن ,يؤدي إلى خلق الثقة في االقتصاد الوطني
 1المبادئ التي تقوم عليها قواعد اإلدارة الرشيدة :

 . حماية حقوق المساهمين. 1
 . المعاملة المتساوية لجميع المساهمين. 2
. حماية حقوق أصحاب المصالح أو المتعاملين مع الشركة )مثل البنوك، الدائنين،  3

 الموردين.....الخ(.
 . اإلفصاح والشفافية بدقة وفي الوقت المناسب. 4
 وليات مجلس اإلدارة.ؤ . تحديد مس5

مثابة الخريطة التوضيحية التي يجب أن تتبعها كل من الجهات الرقابية على  تعتبر هذه المبادئ ب
 واإلدارة التنفيذية للشركات.  ،و أعضاء مجلس إدارة الشركات  ،سوق رأس المال

 
 ة الشركات ، نموذج اإلدارة الرشيدة  المنشور على الموقع االلكتروني حوكم ، هيئة الرقابة بسوق األوراق المالية الليبي 1

   http//www.lsm.ly/Arabic/control/governance/pages/governanceform.aspx 
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 . حقوق المساهمين  ✓
بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع   بالسهم،تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة 

 معلومات : .هم علىلو تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحص، التنفيذيةه نظام السوق ولوائح
يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بتوفير  

 يز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات .ي وال يجوز التم،معلومات وافية ودقيقة 
 . العموميةع الجمعية المتعلقة باجتما التصويت حقوق  ✓

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس اإلدارة ، كما يلتزم المجلس باالنعقاد إذا طلب ذلك 
كما يحق لها االنعقاد ،أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم خمس رأس المال  ،المراجع الخارجي

لمالية ، والبد أن يتم نشر  مرة علي األقل في السنة خالل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة ا
ونشرة الدعوة في  ،اإلعالن عن موعد ومكان وجدول أعمال انعقاد الجمعية قبل الموعد بعشرة أيام

كما يجب العمل علي تيسير مشاركة أكبر عدد من  ، وموقع الشركة االلكتروني  ،موقع السوق 
وأن تكون الموضوعات المدرجة يرغبها   ،المساهمين وذلك باختيار الوقت والمكان المالئمين

وتوجيه األسئلة وإجابتهم تكون بالقدر الذي ال يعرض  ،المساهمون ويتم مناقشة هذه المواضيع
 مصلحة الشركة للضرر. 

  السوق ب هونشر  ،ويجب تمكين المساهمين من االطالع علي محضر االجتماع بنشره في الصحف
 العمومية فور انتهائها.  عالم السوق بنتائج الجمعيةإ كما يتم  ،

 . حقوق التصويت  ✓
 ،ممارسته لهذا الحقديد لشتال  ىبل يجب عل ، يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم ال يمكن إلغاؤه

أسلوب تقسيم األصوات عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية   إتباعويجوز 
كما ،لحضور اجتماع الجمعية العمومية  أخر اً وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهم ،العمومية
 اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت .   ينممثلي األشخاص االعتباري  ىيجب عل
 . األسهمحقوق المساهمين في أرباح   ✓

مصالح كل من    بما يحقق    ن توزيع األرباحأ جب علي مجلس اإلدارة أن يضع سياسة واضحة بشي
ونهاية الحق  ،المساهمين والشركة ، والجمعية العمومية تحدد األرباح والتاريخ المقترح التوزيع فيه 

 في التوزيع .  
 .اإلفصاح والشفافية ✓

وفقًا للنظام   ،وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بشكل مكتوب على الشركة أن تضع سياسات اإلفصاح 
 الذي يحدده السوق. 

 .اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة  ✓
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تم تطبيقه من    يجب أن يحوي تقرير مجلس اإلدارة ما  ،في قواعد التسجيل واإلدراجما ورد ل إضافة
وبيان   ،اإلدارةوتصنيف أعضائه ومختصر الختصاصات لجان مجلس  ،وأسماء الشركات  ،أحكام

  .باإلضافة إلي نتائج المراجعة السنوية  ،عقوبة أو جزاء أو قيد مفروض علي الشركة  ةالمكافآت وأي
 .مجلس اإلدارة  ✓

واإلشراف    ،للشركة  الرئيسيةواألهداف  ،تتضمن مهام مجلس اإلدارة اعتماد التوجيهات اإلستراتيجية  
ووضع  ،ووضع نظام خاص بالشركة،اخلية وضوابط للرقابة الد  ما تضع أنظمةك ،علي تنفيذها

كما تضع سياسة مكتوبة    ،  سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة
 من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم . ،تنظم العالقة مع أصحاب المصالح 

 
 

 .  مسؤوليات مجلس اإلدارة ✓
وتظل المسؤولية النهائية    ،والسلطات الالزمة إلدارتهايتولي مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات  

وتحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة البد أن تكون بوضوح في النظام األساسي    ،للشركة على المجلس
 للشركة .

بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا.ويجب المجلس ،  كما يجب أن يؤدي المجلس مهامه بحسن نية  
 ت وافية عن أعضائها  لشركة معلوماالتأكد من توفير ا،

وال يجوز لمجلس اإلدارة بيع أو رهن أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إال إذا كان مصرحا  
 بذلك في نظام الشركة . 

   .اإلدارةتكوين مجلس  ✓
وتحدده الجمعية    ،وكيفية انتهاء عضويتهم  ،يحدد النظام األساسي للشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة

ويجوز لها عزل جميع األعضاء أو   ،صوص عليها في النظام األساسي للشركةوفقًا للمدة المن
و   ،كما يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين ،بعضهم في كل وقت 

 .أن ال يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات في آن واحد 
 . لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها  ✓

ويجب أن تودي مهامها علي أكمل وجه   ،عدد من اللجان حسب حاجة الشركة ينبغي تشكيل
   مطلقة.بشفافية م به وتلتزم بتبليغ مجلس اإلدارة بما تقو ،

ين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات  ي كما يجب تع
 التي قد ينجم عنها حاالت تعارض .

 . ةاقبالمر لجنة  ✓
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دارة الشركة بناء علي  إيشكل مجلس اإلدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين، ويصدر مجلس 
 ،إدارة المراجعة الداخلية ىوتشمل مهامها اإلشراف عل  ،اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد المراجعة

 وغيرها من المهام .  ،ودراسة نظام الرقابة الداخلية ودراسة السياسات المحاسبية
 .لترشيحات لجان فحص ا ✓

من مجلس  لى اقتراحوتصدر الجمعية العمومية للشركة بناء ع ،يشكل مجلس اإلدارة هذه اللجنة
وتشمل مهامها التوصية للجمعية العمومية بالترشيح لعضوية    ،قواعد اختيار أعضاء اللجنة  ،اإلدارة

 وغيرها من المهام .  لس اإلدارةالمجلس ومراجعة هيكل مج
 .ارة وجدول األعمال اجتماعات مجلس اإلد  ✓

بما في ذلك التحضير   ،بمسؤولياتهم لالطالعأعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف  ىعل
،  الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة ويقر مجلس اإلدارة جدول األعمال في حال انعقاده

كما يجب أن يقوم المجلس بتوثيق اجتماعاته بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها  
 . بحيث يسهل الرجوع إليها ،وحفظها
 .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ✓

 تحدد الجمعية العمومية للشركات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بما تراه مالئما . 
 .الداخليةإدارة المراجعة  ✓
يتبع مباشرة لإلدارة ،و متفرغ لذلك    مسئولويتولي إدارتها  ،شركة نظام رقابة داخلية  ن يكون باليجب أ

عن مدى التزام   ،المراقبة والي لجنة ،تقريرا ربع سنوي إلي مجلس اإلدارة ولؤ المسالعليا ويقدم 
 الشركة بأحكام القوانين والقواعد المنظمة لنشاطها.  

 . تعارض المصالح  ✓
يجب أن يكون للشركة نظام مكتوب ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والعاملين بشان تعارض  

وأن  ،هاوتعين نظامًا داخليًا لمراقبة تطبيق ،والبد أن تضع الشركة قواعد السلوك المهني ،المصالح
كما ال يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس   ،المهني واألخالقي ى تختار من يتعامل معها بذات المستو 

 اإلدارة أن يشتركوا في أي عمل من شانه منافسة الشركة .
 .  اجعةلجنة المر  ✓

كافة   ا و تكون لها كافة الحقوق وعليه،يجب أن يكون للشركة لجنة رقابة تعينها الجمعية العمومية 
 الليبي. الواجبات المنصوص عليها في القانون التجاري 

 ."ومن ثم تثبت اللجنة ما قامت به من تحقيقات وتحريات في سجل خاص بلجنة المراقبة
 .حوكمة الشركات تطبيق  الدول في مجال وممارسات  تجارب 5.2.2

في ما يعرف  نه من المهم أن نعطي فكرة ولو مبسطة عن تجارب بعض الدولأيرى الباحث   
ما بعد إلى يثم عرفت طريقها ف ،بحوكمة الشركات، فحوكمة الشركات طبقت في الدول المتقدمة
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باقي دول العالم ، وربما أصبحت من دواعي وأساسيات التعامل بين الشركات العالمية، بل وحتى 
كل ما قامت به  نه ال يكمن أن نتطرق إلىأإال ،بين الدول فيما يتعلق بالتعاون التجاري والمالي 

ث  ي معظم الدول في جانب تطبيق حوكمة الشركات ، وإنما سوف نقتصر على البعض منها ، بح
والواليات المتحدة األمريكية، ثم نأخذ    ،بريطانيا  :نشير إلى الدول المؤسسة لما يعرف بحوكمة وهي

  ، روسيا :الغربية  وهيو حذو الدول ذ وأصبحت تح ،لدول فيها نظام االقتصاد مختلف اً نموذجا
وقد أخذنا مصر كنموذج لتجربة تطبيق حوكمة الشركات بها    ،منا العربيالويبقي أن نتطرق إلى ع 

ث مرت بتطورات نتج عنها عدة  قرارات من هيئات ومؤسسات مالية تبنت تطبيق حوكمة  ي، ح
 الشركات  .

 
 

 . تجربة المملكة المتحدة  ✓

مما جعل موضوع   ،دول التي طبقت نظام حوكمة الشركات تعتبر المملكة المتحدة من أول ال  
من  ،وتعتبر األحداث التي جرت خالل عقد الثمانيات  ،الحوكمة يأخذ أهمية على المستوى الدولي

عديد من الشركات وراء ظهور ظاهرة حوكمة الشركات ، وجعل المملكة المتحدة تقود حملة  للتعثر 
يهدف   اً بر من أول الدول في االتحاد األوربي تصدر تشريعتعت  اإصالحية في هذا المجال، وبريطاني

إلى تشجيع التطبيق االختياري للممارسات المفضلة إلدارة الشركات ، والذي ساهمت فيه عدة  
منظمات مهنية ، ومن ناحية أخرى قامت الحكومة البريطانية بإجراء مراجعة شاملة لقانون الشركات 

  م   2001وانتهت من وضع تقريرها في شهر يوليو  م  1998إلى أن وصل إلى لجنة شكلت سنة ،
 : اآلتيوتضمن 

 .تبسيط القواعد الخاصة بالشركات الصغيرة الخاصة -

 . تحديد واجبات مديري الشركات ومسئولياتهم -

 . ين المديرين بفترة معينةي تحديد مدة تع -

 . عن المؤهالت المديرين   اإلفصاحتحديد متطلبات  -

 . الشفافية لصالح المستثمرينزيادة متطلبات  -

 .  األقلية حقوق توضيح  -

 .تحسين جودة التقارير المالية  -

نلخص التطورات التي حدثت على حوكمة الشركات بالمملكة المتحدة وفق التسلسل  أنويمكن 
 1- :  اآلتيالزمني 
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تم تقديم تقرير عن اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية ، حيث تضمن مسودة  1992سنة  •
  treadwayوالذي اعتمد على عمل لجنة    ،الشركات حول الرقابة الداخلية  يري ية لمد إرشاد 

والذي وضع    Cadburyفي الواليات المتحدة ، وفي نهاية السنة صدر تقرير للمعايير لـ 
وزيادة استقاللية مجالس اإلدارات من   ،مقاييس تعزز سلطة المساهمين للمساءلة المالية

  ن غي التنفيذيي  ، ويعزز موقف المديريندور العضو المنتدب خالل فصل دور الرئيس عن  
 .كبر لمراقب الحسابات أ ةيحقق استقاللي  ماوك

الشركات ، حيث تظهر الشركة مستوى تقيدها   إدراج  إجراءات ف تغييرات في    1993سنة   •
حيث جعل نظام  ،المتكامل للرقابة الداخلية  اإلطار،وتم تنقيح  Cadburyبمعايير تقرير 

 .للشركة اإلدارية األنظمةة الداخلية يتخلل الرقاب

بشأن الرقابة الداخلية والتقارير المالية التي تحد من    rutteman إرشادات  1994سنة  •
 . عن الرقابة المالية الداخلية ومستوى فاعليتها  المديرين إقرارولية ؤ مس

  المديرين والذي يركز على دور  المديرين مكافآت حول  Cadburyمشاريع  م1995سنة  •
 المكافآت.عن كافة مكونات   اإلفصاح إلى، والحاجة  نالتنفيذيي  رغي

الشركات في ضوء توصيات  إدراج إجراءات المالية تغيرات في  األوراقسوق  1996سنة  •
 Cadburyتقرير 

قانون حديث للشركات في شكل ورقة للتشاور في االقتصاد التنافسي ،  إصدار 1998 •
حول ، ت حساباقرار مراقب  إدراجصدرت عن هيئة ممارسة المراجعة تقترح  شاداتوإر 

 .حوكمة الشركات في التقرير السنوي 

  المديرين قانون شركات ، يناسب االقتصاد التنافسي ، ويغطي دور  إصدار م  2000سنة   •
 .القانوني والمؤسسي للشركات  اإلطارالمساهمين ، والتقارير المحاسبية ، وينظم 

ولجنة المراجعة   Cadburyتقرير لجنة  إلى تطور حوكمة الشركات في بريطانيا يرجع  أساس نإ
وهي   مجاال رئيسا  18 من المكون  (بالكود ) المشكلة من بورصة لندن ، حيث صدر ما يعرف 

 1- :اآلتيعلى النحو 
افظ بصفة دائمة على رقابة دائمة ن يحأو  ،يجتمع بانتظام أن اإلدارةينبغي على مجلس  -1

 . التنفيذية اإلدارة أعمالن يتابع أوفعالة على الشركة و 

القوى    توازن بما يضمن    ،البد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسئوليات في رئاسة الشركة -2
 .في اتخاذ القرارات  ةبالسلطحتى ال ينفرد شخص واحد  ،والسلطة
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، وبشكل يجعل  اً بتوازن وعدد كافي نالتنفيذيي غير  األعضاء اإلدارة يضم مجلس  أنيجب  -3
  ًا.هام  اً وزن  ألرائهم

بصفة خاصة التخاذ  له المخصصةجدوال رسما للمسائل  اإلدارةيكون لمجلس  أنالبد  -4
 .شركةالالتوجهات والرقابة ب وضمانالقرارات 

باتهم للحصول المجلس في تقرير واج ألعضاءمتفق عليه بالنسبة  إجراءالبد من وجود  -5
 .على مشورة مهنية مستقلة عند الضرورة على حساب الشركة

  وأمانة المجلس حق الدخول على المشورة وخدمات سكرتارية  أعضاءيكون لكل  أنيتعين  -6
المطبقة  ن القواعد أو  ،المجلس تتبع إجراءات  أنلضمان  ،ولة عن المجلسؤ الشركة المس

 .واللوائح يتم التوافق معها

التنفيذية ( حكم مستقل مسموع   اإلدارةلجنة المراجعة ) من غير    ألعضاءون  يك  أنينبغي   -7
  األساسية ت التعيينابما في ذلك  ،والموارد  واألداء باإلستراتيجيةعن المسائل الخاصة 

 .ومعايير السلوك

  ة أي  المراجعةاللجنة    ألعضاءوأال يكون    اإلدارةاللجنة مستقلين عن    أعضاءيكون    أنيجب   -8
تتدخل مع ممارسة   أو  ،تؤثر جوهريا على طبيعة عملهم الرقابية  ،أخرى ارتباطات    أو   أعمال

 . الحكم المستقل

  . تعينهم تلقائيا إعادةن ال يكون أو  ،لجنة المراجعة لمدة معينة أعضاءين ي يتم تع أنيجب  -9
وهذه العملية يجب ،لجنة المراجعة من خالل عملية رسمية  أعضاء يتم اختيار  أنيجب 

 .خاصا بالمجلس ككل مراأتكون  أن

 .عقود خدمة المديرين ثالثة سنوات بدون موافقة المساهمين يتجاوز أال يجب  -10

 . س المجلسيورئ ،األعضاء يتقاضاهالكامل عن كل ما  اإلفصاحيجب  -11

والمكونة في   .األجوريخضع لتوصيات لجنة  أن يجب  ن التنفيذيي ما يدفع للمديرين  -12
 لجنة المراجعة أعضاءالغالب من 

 .وضع الشركةعن ومفهوم  متوازناً  يراً ر م تقي قد ت اإلدارةيقع على عاتق مجلس  -13

 . ة ومهنية مع المراجعيني يضمن المجلس المحافظة على عالقة موضوع   أنالبد  -14

مع وضع  ،األقليضمن وجود لجنة مراجعة من ثالثة على  أنيجب على المجلس  -15
 .لطاتهم وواجباتهمح سو مكتوبة كمرجعية تتناول بوض أحكام

لبيان   ،التالية الماليةالتقارير  إعداد ولياتهم عن ؤ يوضحوا مس أن األعضاءينبغي على  -16
 . ولياتهم عن التقاريرؤ المراجعين حول مس

 التقرير عن مدى فاعلية نظام الشركة للرقابة الداخلية المديرينيجب على  -17
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متطلبات   أو  ت افتراضامستمرة مع    األعمال  أنالمجلس التقرير عن    أعضاءيجب على   -18
،  األساسيةالفصل بين الوظائف  إلى) الحاجة  :معززة ضمن دليل الحوكمة بحث تشمل

المجلس ،ضمان وجود رقابة جيدة  أعضاءومزايا  ألجوراستخدام الحرية  إلساءة التصدي
لدليل التي تدعم هذا ا األساسيةللجنة المراجعة والمبادئ  أفضل إشرافعلى التشغيل ، 

 .وهي الصراحة والنزاهة والمساءلة (

 
 
 
 
 

 . تجربة الواليات المتحدة ✓
ولية ؤ تماثل تجربة الواليات المتحدة األمريكية تجربة المملكة المتحدة ، وذلك رغم أن هياكل المس

الجوانب ، وتشمل مجموعة    عض بنظمها تختلف في ب  SECلشركة ولجنة بورصة األوراق المالية  ل
  1.مبادئ الحوكمة في الواليات المتحدة تحت اسم )) مبادئ حوكمة الشركات األساسية ((

  ‘‘Core Corporate Governance Principles  ‘‘ 
 يجب أن تكون األغلبية الجوهرية لمجلس اإلدارة من األعضاء المستقلين  -1

على األقل مرة في السنة ( بدون األعضاء يجب أن يتم عقد اجتماع لألعضاء المستقلين )   -2
 . غير المستقلين

  اً يعندما يعمل رئيس مجلس اإلدارة في الشركة كتنفيذي، فإن المجلس يجب أن يعين رسم -3
يعمل بصفة أساسية لتنسيق عمل األعضاء  ،مستقال  أو بشكل غير رسمي عضواً 

 .المستقلين

 : شاملة و األعضاء المستقلينإنشاء لجان لمجلس اإلدارة مكونة بالكامل من  -4

 . المراجعة -

 . تعيين األعضاء -

 .تقييم أعمال المجلس و الحوكمة-

 .تقييم أجور التنفيذيين واإلدارة-

 التوافق مع القوانين وتوافر األخالقيات -
 .عضو بالمجلس بأي عمل استشاري أو خدمة يقدمها للشركة يأيقوم   -5
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وأراق مالية للشركة،  ،مج بين مبالغ نقديةيجب أن تتم مكافآت األعضاء من خالل الد  -6
)) الكود (( هو     من األجر. وموضوع هذا  اً هام اً ومكون األوراق المالية يمثل جزء

ويوجد هذا األمر  ،استقالل أعضاء مجلس اإلدارة واستخدام اللجان لتعزيز دور اإلشراف
يقابلها وجود أشخاص  ،بين السلطة الضخمة الموكولة لألعضاء التنفيذيين اً هام اً توازن

توازن  آليةإذا لزم األمر، وهو ما يطلق عليه ،مستقلين قادرين على توجيه أسئلة صعبة 
 القوى. 

 
 
 

 .روسيا تجربة ✓
 روسيا أحرزته الذي التقدم إلى واضحة إشارة بمثابة الروسية الشركات  حوكمة قانون  صدور كان  

 يزال ما ذلك ومع  , الدوليين المستثمرين لدى المقبولة المستويات  إلى شركاتها حوكمة رفع معايير في

 أنشئ وقد . العولمة مزايا من كاملة استفادة تستفيد  لكي تفعله أن روسيا على مما يجب  الكثير هناك

 في الشركات   الحوكمة ممارسة ديناميكيات  وتحسين مراقبة في للمديرين للمساعدة الروسي المعهد 

 .الروسية

من   1999 منذ  الشركات  حوكمة ممارسات  وتحليل مراقبة خالل للمديرين، الروسي المعهد  تمكن وقد 
 مجال في التقدم مجاالت  أبرز من والشفافية اإلفصاح وكان المجاالت، من العديد  في التقدم تحقيق

 لالستشارات    البريطانية تيمبيست  شركة أجرت  2000 سنة منتصف وفى ،  اروسي في حوكمة الشركات 
Tempest Consultants of the UK  ًالمستثمرين بعالقات  الخاصة السياسات  لنوعية مسحا  

Investor Relations Policies أن المسح نتائج وبينت  الناشئة، األسواق دول من دولة 27 في 

 سبيل على  كى إن تى و أويل ولوك جاز، نيفت   وسورجوت  سيبنيفت، مثل  الروسية البترول شركات 

 ووضوح عمق منها المسح حددها معيارا 13 من معيارا 11 في مرتفع ترتيب  في جاءت  المثال

 الثنائية، االجتماعات  في لوجه وجها تقدم المعلومات التي وجودة للمستثمرين، المقدمة المعلومات 

 .االنترنيت  مواقع في الحوكمة عن المقدمة المعلومات  وجودة
 المالي األداء عن  التفاصيل من المزيد  السنوية وربع السنوية الروسية الحوكمة تقارير تكشف  كما

 عدد  يزدادحيث  .شمولية من المالي غير األداء يتطلبه ما رغم ،للشركات  المالي واألداء غير،

 المحاسبة ومبادئ  IAS الدولية المحاسبة معايير وفق تقاريرها تصدر الكبرى التي الروسية الشركات 

 المحاسبة معايير بتطبيق الروسية الحكومة قرار يؤدى أن المتوقعومن  ،GAAPالمعتمدة  العامة

 على ،الروسية الشركات  مجتمع في الشفافية من تحقيق المزيد  إلى 2004 سنة من اعتبارا الدولية

 المواقع من الشركات  في أكبر شفافية نحو اهدة االتجاهمش ويمكن ، المالي اإلفصاح مجال في األقل
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 صديقة أصبحت  التي والشركات  ،االنترنيت  شبكة على كثيرة روسية شركات  وضعتها التي

 .للمستثمرين

 السابق والرئيس الشركات  وحوكمة قانون  لمعهد  التنفيذي المدير - فاسيليف ديمترى  / السيد  كان لقد 

 ال ناقدا كان كما ،المساهمين من األقلية حقوق  عن المدافعين أقوى  من  – الفيدرالية للجنة األمن
 الشركات  أعطى الشركات  وحوكمة قانون   معهد  ولكن . الروسية لكبرى الشركات  الهوادة يعرف

 األولى  الدرجة من الروسية
blue chip companies  من واعتبارا .فيها المطبقة واإلفصاح الشفافية لممارسات  عالية درجات 

 بقانون  لاللتزام، فيها المطبقة الحوكمة ممارسات  عن باإلفصاح مطالبة الشركات  ستكون  2003   سنة

 وعقد  إعداد  مجال في ملحوظا تقدما الروسية الشركات  أحدثت  كماو  . الروسي حوكمة الشركات 

 االجتماعات  هذه  حضور في بحقهم المساهمين وعى مستوى  ورفع سنوية للمساهمين اجتماعات 

 الداخلية الوثائق إعداد  مجال في الشركات  حوكمة إجراءات  تحسنت  ماوك .التصويت  في والمشاركة

 أنظمة وضع مساهمة شركة كل لوائح تتضمن أن على الروسية الشركات   قانون  ينص  حيث  للشركة،

 المنتدب  والعضو اإلدارة، مجلس ولجان اإلدارة، ومجلس العامة للمساهمين، لالجتماعات  أساسية

 سياسة وإعالن الداخلية، المراجعة وخدمة المالية، وخدمة الرقابة المراجعة، ولجنة اإلدارة، ولجنة،

 جميع تنفيذ  يتم  وعندما , المعلومات  إعداد  في، تتبعها التي  للسياسة  الشركة وإعالن األرباح، توزيع

 .الشركة في تتخذ القرارات  كيف قبل ذي من أكثر المساهمون  سيفهم اللوائح هذه

 شركات  عقدتها للمساهمين اجتماعات  ففي .المستقلين المديرين عدد  في تدريجية زيادة هناك ،وأخيراً 

 أكثر إدارات  مجالس في أعضاء )مستقلين( خارجيين مديرين انتخاب  تم  2002 سنة روسية خالل

 روسية شركة أول  (OMZ)المتحد  اآلالت  مصنع وكان .الكبيرة الروسية الشركات  شركة من 70 من

 .المستقلين المديرين من إدارتها مجلس أعضاء معظم يصبح

الشركات  وثالثة أولى  LUK OILأويل   لوك وشركة  Yukosيوكوس   شركة  كشفت  2002 سنة وفى
 دقيقة بصورة وحددتا،منهما  كل ملكية هيكل عن ، البورصة الروسية في السوق  رسملة في الروسية

 أيه شركة رئيس (يفتوشينكوف  فأديم )بهما لحق ثم  .منهما كل في العليا اإلدارة  تمتلكها األسهم  التي

 . سيستيما كى إف

 المواد  شركات  إحدى (دان-بيل- ويم )شركة أصحاب  كشف ثم , القابضة الشركات  كبريات  من وهى

 الصناعة هذه في األخرى  الشركات  به تقتدي مثال لتصبح الشركة ملكية هيكل  الكبيرة الغذائية الروسية

 كان ،المعارضة زعماء من روسي شاب  وهو ديريباسكا أوليج المنغلق التقليدي رجل األعمال وحتى .

 أحدث  بتسجيل قام ( األساسية العناصر شركة  اآلن أصبحت  )التي األلمنيوم الروسية شركة يرأس

 داخل موجودة شركة وهى ،للتأمين إنجوستراخ  شركة من حصة كبيرة تمثل التي الكبرى  ممتلكاته 

 .دائما العادة كانت  كما البحار وراء فيما وليست  ،روسيا
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 من عدد  في عميقة تحسينات  إلى يحتاج الروسية الشركات  مجتمع يزال ما االنجازات، هذه ورغم

 للدمج واضحة قواعد  ووضع الملكية، وهيكل الملكية، عن اإلفصاح مثل األهمية المجاالت شديدة

 .1الفعالة والممارسات  واالستقاللية، اإلدارة، مجالس وتكوين األرباح، وتسديد  وإعادة التنظيم، والتملك،
 . مصر تجربة  ✓

  ن األكاديميي و  الباحثين  باهتمام العربية مصر جمهورية في المؤسسات  حوكمة حظيت  لقد   
  بنك وال ،والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة :مثل دولية و مصرية مهنية  لمنظمات  والممارسين

 .الخاصة الدولية المشروعات  ومركز ،الدولي

للدراسات  المصري  المركز مع بالتعاون  المالية لإلدارة المصرية الجمعية قامت  2001 عام ففي
االقتصاد   مستقبل) :بعنوان مؤتمر بتنظيم الخارجية  التجارة ووزارة  ،الدولي البنك وبرعاية ،االقتصادية

  :أهمها  توصيات  المؤتمر عن صدر وقد  (الشركات  حوكمة ممارسات  ظل في ،المصري 
حوكمة  مبادئ حول الوعي نشر على التدريب  بهدف مصر في للمديرين  إقليمي معهد  تأسيس -1

 .المؤسسات 

 المسجلة المؤسسات  تنظم أن على، مصر في للحوكمة مركز أو لمعهد  تنظيمي هيكل وضع -2

 .الجديد  الهيكلي اإلطار لهذا واإلسكندرية القاهرة في بورصتي

 التنمية بإجراءات و  االقتصادي التعاون  منظمة مع بالتعاون  الدولي البنك قام أيضا 2001 عام وفي

 الدولية المؤسسات  .(OECD) حوكمة قواعد  بتطبيق العربية مصر جمهورية التزام مدى لتقييم دراسة

 مصر في المال سوق  هيئة قامت  كما 1999 عام والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة عن الصادرة

 حوكمة مبادئ بتطبيق الخاصة الدولي البنك .توصيات   تنفيذ  لمتابعة المؤسسات  لحوكمة إدارة بإنشاء

 . الستة المؤسسات 

 ومفهوم وأهمية مصر، في المؤسسات  حوكمة وقوانين قواعد  تقييم دراسة تناولت  2003 عام وفي

 الدراسة إلى خلصت  وقد  ،الدولية للمعايير وفقا ،المؤسسات  حوكمة تطور وتقييم ،المؤسسات  حوكمة

 حوكمة المؤسسات  مجال في ملحوظا تطورا   2003 مارس وحتى 2001 سبتمبر من الفترة شهدت  أنه

 معايير المبادئ تطبيق لمستوى  اإلجمالي التقييم  في اً تحسين، عام بشكل عليه ترتب  مما ،مصر في

 معيار من اختلفت  قد  التحسن درجة كانت  وإن % 82 إلى % 65 في المؤسسات لحوكمة الدولية

 اتساقها مع لدرجة وفقا ،تنازليا مصر في المؤسسات  لحوكمة الخمس المبادئ ترتيب  تم حيث  آلخر،

  :كالتالي  الحوكمة لمبادئ الدولية المعايير

 
 للمديرين الروسي المعهد   ، روسيا في الشركات حوكمة ممارسة، 2003يوليو  1 ، بيليكوف إيجور  1

 Russian Institute of Directors (RID)  

 arabia.org-www.cipe 3-1ص ص  مركز المشروعات الدولية الخاصة ،  غرفة التجارة األمريكية واشنطن 

http://www.cipe-arabia.org/
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اإلفصاح   -4 المساهمين،   حقوق  -3 المساهمين، بين  المساواة  -2 المصالح،  أصحاب  دور  - 1
 .اإلدارة مجلس مسؤوليات  - 5 والشفافية

 ، مصر من كل  في المحلية الهيئات  مع وبالتعاون  ،الدولية المشروعات  مركز قام  2004 عام فيو 
 حوكمة :بعنوان تقرير المؤسسات بإصدار لحوكمة العالمي منتدىوال والمغرب  ،ولبنان ،واألردن

 وبعمق ،مختلف بمنهج دولة كل حالة عالج تم وقد  واألردن، ، ولبنان ومصر المغرب  في الشركات 

 الرغم على مصر في أنه إلى الدراسة توصلت  و دولة، كل في القطاع المالي تقدم لدرجة وفقا ،محدد 

 ناحية في المؤسسات  حوكمة مع التعامل تم قد  أنه إال مصرفي، على أساس المالي القطاع قيام من

 المالية األوراق سوق  تحكم التي القواعد  وضع على والمغرب  مصر وقد عملت  ،المالية األوراق سوق 

 المؤسسات  حوكمة  إدارة قامت  2005 عام أكتوبر وفي المؤسسات  الدولية لحوكمة للمبادئ وفقا

 مع بالتعاون ، المؤسسات  حوكمة ومعايير قواعد  دليل بإصدار مصر في المال سوق  لهيئة التابعة

 الهيئة أصدرت  2006 عام من نوفمبر  وفي .  المصرية  لوزارة االستثمار التابعة المديرين مركز

 وزارة عن الصادرة المؤسسات  حوكمة بمبادئ فيه بااللتزام تعهدت  بيانا المصرية المال لسوق  العامة

 .1 2007يناير أول من اعتبارا التنفيذ  حيز إدخالها على والعمل  2005أكتوبر في االستثمار
 آليات تطبيق حوكمة الشركات وبعض األطراف الرقابية التي لها   3.2
 .عالقة بتطبيق حوكمة الشركات      
واالنهيارات التي طالت كبرى الشركات في العالم ، خاصة المدرجة في ،المالية  األزمات  إن  

وروسيا  ،والمملكة المتحدة ،األمريكيةالمتحدة  ت الواليا :في دول مثل المالية ، األوراق أسواق
التقليدية في منع مسببات   األساليب لم نقل كل  إنغلب ا فشل    أثبتت ،  آسياودول شرق ،واليابان ،

غلب الجهات المعنية على المستوى  أ تلك االنهيارات والفضائح المالية ، ومن الطبيعي دفع ذلك 
غلبها  أ والتي كان  ,األزمات وراء حدوث تلك  األسباب دراسات علمية لتحديد  إجراء إلىالعالمي 

 يرتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية وخدمات المراجعة.
في السابق هدفها   أشارت والتي كما ،بالحوكمة  اآلنض عن تلك الدراسات ما يعرف لقد تمخ

تتطلب   أهدفهاتحقق كي الحوكمة  أن إالحدوث مثل تلك االنهيارات المالية ،  منع األساسي
 وإعداد عن المعلومات المالية وغير المالية ،  واإلفصاحالشفافية  أبرزهامن ، اآلليات مجموعة من 

  ، شركة كالمراجعة الداخليةالذات العالقة ب  األطراف دور    وتعزيز،    ق المعايير المحاسبية التقارير وف
 . الرقابية والمهنية  األخرى والجهات ، اإلدارةوالمراجعة الخارجية ، ومجلس ،ولجان المراجعة 

 .حوكمة الشركات  آلياتمفهوم  1.3.2

 
 في عمله يمكن ماذا :دوليا سعيا تصبح الشركات إدارة قواعد نقل عن كل من،  35-34ص ص ،مرجع سابق  ، عمر على عبد الصمد 1

فوزي ورقة عمل  سميحة العربية،  مصر جمهورية في الشركات حوكمة مبادئ، 56ص-2001، أوراق بحث عن بورصة مصر  ، مصر

 مركز المشروعات الدولية 82
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وحملة   اإلدارةبين  أالتي تستخدم للتعامل مع مشاكل الوكالة التي تنش واألساليب " هي الطرق 
 . األسهمالمسيطرة من حملة  األغلبية وبين عموما،  األسهم

 (Gibson 2003   ) التي تطبق على مستوى   واألساليب مجموعة الطرق  أنهاوالبعض يرى
 الشركات  حوكمةالشركة لحل مشاكل 

ومراقبة    ،األسهممن حملة    األقليةالحوكمة منها عدم انتهاك حقوق    آلليات   األهدافهناك العديد من  
الحوكمة على مستوى    آليات بشكل جيد ، كما تؤثر    أدائهم، واستبدالهم في حالة عدم    المديرين  أداء

بيانات   ةعن أي اإلفصاحتكفل عدم  اآلليات ، فهذه  األسهمعن المعلومات لحملة  اإلدارة إفصاح
 1."كفل حصول المستثمرين على عوائد مناسبة الستثماراتهم تصحيحة ، وكذلك غير 

إن مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات وضعت بهدف أن تكون  
يمكن استخدامها في إعداد األطر القانونية والتنظيمية ألساليب الحوكمة )  ،بمثابة نقاط مرجعية

كات ( والتي تعكس الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تتم فيها ممارسات آليات حوكمة الشر 
        المبادئ الخمسة التي تضم خمس مجاالت هي   م  1999وقد تناول اإلصدار األول سنة  ،الحوكمة  

اإلفصاح والشفافية    - دور أصحاب المصالح  –المعاملة المتكافئة للمساهمين    –) حقوق المساهمين  
لظروف البيئة  لعتها في ضوء التغيرات  يلس اإلدارة ( وتعد المبادئ دائمة التطور بطبولية مجؤ مس  –

لتفعيل حوكمة  ةيتعلق باألسس الالزم اً جديد  مبدأً  2004المحيطة ، حيث تضمنت بعد ذلك سنة 
ن يتوافق هيكل الحوكمة مع اإلطار القانوني ويحدد بدقة أو  ,جل مستوى الشفافيةأمن ،الشركات 

 ولة عن اإلشراف والرقابة .ؤ مسئوليات الهيئات المختلفة المس
التي يتم استخدامها لتنفيذ   اآلليات تضمنت مجموعة من   أنهاوبالنظر للمبادئ السابقة التي يتضح 

 2:مبادئ الحوكمة في التطبيق العملي فهناك 
القانوني    اإلطاروهي تختص بتطوير النظام القانوني بما يضمن توفير    ،القانونية  اآلليات   -1

 .حوكمة الشركات  أهدافالمالئم لتحقيق  

وليات الهيئات المختلفة  ؤ الرقابية لتحقيق حوكمة الشركات مثل التحديد الدقيق لمس اآلليات  -2
   .والرقابة اإلشرافولة عن ؤ المس

ل التنظيمي للشركات بالشكل الذي يحقق  التنظيمية والتي تختص بتطوير الهيك اآلليات  -3
 .واللجان المختلفة اإلدارةالحوكمة مثل التحديد الواضح الختصاصات مجلس  أهداف

 
غير  دراسة تطبيقية ، ريةاثر اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات على األداء المالي للشركات المص، م2009، بهاء الدين سمير عالم  1

 6مركز المديرين المصري ص ، وزارة االستثمار  ، كلية التجارة جامعة القاهرة   ،  منشورة 
 37-36ص -ص ،اتحاد المصارف العربية ، مرجع سابق  ، 2007،  عدنان بن حيدر بن درويش 2
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 ، التقارير المالية يتسم بالشفافية إلدارة جود نظام فعال و تختص ب يالمحاسبية والت اآلليات  -4
  المستخدمين التي يمكن االعتماد عليها بصورة متكافئة من جميع    مالئمةالمعلومات  الويوفر  

 في اتخاذ القرارات المختلفة  

( والخاص باإلفصاح والشفافية مجموعة من  O.C.E.D 2004 الخامس )    المبدأقد تضمن    وأيضا
ويتم التشغيل وفق   ,صفات جودة معينةااآلليات المحاسبية التي يتم استخدامها لتقديم منتج بمو 

جموعة من المعايير اإلنتاجية )معايير محاسبية( مع ضرورة تحقيق الرقابة على مراحل اإلنتاج  م
 المختلفة )آليات الرقابة على إنتاج المعلومات( ويمكن تلخيص هذه اآلليات على النحو التالي: 

عنها وفقا  واإلفصاحالمعلومات المحاسبية  إنتاج: يجب  ةالمعايير المحاسبي آليات  -أ
 . ( اإلنتاجيير المحاسبية ) معايير من المعا  لمجموعة

الجودة : يجب توافر قنوات لنشر المعلومات بموصفات جودة معينة مثل  قياس آليات  -ب 
 باإلضافة ،إنتاجهان تكون المنافع من المعلومات اكبر من تكاليف أو  ،التوقيت المناسب 

 .متها الحتياجات المستخدمينمالء إلى

من  للتأكد المراجعة  آليات يجب توافر مجموعة من  المعلومات: إنتاجالرقابة على  آليات  -ت 
 .إنتاجهاصحة المعلومات التي تم 

تستخدم لتطبيق   أنيمكن  ،اآلليات جود العديد من و  إلىلحوكمة الشركات  األدبيالتراث  أشار  
ويمكن  بالشكل الذي يالئم ظروف الشركات ، وبيئة العمل الخاصة بها ، مفهوم حوكمة الشركات 

 1فئتين :   على الشركات بين الكتاب والباحثين في مجال حوكمة   إجماعن هناك شبه أالقول ب
 .خارجية لحوكمة الشركات  آليات *  .داخلية لحوكمة الشركات  آليات  •

، حيث  اآلليات فيما يتعلق بمحتوى كل فئة ، ومدى كفاءة هذه  اومع ذلك توجد اختالفات بينهم
 -حوكمة الشركات وهي: تصنيف آلليات وجود  إلى(   Jensen 1993)  أشار
 . Capital marketالمال  رأس أسواق •

 .Legal & Political systemالنظم القانونية والسياسية  •

 . Product & Factor marketالمنتج وعامل السوق  •

 . اإلدارةمجلس  إلشرافنظم الرقابة الداخلية والتي تخضع  •

Internal control system held by board of directors. 
المختلفة    اآلليات لحوكمة الشركات، واستعرض    األدبي( فقد قام بمسح للتراث    Gillin 2006)    أما

حوكمة الشركات يمكن   آليات  أن إلى وأشارالباحثين في مجال حوكمة الشركات  هاالتي تناول
 (  4تصنفها كما في الشكل التالي ) 

 
 27-25ص -مرجع سابق ص  بهاء الدين سمير عالم. 1
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 Gillanحوكمة الشركات طبقا لتصنيف  آليات(   4 )  رقم شكلال

 (9ص، اثر اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات على األداء المالي للشركات ) بهاء الدين سمير عالم  المصدر
 

 . الداخلية للحوكمة اآلليات 2.3.2

  إلى الداخلية لحوكمة الشركات تنقسم  اآلليات  أن إلى(  Denis & mcconnell,2003) أشار  
: 

   اإلدارةمجلس  .1

أي مسئوليات يقوم   ،األدوارمجموعة من  اإلدارةلمجلس  نأ(  Stanwick,2002ترى دراسة ) 
  إلى األدواروتنقسم هذه المشروع  أصحاب بها مع 

 : ولية القانونية وتشتمل على ؤ المس -أ

 الشركات  آليات حوكمة

 اآلليات الداخلية  اآلليات الخارجية 

 الهيئات 
القانونية -

 المالية  -
 المحاسبية

المعلومات 

المتاحة من 

سوق رأس 

 المال 

الجهات 

الخارجية  

  لإلشراف
 والرقابة 

أسواق عمل 

 الشركة 

القوانين 

 والتشريعات

اآلليات 

  الداخلية
 الرقابية 

القانون األساسي 

 والئحة الشركة

 الحوافز اإلدارية 

مجلس 

 اإلدارة

 هيكل

رأس 

 المال 
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 .داخل الشركة األسهمرعاية مصالح واهتمامات حملة  -ب 

 . المالي األداءاختيار وتقيم العضو المنتدب وتقييم  -ت 

ا لهذه الموارد ، فطبقً  اعتماديةعلى نظرية  وليات ؤ وليات توفير الموارد : وتقوم هذه المسؤ مس -ث 
مع المنظمات   اإلدارةمجلس  أعضاءالنظرية يعتبر توفير الموارد للشركة من خالل عالقات 

 . اإلدارةحد وظائف مجلس  أ األخرى 

حتى   ،إذا لزم األمر ،وليات نظرية الوكالة : وهي تقوم على الرقابة والتحكم في اإلدارةؤ مس - ج
جل مصلحة حملة األسهم ، وليست للمصالح  أيتم التأكد من أن قرارات اإلدارة تتخذ من 

 الشخصية لإلدارة العليا  

يمكن    اإلدارةن ادوار مجلس  أ  شارات أف(    Heuvel,Gils & Voordeckers,2006دراسة )    أما
 مجموعات  أربع إلىتنقسم  أن

 .Control roleالدور الرقابي  -أ

ين  ي وتع اختيارو , ومكافأتها ةالتنفيذي اإلدارة أداءالتنفيذية، ورقابة  اإلدارة أعضاءويتعلق باختيار 
 . األسهمحماية حقوق ومصالح حملة    اوأخيرً الرقابة الداخلية    بأعمالالقيام    المنتدب،ومراقبة العضو  

 . Strategic roleالدور االستراتيجي  -ب 

ويتعلق بعملية وضع رؤية ورسالة المنظمة ، اختيار ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات المالئمة للمنظمة  
. 

 . Resource dependence roleدور توفير الموارد  -ت 

وتحقيق االتصال   طالخارجية, وربالموارد الالزمة للمنظمة من البيئة  ريتعلق هذا الدور بعملية توف
 ..مصالحال  أصحاب المختلفة  باألطراف

 Service roleدوار مساعدة أ -ث 

في    األسهموتمثل مصالح حملة    الخارجية،الخاصة بعمليات ربط المنظمة بالبيئة    األدواروهي تلك  
 . المجتمع

جيدة لحوكمة الشركات  آلية يعتبر  اإلدارةمجلس  أن  إلىلحوكمة الشركات  األدبيالتراث  وأشار
 منها : انتقادات ة وجد بها عد ت آليةولكنه في الواقع العملي 

يقوم   أنالشركة ، والتي من المفترض  بإدارةمن العاملين  اإلدارةمجلس  أعضاءقد يكون  -1
 .أدائهايم يالمجلس بمراقبتها وتق 

 .  اإلدارةفي اختيار مجلس  لإلدارةالتدخل القوي  -2

 .العليا اإلدارةقد يكون العضو المنتدب في المجلس هو نفسه رئيس  -3

 .على عمليات اتخاذ القرارات بالمنظمة  األعضاءسيطرة بعض  -4

 .اإلدارةمجلس  أعضاءوتعمد حجب المعلومات عن بعض  ،اإلفصاحعدم  -5
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 .  هيكل الملكية  .2

 الشركة.في  نصبتهمأ وقيمة ونسبة  المملوك،المال  أصحاب يقصد بهيكل الملكية تحديد من هم 
الهامة في   اآلليات حد أهيكل الملكية يعتبر  أن إلي(   Denis & Mcconnell,2003 ) أشار

نادر الحدوث  اً شيئ ن الفصل بين الملكية والرقابة في حوكمة الشركات يعتبر أحوكمة الشركات ، و 
)ملكية الشركات التي يتحكمون فيها (   الكليةا المتحكمون في المنظمة يكون لهم حصة من  ، فغالبً 

  تأثيرهم المواقف المختلفة للفئات المسيطرة على ملكية الشركات ، وكيفية    إلى  أيضا  اشارو أ  أنهمكما  
 الشركات  إدارةعلى 

 .سيطرة المديرين على ملكية الشركة -
تقليل إلى    يؤدي  ، التداخل بين الملكية والتحكم  أن   إلى(     Denis & Mcconnell,2003 )  أشار

رفع القيمة السوقية للشركات ،  إلىالتعارض في المصالح ) بين المالك والمديرين ( مما يؤدي 
قد ،الشركة  أسهم ا ، فملكية المديرين لجزء من ن الموقف يختلف تمامً إولكن في الواقع العملي ف

على   إيجابيق بين مصالح المديرين والمالك، مما ينعكس بشكل تحقيق نوع من التواف إلى يؤدي
كبر من  أ  اً ن ملكية المديرين تمنحهم قدر إوتعظيم ثروة المالك ، ولكن عدم التوافق ف  ،الشركات  أداء

 دني مراعاة لمصالح الشركة أدون   أهدافهمالحرية لتحقيق 
 . الملكية بواسطة مجموعة المالك المسيطرين -

على    بالتأثير   ن ن هؤالء المالك قد يقومو إالملكية بواسطة مجموعة المالك المسيطرين ، ف في حالة  
قامت هذه المجموعة باستغالل   إذاتعظيم ثروة المالك ككل ،ولكن  إلىبالشكل الذي يؤدي  اإلدارة

لكل المالك سواء موارد المنظمة لمصلحتهم ، سوف ينعكس ذلك بشكل سلبي على قيمة المنظمة 
مجموعة المالك المسيطرين بين العائد  لهنا هو المفاضلة    األساسيوالمعيار  ,  أغلبية  أو قلية ،  أ  كانوا

المتوقع من استخدام قوتهم لمصلحة جميع المالك ، وبين العائد المتوقع من استغالل موارد الشركة 
 لمصلحتهم 

 من المستثمرين  األفراد الملكية بواسطة  -

من خالل الجمعية العمومية ، ، اإلدارةعلى قرارات  التأثير)مالك الشركة(  األسهميمكن لحملة 
ا مقارنة بحجم  نصيب المالك ضئيل جدً  أصبحكانت الملكية مشتتة بشكل كبير ، بحيث  إذاولكن 

تكون ضئيلة جدا لمراقبة  األسهممن حملة  األقلية ذهه ات نوإمكان الحافز والموارد إالشركة ، ف
صعوبة التنسيق بين هؤالء المساهمين المشتتين للرقابة   إلى باإلضافة،  اإلدارةت سلوكيات وقرارا

 . 1ت والقرارا على هذه السلوكيات 
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 .الخارجية لحوكمة الشركات  اآلليات 3.3.2

التي يمارسها أصحاب المصالح الخارجيين على    ةتتمثل آليات حوكمة الشركات الخارجية بالرقاب   
الشركة ، والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية المهتمة بهذا الموضوع ، حيث يشكل هذا 

مثلة  جل تطبيق قواعد الحوكمة . ومن األأمن  ،حد المصادر الكبرى المولدة لضغط هائل  أالمصدر  
 : على هذه اآلليات ما يأتي 

 .  الحوكمة الخارجية آليات  كأحد السوق  – 1 
إذا   نه إ، حيث  حد اآلليات المهمة لحوكمة الشركات  أتعد منافسة سوق المنتجات ) أو الخدمات (   

سوف تفشل في منافسة الشركات فنها غير مؤهلة ( ،  أأو    )لم تقم اإلدارة بواجباتها بالشكل الصحيح  
س . إذن إن منافسة سوق المنتجات  التي تعمل في نفس حقل الصناعة ، وبالتالي تتعرض لإلفال

لإلدارة  نت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري ) أو الخدمات ( تهذب سلوك اإلدارة ، وبخاصة إذا كا
يكون له تأثير سيئ على   مماإلى حالة اإلفالس  سيؤول أمرها ن إدارة الشركةأالعليا ، وهذا يعني 

نه ال يتم  أ ،للتعيين ءمةما تحدد اختبارات المال امستقبل المدير  وأعضاء مجلس اإلدارة ، إذ غالبً 
قادوا شركاتهم إلى   أنأو مديرين تنفيذيين سبق ،إشغال مواقع المسؤولية من أعضاء مجلس إدارة 

 . اإلفالس أو التصفية 
للمنظمة   الفعلية القيمة بين  فجوة وجود  بمعنى ) الشركات  لحوكمة الداخلية اآلليات  فشل حالة في  

على   االستحواذ  لمحاولة الخارجية لألطراف حافز هناك يكون  (، المالك قبل من متوقعةال والقيمة
 جيًدا حافًزا يكون  قد  حدين، ذو سالح الشركة في للتحكم خارجية أطراف تدخل، إن الشركات  هذه

 المتوقعة، القيمة بين الفجوة انخفاض  إلى يؤدي مما الشركة، قيمة رفع للعمل على الشركة إلدارة

 يكون  وقد  المنظمة، على السيطرة لمحاولة الخارجية األطراف يحفز ال للشركة بشكل  الفعلية والقيمة

 لالستحواذ  محاوالت  في المنظمة موارد  إهدار إلى يدفعهم مما مراكزهم، المديرين على لخوف سبًبا

 العائد  دفع من بدال الشركات  هذه على االستحواذ  قيمة في المبالغة طريق عن ،أخرى  منظمات  على

 األسهم  حملة إلى

.( Denis & Mcconnell,2003 )1 
 . التشريع والقوانين  -2
ا ما تشكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاعالت التي تجري بين الفاعلين الذين يشتركون بشكل غالبً   

لقد أثرت بعض التشريعات على الفاعلين األساسيين في عملية   ،مباشر في عملية الحوكمة 
الحوكمة ، ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم في هذه العملية ، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم  

متطلبات جديدة على الشركات   Sarbanes-Oxly Actقد فرض قانون  ،ى سبيل المثال. فعل
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زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ، وتقوية إشراف لجنة في المساهمة العامة ، تتمثل 
ومدير الشؤون المالية   على عملية إعداد التقارير المالية ،والطلب من المدير التنفيذي مراجعةال

وعلى نظام الرقابة الداخلية ، ووضع خطوط اتصال فعالة   ،على صحة التقارير المالية الشهادة
في الشركة على المصادقة على   ولينؤ المسوتحديد قدرة  ،مراجعةولجنة ال ،الخارجي راجعبين الم

وأصحاب المصالح    ,المعامالت التي تخصهم في الشركة ، والتي قد تكون مضرة بمصالح المالكين
والمصادقة على الخدمات   ,الخارجي  راجعفي الشركة . كما أناط مسؤولية تعيين وإعفاء الماآلخرين  

 .لزبائنها  مراجعة الخارجيةالتي يمكن أن تقدمها شركات ال مراجعةغير ال
حقوق   لحماية المطبقة والتشريعات  القانونية النظم أن إلى الشركات  لحوكمة األدبي التراث  يشير  

 القواعد والضوابط من مجموعة وضع خالل من وذلك الشركات، لحوكمة جيدة آلية  تعتبر , المستثمرين

 لهذه استغالل اإلدارة من دائنين أو مساهمين، كانوا سواء ,المستثمرين أموال حماية إلى تهدف التي

 ,Jensen ) أشار) فقد  االسهم، حملة من األقلية ألموال المساهمين كبار استغالل أو ، األموال

 وحملة اإلدارة، بين مشكلة. الوكالة لحل فعاله  آلية تعتبر والتشريعية القانونية النظم أن إلى 1993

  .األسهم

 لحوكمة األساسية اآلليات  من اآللية هذه إلى أشارت  (Shlifer & Vishny 1997)دراسة  وفي 

 حوكمة نظم بين االختالف أسباب  أحد  يعتبر حيث  الشركات،
األموال،  ومقدمي المديرين بين القانونية االلتزامات  طبيعة في االختالف ،العالم مستوى  على الشركات 
 وأشار .المطبقة القانونية النظم بواسطة االلتزامات  هذه وتطبيق تفسير أسلوب  اختالف إلى باإلضافة

Love, 2002) ( Klapper &  للمستثمرين ةالقانوني الحماية توفر ،قانونية نظم وجود  أنالى، 
 التمويل على الحصول في الشركات  قدرة من تزيد  أنها كما الشركات  أداء على أساسي  بشكل تؤثر

 .1 .التمويل تكلفة انخفاض  إلى وتؤدي الالزم،
 . External Auditing   ةالخارجي مراجعةال - 3
المالية ، ولتحقيق   قوائما في المساعدة على تحسين نوعية الا مهمً الخارجي دورً  راجعيؤدي الم  

  األطرافمدى تقبلها من ، وليس  قوائمفي نوعية تلك ال مراجعة ذلك ينبغي عليه مناقشة لجنة ال
. ومع تزايد التركيز على دور مجالس اإلدارة ، وعلى وجه الخصوص لجنة ،فقط   المستفيدة منها

المستقلة والنشيطة    مراجعةن لجان الإفالخارجي واالستمرار في تكليفه ،    راجعفي اختيار الم  ةمراجعال
  األكفاء والمتخصصين في حقل  راجعينا ذا نوعية عالية ، وبالتالي اختيار المسوف تطلب تدقيقً 

  الخارجين  راجعين نجاز كل دور من هذه األدوار يستخدم الم وإل  الصناعة الذي تعمل فيه الشركة
وقد أكدت بعض المنظمات .ةالخارجي الخدمات من التدقيق المالي ، وتدقيق األداء ، والتحقق 
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 راجعاالعتبار من الم عينالداخلي ب مراجعخذ وظيفة الأضرورة بالمهنية والهيئات التنظيمية 
الصادر عن المعهد األمريكي    SAS No. 65  معيار التدقيق   فعلى سبيل المثال تطلب   .،الخارجي
عند  ةالداخلي مراجعة الخارجي أن يأخذ بعين االعتبار وظيفة ال راجعمن الم  القانونيين نللمحاسبي 

 ة الداخلي مراجعةفقد عرف وظيفة ال SAS No.78 معيار التدقيق أما.  مراجعةالتخطيط لعملية ال
االعتبار عند تقييمه لنظام الرقابة   بعينالخارجي أن يأخذه  راجعكمصدر للمراقبة يجب على الم

 .الداخلية في الشركة 
ما تقدم ذكره ، تؤثر على فاعلية الحوكمة بطرق هامة  فضال ع  ،ك آليات حوكمة خارجية أخرى  هنا

فعلى سبيل المثال   ،ومكملة لآلليات األخرى في حماية مصالح أصحاب المصالح في الشركة ،
جل محاربة الفساد  أا هائلة على الحكومات والدول ، من تمارس منظمة الشفافية العالمية ضغوطً 

جل تحسين النظم المالية  أ( من  WOTواإلداري ، وتضغط منظمة التجارة العالمية )  المالي
جل ممارسة الحوكمة فيها ويرى  أا من  ضغطً   (بازل)والمحاسبية ، وفي قطاع البنوك ، تمارس لجنة  

ن تنفيذها يتطلب وضع إطار شامل  إبسبب تنوع آليات الحوكمة وتعدد مصادرها ، ف نهأالباحث 
ن كل طرف من هذه األطراف  إإذ  ،لها ، يأخذ بنظر االعتبار جميع أصحاب المصالح في الشركات  

مثال   وخيرما بينها ضمن إطار الحوكمة .ينها تتفاعل فأا مهما في عملية الحوكمة ، و يؤدي دورً 
 .والمدقق الخارجي مراجعة ال  على ذلك التفاعل بين لجنة

 . بتطبيق حوكمة الشركات   التي لها عالقةاألطراف الرقابية بعض   4.3.2
   .لجنة المراجعة 1.4.3.2

 والمملكة وكندا، األمريكية، المتحدة الواليات  :مثل الدول من العديد  باهتمامالمراجعة   لجنة حظيت  

للدور   نظراً  بتكوينها، المهنية المنظمات  من العديد  توصى  كما ، الدول من  وغيرها  المتحدة، وأستراليا
 مصداقيتها، من والتأكد  ،األسهم لحملة واإلفصاح المالي التقرير عمليات  مراقبة في به تقوم الذي

 الملزمة التشريعات  إصدار  إلى الدول ببعض  حدا الذي األمر ، المراجعة عملية استقالل تدعيم وكذلك

 .بها العاملة المساهمة شركات  داخل لوجودها

 تعدها التي المالية القوائم  وموثوقية مصداقية زيادة هو المراجعة لجان وتكوين إنشاء كان الهدف من  

 بكفاءة بها القيام المنوط بمهامها  للقيام العليا  اإلدارة لمساندة وكذلك ، والمستثمرين للمساهمين اإلدارة

 جودة تحسين وكذلك   ،الخارجي جعالمرا واستقاللية وحماية  ،الداخلي المراجع دور  ولتدعيم وفعالية،

 .المراجعة عملية أداء كفاءة رفع من يترتب عليه. وما الداخلية، الرقابة نظام أداء
 
 

  المراجعة بلجنة التعريف ✓
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 باإلضافة  ،المهنية المنظمات  إحدىوهو ما أوردته  ،يمكن االستعانة بأهم التعريفات للجنة المراجعة  

 سبيل  فعلى .الموضوع بهذا المهتمين الكتاب  ألحد  آخر تعريف إلى

  القانونيين للمحاسبين الكندية  الهيئة عرفت "  المثال

 The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) بأنها المراجعة لجنة 

 السنوية قبل المالية القوائم مراجعة في مسؤولياتهم  تتركز الذين الشركةمديرين  مكونة من لجنة

 وتتلخص  اإلدارة، ومجلس بين المراجعين وصل  حلقة المراجعة لجنة وتعد  .اإلدارة مجلس إلى تسليمها

 الداخلية الرقابة وكذلك المراجعة، ونتائج  ونطاق الخارجي، المراجع ترشيح  مراجعة  في  نشاطاتها

 وجميع للشركة،

 إلى ثالثة من بأنها لجنة مكونة  Marrian, 1988)عرفها)   بينما . .للنشر المعدة المالية المعلومات 

 القوائم مراجعة أعمالها أهم ومن .المالية لإلدارة  التنفيذية بالمسؤوليات  مكلفين غيريرين مد  خمسة

 من  المراجعة ونتائج  للشركة، والمحاسبية الداخلية الرقابة  نظام فعالية  مدى من التأكد  وكذلك المالية،

 .1"المراجع  أتعاب  وتحديد  ترشيح بشأن التوصيات  وإعطاء والخارجي، الداخلي المراجع قبل
 . ودور لجان المراجعة أهمية ✓
القصور الواضح    أظهرت والتي  ،لحاالت الفشل والتعثر التي تعرضت لها العديد من الشركات  نتيجة  

العضو المنتدب بجميع   أو اإلدارةمجالس  أعضاءوانفراد بعض  ،الشركات  إدارةمجالس  أداءفي 
كان من نتائجها زيادة الضغوط على   تيهذه الشركات وال إدارةوليات والصالحيات في ؤ المس

جعلت دور المراجع الخارجي    كماالتنفيذية بتبني وجهة نظرها ،    اإلدارةالخارجين من قبل    المراجعين
طبيعة تكوينها من   نتيجة فعالة  أداة هي ن لجنة المراجعة إ في المراجعة المالية ،عليه ف اً محصور 
  أن ، كما أدائهاالتنفيذية من خالل الرقابة على  اإلدارةعلى  اإلشرافيودورها  نتنفيذيي غير  أعضاء

 وأسلوب ،طبيعة تناولها وتعاملها مع الموضوعات والمشاكل التي تطرح عليها تتم بطريقة موضوعية  
  أنتناول هكذا موضوعات ، بحيث يمكن اعتبار في  اإلدارةمجالس  أسلوب يختلف عن  ،متعمق

لمنع وقوع المخالفات من قبل السلطة التنفيذية   األولية واألدوات الوسائل  إحدىلجنة المراجعة هي 
 . ولياته الرقابية بكفاءة وفاعلية ؤ في تنفيذ مس اإلدارة ، حيث تساعد مجلس 

  األطراف  إلىوالتي يمكن تقديمها  ،لجنة المراجعة تنشأ من المنافع المتوقعة منها ةأهمي إن" 
الشكل التالي )  األهميةويوضح تلك ،زيادة الثقة في التقارير المالية  إلىفوجودها يؤدي  ،المختلفة

5 " ) 2. 
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 ( أهمية إنشاء لجنة المراجعة  5الشكل رقم ) 
 ( 16ص حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،لمان يمصدر )محمد مصطفى سال

 
، اإلدارةا في حوكمة الشركات ، وهي لجنة دائمة منبثقة من مجلس  ا هامً تلعب لجنة المراجعة دورً   

وتجتمع معظم لجان المراجعة كل ربع  ن تنفيذيي غير  أعضاءال يقل عن ثالثة  وتتكون من عدد 
نجاح    نأفي حوكمة الشركات ، ويذكر كثيرون    األساسيةسنة ، وتعتبر لجنة المراجعة من الركائز  

  أو دور  أوالشكل  أو جاح لجنة المراجعة  والفشل في العضوية حوكمة  الشركات، يعتمد على ن
كل لجنة مراجعة  إنحدوث فجوة في حوكمة الشركات ،  إلىالتزام لجنة المراجعة يؤدي  أوكفاءة 

 أمرهناك حجم واحد يناسب الكل  يكون  أنبمعنى  ،ستكون مختلفة تماما عن غيرها من اللجان
القول  انه يمكن إال ،م مواثيق لجنة المراجعة ليست معياريةمعظ  أنغير واقعي ، وهذا السبب في 

 1: دخل فيه المكونات التالية ت  أندور لجنة المراجعة يمكن   إن
 . عملية المراجعة الخارجية (1

 اآلتية:فانه يكون مناسبا في المجاالت    ،وعمل توصيات للمجلس  ،لفحص عملية المراجعة الخارجية
 .أدائهيم ي تق  أساسعلى ، ومدى االحتفاظ بالمراجع الخارجي  أجورين وتحديد ي تع •

 . شروط خاصة فيه ة وأي مراجعة خطاب االرتباط  •
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 .العمل خالل السنة وجداولوطريقة ،النظر في خطط المراجعة الخارجية  •

 . من المراجعة الخارجية تكمل كافة جوانب خطة المراجعة التأكد  •

التي تفسد هذا االستقالل يتم   األمورن كل أو ،المراجع الخارجي مستقل  أنمن  التأكد  •
 .معالجتها بشكل سليم

التي يثيرها المراجع الخارجي يتم معالجتها بشكل سليم من جانب  األمور أنمن  التأكد  •
 . اإلدارة

العمل ب االستشارات بخالف المراجعة ، وجعل لجنة المراجعة توصي  تعاب أمراجعة  •
 . يقوم به المراجع الخارجي أنب ال يج أوالذي يجب  اإلضافياالستشاري 

 . القوائم المالية (2

 :والقيام بما يلي ،وتقرير المراجع المتعلق به ،يجب النظر في القوائم المالية
 . العليا كلما كان ذلك مالئما اإلدارةمناقشة القوائم المالية مع  •

 . ن يوافق المجلس على القوائم الماليةأالتوصية ب •

التقديرات   االمحاسبية المستخدمة وتقدير المجاالت التي استخدمت فيهالنظر في السياسات   •
 . المحاسبية 

توفير التقرير السنوي للمعلومات التي يحتاجها المساهمين والمستخدمين   ىتقدير مد  •
 ون. اآلخر 

 . لتحريف في التقارير الماليةلكان هناك مجال  إذاالنظر فيما  •

 نظام الرقابة الداخلية (3

تقديم تقرير عن نظم الرقابة  ب اإلدارةنظام الرقابة الداخلية ومتطلبات النظر في كفاية  •
 .الداخلية 

 .الخارجي والداخلي بخصوص مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ينالتشاور مع المراجع •

 يؤثر على القوائم المالية  ،الحصول عل تقارير خاصة عن أي انتهاك للرقابة الداخلية •

 .مراجعة عن الرقابة الداخليةلل اإلدارةمراجعة خطاب  •

  ،األساسيةعن المخاطر    نالتنفيذيي مراجعة البيئة العامة للرقابة في المنظمة وتقرير المديرين   •
 .المصممة لتقديم رقابة داخلية فعالة  األساسية واإلجراءات 

 .تقدير اللجنة عن فاعلية المراجعة الداخلية  •

 .في الوقت الحالي أو،من تاريخ الميزانية  جوهريةتطورات   ةتقرير تنفيذي عن أي •

 .المراجعة الداخلية  (4

 : يلي   ما الشأنتتولى لجنة المراجعة بهذا 
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تعمل وفق  خليالد اوظيفة المراجع  نأوضمان  ،ن المراجع الداخليييالمشاركة في تع •
 . المعايير المهنية

  إلدارةاالستراتيجي  األساستوفر  وأنها،المراجعة الداخلية ورسالتها أهدافمراجعة  •
 .المخاطر

 . المراجعة الداخلية وتنظيمها أنشطةعلى  شرافاإل •

عن التقدم الجاري في تحقيق    تقاريروالحصول على    ،العام للمراجعة الداخلية  األداءمراجعة   •
 . لألداءالمحددة  األساسيةالمؤشرات 

 واإلدارة  اإلدارةومجلس    ،اتصاالت جيدة بين المراجعين الداخليين والخارجينضمان وجود   •
 . الذي يرفع من مستوى المراجعة الداخلية اآلمروهو 

تضمن    أن  :حصرالالذكر ال    سبيل   ال يسع المجال لذكرها ، على  أخرى دوار  أمراجعة عدة  وللجنة ال
تتم بما يتفق مع الطرق المهنية   وأنها ،ةالمخاطر بالشرك إلدارةلجنة المراجعة وجود نظام فعال 

 ،الموجودة واإلجراءات  ،على النظم اإلشراف رهااأدو من  وعنها ، رتقاريهناك  يكون ن أو  ،السليمة
  واإلنفاق فحص التمويل    اوأخيرً   ،بالشركة  واإلجراءات لضمان التوافق مع النظم والسياسات والقوانين  

علمية   أسسونظام موازنات مناسب ومبنى على ،كون هناك تقارير مالية جيدة ت بحيث بالشركة 
 .الدخل والوضع المالي للشركة رتقاريكون هناك مبالغة في تبحيث ال  
 . المراجعة الداخلية 2.4.3.2

 مستوى  كفاءة ورفع تطور  أصبح فقد  وعليه ،الحوكمة ومقومات  ركائز أحد  الداخلية المراجعة تعتبر  

 المراجعين معهد  قام لذلك ,الحوكمة إلطار رئيسي  دعم بمثابة الداخلية، للمراجعة  المهني األداء

 من قاعدة فراتو  إلى باإلضافة  ،الداخلية المراجعة وظيفة التي تحكم  المبادئ تقييم بإعادة ،الداخليين

 الداخلي، للمراجع المهني األداء وتطوير كفاءة رفع ،بهدف الضرورية الالزمة والمهارات  المعرفة

 . التنافسي السوق  في المراجع الداخلي مهنة مكانة وتعزيز
تمثل وظيفة دعم هامة لإلدارة ولجنة المراجعة    ,إن وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة األعمال اليوم

الموارد و  ,وعندما يتم تدعيمها باألفراد المؤهلين ,والمساهمين ,والمراجع الخارجي ,ومجلس اإلدارة,
ا في تطبيق حوكمة الشركات الفعالة ، حيث تضمنت  ا أساسيً فإنها يمكن أن تلعب دورً  ,الكافية

تقديم    م1999( سنة    IIAالمراجعة الداخلية وفق التعريف الصادر عن معهد المراجعين الداخلين )  
تقيم نظم الرقابة   من خالل ، واإلدارة العليا ,لكل من اإلدارة التنفيذية ,خدمات تأكيدية واستشارية

وفعالية عملية إدارة المخاطر ، حيث ترتبط هذه الخدمات بإجراءات تتعلق بتطبيق حوكمة    ،الداخلية
 الشركات

 و :نشاط مستقل أنهاعلى IFACI  الداخليين والمستشارين  للمراجعة الفرنسي المعهد  عرفها كما و"
 بها، تقوم  التي العمليات  في تحكمها درجة حول للمنظمة ضمانات  إعطاء إلى يهدف, موضوعي
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 صياغة ت تم فقد  2001 عام في أما،  المضافة القيمة خلق في والمساهمة للتحسين نصائح تقديم مع

 تأكيدي موضوعي، مستقل،نشاط    أنها   على تعريفها وتم،الداخلية المراجعة مهنة لممارسة جديد  دليل

 على المؤسسة يساعد  وهو عملياتها، ولتحسين ,للمؤسسة قيمة إلضافة مصمم استشاري  ونشاط

 حوكمة و المخاطر، وإدارةالرقابة. . فعالية وتحسين لتقييم ودقيق منظم منهج بإيجاد  أهدافها تحقيق

 نظام وتقييم وفحص  ,التكاليف خفض  خالل من للمؤسسة قيمة إضافة أجل من المؤسسات تعمل

 أهدافها تحقيق على المؤسسة ة ومساعد  عملياتها لتحسين يلزم ما اقتراح على والعمل الرقابة الداخلية،

  عمليات  وتحسين تقييم طريق :عن  

 Risk Management المخاطر إدارة -

 Control. الرقابة -

 . Corporate Governance  "1 المؤسسة حوكمة -

 وتزايد ، مجال عملها تسعا كما األخيرة السنوات  في واضحاً  نمواً  الداخلية المراجعة وظيفة شهدت  لقد  

 ،وااللتزام والدقة والكفاءة الحماية أنشطة تحقيق  في بأهميتها  الشركات  بمختلف  العليا  اإلدارة اعتراف
 التقليدية األنشطة ولتحقيق .للشركة االقتصادية القيمة تعظيم في التقليدي غير دورها عن فضالً 

 نظام وتنفيذ  تصميم وليةؤ مس  إدارة المنشأة تتحمل ,عالية بكفاءة الداخلية للمراجعة التقليدية وغير،

 بمراقبة تقوم المنشأة  إدارة بأن لهم معقول ومقبول تأكيد  وتوفير المساهمين ثقة لدعم ,الداخلية الرقابة

 على الحكم مسئولية  أن  من الرغم وعلى بصورة مناسبة،  المختلفة والمشروعات  واألنشطة البرامج

 لها يجوز أنه إال ,اإلدارة عاتق على األول المقام فى  تقع الداخلية الرقابة عناصر وفعالية كفاية مدى

 بعديها في الداخلية الرقابة بنظام االلتزام مدى اختبارات  القيام بإجراء في الداخلي المراجع تفوض  أن

 ..واإلداري  المالي
 إدارة  أجل من المراجعة لجنة و ،اإلدارة مجلس مع بالعمل الداخلية المراجعة تقوم  

  الوظيفة  هي ةالداخلي المراجعة تكون  أن المحتمل من و ككل، الداخلية الرقابة فعالية و ,المخاطر
   :تتولى و  الرقابة و بالمخاطر عميق فهم لها يكون  التي الشركة داخل الوحيدة

 .الشركة في العاملين كل على الرقابة و المخاطر إلدارة المشورة تقديم  -

و  ,األساسية الرقابة فاعلية و كفاية مدى عن اإلدارة لمجلس موضوعي و مستقل تأكيد  تقديم  -
 ليس بها كبيره شركة نجد  أن الصعب  من نهإف لذا الشركة، كل في األخرى  المخاطر دارهإ ةأنشط

 .ةداخلي ةمراجع
 .الداخلية  المراجعة عمل نطاق ✓
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 وتحسين قيمة إلضافة ،استشاري  و ،موضوعي و ،مستقل تأكيد  بمثابة الداخلية المراجعة نشاط يعتبر

 ,وملتزم منتظمدور  بإيجاد  أهدافها تحقيق في للشركة الداخلية المراجعة تساعد  و الشركة، عمليات 
 .الرقابة و المخاطر أداره فاعلية تحسين و لتقييم

 :1يلي ما الداخلية المراجعة وظيفة توفر أن ينبغي

 .رصدها و الهامة المخاطر على للتعرف كافيه اإلدارة عمليات  بأن تأكيداً   -

 .المقررة الداخلية الرقابة نظم مع المنفذة العمليات  اتساق -

معلومات  يتلقى اإلدارة مجلس بإن التأكد  و المخاطر ةأدار  عن مصداقية ذات  معلومات  -
 .اإلدارة  من موثوق  و صحيحة

عليها   سلطت  التي األمور و المخاطر تقييم  أساس على الداخلية المراجعة  خطه قيام من البد  -
  تقتصر  ال حتى مستمرة عمليه المخاطر عملية تقييم يكون  أن يجب  و الضوء المراجعة لجنة
 األمر هذا يتم أن و ,المتوقعة المخاطر إلى تمتد  أن يجب  بل, الحالية المخاطر على فقط

 .األقل سنويًا على

 .الداخلية المراجعة ةخط على المراجعة لجنة توافق أن ينبغي -

 ،المنشأةلعمليات  تأكيدات  تقدم التي األخرى  الوظائف مع الداخلية المراجعة وظيفة تنسق أن يجب 
 و ،التوافق و التشغيلية  الرقابة و المالية للرقابة صحيحة تغطيه وجود  لضمان خارجياً  أو داخلياً  سواء

 .الجهود ازدواجية عدم لضمان

حد األطراف الداخلية أاعتبارها  بلبعض من كتب عن المراجعة الداخلية    ويرى الباحث بعدما تطرق 
به من   بما تقومن المراجعة الداخلية لها دور في حوكمة الشركات، وذلك أ نه يمكن القول بأ، 

العمل مع مجلس و  ,في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية , مساعدة الوحدة االقتصادية
من خالل ,المخاطر والرقابة عليها  في عملية حوكمة الشركات  من اجل إدارة المراجعة اإلدارة ولجنة

الداخلية للوحدة االقتصادية ، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقاللها   تقييم وتحسين العمليات 
 .المراجعة لرئيس مجلس اإلدارة واتصالها برئيس لجنة وتبعيتها

 .المراجعة الخارجية  3.4.3.2
حيث ظهر دور جديد   ,المتقدمةقد بدأت تتالشى لدى الدول    للمراجعة الخارجية  التقليدية  النظرة  إن 

والمساهمة  ,اعلى الشركات عمومً  الهامة الرقابيةالسلطات  إحدى اباعتباره  ,للمراجعة الخارجية
لتقييم مدى قوة  رومعيا ةهام  ةمن ركيزة اقتصادي التجاريةا لما تمثله الشركات نظرً ، بشكل خاص 

وقد استغرقت دراسة مفاهيم الرقابة على  ، الرأسماليظل النظام  فياقتصاديات الدول وتقدمها 
  ة آليات رقابة فعال إيجاد  ةبغي ،عمل الشركات وقتا طويال لدى الباحثين والحقوقيين واالقتصاديين
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معظم  وأقرت  ،وخصوصًا الشركات المساهمة ،الكبرى  االقتصاديةتخضع لها الكيانات ، ةومتعدد 
  ، لإلشراف على االقتصاد ككل  ةمعين ةتدخل الدولة بدرج ضرورة ب العالم  في االقتصادية األنظمة 

كالبنوك   ةهياكل حكومي فيتمثلت ,بهدف وضع نظام رقابة خارجية  المختلفة فصدرت التشريعات 
( عام  Iوتترجم ذلك من خالل اتفاقيه بازل )  ،العالقةوالوزارات ذات    ،المال  أسواقوهيئات    المركزية

(  II( اتفاقية بازل )2004يونيو )  فيتشديد الرقابة على البنوك وأعقبتها    إلىتهدف    والتي(  1974)
وما  ,السوق  في  واإلفصاحوتبنى الشفافية ،المال  رأسكرست التنظيم والرقابة على كفاية  التي

  أسندها  التي التشريعية  األدوار فيتجسمت  ةورقابة داخلي ،من دور هام فيها المحاسبيةللرقابة 
 . اإلدارات ومجالس   العامةمباشرة عبر الجمعيات  ةالتشريع للمساهمين بصف

الت و للمساهمين بحيث ت ةتحقيق رقابة وحماية كافي  فيثبت قصور هذه الهياكل أالواقع  أنغير 
فظهر قانون   ،ورؤساء المؤسسات والشركات  يرين الفضائح المالية للشركات الكبرى وانحرافات المد 

(SARBANES - OXLEY( سنه )2002 )الثقة  إعادةسعى لتشديد المسؤولية بهدف  والذي  
واستقاللية    ،تهامبادئه تكريس صحة الحسابات ودق  أهم  وكان من  ،الماليةالمساهمين واألسواق    إلى

وما   ،المراجع الخارجي في والمتمثلة آلية الرقابة غير المباشرة  إلىوتم اللجوء  ،الحسابات  مراقبي
  إلي  اإلشارة وتجدر نسبيًا  .العهد  ةحديثمكاتب المراجعة ،ف ،هام رقابييقوم به من دور  أنيمكن 

  ، الكبرى   ةواالقتصادي  المالية  مات األز عليها بعد    األضواءوسلطت    ,أهميتهاارتبطت    كاتب أن هذه الم
  أخرى مرة  وأبرزت ( 2008) أغسطس  فيالعالم  ت جتاحالتي ا األزمة المالية العالمية ببعيد  وليس

على نشاط الشركات  الرقابيةوالوقوف بجدية من مسألة األجهزة  ،النظر إعادة إلى الحاجة
 .والمؤسسات المالية 

 من الشركة، وبين  اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس بين كواسطة يعمل الحسابات  مدقق أضحىلقد   

  تصحيح  بهدف لإلدارة النصح يقدم الوقت  نفس وفي الشركة، حالة على  المتعاملين إطالع أجل
 على باالعتماد  ،الشركة في بها يقوم التي المراجعة طريق عن تحدث  قد  التي والتالعبات  األخطاء

 االختصاص  ي وذو  االقتصاد  خبراء يجمعالرقابة  أنظمة فاعلية الختبار .خاصة إجراءات  وسائل

 شخص  بها يقوم ،شامل فحص  وعملية إجراءات  مجموعة تعني الحسابات، تدقيق عملية أن على،

 إذاما  بيان يستهدف محايد  مهني رأي إلبداء الحسابات، أو للسجالت  أشخاص  مجموعة أو ,مؤهل

 بصورة والسجالت  المحاسبية بالدفاتر مقيدة حصلت  التي والمبالغ أنفقت  التي المصروفات  كانت 

 المحاضر يؤكد  وهنا .محددة زمنية فترة في صحيحًا، تقييماً  قيمت  األصول كانت  ما وإذا صحيحة،

 وفعالية  كفاءة مدى على للحكم هامة وسيلة التدقيق  أن نجم منذر .د  بيرزيت، بجامعة التجارة كلية  في

 بيانات  من األنظمة هذه وإلدارةالمختلفة، االقتصادية للمنشآت  الداخلية والرقابة الضبط  أنظمة
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 هذه مخرجات  وعدالة صحة على الحكم من ذلك يتبع وما خاصة، وسجالت  وحسابات  ومستندات 
 .1مالية  وبيانات  قوائم من األنظمة

 .المراجعة الخارجية فاعلية ✓

  العمليات  جميع أن من د كالتأ حيث  من ، الخارجي التدقيق أهداف تحقيق في الفاعلية هذه تتمثل  
 المالية  البيانات  عامًا،وبأن قبوالً  المقبولة المحاسبية والمبادئ للقواعد  وفقاً  تسجيلها تم المالية المحاسبية

 لنتائج البيانات  هذه تمثيل بعدالة يشهد  المدقق تقرير وبأن بالدفاتر، الواردة للبيانات  مطابقة المنشورة

 السلوك وقواعد  التدقيق معايير إلى استناداً  معين، تاريخ في المالي زكمعينة،والمر  فترة عن األعمال

 األخطاء من البيانات  هذه خلو مدى عن التقرير  يعبر وبأن المالئمة، الكافية التدقيق وأدلة ,المهني

 .  اإلدارة تعدها التي المالية البيانات  في اطئخ رأي إعطاء وعدم المادية، والتحريفات 

 :الخارجي التدقيق لفاعلية األساسية العناصر 

 :التالية  بالعناصر صلة على الخارجي التدقيق فاعلية إن

 .المدقق استقاللية*     .التدقيق أعمال على الجودة رقابة .

 .المدقق مؤهالت  .*                       .المدقق أتعاب  .

 . 2(ةكالشر  أعمال تدقيق في يقضيها التي الزمنية المدة أي )المدقق استمرارية

 و تكوين ,المالية القوائم أساس تشكل  التي األساسية  العمليات  اختبار إلي الخارجي المراجع يسعى  

 المالية القوائمتنتج  التي النظم تلك على االعتماد  يمكن و المالية، القوائم عدالة مدى عن محايد  رأي

ة  محاسبي  و نظم ،ةفعال ةداخلي ةرقاب نظم توجد  عندما االختبارات  نطاق و ,العينة حجم تقل حيث ,
كانت  إذا عما لإلدارة المشورة تقديم إلى أخرى  جهة من الداخلي المراجع يسعى حين في، سليمة

 ن المراجعإف الغرض  لهذا و ،الداخلية الرقابة و المخاطر دارهإل سليمة نظم ذات  الرئيسة عملياتها

 أن و في النظم، ضعف نقاط  أي تحديد  و  تقييم من للتأكد  الناتجة  الصفقات  باختبار يقوم الداخلي

 عن للمحاسبة من كونها أكثر المستقبل في المنشأة ازدهار لضمان األصل في ةمصمم النظم هذه

 النظم تلك الخارجي يستخدم  المراجع  أن بناء على ما سبق  واضحاً  يكون  أن يجب  و ،األنشطة

 الداخلية المراجعة نإف على العكس و ،المالية القوائم في الواردة األرقام من  للتحقق مختصر كأسلوب 

 3- النقاط هي: أهمن إ فوعليه  أهدافها تحقيق من المنظمة تمكن التي الرقابة نظم بجميع اأساسً  هتمت

 يستخدمون و  المحاسبي المهني التنظيم في أعضاء ة عامة بصف ن و الخارج المراجعون  يكون  -
 .المسجلة الشركات  حسابات  لمراجعة الشركات  قانون  ظل في

 
مجلة اقتصادية متخصصة تصدرها سوق  ، دور المدقق الخارجي على محك األزمة المالية، م2009 ، مجلة سوق المال الفلسطيني  1

     10-4، ص ص :   م 2009د الثاني عشر, تشرين أول لعد، فلسطين لألوراق المالية
 الخارجي للشركات التدقيق فاعلية تحسين متطلبات توفير على التدقيق مكاتب حرص مدى ، م 2008  ، الجعافره محمد مفلح محمد إ2

 12ص ، والمالية  اإلدارية العلوم كليةالعليا  للدراسات األوسط -الشرق جامعة غير منشورة ، رسالة ماجستير  ، األردنية العامة المساهمة
 21ص ، مرجع سابق ، اشرف حنا ميخائيل. 3
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  تقوم  التي للمساهمين، السنوية العمومية الجمعية خالل من  الخارجيين المراجعين  تعيين يتم -
 أمورة أي لمناقشة العمومية الجمعية حضور الخارجي للمراجع حقوي ،تعابهمأ بتحديد  أيضا

 اإليضاحات  و المعلومات  و الدفاتر جميع على االطالع له يحق كما ،بالمراجعة متعلقة

 .المالية بالقوائم المتعلقة

 االتهماستق تقديمهم عند  عليهم يجب  و باالستقاللية، الخارجيون  المراجعون  يتمتع أن و البد  -

، الجديد  للمراجع تقديمهاو  االستقالة إلى  بهم أدت  و،  واجهتهم التي بالظروف بياناً  يقدموا أن
  طبيعة  يعكس مناسباً  تقريراً  يضع سوف المراجع نإف ،المالية القوائم في ةمشكل وجود  عند 

 :يلي كما المشكلة

 على القوائم المالية   التأثير 
 أساسي  جوهري  المراجع  رأى

 الرأي إبداءامتناع عن  خاضع الحتماالت  التأكد عدم 
 رأى عكسي  باستثناء الموافقةعدم 

 
  ، بكثير من التفصيل خالل الفصل التالي إليهاتطرق الالمراجعة الخارجية سيتم  أن إلى وهنا نشير 

الرقابية الخارجية   األطرافحد أاعتبارها بوعليه تم توضيح لمحة مبسطة عن المراجعة الخارجية 
في السابق من   أشار الباحث فقد ,ات ن دورها ال ينفصل عما تسعى له حوكمة الشركأو ,للشركات 

تخضع   أن ، األساسيةحد مبادئها أحد متطلباتها و أفي  ضمنتت أنهامبادئ الحوكمة ل سرد  خالل
وتتوفر فيه كل الشروط المهنية    ,تتم بواسطة مراجع خارجي مستقل  و  ، خارجيةاللمراجعة  لالشركات  

 . وظيفة المراجعة  ألداء
تالي ، بتوضيح دور المراجعة الخارجية في الحوكمة ، الباحث خالل الفصل الوعليه سوف يقوم    

وذلك بعد أن قام الباحث بتوضيح مفهوم الحوكمة بشكل موسع ، فمن المفترض توضيح أوال عالقة  
المراجعة بالحوكمة ، ثم ثانيًا محاولة التعرف للدور الذي يمكن أن تقوم به المراجعة في تدعيم  

 ، وهذا ما يسعى إليه الباحث من خالل الفصل القادم. حوكمة الشركة 
 

 .الخالصة 4.2
، ودول  األمريكية والواليات المتحدة ،وروسيا  آسيافي دول شرق  األخيرةالمالية  األزمات  أدت   

المديرين   ومكافآت ، والفجوة بين مرتبات  اإلدارة والمالي وسوء  اإلداري ، والتي فجرها الفساد أوربا
المال،وذلك   رأسالصعوبة في الحصول على    إلىتلك الشركات،  أداءوبين  ،في الشركات    نالتنفيذيي 

  ؤ طوااالنهيارات المالية هو تقصير وت أسباب ن من ألعدم ثقة المستثمرين في الشركات ، خاصة و 
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تجاه مهنة   ألخالقية ا غير سلوكيات ،المتمثل في البعض مكاتب المراجعة الخارجية العالمية 
 المراجعة من خالل مراجعة حسابات تلك الشركات الكبرى . 

تضمن  ،رشيدة    إدارةتدار بواسطة    أنهاتثبت لهم تلك الشركات    أنن المستثمرين يحتاجون  إوعليه ف
والبنك   ،وتحافظ عليها، ومن خالل التعاون الذي حدث بين منظمة التعاون االقتصادي  ،لهم حقوقهم

تمثل منهج حوكمة  ،تستحدث كل فترة مبادئ ومعايير للحوكمة    بدأت لنقد الدولي  وصندوق ا  ،الدولي
 .الرشيدة اإلدارةالشركات لتقيم 

من األسس   الً متكام  اً وخلص الباحث إلى تطبيق حوكمة الشركات بصورة صحيحة يتطلب إطار   
لدولي ، حيث والمبادئ ، وهو ما تم التركيز عليه من خالل االهتمام بالحوكمة على المستوى ا

وليات لألطراف المختلفة في حوكمة ؤ المنظمات المبادئ التي تحكم األدوار والمسمن أصدر عدد 
نه مع مرور  أ  معتلك المبادئ كانت اختيارية في التطبيق ،  أن  تجب اإلشارةنه أالشركات، إال 

نتها األسواق  خاصة في عديد الشروط التي تضم,الوقت أصبحت أشبه بالقواعد اإللزامية للشركات 
ويرى الباحث أن تطبيق الحوكمة يعتمد على قوة وسالمة نظم   .والبورصات المالية حول العالم 

وان هنالك آليات لتطبيق الحوكمة  ،والمراجعة الداخلية والخارجية    ,الرقابة المتمثلة في لجان المراجعة
استخدام  أنظر الباحث وحماية مصالح كل األطراف والتساؤل الذي يطرح نفسه من قبل وجهة ن،

آليات لتطبيق الحوكمة واالعتماد على األجهزة الرقابية ذات الجودة العالية يتطلب تكلفة أو تضحية  
مادية فهل المنفعة التي تعود على أصحاب المصالح تفوق تكلفة تلك الوسائل المستخدمة في  

 ؟. تطبيق حوكمة الشركات 
 
 

 الفصل الثالث
 

 .الخارجية ودورها في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.المراجعة  
 

 .مقدمة 1.3
 .حوكمة الشركات وفق متطلبات المراجعة الخارجية  تطور 2.3

 .عالقة المحاسبة والمراجعة بحوكمة الشركات 1.2.3

 تطور مهنة المراجعة الخارجية في ظل أهداف ومتطلبات حوكمة 2.2.3
 .الشركات        
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 .بحوكمة الشركات وعالقتهاجودة المراجعة الخارجية . 3.2.3
 .ة المراجع الخارجي ودورها في تطبيق حوكمة الشركاتيلؤو مس 3.3

  .لية المراجع الخارجيؤو نظره عامة عن مس 1.3.3
 .الليبيةولية المراجع الخارجي من خالل التشريعات ؤ مس 2.3.3

 تطبيق حوكمة ظل االلتزام ب لية المراجع الخارجي فيؤو نطاق مس 3.3.3
 .الشركات       
 ا  نطاق مسئولية المراجع الخارجي في ظل االلتزام بتطبيق الحوكمة وفقً  4.3.3

 .لمعايير المراجعة الدولية        

 .دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 5.3.3

 .الخالصة 4.3
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة  1.3
  وأصحاب حوكمة الشركات هو حماية وضمان حقوق المساهمين  أهداف  أهممن  أصبحلقد   

التي   األطرافوالمساءلة لكل  ،العادل واإلفصاح ،، والعمل على تحقيق الشفافيةاآلخرينالمصالح 
  أهم حد أمهنة المحاسبة والمراجعة والهيئات المكونة لها  أنلها عالقة بحوكمة الشركات، وبما 

  أن ن مهنة المحاسبة والمراجعة يمكن  إف  وبصفة عامة   ،  األهدافالقادرة على تحقيق هذه    األطراف
المستفيدة من حوكمة الشركات من خالل مبادئ ومعايير    لألطرافتساهم في تحقيق النتائج الجيدة،  

 وسلوكيات المهنة. وآداب 
رى الشركات العالمية ،  كب انهاروالتي تسببت في  , وبعد ظهور المخالفات المحاسبية والمالية  

  المهم  ودورها ,حد الجهات الرقابيةأالشكوك تحوم حول مهنة المراجعة الخارجية باعتبارها  بدأت 
 ةولؤ كبر مكاتب المراجعة العالمية كانت مسأ  أن  وذلك على اعتبارفي منع تلك المخالفات المالية ،  

 ،جعة من وجهة نظر المجتمع الدوليعتبرت مهنة المراوعليه ا   ،  أمريكاعن انهار شركات كبرى في  
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الشريك الرئيسي مع إدارات الشركات في تطبيق حوكمة الشركات أو اإلدارة الرشيدة الناجحة ، ومن  
اعتبارها الجهة الرقابية التي سوف تحقق اإلشراف  االهتمام على المراجعة الخارجية ب هنا تركز 

 .والرقابة الفعالة على سلوك وتصرفات إدارات الشركات 
ين يتمتعون بنفس الخاصية  ي ن المراجعين الخارجإف  ،لطبيعة الرقابية لمفهوم حوكمة الشركات لونظر  

ولياتها  ؤ وتزيد من مس ,أو الطبيعة الرقابية ، وهذا ما جعل المراجعة الخارجية تتطور في معاييرها
اجعة حساباتها  وخاصة فيما يتعلق بتقديم تقارير عن الشركات التي تقوم بمر  ،ودورها في اإلفصاح

  ن المالية وكذلك تقديم خدمات أخرى غير المراجعة للعميل ، وهذا كله ينصب في مصلحة المساهمي 
 في تلك الشركات.

 
 
 
 
 
 
 
 

 حوكمة الشركات  تطور المراجعة الخارجية بناء على متطلبات 2.3
 .عالقة المحاسبة والمراجعة بحوكمة الشركات 1.2.3

مهما في االقتصاد  المحاسبة والمراجعة في السابق وفي الوقت الحالي تلعب دوراً لقد كانت   
أننا نجد أي ازدهار اقتصادي في أي دولة إنما يدل على درجة اهتمام وتطور   العالمي ، بحث 

مهنة المحاسبة والمراجعة بتلك الدولة ، وبسبب تلك الفضائح المالية التي حدث في بعض الشركات 
ان من الطبيعي أن يتم البحث عن كل األطراف ذات العالقة بتلك الشركات ، وبالتالي  العالمية ،ك

  ليجب سرد بعض الحقائق عن طبيعة العالقة بين المراجعة والحوكمة وكيف تطورت لخدمة وتفعي
 حوكمة الشركات.

 .المحاسبة والمراجعة ودورهما بعد ظهور ما يعرف بحوكمة الشركات 1.1.2.3

 ،األخيرةالعديد من كبرى الشركات في العالم في السنوات    لهاالمشاكل المالية التي تعرضت    أدت "  
والمهنية لتحقيق   األخالقيةوالمبادئ  واألعرافالمطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط  إلى

ن مستخدمي  العديد م  إليها حتاج يفي القوائم المالية ،والتي  الواردةالثقة والمصداقية في المعلومات 
في ظل عولمة وتداول  ،المالية  األوراقالقوائم المالية ،خاصة المستثمرين المتعاملين في سوق 
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العديد من عمليات الدمج بين عدد من الشركات   إجراءنتيجة  ،المشروعات    أحجاموتزايد    ,سوق المال
  1" المستوى الدولي أوسواء على المستوى المحلي  

لشركات القطاع   واإلداري المالي    اإلصالحتلعب دورا فعاال في مجاالت    أنويمكن للحوكمة الجيدة  
وجذب  ،الخاص والعام وزيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية ، وتنشيط االستثمار الوطني 

  األوراق ، وتفعيل سوق  قدرتهوالعربية ، وتدعيم الجهاز المصرفي وزيادة  األجنبيةاالستثمارات 
ثقة   الستعادةة المحاسبية زاد االهتمام بحوكمة الشركات في محاولة جادة ومن الناحي  المالية

المصلحة ،خاصة المستثمرين   أصحاب  األطراف مستخدمي المعلومات المالية ، ممثلين في كافة 
المالية في مدى دقة وسالمة المعلومات المفصح عنها من جانب   األوراقوالمتعاملين في سوق 

من خالل القوائم والتقارير المالية المنشورة ، وبالتالي جودة تلك التقارير   الوحدة االقتصادية إدارة
 مقبل الجمعية العامة للشركة. ،نالمعنيي المعتمدة من مراقبي الحسابات 

ومن البديهي أن نشير إلى أن ظهور تلك الحاالت والفضائح المالية ، قد أثار العديد من التساؤالت  
ة األطراف ، بين اإلدارة للوحدة االقتصادية ومراجع  يالقة ثالثحول الع ،وعالمات االستفهام

الحسابات وأصحاب المصلحة في الوحدة االقتصادية خاصة المساهمين ، والى أي مدى يمكن  
، أو حدوث تحالف بينها و بين مراجع   ةحدوث تالعب من جانب اإلدارة للوحدة االقتصادي

 يضر بمصالح المساهمين وباقي األطراف األخرى ذات المصلحة.  أنالحسابات يمكن 
 2تنادي وقد اهتمت دراسات محاسبية عديدة خالل الفترة والزالت 

((Gompers 2001,Sloan 2001,Bpushman&Smith2001,wustemann 2003 

,Euyene 2003,Mohan 2005 )) 

  اإلفصاح المصلحة في الوحدة االقتصادية قدر كافي ومالئم من    ألصحاب يتوافر    أن  وأهميةبضرورة  
يساهم في تقليص حدة المشاكل المترتبة على عدم تماثل   Reliableالمحاسبي الموثوق فيه 

في القوائم المالية   الواردةفي النتائج النهائية  وتأثيرها Information Asymmetryالمعلومات 
الوحدة االقتصادية ،   إدارة وتقاريرها المنشورة للوحدة االقتصادية ، بما يساعد على تعظيم منفعة ،

ذات المصلحة ، مثل حملة السندات  األخرى  األطرافوبما يضر مصالح المساهمين وباقي 
 . أخرى من ناحية  العمالوالمقرضين وممثلي 

ومؤهل  ،ساهمين لمراجع حسابات مستقلين المي العام لحوكمة الشركات ضرورة تع  اإلطاريتطلب 
الفني المحايد   أيالر   إبداءبغرض  ،الشركة    وأنشطةمراجعة لكافة عمليات    إلجراءمهنية  كفاءة    يوذ 

 مدى صدق وعدالة القوائم المالية للشركة . عنوالموضوعي 

 
مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية ، م2007 ، عبد الوهاب نصر على   &. شحاته السيد شحاتة 1

 101-94ص ص   ، -2006,2007، الدار الجامعية ، جامعة اإلسكندرية ، كلية التجارة ، المعاصرة
 101 -94ص ص  ، مرجع سابق   ، عبد الوهاب نصر على   &. شحاته السيد شحاتة 2
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أمام المساهمين ، فيما يتعلق بأداء عملية   الً مراجع الحسابات يكون مسئو  أن وتجدر اإلشارة إلى 
عما ورد في تقريره منذ لحظة تقرير المراجعة في  الً وبذل العناية المهنية الواجبة ومسئو ،المراجعة 

  وينشا جهة اعتمدت على هذا التقرير في اتخاذ القرارات ،  ة الجمعية العامة للشركة وذلك أمام أي
ولة عن تصميم وتشغيل ؤ عارض بين مصالح اإلدارة المسالطلب على خدمات المراجعة بسبب الت

أنظمة الرقابة في الشركة وإعداد القوائم المالية ، وبين مستخدمي القوائم المالية أصحاب المصلحة 
في الشركة ، عالوة على القيمة المضافة التي تحققها المراجعة نتيجة زيادة درجة الثقة في المعلومات 

لقوائم المالية ، وبالتالي زيادة درجة اعتماد مستخدمي القوائم المالية على  المحاسبية الواردة في ا
للمراجعة دور   أن ا في حوكمة الشركات باعتبار  المعلومات الواردة فيها ، وتلعب المراجعة دورا كبيرً 

المالية    هام من الناحية االقتصادية نتيجة قيامها بزيادة الثقة في المعلومات المالية الواردة في القوائم
 . ها لكافة األطراف ذات المصلحة المشتركة بالشركةؤ للشركات والتي يتم إعطا

ا من ناحية  ا في تدعيم حوكمة الشركات وخدمة المجتمع ، انطالقً وتلعب المراجعة دورا كبيرً 
معرفة مدى التزام الشركة بالقوانين   إلى ,التي لها مصالح بالشركة األطرافالمساهمين وكافة 

ن إ ف أخرى ، ومن ناحية  ومدى كفاءتها في استغالل الموارد المتاحة للشركة ,ذات الصلة حواللوائ
مصالح كافة   ةبمراعا اهتمامهيهتم بمراعاة مصالح المساهمين بجانب  أنمراجع الحسابات يجب 

لدور المراجعة العام في حوكمة الشركات ، وتحقيقا   وذلك دعماً ،ذات المصلحة  األخرى  األطراف
 ا االجتماعي واالقتصادي في المجتمع . لدوره

البد من عدم تركيز   ،نه لكي يكون للمراجعة دور فعال وهام في مجال حوكمة الشركات أأي   
  األخرى   األطرافالمراجعة على االهتمام بمصالح المساهمين فقط ، بل يجب مراعاة كافة مصالح  

للمنظمات    أنالمهنة ، والشك    وآداب مع ضرورة االهتمام بسلوك  ،ذات العالقة والمصلحة بالشركة  
العديد من المعايير   إصدارمن خالل ،المهنية دورا كبيرا في تفعيل الدور الحوكمي للمراجعة 

التي يتم من خاللها التزام المراجعين بتلك المعايير وتطبيقها ضمانا   اآلليات ومن خالل  ,المهنية
،  المراجعة ة  ليضرورة الرقابة على جودة عم  إلى  باإلضافة  ،عملية المراجعة  أداءلتحقيق الجودة في  
تمثل في محاولة حل مشكلة عدم  ن دور المراجعة في مجال حوكمة الشركات يإومن ناحية أخرى ف

والتعارض بين المالك واإلدارة ، وذلك من خالل إبداء الرأي الفني المحايد في   ,تماثل المعلومات 
القوائم المالية التي تقوم اإلدارة بإعدادها ، ويتحقق ذلك من خالل تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء 

 .ملية المراجعةعملية المراجعة والرقابة على جودة األداء لع
نه في إطار توسيع دور المراجعة في عملية حوكمة الشركات ، أصبح  أ وتجدر اإلشارة إلى   

ا من المراجع إبداء الرأي في مدى كفاءة وفعالية هيكل نظام الرقابة  الداخلية بالشركات مطلوبً 
المالية من مراجع  القوائم  و العامة المقيدة بالبورصة ، وفي إطار حوكمة الشركات يتوقع مستخدم

عند قيامة بعملية المراجعة ، واكتشاف كل األخطاء الجوهرية    ةالحسابات بذل العناية المهنية الالزم
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مدى كفاءة وفعالية هيكل نظام   عنوالتقرير عن كل األخطاء والتحريفات ، وكذلك إبداء الرأي ،
تصميم مراجع الحسابات لبرنامج  الرقابة الداخلية في الشركة محل المراجعة، ويتحقق ذلك من خالل  

عن عدم وجود أي غش أو تحريفات    الً معقو   اً مراجعة يمكنه من إعطاء مستخدمي القوائم المالية تأكيد 
 .1جوهرية 

دور المراجع في   نأ والقوائم المالية هي نتاج مجموعة متشعبة من قوى الطلب والعرض ، إن  
وثانيا كوكيل  ،كمشارك في عملية عرض القوائم المالية للمراجعة    أوالً ا  ا هامً تلك العملية يعتبر عنصرً 

 التي تطلب التقارير المالية للشرطة. األطرافعن تلك المعلومات لكافة  اً تأكيد اقتصادي يعطي  
في تقسيم الحاجة للتنظيم   ايدً المدخل المنطوي للطلب والعرض عن عملية المراجعة يعتبر مق إن

في السياق الخاص بان نظرية  أساسيةلسوق المراجعة ، وتعتبر تلك المناقشة  األفضلوالتفعيل 
  ، والحوافز على ذلك الطلب الذي يخلق العرض على المراجعة يعتبر المفتاح   ,الطلب على المراجعة

 . المال رأسفي سوق   نيي ولية المراجعين الخارج ؤ لتوضيح دور مس
في توفير مراجعات ذات  افشلو  إذاوعقوبات على المراجعين  اً المنظمات الحالية تفرض قيود  إن

هناك  ،المالية  األسواقجودة مرتفعة ، وفي ظل وجود اهتمامات حديثة عن دور المراجعين في 
عة  ن المراجأبالحقيقة الخاصة ب  تبدأ  ،فة بشكل جيد الطلب على المراجعةو معر حالة لتطوير نظرية  

يتم   أنومن الضروري ،المتعاقدة األطرافيتم الطلب عليها كحل لمشكلة تماثل المعلومات بين 
الرئيسية المرتبطة    األطرافعن طريق تحليل الدور الخاص بكل طرف من    ةالمناقشالبدء في تلك  

 .بعملية العرض والطلب على المعلومات 
، بعمليات الرقابة والتقرير المالي للشركات العامةن ي يعتبر االرتباط الملحوظ للمراجعين الخارجي

والمراجعين والمساهمين داخل المنظمة ,  اإلدارةا على العالقة الحساسة بين مجلس ا واضحً مؤشرً 
تصبح مهنة المراجعة   أنلذلك السبب فليس من المفاجئ قد تلي كل موجة من فضائح الشركات 

ور ت تلك االنتقادات بشكل جزئي بتوقعات الجمهمحل بؤر عديدة من االنتقادات ، وقد ارتبط
  آلراء المرتفعة لدور المراجع لمهنة المراجعة عبر دول العالم ، وعلى الرغم من االنتقاد الحديث 

نزاهة ،  أعلىعلى ان لديهم  إليهمن معظم المراجعين مازال ينظر إين فيبعض المراجعين الخارج 
 .2جل مصلحة الجمهور أالمالي من حيث ينصب اهتمامهم في القيام بالتقرير 

   وأطرافوحوكمة الشركات الخارجية وشكل العالقة بين المراجعة  أسس 2.1.2.3

 .المصلحة بالشركة  

 
 101 -94ص ص  ، مرجع سابق ،   عبد الوهاب نصر على   &. شحاته السيد شحاتة. 1

 
 
  13-10ص ص   ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية  ، المراجعة وحوكمة الشركات ، م2010 ، أمين السيد احمد لطفي 2
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قصة موضوع    أصبحت والتي    ،تم مناقشة العالقة بين حوكمة الشركة والمراجعةت  أنمن الضروري    
جل فهم كيف تعمل  ألمجتمع المالي ، ومن  لفي الجدل الموسع    إليها  اإلشارة  ت ا كما تمالساعة تمامً 

ين للشركات العامة قد ي فإن المراجعين الخارج،وكيفية الرقابة الداخلية على عملياتها ،الشركات 
تم  ت الذين بدورهم  اإلدارةمجلس  أماممسئولين  المديرينخاللها يتم جعل من اهتمو بالطرق التي 

مادة لالنعكاس على الهيئات   أيضا حوكمة الشركة  أصبحت ، ولقد المساهمين  أماممساءلتهم 
( عالقة    6  ويوضح الشكل )  ،انعكاسها على مهنة المحاسبة والمراجعة ذاتها  إلى  باإلضافة  ،لسوق با

  ببعضهم. المساهم والمدير والمراجع داخل المنظمة
 
 
 
 
 
 
 

 قوة تصويت حقوق الملكية                                
 
 
 
 

 تعين                                     
 
 
 
 

 اإلشرافية الرقابة                                       
 
 
 
 
 

 المساهم 

حوكمة 
 الشركات

 المراجع الخارجي 

محضر اجتماع الجمعية  
 العامة

 مجلس اإلدارة 
 ومجلس اإلدارة اإلشرافية  

 اإلدارة
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 عالقة المساهم والمدير والمراجع داخل المنظمة (  6 شكل رقم )           
 (12،ص 2010، المراجعة وحوكمة الشركات  ،السيد  أمين) المصدر 

 
، والتي تتضمن   ات وجود حوكمة الشرك إلىالحاجة ه أكدتقد  ،المالك عن المديرين فصل نإ

ن الفصل المتزايد إتعظيم قيمة الشركة و  إلى  ة باإلضافالتي تؤكد كفاءة اتخاذ القرار ،  اآلليات 
،  ت التسعينياالمال في  رأسباالرتباط بالتوسع في سوق  ،األعمال أنشطةللملكية عن الرقابة في 

قد  ،المال رأسعولمة اقتصاد سوق  إلى باإلضافة ،مع العدد المتزايد للشركات العامة المسجلة
 حوكمة شركات ذات كفاءة عالية .  آليات وجود   إلىساعد في زيادة الحاجة 

الشركة  إدارة نإحيث  ،حدوث تعارض في المصالح إمكانيةقدم يفصل الملكية عن الرقابة  إن
البعض من المعلومات   إن  ،والرقابة على كافة المعلومات المتعلقة بالشركة  يكون لها حق الوصول  

وكنتيجة لذلك فان المعلومات للمالك قد ال  اإلدارةذات المصلحة للمالك تكون متاحة فقط من 
ذلك الفصل بين الملكية عن الرقابة   إن،  اإلدارةمثلما هو الحال بالنسبة لمعلومات   ،تكون كاملة
مشكلتين    إلىيؤدي    أنوالذي يكون ملحوظا في معظم الشركات العامة المسجلة ، يمكن  في المنشاة  

تلك المشكلة بمصطلح    إصالحويتم    ،اإلدارةتكون فيجانب    وأخرى تتعلق بالمالك    أولهما  :مختلفتين
 عدم تجانس الهدف وعدم تماثل المعلومات.

لها مصلحة ثانية   أنطالق الملكية عن الرقابة له عواقب تؤثر في تفعيل الشركة في سياق  إن
ذلك   أعطىالشركة ، وقد  وأهداففردية منفصلة عن المصلحة العامة المحددة في سياق غايات 

على   أساسيةبقضايا المساهمين يهتمون  أن حرية في تحديد قرارات معينة للشركة ، فحين  لإلدارة
  أوسع ن بمدى و ، بينما يهتم المدير  ماستثماراتهسياسة التوزيع والعائد المالي على  :المثالسبيل 

  إلى  باإلضافةوحجم ونمو الشركة  مكافئاتهمعلى سبيل المثال مستوى منها  األمور لعديد من ل
 .  األخرى  اإلداريةالقضايا 

سير كذلك حتى المستقبل وسوف ت  ،حوكمة الشركات قضية كبيرة في السنوات الحديثة  أصبحت لقد  
في االقتصاد، من   األخرى حيث يتفاعل نظام حوكمة الشركة مع كثير من المجاالت  ،المنظور

ترتبط بالعالقة المتداخلة مع عدة ضوابط على سبيل المثال القانون   أهميتهان إ ف اخرى  ناحية
حوكمة  إن ات الشركحوكمة  أسسالعقود والوكالة والرقابة قد دعمت  وإبرام ،والسلوك التنظيمي

والوسيلة   ،الطريقة التي يتم بها تنظيم قوانين العمل والضرائب بشكل كبير من خالل    تتأثر   ات الشرك
السبيل الذي عن طريقة يتم قبول ممارسات   إلي  باإلضافة  اإلفالس   إجراءات التي يتم بها  استيفاء  

 المحاسبية والمراجعة بصفة عامة في كل بيئة. 
الخارجيين يتمثل في   المراجعينفان دور  ،وفي ظل مراعاة دور المراجعة في السياق التنظيمي

مستقل عن المركز المالي  برأيلقوائم المالية للشركة با اآلخرينتزويد المساهمين والمستخدمين 
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الخارجيين في العالقة بين الشركة وبيئتها يعتبر ضروريا ،  المراجعينوجود  إن .  األعمالائج ونت
الشركة ، وتلك  إدارةعلى دقة المعلومات المقدمة عن طريق  اكبر تأكيدا حيث ان ذلك يعطي 

شكل وثيق وتؤثر على  وحوكمة الشركات تعتبر مترابطة ب ،المستقلينالمراجعين  أنالطريقة تبين 
 ( 7 و يوضح ذلك الشكل رقم  )  بعضاً عضها  ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقة بين المراجع الخارجي والشركة ( 7 شكل رقم )
 (14ص، 2010، المراجعة وحوكمة الشركات  ،امين السيد ) المصدر 

الجوانب األساسية لحوكمة الشركات ترتبط مع ضوابط المحاسبة والمراجعة ، فمن ناحية ان   إن  
ولحماية وتعزيز مصالح  ،لشركة في محاولتها التأكد من التشغيل األفضل للشركةلالحوكمة 

لرقابة المتعلقة بضوابط المراجعة ومن  تحتاج إلى التقرير الكفء وتنظيم التخطيط وا،المساهمين 

لجنة  
 المراجعة

المجلس  
 اإلشرافي

مجلس 
 اإلدارة

 الجمعية العامة للمساهمين 

المراجع  
 الخارجي
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على سبيل المثال نظم القياس المالية وغير   منها مجاالت عدة  ن الحوكمة تتضمنإ جهة أخرى ف
المالية والتقرير المالي ونظم التغذية العكسية باإلضافة إلى التحقق من معلومات الشركة والقضايا  

 التي ترتبط مباشرة أيضا بالمحاسبة والمراجعة . 
ية التقرير المالي  ونظم الرقابة اإلدارية في عمل   ؤةاالعتراف المتزايد بأهمية حوكمة الشركة الكف  إن  

ين قد اعتمدو  يلذلك فان المراجعين الخارج  ةللشركة يتأثر بشكل ضمني بوظيفة المراجعة ، وكنتيج
ن خصائص حوكمة الشركة ، ونظم الرقابة  يولياتهم عن طريق دراسة وتضم ؤ على توسيع مس 

 .اإلدارية في عملية المراجعة  
 
 
 

  .المراجعين وأداءحوكمة  االعتماد المتبادل والمتداخل بين ال 3.1.2.3
حد عناصر  أا في النظام المالي للشركة ، ومن ثم يعتبر ا جوهريً تقرير المراجعة يعتبر عنصرً  إن  

دور المراجعين يتمثل في التقرير للمساهمين والمستخدمين   إن , الزاوية لحوكمة الشركات  حجر
عن المركز  ؟ ال  مأكانت القوائم المالية للشركة تعطي صورة صادقة وعادلة  إذا، عما  اآلخرين

  تأكيد عملية المراجعة يتم تضمينها لتقرير    أنوتدفقاتها النقدية ، وكما    أعمالها المالي للشركة ونتائج  
 تلك القوائم المالية تخلو من التحريفات المادية . بأن معقول

وليات المديرين والمراجعين عن القوائم المالية  ؤ وء فهم بمسوجود خلط وتشويش وس  من  وعلى الرغم
التي تلعب ،  لن كفاءة هيكل حوكمة الشركات تعتمد لمدى كبير على النجاح في عملية االتصا إ، ف

وقد تطلعت الدراسات البحثية إلى دراسة تأثير هيكل حوكمة الشركات .ا ا هامً فيها المراجعة دورً 
( كيف  2000عام )    Cohen and Hannoم ، حيث فحص كل من  على أداء المراجعين لمهامه 

المراجعين يأخذون في حسبانهم آليات تطبيق حوكمة الشركات والرقابة عند تخطيط عملية   أن
ثر حوكمة الشركة أتلك النتائج توفر بعد نظر عن    إن  .المراجعة ، وكذلك تعرض الشركة للمخاطر  

من أكثر العناصر أهمية لبيئة الرقابة داخل الشركة عند  للنظم رقابة اإلدارة باعتبارهما عنصرين
 .جعةاالتخطيط المسبق لعملية المراجعة أو تخطيط األحكام في عملية المر 

بعد من ذلك ، حيث أ وعند دراسة العالقة بين المراجعة وحوكمة الشركة ، ذهب بعض المؤلفين إلى  
ريق تركيزهم بشكل موسع على مصالح  العوامل البيئية واالجتماعية في حسبانهم عن ط  اآخذو 

( قد ناقشا ان  2002)  Baker & Owsenن إ وعلى سبيل المثال ف ،أصحاب المصلحة والمجتمع 
 أن دور المراجعة يجب تعزيزه من اجل زيادة الرقابة على الشركات لمصلحة أصحاب المصلحة ، 

ن التوقع إلمساهمين فل قريرن يهتمون بالتو ن الخارجو نه إذا كان المراجعأجوهر تلك الفكرة يمثل 
بشكل أكثر دقة لالستجابة المتزايدة من األطراف المهتمة األخرى    مالطبيعي يتمثل في تركيز انتباهه
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، وذلك يتطلب إحداث تغيرات في نطاق عمليات المراجعة المتعلقة بجوانب التقرير والرقابة الداخلية 
المال ، بسبب الطلب المتزايد   رأسوالتي تتسم بتضمين مصالح واسعة في سوق    ،للشركات المسجلة
  ة من خالل عدد ضخم من أصحاب المصالح ، بجانب الهيئات التنظيمي،عنه الذي يتم التعبير 

 .1المتعددة "
تمت  وحوكمة الشركات من خالل ما  راجعةعالقة الم عن القولومن وجهة نظر الباحث يمكن 

 ، عرف الحوكمة بأنها مجموعة قواعد ونظم تحكم وتوجه الشركات تُ حيث في السابق  اإلشارة إلية
، تحت آلية الرقابة للشركات  وي طينومفهوم الحوكمة ،اح مسيرة نشاط الشركة فهي ضرورية لنج

اعتبار الحوكمة مرحلة   إلىدفع بالبعض  الذيالحد  إلى ،ويرتبط بهياكل تلك الرقابة ارتباطًا وثيقا 
ما أردنا فهم الترابط القائم بين الرقابة للشركات   وإذا على الشركة ككل،من مراحل تّطور الرقابة 

يتضح بأن عمل    المراجع الخارجي،ومعايير وقواعد الحوكمة ودور  ،التدقيق الداخلي    يأنصريها  بع
معايير  تباعاو المقابل مطالب بتطبيق  في ولكن  ،األخير مظهر من مظاهر الحوكمة الرشيدة

وألن الهدف  ،وهياكل الشركة  أجهزةة عن يالحوكمة بما يسهل عليه مهمته كجهة رقابية خارج 
ا يتعلق بالمركز المالي للشركة مما يمكن من الشفافية في  أقصى هو توفير    للمراجع الخارجي  الرئيسي

وهو ما نجده   ،هاوبالتالي حماية االقتصاد المحلى والمستثمرين وصغار المساهمين في  جعهايرا  التي
  ، مجموعة آليات قانونية  :بأنهاعّرفها البعض    والتي  ،من تطبيق معايير الحوكمة  األهدافمع    يلتقي

مجلس    أعضاءن كل من  عتستهدف حماية المستثمرين وصغار المساهمين من التصرفات الصادرة  
  مراجع الخارجي رز دور الويب  ،بالشركة وكذلك المالك الرئيسيين  ني يالتنفيذ وكبار الموظفين    ،اإلدارة

 ،الحوكمة من خالل مراجعته لكل المعامالت والتصرفات ذات البعد المالي أهدافتحقيق  في
فعلى   ، من بعض المديرين التنفيذيين فيها أو  إدارتهامجلس  أعضاءالصادرة من الشركة سواًء من 

كشف   إمكانكان  ةرفموضوعية وحيادية ومحت المراجع الخارجي أعمالكلما كانت  :سبيل المثال
فال يمكن مثاًل كشف عملية   ،وبالتالي تقليل مخاطر الغش واالحتيال والتالعب ،واردة الالتجاوزات 

  اإلدارة مجالس   أعضاءشركات يمتلك فيها   أوبأسعار منخفضة لشركة  أصولهابيع الشركة لبعض 
بمظهر ال يعكس واقعها وحجمها   إلظهارها  أصولهاتقدير  في المبالغة أو ،وكبار المساهمين

وكيفية   ،حقيقة ةتتيح له معرف التي المراجع الخارجييجريها  التي مراجعةال بواسطة إال،  الحقيقي
هذا التداخل الكامن   إن  ؟.ال    أمما كانت قد بيعت بسعر منخفض    إذا  وبالتالي   ،األصولتقدير تلك  

كجهة رقابية   المراجع الخارجي ؤكد بأن ومعايير الحوكمة ي ،المراجع الخارجيدور ومهمة  في
معايير وقواعد الحوكمة وهو ما  تطبيقلكيفية  راقب ذات الوقت خير م فيهو ، للشركةبالنسبة 

حتى   ،كل ما يتعلق بنجاح الرقابة فيضرورية  ةتجعل منه حلق،كبرى  أهميةيضفى على دوره 
 

 16مرجع السابق ص  ، المراجعة وحوكمة الشركات،أمين السيد احمد مصطفي.   1
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يمكن    التيوتقليل المخاطر والتالعب والتحايل    ،ما يمكن من درجات الشفافية  أقصىيمكن تحقيق  
لقواعد    المراجع الخارجيفتطبيق    ي ،اإلدار جهازها    أو  ،الشركةيأتيها ضعاف النفوس من مالك    أن

بحيث يطلعهم   ،الغير أوسواًء المساهمين  ،لكل المتعاملين مع الشركة ةالحوكمة الرشيدة ضمان
  المحاسبية تنفيذ مهامه الرقابية    فيقت المناسب كلما اتبع  وفى الو   ي ،دار ؛إ  أوانحراف مالي    يأعلى  

وكبار   اإلدارةمجالس  أعضاءقواعد العناية المهنية بتجرد وموضوعية فكشف تصرفات بعض 
ليس إال محاولة ،يتم اتخاذها بناء على معلومات داخلية قد توفرت لهم فقط  والتي،فيها  نالتنفيذيي 

  ن ي يتنفيذ لامتاحة لبقية المساهمين من قبل  الل تلك المعلومات غير  لمنع استغال  المراجع الخارجيمن  
يمتد ليشمل    المراجع الخارجي فدور    وبالتالي  ،هم بها بحكم مراكزهم داخل الشركةملالذين اتصل ع،

استغالل  أوإفشاء  أنباعتبار  لوائح والقوانين المعمول بها بالدولة ،العمل على حسن تطبيق ال
  ، ممنوع بصريح القانون   ةأرباح شخصي  جنيجل  أمن    الوظيفة  أوالمعلومات الداخلية بحكم المركز  

لحوكمة توسع وتطور  لمعايير    ظهور مبادئ و وبحكم    المراجع الخارجيوعليه يمكن القول بأن دور  
  الشركات . أعمال رقابة  إحكاممن حيث المفهوم والمضمون من أجل 

واستخدام نظرية الوكالة التي تشجع حركة  ،يحد من الفلسفة الواقعية  الحوكمةكما أن تطبيق   
السياسة المحاسبية ،وبالتالي فالحوكمة تعارض االتجاه نحو االلتزام بمعايير   اإلدارة في اختبار

،  المراجعة وتساعد في حسم مشكلة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير،محددة  محاسبية
 ،المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية علي المعلومات المحاسبية ا يقوم بهنتيجة لمو 

التي تعدها   المالية مدى صدق وعدالة القوائم عن قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد  وذلك من خالل
 اجعةالمر  ،فإن دور المالية االقتصادية من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم الوحدات

ألنه يحد من التعارض بين المالك  ،مجال حوكمة الشركات  في وفعاالً  اً أصبح جوهري  الخارجية
أنه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات ويحد من مشكلة االنحراف   وإدارة الوحدة االقتصادية ، كما

 . االقتصادية الوحدات  إدارة الخلقي في
 .الخارجية في ظل أهداف ومتطلبات حوكمة الشركاتتطور مهنة المراجعة   2.2.3

الرأي   إبداءوظيفة    إلىكانت هناك حاجة قليلة    ,من تاريخ مهنة المحاسبة العامة  األولى خالل الفترة  
الرأي عن القوائم المالية ، وقد كانت المراجعة   إبداءكن هناك قوانين تتطلب تقديم خدمة تلم  و ،

المالكة للوحدة االقتصادية في نفس الوقت   اإلدارةتلبية لرغبة    ،ساسيأخالل تلك الفترة تؤدى بشكل  
يقع    أنوالغش الذي يمكن    ،واألخطاء  ،للمراجع موجه الكتشاف المخالفات   األساسي، وكان الهدف  

 من جانب العاملين بتلك الوحدة .
الثورة الصناعية في   أثناءيتم ربطها بالقانون البريطاني  أنيمكن  ،بداية مراجعة الشركات  إن

عن المستثمرين  الذين كانوا منفصلين    نالمهنيي تطور دور المديرين    إن،    رمنتصف القرن الثامن عش
 والتأكيدات اإلقرارات يضيف مصداقية على   ،والدائنين ، قد خلق الطلب على شخص مهني معين
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الوحدات االقتصادية في االعتماد بشكل واضح على   بدأت عشرينيات  مع بداية الو ،  لإلدارةالمالية 
طرف ثالث  إلى المباعة  األسهمخذ بوجه عام شكل أالمال من جمهور المستثمرين ، والذي  رأس

يتطور    اآلخربدأ هدف المراجعة هو  األعمالهذا التطور في بيئة  وإزاء،  إداريةال يمارس وظيفة 
 إعداد صدق والعدالة في التحديد مدى  أو ،الرأي إبداء إلى ،والغش األخطاء، من مجرد اكتشاف 
التي تدعم    Externalالدليل الخارجي  أهمية التركيز على  إلىذلك  أدىالقوائم المالية ، وقد 

  ين على سبيل المثال يالمصادقات على حسابات المدن إجراءات صحة بعض الحسابات من خالل 
في التقرير المالي   الجوهريةفقد تم االعتراف بالعيوب ، م  1929  عام   األسهمار سوق ينتيجة النه 

 1للمحاسبة والمراجعة  اإلضافيفي التطور  أقوى كبيرة لتوفير قيادة  ت المهنة تحديا، وقد قابلت 
األداء التشغيلي ومفاهيم الدخل ،  سه لمقاييؤ إعطا مت  اً وتركيز قد اكتسبت قائمة الدخل عناية ل

جل تعزيز المصداقية للمعلومات المعدة للمستثمرين ، فان سوق  أ، و من  ةباإلضافة للحالة المالي
تحصل كافة الشركات المسجلة على شهادة مراجعة   أنلب تطّ   م 1932أسهم نيويورك في عام 

زيادة الطلب  1934لمالية عام من محاسب قانوني مستقل ، وقد أضاف قانون تداول األوراق ا
باالستجابة لتلك االحتياجات والنمو في   و على خدمات المراجعة للشركة المملوكة ملكية عامة ، 

 2- هي:  1940نشأت ثالثة تغيرات هامة في ممارسات المراجعة خالل عام    ،حجم وتعقد األعمال
المعاينة   ىإلللحسابات  Detailed Verificationالتحول من التحقيق التفصيلي  -1

Sampling  االختبار    أوTesting  الرأي عن عدالة    إلبداء  كأساسFairness  القائم المالية. 

 . المراجع لنظم الرقابة الداخلية مبتقيي  هتطور الممارسة لربط االختبار الذي يتعين عمل -2

 .اكتشاف الغش هو هدف المراجعة  أنعلى  التأكيد عدم  -3

على ،عديد من القضايا من قبل الطرف الثالث الفعت السبعينيات رُ منذ أوائل األربعينيات وحتى ف
مر الذي ت المحاسبة العامة ، الذي يعتمد على القوائم المالية المراجعة منها ، األآالعديد من منش

كبر األثر في تطور معايير وإجراءات المراجعة كمرشد الختبار السجالت المحاسبية ،  أكان له 
المجتمع األمريكي للمحاسبين القانونين عشرة معايير متعارف عليها للمراجعة    صدرأفي تلك الفترة  و 

 (GAAS  ) ين  ي كما تم اإلعالن عن ضرورة تع .حتى اآلن تمثل األساس لعملية المراجعة و
وعقد اجتماع بين    ،المراجع بواسطة حملة األسهم ، مع توجيه تقرير المراجع إلى هؤالء المساهمين

ين العتماد القوائم المالية والتقرير ، وخالل تلك الفترة استبدلت عبارة صحيح  المراجع والمساهم
،   Fairly Presortedفي تقرير المراجعة بعبارة عرضت بعدالة  True and Correctوحقيقي 

  أن وبشكل مطلق ، فليس من المتوقع  ،عدم وجود قوائم مالية صحيحة تماما لبعد إدراك المهنة 
  أن مالية دقيقة تماما ، فهناك من األحكام الشخصية والتقديرات التي يمكن    يعرض المحاسب قوائم

 
 21-13ص ص ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، المراجعة وخدمات التأكيد، م2008 ، .امين السيد احمد لطفي  1
 21-13ص ص   ، المراجعة وخدمات التأكيد المرجع السابق ،   ، م2008 ، امين السيد احمد لطفي 2



105 

 

لك األحكام والتقديرات  تومن ثم تجعلها تختلف باختالف  ،تؤثر على عناصر معينة من القوائم المالية  
ولذلك فقد ،أن المنافع من تحقيق دقة عالية غالبا ما تكون قليلة نسبيا  ،الشخصية ،أكثر من ذلك

 . راجعون مفهوم األهمية النسبية مالمحاسبون والتبنى 
ة ومستخدمي  أضرورة بسبب احتمال تعارض بين إدارة المنش وهي لمراجعة وظيفة إبداء الرأيل إن

هؤالء المستخدمين يحتاجون إلي تبيان ما إذا كانت اإلدارة قد استوفت  إنالقوائم المالية ، حيث 
 ن المراجعة توفر تأكيدا معقوالابالطبع ف و ة ، أول المنشولياتها بإنشاء نظام يضمن حماية أصؤ مس

ولياتها في القوائم المالية لسوق رأس المال ، وبالتالي فهي تساعد على  ؤ ن اإلدارة قد أوفت مسأب،
إدراك اإلدارة  أنوالشك  ،وذلك لكونها تحول دون نشر المعلومات الغير صحيحة ،تحقيق كفاءته
لهم  عن القوائم المالية سيتم مراجعتها سوف يكون ذلك من شأنه التأثير عليهم وجأأو العاملين ب 

تعرضت مهنة المراجعة النتقاد   1980يتخذون سلوكا أكثر قبوال أو التزاما ، إال انه في أمريكا عام  
كثير من الشركات العامة نتيجة اكتشاف حاالت إخفاقات مالية عند    (الكونجرس )شديد عن طريق  

، ثم بعد ذلك قام مجلس معايير المراجعة بإصدار سلسلة من عشر معايير مراجعة جديدة في عام  
وليات المراجع أكثر توافقا مع توقعات المستثمرين ، وقد طورت المهنة ؤ جل جعل مسأمن  1988

   Perceived Expectation Gabأيضا معايير تصديق جديدة لتضيق فجوة التوقعات المدركة 
الممارسين المعتمدين بشكل روتيني لتوفير خدمات  نالمهنيي ين هؤالء المحاسبين ي وقد كان يتم تع

 أو  ،القروض   باتفاقيات   المقرضين بخصوص التزام الشركة  إلىعلى مستوى خدمة الفحص    التأكيد 
 1.اإلتاوات متفق عليها على اتفاقيات  إجراءات تطبيق 

ين  يخدمية مهنية تقوم بتع  أةة المحاسبة العامة منشأمنش أصبحت  2000 إلى 1990ومنذ عوام 
وخالل عام   .والتي تتبع خدمات استشارية لعمالئها    ،باألعمالالمرتبطين    نالمهنيي مدى واسع من  

 ، الخدمات االستشارية  إيرادات زادت  2000
Consulting fees  األوراق هيئة تنظيم  وبدأت المراجعة لكافة منشآت المحاسبة،  إيرادات في  

تكون مستقلة عن قضايا    أن ة المحاسبة العامة  أ مكن منشت  يةالمالية والجمهور في التساؤل عن كيف 
وعن  ،من الخدمات االستشارية  اإليرادات عندما تكون تلك المنشاة معتمدة تماما على ،المراجعة 

 . ؟جودة عملية المراجعة  
يقوم المراجعون    أساستوازن بين وضع المعايير على    د إيجاقد كافح مجلس معايير المراجعة على  ل

الشركة لتعرف على المعايير التي     إدارةوبين قيام    ،واكتشاف معظم تحريفات القوائم المالية  بإيجاد 
 .المراجعة أتعاب في  جوهريةتسبب زيادة 
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مراجعات الشركات  إخفاقات نتيجة  ،جسيمة اً حداث أشهدت مهنة المحاسبة العامة  2002وفي عام 
 1: اآلتيبرز مظاهر فشل المهنة في أ ويتمثل ، وإفالسهاهورها د العامة ، بل وت

 .(  أندرسون  آرثركبر مكاتب المراجعة العامة في العالم )أحد أفشل  -1

 كل حالة من تلك الحاالت قد وقعت في شركات  ،نادرا ما تحدث  إفالسحاالت  أربعوجود  -2
 .بها غش بالقوائم المالية 

 .خسائر ضخمة تبلغ باليين الدوالرات نتيجة خسائر االستثمارات والتقاعد  -3

يحتفظوا باستقاللهم عندما يتم تعيينهم وعزلهم عن   أنال يمكن  المراجعينن أ شعور عام ب  -4
 . ائم المالية االحتياليةطريق المديرين الذين كانوا يعدون تلك القو 

وهو  ،  Sarbanes-Oxleyقانون باسم  إصداروافق الكونجرس على  2002سنة  أمريكاوفي  
جل حماية المستثمر  أمحاسبي ، من  ال  اإلصالحعلى الشركات العامة بهدف    اً أساسي  اً تطبيق  ق يطب

مراجعات القوائم المالية  ا بارتباطً  الجوهريةالتشريعات  أكثر  بأنهبوجه عام ، ويتسم ذلك القانون 
 .  1933،1934المالية عام   األوراقللشركات العامة منذ قانون 

  للمستخدمين،  المقدمة المالية  المعلومات  في الموثوقية درجة قياس في الحسابات  مدقق دور ينحصر  
 بشكل معدة المالية القوائم هل بشأن رأي بتقديم وذلك ،المالية القوائم وتدقيق فحص  خالل من وذلك

 فدور، عالميا عليها المتفق العامة المحاسبية للقواعد  ووفقاالجوهرية  األخطاء  من وخالية صحيح

 المعلومات  في الشركة إدارة تلحقه قد  الذي الضرر من والتقليل الحد  في  ينحصر الحسابات  مدقق

 المدقق عمل بأن :القول يمكنومن هنا   المالية، البنود  بعض  عرض   تغيير في رغبتها بسبب  المعلنة

 على ااستنادً  ،أفضل بشكل المدقق دور نفهم  أن الممكن ومن،  منه يقلل ولكنالضرر  يلغي ال

  األمريكية المحاسبة  جمعية من والمنبثقة للمراجعة األساسية المعايير لجنة قدمته الذي لتعريفا
 موضوعي وتقييم تجميع على تنطوي   منظمة عملية ): هي تيباآل  التدقيق عملية تعريف تم حيث 

 بين التوافق درجة من للتحقق وذلك ،اقتصادية وأنشطة أفعال عن مقدمة بمعلومات   المتعلقة لألدلة

 ( االهتمام ذوي  للمستخدمين النتاج هذه توصيل ثم ومن ،الموضوعة والمعايير المعلومات  هذه

 سالمة تعترض  التي عوائقال  من الكثير لديها ،أخرى  مهنة  ةكأي الخارجية المالية  المراجعة عملية ولكن

 .ودقته عملها

 المحاسبين أخالقيات  دليل نشر فقد  ,المهنة بأخالقيات  االهتمام للمحاسبة الدولي االتحاد  يغفل لمو 

 مشكلة أمام وقفت  المهنة ولكن 2006 عام في وكذلك1998 عام في تعديله وتم 1996 عام والمهنيين
. 

 
 21-13) المراجعة وخدمات التأكيد(  ص ص مرجع سابق  م2008، امين السيد احمد لطفي  1
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 يتعلق فيما المدقق بعمله قيام عند  التدقيق مهنة وقواعد  سلوكيات  تطبيق يضمن من -1

 . ؟واألمانة الموضوعية و والمضمون  الشكل في باالستقاللية

 المدقق اختيار ،الداخلية التدقيق بلجنة والعالقة ،المشروطة واألتعاب  األتعاب  مشكلة -2

 1المدقق    يشترطهاالتي  المصروفات  من ذاك وغير والضيافة والعموالت 
ة  أة يقومون بمراجعة القوائم المالية للمنش أ هم محاسبون من خارج المنش ن يو الخارجالمراجعون   

ة ، أا حالة المنشتمثل جوهريً  وأنها،  القوائمفتهم هي الشهادة بعدالة تلك ي، وظ إعدادها وإجراءات 
ليرى  ،التي يستخدمها المراجع الداخلي  واإلجراءات النظام  مبتقيي يقوم المراجع الخارجي ما ا وغالبً 

  المراجعينولقيام  ،مراجعتهم    أعمال  إجرائهما ، عند  كان يمكن االعتماد على التقارير المعدة داخليً   إن
 . نهمإ ف بأعمالهم

 .يجرون مقابالت شخصية مع العاملين لتقدير جودة نظام المراجعة الداخلي  -1

 . الشركة مثل مسحوبات المخزون  أصولمالحظاتهم الشخصية على  إجراء  -2

 . العمومية الميزانية أرصدةمن سالمة  التأكد   -3

 . جلاأل وااللتزامات قصيرة  األصولة لفحص دقة أعمالء المنش أرصدةمن سالمة  التأكد  -4

 . ألخرى ة ، من فترة  أ ومقارنة النسب المالية للمنش، القيام بتحليل القوائم المالية  -5

ن  ي في هذا الصدد ، ويفترض في المراجعين الخارجي  اتقريرً   يصدرون وبعد استكمالهم مراجعتهم   
فتهم في فحص القوائم المالية المعينة وااللتزام بال ية ، وبسبب وظ أمستقلون عن المنش  أنهم

(GAAP)  ة لحساب المساهمين ، واليوم أ، فهم المكلفون بضمان دقة المعلومات المالية للمنش
  ي:المراجعة الخارجية وه تقدم لتيالكبار ا باألربعةفة و للمحاسبة المعر  األكبرت آالمنش نجد 

  (Price Waterhouse Coopere ( & )Deloitte ,Tpuch  & ) 
(Ernest , Young  ( & )KPMG    )للمراجعة الخارجية    إستراتجية قع عليهم ضرورة وضع رؤية  ت

بينما تحتاج البنوك والدائنون ، المنتمون للمهنة في دعم حوكمة الشركات . األعضاءليستعين بها 
 . من التحقق بشكل مستقل عن الصحة المالية للمنشاة  اآلخرون 

ا ، خاصة بعد حدوث الفضائح  ا وضروريً ة مهمً ادور المراجعة للقوائم المالية للمنش أصبحقد ل 
اقتنعت    الثالثينات   أواخربالشركات العامة ، و بسبب المطالبات التشريعية في    األعمالة عن  العديد 

ة  أ على ضرورة فحص دفاتر المنش،مع الطلب المتزايد  لخدمات المراجعة المكاتب المحاسبية 
  .والغش المالي األخطاءاكتشاف  ألغراض المالية 

ت طالبة خدمات المراجع الخارجي  آعدد المنش  زدياد االمراجعة تتغير مع    بدأت وفي بداية الثمانيات  
وقامت بعض مكاتب المراجعة بسرقة العمالء من مكاتب   ،ولكن ليس بالقدر الكافي ،المستقل

 
مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من   ، مدققو الحسابات واألزمة االقتصادية العالمية  ،  م2009، . فهد محسن البصيري 1

 م  2009مارس  14-13من  ، طرابلس لبنان،جامعة الجنان   ، منظور االقتصاد الغربي واإلسالمي
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 أخالقيات لدعم  ،للمراجعة  األخالقيالميثاق  إعداد ، وقد تطلب ذلك ضرورة  األخرى المراجعة 
  أسعارها مكاتب المراجعة في خفض  وبدأت  في سوق المراجعة ، األخرى الممارسات التنافسية 

كات ر تشير بها على الش ،أخرى للعمالء الجدد ، وصار المراجعون يعرضون خدمات استشارية 
لمستقلة  لمكاتب المحاسبة ا خرآا وجد مصدرً أ هو مو  أعمالها وأنشطة ،لتحسين طرق محاسبتها

ن عن المعلومات المالية و الشركة ، ويعتبر المحاسبون مسئول إدارةكطريقة لتحسن عالقاتها مع 
جل الدقة ، ومع أ يرصدون ويراجعون المعلومات المحاسبية من    أنهميفترض    ون والمراجعة ،  أللمنش

  GAAPل وا FASBنظامية كال  وأجهزةمن المحاسبين والمراجعين تحكمهم لوائح  كالً  فإن هذا
 .ESC1وال 

 .بحوكمة الشركات  وعالقتهاجودة المراجعة الخارجية  3.2.3 

 جودة ومدى للشركات، المالية القوائم عن المراجع تقرير مصداقية حول  هامة تساؤالت  أثيرت   

 ،األمريكية الشركات  بعض  النهيار نتيجة  وذلك الحسابات، على الخارجية الرقابة عملية مخرجات 
 اللوم وإلقاء الشركات، تلك حسابات  في بالتالعب   االنهيار هذا وارتباط الكبير، االقتصادي الثقل ذات 

 ، عنه الكشف لعدم أو ،التالعب  هذا في االشتراك بسبب  إما  األمريكية المراجعة مكاتب  كبرى  على
 تعرضت  التي الشركات  إدارة نظم في يشككون  المستثمرون  وبدأ ،المخاوف من العديد أثيرت وقد 

 ،الشركات  في المطبقة واإلجراءات ، المحاسبية المعايير فعالية مدى حول تساؤالتهم وأبدوا لالنهيار،
 .الشركات  انهيار عن الحسابات  مراجعي مسؤولية ومدى

 وتعدد  ،طبيعتها الختالف وذلك الصعبة، األمور من المراجعة جودة تحديد  عملية وتعتبر  

 وذلك المراجعة، مهنة  من المستفيدين  لكافة أساسياً  مطلباً  تعد  المراجعة جودة  أن إال منها، المستفيدين

 : اآلتية لألسباب 
 على ممكنة مصداقية أكبر إلضفاء ممكنة جودة بأعلى المراجعة عملية تنفيذ  المراجع يراعى 1

 .تقريره
 عملية أداء يتطلب  مما المالية، قوائمها على الثقة إضفاء في المراجعة محل  المنشأة إدارة ترغب  2

 .ممكنة جودة بأعلى المراجعة

 المراجعة مهنة وفاء  يضمن المراجعة، مهام تنفيذ  عند  الجودة تحقيق أن المهنية  المنظمات  ترى  3

 اتجهت  فقد  ،المراجعة مكاتب  بين المنافسة لحدة نظراو   ،المعنية األطراف كافة تجاه ولياتهاؤ بمس

 
 ترجمة  كينث أ.كيم ،جون نوفسنجر ، ديرك ج. موهر 1

 جامعة المنوفية     –كلية التجارة  -  (. محمد عبد الفتاح العشماوي 1  

 كلية التجارة جامعة قناة سويس     -   (. غريب جبر عنام        2  

 57 -56ص  -ص ، ار المريخ للنشر  المملكة العربية السعودية ، داألطراف الراصدة والمشاركة  حوكمة الشركة
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 يتم خالله من ،ترجيحي كعامل المراجعة عملية جودة إلى والعمالء المراجعين من  كل أنظار

 .1المراجعة  مكاتب  بين التمييز
 .مفهوم جودة المراجعة   تعريف 1.3.2.3

فهو من المصطلحات المتعددة  ،وشامالً  اً واسع اً يعتبر مفهوم جودة أداء عملية المراجعة مفهوم  
األوجه، فكل طرف في بيئة المراجعة له مفهوم خاص للجودة ، والتعمق في تحليل مفهوم ) جودة 

لكونه يهم    ،فهو ينطوي على فلسفة متعمقة  ا المراجعة ( يلفت األنظار إلى تلك األبعاد التي يقصده
ن المشاركين وكذلك أخاصة و  ،ااألطراف المشاركة في عملية المراجعة والمستفيدة منها أيض

المستفيدين من عملية المراجعة لديهم وجهات نظر ومدارك مختلفة ومتعارضة للعوامل والخواص 
القوائم المالية    والتي تشكل الجودة المرتفعة ألداء عملية المراجعة فالمجتمع بصفة عامة ومستخدم

من الخدمة  ه علي  ن لذين يحصلو جودة المراجعة من مستوى اإلشباع ا إلى بصفة خاصة ينظرون 
 ن وبينما ينظر المراجعون لجودة المراجعة من زاوية مستوى العمل الذي يقومو  ،تلبية الحتياجاتهم

 .2لضوابط والمعايير المهنية  ابه وفقا 
 ا هو تعريف جودة المراجعة شيوعً   تعريفات  أكثرمن " :و بشئ من االختصار يمكن القول

 (DeAngelo,1980 حيث يج )واستقاللية   ،مع ذلك التعريف لجودة المراجعة بين الخبرة الفنية
يم السوق الحتمال قيام المراجع باكتشاف  ي تق بأنها المراجع، فيتم تعريف جودة خدمات المراجعة 

وجود انتهاكات للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، في نظام معلومات العميل ، وتقديم تقرير  
 .3عن تلك االنتهاكات" 

كفاءة  أوجدارة  األول،  أساسينن جودة المراجعة تكون دالة في متغيرين إوفقا لهذا التعريف ف  
حيث تحدد قدرته على اكتشاف المخالفات والتجاوزات الهامة   Auditor Competenceالمراجع 

 Auditor Independenceالمتغير الثاني فهو استقاللية المراجع الخارجي    أمافي القوائم المالية ،  
 ،فضال عن ذلكو وتحدد مدى استعداده للتقرير عن هذه المخالفات والتجاوزات حال اكتشافها . 

التي    ت جودة المراجعة تتحدد باالحتماال  أن إليها هذا التعريف وهي    هناك جزئية هامة أخرى يشيرف
ن لجودة المراجعة ، جودة يمفهوم وجود يقدرها السوق لجدارة واستقاللية المراجع ، وهذا يعني 

المراجعة الفعلية أو الحقيقة ويشير إلى درجة ممارسة المراجع فعليا لمهنة المراجعة بجدارة واستقاللية 
الثاني هو جودة المراجعة المدركة ويشير إلى درجة إدراك السوق أو مستخدمي القوائم   ، والمفهوم

 
 ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية  ، اثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح ، م0082 ، سمير كامل محمد عيسى 1

 (  45المجلد )، ( 2العدد ) ، جامعة اإلسكندرية
 ،الفتاحنقل عن حسن،عبد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، عوامل قياس جودة عمل المراجع الخارجي، م2008 ، جاد هللا ميلود احمد  2

 30ص ، (3/1998العدد ، عين شمس ، المجلة العلمية -مؤثرات االستدالل على جودة المراجعة
تقييم فعالية القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوكمة الشركات في تحسين جودة أعمال مراجعي ، م2008 ، . أيمن احمد  شتوي3

 160( ص2( عدد )45كلية التجارة  مجلد ) ، جامعة اإلسكندرية  ، ة مجلة كلية التجارة للبحوث العلمي ، الحسابات في  مصر
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جودة   إن  ،لمدى ممارسة المراجع بجدارة واستقاللية، ومن ناحية أخرى   االمالية على اختالف أنواعه
ن  ألة في المعلومات الواردة بالقوائم المالية ، وذلك ية يترتب عليها جودة حقيقيالمراجعة الحقيق

قل أتكون    أنالبد  ،تم مراجعتها بواسطة مراجعين على درجة عالية من الجودة  تالقوائم المالية التي  
احتواء للتحريفات والتجاوزات الهامة، بينما جودة المراجعة المدركة يترتب عليها الوثوق في القوائم  

عن توافر جودة حقيقية    وتصديق المستخدمين للمعلومات الواردة فيها ، وذلك بغض النظر  ،المالية
تعكس جودة المراجعة المدركة  أنيستنتج من ذلك انه ليس بالضرورة  .في هذه المعلومات أم ال 

 .1جودة مراجعة حقيقية 
مكاتب المراجعة التابعة لمجمع المحاسبين   أداءلجنة معايير الرقابة على جودة  إنشاءولقد تم   

على وضع وتطوير    ،ولية مساعدة مكاتب المراجعةؤ مس لتولي  1978في عام   األمريكيين يالقانون 
مجموعة من العناصر  بوقد حددت هذه اللجنة معايير الرقابة على الجودة  ،وتنفيذ معايير الجودة

 2التي منها : 
o  مكتب المراجعة   أعضاءجميع  أنيعنى هذا العنصر و ،  االستقالل والمصداقية والموضوعية

  ، ولياتهم المهنيةؤ وفي المظهر عند تولي كافة مس  ،ل في الواقعيكون لديهم االستقال  أنيجب  
 . اآلخرينورغبات  ألهواءمع االلتزام بالمصداقية والموضوعية وعدم الخضوع  

o ولديهم القدر   ،لمزاولة العمل بطريقة مالئمة  مالالز   التأهيلالجدد لديهم    نالمعنيي  األفراد كل    إن
 .يشاركون في برامج التعليم المستمر لتطوير المهنة  نهموأ  ،الكافي من التدريب الفني والكفاءة

o   وجود سياسات تتعلق بمدى قبول العميل وضع قواعد لتقليل مخاطر االرتباط مع عميل
 . تنقصه المصداقية 

o  المكتب  أعضاءلضمان سير وانتظام العمل من جانب  وإجراءات وجود سياسات  . 
 
 
 
 . العوامل المؤثرة في جودة المراجعة  2.3.2.3 

يعتبر تحديد العوامل المؤثرة على جودة عملية  ،محددات جودة المراجعة  تحديد     أهميةبالرغم من    
حيث قام  .ة دون المستوى القياسي يعمليات مراجعة مستقبل  إجراءجدوى في منع  أكثرالمراجعة 

 (Sutton,1993  ) ة عن المستويات التنظيمية المختلفة في  فريق مراجع عضاءألدراسة  بإجراء
مراجعة عند مستويات   خدمات مكتب المراجعة ، بهدف تحديد العوامل المؤثرة في قدرتهم على تقديم  

 
حجم مكتب المراجعة والعالقة المدركة بين خصائص المراجع الخارجي وجودة المراجعة في السوق ، م2007 ، خالد سعيد بركات  1

   191- 190ص ص ، رين ، العدد األول المجلد التاسع و العش ، جامعة الزقازيق ، كلية التجارة  ، مجلة البحوث التجارية ،  المصري
 ، 2007-المكتب الجامعي اإلسكندرية، أسس المراجعة الخارجية  ، الصحن، نقل عن  ، مرجع سابق ، جاد هللا ميلود احمد   2

 37-35ص ص  
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، وكبيري المراجعين والمديرين    المراجعينجودة مرتفعة ، وقد تم تطبيق  الدراسة على مجموعة من  
لدولية ، كما تم تكرار الدراسة على كبيري  شركات المحاسبة ا إحدى، وشركاء المراجعة في 

، حيث كشفت نتائج الدراسة عن   أخرى وكبيري المديرين في شركات محاسبة دولية  ،المراجعين
  1خمس مجموعات. إلىمقسمة المراجعة يؤثر في جودة  عامالً  19وجود 

 2- : تياآليمكن تحديد العوامل المؤثرة في جودة عملية المراجعة  وفق   
i. وتشمل العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة:  

كان حجم    فإذابالمكتب    نالمهنيي عدد    أساسحجم المكتب ، يمكن قياس هذا العنصر على   (1
في حين يكون  ،على جودة المراجعة اً ايجابي ريتأث ال يكون  أنا فمن المتوقع المكتب كبيرً 

 ًا. كان المكتب صغير  إذاسلبيا  التأثير

السنوي  واإليراد حجم العمل , حيث يقاس هذا العنصر من خالل عدد عمليات المراجعة ،  (2
  غ والمبلكان حجم العدد    إذايجابيا على جودة المراجعة  إ  التأثرلمكتب المراجعة ، حيث يكون  

 .كبيرا ويحدث العكس

فترة تعاقد المراجع مع العميل ، تكون طريقة قياس هذا العنصر بطول فترة االرتباط ، فكلما  (3
سلبيا مع  التأثيرايجابيا على جودة المراجعة ويكون  التأثيرقصرت فترة االرتباط  يكون 

 . فترة الطول 

 . يةاشتراك المكتب في برامج الجودة التي تنظمها المنظمات المهن (4

الدعاوي القضائية التي وقعت على المكتب بحيث كلما قلت تلك الدعاوي كلما ارتفعت   (5
 .جودة المراجعة 

 .مدى االلتزام بالسلوك المهني  (6

 . صناعة مهنية أومدى التخصص في مجال  (7

 .مدى توفر تعليم وتدريب مستمر للعاملين بالمكتب  (8

 .مدى خبرة العاملين بالمكتب  (9

 

ii. ة محل المراجعة ( أ) المنش يلبالعم ةالعوامل المرتبط 

السنوي ، هو مقياس هذا العنصر ،  وإيرادهالعميل  أصول إجماليحجم العميل ، يكون  (1
 .كلما زادت القيمة وسلبيا كلما صغرت    اايجابيعلى جودة المراجعة يكون    التأثير  أنحيث  

 
 163ص  ، مرجع سابق ، أيمن احمد  الشتوي 1
غير ماجستير رسالة   ، الخارجي وأثرها على جودة المراجعةالمتغيرات المرتبطة بشخصية المراجع  ، م2005 ،عمر محمد الغرياني 2

دراسة تحليلية ، نقل عن حسين طارق ،قطب ، احمد السباعي  ، دراسات السابقة للرسالة ، طرابلس ، أكاديمية الدراسات العليا ،منشورة 

جامعة القاهرة ،كلية تجارة  60العدد  ،امين مجلة المحاسبة واإلدارة والت ، لعوامل ونماذج قياس جودة الرقابة الخارجية على الحسابات

   م.  2003
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جودة المراجعة ا على  ايجابيً   التأثيرويكون    ،مدى تغير المراجع بشكل دوري كل عدة سنوات  (2
 . كلما كان هناك تغير دوري خالل فترة معقولة

 . مدى تطور نظم المحاسبة بالمنشاة محل المراجعة (3

iii. بعملية المراجعة وتشمل  العوامل المرتبطة: 

المخالفات   أوتعتبر عدد المالحظات  حيث  عليها،مدى االلتزام بمعايير المراجعة المتعارف  (1
سجلتها المنظمات المهنية على مكتب المراجعة   أو به،للعاملين  المراجعة،التي سجلها مكتب 

 .هي المقياس لهذا العنصر

المراجع الرئيسي بوضع خطة   أومدى قيام الشريك  إن،  المراجعة بشكل كاف   أعمالتخطيط  (2
 . لكل عملية مراجعة في كل فترة هو مقياس هذا العنصر

 .المراجعة  إجراءات العمل لتوثيق  راقأو كفاية  (3

 .المساعدين مراجعة،م يي كفاية فحص وتق (4

 .مدى وجود لجنة مراجعة ، يقاس هذا العنصر بوجود لجنة مراجعة تمتع باستقاللية  (5

 .اإلثبات  أدلةالحصول على القدر الكافي من  (6

 .المراجعة بصورة مرضية   أعمال إلتماممدى كفاية الوقت  (7

 .مع  الجهد المطلوب  األتعاب تناسب  (8

iv. تياآلوتشمل  العوامل المرتبطة بالمنظمات المهنية : 

 . منظمات مهنية  إشرافالمهني تحت  األداءمدى وجود برامج رقابة  (1

 .اهتمام المنظمات المهنية بالتطوير المستمر لمهنة المراجعة (2

 . جعينللمرا ينمدى فاعلية المنظمات المهنية في التدريب والتعليم المستمر  (3

 كافية في حالة التقصير  المراجعين لعقوبات مدى تعرض  (4

v. العوامل المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية وتشمل هذه العوامل:  

 . ةالمختلف مدى اعتماد المستخدمين على القوائم المالية في اتخاذ القرارات  (1

هي مقياس لهذا العنصر، حيث   األصول إجمالي إلىالرافعة المالية ، تكون نسبة الدائنين  (2
 . النسبة زاد الطلب على جودة المراجعة ت كلما زاد 

انخفاض عدد حملة  أوتركز الملكية( يقاس هذا العنصر بزيادة  أوعدد المالك ) تشتت 
 .حيث كلما زاد عدد المالك زاد الطلب على جودة المراجعة  األسهم

نسبة التموين عن طريق   إن المالية لتمويل المشروعات ،    األوراقمدى االعتماد على سوق   (3
للشركات هي المقياس   األصول إجمالي  إلىوالسندات التي تطرح لالكتتاب العام  األسهم

 .على جودة المراجعةلهذا العنصر حيث كلما زادت النسبة زاد الطلب 

 .في ظل آليات حوكمة الشركات جودة المراجعة  3.3.2.3



113 

 

 ،المراجعة الداخلية وإدارات  ،، ولجان المراجعة اإلدارةالحوكمة على  مجلس  آليات تشتمل   
على جودة  اآلليات تلك  بتأثير  ت الدراساوالقواعد المهنية لممارسة المراجعة حيث اهتمت بعض 

  أجرى ( حيث  Beasley & Petroni,2001تي منها . دراسة قام بها ) خدمات المراجعة وال
  ن عنيي المُ  األعضاءالخارجيين )  األعضاءارتفاع نسبة  تأثيربهدف اختبار  اإلدارةدراسة لمجالس 

من الخارج( على تحسين جودة المراجعة ، حيث تم تحديد مستوى الجودة في تلك الدراسة , بثالث 
مستوى للجودة هي التي يوفرها مراجعي الست شركات الكبرى ذوي التخصص ،    أعلى :    مستويات 

  أدنى مستوى الجودة المتوسطة وهي التي يوفرها مراجعي ست شركات الكبرى غير المتخصصين ،  
 1. األخرى للجودة وهي التي يوفرها مراجعي الشركات مستوى 

مراجعي الست شركات الكبرى ذوي  بأحد وقد كشفت النتائج عن زيادة احتمال االستعانة  
 ين في المجلس .يالخارج  األعضاءكلما زادت نسبة  ،التخصص 

المراجع   وأتعاب   اإلدارة( بدراسة العالقة بين خصائص مجلس    Careello et al ,2002كما قام )
الخارجي ، حيث ركز الباحث على الخصائص التالية نزاهة وخبرة المجلس ،فقد تم تحليل نسبة  

ولهم عضوية   ،ين من غير المديرينيالخارج األعضاءين في المجلس ، وعدد يالخارج األعضاء
  1992شركة من  1000، وذلك في  اإلدارة، وعدد اجتماعات  أخرى شركات  إدارة في مجالس 

المراجع واستقاللية ونزاهة   أتعاب حيث كشفت النتائج عن وجود عالقة طردية بين  1993حتى 
النتائج تفاوت رغبة المجلس في الحصول على خدمات مراجعة   أكدت ، فقد  اإلدارة وخبرة مجلس 

باختالف خصائص المجلس ، حيث يترتب على تقديم خدمات مراجعة بجودة عالية    ،بجودة عالية
 .المراجع  أتعاب تالي زيادة وبال ،أكثرتكلفة 

  ،( بدراسة العالقة بين خصائص لجان المراجعة Abbott et al,2003وفي نفس الصدد قام ) 
وكشفت ،شركة    538ن لعدد  و غير المتعلقة بالمراجعة ، التي يقدمها المراجع  األخرى وحجم الخدمات  

مرات    أربعوتنعقد  ،مستقلين فقط    أعضاء النتائج عن قيام الشركات التي تتمتع بلجان مراجعة تضم  
غير المتعلقة   األخرى المدفوعة عن الخدمات  ب األتعاقل نسبة من أ، بسداد  األقلفي السنة على 
 تأثيرا العوامل  أكثرخبرة اللجنة ، قد تكون  أواالستقاللية في مقابل نشاط  أن  مابالمراجعة ، وك

 Chen et) بالمثل قام ، و غير المراجعة األخرى خدمات اليتم الحصول عليه من  على حجم ما

al,2005   بدراسة العالقة بين خصائص لجنة المراجعة وجودة المراجعة الخارجية ، حيث يقيس )
عي  الباحثون جودة عملية المراجعة بمدى االستعانة بمراجع متخصص في مراجعة قطاع صنا 

تؤثر على قرار االستعانة بشركة مراجعة تقدم   أنمعين ، وقد تمثلت خصائص اللجنة ، المتوقع 
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) نسبة المديرين         في مراجعة صناعة معينة ( في االستقاللية  متخصصةخدمات بجودة عالية )  
 ( والمؤهالت  نالتنفيذيي غير 

ار انعقاد اللجنة ( حيث كشفت النتائج  ) نسبة الشهادات والمؤهالت المناسبة ( والنشاط ) مدى تكر 
في لجنة   ن التنفيذييغير  األعضاء بنسبة  ة مقاسعامل واحد فقط هو االستقاللية ،  تأثير عن 

 على التوجه لالستعانة بشركات مراجعة متخصصة المراجعة 
مجالس   أعضاء  مستخدمي( شملت    Goodwin & Seow,2002هناك دراسة لكل من )    أنكما  

وقواعد الممارسة   ،اختبار عدة عوامل منها وظيفة المراجعة الداخلية  إلىوهدفت    ،والمراجعين  ،اإلدارة
وتقديم المراجع الخارجي لخدمات المراجعة الداخلية ، وقد كانت ،وتدوير شركات المراجعة    ،المهنية

 ،لمراجعة الداخليةلدور وظيفة ا والمراجعين اإلدارةمجالس  أعضاء تأيد  إلىنتائج الدراسة تشير 
قوائم مالية سليمة ومنع حاالت الغش  إعداد وقواعد الممارسة المهنية في دعم قدرة الشركة على 

 1والتالعب 
العربية ، حيث قام الدكتور محمد على  األقطار  بأحد تمت  نهاأل هم واأل األحدث وفي دراسة هي 

القانونين    الحسابات ة نظر مراقبي  وجهجبران بدراسة للعوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من  
ما يحدث بالشركات عولة ؤ المس األطرافحد أفي اليمن ، حيث اعتبر الباحث المراجع الخارجي 

على جودة المراجعة الخارجية ، وشملت  تأثير هنالك عوامل لها  أنمن انهيارات مالية ، واعتبر 
 2- الدراسة النتائج التالية :  "وأظهرت  اقانوني امراجعة ومحاسبلل امكتب 113عدد  الدراسة

المراجعة   بمعايير الحسابات  مراجع  وإلمام العملية، والخبرة العلمي،  التأهيل من كل يعتبر (1
 . الحسابات  مراجعة عملية ءاأد  جودة في الهامة المؤثرات  من عليها المتعارف

 على إيجاباتوثر  هعمالئوعالقاته مع  وشهرته وسمعتهتنظيم مكتب المراجعة ،  إن (2

  على  حرًصا  أكثر تجعله المكتب  هذا ومكانة سمعة نإ حيث  ، الحسابات  مراجعة جودة
 .األخرى  المراجعة مكاتب  بين مكانته ليعزز عالية وخبرة كفاءة ذوى  مراجعين توظيف

 أعمال جودة على سلبًيا يؤثر الحسابات  مراجعة مكاتب  بين  المنافسة درجة ارتفاع نإ (3

 . جدد  عمالء على للحصول المراجعة أتعاب  تقدير في المنافسة وخاصة المراجعة،

 
 165ص ، مرجع سابق  ، م2008 ،  أيمن احمد  شتوي  1
الندوة الثانية  ، العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونين في اليمن ، م2010 ، محمد على جبران 2

قسم المحاسبة ،  مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الواحد والعشرين    ،  عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة 

 . م2010 مايو 19-18الرياض  ، ك سعودجامعة المل ، كلية إدارة األعمال  ، 
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 الحسابات، مراجعة جودة على إيجابًيا المؤثرة العوامل من الحسابات، مراجع استقاللية نإ (4
 الحسابات  مراجعة لمهنة الفقري  العمود  بمثابة الحسابات  مراجع استقالل يعتبر حيث 

 .وحمايته الحياد  هذا لتدعيم ماسة الحاجة أصبحت  وبالتالي عامة،  بصفة

 جودة على سلبًيا يؤثر العمالء اجتذاب  أجل من المهنية ألتعابه المراجع تخفيض  إن (5

 ى تؤثر عل التي األمور بعض  عن التنازل إلى يدفعه قد  ذلك نإ حيث  الحسابات، مراجعة
 ، كبيرة مبالغ يدفع العميل كان إذا وخاصة  بالعميل، االحتفاظ  سبيل في المراجعة جودة
 .المراجعة مكتب  إليرادات  بالنسبة نسبية أهمية وذات 

 بشكل  تؤثر المراجع عملية وتنفيذ  تخطيط بإجراءات  الخاصة العوامل أن الدراسة أظهرت  (6
 للعميل الداخلية الرقابة نظام وسالمة  متانة مدى وأن المراجعة، أعمال جودة في واضح

 ضرورة الدراسة أظهرت  كما .الحسابات  مراجعة جودة على إيجابي  أثر  له المراجعة  محل

 والمناسب  الالزم الوقت  تقدير مع ،مراجعة عملية لكل منظمة  تخطيط عملية إجراء

 . .المهمة هذه طبيعة مع يتالءم بما ،المهمة إلنجاز
في   تجه اهتمامهاالدراسات التي تناولت موضوع جودة عملية المراجعة ا  غلب أ  أنويرى الباحث  

منع    إلىحوكمة الشركات تهدف  ل  واآلليات مبادئ  الن  أالعوامل التي ترقى بجودة المراجعة ، و   دراسة
على ما تقدمه مهنة   ا، اعتمادً  األخرى  واألطرافالغش والتالعب بمصالح المستثمرين والمالك 

 المراجعة الخارجية. 
ومن الواضح أن كفاءة األسواق المالية سوف تتضرر إذا لم يثق المستثمرون المحليون واألجانب  
بالبيانات المالية المقدمة لهم من الشركات المساهمة ، خصوصًا أننا قد بدأنا مرحلة جديدة من  

من القوانين والقرارات التي تدعو إلى فتح المجال  العديد    وتم صدوراإلصالح االقتصادي والمالي ،  
وإنشاء سوق    ،للقطاع الخاص واألهلي للعمل بحرية ودون قيود ، وأمام تشجيع االستثمار األجنبي  

لألوراق المالية ، فهناك حاجة ملحة إلعادة االطمئنان للمستثمرين والمواطنين باتخاذ الخطوات 
لثقة في مخرجات القوائم المالية المنشورة ،والمطالبة بتشريعات الالزمة لحماية مصالحهم ، وإعادة ا

 .ات بالشرك لإلدارات أكثر قوة من أجل حماية الجمهور من السلوك غير القانوني واألخالقي 
داخليًا مقابل   الشركةبعقد عمل ينظم حسابات  بالشركةليس محاسبًا يرتبط  المراجع الخارجيوألن 

  التي تقييم الحصص العينية  فيقب حصص عينيه ينحصر دوره نه ليس مجرد مراأكما  ،جرأ
  أصبح  بلزيادة رأسمالها  أومرحلة تأسيس الشركة  أثناءالمساهمين  أويقدمها بعض المؤسسين 

ومركزيًا لضمان وجود الشركة ومواصلة نشاطها بثبات ودون تعثر فبجانب دوره   اأساسيً دوره 
بمحيطها   يأ الشركة ألعماله آثار تتصل بكل المتعاملين مع  أضحت  الفني الرقابي المحاسبي

 . ككل الوطنيوبالتالي باالقتصاد  االقتصادي
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بخصوص الوضع المالي للشركة  الرأي بإبداءما يتعلق  المراجع الخارجي أعمال أهممن  إن 
الواقع  ن أ، كما  حلول تمكنها من االستمرارية إيجاد وقدرتها على االستمرار مع حث بعضها على 

بصفه مباشرة وجرى العمل  اجع الخارجيتعيين المر  في العامةأفرز تراجع دور الجمعية  الميالع
وهو  ، أتعابهوتحديد  ،حسابات  مراجع اختيار  في اإلدارة مجلس  العامة الجمعيةتّفوض  أنعلى 

مراقبته ألعمال  عند  كاملةحيادية منه فهل ُينتظر  ،الحسابات  اجعما يعتبر تهديدًا الستقاللية مر 
 ،أدائهعلى    اإلدارةمجلس    ارهين برض  الشركةوهو مقتنع تمامًا بأن مدى التزامه مع    ؟اإلدارةمجلس  

يتوافق وتوجهات مجلس اإلدارة مما قد يضطر   الذياألداء  وإنما المهنيوليس بالضرورة األداء 
  ومصداقية بحقوق المساهمين    ضرارأوما قد يحمله ذلك من    ،هذا األخير  إرضاءمحاولة    إلى  اجعالمر 

هو رقابة   جعجوهر مهمة المر  أناعتبار على  ، يرفعها بخصوص مهامه المنجزة التيالتقارير 
 . الماليةوتصرفاتها  اإلدارةهياكل 

حد أعتبر المراجع الخارجي  عليه في الفصل السابق ، حيث اُ   م التعرفومن الواضح من خالل ما ت
حوكمة الشركات ، وما تم توضيحه فيما يتعلق بجودة المراجعة الخارجية من خالل عديد  يات آل

المراجعة الخارجية   أنالدراسات التي تناولت موضوع جودة المراجعة الخارجية ، فيمكن اعتبار 
االعتبار كل  خذ في  أما    وإذا  ،تمت تلك المراجعة بجودة عالية  إذاتدعم تطبيق حوكمة الشركات ، 

  اآلن انب النظري حتى  من الج  األقلهذا على    و العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجية ،
.  

 .ولية  المراجعة الخارجية ودورها في تطبيق حوكمة الشركاتؤ مس 3.3
 .ولية المراجع الخارجي ؤ نظرة عامة عن مس  1.3.3

خارجي في الواليات المتحدة األمريكية إلى لقد أدى تصاعد الدعاوى القضائية ضد المراجع ال  
مر الذي أدى أل ا ،ضرار ثقة الجمهور بالمهنةأو  ،إلحاق الخسائر الطائلة بمكاتب المراجعة الكبرى 

وتعديل معايير آداب وسلوك  ،لتقويم سلوك أعضائها ةبالمهنة إلى القيام باتخاذ الخطوات الالزم
مهنة المراجعة ، وتشديد إجراءات الرقابة على جودة المراجع بواسطة نظيره بمكاتب المراجعة 

 .1األخرى 
وعدم ثقتهم في قدرة مهنة المراجعة على  ،العام  والرأي ،والمساهمين ،زيادة قلق المستثمرين إن

 .ساءلة القانونية للمراجع الخارجي ، ولد ما يعرف بالم األزمات حماية حقوقهم عند حدوث 

 
الدار الجامعية ،  مسئوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة،    م2005  ، امين السيد احمد لطفيأ    1

 20ص ، اإلسكندرية ، 
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 أنواعثالثة  إلىولية المراجع الخارجي تتفرع ؤ مس أنمن المعروف في كافة التشريعات  هنإوعليه ف
 1: هي 

 . ولية المدنية ؤ المس  (1

المهنية   واجباته أداءتقصير المراجع الخارجي في  أو إهمالنتيجة  أساسوهي تقوم على 
ما   إذالمبذولة من المراجع العادي متوسط الخبرة والكفاءة ، مستوى العناية المهنية ا  إلى

ا ، وحياديً  يكون مستقالً  أن بالواقعة شريطة  ت يحطأُ واجه نفس الظروف الخارجية التي 
 .تقصير المراجع  أو إهمالمن خسارة مالية نتيجة   إصابةض المتضرر عما يوجزاؤه تعو 

  .المسئولية الجنائية (2

التي يعاقب عليها القانون ، ويتحمل   األفعالحد  أفهي تنعقد عندما يقترف المراجع الخارجي  
الضرر في المسئولية الجنائية يتعدى  إنحيث  ،العقوبة المنصوص عليها في القانون 

 ،المجتمع ككل إلىمراجعتها  ت الضرر الذي اعتمد على المعلومات المحاسبية التي تم 
والتي تنص  ،تحديد مجاالت المساءلة الجنائية للمراجع الخارجيويتعين في هذه الحالة 

 عليها التشريعات المنظمة للمهنة وقوانين الشركات وقانون العقوبات . 
 . التأديبيةالمساءلة  (3

 أوالمهنة ،    آداب   أوخل المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني ،  أما    إذاهي التي تقوم  
 . الوجبات المهنية 

بشان تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في  م 1973لسنة  116قانون رقم ولقد نظم ال 
 .المحاسبين والمراجعين  بتأديب الخاصة  األحكام( 53,67الباب السابع من المواد) 

( الهدف 200الهدف من مراجعة البيانات المالية كما هو موضح في معيار المراجعة الدولي ) إن
حول ما إذا   ه والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع من إعطاء رائ

  إن  .المالية تم إعداد البيانات المالية من جميع النواحي المادية وفقا إلطار محدد لتقديم البيانات 
ن أ ا معقوال بعملية المراجعة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للمراجعة تصمم بحيث توفر ضمانً 

  أ تحريف مادي سواء حدث نتيجة لغش اإلدارة أو خط   يأالبيانات المالية إذا أخذت ككل خالية من  
ولية ؤ المراجع ال يتحمل مس  أن إال  ،ها قد تكون بمثابة مانع  ؤ تم أدا  التيعملية المراجعة    أنحقيقة  ال،و 

 .2يكون كذلك  أنمنع الغش أو الخطأ وال يمكن 

 
قانونية لإلدارة في ظل معايير المراجعة الدولية والتشريعات مسئولية المراجع الخارجي عن األعمال غير  ،  م2009  ،   شعيب سليم شعيب   1

 65ص  ، طرابلس  ، أكاديمية الدراسات العليا  غير منشورة ،  رسالة ماجستير ، المحلية

 
ترجمة  لإلصدارات الفنية الخاصة  ، 2001دليل االتحاد الدولي للمحاسبين  ، م2003 ، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين2

 المملكة األردنية  ، عمان ، الشمساني ، شارع الملكة نور ، بالمراجعة والسلوك األخالقي 
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ولية  ؤ حاسبين القانونين عمل مشروع عن الغش وتوسيع مسملل األمريكيالمجمع  إدارة تلقد قرر   
  إيضاح س معايير المراجعة بالمجمع  صدر مجلأفجوة التوقعات ، وتبعا لذلك    تضييقالمراجع بهدف  
وقد ،مراجعة القوائم المالية عند مراعاة الغش  :بعنوان 1997( في فبراير 82ة رقم )معايير المراجع

عملية مراجعة القوائم    أداءعن دراسة الغش عند    اً واسع  اً عملي  إرشاداً   توفيرهفي    اإليضاحتميز ذلك  
  ،عملية المراجعة  وأداءولياتهم لتخطيط  ؤ تقوية قدرة المراجعين على الوفاء بمس  ىالمالية كما ساعد عل

تحريفات هامة ناشئة   أيةكانت القوائم المالية خالية من  إذاعلى توفر ضمان معقول عما  للتأكد 
 1  -: اآلتيفي   اإليضاحلذلك  األساسيةوتتمثل المتطلبات  ،عن الغش
عملية المراجعة   وأداءية قيام المراجع بتخطيط  للمعيار هو حتم   األساسيالمطلب    إن  (1

كانت القوائم المالية خالية من أي  إذاعما  ،بهدف الحصول على ضمان معقول
 .الغش أو األخطاءعن طريق   أسواء نش ،تحريف جوهري 

يقوم   أنيقيم مخاطر التحريف الجوهري الناشئة من الغش وفي ضوء ذلك يجب  (2
 . أداؤهاعين المراجعة التي يت إجراءبتصميم 

  .اإلدارةم مخاطر غش  ينتائج تقي  إلىيستجيب المراجع  أنيجب  (3

المراجعة  إلجراءات كانت النتائج المتجمعة  إذايقوم المراجع بدراسة ما  أنيجب  (4
يم مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش عند ي تؤثر على تق األخرى والمشاهدات 

 . تخطيط عملية المراجعة

 األفعالردود  إلى ةباإلضاف ،اإلدارةم المراجع لمخاطر غش يتوثيق كل من تقي  (5
 واالستجابة المرتبطة بذلك

 .األخرى  واإلطرافولجان المراجعة  اإلدارة إلىتوصيل نتائج التوثيق  (6

 

 . ولية المراجع الخارجي في ظل التشريعات الليبية ؤ مس 2.3.3

العديد من  أصدرت الكثير من المنظمات المهنية المهتمة بمهنة المراجعة قد  أن على الرغم من  
القواعد المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة   أن  إال المعايير فيما يتعلق بمسئولية المراجع الخارجي ،  

درة  الممارسات المهنية تحددها القوانين واللوائح الصا  أن التشريعي ، أي    اإلطارفي ليبيا يغلب عليها  
ولية المراجع  ؤ سعى نحو تقيم مس يفي هذه الدراسة ال  فإن الباحث عن المشرع الليبي ، وعليه 

 
مرجع سابق   ،  مسئوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة  ، م  2005  ، امين السيد احمد لطفي    1

 25ص ، 
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المراجع الخارجي  ولية ؤ عرض في جانب مس يت  أنريد فقط يولكن ،الخارجي وفق التشريعات الليبية 
 1: القوانين المحلية والتي منها  إليهبعض ما تطرقت  إلى

   م  1973( لسنة  116)قانون رقم   -1

وضع المهنة الزال يفتقر   أنإال  ،يعتبر هذا القانون النواة األولى لتطور مهنة المراجعة في ليبيا
بعد ظهور المنافسة االقتصادية بين   .ة خاصةيإلى التقدم والتطور الذي تشهده المنظمات العالم

، حيث  وكذلك منظمة التجارة العالمية التي أصدرت مبادئ حوكمة الشركات  ،الشركات الكبرى 
كبر تجاه انتهاك اإلدارة للقوانين واللوائح المعمول بها في  أوليات المراجع الخارجي ؤ أصبحت مس 
 ت . آمحيط المنش

(  49واجبات المحاسبين والمراجعين في المادة ) منأشار في الباب السادس  ي المشرع الليب أن إال 
مبادئ الشرف ب يتقيد في سلوكه المهني والشخصي  أنعلى المحاسب أو المراجع  ‘‘ من القانون 

وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب وسلوك المهنة  ،واالستقامة والنزاهة
 ‘‘.وتقاليدها 

 .الخاصة بمراجعي الحسابات  اإلحكامبتقرير  م  1973( لسنة   118قانون رقم )  -2

والمؤسسات العامة  ت بالهيئاين مراجعي الحسابات ي يكون تع :من القانون  ولىاألنصت المادة 
التي تنص قوانينها على نظام خاص بالمراجعة الحسابية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ،  

( من نفس  2ن ، ونصت المادة )و الممنوحة لهؤالء المراجع المكافأةرئيس ديوان المحاسبة ويحدد 
ديوان المحاسبة عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات    أمام كون هؤالء المراجعين مسئولين  ي   :القانون  

 .والمؤسسات العامة  ت الهيئا
 وتنظيم جهاز المراجعة المالية  إنشاءو.ر بشان   1375( لسنة 3قانون رقم ) -3

الجهاز تحقيق    أهدافمن ضمن    ه نإو.ر    1375( لسنة  3( من القانون رقم ) 4حيث نصت المادة )
وفق  ألهدافهامن مدى تحقيقها  والتأكد للمراجعة  ةالخاضعقابة مالية فعالة على كافة الجهات ر 

 .والكشف عن الجرائم والمخالفات المالية التي ترتكب من تلك الجهات  النافذةللتشريعات 
يجوز للجهاز االستعانة بمكاتب مراجعة   :( من نفس القانون 15( من المادة )1ونصت الفقرة )

ت والشركات العامة المملوكة آالمنش   ت ميزانيالمراجعة وفحص    ،الجهاز  أعضاءبات من غير  الحسا
جهاز   أعضاءولية ؤ , وهنا يالحظ ان مسئولية المحاسب القانوني تماثل مسجزئيا  أوللدولة كليا 

 واإلفصاح، تكون مخالفة للقوانين واللوائح السائدة  أعمالالمراجعة المالية من حيث الكشف عن 
 . عن تلك المخالفات 

 
 70ص  ، مرجع سابق تم ذكره ، م2009 ، بشعيب سليم شعي 1
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القوانين   أحكامالتحقق من مراعاة جميع إلى ( 2( من نفس القانون الفقرة )16المادة ) أشارت وقد 
تالعب  أونقص  أنهما يبدو  إلىالمالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر 

من تطبيقها ومن كفاية   للتأكد المالية النافذة  واألنظمةدراسة اللوائح  أن ( على 3الفقرة ) ونصت 
 . العامة ، بما يتفق مع القوانين السارية    واإليرادات لضمان تحصيل الضرائب والرسوم  ،صالحيتها  

 ميالدي وتعديالته  1425( بشان جهاز الرقابة الشعبية لسنة 11قانون رقم ) -4

المنصوص عليها ، يتولى عضو اللجنة   األحوال( من القانون في جميع 8وفيه نصت المادة ) 
الرقابة الشعبية    أعمالممارسة  الشعبية للجهاز تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات التي جمعها في  

إلى  هاوإحالتعنها  ةالالزمالتقارير  وإعداد ، وإداريةوكذلك ما تكشف له من جرائم ومخالفات مالية 
 . بشأنهاالقانونية الالزمة  اإلجراءات واتخاذ ،الجهاز  أمين

 
 
 
 
 
 
 
 

 . تالشركاحوكمة  بتطبيق ولية المراجع الخارجي في ظل االلتزامؤ نطاق مس 3.3.3

والمراجعين في ظل االلتزام    ةالمراجعيمكن القول من خالل استقراء االتجاهات الفكرية حول دور    
ثالثة   أخذت  أنها تبين  ( Cadbury,1992)بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة منذ صدور تقرير 

 1استخالصها كما يلي :  أمكناتجاهات رئيسة 
 . القصور في دور المراجعة والمراجعين  األول:االتجاه  ✓

   -:ما يليجوانب القصور  أهم  ومن
(ICPA(POB),2000/AICP,2001,1994/Jenkins Committee,1994  ) 

تؤديه المراجعة من دور في  أنلما يمكن  ،الدور الحالي للمراجعة ال يعكس الفهم الواقعي  -
 - : التالية  لألسباب وذلك  ،تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 
إطار مقترح لنطاق مسئولية المراجع الخارجي في ظل االلتزام بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة ، م2006 ، عبد اللطيف محمد خليل 1

المجلد الثامن والعشرين، العدد األول، ،  جامعة الزقازيق،كلية التجارة ، مجلة البحوث التجارية   ،دراسة تحليلية، بالشركات المصرية 

 358-343ص -ص
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سوف يعمق مفهوم تعارض   ،نه طرف خارجي ورقابي أالمراجع من زاوية    إلىالنظرة    إن -1
 اإلدارة خداع من جانب  إلى, بما يرفع احتمال تعرضه  اإلدارةالمصالح بينه وبين 

فره من مستندات تفصيلية مؤيدة للصفقات والمعامالت افيما يتعلق بما يجب تو ،
  .المسجلة

 والمخالفات خاصة فيما يتعلق بالغش وبالقصور في توفير احتياجات المستخدمين  -2
 .والتقديرات  التأكد وقدرة الشركة على االستمرار وما يرتبط بالمخاطرة وعدم  ،القانونية

حيث يعتقد المستخدمون لتقرير  ،القصور في استغالل المراجعين لمعارفهم بفاعلية -3
 . مما يخبرون به  أكثرالمراجعين يعرفون  أنالمراجعة 

  أو المالي و التشغيلي   األداءللمعلومات الحيوية التي تتعلق بجوانب المراجعين  إهمال -4
وحيوية هذه المعلومات  أهميةالمتاحة رغم  واإلمكانات استغالل الموارد  أو ،التسويقي

 للمستخدمين  

ا لما هو مطلوب من تدقيق القوائم المالية لم يعد مناسبً  لالتمسك بالتقرير السنوي حو  -5
تتسع لتشمل معلومات غير مالية الزمة لترشيد قرارات  والتي ،فوري للمعلومات 

 . المستخدمين 

 ،اكتشاف الغش  :للتعامل مع المشاكل الصارمة مثل  أسلحتها  أوالمراجعة    أساليب صور في  ق -
 المخاطر،وتقييم ،يم مدى قدرة الشركة على االستمرار مستقبال يوتق  القانونية,والمخالفات 

 والتقديرات المحاسبية  التأكد وعدم 

ولياتهم في  ؤ مس أداءلالسترشاد بها في  للمراجعين إرشادات عدم كفاية المعايير التي توفر  -
   .المواضع والمجاالت الجديدة المقترحة

مجاالت التطور  أهمفي دور المراجعة والمراجعين ومن  المطلوبةاالتجاه الثاني التطورات  ✓
   ما يليالمطلوبة 

(Joseph,and/Paul,N.etall,2003/Turnbull,1998/EC 

Commission,1997/ICAS,/Elliot,2004/Wong,2001 

,1993/Gray.1998,Roberts 1998 ) 

ذات   األطرافقطاع عريض من    أمامالتشديد على قضيتي استقالل ومساءلة المراجع   -
 .واجباته أداءفشل في  إذاولية المالية ؤ المصلحة , وتشديد المس

 واإلدارة يعاد النظر في شكل العالقة بين المراجع    أنركات يجب  حوكمة الش  إطارفي   -
عالقة   إلى،تعدل من عالقة يحكمها تعارض المصالح    أنالعليا للشركة , حيث يجب  

المساعدة   األدوات   إحدىالمراجعة هي    أناتفاق مصلحة تقوم على افتراض    أوتعاون  
بما يعظم منفعة  األداءالشركة , ومن ثم زيادة كفاءة وفاعلية  أمورفي تيسير  لإلدارة
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وهم موضع التركيز من جانب   ،األسهمخاصة حملة  بو ،ذات المصلحة    األطرافكافة  
  .حوكمة الشركات 

عاد ت  أنفي االلتزام بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة يجب    والمراجعين دور المراجعة    إن -
الداخلية   األطرافدعم االتصال مع    :هي  أساسيةور  ثالث محا  إلىهيكلته بحيث يستند  

والتركيز على الشك المهني للمراجع في ضوء العالقات الجديدة ،المسئولة عن الحوكمة  
 .مهمة المراجعة  أداءفي  األخالقيةااللتزام بالقواعد  وأخيرا ،اإلدارةمع 

اية المستثمر من  المراجعة في بيئة الحوكمة تمثل اآللية التي يتم من خاللها حم إن -
على استثماراتهم ، وتحديد مصدر هذه   خالل اكتشاف التصرفات المؤثرة سلباً 

التصرفات أو مرتكبيها ، ولدعم تطبيق الحوكمة يكون من الضروري العمل على تفعيل 
عند فشلهم في أداء ،ذلك الدور للمراجعين من خالل رفع الجزاءات الموقعة عليهم 

مثل تلك التصرفات ، كما يجب رفع الجزاءات الموقعة على المراجعة أو في اكتشاف  
 .عند اكتشافها  تصرفات مرتكبي تلك ال

 أقلية حقوق  أنمن  للتأكد ضمان  كآلية أساسين لها دور و يك أنيجب  اجعةالمر  إن -
 . حمايتها ت المساهمين قد تم

 .ولية المراجع ؤ نطاق مس  اتساعاالتجاه الثالث :  ✓
 : يمتد نطاق ومسئولية المراجع لشمل المجاالت التالية أنيجب 

وقواعد ومعايير ،الخطر  وإدارةيم نظام الرقابة الداخلية ي التوسع في دراسة وفهم وتق  -
 .حوكمة الشركات 

 األطرافخاصة بدراسة احتياجات المستخدمين لتقرير المراجعة  االهتمامزيادة  -
   .المساهمين أقلية األخص ى والعمل على تلبيتها عل،المرتبطة بالحوكمة 

يوفره المراجع الخارجي من خالل تقريره  أنالذي يجب  التأكيد ضرورة اتساع نطاق  -
الخطر ، االلتزام باللوائح والقوانين  إدارةلشمل ) فاعلية الرقابة الداخلية ، فاعلية 

ية ، كفاءة للرقابة الداخل اإلدارةالمرتبطة، االلتزام بقواعد ومعايير الحوكمة ، تجاوزات 
، السلوك غير  اإلدارةالتشغيلي ، عدم وجود حاالت غش جوهري من جانب  األداء

  .(اإلدارةالمرغوب والتصرفات الخاطئة من جانب 

 

 في ظل االلتزام بتطبيق الحوكمة وفقا لمعايير  ولية المراجع الخارجي ؤ نطاق مس 4.3.3
 .المراجعة الدولية

 1ب التالية:انيمكن تناولها من خالل الجو  حيث 

 
 358 -343ص ص ،جع سابقمر  ، م2006، عبد اللطيف محمد خليل 1
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 ن موضوعات المراجعة التي تدعم تطبيق الحوكمة : أ ولية المراجع بشؤ نطاق مس  -1

عن توصيل الموضوعات التي تدعم تطبيق الحوكمة والتي لفتت انتباهه   والً ؤ يعتبر المراجع مس 
 IAS NO)  ولة عن الحوكمة بالشركة  ؤ المس   األطراف  إلىمراجعة القوائم المالية ،    إجراءات   أثناء

260,Para.2  ) بهدف تحديد   ،خاصة إجراءات ول عن تصميم ؤ ن المراجع غير مسإ ومن ثم ف
ذلك بجانب الموضوعات   إلى  اإلشارةيتضمن خطاب االرتباط    أنهذه الموضوعات ، ولذلك يجب  

 . (IAS NO 260, Para.9)التالية 
 إلى لتزم بتوصلها يتحديد موضوعات المراجعة التي تدعم تطبيق الحوكمة التي  -

 . مراجعة القوائم المالية أداء أثناءما صادفته  إذاالمسئولةعن الحوكمة  األطراف

 .إليها والتي يتم توصيل الموضوعات  ،ولة عن تطبيق الحوكمةؤ المس األطرافتحديد  -

 .الموضوعات الداعمة للحوكمةتحديد شكل وطريقة توصيل  -
 . وضوعات المراجعة التي تدعم تطبيق الحوكمة م -2

تتضمن موضوعات المراجعة التي تدعم تطبيق الحوكمة والتي تتدرج ضمن نطاق مسئولية     
  أثناء ما صادفته  إذاالمسئولة عن الحوكمة في الشركة  األطراف إلىالمراجع  بتوصلها 

   (IAS NO 260,Para.11)  :المراجعة ما يلي  أداء
 أومتطلبات  أية أو ،منهجها أومحددات مفروضة على نطاق المراجعة  أوقيود  أية -

 . إضافية إجراءات 

التغير فيها بالقدر الذي  أو ، االختيار في السياسات والممارسات المحاسبية الهامة -
 . جوهري على داللة القوائم المالية للشركة تأثيريحدث   أنيمكن  أوحدث أ

 . جوهريا على داللة القوائم المالية  تأثيراالمخاطر التي تحدث  -

تولد الشك  أنالتي يمكن  ،والظروف باألحداث الجوهري المرتبطة  التأكد حاالت عدم  -
 . الجوهري في قدرة الشركة على االستمرار مستقبال

جوهريا على  تأثيرا تحدث  أنوالتي يمكن   ،واإلدارةالموضوعات الخالفية بين المراجع  -
 .على تقرير المراجع أوداللة القوائم المالية 

 .التحفظات المتوقعة في تقرير المراجع  -

 .دارةاإلعالمات استفهام حول استقامة ونزاهة  أية -

 .للرقابة الداخلية اإلدارةتجاوزات من جانب  أية -

 . هافيتورطت  أو اإلدارةحاالت غش ارتكبتها  أية -

 .مواطن الضعف والقصور الجوهرية في تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية -
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 . التحريفات غير المصححة على مستوى القوائم المالية -

 على القوائم المالية   اً ريجوه تأثيرايمكن ان تحدث  أو أحدثت تسويات مراجعة  -

 IAS)     حاالت عدم االلتزام بالقوانين واللوائح المؤثرة جوهريا على القوائم المالية  -

NO 260,Para.32  ) 

  ( IAS NO 260,Para17)  األخطاءحاالت التحريف نتيجة  -

جوهري على القوائم   تأثير والتي لها    ،المرتبطة بقياس القيمة العادلة  التأكد حاالت عدم   -
 .  ( IAS NO 260, Para.65) المالية 

 ولة عن تطبيق الحوكمة في الشركة :ؤ المس األطراف -3

ولة عن تطبيق الحوكمة في الشركة والتي يتم توصيل موضوعات المراجعة ؤ المس  األطرافتشمل    
 ( IAS NO 260,Para.5-8)  :الداعمة لتطبيق الحوكمة ما يلي

 لجنة المراجعة   -        ارةاإلد رئيس مجلس  -

 ن ي يفيذ نالت  أو(  نيي ذ لتنفيا ) غير  اإلدارةمجلس  أعضاء -                اإلدارة -

الوحدات غير  أو ،ولين عن الوحدة في حالة الوحدات المدارة بواسطة مالكهاؤ المس -
 . الوكاالت الحوكمية  أوالهادفة للربح 

 وإعداد  ،الشركة  أهدافولة عن انجاز  ؤ مس  اإلدارةوكون    باإلدارة  ومن الطبيعي بحكم عالقة المراجع
ن الموضوعات موضع التوصيل  أ تم مناقشتها بشت  أنمونية  أالتقارير المالية بالدرجة المناسبة من الم

 عالمة استفهام حول كفاءتها ونزاهتها  إلىباستثناء الموضوعات التي تشير 
 (IAS NO 260,Para17 ). 
 .التوصيلطريقة  -5

في    اً يتحرير   أويحدد المراجع طريقة التوصيل لموضوعات المراجعة الداعمة لتطبيق الحوكمة شفويا  
 . ( IAS NO 260,Para15) ضوء العوامل التالية

 . والهيكل التنظيمي والوظيفي والقانون السائد بها حجم الشركة -

 .في الشركة هالمعمول ب لوالتوصي لاالتصاطبيعة  -

 . على مدلول القوائم المالية  تأثيرهاموضوعات من حيث  مدى حساسية ال -

 .الموضوعات التي تدعم تطبيق الحوكمة بالشركة وأهميةطبيعة  -

 .التقرير عن الموضوعات  أواالجتماعات الدورية  أولوية -

 . ولة عن الحوكمة بالشركةؤ المس األطرافمدى االتفاق المستمر والحوار الدائم مع  -

يراعي المراجع توثيق توصيل تلك   أنيجب  ،االتي يتم توصيلها شفويً  ت بالموضوعاوفيما يتعلق 
عمل المراجعة ، كما يحتفظ بنسخة مذكرات المناقشة  أوراقردود عنها ضمن  وأيةالموضوعات 
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وحساسية   وأهميةولة عن الحوكمة ، وفي حاالت معينة وفي ضوء طبيعة ؤ المس األطرافمع 
 لمراجع بشكل مكتوب أي توصيل شفوي لها يوثق ا  أنالموضوعات يجب 

   (IAS NO 260,Para16  )    جانب موضوعات المراجعة الداعمة لتطبيق    إلىويتضمن التوصيل
 ما يلي   إلى المقصودة  األطرافيلفت المراجع نظر  أنالحوكمة 

 (IAS NO 260,Para12 ) 
عملية  داءأ أثناءتقتصر فقط على ما لفت انتباهه  لاالتصاالموضوعات موضع  إن -

 المراجعة للقوائم المالية  

ال يتم تصميمها بهدف تحديد  ،المناسبة اواجر ائتهعملية مراجعة القوائم المالية  إن -
ن المراجعة ال تحدد إكل الموضوعات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات، ومن ثم ف

 .تلك الموضوعات دوريا 

 
 
 
 

 . لتوصيللالتوقيت المناسب  -6

ولة عن الحوكمة على التوقيت المناسب  ؤ المس  األطرافيتم االتفاق المسبق بين المراجع و    أنيجب   
ما   إذامن المتفق عليه  أسرعيتم التوصيل في توقيت  أنللتوصيل ، وعلى الرغم من ذلك يمكن 

 (  IAS NO 260,Para13,14) ذلك  يتستدعكانت طبيعة الموضوعات  
 . اعتبارات تفعيل التوصيل  -7

ن  إف أهدافهافعيل توصيل الموضوعات المراجعة الداعمة لتطبيق الحوكمة في تحقيق لضمان ت  
 :وهي ة المسئول األطراف أوالمراجع  من هااتهناك مجموعة من االعتبارات التي يجب مراع

  (IAS NO 260,Para10,18-20  ) 
المسئولة عن  باألطرافالتحول النوعي في هيكل عالقة المراجع  أوالتغير  إدراك -

عالقة يحكمها  إلى ،من عالقة يحكمها تعارض المصلحة اإلدارةخاصة وبالحوكمة 
دعم قدرة الشركة على   إلىدعم تطبيق الحوكمة وبما يؤدي    إطارفي  ،اتفاق المصلحة  

 .أهدافهاتحقيق 

الداخلية  باألطرافوء هيكل عالقته في ض وموضوعيته باستقاللهتمسك المراجع  -
 .العمل على تطبيق الحوكمة إطارفي  اإلدارةخاصة وب

التوصيل لموضوعات المراجعة على  تأثيرالمستمر من جانب المراجع لمدى  مالتقيي -
 . كان التوصيل سوف يستمر من عدمه إذاومن ثم يقرر ما  ،القوائم المالية
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رأى متحفظ حول القوائم المالية ، فان   إلبداءكافية  ال  األدلةما توافرت لدى المراجع    إذا -
   ًا.توصي موضوعات المراجعة الداعمة للحوكمة قد ال يكون مناسب

مراعاة المراجع للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم السرية في توصيل  -
 . موضوعات المراجعة التي تدعم تطبيق الحوكمة

وسلوك  آداب وقواعد  بأخالقيات في حاالت التعارض الواضح بين تمسك المراجع  -
المهنة ، والمتطلبات القانونية الخاصة بالسرية ، وكذلك حاالت تعقد التقرير عن 

يتشاور المراجع مع المستشار القانوني للشركة   أنيجب    ،الموضوعات الداعمة للحوكمة
 .قبل اتخاذ قراره في هذا الشأن

 . المسئولة عن الحوكمة  األطرافقشة مع لمناا -8

 ألحدمناقشة قضية استقالل المراجع خاصة في حاالت وجود تهديدات المنفعة الذاتية   -
 .(Code of ethics,para 8,105)فريق المهمة  أعضاء

 وأيةوتوقيت عملية المراجعة ،  إستراتيجيةمناقشة عناصر خطة المراجعة بما يضمن  -
 مطلوبة   إضافية جراءات إ أية أو،قيود مفروضة 

 (IAS NO 315,Para120 ) 
مؤسسات التحليل  :على المصدر الخارجي في بعض الخدمات مثل د االعتمامناقشة  -

 ومدى مبررات ذلك ومدى الموافقة عليها   ،المراجعة الداخلية  أو ،المالي

    (IAS NO 1006,Para19 ) 
فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالمراجعة  إصداره قبلمناقشة عناصر تقرير المراجع  -

. 

حوكمة  إطارمراجعة القوائم المالية في  أثناءولية المراجع عن دراسة الغش ؤ مس -9
 (  IAS NO 240الشركات وفقا للمعيار الدولي رقم ) 

الحوكمة من خالل الجوانب التالية  حيث تناول ذلك المعيار دور المراجع في تدعم تطبيق  
: 

 وإنما ،الشركة فقط  إدارةمن جانب  المرتكب ا على الغش لم يعد قاصرً  اإلدارةغش  إن -
ولة عن الحوكمة ؤ المس األطرافاتسع المفهوم ليتضمن الغش المرتكب من جانب 

 ، عملية المراجعة أداء أثناء, ومن ثم لفت انتباه المراجع  اإلدارةجانب  إلىبالشركة 
 األطراف غش المرتكب من جانب الم خطر التحريف الجوهري الناتج عن ي تقي إلى

 . المسئولة عن الحوكمة 

 :الحوكمة عن الغش  حيث تتمثل فيما  يلي  أطرافمسئولية  -
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لى تحديثه واللتزام به وتتو  ،قد صممت نظام للرقابة الداخلية اإلدارة أنالتحقق من  -أ
مونية التقرير المالي ، وكفاءة وفاعلية  أحول م  معقوالً   اً تأكيد بشكل مستمر ، بما يضمن  

 ا. التشغيل ، وااللتزام باللوائح والقوانين المعمول به

 ،بيئة العمل  جيدة في  أخالقيةفي خلق ثقافة وسلوكيات  اإلدارةدعم قدرة والتزام  -ب 
 .بةلتوفير بيئة رقابية مناس

 على  التأثيراتجاهاتها في  لقواعد الرقابة الداخلية ومدى  اإلدارة دراسة مدى تجاوزات  -ت 
 . القوائم المالية

 والمحاسبة الصفقات  ن طبيعة هذه أ فيما يتعلق بالصفقات الهامة بش اإلدارةمناقشة  -ث 
 . عنها 

ولة ؤ المس األطرافشمل التحقق من قيام ت وليته لؤ توجيه المراجع باتساع نطاق مس إلىوهذا يشير 
وبما يعزز   ةبالخطر والرقابفيما يتعلق    اإلداري   األداءعلى    اإلشرافيةولياتها  ؤ مس  بأداءالحوكمة  عن  

 . ويدعم تطبيق الحوكمة
 إلىالشك المهني للمراجع فيما يتعلق بالردود عن االستفسارات الموجهة  مبدأإعمال  -

إلى المعلومات التي توفرها للمراجع ، وهذا يشير  أوالمسئولة عن الحوكمة  األطراف
ولة ؤ المس األطرافاالهتمام بمعقولية المعلومات التي تقدمها بتوجيه عناية المراجع  

المراجعة وبما يدعم تطبيق   أثناء  أخرى  أدلةفر لديه من اعن الحوكمة في ضوء ما تو 
 .الحوكمة 

 الحوكمة عما يلي :  أطرافاالستفسار من  -

فيما يتعلق  اإلداري  األداءعلى  اإلشراففي ممارسة  األطرافالتي تتبعها هذه  اآللية -أ
 .بالخطر والرقابة

 أوحدث    ذيال  أو  فاكتش  ذيمدى معرفتها بحاالت التحريف الجوهري نتيجة الغش ال -ب 
 . احتمال حدوثه إلىتوافرت حوله مؤشرات تشير  لذيا

على االستفسارات الموجهة   اإلدارةي تحديد مدى معقولية ردود  المعلومات التي تساعد ف -ت 
 . إليها

 إلىالمحتمل حدوثها  أوحاالت التحريف الناتج عن الغش التي حدثت  لتوصي -
الحاالت  ههذ حتى ولو كانت  ،وقت ممكن أسرعالمسئولة عن الحوكمة في  األطراف

 . هامتورطة في اإلدارةخاصة الحاالت التي تكون وبغير جوهرية 

  أنولة عن الحوكمة يجب ؤ المس واألطراف اإلدارةفي حالة توافر مؤشرات حول نزاهة  -
 . القرار المناسب  أويتشاور المراجع مع المستشار القانوني بشان التصرف 

 :  أهمهاالحوكمة للموضوعات المرتبطة بالغش ومن   أطرافللمناقشة والتشاور مع  -
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لمخاطر التحريف   اإلدارة م  ي تقي  أهميةن طبيعة ومدى  أ المخاوف التي تساور المراجع بش -أ
اكتشاف الغش  أوااللتزام بالرقابة المصممة لغرض الحماية  أوالناتجة عن الغش 

 .والتحريف الجوهري بالقوائم المالية

في بعض الجوانب مثل تحديد مواطن الضعف وجوانب القصور الجوهرية   اإلدارةفشل   -ب 
 .سبة لحاالت الغش المكتشفة واالستجابة المنا  ،في الرقابة

باختبارها لسياسات وممارسات محاسبية  ،نحو تضليل التقرير المالي اإلدارة توجهات  -ت 
 الشركة  ألداءفيما يتعلق بتوقعاتهم   ،تحقق خداع مستخدمي القوائم المالية،

 شك المراجع بشان التفويض الممنوح فيما يتعلق بالصفقات غير العادية   -ث 

التي تدعو المراجع لالنسحاب من المهمة علية مناقشة ذلك القرار توافرت الظروف  إذا -
 .ولة عن الحوكمةؤ المس األطرافمع 

 
 
 

 . دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  5.3.3
ا  حد األطراف الرئيسة في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، نظرً أيعتبر المراجع الخارجي هو   
ن المراجعة الخارجية لها دور مهم في تحقيق األهداف  إ وبالتالي ف  ,  الرقابية لمفهوم الحوكمةطبيعة  لل

هو إبداء الرأي في التقارير المالية   ،للمراجع الخارجي الرئيسالدور  أن التي تسعى إليها ، حيث 
ن تلك أو  وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، ،التي تم إعدادها من قبل اإلدارة بالشركة

 التقارير تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها. 
ال يمكن غض الطرف عن الدور األساسي للمراجعة في حوكمة الشركات ، فلقد نصت كل    

حد الركائز األساسية في حوكمة الشركات أ اعتبار المراجع الخارجي    ليالمبادئ والمواثيق للحوكمة  
وهنا يكمن دوره في خدمة األطراف ،األساسي في إضفاء الثقة في التقارير المالية  ، ويتمثل الدور  

تقديم خدمات أخرى غير   :نه أصبح للمراجع الخارجي ادوار مثلأذات المصلحة بالشركة ، كما 
ما حدث  إنحول تأثيرها على استقاللية المراجع الخارجي ،  اً المراجعة والتي ال يزال الجدل قائم

ت آيم مدى تعرض المنشي للمراجع الخارجي في تق  اً شركات في العالم من خسائر ، خلق دور لكبرى ال
أو بالمؤسسات ذات الطبيعة المصرفية ، كما   ,إدارة المخاطر بالشركة م والقيام بتقيي ,للمخاطر

الشركة بتطبيق  مدى التزام  ببتقديم تقارير عن التقارير التي تصدرها اإلدارة    اً أصبح المراجع مطالب
ن  ت والمؤسسات المدرجة حتى أآل آلطبيعة المصرفية للمنشلا مبادئ الحوكمة  للشركات ، ونظرً 

والتصديق على قوائمها  ،في السوق المالي الليبي و التي تقوم مكاتب المراجعة الخارجية بمراجعتها  
  ةاألزمات االقتصاديجل الحفاظ على تلك المكتسبات الوطنية في ظل التطورات و أالمالية ، ومن 
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يكون لمهنة المراجعة الخارجية في ليبيا  دور أوسع   أنالتي يشهدها العالم ، أصبح من الضروري  
 والمؤسسات   أو التي لها عالقة بتلك الشركات   ،من ذي قبل لصالح كل األطراف األخرى المستفيدة

. 
يتسم   ،كمة الشركات دور المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حو  أنيخلص الباحث على  لذلك

ذكره سوف يتناول بعض الجوانب التي يعتقد   ما سبقمن خالل    هأن  إال  ،والمتطلبات   األدواربعديد  
 : للمراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات وهي  بعض ادوارتمثل  أنها

   .الثقة على التقارير المالية إضفاء (1

 .غير المراجعة   األخرى تقديم الخدمات  (2

 .المراجع الخارجي عن مدى االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات تقرير  (3

 
 

 .للشركات  الثقة على التقارير المالية إضفاء -(1

  نها إ، حيث  األخرى ا في كل من المراجعة وباقي عمليات التصديق ا هامً تمثل التقارير جانبً   
ن  و ، ويعتقد المستخدمإليهاوالنتائج التي توصل  ،المستخدمين بما قام به المراجع    إخبارتعمل على  

وتتطلب المعايير  ، لعملية المراجعة والتصديق عليها واألساسيالمنتج النهائي  يالتقارير ه أن
ويحدث هذا  ،ة المحاسبة مع القوائم الماليةأيتم إصدار تقرير في حالة تعامل منش أنالمهنية 
وعدم قياسها   ،ة المحاسبة العميل فقط في إعداد القوائم الماليةأحتى إذا ساعدت منش التعامل

بالمراجعة ، وفي هذه الحالة يتم إصدار تقرير عن اإلعداد أو الفحص ، ولكنه ال يعد بالتأكيد 
بداء الرأي بشكل مباشر بمعايير المراجعة المتعارف عليها  اعن المراجعة ، وترتبط فقرة  اً تقرير 

عن القوائم المالية كوحدة بما في ذلك التزام الشركة بمبادئ المحاسبة    ه ي أوالمراجع مطالب بإبداء ر ،
 المتعارف عليها . 

 ،مبادئ المحاسبة المتعارف عليها تتطلبهمما  ألبعد ولية البحث ؤ المراجعين يتحملون مس إن  
ئ , ويرى معظم المراجعين  هذه المباد   إتباعلتحديد مدى احتمال تضليل للمستخدمين حتى في ظل  

مبادئ المحاسبة المتعارف  إطارفي  إعدادهاعندما يتم  ،القوائم المالية تتسم بالتعبير العادل أن
لتحقق من مدى وجود   ،واألرصدةيتم اختبار العمليات المالية    أنعليها , ولكن ليس من الضروري  

 .1معلومات غير صحيحة  
 ،عليه من أدلة لوما حص ،فيما قام به من عمل أيها عن ر يعتبر تقرير مراقب الحسابات معبرً و 

يلتزم بها   أنيجب  ،, ويحكم مراقب الحسابات معايير مهنية إقراراً وبالتالي إفادته شهادة وليست 

 
 122ص  ، مصر ، الدار الجامعية   ، المراجعة الدولية وعولمة أسواق راس المال، م2005 ، امين السيد احمد لطفي. 1
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ولية المدنية أو ؤ وإال يصبح مقصًرا في أدائه ، مما قد يعرضه للمس ،عند أدائه لعمله وواجباته
  1هذه المعايير المهنية أو الجنائية ، ومن 

 . هوى في نفسه  أوتؤثر عليه أي ضغوط خارجية    أنيعمل دون    أنوهي  :  االستقاللية   -أ

عمل المراقب يعتمد في جزء كبير منه على الحكم الشخصي ، لذا  نإحيث  :الحيدة  -ب 
عوامل   أيةخاليا من    ،حكمه الشخصي عليها  وإصدار،يكون تقويمه للموقف    نأيجب  

ومن هذه العوامل وجود مصلحة له في المنشاة سواء كانت  ،هتتؤثر على استقاللي 
 .شخصية  أومالية 

 أدائه  أثناءيحافظ على كافة المعلومات والبيانات التي يحصل عليها    أنوهي    :السرية   -ت 
المعايير   أوفي حدود ما يتطلبه القانون    إال،عنها    اإلفصاحوعدم  ،لعمله في سرية تامة  

 أدائهعن طريق ،معلومات حصل عليها  أوبيانات  ةأليالمهنية , وعدم استخدامه 
 . للحصول على استفادة شخصية له ،لعمله

 . نشاط الشركة ونظم الرقابة الداخلية والنظام المحاسبيمعرفة وفهم  -ث 

والذي  ،م خطر المراجعة وهو خطر وجود تحريف هام ومؤثر في القوائم الماليةيتقي   - ج
والتي عجز  ،الغير متعمدة أوسواء كانت المتعمدة ،البشرية  األخطاءمن  ينتج عادةً 

 ا. اكتشافه أو هاة عن منعأنظام الرقابة الداخلية في المنش

الحصول على األدلة للمراجعة الكافية والمناسبة وهي مقياس جودة وثقة ، لذلك يجب   - ح
ن تكون كافية وتسمح له بإصدار تقرير مناسب لحالة القوائم  أو  ،كون موثوقا بهاي أن

 ،وأصحاب الحصص أو الشركاء  ، المالية ، ويوجه المراقب تقريره إلى المساهمين
مراقب الحسابات ال يقيم أداء اإلدارة ، بل يتأكد  نأل أو مجلس اإلدارة ،  ،والمديرين

 من سالمة تعبير القوائم المالية عن هذا األداء .

  بإضفاء بقيامها  إال،المراجعة لن تفي بالدور المنشود منها في مجال حوكمة الشركات  إن" 
في ،للمراجعة    التي تعد الوظيفة الرئيسة  ، المصداقية على المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية

 إعطاءا في عملية المراجعة وارتبط به مفهوم هذا االتجاه سائدً  وأصبح ،حوكمة الشركات  إطار
ا عن مدى عدالة عرض التقارير المالية للمركز المالي مطلقً  اتأكيدً معقوال وليس  اتأكيدً المراجع 

 "2ة أللمنش
ولية المراجع الخارجي عن منع واكتشاف  ؤ ا فاصلة لمدى مس معايير المراجعة لم تضع حدودً   إن"  

  إلى   ،الثالثة  األلفيةحاالت االنهيار التي حدثت في مطلع    أدت في التقارير المالية ، كما    األخطاء
 

دراسة قانونية واقتصادية مقارنة ،  الممارسات غير المشروعة في بورصة األوراق المالية،  م2001  ، مركز المساندة القانونية القاهرة   1

 54ص،الطبعة األولى  ، القاهرة   ، 
المؤتمر الخامس حوكمة الشركات وأبعادها ،الرقابة على جودة المراجعة في تحقيق أهداف حوكمة الشركات،  م2005، . محمد سمير بالل  2

 49-1ص ص  ، دريةجامعة اإلسكن ، كلية التجارة، الجزء األول  ، المحاسبية واإلدارية واالقتصادية  
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وال عن حاالت الفشل هذه مما ؤ واعتبر المراجع مس ،حدوث هزات في خدمات الثقة والمصداقية
في   خذ اآل (  SAS 99المعيار رقم ) إصدارتمثل في  ،رد فعل جديد من قبل المهنة إلى دىأ

وليات  ؤ توسيع نطاق مس إلى أدىهذا .و  "1المالية  مالقوائاالعتبار وجود تالعب عند مراجعة 
مما استوجب تدخل  ،المراجع الخارجي عن خدمات الثقة ، ورغم ذلك ظلت االنتقادات مستمرة

 قانون  إصداروقد تمثل ذلك في  ،المصالح بالشركات  أصحاب ان حقوق حكومي ، لضم 

Sarbanes-Oxley   اإلشرافمجلس  إنشاءبالواليات المتحدة والذي بموجبه تم  2002سنة 
معايير لضمان جودة  بإصدارالقانون  ه وكلف  (PCAOPالمحاسبي على الشركات المساهمة )

( الخاص  PCAOP,2004,As No 2صدر المجلس المعيار رقم"  ) أوقد  ،التقارير المالية
  م بتقيي ا المراجع ملتزمً  أصبحعند مراجعة القوائم المالية وفيه  ،بالتقرير عن نظام الرقابة الداخلية

 .2نظام الرقابة الداخلية عند تقديم تقرير المراجعة  
  عادلة  بطريقة معدة المحاسبية البيانات  أن على، المنطقي التأكيد  إلى ات الحساب مراجع يسعى

  :3خالل من وصادقة

 تم قد  المالية البيانات  في تسجيلها الواجب  المالية والمبالغ المعامالت  أن من التأكد  -

 .المالية بالبيانات  الملحقة في التقارير إدراجها

 في موجودة كانت  المالية البيانات  في المدرجة والمطلوبات  الموجودات  أن من التحقق -

 .البيانات  هذه تغطيها التي الفترة خالل وقعت  قد  المدرجة المعامالت  وأن تاريخ الميزانية،

 بها المدينة المطلوبات  مجمل وكذلك لها، مملوكة المؤسسة أصول أن من التأكد  -

 .المالية التقارير في ذكرها تم قد  ،الميزانية حتى تاريخ ،المؤسسة

 ،المستحقات  الموجودات، ) المالية البيانات  في المدرجة والمبالغ  القيم أن  من التأكد   -
 المبادئ مع ومنسجمة مناسبة بصورة وتقييمها تقديرها تم قد  (و المصاريف والعائدات 

   .المحاسبية

 عنها واإلفصاح ،ووضعها تصنيفها  تم قد  المالية البيانات  ومبالغ قيم أن من التحقق  -

 في والعدالة المصداقية نإ حيث .،المحاسبية األصول مع ومنسجمة بصورة مناسبة

 
كلية التجارة ، مجلة البحوث التجارية المعاصرة ،  دراسة تحليلية لمسئولية المراجع تجاه غش اإلدارة ،  م2000 ، محمد الرملي احمد 1

   11م ص2000، العدد الثاني   ، المجلد الرابع عشر ، جامعة جنوب الوادي، بسوهاج
2 Public Company Accounting Oversight Board 

PCAOB Auditing Standard No. 2     

  Washington, D.C., June 18, 2004   

http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/Auditing_Standard_2.asp 

 
 74العدد ، مان ، مجلة المحاسب القانوني العربي، دليل استخدام البيانات المالية، م1996 ، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين 3

 17-16ص ص ، 
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 هذه المراجع بمجمل قيام خالل  من تتحقق المحاسبية للمعلومات  بالنسبة التمثيل

 . اً عام قبوالً  المقبولة عليها المتعارف والمعايير للمبادئ احترامه ظل في العناصر

المعايير الصادرة عن المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين    أغلب أجمعت    قد وعموما يرى الباحث  
(AICPA  )، ( 16والتي منها المعيار رقم)،    والمعايير الصادرة عن  مجلس معايير المراجعة

تكون لديه  أن يجب  الخارجي المراجع  أنعلى  ،(83( ,) 53كا المعيار )  ،( FASBالدولية )
جل محاولة اكتشاف أتجاه غش اإلدارة , بحيث يبذل كل العناية المهنة من  ،الشك المهنينزعة 

مخالفات ذات تأثير على الوضع المالي للشركة ، وقد ارتبط دور المراجع الخارجي في تدعيم    ةأي
تطبيق حوكمة الشركات في المبدأ الخامس الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)  

OECD,2004 حيث يجب القيام بمراجعة مستقلة بواسطة مراجع كفء ومستقل ومؤهل ،)، 
بان القوائم المالية   ،يقدم تأكيدات خارجية موضوعية لمجلس اإلدارة والمساهمين أنحتى يمكن 

 األخرى.   أداء الشركة في كافة النواحي االقتصادية واالجتماعيةحسن  و ،تمثل بصدق المركز المالي  
دور   له الخارجي الثقة على التقارير المالية للشركة من قبل المراجع إضفاء  أنومن هنا يتضح 

حوكمة الشركات هو حماية كل   أهدافن من في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، ذلك أل مهم
بقصد مصالح شخصية    أو  ،تقصير  أو  إهمالجرائم فساد تقع بسبب    أو مخالفات    ةمن أي   األطراف
 بالشركة .  اإلدارةمن قبل 

زيادة الضغوط على المراجعة  هل    :تطرح نفسها وهى  استفهام  عالمة  هناك   أنالباحث يستنتج    لكنّ 
مع ما يتحصل عليه المراجع  ولياتها ودورها في حوكمة الشركات تتناسب  ؤ الخارجية والتوسع في مس

يتحملها مكتب   أعلىوتكلفة  اً تتطلب جهد  ت لتزامااال، حيث  كثرة  ؟مقابل ذلك الجهد  أتعاب من 
 المراجعة الخارجية . 

 .  غير المراجعة أخرى تقديم خدمات   -(2
الشركات تقدم في العادة  أن إلى ،نالمهنييللمحاسبين ،الدولي  األخالقيشير مجلس معايير    

تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم ،   بالتأكيد لديها مجموعة من الخدمات غير المتعلقة    التأكيد لعمالء  
  باألعمال جل جعل هذه الشركات ، التي لديها فهم جيد أالمنافع المترتبة من  التأكيد ويقيم عمالء 

 . أخرى نجاحات في مجاالت  إلحرازتقدم معارفها ومهاراتها  
  التأكيد حصول فريق  التأكيد يم مثل تلك الخدمات غير وعالوة على ذلك غالبا ما ينتج عن تقد 

،وكلما زادت المعرفة  التأكيد العميل تكون مفيدة فيما يخص عملية  بأعمالعلى معلومات تتعلق 
والمخاطر التجارية    التأكيد وضوابط عميل    إلجراءات   أكثر  التأكيد العميل كان الفهم لفريق    بأعمال
ظهور تهديدات على   إلى التأكيد خدمات غير تقديم وقد يؤدي ، أفضل  التي يواجهها والمالية
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، خصوصا فيما يتعلق بالتهديدات الملحوظة  التأكيد فريق  أعضاء  أو  المراجعة استقاللية شركة
 1على االستقاللية  

إدارة المخاطر، خفض  إستراتيجية:وتتضمن الخدمات االستشارية تقديم استشارات في مجاالت 
وزادت الرغبة في تأمين دخل جديد من   ،  الداخلي، وتوفير المنظومات اإلدارية  التكاليف، التنظيم

الدولية، ليس من المحتمل أن    ة والمراجعةالمحاسب خالل إدراك أن القوانين الجديدة، مثل المعايير  
 . التي يتحصل عليها المراجع الخارجي  ب األتعا تؤدي إلى ازدهار في 

المستثمرين غير مقتنعين   أنارب المصالح ينتج عنه حسب وجهة نظر الباحث من خالل تض و 
كما أن الجهات   ،بجودة عمليات المراجعة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على ثقة السوق 

  تأثيرات ا إن تقديم الخدمات االستشارية ربما تكون له ذات العالقة بالشركة تكاد تجزم واألطراف
 .أخرى على عمل المراجعة سلبية

الباحثين حول  آراءوتعددت  ،وعموما فان المعايير المهنية لم تكن تمنع تقديم مثل هذه الخدمات 
يمكن لمراقب  أنة" :فمنهم من يرى  الخارجي، هذه الخدمات على استقاللية المراجع تأثيرمدى 

ين من قبل  ي يكون التع الأ ألولا بشرطين   حياده تأثريوال  ،تقديم خدمات غير المراجعة ارجيالخ
 ."2  يقدم الخدمة بصفه مستمرة إالوالثاني  اإلدارةمجلس 

خدمات غير المراجعة ) المراجعة الداخلية ( ال تنقص   أداء إن ،"  أخرى  أراءولبعض الباحثين  
 األداءمعايير  بأداءطالما انه ملتزم  ،وال يشكك في موضوعيته ،من استقاللية المراجع الخارجي

 . "3المهني  
حال من   بأي ،خدمات غير المراجعة ةعدم جواز قيام المراجع بتقديم أي "لكن هناك من يرى  

 ."  4مؤقتة أو سواء بصفة دائمة  الستقالليته تدعيما   ،األحوال
بشكل جزئي  ،لعميل المراجعة  ،لقد تم منع المراجع الخارجي من تقديم خدمات غير المراجعة 
وذلك بعد حدوث حاالت الفشل في عمليات المراجعة مع آرثر أندرسون ، حيث صدر قانون  ،

Sarbanes-Oxley    من  5والتي حددت ما نسبته  ،في الواليات المتحدة األمريكية    2002عام %
 أقصى لقيمة خدمات غير المراجعة . حدًا أتعاب المراجعة تعتبر 

 
األردن ,الطبعة   ، دار الصفاء للنشر عمان  ،  تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة،  م2009   ، احمد حلمي جمعة  1

   241-217ص ص  ، األولى 
مجلة اإلداري  ، دم خدمات المراجعة الداخليةالتكليف العلمي والمهني لحيادية مراقب الحسابات الذي يق،  م1996 ، على ابراهيم طلبة  2

 64-23ص ص ،  67العدد  ، 
األسناذ الخارجي ألداء وظيفة المراجعة الداخلية وأثرها على استقالل المراجع الخارجي وجودة  ، ، م 2001 ، محمد عبد الفتاح . 3

   226-155ص ص  ، العدد األول  ، جامعة عين شمس  ، كلية التجارة  ، مجلة الفكر المحاسبي  ، ، المراجعة
المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   ،  دراسة مقارنة لمقومات الموضوعية الستقالل مراقب الحسابات  ،  م1995  ،محمد الصادق سالمة  .4

   979 929ص ص   ، جامعة عين شمس  العدد الثالث –كلية التجارة  –
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صر بأنه ال يجوز التعاقد مع المراجع الخارجي كما نصت قواعد ومعايير حوكمة الشركات في م
ن ال يكون هذا العمل اإلضافي  أو   ،إال بعد موافقة لجنة المراجعة  ،للشركة ألداء أية أعمال إضافية

من األعمال التي تخضع لمراجعة وتقيم أو إبداء رأى لذات المراجع عند مراجعته لحسابات الشركة, 
مراجع عن األعمال المراجعة عن الحد الذي يهدد استقالليته  ال تصل قيمتها بالنسبة ألتعاب الأو 
1.  

تقديم المراجع الخارجي لخدمات غير   نبأ كما نصت مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
تكون خاضعة لمراجعة    أعمالبمراجعة    هعند قيام   ،على استقالليته  التأثير  إلىقد يؤدي    ،المراجعة

 .في القوائم المالية  الرأي إبداء
وجود بعض الحاالت التي تأثرت بها استقاللية المراجع الخارجي    أن ويخلص الباحث في هذا الشأن  

  ضرورة دليالً الأو فشل بعض الشركات ، ال يعد ب ،نتيجة تقديم خدمات أخرى غير المراجعة
جزء  األقلعلى يستوجب عدم السماح لمكاتب المراجعة الخارجية بتقديم خدمات أخرى تضمن 

تنبع من   أناستقاللية المراجع الخارجي يمكن  نفأ من اإليرادات التي يتحصل عليها ، وبالتالي 
والذي يعبر عن المضمون الحقيقي لحوكمة  ،االلتزام بالقيم السلوكية واألخالقية لمهنة المراجعة 

 .الشركات 
 .شركات تقرير المراجع الخارجي عن مدى االلتزام بتطبيق حوكمة ال -(3

 أوحوكمة الشركات ،  آليات م مدى التزام الشركة بتطبيق ييالمراجع الخارجي عن تق يعتبر تقرير
حوكمة الشركات من المهام الجديدة   آليات عن مدى التزام الشركة بتطبيق    اإلدارةالتقرير عن تقرير  
المالية ,   األسواقاغلب  نأالمالحظ  أن إالوليات الجديدة للمراجع الخارجي ، ؤ والمستحدثة والمس

يقوم المراجع   أنتنص على  ،غلب الدولأ المالية في  األوراق أسواقعلى  المشرفةوالهيئات 
المشرفة على   ةالهيئ أو،الذي يصدره السوق المالي  قبالميثامدى التزام الشركة  مبتقيي الخارجي 

 . األخرى وهذا الميثاق خاص بها دون المواثيق ،السوق 
كبر للمراجع الخارجي في تدعيم  أالقواعد الخاصة بها ، لخلق دور  ت الهيئاعديد  أصدرت لقد   

العاملة في  بصدور القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات  :سبيل المثاللى حوكمة الشركات ، فع
  أن ( على  2( الفقرة )5نصت المادة)   في مصرودليل التطبيق الخاص بها    ،المالية  األوراقمجال  

عن مدى التزام الشركة   اإلدارةتقرير مفصل عن مراجعة تقرير  بإعداد قوم المراجع الخارجي ي
هيئة سوق المال قبل انعقاد المجمعية العامة للشركة   إلى  وإرساله  ،بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات 

   .2 األقلبخمسة عشر يوما على 
 

 
 مرجع سابق تم ذكره، األوراق المالية مصر على أسوق   موقع الهيئة العامة للرقابة المالية 1
 مرجع سابق تم ذكره ، على أسواق األوراق المالية مصر  موقع الهيئة العامة للرقابة المالية 2
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 .الخالصة  4.3
الشركات العالمية في اآلونة   يات ا العديد من كبر لهلقد أدت المشاكل المالية التي تعرضت   

لتحقيق   ،إلى المطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط والمبادئ األخالقية المهنية ،األخيرة
الفشل في كثير من حاالت  و الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة في القوائم المالية للشركات ،  

أين كان المراجع الخارجي لكي تصل تلك الشركات  :المالي لبعض الشركات يطرح سؤال وهو
ن دور المراجع الخارجي في ظل عملية  أ ومن المنطقي التسليم ب ؟إلى حافة االنهيار بل وتنهار

والحد من عدم تماثل   ،حوكمة الشركات هو تخفيض التعارض بين مصالح المالك واإلدارة
عن مدى  ،ولما كان هدف المراجعة الخارجية األساسي هو إبداء رأي فني محايد  ؛ المعلومات 

تكون خدمة المراجعة الخارجية على درجة   أنمر لشركة ، تطلب األلعدالة تمثيل القوائم المالية 
ظهور   أنحتى تحظى بثقة المجتمع خاصة المساهمين والمستثمرين ، غير  ،عالية من الجودة

  ،كبرأعلى عاتق المراجع الخارجي بشكل  لقاةوليات المؤ اد من سقف المسحوكمة الشركات ز 
وتقييم إدارة المخاطر  ،م نظم الرقابة الداخليةي وتقي ،خاصة فيما يتعلق بتخطيط عملية المراجعةوب

كبر يحوم حول مدى استقاللية المراجع الخارجي ، سواء من  أالجدل بشكل  صاربالشركة ، كما 
 غير المراجعة. أخرى  خدمات تقديم   جهة أو من ،له ةالمكلفناحية الجهة 

وفق معايير   الخارجي وليات المراجعؤ واتساع مس ،ومن خالل الجودة العالية للمراجعة الخارجية
وكذلك المواثيق الصادرة عن الهيئات    ،والمنظمات المهنية  ت الهيئاالمراجعة التي تصدرها كثير من  

للمراجع دور مهم في    أصبححوكمة الشركات ،    لمتطلبات ة، وتحقيقا  المالي  األسواقالمشرفة على  
كبر على القوائم المالية المعدة من  أيضفي الثقة بشكل   أصبحتدعيم حوكمة الشركات ، فالمراجع 

والتي تزيد من فهم المراجع   ،غير المراجعة أخرى ، كما يساهم في تقديم خدمات  اإلدارةقبل 
الشركة بتطبيق قواعد   إدارة  م التزاا عن مدى  نه يقدم تقريرً أ ياتها ، كما  لنشاط الشركة وعمل الخارجي  
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من الثقة واالطمئنان  لدى كثير من األطراف     اً تخلق نوعوالتي سوف    ،ومبادئ حوكمة الشركات 
  .شركةالذات العالقة ب
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  الدراسة الميدانية  ومنهجية طبيعة 1.4
 

 منهجية الدراسـة   1.1.4
   األوليةالبيانات  1.1.1.4

هي بيانات الجانب الميداني للدراسة ، وهذه البيانات تم الحصول عليها من خالل تصميم قائمة  
لمعرفة سميات   شخصية    معلومات   فقرات الهدف منها  األولاستقصاء ) استبيان ( متضمن لشقين  

العناصر تم   أوتحوي خمس محاور ، كل محور متضمن لمجموعة من الفقرات العينة ، والثانية 
 للدراسة    األساسيةبهدف اختبار الفرضية  وضعها

 الدراسة  وعينة مجتمع  2.1.1.4
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية وهو ما يعرف عندنا بالمحاسبين  

الجامعية   ت بالمؤسسا واإلدارة وتمويل المصارف المحاسبة أقسام أساتذةالقانونين ، وكذلك 
 ا  بليبي   واألكاديمية

 الدراسة  أداة 3.1.1.4
ذات العالقة المباشرة بموضوع   األوليةجمع البيانات  أدوات من  كأداة استخدم الباحث االستبيان 
 - قسمين كما يلي : إلىالدراسة تقسيم االستبيان  أهدافالدراسة ، وقد تم في ضوء 

المجتمع ، واحتوت على   أفراد يوضح المعومات الشخصية أي المعلومات عن  -: األولالقسم 
 . ) المسمى الوظيفي ، المؤهل العلمي ، التخصص العلمي ،سنوات الخبرة ( :هي( فقرات 5)

) العمر ، الجنس ، وغيرها الخ ...( :مثل  أخرى معلومات    إلىالباحث لم يتطرق    أن   إلىوهنا نشير  
  األساسي هدف  النظر الباحث وال عالقة لها ب  ةلومات غير مهمة من وجههذه المعأن  على اعتبار  

 للدراسة .
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  أو من الفقرات  ة  وكل محور تندرج تحته مجموع   ،مجموعة محاور  إلى  تقسيمهتم    -القسم الثاني :
حول دور المراجعة الخارجية في    منه   ىة نظر المستقصهالهدف منها الحصول على وج  ،العناصر

 .تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 
حول دور المراجعة    ن والمهنيي  األكاديميين  الباحث يقوم بدراسة وجهة نظر   أن  إلىهنا    اإلشارةوتجدر  

  ن الباحث ال يدرس واقع حال مكاتب المراجعة إ ف األساسوعلى هذا  ،في تدعيم حوكمة الشركات 
في مراجعة   التجارب العملية للمهنيين خالل ولكن من، في ليبيامية العل ت الهيئا أو الخارجية
طالع على  الا  ، المتمثل فينالزاد العلمي لألكاديميي و ، ، المدرجة بالسوق المالي الليبيالشركات 

من الوصول   ، تمكن الباحث كتب والدوريات الللمنظمات المهنية ، والبحوث العلمية و  اإلصدارات 
  .الدراسة  أهداف إلى

  .منه  المستقصي هايفهمفي كل محور بشكل مبسط،و وبناء على ذلك صيغة العبارات 
 : وهذه المحاور هي  

 .كفاءة وخبرة المراجع الخارجي - 
 . استقاللية وحماية المراجع الخارجي - 
 .مساءلة ومسؤولية المراجع الخارجي عن عملية المراجعة  - 
   .لخارجيةاة المراجعة حجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملي  - 

 . الخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع - 
 

 :وقد كانت كل فقرة من فقرات كل محور مقسمه وفق تصنيف ليكرت الخماسي كالتالي 
   

 موافق جدا  موافق غير متأكد موافق غير  غير موافق على اإلطالق  التصنيف
 5 4 3 2 1 ترميزال

  
الوسط الحسابي مدلوال لالستفادة منه فيما بعد   إلعطاء ،األرقامكما تم وضع مقياس ترتيبي لهذه 

 ( 2كما هو موضح بالجدول رقم ) ، عند تحليل نتائج االستبيان 
 

 ( 2جدول رقم ) 
   .النسبية للوسط الحسابي األهميةمقياس تحديد 

 الشركاتمستوى تدعيم تطبيق حوكمة  الوسط الحسابي  
 ا مستوى عال جدً  5   -  4.20
 مستوى عال  4.19قل من أ – 3.40
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 متوسط  3.39قل من  أ –  2.6
 مستوى ضعيف 2.59قل من أ – 1.80

 ا مستوى ضعيف جدً  1.79قل من  أ – 1
 
 
 
 
 
 

 :محددات الدراسة  4.1.1.4
العينة حول موضوع الدراسة  أفراد  وإجابات  راءآالستقصاء  أداة نه ألالستبيان تنبع من  األهمية إن
 - هذه الدراسة لم تسلم من بعض المشاكل والقيود الشكلية والموضوعية والتي منها : أن إال، 

معرفة هل للمراجعة الخارجية دور في تدعيم تطبيق حوكمة   على  اقتصرت هذه الدراسة -1
 ة سؤوليوالمكفاءة وخبرة واستقاللية    : واعتمدت على مجموعة من العناصر مثل  الشركات 

نه ربما يكون أ إالفي مجال المحاسبة ،  األخرى وتقديم الخدمات  ،للمراجع الخارجي
 ،المهمة التي ترتبط بطبيعة عمل المراجع الخارجي األخرى  ت المتغيراهناك بعض 

الباحث اقتصر االستبيان على تلك ففي تدعيم الحوكمة وعليه  فاعالً  اً وتؤدي دور 
 ابق. سفي ال  إليهاالمحاور المشار 

ا لظروف منتظمة نظرً  أوعملهم بصورة مستمرة  أماكنالعينة في  أفراد عدم تواجد  -2
 أو  ، سواء بالنسبة لمكاتب المراجعة الخارجية ،التي تقتضي ذلك أعمالهموطبيعة 
الباحث بتقديم  وأرهق أجهد  مراآل، هذا في مؤسسات التعليم العالي األساتذة

 . العينة أفراد الغموض الذي قد يكتنف بعض  أوفي حالة اللبس  ةالالزم ت التوضيحا

 الذي مراألالعينة ،  أفراد الكترونية مجمعة لبعض  أو مطبوعة عدم وجود عناوين  -3
حال دون كما العينة ،  أفراد تواجد  أماكن إلىصعب على الباحث سرعة الوصول 

 . بالبحث  عينة المجتمع المستهدفكبر من أوصول وتسليم االستبيان لعدد 

نسبة  من معرفة    تمكنه، وبالتالي عدم  عدم تمكن الباحث من تحديد حجم المجتمع    إن-4
حد المحددات والمشاكل التي أ هيمثل من وجهة نظر  ابدراستهحجم العينة التي قام 

في ليبيا لم نلحق بركب    أننا  إلىدراسة الميدانية ،وهذا راجع  الالقيام ب  أثناء  إليهاتعرض  
المزاولين لمهنة المراجعة الخارجية  نالمهنييبحيث يمكنك معرفة عدد  األخرى الدول 
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من خالل شبكة لحظة  ةالعلمية في أي واألكاديميات الجامعات  أساتذةعدد  أو
فهو عبارة عن رقم قديم موجود في   اً معين  اً وضعت عدد   ولوحتى  وبالتالي  ،  المعلومات 

 يمثل حجم مجتمع الدراسة .   أنضى عليه عدة سنوات ال يصلح معه قد م أرشيف
 األساليب اإلحصائية المستخدمة.   2.1.4
  ها سوف نتناول المقاييس اإلحصائية المناسبة والتي نستخدمها كمنهجية إلعداد  دراسةال هفي هذ 

، وقبل أن نبدأ بالتحليل  واإلجابة علي تساؤالتها ، هاياتوالتحقق من فرض ،جل تحقيق أهدافهاأمن 
هذه المقاييس ومدى أهميتها  نتعرف على  والتي تخدم أغراض الدراسة    ،فرةاللبيانات المتو   ياإلحصائ

 - كما يلي :
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 :  One Sample Testاختبار العينة األحادية   (3
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 :  ( لعينتين مستقلتينT( اختبار )4

الختبار الفرضية الصفرية، والتي تنص على أن العالقة بين المتغير المستقل   Tيستخدم اختبار 
بقسمة قيمة المعلمة على الخطأ   Tوالمتغير التابع غير معنوية، حيث يتم حساب قيمة اختبار 

ومستوى   (n-k-1)الجدولية بدرجة حرية  Tالمحسوبة بقيمةT المعياري للمعلمة، وبمقارنة قيمة
 تعني عدد المتغيرات المستقلة(.  kتعني حجم العينة،    nإن )، حيث 0.05معنوية  

( الجدولية يتم قبول الفرضية الصفرية، وإن العالقة Tو  -(Tالمحسوبة تقع بين    Tفإذا كانت قيمة  
 بين المتغير المستقل والمتغير التابع غير معنوية. 
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الجدولية يتم   (T-)الجدولية أو أقل من قيمـة  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tأما إذا كانت قيمة 
رفض الفرضية الصفرية، وإن العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع هي عالقة ذات داللة 

 (. 0.05معنوية عند مستوى المعنوية )
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   الصدق والثبات.. -5
 الظاهري:الصدق  -أ

في صورته   الشركات لدراسة دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة بعد إعداد مقياس
تم االعتماد على الصدق الظاهري لقياس فقراته والذي يتم عن طريق التأكد من أن المقياس  ،األولية  

إذا كان  حيث يشير الصدق الظاهري إلى أن األداة تكون صادقة، يقيس بالفعل المقصود منه 
 وذلك للتأكد من أن هذه األداة مالئمة لجمع البيانات  ،مظهرها يشير إلى ارتباطها بصدق المقياس

المشرف على هذه الرسالة والذي قام بإبداء األستاذ لذلك فقد تم عرض استمارة االستبيان على  ،
وكما تم أيضا ،االستفادة من هذه المالحظات  ت حيث تم ،مالحظاته على فقرات هذا المقياس

أساتذة في  ، حيث تم تحكيم االستبيان من قبل  عرض المقياس على نخبة من المتخصصين 
وأيضا  ، وكذلك جامعة الزاوية ،العليا بجنزور ت المحاسبة والمراجعة بكل من أكاديمية الدراسا

يع هؤالء المتخصصين على  وبعد أن تم جمع أراء ومالحظات جم متخصص في علم اإلحصاء
اإلضافة في  بجراء التعديالت الالزمة سواء بالحذف أو إتم  ،فقرات استمارة االستبيان بعد تحكيمه

 الفقرات حتى تم التوصل إلى المقياس الجيد والذي اعد للتطبيق. 
 الدراسة االستطالعية:  -ب 

للوصول إلى مقياس   ذلكو ،مفردة  15على عينة مكونة من دراسة استطالعية بإجراء  قام الباحث 
وضوح ، للتأكد من  المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  دور يبينواضح ودقيق 

 ، مع فقرات االستمارةين من األكاديميين والمهنيين الفقرات واإلطالع على مدى تجاوب المبحوث 
ت غير مفهومة والغير وحساب درجتي الصدق والثبات لمقاييس الدراسة وإعادة صياغة بعض الفقرا

 .خراآل بعض الاستبعاد و  اإلجابة عليها وارفض ذينمرغوبة لدى عينة الدراسة وال
 الثبات:  - ج

، وقد تم    اختبار مدي مصداقية وثبات المقاييس المستخدمة في االستبيان ب  ثم قام الباحث بعد ذلك
وثبات المقاييس المستخدمة  للتحقق من جودة  Alpha Cornbach خ بارنمعامل ألفا كو استخدام 
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ألفا  . حيث تكون قيمة معامل  SPSS"، وذلك من خالل منظومة التحليل اإلحصائي "  في الدراسة
فعندما   ، ، وهو يبين درجة االرتباط الداخلي بين إجابات عناصر العينة  (1, 0بين  )  خبا رنكو 

ما إذا كانت قيمته واحد  أ ،عدم وجود ارتباط بين اإلجابات  ىتكون قيمته صفر فان ذلك يدل عل
وتعتبر القيمة المقبولة   ، فإن ذلك يدل على أن اإلجابات مرتبطة مع بعضها بعض ارتباطا تاما

   %( فأكثر. 60)  0.60هي  خبارنألفا كو لمعامل 
للثبات في هذه الدراسة لألسئلة المتضمنة في صحيفة االستبيان   خبارن ألفا كو نتائج اختبار ومن 

 : ( 3كما في الجدول رقم )  صر العينةوالموزعة على عنا 
 

 ( 3جدول رقم ) 
 معامالت الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ ( 

 الفا كرونباخ معامل عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 0.774 11 .كفاءة وخبرة المراجع الخارجي األول 

 0.732 19 .استقاللية وحماية المراجع الخارجي الثاني

 0.644 14 .مساءلة ومسؤلية المراجع الخارجي الثالث

 0.736 13 . حجم وطبيعة مكتب المراجعة  الرابع 

تقديم خدمات أخرى غير المراجعة   الخامس
 0.849 11 . لعميل المراجعة

 0.910 68 لجميع الفقرات
 

حوكمة  في تدعيم تطبيق  دور كفاءة وخبرة المراجع الخارجي تقيس فقرة 11نالحظ أن هناك 
، تدل على وجود ارتباط بين إجابات    جيدةقيمة    يوه  "0.774"  خبا رنألفا كو ، وكانت قيمة    الشركات 

 .اس يلمقلهذا اعناصر العينة 
في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات   دور استقاللية وحماية المراجع الخارجي  تقيس  فقرة  19كما يوجد  

، تدل على وجود ارتباط بين إجابات عناصر    ةجيد قيمة    يوه   "0.732"   خبارن ألفا كو وكانت قيمة    ،
 . اسيلمقلهذا االعينة 

في تدعيم تطبيق حوكمة    المراجع الخارجي  ة مساءلة ومسؤولي  دور  تقيس  فقرة  14نالحظ أن هناك  
، تدل على وجود ارتباط بين إجابات    جيدةقيمة    يوه  "0.644"  خبا رنألفا كو ، وكانت قيمة    الشركات 

 .اس يلمقلهذا اعناصر العينة 

فقرة لقياس دور حجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة   13باإلضافة إلى 
 جيدة قيمة  يوه  "0.736"  خبارنألفا كو ، وكانت قيمة  الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 . اسيلمقلهذا اابات عناصر العينة ، تدل على وجود ارتباط بين إج
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 فقرة لقياس دور الخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي  11باإلضافة إلى 
،  جيدةقيمة  ي وه "0.849"  خبارن ألفا كو ، وكانت قيمة  للعميل في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 . اسيلمقلهذا ا تدل على وجود ارتباط بين إجابات عناصر العينة 

قل من قيمة  أعلى حده    فقرة  ة المحتسبة في حالة حذف أي  خ بارن ألفا كو الحظ أن جميع معامالت  وي
أن جميع   ى, وهذا يدل علفقرة  68( لجميع الفقرات وعددها 0.910)  العام خبارن ألفا كو اختبار 

، حيث ستنخفض   منها سوف يؤثر سلبا علي ثبات المقياس  فقرة  ةف أياالستبيان مهمة وحذ   فقرات 
وبذلك يمكن ة ، المحذوف الفقرةأمام  ةوتصبح نفس القيمة الموجود  ،العام خبا رنألفا كو قيمة اختبار 
منها للوصول  فقرة ةدون حذف أي فقرة 68بأكملها والمكونة من  الفقرات مجموعة  ىاالعتماد عل

 .  إلي نتائج جيدة
 .لدراسة الميدانية لالمعالجة اإلحصائية   2.4

 .عينة الدراسة  1.2.4
وذلك  ،يتميز بصغر حجمه اصة في جانب المهنيين وخالدراسة  مجتمع أن اإلشارة من المهم 

بالتالي قام  و   ،ا وهو الحوكمة بسبب خصوصية موضوع البحث الذي يحاكي موضوع ظهر فقد حديثً 
دراية  على    أنها  اعتباربعتمدة من السوق المالي الليبي  مكاتب المراجعة الم  أهم  الباحث بتركيز على

مجتمع عينة  على  اً ( استبيان  70قام الباحث بتوزيع عدد )  وعلى هذا ، كافية بمتطلبات الحوكمة
كما هو    %  50بواقع    لمهنة المراجعة الخارجية   ين والمهنيين المزاول  األكاديميين الدراسة المتمثل في  

 (   4موضح بالجدول رقم ) 
 ( 4 جدول رقم )

 مجتمع عينة الدراسة 

 البيان

االستبيانات 
 الموزعة 

االستبيانات 
 المسترجعة 

االستبيانات 
 المفقودة

االستبيانات 
 الملغاة

االستبيانات 
 الصالحة

 التكرار
نسب

 ة%
 التكرار

نسب
 *ة%

 التكرار
نسب

 *ة%
 التكرار

نسب
 *ة%

 التكرار
نسب

*ة%
* 

 93.9 31 6.1 2 2.9 2 94.3 33 50 35 المراجعين

 96.7 29 3.3 1 7.1 5 85.7 30 50 35 األكاديميين 

 95.2 60 4.8 3 10 7 90 63 100 70 اإلجمالي 
 الموزعة           **_ نسبة االستبيانات الصالحة إلى المسترجعة  ت االستبيانا*_ النسبة إلى 
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نسبة    أن% ، أي  90كانت    نالمبحوثي نسبة االستبيانات المسترجعة من    أن(    4ويوضح الجدول )  
ن نسبة الصالح من هذه االستبيانات للدراسة تشكل  أو % , 10االستبيانات المفقودة كانت تشكل 

وهذا يرجع إلى أن أفراد العينة على درجة عالية من التعليم والمهنية    ،ة كبيرة جدا% وهي نسب  95.2
غلب أ   ل% وهي نسبة بسيطة ترجع أسبابها لعدم استكما4.8، فيما شكلت نسبة االستبيانات الملغاة  

 فقرات االستبيان . 
 .وكذلك فقرات استبيان الدراسةالدراسة  عينةخصائص وسمات تحليل  2.2.4

 - خصائص وسمات عينة الدراسة 1.2.2.4
 :)األكاديميين / المهنيين( –المسمي الوظيفي  -1

  (ا-5جدول )
 .الوظيفي )األكاديميين / المهنيين( ىالمسميوضح توزيع أفراد العينة حسب 

 %  ك المسمي الوظيفي 
 48.3 29 محاضر  أستاذ 

 51.7 31 قانوني  مراجع

 100 60 المجموع
االستبيان لدراسة دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات لذلك تم يهدف هذا 

عينة من األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات  ىعمل دراسة ميدانية عل
يالحظ أن  حيث  توضح ذلك (ا-5) الجدول رقموبيانات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا ، 

المراجع القانوني   في حين بلغت نسبة % ،48.3بلغت نسبتهم لمحاضر )األكاديميين( األستاذ ا
 . % بين أفراد العينة51.7 )المهنيين(

وهذا يدل على أن الباحث وفق في أن تكون النسبة في توزيع االستبيان بين الفئتين تكاد تكون    
، وبالتالي هناك منطقية في نتائج االختبارات حتى ال يتم تغليب رائي لفئة معينة من مجتمع    متقاربة
 . األخرى على  الدراسة

 : المؤهل العلمي-2
  (ب -5جدول )

 .المؤهل العلمي  يوضح توزيع أفراد العينة حسب 
 %  ك المؤهل العلمي 

 50.0 30 بكالوريوس 

 28.3 17 ماجستير 

 21.7 13 دكتوراه 
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 100 60 المجموع
)األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق    تضمنت العينة

يالحظ أن حيث  توضح ذلك (ب -5) الجدول رقموبيانات ،  المالية بليبيا( مؤهالت علمية مختلفة 
 . % 50بلغت نسبتهم النسبة األكبر من أفراد العينة ألصحاب المؤهل العلمي البكالوريوس حيث 

قل نسبة  أ% ، في حين نجد أن 28.3الحاصلين علي الماجستير حيث بلغت نسبتهم  يلي ذلك
 بين أفراد العينة.   %21.7كانت ألصحاب الدكتوراه حيث بلغت نسبتهم  

على فقرات   اإلجابات في  من التوفيق عينة الدراسة كانت على درجة عالية أن وهذا يدل على  
  ، درجة الماجستيرل حم% ت28لدكتوراه ونسبة % تحمل درجة ا21نسبة  أناالستبيان ، حيث 

  الموموضوعية وبالتالي يدل هذا على مستوى تعليمي راقي وعليه سوف تكون اإلجابات أكثر دقة 
، وهم أكثر معرفة بحوكمة  لهم من خبرة أكاديمية في معرفة مدلوالت تلك الفقرات الواردة باالستبيان

   الشركات عن غيرهم .
 : العلمي ص التخص-3

  (ت -5جدول )
 .العلمي ص التخصيوضح توزيع أفراد العينة حسب 

 %  ك العلمي ص التخص
 75.0 45 ومراجعة  محاسبة

 13.3 8 ومصارف  تمويل

 11.7 7 أعمال إدارة

 100 60 المجموع
)األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق    تضمنت العينة

يالحظ  حيث  توضح ذلك (ت -5) الجدول رقموبيانات ،  المالية بليبيا( تخصصات علمية مختلفة 
بلغت نسبتهم  النسبة األكبر من أفراد العينة كانت ألصحاب تخصص المحاسبة والمراجعة حيث  أن  
% ، في حين  13.3ذلك أصحاب تخصص التمويل والمصارف حيث بلغت نسبتهم يلي  % ،75

بين أفراد  %11.7نجد أن اقل نسبة كانت ألصحاب تخصص إدارة األعمال حيث بلغت نسبتهم 
 العينة. 

 على  % ممن تخصصهم محاسبة ومراجعة نسبة عالية بالنسبة لعينة الدراسة وهذا يدل75نسبة    أن
وهذا في صالح االستبيان  ،صص محاسبة ومراجعه ضمن فئة المهنيين غالبيتهم ممن لهم تخ أن

سوف تكون في الغالب لمن لهم تخصص في مجال المحاسبة    االستبيان   على فقرات   اإلجابات الن  
التي تقوم بمراجعة حسابات    الخارجية   والمراجعة ويمارسون مهنة المراجعة من خالل مكاتب المراجعة



146 

 

  وتأثير دراية بمتطلبات ومبادئ الحوكمة  أكثروبالتالي هم ، لليبيةفي بيئة األعمال ا الشركات 
 المراجعة عليا. 

 
 
 : سنوات الخبرة-4

  (ث -5جدول )
 .سنوات الخبرة يوضح توزيع أفراد العينة حسب 

 %  ك سنوات الخبرة  
 26.7 16 سنوات  5 من قلأ

 18.3 11 سنوات  10 إلى 5 من

 55.0 33 سنوات  10 من أكثر

 100 60 المجموع
)األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق    تضمنت العينة

يالحظ أن حيث  توضح ذلك (ث -5) الجدول رقموبيانات المالية بليبيا( سنوات خبرة مختلفة ، 
بلغت نسبتهم  حيث  سنوات  10 من أكثرالنسبة األكبر من أفراد العينة ألصحاب سنوات الخبرة 

% ، في حين نجد أن  26.7حيث بلغت نسبتهم  سنوات  5  من لــقأ لك من خبرتهميلي ذ  .% 55
بين أفراد  %18.3حيث بلغت نسبتهم  سنوات  10 إلى 5 منقل نسبة كانت ألصحاب الخبرة أ

 العينة. 
بها   اإلجابات  أن ىيدل عل% من عينة الدراسة لها خبرة تتجاوز العشر سنوات ، 55نسبة  أن  

نسبة عالية من الموضوعية، بحث أن سنوات العمل في مكاتب المراجعة الخارجية بالنسبة للمهنيين  
والتجارب  ةوالعمل في مهنة التدريس في الجامعات العلمية يتراكم لديهم مخزون عالي من المعرف

حث هم أكثر تجربة ومعرفة بدور المراجع الخارجي في تدعيم حوكمة الشركات ، وذلك بسبب ب
تلك التجارب العملية بمكاتب المراجعة الخارجية ، وكذلك هم أكثر اطالع من غيرهم على احدث  

 الدراسات األكاديمية في مجال الحوكمة ، وهذا يخدم الهدف األساسي للبحث. 
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 فقرات االستبيان  تحليل 2.2.2.4 

 .كفاءة وخبرة المراجع الخارجي -(1
 (ا-6جدول رقم )

 علي الفقرات التي تدعم   موافقة المبحوثين ىمد 
 . تطبيق حوكمة الشركات والخاصة بكفاءة وخبرة المراجع الخارجي

 الفقرات الخاصة بكفاءة

 وخبرة المراجع الخارجي

غير موافق 

 علي اإلطالق
 موافق جدا موافق غير متأكد موافقغير 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 مراجعة في المراجع خبرة-1

 الشركات
0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 38.3 37 61.7 

 في المهنية المراجع كفاءة-2

 الشركات مراجعة
0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 45.0 33 55.0 

 من أكثر مراجعة في مشاركته-3

 شركة
0 0.0 2 3.3 4 6.7 31 51.7 23 38.3 

 أنشطة بطبيعة المراجع معرفة-4

 الشركة 
1 1.7 4 6.7 4 6.6 21 35.0 30 50.0 

 تمكن المهنية والخبرة الكفاءة-5

 على التعرف من المراجع

 الشركة تواجهها التي األخطار

0 0.0 0 0.0 2 3.3 29 48.3 29 48.4 

 فريق وكذلك المراجع خبرة-6

 حوكمة بمبادئ المراجعة

 الشركات

0 0.0 2 3.3 2 3.3 35 58.4 21 35.0 

 التي المراجعة معايير تطبيق-7

 الرئيسية الحوكمة أهداف تخدم
0 0.0 1 1.7 5 8.3 33 55.0 21 35.0 

 بين جيدة عالقة وجود -8

 المراجعة  ولجنة المراجع
1 1.7 5 8.4 8 13.3 26 43.3 20 33.3 

 الخارجي المراجع اعتماد-9

 الداخلي  المراجع أعمال على
2 3.3 10 16.7 8 13.3 34 56.7 6 10.0 

 وكفاءة خبرة مستوى-10

 في تنعكس الخارجي المراجع

 إلجراءات الجيد التخطيط

 المراجعة 

0 0.0 0 0.0 2 3.3 24 40.0 34 56.7 

 الدورات وحضور التدريب-11

 بالحوكمة المتعلقة والمؤتمرات

وتزيد  المراجع كفاءة من ترفع

 خبرته  من

0 0.0 0 0.0 2 3.3 21 35.0 37 61.7 

 60 إجمالي عدد المبحوثين
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بسؤال األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية  
تطبيق حوكمة الشركات  الفقرات التي تدعم  ىموافقتهم عل ىبليبيا )عينة الدراسة( لمعرفة مد 

 المستويات عند ، فجاءت إجاباتهم علي النحو التالي  والخاصة بكفاءة وخبرة المراجع الخارجي
كما توضحه   (جداموافق )و (موافق( و)غير متأكد )و (غير موافق( و)غير موافق علي اإلطالق)

 تي: حيث نجد اآل (ا-6رقم )بيانات الجدول 
حيث جاءت عند  %( ، 3.3نسبة )أعلى  كانت ( اإلطالق ىغير موافق علعند المستوى ) .1

 .  ( الداخلي المراجع أعمال على الخارجي المراجع اعتماد  )بند 
 بند   حيث جاءت عند %( ، 16.7أعلى نسبة )  كانت ( غير موافقمستوى )العند  .2

 .( الداخلي المراجع أعمال على الخارجي المراجع اعتماد  )

 وجود  )حيث جاءت عند بند %( ، 13.3أعلى نسبة ) كانت ( غير متأكد مستوى )العند  .3

 أعمال على الخارجي المراجع اعتماد  )  وبند ،  ( المراجعة ولجنة المراجع  بين  جيدة عالقة

 .(الداخلي المراجع

 المراجع خبرة )حيث جاءت عند بند  %( ،  58.4أعلى نسبة )  كانت (  موافقمستوى )العند   .4

 .( الشركات  حوكمة بمبادئ المراجعة فريق وكذلك

 خبرة )حيث جاءت عند بند %( ، 61.7أعلى نسبة ) كانت ( اجد موافق مستوى )العند  .5

 المتعلقة والمؤتمرات  الدورات  وحضور التدريب ) بند ،  ( الشركات  مراجعة في المراجع

 . (هخبرت من وتزيد  المراجع كفاءة من ترفع بالحوكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 

 

 
 
 

 (ب -6جدول رقم )
 األهمية النسبية للفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات 

 . والخاصة بكفاءة وخبرة المراجع الخارجي
 المتوسط  الفقرات

 المرجح
 األهمية 
 النسبية 

 92.33 4.62 .الشركات  مراجعة في المراجع خبرة-1
 من ترفع بالحوكمة المتعلقة والمؤتمرات  الدورات  وحضور التدريب -11

 91.67 4.58 .هخبرت  من وتزيد  المراجع كفاءة

 91.00 4.55 .الشركات  مراجعة في المهنية المراجع كفاءة-2
 الجيد  التخطيط في تنعكس الخارجي المراجع وكفاءة خبرة مستوى -10

 90.67 4.53 . المراجعة إلجراءات 

 التي األخطار على  التعرف من المراجع تمكن المهنية والخبرة الكفاءة-5

 89.00 4.45 .الشركة تواجهها

 85.00 4.25 .شركة من أكثر  مراجعة في مشاركته-3
 85.00 4.25 .الشركة أنشطة بطبيعة المراجع معرفة-4
 85.00 4.25 .الشركات  حوكمة بمبادئ المراجعة فريق وكذلك المراجع خبرة-6
 84.67 4.23 . الرئيسية الحوكمة أهداف تخدم التي المراجعة معايير تطبيق- 7
 79.67 3.98 . المراجعة ولجنة المراجع بين جيدة عالقة وجود  -8
 70.67 3.53 .الداخلي المراجع أعمال على الخارجي المراجع اعتماد -9

 
للفقرات التي تدعم تطبيق حسب األهمية النسبية  ( الترتيب ب -6توضح معطيات الجدول رقم )

األكاديميين    ، وذلك من خالل استجابات   المراجع الخارجيحوكمة الشركات والخاصة بكفاءة وخبرة  
ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة(  

 على جميع الفقرات الخاصة بذلك ، فتشير النتائج إلى ما يلي: 
تحتل الترتيب األول في ( كات الشر  مراجعة في المراجع خبرة) إن الفقرة التي تنص علي  •

لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة بكفاءة وخبرة  األهمية النسبية من بين ا
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األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة   لدى  المراجع الخارجي
كبر وزن مئوي  أبسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك لحصولها على 

(92.33   .)% 
تحتل   (الداخلي المراجع أعمال على الخارجي المراجع اعتماد )إن الفقرة التي تنص علي  •

لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات الترتيب األخير في األهمية النسبية من بين ا
ارجية  األكاديميين ومكاتب المراجعة الخ لدى والخاصة بكفاءة وخبرة المراجع الخارجي

)المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك لحصولها 
 %(.  70.67قل وزن مئوي )أعلى 

 
 .استقاللية وحماية المراجع الخارجي( 2
 

 (ا-7جدول رقم )
 علي الفقرات التي تدعم   ة المبحوثينموافق ىمد 

 باستقاللية وحماية المراجع الخارجي تطبيق حوكمة الشركات والخاصة 
 الفقرات الخاصة باستقاللية

 وحماية المراجع الخارجي

غير موافق 

 علي اإلطالق
 موافق جدا موافق غير متأكد غير موافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

 الخارجي المراجع اختيار-1

 .اإلدارة مجلس بمعرفة
5 8.3 28 46.7 6 10.0 19 31.7 2 3.3 

 الخارجي المراجع اختيار-2

 .العمومية الجمعية بمعرفة
0 0.0 4 6.7 3 5.0 32 53.3 21 35.0 

 الخارجي المراجع اختيار-3

 . المراجعة لجنة بمعرفة
2 3.3 21 35.0 8 13.3 16 26.7 13 21.7 

 الخارجي المراجع اختيار-4

 .المحاسبة ديوان جهاز من بتكليف
1 1.7 6 10.0 8 13.3 23 38.3 22 36.7 

 استقاللية لحماية وسائل وجود-5

 . الخارجي المراجع
0 0.0 1 1.7 1 1.7 35 58.3 23 38.3 

 الخارجي المراجع استقاللية-6

 المراجعة خدمات بعض تقديم عن

 . الخارجية

1 1.7 7 11.7 6 10.0 33 55.0 13 21.6 

 عن الخارجي المراجع استقالل-7

 .الشركة مساهمي
0 0.0 6 10.0 6 10.0 25 41.7 23 38.3 

 بعالقة المراجع ارتباط عدم-8

 . الشركة  مع عمل
1 1.7 4 6.7 2 3.3 26 43.3 27 45.0 

 الخارجي المراجع حماية يتم-9

 المحاسبة معايير خالل من

 . بالدولة والمراجعة

0 0.0 3 5.0 10 16.7 27 45.0 20 33.3 

 تتم الخارجي المراجع حماية-10

 المحاسبة معايير خالل من

 . الدولية والمراجعة

0 0.0 6 10.0 9 15.0 35 58.3 10 16.7 
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 تتم الخارجي المراجع حماية-11

 الشركات  حوكمة قواعد خالل من
1 1.7 12 20.0 14 23.3 26 43.3 7 11.7 

 تتم الخارجي المراجع حماية-12

 العمومية الجمعية ميثاق خالل من

 .بالشركة

0 0.0 16 26.7 15 25.0 20 33.3 9 15.0 

 خالل من تتم المراجع حماية-13

 . بالدولة المهنة مزاولة قانون
1 1.7 1 1.7 4 6.6 39 65.0 15 25.0 

 المراجع أتعاب تحدد-14

 إدارة  مجلس طريق عن الخارجي

 . الشركة
9 15.0 38 63.3 4 6.7 6 10.0 3 5.0 

 المراجع أتعاب تحدد-15

 الجمعية طريق عن الخارجي

 .بالشركة العمومية
1 1.7 15 25.0 3 5.0 23 38.3 18 30.0 

 المراجع أتعاب تحدد-16

 ديوان جهاز طريق عن الخارجي

 .المحاسبة

2 3.3 8 13.3 7 11.7 28 46.7 15 25.0 

 في أسهم يمتلك ال المراجع-17

 . المراجعة محل الشركة
1 1.7 7 11.6 1 1.7 22 36.7 29 48.3 

 أكثر المراجع رأى يكون-18

 مجلس تأثير من وبدون استقاللية

 تغير يتم ما حالة في اإلدارة

 .سنويا المراجع

2 3.3 12 20.0 9 15.0 20 33.4 17 28.3 

 الخارجي المراجع حضور-19

 للجمعية السنوي االجتماع

 .العمومية

2 3.3 6 10.0 5 8.3 29 48.3 18 30.0 

 60 المبحوثينإجمالي عدد 

 

بسؤال األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية    
تطبيق حوكمة الشركات  الفقرات التي تدعم  ىموافقتهم عل ىبليبيا )عينة الدراسة( لمعرفة مد 

 المستويات عند  ، فجاءت إجاباتهم علي النحو التالي    باستقاللية وحماية المراجع الخارجيوالخاصة  
كـما توضحه   (جداموافق )و (موافق( و)غير متأكد )و (غير موافق( و)اإلطالق ىغير موافق عل)

 تي: حيث نجد اآل (ا-7رقم )بيانات الجدول 
حيث جاءت عند %( ، 15أعلى نسبة )كانت ( غير موافق علي اإلطالقعند المستوى )  -1

   .(الشركةإدارة  مجلس طريق عن الخارجي المراجع أتعاب  تحدد )بند 
 بند  حيث جاءت عند %( ، 63.3أعلى نسبة )  كانت ( غير موافقمستوى )العند  -2

 .( الشركة إدارة مجلس طريق عن الخارجي المراجع أتعاب  تحدد  ) 

 حماية)حيث جاءت عند بند %( ، 25أعلى نسبة ) كانت ( غير متأكد مستوى )العند  -3

 .( بالشركة العمومية الجمعية قميثا خالل من تتم الخارجي المراجع

 المراجع حماية)حيث جاءت عند بند %( ، 65أعلى نسبة ) كانت ( موافقمستوى )العند  -4

 .( بالدولة المهنة مزاولة قانون  خالل من تتم
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 بند  حيث جاءت عند %( ، 48.3أعلى نسبة )  كانت ( اجد موافق مستوى )العند  -5

 .( المراجعة محل الشركة في أسهم يمتلك ال المراجع )

 
 (ب -7جدول رقم )

 تطبيق حوكمة الشركات   تدعم للفقرات التي األهمية النسبية 
 . استقاللية وحماية المراجع الخارجيالخاصة بو 

 المتوسط  الفقرات
 المرجح

 األهمية 
 النسبية 

 86.67 4.33 . الخارجي المراجع استقاللية لحماية وسائل وجود -5
 84.67 4.23 .الشركة مع عمل بعالقة المراجع ارتباط عدم- 8

 83.67 4.18 .المراجعة محل الشركة في أسهم يمتلك ال المراجع-17
 83.33 4.17 . العمومية الجمعية بمعرفة الخارجي المراجع اختيار-2

 82.00 4.10 .بالدولة المهنة مزاولة قانون  خالل من تتم المراجع حماية-13
 81.67 4.08 .الشركة مساهمي عن الخارجي  المراجع استقالل-7
 81.33 4.07 .بالدولة والمراجعة المحاسبة معايير خالل من الخارجي المراجع حماية يتم- 9
 79.67 3.98 . المحاسبة ديوان جهاز من بتكليف الخارجي المراجع اختيار-4

 78.33 3.92 .العمومية للجمعية السنوي  االجتماع الخارجي المراجع حضور-19
 76.67 3.83 . الخارجية المراجعة خدمات  بعض  تقديم عن الخارجي المراجع استقاللية-6

 76.33 3.82 .الدولية والمراجعة المحاسبة معايير خالل من تتم الخارجي المراجع حماية-10
 75.33 3.77 المحاسبة  ديوان  جهاز طريق عن الخارجي المراجع أتعاب  تحدد -16
 74.00 3.70 . بالشركة العمومية الجمعية طريق عن الخارجي المراجع أتعاب  تحدد -15
 حالة في  اإلدارة مجلس من  تأثير وبدون  استقاللية  أكثر المراجع رأى يكون -18

 72.67 3.63 . سنويا المراجع تغير يتم ما

 68.67 3.43 الشركات  حوكمة قواعد  خالل من تتم الخارجي  المراجع حماية-11
 67.33 3.37 .بالشركة العمومية الجمعية  قميثا خالل من تتم الخارجي  المراجع حماية-12
 65.67 3.28 . المراجعة لجنة بمعرفة الخارجي المراجع اختيار-3
 55.00 2.75 .اإلدارة مجلس بمعرفة الخارجي المراجع اختيار-1

 45.33 2.27 .الشركة إدارة  مجلس طريق عن الخارجي المراجع أتعاب  تحدد -14
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للفقرات التي تدعم تطبيق  حسب األهمية النسبية  ( الترتيب ب -7توضح معطيات الجدول رقم )  
 ، وذلك من خالل استجابات  باستقاللية وحماية المراجع الخارجيحوكمة الشركات والخاصة 

األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا  
    )عينة الدراسة( على جميع الفقرات الخاصة بذلك ، فتشير النتائج إلى ما يلي:

تحتل الترتيب   (الخارجي المراجع استقاللية لحماية وسائل وجود )إن الفقرة التي تنص علي  •
لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة  األول في األهمية النسبية من بين ا

األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية   لدى باستقاللية وحماية المراجع الخارجي
ك لحصولها )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذل

 %(.    86.67على اكبر وزن مئوي )
 (الشركة إدارة مجلس طريق عن الخارجي المراجع أتعاب  تحدد ) ىإن الفقرة التي تنص عل  •

لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة تحتل الترتيب األخير في األهمية النسبية من بين ا
ميين ومكاتب المراجعة األكادي  لدى  باستقاللية وحماية المراجع الخارجيالشركات والخاصة  

الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك 
 %(. 45.33قل وزن مئوي )ألحصولها على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ولية المراجع الخارجيؤ مساءلة ومس ( 3
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 (ا-8جدول رقم )
 علي الفقرات التي تدعم   ة المحوثينموافق ىمد 

 .ولية المراجع الخارجيؤ تطبيق حوكمة الشركات والخاصة بمساءلة ومس
 الفقرات الخاصة بمساءلة

 ولية المراجع الخارجيؤومس

غير موافق 

 علي اإلطالق
 موافق جدا موافق غير متأكد غير موافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

 يرتكبون الذين المراجعين مساءلة-1

 .بذمتهم مخالفة أمور
0 0.0 5 8.3 1 1.7 32 53.3 22 36.7 

 يرتكبون المراجعين الذين مساءلة-2

 .المهنة كرامة تمس أمور
0 0.0 0 0.0 2 3.3 25 41.7 33 55.0 

 في يهملون الذين المراجعين مساءلة-3

 .المهنية واجباتهم تأدية
0 0.0 1 1.7 1 1.7 31 51.6 27 45.0 

 بموجب تتم للمراجعين المساءلة-4

 .المهنة مزاولة قوانين
0 0.0 0 0.0 1 1.7 34 56.6 25 41.7 

بموجب  تتم للمراجعين المساءلة-5

 .المهنة وسلوكيات قواعد
1 1.7 2 3.3 2 3.3 38 63.3 17 28.4 

 طريق عن للمراجعين المساءلة-6

 .بالدولة مهنية منظمات
1 1.7 16 26.7 8 13.3 29 48.3 6 10.0 

 طريق عن تتم للمراجعين المساءلة-7

 .بالدولة قضائية جهات
0 0.0 5 8.3 7 11.7 35 58.3 13 21.7 

 16.7 10 35.0 21 13.3 8 28.3 17 6.7 4 المراجع  مساءلة في الحق للمساهمين-8

 عن الخارجي المراجع وليةؤمس -9

 أطراف كل المراجعة يتفهمها عملية

 .الشركات حوكمة

1 1.7 3 5.0 11 18.3 38 63.3 7 11.7 

 تقديم الخارجي المراجع وليةؤمس-10

 عن بالشركة  الداخلية لألطراف تقرير

 ومعايير قواعد بتطبيق االلتزام مدي

 تجاوز ، الخطر إدارة الحوكمة،فاعلية

 والتصرفات الداخلية للرقابة اإلدارة

 . الخاطئة

1 1.7 5 8.3 5 8.3 38 63.3 11 18.4 

 تقديم الخارجي المراجع وليةؤمس-11

 يتضمن"مدى الخارجية لألطراف تقرير

 المالية،مدى بالقوائم غش حاالت وجود

 تعرض مدى ، والقوانين باللوائح االلتزام

 . لإلخفاق"  الشركة

0 0.0 8 13.4 3 5.0 26 43.3 23 38.3 

 بقواعد في االلتزام المراجعة تخطيط-12

 .الشركات حوكمة
0 0.0 1 1.7 5 8.3 41 68.3 13 21.7 

 الداخلية الرقابة نظام وتقيم دراسة-13

 حوكمة قواعد بتطبيق االلتزام ظل في

 .الشركات

0 0.0 0 0.0 5 8.3 39 65 16 26.7 

 بحجم الخارجي المراجع عناية-14

 .األساسية االختبارات وطبيعة
0 0.0 2 3.3 9 15.0 36 60.0 13 21.7 

 60 إجمالي عدد المبحوثين
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بسوق األوراق   ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة  بسؤال األكاديميين 
تطبيق حوكمة الشركات   التي تدعم   الفقرات   ى موافقتهم عل  ىالمالية بليبيا )عينة الدراسة( لمعرفة مد 

  ستويات المعند  ، جاءت إجاباتهم علي النحو التالي    ولية المراجع الخارجي ؤ بمساءلة ومسوالخاصة  
كما توضحه   (جداموافق )و (موافق( و)غير متأكد )و (غير موافق( و)اإلطالق ىغير موافق عل)

 تي: حيث نجد اآل (ا-8رقم )جدول ـبيانات ال
حيث جاءت عند  %( ، 6.7أعلى نسبة )كانت ( غير موافق علي اإلطالقعند المستوى ) .1

   .( المراجع مساءلة في الحق للمساهمين )بند 
 بند   حيث جاءت عند %( ، 28.3أعلى نسبة )  كانت ( غير موافقمستوى )العند  .2

 .( المراجع مساءلة في الحق للمساهمين )

 حيث جاءت عند بند  %( ، 18.3أعلى نسبة )  كانت ( غير متأكد مستوى )العند  .3

 .( الشركات  حوكمة أطراف كل المراجعة يتفهمها عملية عن الخارجي المراجع مسئولية )  

 تخطيط)حيث جاءت عند بند %( ، 68.3أعلى نسبة ) كانت ( موافقمستوى )العند  .4

 .( الشركات  حوكمة بقواعد  االلتزامظل في  المراجعة

 مساءلة)حيث جاءت عند بند %( ، 55أعلى نسبة ) كانت ( اجد موافق مستوى )العند  .5

 . ( المهنة كرامة تمس أمور يرتكبون  نالمراجعين الذي 

 (ب -8جدول رقم )
 األهمية النسبية للفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات 

 والخاصة بمساءلة ومسئولية المراجع الخارجي 

 المتوسط  الفقرات
 المرجح

 األهمية 
 النسبية 

 90.33 4.52 . المهنة كرامة تمس أمور يرتكبون  نالمراجعين الذي مساءلة-2
 88.00 4.40 . المهنية واجباتهم تأدية في يهملون  الذين المراجعين مساءلة-3
 88.00 4.40 . المهنة مزاولة قوانين بموجب  تتم للمراجعين المساءلة-4
 83.67 4.18 . بذمتهم مخالفة أمور يرتكبون  الذين المراجعين مساءلة-1

 حوكمة قواعد  بتطبيق االلتزام ظل في الداخلية الرقابة  نظام وتقيم دراسة-13

 83.67 4.18 .الشركات 

 82.67 4.13 .المهنة وسلوكيات  بموجب قواعد  تتم للمراجعين المساءلة-5
 82.00 4.10 .الشركات  حوكمة بقواعد  في االلتزام المراجعة تخطيط-12
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 مدى"يتضمن الخارجية لألطراف تقرير تقديم الخارجي المراجع وليةؤ مس-11

 تعرض  مدى ، والقوانين باللوائح االلتزام المالية،مدى بالقوائم غش حاالت  وجود 

 .لإلخفاق" الشركة
4.07 81.33 

 80.00 4.00 . األساسية االختبارات  وطبيعة بحجم الخارجي المراجع عناية- 14
 78.67 3.93 .بالدولة قضائية جهات  طريق عن تتم للمراجعين المساءلة-7

 عن بالشركة الداخلية لألطراف تقرير تقديم الخارجي المراجع وليةؤ مس-10

 تجاوز ، الخطر إدارة الحوكمة،فاعلية ومعايير قواعد  بتطبيق االلتزام مدي

 .الخاطئة والتصرفات  الداخلية للرقابة اإلدارة
3.88 77.67 

 .أطراف كل المراجعة يتفهمها عملية عن الخارجي المراجع وليةؤ مس  -9
 75.67 3.78 .الشركات  حوكمة

 67.67 3.38 .بالدولة مهنية منظمات  طريق عن للمراجعين المساءلة-6
 65.33 3.27 .المراجع مساءلة في الحق للمساهمين-8

 
للفقرات التي تدعم  حسب األهمية النسبية  ( الترتيب ب -8توضح معطيات الجدول رقم ) 

  ، وذلك من خالل استجابات   ولية المراجع الخارجيؤ بمساءلة ومستطبيق حوكمة الشركات والخاصة  
األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا  

 )عينة الدراسة( على جميع الفقرات الخاصة بذلك ، فتشير النتائج إلى ما يلي: 
( تحتل  المهنة كرامة تمس أمور يرتكبون  نالمراجعين الذي  مساءلة)إن الفقرة التي تنص علي   •

لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات في األهمية النسبية من بين ا الترتيب األول 
األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية    لدى  ولية المراجع الخارجيؤ بمساءلة ومسوالخاصة  

صولها )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك لح
 %(.    90.33كبر وزن مئوي )أعلى 

تحتل الترتيب األخير في (  المراجع مساءلة في الحق للمساهمين)  ىإن الفقرة التي تنص عل •
بمساءلة لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة األهمية النسبية من بين ا

األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين(  لدى ولية المراجع الخارجي ؤ ومس
قل أللشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك لحصولها على 

 %(.  65.33وزن مئوي ) 

 
 .حجم وطبيعة مكتب المراجعة (4
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 (ا-9جدول رقم )

 علي الفقرات التي تدعم   ى موافقة المبحوثينمد 
 لخاصة بحجم وطبيعة مكتب المراجعة تطبيق حوكمة الشركات وا

وطبيعة مكتب  الفقرات الخاصة بحجم

 المراجعة 

غير موافق 

 علي اإلطالق
 موافق جدا موافق غير متأكد غير موافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

 13.3 8 51.7 31 15.0 9 20.0 12 0.0 0 .شركاء عدة المراجعة مكتب يضم إن-1

 والمهارة المهنية الخبرة تتوافر إن-2

 .المراجع فريق وأعضاء الشركاء لدى
0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 55.0 27 45.0 

 فعال نظام المراجعة بمكتب يفترض-3

لفريق  المستمر والتدريب للتعليم

 . المراجعة

0 0.0 0 0.0 2 3.3 38 63.3 20 33.4 

 على لمكاتب شريك المراجعة مكتب-4

 .دولي مستوى
0 0.0 6 10.0 8 13.3 33 55.0 13 21.7 

 دور المراجعة لمكتب القانوني للشكل-5

 عن عبارة يكون عندما في الحوكمة مهم

 . أشخاص شركة

0 0.0 8 13.3 19 31.7 21 35.0 12 20.0 

 دور المراجعة لمكتب القانوني للشكل -6

 عن عبارة يكون عندما الحوكمة في مهم

 .فردية منشاة

1 1.7 14 23.3 13 21.7 25 41.7 7 11.6 

 دور المراجعة لمكتب القانوني للشكل-7

 عن عبارة يكون عندما الحوكمة في مهم

 .مساهمة شركة

2 3.3 16 26.7 14 23.3 24 40.0 4 6.7 

 سوق قبل من معتمدال المراجعة لمكتب-8

 في عالية فعالية بالدولة المالية األوراق

 .الحوكمة

2 3.3 15 25.0 12 20.0 21 35.0 10 16.7 

 عدة بمراجعة مكتب المراجعة قيام-9

 .الوقت نفس في منافسة شركات
0 0.0 16 26.7 12 20.0 27 45.0 5 8.3 

 والدعاوي  الشكاوي انخفاض-10

 .المكتب ضد المرفوعة القضائية
0 0.0 4 6.7 10 16.7 29 48.3 17 28.3 

 51.7 31 45.0 27 3.3 2 0.0 0 0.0 0  .المهني األداء جودة ببرنامج االلتزام-11

 خطة لتنفيذ الزمني بالجدول االلتزام-12

 . المراجعة
0 0.0 0 0.0 1 1.6 40 66.7 19 31.7 

 في المراجعة تقرير بإصدار االلتزام-13

 . المختلفة لألطراف المحدد الوقت
0 0.0 0 0.0 1 1.6 34 56.7 25 41.7 

 60 إجمالي عدد المبحوثين

بسوق األوراق   ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة  األكاديميينبسؤال   
 ،تطبيق حوكمة الشركات   التي تدعم  الفقرات   ىموافقتهم عل  ىالمالية بليبيا )عينة الدراسة( لمعرفة مد 

غير  )  المستويات عند  ، جاءت إجاباتهم علي النحو التالي    بحجم وطبيعة مكتب المراجعةوالخاصة  
بيانات  كما توضحه  (جداموافق )و (موافق( و) غير متأكد )و (غير موافق( و)اإلطالق ىموافق عل
 تي: حيث نجد اآل (ا-9رقم )الجدول 
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حيث جاءت عند  %( ، 3.3أعلى نسبة )كانت ( غير موافق علي اإلطالقعند المستوى ) .1
 شركة عن عبارة يكون  عندما الحوكمة في مهم دور المراجعة لمكتب  القانوني للشكل)بند 

 فعالية بالدولة المالية األوراق سوق  قبل من معتمد ال المراجعة لمكتب  ) ، وبند  ( مساهمة

    . (الحوكمة في عالية
 للشكل)بند  حيث جاءت عند %( ، 26.7أعلى نسبة ) كانت ( غير موافقمستوى )العند  .2

 (  مساهمة شركة عن  عبارة يكون  عندما الحوكمة في مهم دور المراجعة لمكتب  القانوني
 .( الوقت  نفس في منافسة  شركات  عدة بمراجعة مكتب المراجعة قيام ) ،وبند 

 حيث جاءت عند بند  %( ، 31.7أعلى نسبة )  كانت ( غير متأكد مستوى )العند  .3

 شركة عن عبارة  يكون  عندما في الحوكمة مهم دور المراجعة لمكتب  القانوني للشكل )

 .( أشخاص 

 االلتزام)حيث جاءت عند بند %( ، 66.7أعلى نسبة ) كانت ( موافقمستوى )العند  .4

 .( المراجعة خطة لتنفيذ  الزمني بالجدول

 االلتزام)حيث جاءت عند بند %( ، 51.7أعلى نسبة ) كانت ( اجد موافق مستوى )العند  .5

 .(  المهني األداء جودة ببرنامج
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 (ب -9جدول رقم )
 النسبية للفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات األهمية 

 والخاصة بحجم وطبيعة مكتب المراجعة

 المتوسط  الفقرات
 المرجح

 األهمية 
 النسبية 

 89.67 4.48 .المهني األداء جودة ببرنامج االلتزام-11
 89.00 4.45 .المراجع فريق وأعضاء الشركاء لدى والمهارة المهنية الخبرة تتوافر إن-2

 88.00 4.40 . المختلفة لألطراف المحدد الوقت  في المراجعة تقرير بإصدار االلتزام-13
 86.00 4.30 . لفريق المراجعة المستمر والتدريب  للتعليم فعال نظام المراجعة بمكتب  فترض ي- 3

 86.00 4.30 . المراجعة خطة لتنفيذ  الزمني بالجدول االلتزام-12
 79.67 3.98 .المكتب  ضد  المرفوعة القضائية والدعاوي  الشكاوي  انخفاض -10
 77.67 3.88 . دولي مستوى  على لمكاتب  شريك المراجعة مكتب -4
 عن عبارة يكون  عندما في الحوكمة مهم دور المراجعة لمكتب  القانوني للشكل-5

 .أشخاص  شركة
3.62 72.33 

 71.67 3.58 .شركاء عدة المراجعة مكتب  يضم إن-1
 عبارة يكون  عندما الحوكمة  في مهم دور جعةلمراا لمكتب  القانوني للشكل -6

 .فردية منشاة عن
3.38 67.67 

 في عالية فعالية بالدولة المالية األوراق سوق  قبل من معتمد ال المراجعة لمكتب -8

 .الحوكمة
3.37 67.33 

 67.00 3.35 .الوقت  نفس في  منافسة شركات  عدة بمراجعة مكتب المراجعة قيام-9
 عن عبارة يكون  عندما الحوكمة في مهم دور المراجعة لمكتب  القانوني للشكل-7

 . مساهمة شركة
3.20 64.00 

للفقرات التي تدعم تطبيق حسب األهمية النسبية  ( الترتيب ب -9توضح معطيات الجدول رقم )
األكاديميين    ، وذلك من خالل استجابات   بحجم وطبيعة مكتب المراجعةحوكمة الشركات والخاصة  

ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة(  
 لي: على جميع الفقرات الخاصة بذلك ، فتشير النتائج إلى ما ي

تحتل الترتيب األول في  (المهني األداء جودة ببرنامج االلتزام) ىإن الفقرة التي تنص عل •
بحجم وطبيعة  لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة  األهمية النسبية من بين ا

األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة   لدى  مكتب المراجعة
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كبر وزن مئوي  أبسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك لحصولها على 
(89.67   .)% 

 عندما الحوكمة في  مهم دور المراجعة لمكتب  القانوني  للشكل)التي تنص علي  إن الفقرة •

لفقرات تحتل الترتيب األخير في األهمية النسبية من بين ا  (مساهمة شركة عن عبارة يكون 
 لدى بحجم وطبيعة مكتب المراجعة التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة 

األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية  
 %(. 64ئوي )بليبيا )عينة الدراسة( وذلك لحصولها على اقل وزن م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقديم خدمات أخري غير المراجعة لعميل المراجعة  (5
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 ( ا-10جدول رقم )
علي الفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة بتقديم خدمات ة المبحوثين  موافق ىمد 

 أخري غير المراجعة لعميل المراجعة 
الفقرات الخاصة بتقديم خدمات أخري غير 

 المراجعة لعميل المراجعة 

غير موافق 

 علي اإلطالق
 موافق جدا موافق غير متأكد غير موافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

تقييم وإظهار المخاطر التي تتعرض لها -1

 .الشركة في شكل تقرير لمجلس اإلدارة
0 0.0 1 1.7 6 10.0 37 61.7 16 26.6 

نظام تقييم وتقديم تقرير عن مدي فاعلية -2

الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري 

 .ومستمر

0 0.0 0 0.0 3 5.0 40 66.7 17 28.3 

استشارات فنية لفرص االستثمار في  -3

 .السوق
2 3.3 15 25.0 15 25.0 22 36.7 6 10.0 

التصديق وإضفاء الثقة علي القوائم -4

 . المالية للشركة من قبل المراجع
0 0.0 1 1.7 5 8.3 33 55.0 21 35.0 

التأكيد علي جودة المعلومات المحاسبية -5

 .الواردة في التقارير المالية للشركة
0 0.0 0 0.0 2 3.3 34 56.7 24 40.0 

مساعدة اإلدارة في اختيار السياسات -6

 .المتبعة في توزيع األرباح 
1 1.7 15 25.0 11 18.3 28 46.7 5 8.3 

المالية في التحقيق في المشكالت -7

 . الشركة
1 1.7 15 25.0 5 8.3 26 43.3 13 21.7 

اكتشاف وإظهار عجز األداء والنواحي -8

االخري التي تقف في طريق تحقيق أهداف  

 .المستثمرين

2 3.3 10 16.7 11 18.3 24 40.0 13 21.7 

تقديم تقرير عن تطبيق آليات الحوكمة -9

 .بالشركة
0 0.0 2 3.3 5 8.4 38 63.3 15 25.0 

تخفيف حدة التعارض بين مصالح  -10

المالك واإلدارة ومواجهة عدم تماثل 

 .المعلومات وتحقيق اإلفصاح والشفافية

0 0.0 4 6.7 10 16.7 34 56.6 12 20.0 

تقييم قدرة الشركة علي االستمرار في  -11

 .نشاطها مستقبال 
0 0.0 4 6.7 6 10.0 26 43.3 24 40.0 

 60 المبحوثينإجمالي عدد  

  

بسوق األوراق المالية    ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة  بسؤال األكاديميين  
تطبيق حوكمة الشركات  التي تدعم  الفقرات  ىموافقتهم عل ىبليبيا )عينة الدراسة( لمعرفة مد 

، جاءت إجاباتهم علي النحو التالي   غير المراجعة لعميل المراجعة ى بتقديم خدمات أخر والخاصة 
 (جداموافق  )و   (موافق( و)غير متأكد )و  (غير موافق ( و)غير موافق علي اإلطالق)  المستويات عند  

 حيث نجد األتي: (ا-10رقم )بيانات الجدول كما توضحه  
حيث جاءت عند  %( ، 3.3أعلى نسبة )كانت ( اإلطالق ىغير موافق علعند المستوى ) .1

إظهار عجز األداء اكتشاف و ) ، وبند  ( استشارات فنية لفرص االستثمار في السوق  )بند 
   . ( التي تقف في طريق تحقيق أهداف المستثمرين والنواحي األخرى 
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استشارات )بند  حيث جاءت عند %( ، 25أعلى نسبة ) كانت ( غير موافقمستوى )العند  .2
مساعدة اإلدارة في اختيار السياسات المتبعة   ) ، وبند  ( السوق فنية لفرص االستثمار في 

 .(التحقيق في المشكالت المالية في الشركة )، وبند  ( ألرباحفي توزيع ا

استشارات )حيث جاءت عند بند %( ، 25أعلى نسبة ) كانت ( غير متأكد مستوى )العند  .3
 .(فنية لفرص االستثمار في السوق 

تقييم وتقديم  )حيث جاءت عند بند %( ، 66.7أعلى نسبة ) كانت ( موافقمستوى )العند  .4
 .( تقرير عن مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري ومستمر

كيد علي  التأ)حيث جاءت عند بند  %( ،  40أعلى نسبة )  كانت (  اجد موافق  مستوى )العند   .5
تقييم قدرة الشركة   )، وبند    (في التقارير المالية للشركة  ةجودة المعلومات المحاسبية الوارد 

 . (علي االستمرار في نشاطها مستقبال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ب -10جدول رقم )
 األهمية النسبية للفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات 

 المراجعة لعميل المراجعةوالخاصة بتقديم خدمات أخري غير 
 األهمية  المتوسط  الفقرات
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 النسبية  المرجح
 87.33 4.37 .في التقارير المالية للشركة ةالتأكيد علي جودة المعلومات المحاسبية الوارد -5
تقييم وتقديم تقرير عن مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري  - 2

 .ومستمر
4.23 84.67 

 84.67 4.23 . التصديق وإضفاء الثقة علي القوائم المالية للشركة من قبل المراجع-4
 83.33 4.17 .تقييم قدرة الشركة علي االستمرار في نشاطها مستقبال-11
 82.67 4.13 . تقييم وإظهار المخاطر التي تتعرض لها الشركة في شكل تقرير لمجلس اإلدارة- 1
 82.00 4.10 . آليات الحوكمة بالشركةتقديم تقرير عن تطبيق - 9

تخفيف حدة التعارض بين مصالح المالك واإلدارة ومواجهة عدم تماثل  -10
 .المعلومات وتحقيق اإلفصاح والشفافية

3.90 78.00 

التي تقف في طريق تحقيق   ى األخر اكتشاف وإظهار عجز األداء والنواحي -8
 . أهداف المستثمرين

3.60 72.00 

 71.67 3.58 .التحقيق في المشكالت المالية في الشركة-7
 67.00 3.35 .مساعدة اإلدارة في اختيار السياسات المتبعة في توزيع األرباح-6
 65.00 3.25 . استشارات فنية لفرص االستثمار في السوق -3

 
للفقرات التي تدعم تطبيق  حسب األهمية النسبية  ( الترتيب ب -10الجدول رقم )توضح معطيات 

، وذلك من خالل   بتقديم خدمات أخري غير المراجعة لعميل المراجعة حوكمة الشركات والخاصة 
األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق   استجابات 

 المالية بليبيا )عينة الدراسة( على جميع الفقرات الخاصة بذلك ، فتشير النتائج إلى ما يلي: 
في التقارير   ةجودة المعلومات المحاسبية الوارد  ىعلي )التأكيد علإن الفقرة التي تنص  •

لفقرات التي تدعم تطبيق  تحتل الترتيب األول في األهمية النسبية من بين اشركة(  المالية لل
 لدى بتقديم خدمات أخري غير المراجعة لعميل المراجعة حوكمة الشركات والخاصة 

األكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية  
 %(.   87.33كبر وزن مئوي )ألك لحصولها على بليبيا )عينة الدراسة( وذ 

تحتل الترتيب   علي )استشارات فنية لفرص االستثمار في السوق(التي تنص  إن الفقرة •
لفقرات التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات والخاصة األخير في األهمية النسبية من بين ا

ين ومكاتب المراجعة األكاديمي  لدى بتقديم خدمات أخري غير المراجعة لعميل المراجعة
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الخارجية )المهنيين( للشركات المدرجة بسوق األوراق المالية بليبيا )عينة الدراسة( وذلك 
 %(. 65قل وزن مئوي )ألحصولها على 

 
   تحليل فرضيات الدراسة 42.3.
 

 - اختبار الفرضية الرئيسية األولي1.3.2.4
 الشركات.ليس للمراجعة الخارجية دور في تدعيم تطبيق حوكمة 

 الفرضية الرئيسية األولي التحقق من
والتي تنص علي "ليس للمراجعة الخارجية دور في تدعيم تطبيق   هذه الفرضية رولدراسة واختبا

بين   One Sample Test    للعينة األحادية tاختبار  م استخدامـتحوكمة الشركات ، فقد 
 .فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي "الفرضي" المتوسط الحسابي والمتوسط النظري 

 
 (11جدول )

بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق   t اختبار
 ( μ=204حوكمة الشركات )

حجم  
 العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
t 

 درجات الحرية 
df 

 المعنوية المشاهدمستوى 
p-value 

60 204 267.6 22.142 22.249 59 0.000 

 

( أن المتوسط الحسابي لدور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق  11يتضح من نتائج الجدول رقم )
( وبانحراف معياري  267.6حوكمة الشركات بحسب وجهة نظر المبحوثين من عينة الدراسة )

( وهى دالة إحصائيا وذلك بدرجات 22.249المحسوبة تساوى )  tقيمة ( ، حيث كانت 22.142)
ر من مستوى  صغوهي أ P-value=  0.000مشاهد قيمة مستوى المعنوية ال( ، ألن 59حرية )
ن متوسط دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق  أ ، وبناء عليه يمكن القول ب   = 0.05αالداللة  

( ، مما يدل على أن المراجعة الخارجية لها دور 204حوكمة الشركات اكبر من المتوسط النظري )
 في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.

 األولىالفرعية ية اختبار الفرض  (1
 دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. ليس لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي

 ألولي ا الفرعية  الفرضية التحقق من



165 

 

دور في تدعيم    والتي تنص علي "ليس لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي  هذه الفرضية  رولدراسة واختبا
بين    One Sample Test   للعينة األحادية  tاختبار    م استخدامـتتطبيق حوكمة الشركات" ، فقد  

 .فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي "الفرضي" المتوسط الحسابي والمتوسط النظري 
 ( ا-11جدول )

بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور كفاءة وخبرة المراجع الخارجي في تدعيم    t اختبار
 ( μ=33تطبيق حوكمة الشركات )

حجم  
 العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
t 

 درجات الحرية 
df 

 مستوى المعنوية المشاهد
p-value 

60 33 47.23 4.424 24.921 59 0.000 

  ( أن المتوسط الحسابي لدور كفاءة وخبرة المراجع الخارجي ا-11يتضح من نتائج الجدول رقم )  
(  47.23في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات بحسب وجهة نظر المبحوثين من عينة الدراسة )

( وهى دالة إحصائيا  24.921المحسوبة تساوى )  tقيمة  ( ، حيث كانت  4.424وبانحراف معياري )
 قيمة مستوى المعنوية المشاهد ( ، ألن 59وذلك بدرجات حرية )

 0.000  =P-value 0.05ر من مستوى الداللة صغوهي أα =  ن  أ ، وبناء عليه يمكن القول ب
توسط  كبر من المأفي تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  متوسط دور كفاءة وخبرة المراجع الخارجي

لها دور في تدعيم تطبيق حوكمة    ( ، مما يدل على أن كفاءة وخبرة المراجع الخارجي33النظري )
 الشركات.

 . اختبار الفرضية الفرعية الثانية (2
 دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.  ليس الستقاللية وحماية المراجع الخارجي

 .التحقق من الفرضية الفرعية الثانية 
دور في    والتي تنص علي "ليس الستقاللية وحماية المراجع الخارجي  هذه الفرضية  رولدراسة واختبا

 One Sample  للعينة األحادية tاختبار  م استخدامـتتدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقد 

Test فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي "الفرضي" بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري. 
 ( ب -11جدول )

بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور استقاللية وحماية المراجع الخارجي في    t اختبار
 ( μ=57تدعيم تطبيق حوكمة الشركات )

حجم  
 العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
t 

 درجات الحرية 
df 

مستوى المعنوية 
 المشاهد

p-value 

60 57 70.92 7.829 13.769 59 0.000 
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( أن المتوسط الحسابي لدور استقاللية وحماية المراجع  ب -11يتضح من نتائج الجدول رقم )
الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات بحسب وجهة نظر المبحوثين من عينة الدراسة  

( وهى  13.769المحسوبة تساوى ) tقيمة ( ، حيث كانت 7.829( وبانحراف معياري )70.92)
-P=  0.000ى المعنوية المشاهد قيمة مستو ( ، ألن 59دالة إحصائيا وذلك بدرجات حرية ) 

value 0.05ر من مستوى الداللة صغوهي أα =  ن متوسط دور  أ ، وبناء عليه يمكن القول ب
كبر من المتوسط النظري  أفي تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  استقاللية وحماية المراجع الخارجي

في تدعيم تطبيق حوكمة  ( ، مما يدل على أن استقاللية وحماية المراجع الخارجي لها دور 57)
 الشركات.

 . اختبار الفرضية الفرعية الثالثة (3
 دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.  المراجع الخارجي ةليس لمساءلة ومسؤولي

 التحقق من الفرضية الفرعية الثالثة  
دور  المراجع الخارجي ةوالتي تنص علي "ليس لمساءلة ومسؤولي هذه الفرضية رولدراسة واختبا

 One   Sample   للعينة األحادية  tاختبار    م استخدامـتفي تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقد  

Test   فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي "الفرضي" بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري. 
 ( ت -11جدول )

المراجع الخارجي في   ةبين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور مساءلة ومسؤولي  t اختبار
 ( μ=42تدعيم تطبيق حوكمة الشركات )

حجم  
 العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
t 

 درجات الحرية 
df 

 مستوى المعنوية المشاهد
p-value 

60 42 56.23 4.753 23.197 59 0.000 

المراجع   ة( أن المتوسط الحسابي لدور مساءلة ومسؤوليت -11يتضح من نتائج الجدول رقم )
الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات بحسب وجهة نظر المبحوثين من عينة الدراسة  

( وهى  23.197المحسوبة تساوى ) tقيمة ( ، حيث كانت 4.753( وبانحراف معياري )56.23)
 قيمة مستوى المعنوية المشاهد ( ، ألن 59دالة إحصائيا وذلك بدرجات حرية )

 0.000  =P-value 0.05ر من مستوى الداللة غصوهي أα =  ن  أ ، وبناء عليه يمكن القول ب
في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات اكبر من   المراجع الخارجي  ةمتوسط دور مساءلة ومسؤولي

المراجع الخارجي لها دور في تدعيم    ة( ، مما يدل على أن مساءلة ومسؤولي42المتوسط النظري )
 تطبيق حوكمة الشركات.

 .ة الفرعية الرابعةاختبار الفرضي (4
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ليس لحجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية دور في تدعيم تطبيق  
 حوكمة الشركات. 

 التحقق من الفرضية الفرعية الرابعة  
والتي تنص علي "ليس لحجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم   هذه الفرضية رولدراسة واختبا

  tاختبار  م استخدامـتارجية دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقد بعملية المراجعة الخ
 "الفرضي" بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري One Sample Test  للعينة األحادية

 .فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي
 ( ث -11جدول )

بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور حجم وطبيعة مكتب المراجعة في تدعيم    t اختبار
 ( μ=39تطبيق حوكمة الشركات )

حجم  
 العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
t 

 درجات الحرية 
df 

 مستوى المعنوية المشاهد
p-value 

60 39 50.30 5.305 16.499 59 0.000 

( أن المتوسط الحسابي لدور حجم وطبيعة مكتب المراجعة  ث -11يتضح من نتائج الجدول رقم )  
الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات بحسب وجهة نظر  

المحسوبة    tقيمة  ( ، حيث كانت  5.305( وبانحراف معياري )50.30المبحوثين من عينة الدراسة )
قيمة مستوى المعنوية  ( ، ألن 59( وهى دالة إحصائيا وذلك بدرجات حرية )16.499تساوى )
، وبناء عليه يمكن    = 0.05αر من مستوى الداللة صغوهي أ P-value=  0.000المشاهد 

ن متوسط دور حجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية في  أالقول ب
( ، مما يدل على أن حجم وطبيعة  39الشركات اكبر من المتوسط النظري )تدعيم تطبيق حوكمة 

 مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية لها دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.
 
 .اختبار الفرضية الفرعية الخامسة (5

للعميل دور في تدعيم تطبيق   ليس للخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي
 حوكمة الشركات. 

 التحقق من الفرضية الفرعية الخامسة 
والتي تنص علي "ليس للخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا

للعينة    tاختبار    م استخدام ـتللعميل دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقد    المراجع الخارجي
فأظهرت  "الفرضي" بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري One Sample Test  ألحاديةا

 .نتيجة التحليل الجدول التالي
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 (ج- 11جدول )
بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور الخدمات األخرى غير المراجعة التي    t اختبار

 (μ=33الشركات ) يقدمها المراجع الخارجي للعميل في تدعيم تطبيق حوكمة
حجم  
 العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
t 

 درجات الحرية 
df 

 مستوى المعنوية المشاهد
p-value 

60 33 42.92 5.907 13.004 59 0.000 

المراجعة  الخدمات األخرى غير  ( أن المتوسط الحسابي لدور  ج-11يتضح من نتائج الجدول رقم )
في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات بحسب وجهة نظر  التي يقدمها المراجع الخارجي للعميل

المحسوبة    tقيمة  ( ، حيث كانت  5.907( وبانحراف معياري )42.92المبحوثين من عينة الدراسة )
قيمة مستوى المعنوية  ( ، ألن 59( وهى دالة إحصائيا وذلك بدرجات حرية )13.004تساوى )

، وبناء عليه يمكن    = 0.05αر من مستوى الداللة صغوهي أ P-value=  0.000اهد المش
في  الخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي للعميلن متوسط دور أالقول ب

الخدمات ( ، مما يدل على أن 33كبر من المتوسط النظري )أتدعيم تطبيق حوكمة الشركات 
لها دور في تدعيم تطبيق حوكمة   ة التي يقدمها المراجع الخارجي للعميلاألخرى غير المراجع 

 الشركات.
 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 2.3.2.4

المراجعة الخارجية في   بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدورتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال 
 تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.

 ية الثانية التحقق من الفرضية الرئيس
بين األكاديميين  توجد فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص علي "ال    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا

  تم استخدام المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقـد  والمهنيين بالنسبة لدور
 . التحليل الجدول التاليفأظهرت نتيجة   T-test  تينـجموعتين المستقلـللم tبار ـاخت

 (12جدول )
( للمجموعتين المستقلتين لمعرفة الفروق بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور tاختبار ) 

 المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 المسمي الوظيفي
حجم  
 العينة

المتوسط 
 (tقيمة ) االنحراف المعياري  الحسابي

القيمة 
 االحتمالية

 17.561 261.1 29 األكاديميين
2.275- 0.027 

 24.442 273.7 31 المهنيين
المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة   ( أن متوسط دور12يتضح من نتائج الجدول رقم )

 tقيمة ( ، وان 273.7( بينما نجده عند المهنيين هو )261.1الشركات عند األكاديميين هو )
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( حيث أن مستوى المعنوية المشاهد  0.05معنوية عند مستوى داللة )  ( وهي -2.275المحسوبة )
ات داللة إحصائية بين كل من  ( ، مما يدل على وجود فروق ذ 0.05صغر من )أ( وهو 0.027)

المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، وذلك  األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور
أن للمراجعة الخارجية دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  ن و المهنيين حيث أنهم ير   لصالح

 اكبر مما يراه األكاديميين. 
 .اختبار الفرضية الفرعية األولي (1
  بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال  

 في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات.
  .لفرعية األوليالتحقق من الفرضية ا

بين األكاديميين  توجد فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص علي "ال    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا
تم  في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقـد  والمهنيين بالنسبة لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي

 .نتيجة التحليل الجدول التاليفأظهرت   T-test  تينـجموعتين المستقلـللم tبار ـاخت استخدام
 ( ا-12جدول )

( للمجموعتين المستقلتين لمعرفة الفروق بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور كفاءة tاختبار ) 
 وخبرة المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 المسمي الوظيفي
حجم  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 (tقيمة ) االنحراف المعياري 
القيمة 

 االحتمالية
 3.837 46.3 29 األكاديميين

1.583- 0.119 
 4.812 48.1 31 المهنيين

في تدعيم   كفاءة وخبرة المراجع الخارجي ( أن متوسط دورا-12يتضح من نتائج الجدول رقم )
( ، وان 48.1( بينما نجده عند المهنيين هو ) 46.3تطبيق حوكمة الشركات عند األكاديميين هو ) 

( حيث أن مستوى المعنوية  0.05غير معنوية عند مستوى داللة )  ( وهي-1.583المحسوبة )  tقيمة  
ائية  ( ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص0.05( وهو اكبر من )0.119المشاهد )

في تدعيم تطبيق   كفاءة وخبرة المراجع الخارجي  بين كل من األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور
أن لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي    ن و األكاديميين والمهنيين ير    حوكمة الشركات ، حيث أن كال من

 دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات دون وجود فرق معنوي بينهما. 
 . ة الفرعية الثانيةاختبار الفرضي (2
بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة الستقاللية وحماية المراجع  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

 في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. الخارجي
  .التحقق من الفرضية الفرعية الثانية
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بين األكاديميين  توجد فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص علي "ال    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا
في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقـد  والمهنيين بالنسبة الستقاللية وحماية المراجع الخارجي

 .فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي   T-test  تينـجموعتين المستقلـللم tبار ـاخت تم استخدام
 ( ب -12جدول )

المستقلتين لمعرفة الفروق بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور  ( للمجموعتينtاختبار ) 
 استقاللية وحماية المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 المسمي الوظيفي
حجم  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 (tقيمة ) االنحراف المعياري 
القيمة 

 االحتمالية
 6.994 69.9 29 األكاديميين

0.942- 0.350 
 8.548 71.8 31 المهنيين

في   استقاللية وحماية المراجع الخارجي ( أن متوسط دور ب -12يتضح من نتائج الجدول رقم )
(  71.8( بينما نجده عند المهنيين هو )69.9تدعيم تطبيق حوكمة الشركات عند األكاديميين هو )

( حيث أن مستوى  0.05غير معنوية عند مستوى داللة )  ( وهي -0.942المحسوبة )  tقيمة  ، وان  
( ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( وهو اكبر من ) 0.350المعنوية المشاهد )

في  استقاللية وحماية المراجع الخارجي ائية بين كل من األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدورإحص
أن الستقاللية   ن و األكاديميين والمهنيين ير   تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، حيث أن كال من

 وحماية المراجع الخارجي دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات دون وجود فرق معنوي بينهما. 
 . اختبار الفرضية الفرعية الثالثة (3

المراجع   ةبين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لمساءلة ومسؤوليتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
 .في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  الخارجي

 . التحقق من الفرضية الفرعية الثالثة 
بين األكاديميين  توجد فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص علي "ال    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا

في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات" ، فقـد  المراجع الخارجي ةوالمهنيين بالنسبة لمساءلة ومسؤولي
 .فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي   T-test  تينـجموعتين المستقلـللم tبار ـاخت تم استخدام

 ( ت -12جدول )
( للمجموعتين المستقلتين لمعرفة الفروق بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور tاختبار ) 

 المراجع الخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات  ةمساءلة ومسؤولي

 المسمي الوظيفي
حجم  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 (tقيمة ) االنحراف المعياري 
القيمة 

 االحتمالية
 4.136 55.6 29 األكاديميين

1.076- 0.286 
 5.252 56.9 31 المهنيين
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في  المراجع الخارجي ةمساءلة ومسؤولي ( أن متوسط دور ت -12يتضح من نتائج الجدول رقم )
(  56.9( بينما نجده عند المهنيين هو )55.6تدعيم تطبيق حوكمة الشركات عند األكاديميين هو )

( حيث أن مستوى  0.05غير معنوية عند مستوى داللة )  ( وهي -1.076المحسوبة )  tقيمة  ، وان  
( ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( وهو اكبر من ) 0.286المعنوية المشاهد )

في  المراجع الخارجي ةمساءلة ومسؤولي ائية بين كل من األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدورإحص
 ةأن لمساءلة ومسؤولي  ن و األكاديميين والمهنيين ير    تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، حيث أن كال من

 المراجع الخارجي دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات دون وجود فرق معنوي بينهما.
 .ر الفرضية الفرعية الرابعةاختبا (4

بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لحجم وطبيعة مكتب المراجعة توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال  
 في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية

 
 

 . التحقق من الفرضية الفرعية الرابعة 
بين األكاديميين  توجد فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص علي "ال    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا

في تدعيم   والمهنيين بالنسبة لحجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية
فأظهرت    T-test  تينـجموعتين المستقلـللم tبار ـاخت تم استخدامتطبيق حوكمة الشركات" ، فقـد 

 .ة التحليل الجدول التالينتيج
 ( ث -12جدول )

( للمجموعتين المستقلتين لمعرفة الفروق بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور حجم  tاختبار ) 
 وطبيعة مكتب المراجعة في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات 

 المسمي الوظيفي
حجم  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 (tقيمة ) االنحراف المعياري 
القيمة 

 االحتمالية
 5.249 48.9 29 األكاديميين

2.088- 0.041 
 5.076 51.6 31 المهنيين

حجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم  ( أن متوسط دورث -12يتضح من نتائج الجدول رقم )
( بينما  48.9في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات عند األكاديميين هو ) بعملية المراجعة الخارجية

معنوية عند مستوى داللة    ( وهي-2.088المحسوبة )  tقيمة  ( ، وان  51.6نجده عند المهنيين هو )
( ، مما يدل على  0.05( وهو اصغر من )0.041( حيث أن مستوى المعنوية المشاهد )0.05)

حجم وطبيعة   إحصائية بين كل من األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور وجود فروق ذات داللة 
مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، وذلك 
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أن لحجم وطبيعة مكتب المراجعة الذي يقوم بعملية المراجعة   ون المهنيين حيث أنهم ير   لصالح
 تطبيق حوكمة الشركات اكبر مما يراه األكاديميين. الخارجية دور في تدعيم 

 
 .اختبار الفرضية الفرعية الخامسة (5

بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة للخدمات األخرى غير  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
 في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. للعميل المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي

 .الفرعية الخامسةالتحقق من الفرضية 
بين األكاديميين  توجد فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص علي "ال    هذه الفرضية  رولدراسة واختبا

في تدعيم   للعميل والمهنيين بالنسبة للخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي 
فأظهرت    T-test  تينـجموعتين المستقلـللم tبار ـاخت تم استخدامتطبيق حوكمة الشركات" ، فقـد 

 .نتيجة التحليل الجدول التالي
 (ج- 12جدول )

( للمجموعتين المستقلتين لمعرفة الفروق بين األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدور tاختبار ) 
الخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي للعميل في تدعيم تطبيق حوكمة  

 الشركات

 لمسمي الوظيفيا
حجم  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 (tقيمة ) االنحراف المعياري 
القيمة 

 االحتمالية
 5.622 40.4 29 األكاديميين

3.399- 0.001 
 5.264 45.2 31 المهنيين

الخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها    ( أن متوسط دورج-12يتضح من نتائج الجدول رقم )
( بينما  40.4في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات عند األكاديميين هو ) للعميل الخارجيالمراجع 

معنوية عند مستوى داللة    ( وهي-3.399المحسوبة )  t  قيمةن  أ( ، و 45.2نجده عند المهنيين هو )
( ، مما يدل على  0.01صغر من )أ( وهو 0.001( حيث أن مستوى المعنوية المشاهد )0.05)

الخدمات األخرى    لة إحصائية بين كل من األكاديميين والمهنيين بالنسبة لدوروجود فروق ذات دال
للعميل في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، وذلك  غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي

  أن للخدمات األخرى غير المراجعة التي يقدمها المراجع الخارجي  ن و المهنيين حيث أنهم ير    لصالح
 في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات اكبر مما يراه األكاديميين. للعميل دور 
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 على مستوى الدراسة النظرية النتائج  1.1.5
 

 - :  تياآل إلى توصلت الدراسة النظرية 
إن ظهور ما يعرف بحوكمة الشركات كان عبارة عن حاجة ملحة لواقع الحال الذي  -1

شهده العالم خالل السنوات العشر الماضية ، فاألزمات المالية لكبرى الشركات العالمية  
لتي كان سببها الفساد المالي واإلداري، وتواطأ في شرق آسيا و أوربا وأمريكا ، وا

بعض مكاتب المراجعة العالمية ، دفعت المنظمات الدولية والمهنية،لتبنى مفهوم شامل  
للحوكمة الشركات ، فأصدرت مبادئ ومعايير للحوكمة أصبحت مطبقة في أغلب 

 األسواق والبورصات المالية في العالم .

وتعتبر المراجعة الخارجية هي  .لحوكمة الشركات  إن هناك آليات داخلية وخارجية -2
الوسائل الرقابية على عمل  ىحد إتلك اآلليات الخارجية للحوكمة ، كما أنها  ىحد إ

والمحافظة على الشركة    ،إدارات الشركات والتي تهدف إلى حماية مصالح المساهمين
 ككل وتجنيبها التعرض للمخاطر المالية . 

 مبدأفي تحقيق  محوراً  الحوكمة دوراً  آليات عتباره احد يؤدي المراجع الخارجي با -3
 الفني المحايد   الرأي  إبداءوالشفافية وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات من خالل    اإلفصاح

التحريف في تلك القوائم    أوالتالعب    أو واحتمال وقوع الغش    ، حول عدالة القوائم المالية
تصميم وتشغيل نظم الرقابة الداخلية وقدرة كمه على مدى كفاءة المالية ، وكذلك حُ 

 المنشاة على االستمرار.
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حوكمة الشركات يتمثل  وأهدافدور المراجع الخارجي في تدعيم وتفعيل مبادئ  إن -4
 - في :

  وأصحاب والمالك  اإلدارةالحد من مشاكل الوكالة نتيجة تعارض المصالح بين  -أ
 . األخرى المصالح 

تحقق صحة  لمن معلومات موثوق فيها ،  تتضمنهوما  زيادة الثقة في القوائم المالية  -ب 
 القرارات التي تبنى عليها. 

 
 
 
 
 

 النتائج على مستوى الدراسة الميدانية . 2.1.5
 

 - : األتي إلىة الميدانية ستوصلت الدرا

 ،حوكمة الشركات  تطبيق لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي دور مهم في تدعيم إن -1
ع الخارجي خبرة في مراجعة الشركات ، وكذلك عندما  عندما تكون لدى المراج  وخاصة

 أنوالتي من شانها  ،يتوفر له التدريب وحضور الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالحوكمة  
، وان اعتماد المراجع الخارجي في تدعيم حوكمة الشركات   فعاليتهترفع كفاءة وتزيد من  

 . الحوكمة تطبيق  يضعف دوره في تدعيم  أن شانه نالداخلي مالمراجع  أعمالعلى 

 ما إذاوذلك  ،وحماية المراجع الخارجي دور في تدعيم حوكمة الشركات الستقاللية  -2
توافرت الوسائل لحماية استقاللية المراجع الخارجي ، وكان المراجع غير مرتبط بعالقة 

شكل المرفوض ب يء، وان الشفيها أسهمعمل مع الشركة محل المراجعة وال يمتلك 
المراجع الخارجي وتعينه عن  أتعاب نافى مع الحوكمة هو تحديد ت يكاد يكون قاطعًا وي

 .بالشركة  اإلدارةطريق مجلس 

لمساءلة ومسئولية المراجع الخارجي دور في تدعيم حوكمة الشركات ، ويتركز  إن -3
تمس  أمور الذين يرتكبون  الخارجيين المراجعينهذا الدور عندما يتم مساءلة ويبرز 

لك المساءلة تواجباتهم المهنية وتكون    تأديةفي    قصرون كرامة المهنة ، وكذلك عندما ي
يكون للمساهمين   أن الكبيرة  األهمية ، فيحين ليس من بموجب قوانين مزاولة المهنة

 . الحق في مساءلة المراجع الخارجي
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يعتمد دور المراجع الخارجي في تدعيم حوكمة الشركات على حجم وطبيعة مكتب  -4
المهني بمكتب المراجعة  األداءالمراجعة ، وبخاصة في جانب االلتزام ببرنامج جودة 

 وأيضافريق المراجعة ،  وأعضاءالخارجية وكذلك توافر الخبرة والمهارة لدى الشركاء 
القانوني الذي يضعف  لوان الشك، نظام فعال للتعليم والتدريب بالمكتب  عند توافر

 . دما يكون مكتب المراجعة عبارة عن شركة مساهمةدور المراجعة في الحوكمة عن

غير المراجعة لعميل المراجعة دور في تدعيم حوكمة الشركات   أخرى لتقديم خدمات    إن -5
على جودة المعلومات المحاسبية  التأكيد الخدمة  ت تضمن، ويتعاظم هذا الدور كلما 

  م بتقيي لمراجع الخارجي بالقوائم والتقارير المالية للشركة،وكذلك عندما يقوم ا الواردة
الثقة على  وإضفاءوتقديم تقرير عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري 

لخدمات أخرى  ، وان تقديم المراجع الخارجي  القوائم المالية وقدرة الشركة على االستمرار
استشارات لفرص االستثمار في السوق يضعف الدور المطلوب للمراجعة في شكل 

 .الخارجية في تدعيم حوكمة الشركات 

والمهنيين بالنسبة لدور كفاءة وخبرة  األكاديميينمعنوي بين كل من  فرق ال يوجد  -6
 ن والمهنيي   األكاديميين كل من    أنالمراجع الخارجي في تدعيم حوكمة الشركات ، حيث  

 الخارجي دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. المراجعلكفاءة وخبرة  أنيرون 

بالنسبة لدور استقاللية وحماية المراجع والمهنيين    األكاديميينمعنوي بين    فرق ال يوجد   -7
الستقاللية   أنكل منهم يرون    أنالخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، حيث  

 المراجع الخارجي دور مهم في تدعيم حوكمة الشركات. وحماية

لنسبة لدور مساءلة ومسؤولية المراجع با  نوالمهنيي  األكاديميينال يوجد فرق معنوي بين   -8
 أن كل من الفئتين يرون  أنالخارجي في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، حيث 

 المراجع الخارجي دور في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات. ومسؤوليةلمساءلة 

بالنسبة لدور حجم وطبيعة مكتب المراجعة   نوالمهنيي   األكاديميينمعنوي بين    ق هناك فر  -9
لحجم   أنالمهنيين يرون  أنة في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ، حيث الخارجي

في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات اكبر مما يراه   وطبيعة مكتب المراجعة دور
 . األكاديميين

لدور الخدمات  بالنسبة  ن والمهنيي  األكاديميينمعنوي بين كل من  ق هنالك فر  -10
التي يقدمها المراجع الخارجي للعميل في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات ،  األخرى 
غير المراجعة التي يقدمها المراجع   األخرى للخدمات  أن يرون  نالمهنيي  أنحيث 

 .  األكاديميينالخارجي للعميل دور في تدعيم حوكمة الشركات اكبر مما يراه 
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 التوصيات  2.5
 

 - يوصي الباحث باالتي : ميدانيةظرية والالن بناء على نتائج الدراسة 
الشركات في ليبيا ، والذي من  لتطبيق حوكمة ،مفاهيمي عام إطارضرورة وضع   .1

يسهم في  فهو،  واألعمالالمال  مجتمعنه نشر ثقافة وفكر حوكمة الشركات في أش
ن اقتصاد بالدنا يعتبر من أخاصة و وبحوكمة الشركات  آليات توفير مرجع لتطبيق 

التي تتطلب من البداية قواعد صحيحة يمكن بها تحقيق منافسة   ،تصاديات الناشئةاالق
 .في العالم  األخرى مع االقتصاديات 

بهدف رفع كفاءة المراجع   ،للمراجع الخارجي  العلمي والعملي  التأهيلضرورة الرفع من   .2
معه  وأصبحت  ،التي اتسع فها دوره ،لمواجهة متطلبات الحوكمة الجديدة ،الخارجي

في على الشركات و ذلك  أكثر اً رقابي اً لعب دور ي أن  للمراجع الخارجيالحاجة ملحة 
جهات  أمامضمان مساءلته  أخرى ضمان استقالليته من ناحية ، ومن ناحية ظل 

  .مهنية وقضائية

راجعة الخارجية ودورها في حوكمة الشركات ، ضرورة عقد المؤتمرات في مجال الم .3
 ، المحاسبي من جهة  اإلفصاحالثقة على    إضفاءالذي تلعبه في    مع التركيز على الدور

المصلحة في الشركات على المعلومات التي يوصلها هذا  أصحاب اعتماد  إمكانو 
 الحوكمة التي تخدم    لمراجعةا  ،كما يجب التركيز على معايير   أخرى من ناحية    اإلفصاح

بهدف ضمان جودة خدمات المراجعة وبالتالي حماية ،  المهني  لألداءلجعلها كمستويات  
 الشركات.المصلحة في  أصحاب 

 ، في ليبيا التي تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة يجب تفعيل دور المنظمات المهنية  .4
حاسبة والمراجعة مد تحديث صياغة قانون مزاولة مهنة التعي أنوالتي من المفترض 

المراجعة   و  حتى يواكب التطورات في المعايير الدولية في مجال المحاسبة،في ليبيا 
 ومبادئ الحوكمة .
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ن أو ،من قبل الجمعية العمومية    تعيين المراجع الخارجي  التأكيد على يوصي الباحث    .5
تطلبات خدمه لم،المراجعة الخارجي من خالل قانون مزاولة المهنة بليبيا  حمايةتم ت

  ن إ  ،واإلداري في الفساد المالي    اً المراجع الخارجي طرف  يكون   أن  اً تجنبذلك  و ،الحوكمة  
 .حدث في الشركة

وذلك من خالل عقد   ،ضرورة تحقيق التكامل بين الجامعات الليبية في مجال الحوكمة .6
لغرض تعديل مقررات المحاسبة والمراجعة من   ،ورش عمل مشتركة بين الجامعات 

 . ت الشركامة منظور حوك
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 المراجع 
 .: الكتب أوال

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات  م،2009، احمد حلمي جمعة  ▪
األردن ,الطبعة   ،دار الصفاء للنشر عمان ، جامعة الزيتونة األردنية الخاصة، المهنة
 .األولى

مسئوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش م ،2005، امين السيد احمد لطفي ▪
 .اإلسكندرية ،الدار الجامعية ، والممارسات المحاسبية الخاطئة

  .اإلسكندرية  ،الدار الجامعية  ،  المراجعة وخدمات التأكيد م ،2008،  امين السيد احمد لطفي ▪

الدار الجامعية  ، المراجعة وحوكمة الشركات م، 2010،  امين السيد احمد لطفي ▪
 . اإلسكندرية ،

 .،المراجعة الدولية وعولمة أسواق راس المال، م2005، امين السيد احمد لطفي ▪

  .اإلسكندرية  ،لدار الجامعية ا

دليل االتحاد الدولي للمحاسبين   ،  م2003، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين ▪
ملكة األردنية  ، عمان الموك األخالقيلإلصدارات الفنية الخاصة بالمراجعة والسلم ،  2001

. 
دار الراية، األردن الطبعة    ،عمان  ،والتدقيق  ت مراجعة الحسابا  م،2009  ،زاهرة توفيق سواد ▪

 .األولى 
-المبادئ -شركات قطاع عام وخاص ومصارف ) المفاهيم م، 2005، طارق عبد العال ▪

 .مصر  ،الدار الجامعة ،جامعة عين شمس ،كلية التجارة ، المتطلبات (-لتجارب ا

مراجعة الحسابات ،  2007-2006،    عبد الوهاب نصر على & د. شحاته السيد شحاتة  ▪
جامعة  ،كلية التجارة ،وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة

 . الدار الجامعية،اإلسكندرية 
اتحاد ،  كات ودور مجلس اإلدارة حوكمة الشر  م،2007،  عدنان بن حيدر بن درويش ▪

 .المصارف العربية
 م   2005مجموعة النيل العربية ، حوكمة.الشركات  م،2005،  محسن أحمد الخضري  ▪
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 ، الدليل التطبيقي للباحثين - البحث العلمي  ، 2006،   محمد عبد الفتاح الصيرفي ▪
 .  الطبعة األولى ،عمان دار وائل للنشر  
  لممارسات غير المشروعة في بورصة األوراق المالية ا ، م2001، القانونيةمركز المساندة  ▪

 م الطبعة األولى  ،  القاهرةدراسة قانونية واقتصادية مقارنة، 

 ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري م، 2006، محمد مصطفى سيلمان ▪

   2006مصر ، الدار الجامعية ، مقارنة ( )دراسة 
األطراف الراصدة  حوكمة الشركة ،،جون نوفسنجر ، ديرك ج. موهركينث أ.كيم  ▪

دار المريخ للنشر ،  . غريب جبر عنام   &محمد عبد الفتاح العشماوي    .ترجمة    ،والمشاركة
 المملكة العربية السعودية  ،

 .الدوريات والنشرات الصادرة  -ثانيا :
التنفيذية لهيئة سوق المال بشان حوكمة الشركات تقييم فعالية القواعد    ،  أيمن احمد الشتوي  ▪

 .في تحسين جودة أعمال مراجعي الحسابات في مصر

( عدد 45مجلد )، كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية  ،مجلة كلية التجارة  للبحوث العلمية 
 .م  2008( يوليو 2)
مجلة ،لماليةدليل استخدام البيانات ا ،  جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين ▪

   م1996سبتمبر , أكتوبر  74العدد  ،عمان ،المحاسب القانوني العربي

حجم مكتب المراجعة والعالقة المدركة بين خصائص المراجع   ،  خالد سعيد بركات ▪
مجلة البحوث التجارية  ، دراسة ميدانية،  الخارجي وجودة المراجعة في السوق المصري 

 .م 2007المجلد التاسع والعشرين، العدد األول، يناير ،  الزقازيقجامعة ،كلية التجارة ،
  ،أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح ،سمير كامل محمد عيسى ▪

( المجلد 2العدد )،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية ،كلية التجارة 
 م. 2008( يوليو  45)

إطار مقترح لنطاق مسئولية المراجع الخارجي في ظل االلتزام    ،  محمد خليلعبد اللطيف   ▪
 ،  دراسة تحليلية ، بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة بالشركات المصرية

المجلد الثامن والعشرين، العدد ، جامعة الزقازيق،كلية التجارة ،مجلة البحوث التجارية 
 . م  2006األول، يناير 

التكليف العلمي والمهني لحيادية مراقب الحسابات الذي يقدم خدمات   ،  على إبراهيم طلبة  ▪
 م.1996السنة  67العدد  ،مجلة اإلداري ، المراجعة الداخلية
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دور آليات وأساليب المراجعة في معالجة فجوة التوقع في  ، فاروق جمعة عبد العال ▪
كلية التجارة ببنها  ،والبحوث العلمية    ت مجلة الدراسا،    حوكمة الشركات في البيئة المصرية

 . م  2006السنة السادسة والعشرين، العدد األول, ، جامعة الزقازيق ،

مجلة جامعة ، لشركات لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة ا  ، عوض بن سالمة الرحيلي ▪
 . (2008)، 1عدد , 22مجلد ، والتجارة  د االقتصا  ،الملك عبد العزيز 

دور المدقق الخارجي على محك األزمة   ،  مجلة اقتصادية سوق فلسطين لألوراق المالية ▪
 .م   2009العدد الثاني عشر, تشرين أول ، المالية

الشركات وأثرها على جودة القوائم  دور لجان المراجعة في حوكمة ،مجدي محمد سامي  ▪
جامعة   ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، المالية المنشورة في بيئة األعمال المصرية

 م. 2009(  2( عدد )26المجلد رقم ) اإلسكندرية

اثر حوكمة ،محمود عبد الملك فخرا    & حسين على العمر & منصور صباح الفضلي   ▪
المدرجة في األسواق المالية على درجة اإلفصاح عن البيانات المالية  الشركات المساهمة  

السنة الثالثة, العدد  ،جامعة القاهرة ،مجلة الدراسات المالية ، دراسة تحليلية ،واإلدارية
 .  م 2003األول ,مارس 

مجلة البحوث ،المراجع تجاه غش اإلدارة ة دراسة تحليلية لمسئولي، محمد الرملي احمد ▪
  ،المجلد الرابع عشر ،  جامعة جنوب الوادي ،كلية التجارة بسوهاج،المعاصرة  التجارية

 . م2000ديسمبر  ،العدد الثاني 
ور التخصص الصناعي لمراجع الحسابات الخارجي في د ،  محمد السيد محمد الصغير  ▪

 ،كلية التجارة بسوهاج،مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، تفعيل قواعد حوكمة الشركات 
 . م 2008ديسمبر   ،العدد الثاني  ،المجلد الثاني والعشرين ،جامعة جنوب الوادي

، دراسة مقارنة لمقومات الموضوعية الستقالل مراقب الحسابات ،محمد الصادق سالمة  ▪
   م. 1995العدد الثالث    ين شمسجامعة ع،كلية التجارة  ،  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  

على استقالل   وأثرهاوظيفة المراجعة الداخلية  ألداءالخارجي  اإلسناد ،محمد عبد الفتاح  ▪
جامعة عين   ،كلية التجارة  ،مجلة الفكر المحاسبي، المراجع الخارجي وجودة المراجعة

 م.2001 األولالعدد  ،شمس 

دراسة تطبيقية  ات على األداء  حوكمة الشركتأثير بعض آليات  ،محمد عبده محمد مصطفى   ▪
مجلد ،    كلية التجارة  ،جامعة اإلسكندرية  ،مجلة كلية التجارة  للبحوث العلمية  ،  على مصر

 .م 2008( يوليو  2( عدد )45)
مبادئ حوكمة ،  (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات) ▪

 .  www.oecd.org ، الشركات 

http://www.oecd.org/
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 ترجمة باللغة العربية بالموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 .المؤتمرات العلمية -ثالثا:
تدقيق الحسابات   ،حوكمة الشركات  إطارالتدقيق الداخلي في ،  اشرف حنا ميخائيل ▪

  26-24المؤتمر العربي األول الفترة من ، منظومة حوكمة الشركات  في إطار هوأطراف
 . / القاهرة 2005سبتمبر 

الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية   ، هـ 1428دار المراجعة الشرعية ربيع األول  ▪
)البنوك ـ  ،مؤتمر حوكمة الشركات المالية والمصرفية، العاملة وفق الشريعة اإلسالمية 

  .  م2007ابريل   18- 17مدينة الرياض يومي  ،ـ شركات الوساطة( شركات التأمين
مؤتمر األزمة المالية  ،  مدققو الحسابات واألزمة االقتصادية العالمية   ،فهد محسن البصيري    ▪

 ،طرابلس،جامعة الجنان  ،    العالمية وكيفية عالجها من منظور االقتصاد الغربي واإلسالمي
 .م  2009مارس  14- 13لبنان من  

العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين    ،  محمد على جبران ▪
مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الواحد ، القانونين في اليمن

 ، جامعة الملك سعود ،كلية إدارة األعمال  ، قسم المحاسبة ، والعشرون 
 .م 2010مايو  19- 18الرياض  الندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة

 ، الرقابة على جودة المراجعة في تحقيق أهداف حوكمة الشركات  ، محمد سمير بالل ▪
الجزء األول  ،    المؤتمر الخامس حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية

 م 2005 إلسكندريةكلية التجارة جامعة ا–

 مستويات اإلطار الفكري للمحاسبة ومعايير المراجعة العامة ،محمد محمود احمد صابر ▪

المؤتمر العلمي الخامس حوكمة الشركات ،آليات أساسية وفعالة في حوكمة الشركات 
 .  2005سبتمبر   10- 8جامعة اإلسكندرية ، وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية

 .الرسائل الجامعية والورقات البحثية رابعا : 
، دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة  ،     2009  ،إبراهيم اسحق نسمان ▪

غزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية 
  المحاسبة والتمويلقسم 

مدى التزام النقابات المهنية األردنية بتطبيق مبادئ  م،2007 ،اياد وليد محمد جبير ▪
جامعة الشرق األوسط للدراسات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الحاكمية المؤسسية

 . األردن  -كلية األعمال ،العليا
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مة الشركات على األداء اثر اآلليات الداخلية لحوك ، م2009، بهاء الدين سمير عالم ▪
وزارة االستثمار    ،كلية التجارة جامعة القاهرة  ،    دراسة تطبيقية  -المالي للشركات المصرية  

 .مركز المديرين المصري  ،
رسالة  ، عوامل قياس جودة عمل المراجع الخارجي ، م2008 ،جاد هللا ميلود احمد ▪

   .طرابلس ،ليبيا ،أكاديمية الدراسات العليا ،  ماجستير غير منشورة

دور المحاسبة الضريبية في زيادة فعالية   م،2009، زينب محمد السيد احمد إبراهيم ▪
كلية  ،جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة ،حوكمة الشركات في مصر 

 .التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة

مسئولية المراجع الخارجي عن األعمال غير قانونية لإلدارة ،  م2009،  شعيب سليم شعيب ▪
رسالة ماجستير غير منشورة،   ،في ظل معايير المراجعة الدولية والتشريعات المحلية 

 . طرابلس  ،ليبيا ،أكاديمية الدراسات العليا 
المتغيرات المرتبطة بشخصية المراجع الخارجي وأثرها على  م،  2005  ،عمر محمد الغرياني ▪

 .سطرابل ،ليبيا ،أكاديمية الدراسات العليا  رسالة ماجستير غير منشورة، ،جودة المراجعة 

،  ت دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسام، 2009 ،عمر على عبد الصمد ▪
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  جامعة المدية ،  رسالة ماجستير غير منشورة ،

 . الجزائر ،التيسير

 تطبيقها لنمط خاصة إشارة  مع ومعاييرها الحوكمة محددات   ،  م2007،  يوسف حسن محمد ▪

 الخاصة  الدولية المشروعات  مركز :القاهرة  القومي، االستثمار بنك،  مصر في

 متطلبات  توفير على التدقيق مكاتب  حرص  مدى م،2008 ،الجعافره محمد مفلح محمد ▪

رسالة ماجستير غير   ،األردنية العامة المساهمة ات كللشر  الخارجي التدقيق فاعلية تحسين
 .األردن ،والمالية اإلدارية العلوم ليةك العليا للدراسات  األوسط الشرق  جامعةمنشورة ،

القطاع البنكي و المالي و  الحوكمة المؤسسية في  ،  م2008،هواري  معراج عبد القادر ▪
كلية العلوم االقتصادية و  رسالة ماجستير غير منشورة،  ،دورها في إرساء قواعد الشفافية

 .الجزائر،جامعة األغواط  ،علوم التسيير 

مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في   ،  م 2009  ،هاني محمد خليل  ▪
رسالة ماجستير منشورة على شبكة المعلومات  ،مهنة المراجعة في فلسطين

http:/library.iugaza.ed  ، قسم المحاسبة  –كلية التجارة -الجامعة اإلسالمية غزة
 . والتمويل
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http://www.nasdaq.com/about/nasdaq_listing_req_fees.pdf 

 

 .شبكة المعلومات الدولية ) االنترنت (
المجمع العربي للمحاسبين القانونين  ▪

               www.ascasociety.org/Default.aspx?lang=ar 

 www.hawkama.netموقع حوكمة الشركات               ▪

 www.oecd.org( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) ▪

 مؤسسة التمويل الدولية 

 www.ifc.org/arabicمجموعة البنك الدولي                     ▪

 مركز المشروعات الدولية الخاصة  ▪

 arabia.org-www.cipe     نغرفة التجارة األمريكية واشنط
 العامة للرقابة المالية   ةالهيئ ▪

 http://www.cma.gov.egعلى أسوق األوراق المالية مصر      

 www.lsm.gov.lyسوق األوراق المالية الليبي                   ▪

 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org/external/np/cm/1999/092699A.HTM
http://www.imf.org/external/np/cm/1999/092699A.HTM
http://www.imf.org/
http://www.ascasociety.org/Default.aspx?lang=ar
http://www.hawkama.net/
http://www.cipe-arabia.org/
http://www.lsm.gov.ly/


186 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الملحق رقم ) 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الدراسة   استبيان
 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /األستاذ  األخ
 /،،،،،،،،،،،،،،،،،، األستاذة األخت 

 بعد التحية  
 دراسة بعنوان . بإعداد يقوم الباحث 

 (دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة الشركات )



187 

 

على عينة من أألكاديميين ومكاتب المراجعة الخارجية للشركات المدرجة بسوق دراسة ميدانية ‘‘ 
 ’’  ليبيااألوراق المالية ب

حد أ، حيث يمثل هذا االستبيان العالية ) الماجستير( في المحاسبة  اإلجازةللحصول على درجة  
التعليم   وأساتذة ،ينيالمراجعين الخارج  راءآ دراسة وتحليل لجوانب المهمة للدراسة ، والذي يهدف ال

حول دور المراجعة الخارجية في تدعيم تطبيق حوكمة   ،يات واألكاديم بالجامعات الليبية العالي
 الشركات .

  أعلى ومراقبتها على  الشركات، وإدارةالنظام الذي يتم من خالله توجيه  الشركات، مةكبحو ويقصد 
 والشفافية.والوفاء بالمعايير الالزمة للمسئولية والنزاهة  أهدافها,جل تحقيق  أمن  ،مستوى 

نجاز  إمساهمه في  ىة هذا االستبيان واإلجابة على فقراته من قبلكم ه ن التكرم بقراءأونؤكد لكم 
عها ستكون سرية ، ولن تستخدم إال لغرض البحث ين المعلومات التي سوف يتم تجم أو   ،هذا البحث 

 العلمي فقط .
 ولكم منا جزيل الشكر واالحترام 

 الباحث                                                                   
 على محمد األسود اسماعيل  

 
 

 ة صفح 12مالحظة : االستبيان مكون من 
 ( في المربع المناسبXالرجاء وضع عالمة ) 

 

 

 
 األسئلة العامة :  -أوال:

 
 ( ن)األكاديميين  / المهنيي  –المسمى الوظيفي  ( 1

 قانوني مراجع -                 أستاذ محاضر                       -
 

 ماجستير  -                           سبكالوريو  -المؤهل العلمي  ( 2
 دكتوراه   -                        

   
  تمويل ومصارف -       محاسبة ومراجعة             -مي التخصص العل( 3

 إدارة أعمال                            -                       
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 سنوات  10  إلى 5من -              سنوات     5اقل من  -( سنوات الخبرة   4   

 سنوات               10أكثر من  -                      
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلتية في المراجعة الخارجية في رائي الباحث تدعم  تطبيق حوكــمة الشـــركات المحاور الخمسة
 (  11-1كفاءة وخبرة المراجع الخارجي ) -أوال:

 العناصر اآلتية  تدعم تطبيق حوكمة الشركات

 الموافقة على العنصردرجة 
غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 غير موافق
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
      خبرة المراجع في مراجعة الشركات -1
      كفاءة  المراجع المهنية في مراجعة الشركات  -2
      مشاركته  في مراجعة أكثر من شركة -3
      المراجع بطبيعة أنشطة الشركةمعرفة  -4
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تمكن المراجع من التعرف  الكفاءة والخبرة -5
 ا الشركةهالتي تواجه  األخطارعلى 

     

بمبادئ  ق المراجعةيوكذلك فر  خبرة المراجع -6
 وقواعد الحوكمة  

     

التي تخدم أهداف   تطبيق معايير المراجعة -7
 الحوكمة الرئيسية

     

وجود عالقة جيدة بين المراجع ولجنة  -8
 المراجعة

     

اعتماد المراجع الخارجي على أعمال المراجع   -9
 الداخلي 

     

وكفاءة المراجع تنعكس في  مستوى خبرة  -10
   التخطيط الجيد إلجراءات المراجعة

     

التدريب وحضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة  -11
بالحوكمة ترفع من كفاءة المراجع وتزيد من 

 خبرته 

     

 
 
 

 ( 19- 1استقاللية وحماية المراجع الخارجي )  -ثانيا:

 العناصر اآلتية  تدعم تطبيق حوكمة الشركات

 درجة الموافقة على العنصر
غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 موافقغير 
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
اختيار المراجع الخارجي بمعرفة مجلس  -1

 اإلدارة
     

اختيار المراجع الخارجي بمعرفة   -2
 الجمعية العمومية 

     

اختيار المراجع الخارجي بمعرفة لجنة   -3
 المراجعة

     

اختيار المراجع الخارجي بتكليف من  -4
 ديوان المحاسبة جهاز 
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وجود وسائل لحماية استقاللية المراجع  -5
 الخارجي

     

استقاللية المراجع الخارجي عن تقديم  -6
 بعض خدمات المراجعة الداخلية 

     

استقالل المراجع الخارجي عن مساهمي  -7
 الشركة 

     

بعالقة عمل مع  المراجععدم ارتباط  -8
 الشركة 

     

يتم حماية المراجع الخارجي من خالل   -9
 معايير المحاسبة والمراجعة بالدولة

 
 

     

من خالل   تتم حماية المراجع الخارجي -10
 معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

     

من خالل   تتم  حماية المراجع الخارجي -11
 قواعد حوكمة الشركات

 
 
 

     

 العناصر اآلتية  تدعم تطبيق حوكمة الشركات

 درجة الموافقة على العنصر

غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 غير موافق
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
من خالل  تتم حماية المراجع الخارجي  -12

 العمومية بالشركةميثاق الجمعية 
     

من خالل   تتم  حماية المراجع الخارجي -13
 قانون مزاولة المهنة بالدولة 

     

تحدد أتعاب المراجع الخارجي عن   -14
 طريق مجلس اإلدارة بالشركة

     

تحدد أتعاب المراجع الخارجي عن     -15
 طريق الجمعية العمومية بالشركة
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تحدد أتعاب المراجع الخارجي عن   -16
   ديوان المحاسبةجهاز طريق 

     

لك أسهم في الشركة محل  تالمراجع ال يم -17
  المراجعة

     

يكون رائ المراجع أكثر استقاللية    -18
ومحايدا وبدون تأثير من مجلس إدارة 
الشركة في حالة ما يتم تغير المراجع 

 سنويا 

     

حضور المراجع الخارجي االجتماع  -19
 السنوي للجمعية العمومية للشركة 

     

 
 
 
 
 
 
 
 ( 14- 1مساءلة ومسئولية المراجع الخارجي )  -ثالثا :  

 العناصر اآلتية  تدعم تطبيق حوكمة الشركات

 درجة الموافقة على العنصر
غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 غير موافق
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
مساءلة المراجعين الذين يرتكبون أمور مخالفة   -1

 بذمتهم
     

مساءلة المراجعين الذين يرتكبون أمور تمس  -2
 كرامة المهنة 

     

مساءلة المراجعين الذين ُيهملون في تأدية  -3
 واجباتهم المهنية

     

المساءلة للمراجعين تتم بموجب قوانين مزاولة   -4
 المهنة

     

المساءلة للمراجعين تتم بموجب قواعد  -5
 وسلوكيات المهنة
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المساءلة للمراجعين تتم عن طريق منظمات   -6
 مهنية بالدولة

     

المساءلة للمراجعين تتم عن طريق جهات   -7
 قضائية بالدولة 

     

        للمساهمين الحق في مساءلة المراجع -8
المراجع الخارجي عن عملية المراجعة   ةمسؤولي  -9

 للشركة يتفهمها كل أطراف حوكمة الشركات
     

مسئولية المراجع الخارجي تقديم تقرير لألطراف   -10
بالشركة عن مدى اللتزام بتطبيق قواعد  ةالداخلي 

ومعايير الحوكمة،فاعلية إدارة الخطر،تجاوز 
 اإلدارة للرقابة الداخلية والتصرفات الخاطئة 

     

مسئولية المراجع الخارجي تقديم تقرير لألطراف   -11
الخارجية يتضمن)مدى وجود حاالت غش 

االلتزام باللوائح والقوانين,  ىبالقوائم المالية, مد
 تعرض الشركة لإلخفاق(  ىمد

     

بقواعد حوكمة  متخطيط المراجعة في ظل االلتزا -12
 الشركات

     

 العناصر اآلتية  تدعم تطبيق حوكمة الشركات

 درجة الموافقة على العنصر
غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 غير موافق
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
دراسة وتقيم نظام الرقابة الداخلية في ظل   -13

االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات 
 بشركة

     

عناية المراجع الخارجي بحجم وطبيعة  -14
 االختبارات األساسية  
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 (13- 1حجم وطبيعة مكتب المراجعة  )  -رابعا :

 اآلتية  تدعم تطبيق حوكمة الشركاتالعناصر 

 درجة الموافقة على العنصر
غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 غير موافق
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
      يضم مكتب المراجعة عدة شركاء أن -1
توافر الخبرة المهنية والمهارة لدى  ت أن -2

 ةفريق المراجع وأعضاءالشركاء 
     

نظام فعال  بمكتب المراجعة  فترضي -3
 للتعليم والتدريب المستمر لفريق المراجعة

     

مكتب المراجعة شريك لمكاتب على   -4
 مستوى دولي 

     

دور مهم   لشكل القانوني لمكتب المراجعةل -5
عبارة عن  في الحوكمة عندما يكون 

 شركة أشخاص 

     

دور مهم لشكل القانوني لمكتب المراجعة  ل -6
عبارة عن في الحوكمة عندما يكون 

 منشاة فردية
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دور مهم لشكل القانوني لمكتب المراجعة  ل -7
عبارة عن في الحوكمة عندما يكون 

 شركة مساهمة

     

من قبل سوق  معتمد ال المراجعةمكتب ل -8
فعالية عالية في   األوراق المالية بالدولة

 الحوكمة

     

قيام مكتب المراجعة بمراجعة عدة   -9
 شركات منافسة في الوقت نفسه  

     

انخفاض الشكاوي والدعاوى القضائية  -10
 المرفوعة ضد المكتب

     

      االلتزام ببرنامج جودة األداء المهني  -11
االلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ خطة   -12

 المراجعة 
     

االلتزام بإصدار تقرير المراجعة في   -13
 الوقت المحدد لألطراف المختلفة  

     

 ( 11-1لعميل المراجعة ) ةتقديم خدمات أخرى غير المراجع  -خامسا:

 تدعم تطبيق حوكمة الشركاتالعناصر اآلتية  

 درجة الموافقة على العنصر
غير موافق 
 على اإلطالق

(1) 

 غير موافق
 

(2) 

 غير متأكد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جداً 
 

(5) 
تقييم وإظهار المخاطر التي تتعرض لها   -1

 الشركة في شكل تقرير لمجلس اإلدارة
     

نظام  تقييم وتقديم تقرير عن مدى فاعلية  -2
 الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري ومستمر

     

      استشارات فنية لفرص االستثمار في السوق  -3
التصديق وإضفاء الثقة على القوائم المالية   -4

 للشركة من قبل المراجع 
     

التأكيد على جودة المعلومات المحاسبية  -5
 الواردة في التقارير المالية للشركة 

     

مساعدة اإلدارة في اختيار السياسات المتبعة  -6
 في توزيع األرباح 

     

      التحقيق في المشكالت المالية في الشركة  -7
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اكتشاف وإظهار عجز األداء والنواحي   -8
طريق تحقيق أهداف  األخرى التي تقف في 

 المستثمرين

     

تقديم تقرير عن تطبيق آليات الحوكمة  -9
 بالشركة 

     

تخفيف حدة التعارض بين مصالح المالك   -10
واإلدارة ومواجهة عدم تماثل المعلومات 

 وتحقيق اإلفصاح والشفافية

     

تقييم قدرة الشركة على االستمرار في نشاطها  -11
 مستقبال

     

 
 
 
 


