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االستهالل

قال هللا تعالى:

اس َال
{ َو َما أَرْ َس ْل َنا َ
اس َب ِشيرً ا َو َن ِذيرً ا َولَكِنا أَ ْك َث َر ال ان ِ
ك إِ اال َكا اف ًة لِل ان ِ
ُون}
َيعْ لَم َ
صدق هللا العظيم
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اإلهـــــــداء
إلى تلك المرأة التي علمتني كيف يكون اإلبحار ضد تيارات الزمن
وتصب أشعة الصبر في قارب اليقين وعلمتني كيف
يكون الصمود على المبادئ لنيل األماني
أ

أمي الحنونة
لو كنت أملك في الحياة نعيمها لوهبتك في علياك ما ملكت يدي
لو كنت بوابا ً على الجنة لقلت أدخلوها بسالم أمنين
إلى من ناطح الصخر وهز الجبال إلى من ال يوفيه حقه المداد لك يا من لو
كبرت على الجميع وقد كبرت سأظل عندك يا فرح العمر قاصر الوفاء
أبى الحبيب
إلى أولئك الذين يقتحمون في صحرائنا نوافذ الربيع إلى أولئك الذين لو أوقدت
أصابعي لهم شموعا ً لم أوفيهم حقهم  ..إخواني وأخواتي  ..زوجي وأحبائي
أبنائي فلذة كبدي
سأظل أقول أنكم أصدقائي ولن أندم وستظل صداقتكم في قلبي

الشكر والتقدير
الشكر أوالً هلل وحده ال شريك له والذي بفضله تتم األعمال والحمد هلل الذي
وفقني في إتمام هذا البحث والشكر ألسرة جامعة الرباط الوطني وكل من
وقف معي في إخراج هذا العمل ،وأسوق الشكر أجزله وأكمله ألستاذي
الجليل
الدكتور /بابكر إبراهيم الصديق
الذي روى هذا البحث من خضم بحر علمه العميق فكم استقطعت من وقته
الغالي سائلة ومستفسرة ومستعينة بآرائه وأفكاره النيرة التي كان لها األثر
ب

الفعال في إخراج هذا البحث حتى ترعرع ونمى ولبس حلة زاهية ليخرج
بهذه الصورة المشرفة.
الشكر موصول إلى أسرة جامعة الرباط الوطني ومكتبتها ومكتبة جامعة
النيلين ومكتبة جامعة السودان على ما قدموه لي من عون.
وال يفوتني أن أشكر أفراد أسرتي جميعا ً الذين ظلوا سنداً ودعما ً لي حتى
اكتمل هذا البحث.
كما أخص بالشكر كل معلم أفنى عمره في تعليم األجيال وإلى كل من لم
يأت ذكره في هذا البحث فالشكر موصول له

المستخلص
تناولت الدراسة لجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقارير
المالية .حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن تقارير المراجعة التقليدية التى تهتم بالجانب المالى
فقط و قد ال تفى بحاجة مستخدمى التقارير مما تتطلب االمر تفعيل لجان المراجعة فى إطار
الحوكمة التى تساعد فى زيادة جودة التقارير المالية ،تنبع أهمية الدراسة أن المصارف لديها
فرصة اإلستفادة من المزايا الهائلة التي توفرها لجان المراجعة فى ظل الحوكمة ،وبسبب
المستجدات المختلفة والمتغيرات فإن وجود لجان المراجعة بمجالس االدارات في تحدي مستمر
لمواكبة المستجدات وارضاء تطلعات مستخدمى التقارير المالية .هدفت الدراسة إلى توضيح
ج

المفاهيم النظرية للجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات بشكل عام ودورها في جودة التقارير
 أختبرت. إعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي واإلستنباطي واإلستقرائي والوصفي.المالية
الدراسة الفرضيات اآلتية هناك عالقة ذات داللة بين لجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات
، هناك عالقة ذات داللة احصائية بين موثوقية وجودة التقارير المالية،ومالئمة التقارير المالية
 توصلت.هناك عالقة ذات داللة احصايئة بين قابلية مقارنة التقارير وجودة التقارير المالية
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن لجان المراجعة تعمل على ضمان اإلفصاح والشمولية في
 وتعمل على التناسق في توافر المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك لزيادة،القوائم المالية
 ولجان المراجعة تساعد مجالس اإلدارة في النهوض،فعالية الرقابة على تصرفات اإلدارة
 أوصت الدراسة بضرورة تكوين لجان المراجعة لضمان.بمسؤولياتها القانونية تجاه الشركة
 وتوفير التناسق في المعلومات المتوافرة ألعضاء مجلس،اإلفصاح والشمولية في القوائم المالية
 وضرورة توفر الشفافية على مستوى،اإلدارة لزيادة فعالية الرقابة على تصرفات اإلدارة
 وحتمية نشر المعلومات الخاصة,المعلومات المتعلقة بنتائج وأداء المصرف وضرورة تجانسها
.بالبنوك لكافة المتعاملين في السوق والعامة وبصفة منتظمة

Abstract
The study of audit committees dealt with in light of corporate governance
and its impact on the quality of financial reporting. The traditional audit reports
that are interested in the financial aspect only and may not meet the need of users
reporting that it requires the activation of audit committees in the framework of
governance that help increase the quality of financial reporting, The importance
of the study that the banks have a chance to take advantage of the enormous
advantages offered by audit committees that under governance, and because of
the different variables and developments, the existence of audit committees
councils departments in constant challenge to keep up with developments and
satisfy the aspirations of the users of financial reports. The study aimed to clarify
the theoretical concepts of audit committees in light of corporate governance in
general and its role in the quality of financial reporting. The study depended on
the historical method and deductive and inductive and descriptive. The study
tested the following hypotheses there are significant relationship between audit
د

committees under the corporate governance and proper financial reporting, there
are significant differences between the reliability and quality of financial
reporting relationship, there is a significant relationship between the
comparability of the reporting and the quality of financial reporting. The study
reached the following findings that the audit committees working to ensure
disclosure and comprehensiveness in the financial statements, and working on
consistency in the availability of information for members of the Board of
Directors to increase the effectiveness of control on the administration's actions,
and audit committees help boards of directors in advancing the legal
responsibilities towards the company. The study recommended the composition
of audit committees to ensure disclosure and comprehensiveness in the financial
statements, and to provide consistency in the information available to members
of the Board of Directors to increase the effectiveness of control on the
administration's actions, and the need to provide transparency on the level of
information on the results and performance of the bank and the need for identity,
and the inevitability of disseminating information on banks for all market
participants and the public on a regular basis.
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أوالً :اإلطار المنهجي

تمهيد:

تأتي قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع األعمال الدولي والمؤسسات المالية
إثر العديد من األحداث التي وقعت خالل العقدين الماضيين خاصة التغيرات المالية حدثت
بعدد من المؤسسات المالية فى دول شرق آسيا و أمريكا والتحول إلى نظام السوق المفتوح
وانتهاج سياسة الخصخصة فى عدد من دول شرق أوربا مع تزايد الفشل الذي منيت به العديد
من الشركات على مستوى العالم في اآلونة األخيرة فقد أرجع المحللون السبب الرئيسي لهذا
الفشل إلى افتقار هذه الشركات إلى القواعد الجيدة إلدارتها مما ساهم في سهولة التالعب في
الحسابات واعداد تقارير مالية مضللة واتخاذ ق اررات غير رشيدة وغياب الرقابة والمتابعة من
قبل المساهمين وأصحاب المصالح األمر الذي حدا بالمؤسسات المالية والدولية أن تضع
مجموعة من المعايير والقواعد التي تكفل حسن األداء وتوفر الرقابة القوية وذلك تحت عنوان
( Corporate Governanceحوكمة الشركات).
زاد االهتمام بضرورة وجود لجان المراجعة في الشركات باعتبارها إحدى آليات حوكمة
الشركات حيث أصبحت الوظائف األساسية للجان المراجعة تتمثل في فحص التقارير والقوائم
المالية الدورية أو السنوية وابداء الرأي فيها قبل توقيعها من مجلس اإلدارة والتنسيق مع
المراجع الخارجي في وضع خطة المراجع الخارجي وتهيئة الظروف له ألداء عمله بحيادية
كاملة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والموافقة على عزله في حالة اتخاذ قرار بذلك
وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية.
مشكلة الدراسة :
تمثلت مشكلة الدراسة في أن تقارير المراجعة التقليدية والتي تهتم بالجانب المالي فقط
قد ال تفي بحاجة مستخدمي التقارير المالية ،مما تطلب األمر تفعيل لجان المراجعة في إطار
الحوكمة ،فمن المحتمل أن تساعد هذه اللجان في إرساء قواعد علمية وعملية لزيادة جودة
بيانات التق ارير المالية في المصارف السودانية ،ويمكن طرح مشكلة الدراسة في التساؤالت
اآلتية:
 -1هل للجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات اثر فى مالءمة التقارير المالية؟
 -2هل للجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات اثر فى موثوقية التقارير المالية؟
 -3هل للجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات اثرها فى قابلية مقارنة التقارير المالية؟
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 -4هل تتأثر جودة التقارير المالية بلجان المراجعة في مجالس اإلدارات؟
 -5هل هنالك وعي من قبل المتعاملين في المصارف بأهمية لجان المراجعة؟
أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

 /1األهمية العلمية:
تنبع أهمية الدراسة العلمية في التعرف على االطار النظرى و المفاهيمى للجان
المراجعة فى ظل الحوكمة و اثرها فى جودة التقارير المالية وتطورها والمساهمة في رفد
المكتبات بهذا النوع من الدراسات التى تعد قليلة برغم اهميتها ،واستكمال البناء العلمي
لموضوع لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات و اثرها فى جودة التقارير المالية.
 /2األهمية العملية:
تاتى األهمية العملية لهذه الدراسة من انها تنادى بضرورة تكوين لجان للمراجعة
بغرض تدعيم الهيكل الرقابي المؤسسات المالية واإلستفادة من الحوكمة في تطوير الممارسة
المحاسبية وتطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة التقارير المالية والتأكد من جودة
القوائم المالية وتقديم الدعم لمجلس اإلدارة في دوره الرقابي واإلشرافي على كافة مستويات
الشركة ،التعريف بأثر لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات على مالءمة التقارير المالية،
التعريف بلجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على موثوقية التقارير المالية،
التعريف بلجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات واثرها على قابلية مقارنة التقارير المالية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على أثر لجان المراجعة في ظل حوكمة
الشركات على جودة التقارير المالية ،ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي األهداف التالية:
 -1هدفت الدراسة إلى التعريف بأهمية لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات و اثرها على
مالؤمة التقارير المالية.
 -2عكس دور لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على موثوقية التقارير المالية.
 -3التعريف بلجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على قابلية مقارنة التقارير
المالية.
فرضيات الدراسة:
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تتمثل فرضيات في اآلتي:
الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين لجان المراجعة فى ظل حوكمة
الشركات و اثرها على الموثوقية فى التقارير المالية.

الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين لجان المراجعة فى ظل حوكمة
الشركات و اثرها فى مالءمة التقارير المالية.
الفرضية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين لجان المراجعة فى ظل حوكمة
الشركات و اثرها على قابلية المقارنة.
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بمجموعة من المناهج تتمثل في اآلتي:
المنهج االستنباطي :التعرف على أنماط المشاكل المرتبطة بالدراسة
المنهج االستقرائي :الختبار فرضيات الدراسة.
المنهج التاريخي :عرض الدراسات السابقة واإلطالع على الكتب والمراجع العلمية موضوع
الدراسة.

المنهج الوصفي التحليلي :استخدام أسلوب العينة العشوائية (دراسة الحالة) لمعرفة لجان
المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقارير المالية.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في:
الحدود المكانية :عينة من المصارف السودانية.
الحدود الزمانية2016 :م.
نموذج الدراسة:
المتغير المستقل

المتغير التابع

لجان المراجعة

جودة التقارير المالية

فى ظل حوكمة
الشركات

المالءمة
موثوقية
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قابلية المقارنة

المصدر :إعداد الباحثة2016 ،م.

هيكل الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتقسيمه إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة يحتوي

كل فصل على ثالثة مباحث والفصل الرابع يحتوي على مبحثين ،حيث اشتملت المقدمة على
اإلطار المنهجي والدراسات السابقة ،وتناول الفصل األول لجان المراجعة وخصص المبحث
األول لنشأة وتطور ومفهوم لجان المراجعة بينما المبحث الثاني تناول أهداف وأهمية ووظائف
وخصائص لجان المراجعة ،أما المبحث الثالث تناول ضوابط تشكيل لجان المراجعة ،والفصل
الثاني تناول حوكمة الشركات حيث خصص المبحث األول لمفهوم ونشأة وتطور وأهمية
وأهداف حكومة الشركات ،بينما تناول المبحث الثاني محددات ومبادئ وآليات وتجارب الدول
في تطبيق حوكمة الشركة ،أما المبحث الثالث تناول دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة
الشركات .والفصل الثالث تناول جودة التقارير المالية حيث خصص المبحث األول لمفهوم
وأهمية وأهداف التقارير المالية بينما تناول المبحث الثاني مفهوم وخصائص جودة التقارير
المالية كما خصص المبحث الثالث المقاييس والعوامل المؤثرة على جودة التقارير المالية .أما
الفصل الرابع تناول الدراسة الميدانية تناول في المبحث األول نبذة تعريفية عن الجهاز
المصرفي بالسودان ،بينما خصص المبحث الثاني لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.
واشتملت الخاتمة على النتائج والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع .
ثانياً :الدراسات السابقة:

دراسة :عماد الدين2001( ،م)(:)1
تناولت الد ارس ــة تفعيل دور لجان المراجعة في بيئة األعمال المصـ ـرية تمثلت مش ــكلة
الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في أن فكرة لجــان المراجعــة لم تحظي بعــد بــاالهتمــام الكــافي في بيئــة األعمــال
المص ـ ـ ـ ـ ـرية س ـ ـ ـ ـ ـواء من ناحية المتطلبات التش ـ ـ ـ ـ ـريعية والتنظيمية أو من ناحية جهود المجامع
المهنية وهيئة س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق المال ،وهدفت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع إطار مقترح لتفعيل دور لجان
المراجعــة في بيئــة األعمــال المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة وذلــك من خالل مــدخــل التكوين المقترح في تحقيق

 -1عماد الدين علوي عساف ،إطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في بيئة األعمال المصرية ،المجلة العلمية للتجارة
والتمويل ،كلية التجارة  ،جامعة طنطا ،الملحق الثاني ،العدد األول 2001 ،م ،ص ص .36-18
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مصـ ــداقية معلومات التقارير والقوائم المالية السـ ــنوية والدورية (بعد نشـ ــر معلومات مضـ ــللة)،
والثقة في نظام الرقابة الداخلية ،واسـ ـ ـ ـ ــتقاللية كل من المراجع الخارجي والمراجعين الداخليين
وتحقيق مصـ ــلحة حملة األسـ ــهم والحد من التصـ ــرفات غير القانونية لةدارة التنفيذية ،وتعتمد
الد ارسـ ــة على المنهجين االسـ ــتقرائي واالسـ ــتنباطي حيث اسـ ــتقراء الد ارسـ ــات السـ ــابقة وتجارب
الدول ودور المجامع المهنية والعلمية ومنظمات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق المال في مجال لجان المراجعة
بهدف محاولة اسـ ـ ـ ــتنباط محددات مدخل التكوين المقترح واإلطار المقترح للبحث ،توصـ ـ ـ ــلت
الد ارســة إلى عدد من النتائج منها أن دور لجان المراجعة مازال شــكلياً في مصــر لعدم نشــر
ثقافة الرقابة الفعالة في بيئة األعمال المصـ ـرية ،وان لجان المراجعة تعتبر من آليات حوكمة

الشركات التي لم تحظى بعد بمكانها في أدبيات المحاسبة في مصر ،كما أن ضم األعضاء
التنفيذيين للجان المراجعة يفقد اللجنة استقاللها وفعاليتها.
هذه الد ارس ـ ــة بحثت في كيفية تفعيل لجان المراجعة من خالل تش ـ ــكيلها من أعض ـ ــاء
غير تنفيذيين لدعم استقاللها ،وتختلف عن دراسة الباحث في أنها لم تبحث في الدور الفعال
لذلك التشكيل وفعالية عمل لجان المراجعة وتفعيل حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية.
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دراسة :السقا وأبو خبير2002( ،م)(:)1
بحثت هذه الد ارسـ ــة مشـ ــكلة فعالية لجان المراجعة باعتبارها واحد من أهم المشـ ــكالت
المصاحبة لتكوين لجان المراجعة ،والتي تمثل احدى اآلليات المهمة في نطاق عملية الرقابة
والمسـ ـ ـ ــاءلة ،وهدفت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة إلى تقييم حاجة بيئة الرقابة والمراجعة في المملكة العربية
السـعودية إلى لجان المراجعة ،ومناقشـة مفهوم فعالية لجان المراجعة وتحديد العناصـر أعمدة
لهذه الفعالية ،كما هدفت إلى تطوير مدخل مفاهيمي لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة
في شــركات المســاهمة الســعودية ،توصــلت هذه الد ارســة إلى حاجة بيئة الرقابة والمراجعة في
الس ـ ـ ــعودية إلى لجان المراجعة في مواجهة المش ـ ـ ــكالت العملية للمراجع ،ومعيار الحاجة إلى
اسـ ـ ـ ــتعمال التطوير المهني ،كما انتهت الد ارسـ ـ ـ ــة إلى تحديد العناصـ ـ ـ ــر المكونة لفعالية لجان
المراجعة ،وعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــه الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدخالً مقترحاً لقياس فعالية لجان المراجعة،يربط بين تكوين
لجان المراجعة والحاجة إلى إنجاز عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة.

بحيث هذه الد ارســة في حاجة البيئة الســعودية لتكوين لجان المراجعة لمواجهة مشــاكل

المراجعة العملية وتحديد العناص ــر المكونة لفعالية لجان المراجعة وكيفية قياس تلك الفعالية.
وتختلف عن د ارس ــة الباحث في أنها لم تحدد التش ــكيل الجيد للجان المراجعة وفقاً لتبني لرفع
كفاءة نظام الرقابة الداخلية ودعم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي والرقابة على التقارير المالية

وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :أمال2003( ،م)(:)2

تناولت الد ارسـ ـ ـ ـ ــة أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسـ ـ ـ ـ ــابات على سـ ـ ـ ـ ــلوك إدارة األرباح

للشركات المسجلة في سوق األوراق المالية المصري ،واستهدفت الدراسة قياس أثر محددات
دور مراجع الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابات الخارجي في التقليل من ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات أنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة إدارة األرباح ،وذلك
بالتطبيق على ش ـ ــركات المس ـ ــجلة في س ـ ــوق األوراق المالية المص ـ ــري ،وكذلك التعرف على
ماهية ممارس ـ ــات أنش ـ ــطة إدارة األرباح والمقاييس المس ـ ــتخدمة لقياس إدارة األرباح ،وأظهرت
نتائج هذه الدراسة أن ارتباط مكتب المراجعة بمكتب عالمي يساهم في التقابل من ممارسات
إدارة األرباح ،وان تزايد حص ـ ــة مكتب المراجعة في الس ـ ــوق يعزز من دور المراجع في تقليل
 -1السققققققدا اأمد ،ويرو دثي مد ط  ،إطار مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة في الشرررررررماا الم ررررررا مة
ال عودية ،رسالة دكتوراه في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة2002 ،م.
 -2يمال محمد محمد عوض ،قياس اثر الدور الحوممي لمراجع الح رراباا ع ي و ر وا إدارر األرباح ل شرررماا الم ررج ة
في وررروأل األوراأل المالية المصرررر  ،مجلة الدراسقققال المالية والتجارية ،كلية التجارة رني سقققويع ،جامعة الداه ة ،العدد
الثالث2003 ،م ،ص ص .95-75
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أنشـ ــطة إدارة األرباح ،كما أظهرت النتائج أيض ـ ـاً أن تخصـ ــص مكتب المراجعة على أسـ ــاس

القطاع الصناعي يمكن أن يعزز من دوره في التقليل من أنشطة إدارة األرباح ،كما أوضحت

نتائج الد ارســة إلى التطورات التي لحقت ببيئة األعمال المص ـرية كشــفت عن الســلوك النفعي
الذي تتبعه إدارة المنش ـ ــأة في تطبيق الس ـ ــياس ـ ــات والطرق المحاس ـ ــبية واس ـ ــتخدام أحكامها في
تطبيق أســاس االســتحقاق المحاســبي،وانه على الرقم من أن المبادئ المحاســبية المقبولة قبوالً
عاماً تتضــمن درجة من المرونة في اختيار الســياســات والطرق المحاســبية لمواجهة الظروف

المختلفة إال انه وفي إطار افتراض المنفعة الذاتية تعمل اإلدارة على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام هذه الحرية

في تحقيق منافع ذاتية خاصة بها .
حددت هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة أن ارتباط مكتب المراجعة عالمياً وكبر حص ـ ـ ـ ـ ــته في الس ـ ـ ـ ـ ــوق

وتخصـ ـص ــه في قطاع ص ــناعي معين له دور في تقليل ممارس ــة إدارة األرباح ،وتختلف عن
د ارســة الباحث في أنها لم تحدد الدور الفعال للجان المراجعة التي يتم تشــكيلها من أشــخاص
تتوفر لديهم خبرة محاسبية ومالية وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :عبد اهلل2007( ،م)(:)1
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة فيها إذا كانت الشركات المساهمة السعودية تعمل على
تمهيد ص ـ ــافي الدخل بهدف التأثير بانطباع ايجابي من وجهة نظر هذه الش ـ ــركات فيتقاريرها
المالية ،وقد قام الباحث بد ارسـ ـ ـ ــة ميدانية قام فيها باختبار بيانات الشـ ـ ـ ــركات في العينة ولمدة
ستة سنوات وطبق عليها نموذج ( )1981لتحديد ما إذا كانت الشركات المساهمة السعودية
تعمل علي تمهيد دخلها أم ال  .توصـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ــة إلى أن الشـ ـ ــركات في العينة تمهد الدخل
وبنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة عالية %56كما تم البحث فيها إذا كان هناك اثر لنوع القطاع االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي الذي
تنتمي له الشـ ـ ــركة على النشـ ـ ــاط التمهيدي ولم يوجد اثر جوهري لذلك ،وكذلك حجم الشـ ـ ــركة
مقاس ـ ـ ـ ـاً بمتوسـ ـ ـ ــط حجم المبيعات وقد أسـ ـ ـ ــفر عن عدم وجود اثر ذو داللة إحصـ ـ ـ ــائية لحجم
الشركة على النشاط التمهيدي.

حددت هذه الد ارســة ممارســة الشــركات المســاهمة الســعودية إلدارة األرباح عن طريق
تمهيد الدخل دون وجود تأثير لقطاع اقتص ـ ـ ــادي معين وتختلف عن د ارس ـ ـ ــة الباحث في أنها

 -1عثد هلل علي عسققي ي ،تمهيد الدخل من قبل الشرررماا الم ررا مة ال ررعودية  ،مجلة كلية التجارة للثحوث العلمية  ،كلية
التجارة ،جامعة االسكندرية ،العدد الثاني  ،سثتمث 2007م ،ص ص . 72 - 50
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تبحث في التش ـ ــكيل الفعال وأنش ـ ــطة لجان المراجعة وأثرها في تفعيل الحوكمة لجودة التقارير
المالية.
لم تبحث في ســبل الحد من إدارة األرباح بطرفيها المختلفة عن طريق التشــكيل الجيد
للجان المراجعة وقيام بأنشطتها بفعالية واثر إدارة األرباح على جودة التقارير المالية.
دراسة :عوض2008( ،م)(:)1

تناولت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات بالتطبيق على بيئة

األعمال السـ ـ ــعودية ،وتمثلت مشـ ـ ــكلة الد ارسـ ـ ــة في ظاهرة االهتمام المتزايد بموضـ ـ ــوع حوكمة
الشركات في السنوات األخيرة خاصة بعد انهيار بعض الشركات العالمية الكبرى في مناطق
مختلفة من أبرزها انترون والدكوم في الواليات المتحدة األمريكية ،وما رتب على ذلك حدوث
أزمة ثق ة عالمية في القوائم المالية للشركات بسبب ضعف الشفافية واإلفصاح المحاسبي مع
انتشـ ـ ــار أسـ ـ ــلوب المحاسـ ـ ــبة اإلبداعي  .وهدفت هذه الد ارسـ ـ ــة إلى إلقاء الضـ ـ ــوء على مفهوم
حوكمة الش ـ ـ ــركات من الناحية النظرية والتطبيقية والتعرف على أس ـ ـ ــباب ودوافع انتش ـ ـ ــار هذا
المفهوم في الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات األخيرة المتقدمة مع بحث ومناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة دور لجنة المراجعة كأحد ابرز
دعــائم هــذا المفهوم الجــديــد بــالتركيز على حــالــة المملكــة العربيــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديــة وقــد بينــت هــذه
الد ارسـ ـ ـ ــة أن حوكمة الشـ ـ ـ ــركات عبارة عن نظام يتم من خالله إدارة ومراجعة المنظمات وانه
برغم من حداثة مفهوم حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ــركات في البيئة الس ـ ـ ـ ـ ــعودية إال أن هناك محاوالت جادة
للتعرف بهــذا المفهوم وآليــات تطبيقــه على أرض الواقع ،كمــا أن لجــان المراجعــة تلعــب دو اًر

مهماً في تطبيق هذا المفهوم في البيئة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية كونها تعمل كحلقة وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين األجهزة
الرقابية في الشركة ومجلس اإلدارة.

تعرض ــت هذه الد ارس ــة لدور لجان المراجعة كأحد آليات حوكمة الش ــركات في تطبيق
مفهوم الحوكمة في البيئة السعودية ،وتختلف عن دراسة الباحث في انها لم تتعرض للتشكيل
الجيد والدور الفعال ألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة لجان المراجعة المتمثلة في رفع كفاءة الرقابة الداخلية ودعم
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي والرقابة على التقارير المالية وتفعيل حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات لجودة
التقارير المالية.

 -1عوض سالمة ال أيلي  ،لجان المراجعة مأحد دعائم حوممة الشرماا في البيئة ال عودية  ،مجلة االقتصاد واإلدارة ،
جامعة الملك عثد العزيز  ،ال ياض ،المجلد  ، 22العدد األول 2008،م ،ص ص .128-111
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دراسة :حسين2008( ،م)(:)1
تعرضـ ـ ـ ـ ــت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ــة لتحليل دور لجان المراجعة في تحسـ ـ ـ ـ ــين كفاءة نظم الرقابة
الداخلية وفعاليتها في الشركات واألنشطة التي تمارسها لتحقيق ذلك  .وتتجلى أهمية الدراسة
في الدور الواجب علي لجنة المراجعة القيام به لتحس ـ ــين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها
في الشــركات  .واســتهدفت هذه الد ارســة التعرف علي األنشــطة التي تمارســها لجنة المراجعة
الدرســة أن
وتؤدي إلى تحســين كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشــركات  .وخلصــت ا
هنالك مجموعة من األنشطة يمكن أن تمارسها لجنة المراجعة وتسهم في تحسين كفاءة نظم
الرقابة الداخلية وفعاليتها في الش ــركات ،كالعمل على تفعيل دور المراجعة الداخلية بوض ــعها
من أهم مكونات بيئة الرقابة في الشــركة ،ود ارســة التقارير الخاصــة بتطوير النظم المحاســبية
واإلجراءات المــاليــة واإلداريــة ومراجعتهــا واقتراح التعــديالت الواجــب إدخــالهــا عليهــا ،وقيــام
اللجنة بتقديم التوصية الخاصة بتعين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه لضمان استقاللية كما
أن لجنة المراجعة تقوم بمنافس ـ ـ ـ ـ ــة المش ـ ـ ـ ـ ــاكل والمعوقات التي يواجهها المراجع الخارجي عند
قيامة بعملية المراجعة .
تناولت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة فعالية لجان المراجعة في تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين كفاية نظم الرقابة الداخلية
ودعم استقالل المراجع الخارجي ،وتختلف عن دراسة الباحث في كونها لم تحدد اثر تحسين
كفاية نظام الرقابة الداخلية ودعم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي والرقابة على التقارير المالية
وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :تامر2009( ،م)(:)2

تمثلت مش ـ ــكلة الد ارس ـ ــة في حاالت القل اإلداري وفش ـ ــل المنظمات األمر الذي أدى

إلى انخفاض ثقة الجمهور في التقارير المالية وعملية المراجعة وبالتالي فان تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين جودة
تلك التقارير يعتبر أم اًر ض ــروريا وحيويا لكل من اإلدارة والمراجعين بص ــفة عامة ولكن يوجد
تعارض في المصــالح بين اإلدارة والمســاهمين في الشــركة ،األمر الذي أدى إلى الحاجة إلى
المراجعة المسـ ــتقلة لتضـ ــفي الثقة على هذه المعلومات  ،وال شـ ــك أن لجان المراجعة لها دور
فعال في زيادة جودة أداء عملية المراجعة مما يؤدي إلى المزيد من الثقة والمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقية في
 -1أسين اأمد دأدوح ،دور لجنة المراجعة في تح ين مفاية نظم الرقابة الداخ ية وفعاليتها في الشرماا  ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والدانونية  ،جامعة دمشق  ،المجلد  ، 24العدد األول 2008 ،م ،ص ص .90 – 71
 -2تام يوسققع عثد العزيز ،تقيم فعالية دور لجان المراجعة في حوممة الشرررماا  ،رسققالة ماجسققتي في المحاسققثة غي
منشورة ،كلية التجارة ،جامعة ألوان2009 ،م.
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المعلومات الواردة بالقوائم المالية األمر الذي يعود بالنفع على مس ـ ــتخدمين  .هدفت الد ارس ـ ــة
لمعرفة مدى التزام الشركات المصرية بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم  30لسنة 2002م
فيما يتعلق بتش ـ ـ ـ ــكيل لجان مراجعة بها ،وكذلك التعرف على دور لجان المراجعة في حوكمة
الشـ ــركات  .وترجع أهمية الد ارسـ ــة للدور الذي تلعبه لجان المراجعة في دعم حياد واسـ ــتقالل
المراجع الخارجي وزيادة فعالية المراجعة الداخلية وما لذلك من اثر ايجابي على تدعيم الثقة
والمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقية في التقارير المالية ،ومن ثم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة الفعالة في تحقيق أهداف حوكمة
الشــركات ،وقد توصــلت الد ارســة إلى وجود التزام من قبل شــركات بقرار الهيئة العامة لســوق
المال فيما يتعلق بتش ـ ــكيل لجان المراجعة بها ،إال أن هذه اللجان قد ال تتس ـ ــم بالفعالية وذلك
الن عدد االجتماعات قد يكون غير كافي ألداء لجنة المراجعة لمهامها ووظائفها حيث انه
في احدى يكون مرة واحدة فقط وفي الشـ ـ ــركات األخرى ال يكون هناك اجتماع من األصـ ـ ــل،
كمــا انــه ال يوجــد معــايير محــددة الختيــار أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجنــة المراجعــة وبــالتــالي إمكــانيــة وجود
أعض ـ ـ ـ ـ ــاء غير ملمين بطبيعة عمل الش ـ ـ ـ ـ ــركة وعدم معرفتهم بتطبيقات وممارس ـ ـ ـ ـ ــات كل من
المحاسبة والمراجعة.
اقتصـ ـ ـ ـ ــرت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ــة البحث في كيفية تحقيق فعالية عمل لجان المراجعة ،حيث
تغيرت د ارسـ ـ ــة الباحث امتداد لهذه الد ارسـ ـ ــة حيث تناولت فعالية عمل لجان المراجعة وتفعيل
حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :خالد2009( ،م)(:)1
تمثلت مشـ ـ ـ ـ ـ ــكلة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة في تزايد حاالت إعداد التقارير المالية االحتيالية واالدعاء
بفش ـ ــل عملية المراجعة ،فإنه يوجد اهتمام متزايد في الوقت الحاض ـ ــر برفع وزيادة فعالية نظم
الرقابة الداخلية والتي من ش ـ ـ ـ ـ ــانها تامين عدالة عرض القوائم المالية والبعد بها عن األخطاء
والغل ،وهو يمثل آخر األدوار األساسية للمراجعة الداخلية والتي يتم تفعيلة من خالل وجود
لجان المراجعة مؤهلة  .واسـ ــتهدفت الد ارسـ ــة بصـ ــفة أسـ ــاسـ ــية تحليل العالقة بين خصـ ــائص
الجودة في لجنــة المراجعــة وتحقيق فعــاليــة نظــام الرقــابــة الــداخليــة وذلــك في إطــار التطبيق
المتناهي لحوكمة الش ـ ــركات .اعتمدت الد ارس ـ ــة على المنهج االس ـ ــتقرائي في الجانب النظري
بهدف اســتقراء وتحليل ما تتضــمنه الد ارســات الســابقة المرتبطة بموضــوع البحث ،واالس ـتفادة
 -1دالد أسققققققين اأمد ،منهج مقترح لزيادر قدرر المراجعين ع ي امتشررررررا القق بالتقارير المالية في اررررررو معايير
المراجعة الحديثة ،مجلة الفك المحاسقققثي ،كلية التجارة  ،جامعة عين ،قققمة ،كلية التجارة  ،العدد 2009 ،11م ،ص ص
.106 – 90
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من النتائج التي توص ـ ـ ـ ـ ـ ــلت إليها ،بهدف إعداد إطار مفاهيمي متكامل للمتغيرات أو العوامل
التي يمكن أن تنطوي عليها العالقة بين نظام الرقابة الداخلية الفعال والخصـ ـ ــائص التي يلزم
أن تتميز بها لجنة المراجعة  .وتوصـ ــلت هذه الد ارسـ ــة إلى أن خصـ ــائص الجودة التي تتميز
بها لجنة المراجعة من حيث الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط التي يجب مراعاتها عند تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيل لجان المراجعة
بالشـ ــركات المسـ ــاهمة من حيث أال يقل عدد أعضـ ــاء اللجنة عن ثالثة ،وتوفر الخبرة المالية
والمحاســبية وتحديد اختصــاصــاتها وواجباتها واجتماعاتها ونظام العمل ،ويكون لها دور فعال
في تفعيل نظام الرقابة الداخلية التي يسـ ــتند إليها كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي
في عملها.
تعرض ــت هذه الد ارس ــة لدور لجان المراجعة في اكتش ــاف األخطاء والقل في التقارير
المالية من خالل التشكيل الجيد لهذه الجان ودورها في تفعيل نظام الرقابة الداخلي ،وتختلف
عن دراسة الباحث في أنها اشمل حيث أنها تتعرض باإلضافة إلى ما سبق إلى بقية أنشطة
لجان المراجعة المتمثلة في دعم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي والرقابة على التقارير المالية
وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :محمد2010( ،م)(:)1
تمثلت مشـ ـ ــكلة هذه الد ارسـ ـ ــة في محاولة اإلجابة علي التسـ ـ ــاؤالت اآلتية :ما هي أهم
المدخالت المستخدمة في إدارة األرباح؟ وما هي النماذج المختلفة التي يمكن استخدامها في
مجال اكتشاف هذه الظاهرة في الشركات المختلفة؟  .استهدفت هذه الدراسة اثر ظاهرة إدارة
األرباح علي جودة القوائم المالية ،وذلك من خالل التعرف على الدوافع التي قد تحفز اإلدارة
على القيام بأحدث تأثيرات متعمدة على ربحية الشـ ــركة س ـ ـواء بالمقاالت فيها ،أو تخفيضـ ــها،
أو تمهيدها تحقيق ألهداف ذاتية  .كما تم اســتعراض أهم األدوات أو المداخل المتعلقة بإدارة
األرباح والمقاييس أو النماذج المسـ ـ ـ ـ ــتخدمة في اكتشـ ـ ـ ـ ــاف إدارة األرباح .ونظ اًر ألنه قد ترتب

علي إدارة األرباح العديد من أثار السـ ـ ـ ـ ــلبية بالنسـ ـ ـ ـ ــبة لمسـ ـ ـ ـ ــتخدمي المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ــبية،

باإلض ـ ــافة إلى انخفاض مص ـ ــداقية القوائم المالية نتيجة عدم تمثيلها بص ـ ــدق للمركز المالي،
كما اسـ ـ ــتهدفت محولة التوصـ ـ ــل إلى نموذج يقوم بالربط بين دوافع إدارة األرباح ،ومؤش ـ ـ ـرات
إدارة األرباح (االس ـ ـ ـ ــتحقاق االختياري) ،وقد توص ـ ـ ـ ــلت الد ارس ـ ـ ـ ــة إلى ظاهرة إدارة األرباح يتم
 -1محمد اأمد أنفي ،دراوررررررة اثر إا رر إدارر األرباح ع ى جودر القوائم المالية ،رسققققققالة دكتورة في المحاسققققققثة غي
منشورة ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية2010 ،م.
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ممــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــا من قبــل اإلدارة نتيجــة لوجود العــديــد من الــدوافع ،أن كــان الــدافع خــاص بنظم
الحوافز والمكافآت يمثل أكثر الدوافع تأثي اًر وهو نفس في الوقت من أهم العوامل التي أدت
إلى حدوث العديد من حاالت االختالس لبعض الشركات األمريكية في أوائل القرن الحالي .

وأوص ـ ــت الد ارس ـ ــة بض ـ ــرورة إقامة عدد من الدورات التدريبية للمحاس ـ ــبين والمراجعين بش ـ ــكل
دوري ،وذلك بهدف ترسـ ـ ـ ـ ـ ــي قواعد وآداب سـ ـ ـ ـ ـ ــلوك المهنة ،وكذلك العمل علي نشـ ـ ـ ـ ـ ــر القيم
والمبادئ الدينية التي تعتبر أفضـ ـ ـ ـ ــل إليه لمواجهة أي سـ ـ ـ ـ ــلوك غير مرغوب فيه ،وبناء على
ذلك فان االلتزام بمبادئ وقواعد الش ـريعة اإلســالمية كفيل بالحد من ممارســات إدارة األرباح،
وزيادة مصداقية المعلومات المحاسبية.
أرجعت هذه الد ارس ــة ممارس ــة اإلدارة األرباح إلى العديد من الدوافع وان واقع الحوافز
والمكافآت يمثل أكثر الدوافع تأثي اًر ،وتختلف عن د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباحث في أنها لم تتعرض ألثر
التشـ ـ ــكيل الجيد للجان المراجعة وفعاليتها في القيام بمهامها وتفعيل حوكمة الشـ ـ ــركات لجودة

التقارير المالية.
دراسة :وسن2010( ،م)(:)1
تمثلت مش ـ ـ ـ ـ ــكلة الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة في أن إدارة األرباح تؤثر في مالءمة وموثوقية المعلومات
المحاس ــبية المقدمة لمس ــتخدمين القوائم المالية ،مع ازدياد حالة اتجاه المديرون إلى اس ــتعمال
ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات إدارة األرباح للتأثير في البيانات المنش ـ ـ ـ ـ ـ ــورة في القوائم المالية ومنها الدخل في
األجل القصـ ـ ـير لكي ينعكس ذلك في قيمة األس ـ ــهم في س ـ ــوق األوراق المالية ومن ثم تحقيق
شــهرة وعوائد لةدارة  .اســتهدفت الد ارســة التعرف على مفهوم ودوافع وممارســات المحاســبين
إلدارة اإلرباح المفصـ ــح عنها بقائمة الدخل وتأثيراتها في جودة المعلومات المحاسـ ــبية وجودة
األرباح .من نتائج الدراسة أن إدارة األرباح تخدم اإلدارة الداخلية والستخدام مستخدمي القوائم
المالية ألنها تسعي إلى تحقيق مصالح اإلدارة الداخلية حتى لو كان على حساب مستخدمي
القوائم المالية وذلك لوجود أهداف محددة مسبقاً من اإلدارة ،إن إدارة األرباح تمارس في كافة

الوحدات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية الهادفة إلي ربح وفي حدود المبادئ المقبولة قبوالً عاماً فقط لتحقيق

مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية ،حيث ترتبط السياسات المحاسبية إلدارة األرباح مع
مالءمة وموثوقية المعلومات بعالقة طردية وقوية وبمستوي داللة معنوية عالية.
 -1وسن يحي اأمد ،إدارر األرباح وتأثير ا في جودر المع وماا المحاوبية ،رسالة ماجستي في المحاسثة غي منشورة،
كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة رغداد2010 ،م.
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أثبتت هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة أن إدارة األرباح تخدم مص ـ ـ ـ ـ ــالح اإلدارة الداخلية علي حس ـ ـ ـ ـ ــاب
مصلحة مستخدمي القوائم المالية وأنها تمارس في كافة الوحدات االقتصادية الربحية وارتباط
إدارة األرباح بالس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات المحاس ـ ـ ــبية لتحقيق مالءمة وموثوقية القوائم المالية.وتختلف عن
د ارس ـ ـ ــة الباحث في أنها لم تثبت دور التش ـ ـ ــكيل الجيد للجان المراجعة وقيامها بمهامها بأكثر
فعالية للحد من إدارة األرباح وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :فواز2010( ،م)(:)1

تلخصت مشكلة الدراسة في أن المرونة التي تسمح بها المبادئ والمعايير المحاسبية

ق ــد وج ــدت لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين جودة التق ــارير الم ــالي ــة ،وجعله ــا أكثر معلوم ــاتي ــة لمتخ ــذي الق اررات
االقتص ـ ــادية في المقابل يمكن اس ـ ــتقالل هذه المرونة من قبل اإلدارة في تحقيق أهدافها على
حس ـ ــاب مص ـ ــلحة األطراف األخرى ،بالتالي يمكن تلخيص مش ـ ــكلة هذه الد ارس ـ ــة في محاولة
اإلجابة على عدة تسـ ــاؤالت منها ،ما هي الدوافع واألسـ ــاليب والمحددات اإلدارة األرباح؟ ،ما
مدى ممارسة الشركات المساهمة السعودية إلدارة األرباح؟  .هدفت الدراسة إلى الكشف عن
ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساهمة السعودية واختبار تأثير بعض العوامل المؤثرة
على اتجاه تلك الشـ ــركات في ممارسـ ــة إدارة األرباح .وأجريت الد ارسـ ــة على عينة مكونة من
( )78ش ـ ــركة تتداول أس ـ ــهمها في س ـ ــوق المال الس ـ ــعودي وتمثل قطاع الص ـ ــناعة والخدمات
الزراعية ،ولقياس إدارة األرباح اعتمدت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة علي تقدير االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاق االختياري لعينة
الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام نموذج ( )modified gones model 1995ولمعرفة تأثير بعض
العوامل علي ممارسـ ـ ـ ـ ــة إدارة األرباح ثم بنا نموذج االنحدار  .وجاءت نتائج الد ارسـ ـ ـ ـ ــة لتؤكد
ممارس ـ ــة الش ـ ــركات المس ـ ــاهمة الس ـ ــعودية إلدارة اإلرباح حيث تمارس االس ـ ــتحقاق االختياري
بشكل سالب عموما ،أن شركات المساهمة الصناعية والخدمية تمارس االستحقاق االختياري
بطريقة س ــالبة في حين أن ش ــركات المس ــاهمة الزراعية تمارس االس ــتحقاق االختياري باتجاه
موجب وان الشـ ـ ـ ــركات ذات الربحية تمارس إدارة األرباح بشـ ـ ـ ــكل سـ ـ ـ ــالب ،والشـ ـ ـ ــركات ذاتية
الخسـ ــائر تمارس إدارة األرباح بشـ ــكل موجب،وكذلك توصـ ــلت الد ارسـ ــة إلى عدم وجود تأثير
لحجم الشــركة ونوع القطاع الذي تنتمي إليه الشــركة علي إدارة األرباح ،واشــارة النتائج أيضــا
لوجود تأثير لكل من عاملي المديونية والربحية على ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
 -1فواز سفي الد سامي ،إدارر األرباح في ال شرمة الم ا مة ال عودية  ،درا وة تطبقية  ،ر سالة ماج ستي في المحا سثة
غي منشورة ،كلية االقتصاد واإلدارة  ،جامعة الملك عثد العزيز ،ال ياض2010 ،م.
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تناولت هذه الد ارســة ممارســة الشــركات الســعودية إلدارة األرباح باســتخدام حد أســاليب
إدارة األرباح المتمثل في اســتخدام أســاس االســتحقاق االختياري بطريقة ســالبة .بينما تناولت
د ارس ـ ـ ـ ــة الباحث الدور الذي تلعبه لجان المراجعة الفعالة التي تش ـ ـ ـ ــكل وفقا لضـ ـ ـ ـ ـوابط محددة
وقيامها بدعم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية والرقابة علي
التقارير المالية وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :حسام2010( ،م)(:)1

هدفت هذه الد ارسـ ــة إلى معرفة مدى تأثير خصـ ــائص حوكمة الشـ ــركات ذات الصـ ــلة

بهيكل التمويل علي تخفيض فرص اإلدارة للتالعب في أرباح األسـ ـ ــهم ،بما يؤثر على الدور
التقيمي ألرباح األس ـ ـ ـ ــهم فيما يتعلق بتحديد أس ـ ـ ـ ــعار األس ـ ـ ـ ــهم ،وتفس ـ ـ ـ ــيرات التغيرات في هذه
األسعار ،وسعت الدراسة لتحقيق هذه االهداف من خالل إجراءات دراسة تجريبية على عينة
من الشركات المساهمة المصرية المسجلة في بورصة األوراق المالية المصرية،للتعرف علي
مدي تأثير خص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الحوكمة على تخفيض فرص اإلدارة للتالعب في أرباح األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
للش ــركات المس ــاهمة المس ــجلة في البورص ــة المصـ ـرية .وتنبع أهمية الد ارس ــة من أنها تتناول
تأثير حوكمة الشركات ،وخاصة ما يتعلق بهيكل التمويل على الحد من عملية إدارة األرباح،
وبتالي يمكن تحســين كفاءة ســوق المال في مصــر وزيادة دوره في التخصــيص االمثل للمواد
االقتص ــادية.خلص ــت الد ارس ــة إلى أن هنالك عالقة عكس ــية بين إدارة األرباح والدور التقيمي
لألرباح فكلما قلت إدارة األرباح تكون معلومات األرباح أكثر مالءمة ،وأكثر قابلية لالعتماد
عليها في إنجاز الق اررات وبالتالي يقل الدور التقيمي لألرباح.
ضـ ـ ــمت هذه الد ارسـ ـ ــة أن ممارسـ ـ ــة إدارة األرباح تؤثر علي مالءمة معلومات األرباح
وتكون غير قابلة لالعتماد عليها في اتخاذ الق اررات .وتختلف عن د ارسـ ــة الباحث في أنها لم
تتناول اآللية المناسبة (لجان المراجعة) وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :جابر2010( ،م)(:)2

تناولت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تطور دور لجان المراجعة في رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية

بقرض تحســين جودة التقارير المالية بالتطبيق على بيئة األعمال المص ـرية .وهدفت الد ارســة
 -1أسام أسن محمود ،دراوة تجريبية لتأثير حوممة الشرماا (بعد يكل التمويل) ع ى إدارر األرباح  ،رسالة ماجستي
في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية2010 ،م.
 -1جار عثد ال أمن جار  ،تطوير دور لجان المراجعة في رفع مفا ر أنظمة الرقابة الداخ ية بقرض تح ررررررين جودر
التقارير المالية بالتطبيق ع ي بيئة األعمال المصرية  ،رسالة ماجستي في المحاسثة غي منشورة  ،كلية التجارة  ،جامعة
الداه ة2010 ،م.
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بص ــفة أس ــاس ــية إلى تحليل العالقة بين خص ــائص الجودة التي تتص ــف بها لجان المراجعة،
وتحقيق كفــاءة وفعــاليــة أنظمــة الرقــابــة الــداخليــة بمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآت األعمــال وتــأثير ذلــك على جودة
التقارير المالية الصـ ـ ـ ــادرة عن المنش ـ ـ ـ ـآت األعمال .وتوصـ ـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ـ ــة إلى أن جودة لجان
المراجعة تتوقف علي العديد من العوامل من أهمها استقالل وموضوعية تلك الجان ،وطبيعة
تركيبها وتكوينها من حيث توافر الخبرة المالية والمحاسـ ـ ــبية ألعضـ ـ ــائها ،ومدى توافر الموارد
المالية لتلك الجان ،وان محص ـ ـ ـ ــلة ذلك أنها تنعكس بش ـ ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ـ ــر على تزايد درجة كفاءة
أنظمة الرقابة الداخلية ،وتوص ـ ـ ـ ـ ــي هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة بض ـ ـ ـ ـ ــرورة تطوير إطار محدد للمس ـ ـ ـ ـ ــئولية
القانونية ،بش ـ ـ ــقيها المدني والجنائي ألعض ـ ـ ــاء لجان المراجعة بمنش ـ ـ ــات األعمال حيث يمكن
لمثــل ه از اإلطــار القــانوني أن يؤتي ثمرتــه المــأمولــة في مواجهــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور االحتي ـال المــالي
والممارسـ ــات الفاسـ ــدة لةدارات العليا لبعض منش ـ ـآت األعمال ،ومن ثم تدعيم االلتزام بقواعد
حوكمة الشركات.
تناولت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــتقالل وموضـ ـ ـ ــوعية لجان المراجعة وطبيعة تركيب وتكوينه
وتوفر الخبرات المالية والمحاس ـ ــبية ألعض ـ ــائها والموارد المالية لتلك الجان لرفع كفاءة أنظمة
الرقابة الداخلية .وتختلف عن د ارس ــة الباحث في أنها لم تتعرض لفعالية لجان المراجعة لرفع
كفاءة أنظمة الداخلية ودعم اس ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي والرقابة على التقارير المالية وتفعيل
حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :حسن2010( ،م)(:)1
بحثت هذه الدراسة مشكلة ضغوط المتغيرات االقتصادية والقصور في جودة التقارير
المالية مما يســتوجب ذلك ضــرورة تكوين لجان المراجعة بالشــركات المســاهمة بصــفة خاصــة
والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات الفردية بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة عامة ،ونظ اًر الختالف تلك الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوط بين الدول قد تختلف

الخصـ ـ ـ ـ ـ ــائص والمهام واألنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة المطلوب توافرها في لجان المراجعة من دولة ألخرى وفقا
لوجهة مستخدمي التقارير المالية المنشورة .واستهدفت الدراسة تحليل مجموعة من المعوقات
التي تواجــه كــل من إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين والمراجع الــداخلي والمراجع الخــارجي
باعتبارهم الجهات المنوط بهم تقيم مجريات األمور ببيئة األعمال الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات
المساهمة .واتسعت الدراسة الختبار مدى صحة وجود إطار للجان المراجعة يوضح أهداف

 -1أسققن الطيع عثد  ،فعالية لجان المراجعة في حوممة الشرررماا وإثر ا في تح ررين جودر مع وماا التقارير المالية
المنشورر ،رسالة دكتورة في المحاسثة غي منشورة ،كلية الدراسال العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2010 ،م.
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وخصــائص هذه الجان يؤثر على جودة المعلومات بالتقارير المالية المنشــورة من وجهة نظر
مســتخدمين ،وأيض ـاً اختبار صــحة ما إذا كان بيئة الرقابة والمراجعة الســودانية ليســت بحاجة
لوجود لجان المراجعة .وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إلى وجود عالقة متش ـ ــابكة بين المراجعة الداخلية

ولجان المراجعة ،وأيضــا يكون للجان المراجعة نفس ســلطة مجلس اإلدارة تســتعد من تفويض
مجلس اإلدارة كما أن هنالك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة للتكوين أاللتزامي للجان المراجعة حتى يمكن تحديد
خصائص الواجب وتوفرها في أعضاءها واألنشطة التي يجب على الجنة القيام بها .أوصت
الد ارســة بضــرورة توافر قانون إلزامي لوجود لجان المراجعة في شــركات المســاهمة ،كما يجب
توافر الشكل القانوني للجان المراجعة في شكل ميثاق مكتوب يوضح سلطتها ومسئوليتها.
بحثت هذه الد ارس ــة في ضـ ـوابط ومداخل تش ــكيل لجان المراجعة وتحديد خص ــائص ــها
واألنشـ ــطة التي يجب القيام بها ،وتختلف عن د ارسـ ــة الباحث في أنها لم تحدد دور التشـ ــكيل
الجيد للجان المراجعة واألنشطة التي تمارسها لجان المراجعة وتفعيل حوكمة الشركات لجودة
التقارير المالية.
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دراسة :حنان2010( ،م)(:)1
تعرض ــت الد ارس ــة لدور لجان المراجعة في تطبيق الحوكمة في الجمعيات األهلية في
جمهورية مص ـ ــر العربية .وهدفت الد ارس ـ ــة إلي معرفة مدي قبول الجمعيات األهلية في البيئة
المص ـ ـ ـ ـ ـ ـرية لفترة تشـ ـ ـ ـ ـ ــكيل لجان المراجعة بها ودور هذه اللجان في تطبيق الحوكمة في هذه
الجمعيات وتنبثق أهمية الد ارسـ ـ ــة من خالل أهمية تطبيق الحوكمة كنتيجة لزيادة الدور الذي
تضـ ـ ــطلع به هذه الجمعيات في البيئة المص ـ ـ ـرية .انتهت هذه الد ارسـ ـ ــة إلى ضـ ـ ــرورة ض ـ ـ ـمان
تش ـ ــكيل لجنة المراجعة داخل الجمعيات األهلية ،كما يجب توفر ص ـ ــفات معينة في أعض ـ ــاء
اللجنة المراجعة من مديرين غير تنفيذيين وتبعية لجنة المراجعة للجمعية العمومية يعتبر أن
من العناص ــر الهامة لتحقيق اس ــتقالل لجنة المراجعة بها يض ــمن بها تحقيق الكفاءة في إدارة
دورها داخل الجمعية األهلية ،كما يجب توفر صـ ــفات معينة في أعضـ ــاء الجنة حتى يمكنها
أداء دورها بكفاءة داخل هذه الجمعيات ،أن تكوين لجنة المراجعة من مديرين غير تنفيذيين
وتبعية لجنة المراجعة للجمعية العمومية يعتبر من العناصـ ـ ـ ــر الهامة لتحقيق اسـ ـ ـ ــتقالل لجنة
المراجعة .كما انتهت أيضـ ـاً إلى أن هنالك عالقة بين أداء لجنة المراجعة لمس ــئولياتها والتزام
الجمعيــة األهليــة بــالقوانين التي تنظم عملهــا  ،وتحقيق كفــاءة وفعــاليــة نظــام الرقــابــة الــداخليـة

بالجمعية األهلية وزيادة الثقة في القوائم المالية.
هذه الد ارس ـ ـ ــة بحثت ض ـ ـ ــرورة تش ـ ـ ــكيل لجان المراجعة وفقا لتوافر ص ـ ـ ــفات معينة في
أعض ــائها والتزام الجنة بمس ــئولياتها والقوانين التي تنظم عملها لكي تحقق الكفاءة في أدوارها
وكفاءة نظام الرقابة الداخلية .وتختلف عن د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباحث في أنها لم تحدد إلى أي مدى
يمكن أن يحد التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيل الجيد للجان المراجعة وتحقيق كفاءة نظام الرقابة الداخلية ودعم
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع الخارجي والرقابة على التقارير المالية وتفعيل حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات لجودة
التقارير المالية.

 -1أنان جار أسن ،درا وة تح ي ية لدور لجان المراجعة في تطبيق الحوممة في الجمعياا األ ية في جمهورية مصر
العربية ،رسالة دكتورة في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان 2010 ،م.
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دراسة :فواز ،وتوفيق2010( ،م)(:)1
تناولت هذه الد ارس ــة إدارة األرباح في ش ــركات المس ــاهمة العامة الس ــعودية .تلخصـ ـت
مشـ ـ ـ ــكلة الد ارسـ ـ ـ ــة في أن المرونة التي تسـ ـ ـ ــمح بها المبادئ والمعايير المحاسـ ـ ـ ــبية قد وجدت
لتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين جودة التقارير المالية ،وجعلها أكثر معلوماتية لمتخذي الق اررات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية في
المقابل يمكن اســتقالل هذه المرونة من قبل اإلدارة في تحقيق أهدافها على حســاب مصــلحة
األطراف األخرى .لخصـ ــت مشـ ــكلة الد ارسـ ــة في محاولة اإلجابة على عدة تسـ ــاؤالت منها ما
هي الدوافع واألسـ ـ ــاليب والمحددات إلدارة األرباح؟ ،ما مدى ممارسـ ـ ــة الشـ ـ ــركات المسـ ـ ــاهمة
السـ ـ ـ ــعودية إلدارة األرباح؟ ،وهدفت الد ارسـ ـ ـ ــة إلى الكشـ ـ ـ ــف عن ممارسـ ـ ـ ــات إدارة األرباح في
ش ــركات المس ــاهمة الس ــعودية واختبار تأثير بعض العوامل المؤثرة على اتجاه تلك الشـ ـركات
في ممارس ـ ـ ـ ـ ــة إدارة األرباح وفي ض ـ ـ ـ ـ ــوء طبيعة مش ـ ـ ـ ـ ــكلة الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة وما هو مس ـ ـ ـ ـ ــتهدف من
د ارس ــتها.خلص ــت الد ارس ــة أن الش ــركات المس ــاهمة الس ــعودية تحاول تخليص أرباحها ،ويعز
ذلك لتجنب بعض التكاليف الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــية واالجتماعية التي تتعرض لها ،ومحاولة الحد من
المطالبة بزيادة أجور العاملين أو قد يرجع ذلك إلى أجراء عملية ادخار لةرباح ،واالسـ ـ ــتفادة
منها في الســنوات التي تكون فيها األرباح منخفضــة .من ضــمن التوصــيات المســتخلصــة من
هذه الد ارسـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ــرورة تدريب واضـ ـ ـ ــافة منهج لألخالق المحاسـ ـ ـ ــبية في أقسـ ـ ـ ــام المحاسـ ـ ـ ــبة
بالجامعات لتأهيل كوادر لديها القدرة على التعامل مع الممارس ـ ـ ــات اإلدارية في إدارة األرباح
ويجب علىمراجعي الحسابات عدم التهاون في المسائل التي تخضع لتقدير األداء والتأكد من
أن تلك التقديرات تستند عليى أسس موضوعية.
تعرض ــت هذه الد ارس ــة لممارس ــة إدارة األرباح من قبل الش ــركات المس ــاهمة الس ــعودية
عن طريق تمهيد الدخل بواقع تجنب التكاليف الســياســية واالجتماعية وزيادة األجور وتختلف
عن د ارس ـ ــة الباحث في أنها لم تتعرض لدور التش ـ ــكيل الجيد وفعالية أنش ـ ــطة لجان المراجعة
وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.

 -1فواز سققققفي الدتامي ،وتوفيق رن عثد المحسققققن الحيال ،إدارر اإلرباح في الشرررررماا الم ررررا مة ال ررررعودية ،مجلة كلية
التجارة للثحوث العلمية ،كلية التجارة  ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد  ، 47العدد األول  ،يناي 2001م ،ص ص .44 – 25
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دراسة :محمد2010( ،م) (:)1
تمثلت مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تقييم مدى وجود صعوبات او معوقات في بيئة
االعمال المصرية ،والتي تحد من قيام لجنة المراجعة بدورها تجاه االطراف المختلفة في ظل
تطبيق قواعد حوكمة الشركات  .نبعت اهمية الدراسة في مساهمة تقديم تقييم دقيق للمعوقات
او الصــعوبات التي تواجه لجنة المراجعة في ممارســتها لدورها تجاه االطراف المختلفة ،حتى
يمكن تذليل تلك الصعوبات في المستقبل ،يسترشد البحث باحدث االصدارات المهنية الدولية
التي تنظم عالقة لجنة المراجعة باالطراف المختلفة ذوي العالقة في إطار حوكمة الش ـ ــركات
وبما يتناسـ ـ ــب مع طبيعة البيئة المص ـ ـ ـرية .هدفت الد ارسـ ـ ــة إلى التعرف على الصـ ـ ــعوبات او
المعوقــات التي تواجــه لجنــة المراجعــة عنــد قيــامهــا بــدورهــا تجــاه االطراف المختلفــة بــالبيئــة
المصـ ـرية في ظل تطبيق قواعد حوكمة الش ــركات ،وبما يتفق مع احدث االص ــدارات المهنية
الدولية والمحلية  .اختبرت الد ارس ـ ــة فرض ـ ــيات اهمها  ،إدراك بيئة االعمال المصـ ـ ـرية لعالقة
لجنة المراجعة بمجلس االدارة يمثل صـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة في اداء لجنة المراجعة لدورها في ظل تطبيق
قواعد حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات  ،إدراك بيئة االعمال المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية لعالقة لجنة المراجعة بالمراجع
الداخلي يمثل صعوبة في اداء لجنة المراجعة لدورها في ظل تطبيق قواعد حوكمة الشركات،
إدراك بيئة االعمال المصـ ـ ـ ـ ـرية للضـ ـ ـ ـ ـوابط الواجب توافرها في عالقة لجنة المراجعة بالمراجع
الخارجي يمثل صعوبة في اداء لجنة المراجعة لدورها في ظل تطبيق قواعد حوكمة الشركات
 .توصلت الدراسة إلى نتائج منها  ،إن عدم توافر الوعي الكافي من مجلس االدارة والمديرين
التنفيذيين باهمية تكوين لجنة المراجعة يمثل صــعوبة تؤثر في احكام الرقابة على المعلومات
والقوائم المالية المنشــورة  ،توجد صــعوبة تواجه لجنة المراجعة في موافقتها على قيام المراجع
الخارجي بتقديم خدمات اخرى بخالف خدمات المراجعة  .خلصـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة إلى تصـ ـ ــويات
منها ،ضـ ـ ــرورة زيادة عدد االعضـ ـ ــاء المسـ ـ ــتقلين بمجلس االدارة حتى ينعكس ذلك بااليجاب
على دوافع تكوين لجنــة المراجعــة ،ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االنتقــال والتحول إلى االلزام في تطبيق قواعــد
حوكمة الشركات ،وبالتالي التوسع في تشكيل لجنة المراجعة بالمؤسسات المصرية.
تناولت الد ارسـ ــة الصـ ــعوبات التي تحد من قيام لجنة المراجعة بدورها تجاه االطراف المختلفة
بيئة االعمال المعاص ـ ـ ـ ـرة في ضـ ـ ـ ــوء االصـ ـ ـ ــدارات المهنية الدولية وقواعد حوكمة الشـ ـ ـ ــركات
 -1د .محمد صالح ها ،م  ،ال صعوباا التي تحد من قيام لجنة المراجعة بدور ا تجاه االطرا المخت فة ببيئة االعمال المعا صرر في
اررررو االصررررداراا المهنية الدولية وقواعد حوممة الشرررررماا المصرررررية  ،مجلة المحاسققققثة واالدارة والت،مين ،كلية التجارة ،جامعة
الداه ة  ،العدد  ، 76السنة 2010 ، 49م ،ص ص .132 – 101
20

المصـ ـرية  ،من خالل التعرف على الص ــعوبات او المعوقات التي تواجه لجنة المراجعة عند
قيــامهــا بــدورهــا تجــاه االطراف المخلتفــة بــالبيئــة المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة في ظــل تطبيق قواعــد حوكمــة
الش ـ ـ ــركات  ،وبما يتفق مع احدث االص ـ ـ ــدارات المهنية الدولية والمحلية ،بينما تناول الباحث
في دراستها لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات واثرها على جودة التقارير المالية .
دراسة :حسن2010( ،م) (:)1

تمثلت مشـ ـ ــكلة الدارسـ ـ ــة في التسـ ـ ــاؤالت التالية ،ما هي آثار اسـ ـ ــتقالل لجنة المراجعة

على تدعيم موقف المراجع الخارجي في حالة خالفه مع االدارة  ،ما هي المحددات الرئيسية
الس ـ ـ ـ ــتقالل لجان المراجعة ،ما هو تأثير دور لجان المراجعة على جودة المعلومات بالتقارير
المالية المنشـ ـ ـ ــورة في بيئة االعمال السـ ـ ـ ــودانية  ،هل يؤثر التطبيق الجيد لحوكمة الشـ ـ ـ ــركات
على جودة التقارير المالية ومن ثم على ق اررات االسـ ــتثمار في سـ ــوق االوراق المالية  .نبعت
أهمية الد ارســة في الكشــف عن اهم اآلليات التي تلعب دو اًر مهماً في حوكمة الشــركات والتي

تتمثل في تكوين لجان المراجعة  ،إنه رغم االعتراف باهمية دور لجنة المراجعة في تحس ـ ــين
جودة التقارير المالية للمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت فإنه ال يوجد تحديد واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ألبعاد هذا الدور فيما يتعلق
باالنشطة والمهام التي يمكن ان تمارسها اللجنة  ،واالفصاح الذي يجب ان تتضمنه تقاريرها

 .هدفت الد ارس ـ ـ ـ ــة إلى بيان الزوايا المختلفة لمفهوم حوكمة الش ـ ـ ـ ــركات ،تحديد آليات حوكمة
الشركات ومدى إسهامها في تحقيق جودة معلومات التقارير والقوائم المالية .اختبرت الدراسة
فرض ـ ـ ــيات اهمها ،وجود إطار للجان المراجعة بوض ـ ـ ــع انش ـ ـ ــطة هذه اللجان يؤثر على جودة
المعلومات بالتقارير المالية المنشـ ـ ـ ـ ــورة من وجهة نظر مسـ ـ ـ ـ ــتخدميها ،االلتزام بتطبيق حوكمة
الش ـ ـ ـ ـ ــركات يؤثر في الحد من الممارس ـ ـ ـ ـ ــات الخاطئة في المحاس ـ ـ ـ ـ ــبة والمراجعة ،بيئة الرقابة
والمراجعة السـ ـ ــودانية بحاجة لتكوين لجان مراجعة  .توصـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ــة إلى عدة نتائج منها،
هناك ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة للتكوين االل ازمل للجان المراجعة حتى يمكن تحديد خصـ ـ ـ ـ ـ ــائص تلك اللجان
الواجب توافرها في اعضـ ـ ــاءها ،فض ـ ـ ـالً عن االنشـ ـ ــطة والمهام التي يجب ان تقوم بها لزيادة

فعاليتها ،إن وجود لجان مراجعة بالشـ ـ ــركات المسـ ـ ــاهمة السـ ـ ــودانية يزيد من ثقة ومصـ ـ ــادقية

وشفافية معلومات التقارير المالية والعمل على زيادة مستوى جودتها  .أوصت الدراسة بتوافر
الشكل القانوني للجان المراجعة في شكل ميثاق عمل مكتوب بوضع سلطاتها ومسئولياتها ،
توصيف مسئوليات ومهام لجان المراجعة.
 -1أسققققققن الطيع عثد دالد  ،فاع ية لجان المراجعة في حوممة الشرررررررماا وأثر ا في تح ررررررين جودر مع وماا التقارير المالية
المنشورر  ،رسالة دكتوراه في المحاسثة والتمويل غي منشورة  ،كلية الدراسال العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2010 ،م.
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تناولت الد ارس ــة فاعلية لجان المراجعة في حوكمة الش ــركات واثرها في تحس ــين جودة
معلومـات التقـارير المـاليـة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة وذلـك من خالل بيـان الزوايـا المختلفـة لمفهوم حوكمــة
الشــركات ،تحديد آليات حوكمة الشــركات ومدى إســهامها في تحقيق جودة معلومات التقارير
والقوائم المالية ،بينما تناول الباحث في د ارس ـ ـ ـ ـ ــته لجان المراجعة في ظل حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ــركات
وأثرها على جودة التقارير المالية.
دراسة :معتز2011( ،م) (:)1

تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية  ،إلى أي مدى يساهم االفصاح المحاسبي

في التقارير المالية للشـ ـ ـ ــركات المسـ ـ ـ ــاهمة في تفعيل مبادئ حوكمة الشـ ـ ـ ــركات  ،ما هو دور
اآللية المحاس ــبية واالدارية لالفص ــاح المحاس ــبي في تدعيم االفص ــاح المحاس ــبي في التقارير
المالية للشـ ـ ــركات المسـ ـ ــاهمة وتفعيل حوكمة الشـ ـ ــركات؟  ،نبعت اهمية الد ارسـ ـ ــة إلى محاولة
التعرف على االفصـ ـ ــاح المحاسـ ـ ــبي بالتقارير المالية للشـ ـ ــركات المسـ ـ ــاهمة السـ ـ ــودانية ومدى
مالءمتها الحتياجات المســتخدمين  ،د ارســة االفصــاح المحاســبي في اطار حوكمة الشــركات
ومدى تأثيره على التقارير المالية للشــركات المســاهمة الســودانية  .هدفت الد ارســة إلى معرفة
العالقة بين االفصـ ـ ــاح المحاسـ ـ ــبي بالتقارير المالية ومبادئ حوكمة الشـ ـ ــركات في الشـ ـ ــركات
المساهمة  ،دراسة اثر االلتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية لالفصاح المحاسبي في تفعيل
مبادئ حوكمة الشركات  .اختبرت الدراسة فرضيات اهمها ،االفصاح المحاسبي في التقارير
المالية للشـ ــركات المسـ ــاهمة العامة السـ ــودانية يسـ ــاعد على تفعيل حوكمة الشـ ــركات ،تطبيق
اآللية المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية واإلدارية باالفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح في التقارير المالية يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على تفعيل حوكمة
الشــركات ،االلتزام بالمتطلبات التش ـريعية والقانونية لالفصــاح المحاســبي بدعم مبادئ حوكمة
الشـ ــركات  .توصـ ــلت الد ارسـ ــة إلى نتائج منها  ،يوفر االفصـ ــاح المحاسـ ــبي بالتقارير المالية
للشــركات المســاهمة الســودانية معلومات مالئمة تســاعد في تقييم المقدرة الربحية للمنشــاة بما
يدعم الشــفافية واالفصــاح ،يشــتمل االفصــاح المحاســبي بالتقارير المالية للشــركات المســاهمة
السـ ــودانية على افصـ ــاح مالئم عن عناصـ ــر المركز المالي بشـ ــكل يخدم مسـ ــتخدمي التقارير
المالية  .اوصت الدراسة بالزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية على تكوين
وتفعيل لجان المراجعة  ،تشجيع الشركات على إدراج اسهمها بسوق الخرطوم لألوراق المالية
.
 -1معتز مي غني سقققيد يأمد محمد  ،االفصررراح المحاوررربي بالتقارير المالية ودوره في تفعيل حوممة الشررررماا  ،رسقققالة دكتوراه في
المحاسثة والتمويل غي منشورة ،كلية الدراسال العليا  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2011 ،م.
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تناولت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي بالتقارير المالية ودوره في تفعيل حوكمة
الشـ ـ ــركات وذلك من خالل معرفة العالقة بين االفصـ ـ ــاح المحاسـ ـ ــبي بالتقارير المالية مبادئ
حوكمة الشـ ــركات في الشـ ــركات المسـ ــاهمة  ،بينما تناول الباحث في د ارسـ ــته لجان المراجعة
في ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقارير المالية .
دراسة  :سماح 2011( ،م)

()1

تمثلت مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة في التس ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت التالية ،ما مفهوم ودوافع ودعائم حوكمة

الشـ ــركات؟ ،وما مفهوم واهمية وخصـ ــائص لجان المراجعة بها؟ ،وهل تلتزم شـ ــركات االدوية
المص ـ ـ ـرية بشـ ـ ــروط وخصـ ـ ــائص تشـ ـ ــكيل لجان المراجعة بها؟ ،وهل يمكن لخصـ ـ ــائص لجنة
المراجعة ان تؤثر على راي مراجع الحس ـ ـ ـ ـ ــابات الخارجي في ش ـ ـ ـ ـ ــركات االدوية المصـ ـ ـ ـ ـ ـرية،
وبالتالي تس ـ ـ ــهم في تحس ـ ـ ــين جودة التقارير المالية؟ .نبعت اهمية الد ارس ـ ـ ــة لعدة اس ـ ـ ــباب من
اهمها ،ان الد ارس ـ ـ ــة تمثل امتداداً للد ارس ـ ـ ــات المحاس ـ ـ ــبية في مجال الحوكمة ولجان المراجعة

وجودة التقارير المالية ،من خالل توضيح مفهوم وخصائص كل من حوكمة الشركات ولجان
المراجعة ،ان الد ارس ـ ـ ـ ــة تحاول تحديد مدى فعالية لجان المراجعة في تحس ـ ـ ـ ــين جودة التقارير
المالية من خالل التحقق عما إذا كانت هذه اللجان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتؤدي إلى تخفيض تقارير المراجعة
الخارجية التي تحتوي على تحفظات في ش ــركات المس ــاهمة الص ــناعية المصـ ـرية العاملة في
قطاع الرعاية الصحية واالدوية .هدفت الدراسة إلى عدة اهداف منها  ،تحديد مدى مساهمة
لجان المراجعة في تحســين جودة التقارير المالية في شــركات المســاهمة الصــناعية المص ـرية
العاملة في قطاع الرعاية الصـ ــحية واالدوية .اختبرت الد ارسـ ــة فرضـ ــيات اهمها  ،يوجد تأثير
لدرجة اس ـ ـ ـ ــتقاللية لجنة المراجعة في راي مراجع الحس ـ ـ ـ ــابات الخارجي في ش ـ ـ ـ ــركات االدوية
المصـ ـرية ،يوجد تأثير لحجم لجنة المراجعة في راي مراجع الحس ــابات الخارجي في ش ــركات
االدوية المص ـ ـ ـرية ،يوجد تأثير لعدد مرات اجتماع لجنة المراجعة في راي مراجع الحسـ ـ ــابات
الخارجي في ش ـ ـ ــركات االدوية المصـ ـ ـ ـرية  .توص ـ ـ ــلت الد ارس ـ ـ ــة إلى نتائج منها  ،وجود تأثير
ايجابي ككل من اس ـ ـ ــتقاللية اعض ـ ـ ــاء لجنة المراجعة وحجمها والخبرة المالية ألعض ـ ـ ــائها في
تقرير المراجعــة الخــارجيــة  ،وانــه ال يوجــد اي تــاثير لعــدد مرات اجتمــاع اللجنــة في جودة
التقارير المالية  .اوصـ ـ ـ ــت الد ارسـ ـ ـ ــة بضـ ـ ـ ــرورة االهتمام بالخصـ ـ ـ ــائص التي يجب توافرها في

 -1سققققامح محمد ريققققا رياض  ،دور لجان المراجعة ماحد دعائم الحوممة في تح ررررين جودر التقارير المالية  ،المجلة االردنية في
ادارة االعمال ،الجامعة االردنية ،عمادة الثحث العلمي  ،المجلد  ، 7العدد األول 2011 ،م ،ص ص .88 - 62
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اعض ـ ـ ــاء لجنة المراجعة والمحافظة على اس ـ ـ ــتقالليتهم  ،وكذلك ض ـ ـ ــرورة توافر الخبرة المالية
والمحاسبية في معظم اعضاء لجنة المراجعة .
تناولت الد ارس ـ ــة دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحس ـ ــين جودة التقارير
المالية ،من خالل تحديد مدى مســاهمة لجان المراجعة في تحســين جودة التقارير المالية في
ش ــركات المس ــاهمة الص ــناعية المصـ ـرية العاملة في قطاع الرعاية الص ــحية واالدوية  .بينما
تناول الباحث في د ارس ــته لجان المراجعة في ظل حوكمة الش ــركات واثره على جودة التقارير
المالية .
دراسة:)1( Matthew m-john M.Stephen .p, (2011) :
تكمن مش ـ ـ ـ ـ ــكلة الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة في أن توقعات المديرين لألرباح ناد اًر ما تكون محددة بدقة

وعلى الرغم من ص ـ ـ ــدور بعض التوقعات األرباح من المرجح أن تكون في أش ـ ـ ــكال أو أنواع
مختلفة أي في نطاق يش ـ ـ ــمل حد ادنى أوحد أقص ـ ـ ــي هذه الممارس ـ ـ ــات اإلدارية في إص ـ ـ ــدار
التوقعات بأشــكال مختلفة يثير س ـؤالين :األول لماذا يصــدر المدراء التوقعات بالمخاوف حول
التقاضـ ــي بش ـ ـأن هذه التوقعات في المسـ ــتقبل وأيض ـ ـاً لعدم اليقين أو عدم تناسـ ــق المعلومات

العامة .السـ ـ ـؤال الثاني وهو موض ـ ــوع د ارس ـ ــتنا يركز على النتائج المترتبة على الش ـ ــكل الذي

تصــدر به التوقعات .وتحديداً لةجابة عن الس ـؤال التالي :هل لشــكل عرض توقعات األرباح

أهمية؟ .قام الباحثون بفحص واختبار االرتباط بين ش ـ ـ ــكل توقعات األرباح الذي تس ـ ـ ــتخدمه
اإلدارة والتنقيحات التي يدخلها كال من المستثمرون والمحللين على توقعات األرباح خاصتهم
مما ينعكس في أسعار األسهم من خالل صياغة الفرضيات.
تناولت هذه الدراسة اثر شكل توقعات اإلدارة لألرباح علي أسعار األسهم والمراجعات
المالية والمحللين وق اررات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين والتي تعتبر من دوافع إدارة األرباح ،وتختلف عن
د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباحث في أنها لم تتناول دور التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيل الجيد للجان المراجعة وفعاليتها وتفعيل

حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :عبدالمطلب2013( ،م)(:)2

1- Stephen .P. Does. John .M . Matthew M. Management Earning Forecast Form Matter
.Co11 No 1pp 1-9
 -1عثد المطلع السققق طاوي ،اثر لجان المراجعة في الشررررماا الم رررا مة العامة األردنية ع ي الحد من إدارر األرباح –
دراوررررة تطبيقية ع ي ترررررماا الصررررناعية ما قبل األلمة الماليةالعالمية مجلة جامعة النجاح لألرحاث العلوم اإلنسققققانية ،
فلسطين ،المجلد  ، 27العدد 2013 ، 4م ،ص ص .120 – 102
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تمثلت مشــكلة الد ارســة في مدى تبني القوانين والتش ـريعات األردنية لخصــائص فعالية
لجان المراجعة والتزام شـ ـ ــركات المسـ ـ ــاهمة العامة األردنية بتطبيق خصـ ـ ــائص الفعالية ،وهل
لتلك الخص ـ ــائص اثر في احد من ممارس ـ ــات إدارة األرباح .وهدفت هذه الد ارس ـ ــة إلى تحديد
مدى تطبيق شــركات المســاهمة العامة األردنية لتعليمات الحاكمية المؤسـســية الخاصــة بلجان
المراجعة والواردة بنص ـ ـ ــوص القوانين والتشـ ـ ـ ـريعات األردنية وتحديد مدى قدرة لجان المراجعة
في الحد من قيام الشــركات المســاهمة العامة األردنية من إدارة األرباح .ولتحقيق هذه الهدف
قام الباحثون بدراسة وتحليل القوانين والتشريعات األردنية ذات العالقة لتجديد أهم خ صائص
لجان المراجعة الوارد فيها ود ارس ــة أثرها على إدارة األرباح في  50ش ــركة ص ــناعية مس ــاهمة
عامة مدرجة ببورص ـ ـ ــة عمان لألوراق المالية خالل الس ـ ـ ــتة س ـ ـ ــنوات الس ـ ـ ــابقة لالزمة المالية
العالمية ( . )2006-2001توصلت هذه الدراسة إلى أن شركات المساهمة العامة الصناعية
األردنية تلتزم بتطبيق تعليمات الحاكمية المؤس ـســية الخاصــة بخصــائص لجان المراجعة كما
وردت بالتشـ ـ ـريعات األردنية وان خص ـ ــائص لجان المراجعة المتمثلة في حجم لجان المراجعة
والخبرات المالية ألعضائها وعدد مرات اجتماعهم ال تؤثر في الحد من إدارة األرباح ،إال أن
استقاللية أعضاء لجان المراجعة تؤثر في احد من إدارة األرباح.
حددت هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة قدرة خاص ـ ـ ـ ــية االس ـ ـ ـ ــتقاللية للجان المراجعة في الحد من إدارة
األرباح دون غيرها من الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص ،وتختلف عن د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباحث في أنها لم تحدد دور
التشكيل الجيد للجان المراجعة وفعاليتها في دعم استقالل المراجع الخارجي ورفع كفاءة نظام
الرقابة الداخلية والرقابة على التقارير المالية وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
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دراسة :عبد الرحمن2013( ،م)(:)1
تمثلت مش ـ ــكلة الد ارس ـ ــة في قيام بعض إدارة الش ـ ــركات بممارس ـ ــة إدارة األرباح ،ومن
خالل تعدد األسـ ـ ــاليب لممارسـ ـ ــات المحاسـ ـ ــبة المسـ ـ ــتخدمة في تلك العملية ،سـ ـ ــتدلها لمرونة
المتاحة في المعايير المحاسـ ــبية وعدم التوصـ ــل إلى أسـ ــلوب متفق علية يسـ ــاعد في الكشـ ــف
عن ممارسات إدارة األرباح ،وأحكام الرقابة عليها ،لتجنب التأثير السلبي إلدارة األرباح على
مص ــالح تلك الش ــركات وقدرتها على االس ــتمرار ،واألضـ ـرار بمص ــالح األطراف المختلفة التي
تتعــامــل معهــا.هــدفــت هــذه الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على دور لجــان المراجعــة في الحــد من
ممارس ــات إدارة األرباح واثر ذلك على جودة التقارير المالية ،ومن خالل التعرف على دوافع
وأس ـ ــاليب وطرق إدارة األرباح وضـ ـ ـوابط التش ـ ــكيل الجيد للجان المراجعة للحد من ممارس ـ ــات
إدارة األرباح ،ومن ثم توض ــيح األثر على جودة التقارير المالية .تس ــعى الد ارس ــة إلى اختبار
عدد من الفرضـ ـ ــيات تمثلت في أن التشـ ـ ــكيل الجيد للجان المراجعة يحد من ممارسـ ـ ــات إدارة
األرباح .والدور الفعال للجان المراجعة في عدم اسـ ــتقالل المراجع الخارجي ورفع كفاءة نظام
الرقابة الداخلية على التقارير المالية يحد من ممارس ــات إدارة األرباح ،توص ــلت الد ارس ــة إلى
عـدة نتـائج أهمهـا ،أن التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيـل الجيـد للجـان المراجعـة وفعـاليتهـا لرفع كفـاءة نظـام الرقـابة
الداخلية والرقابة على التقارير المالية يحد من ممارسـ ـ ـ ــات إدارة األرباح وان ممارسـ ـ ـ ــات إدارة
األرباح تؤثر سلبا على جودة التقارير المالية.
تختلف هذه الد ارس ـ ــة عن د ارس ـ ــة الباحث في أنها لم تحدد دور التش ـ ــكيل الجيد للجان
المراجعة واألنشطة التي تمارسها وتفعيل حوكمة الشركات لجودة التقارير المالية.
دراسة :عادل2013( ،م) (:)2

تمثلت مش ــكلة الد ارس ــة في التس ــاؤالت التالية ،هل يوجد اختالف في إدراك المراجعين ألهمية
المقومات المطلوبة في لجان المراجعة لتحقيق فعاليتها في حوكمة الش ـ ــركات  ،ودرجة تحقق
هذه المقومات بلجان المراجعة بالشركات المساهمة السعودية ؟ ،هل يوجد اختالف في إدراك

المراجعين ألهمية أداء لجان المراجعة للمهام الداعمة للمراجعة الخارجية  ،ودرجة اداء لجان
المراجعة لهذه المهام بالشـ ـ ـ ــركات السـ ـ ـ ــماهمة السـ ـ ـ ــعودية ؟  .نبعت أهمية الد ارسـ ـ ـ ــة من اثراء
 -1عثد ال أمن عادل دليل ،دورلجان المراجعة في الحد من ممارورررررراا إدارر األرباح وإثره في جودر التقارير المالية،
رسالة دكتورة في المحاسثة غي منشورة ،كلية الدراسال العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2013 ،م.
 -2عادل م مدوح غ يع ،تح يل مدى ادراا المراجعين لف عال ية ل جان المراج عة في حوم مة الشررررررر ماا  ،المج لة العلم ية للثحوث
والدراسال التجارية ،كلية التجارة وإدارة االعمال ،جامعة ألوان  ،العدد  ، 4الجزء الثاني 2013 ،م ،ص ص. 42 - 22
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ادبيات البحث المحاسـ ـ ـ ـ ــبي من خالل التعريف بمقومات فعالية لجان المراجعة وانعكاسـ ـ ـ ـ ــاتها
على المراجعة سـ ـ ـواء الداخلية او الخارجية  ،اهمية عدم وجود د ارس ـ ــات في البيئة الس ـ ــعودية
تناولت تحليل مدى إدارك المراجعين لفعالية لجان المراجعة في الش ــركات الس ــعودية  .هدفت
الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على المقومات والخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص المطلوبة في لجان المراجعة لتحقيق
فعاليتها ،ومدى تحقيقها في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات محل البحث  ،التعرف على مدى اهمية قيام لجان
المراجعة بتلك المهام الداعمة المراجعة الخارجية  ،ودرجة اداء المراجعة بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات محل
البحث لهذه المهام  .اختبرت الدراسة فرضيات اهمها  ،ال توجد اختالفات معنوية بين ادراك
مراقبي الحس ـ ـ ـ ــابات  ،وادراك مديري المراجعة الداخلية فيما يتعلق باهمية قيام لجان المراجعة
بالمهام الداعمة للمراجعة الخارجية  ،ال توجد اختالفات معنوية بين ادراك مراقبي الحسابات،
وادراك مديري المراجعة الداخلية فيما يتعلق بمسـ ـ ـ ـ ــتوى االداء الفعلي للمهام الداعمة للمراجعة
الخارجية من قبل لجان المراجعة  .توص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إلى عدة نتائج منها  ،تعدد الد ارس ـ ــات
التي تناولت دور لجان المراجعة في حوكمة الشـ ــركات ومقومات هذا الدور وانعكاسـ ــاته على
الجوانب المحاس ـ ـ ــبية خاص ـ ـ ــة فيما يتعلق بجودة التقارير المالية والمراجعة الداخلية والمراجعة
الخارجية  ،وجود عدد من المقومات يتوقف عليها فعالية لجان المراجعة منها  ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللية
االعض ـ ــاء  ،وعددهم  ،وخبرتهم المحاس ـ ــبية والمالية  ،وعدد اجتماعتهم الس ـ ــنوية  .توص ـ ــلت
الد ارسـ ـ ـ ــة إلى تصـ ـ ـ ــويات منها  ،على كليات المال واالعمال بالجامعات السـ ـ ـ ــعودية االهتمام
بتدريس الجوانب المحاســبية لحوكمة الشــركات  ،واعتبار ذلك من الموضــوعات الرئيس ـية في
المقررات المحاسـ ــبية  ،على الشـ ــركات المسـ ــاهمة السـ ــعودية توفير المقومات الالزمة لتحقيق
فعالية لجان المراجعة كما ينبغي .
تناولت الدراسة تحليل مدى إدراك المراجعين لفعالية لجان المراجعة في حوكمة الشركات من
خالل التعرف على المقومات والخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص المطلوبة في لجان المراجعة لتحقيق فعاليتها،
ومدى تحققها في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات محل البحث  ،التعرف على مدى اهمية قيام لجان المراجعة
بتلك المهام الداعمة للمراجعة الخارجية  ،ودرجة اداء المراجعة بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات  ،بينما تناول
الباحث في دراسته لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثره على جودة التقارير المالية.
دراسة :عبير2013( ،م) (:)1

 -1عثي ريومي محمود محمد امين  ،دور لجنة المراجعة مأحد آلياا حوممة الشرررماا في تح ررين جودر القرار االوررتثمار ب رروأل
االوراأل المالية  ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ،كلية التجارة  ،جامعة عين ،مة  ،العدد 2013 ، 4م ،ص ص . 52 - 36
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تمثلت مش ــكلة الد ارس ــة في العالقة التي قد توجد بين تفعيل دور لجنة المراجعة كاحد
آليات حوكمة الشركات وبين جودة القرار االستثماري بسوق االوراق المالية  .هدفت الدراسة
إلى دور لجنة المراجعة كاحد آليات حوكمة الش ـ ــركات في تحس ـ ــين جودة القرار االس ـ ــتثماري
بس ـ ــوق االوراق المالية المصـ ـ ـرية  .اختبرت الد ارس ـ ــة فرض ـ ــيات اهمها  ،ال يؤدي تفعيل دور
لجنة المراجعة كاحد آليات حوكمة الش ــركات إلى تحس ــين جودة القرار بس ــوق االوراق المالية
المصـ ـ ـ ـرية  ،ال تؤثر لجنة المراجعة كاحد آليات حوكمة الش ـ ـ ــركات على جودة القوائم المالية
المنشورة  ،ال يوجد اثر لتفعيل لجنة المراجعة كاحد آليات حوكمة الشركات في تنشيط سوق
االوراق المالية المص ـ ـ ـرية  .توصـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ــة إلى نتائج منها  ،تتزايد اهمية لجان المراجعة
وبش ـ ـ ــكل خاص بالمنش ـ ـ ــآت بس ـ ـ ــوق االوراق المالية لما تقوم به من دور فعال في تدعيم دور
مجلس االدارة والمراجعة الداخلية والخارجية كآليات لحوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات  ،اهتمت الجهات
الرقابية واالشـ ـرافية المصـ ـرية لتدعيم لجان المراجعة بالمنش ــآت وذلك بالزام المنش ــآت بتكوينها
من خالل قواعد القيد والشطب بالبورصة مع إصدار دليل لجان المراجعة المصري موضح ًا

لما يجب ان تكون عليه الممارس ـ ـ ــة الجيدة للجان المراجعة بالمنش ـ ـ ــآت المصـ ـ ـ ـرية  .أوصـ ـ ــت
الد ارســة بتفعيل لجان المراجعة بالمنشــآت المص ـرية وتوفير الضــمانات التي تكفل اداء دورها
في ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان فعــاليــة المراجعــة الــداخليــة والخــارجيــة  ،االخــذ بنظــام مجــالس االمنــاء كممثــل
لالطراف ذوي المصلحة في منشآت االعمال وتبني و ازرة االستثمار لهذه المجالس من حيث
تكوينها واختصاصاتها والضمانات الالزمة ألداء دورها.
تناولت الد ارسـ ــة دور لجنة المراجعة كاحد آليات حوكمة الشـ ــركات في تحسـ ــين جودة
القرار االســتثماري بســوق االوراق المالية  ،من خالل دور لجنة المراجعة كاحد آليات حوكمة
الش ــركات في تحس ــين جودة القرار االس ــتثماري بس ــوق االوراق المالية المصـ ـرية ،بينما تناول
الباحث في د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته لجان المراجعة في ظل حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات وأثرها على جودة التقارير

المالية .

دراسة :مجدي2014( ،م) (:)1

 -1ي.د .مجدي محمد سقققققامي ،مدى فعالية لجان المراجعة مإحدى آلياا حوممة الشررررررماا في البيئة ال رررررعودية  ،مجلة كلية التجارة
للثحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية  ،المجلد  ، 51العدد ،2الجزء االول 2014 ،م ،ص ص .65 - 33
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تمثلت مشـ ـ ــكلة الد ارسـ ـ ــة في بلورة التسـ ـ ــاؤل التالي  :هل تسـ ـ ــاهم لجان المراجعة بدور
فعال في حوكمة الشركات  ،وما هو الدور المنوط القيام به تجاه تفعيل حوكمة الشركات في
بيئة االعمال السـ ـ ـ ـ ــعودية ؟  ،هل تسـ ـ ـ ـ ــتحوذ على اهتمام كاف بما يحقق مصـ ـ ـ ـ ــالح االطراف
المسـ ـ ـ ــتفيدة؟ .نبعت اهمية الد ارسـ ـ ـ ــة من الموضـ ـ ـ ــوع المطروح وتطبيقاته الميدانية باعتبار ان
لجــان المراجعــة إحــدى اآلليــات الفعــالــة للحوكمــة  ،االهتمــام المتنــامي في اآلونــة الحــاليــة
بموضــوع الحوكمة باعتباره ضــمانة اســاســية ومؤشــر لجودة القوائم والتقارير المالية  ،وتحقق
المنافع المرجوة منها ألص ـ ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ـ ــالح  .هدفت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة المتمثلة في  ،ما هو الدور
المحوري الذي تقوم به في بيئة االعمال السعودية  ،وهل حققت البغية المنشودة من تواجدها
 .اختبرت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عدة فرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات اهمها  ،توجد عالقة بين جودة لجان المراجعة وجودة
القوائم المالية كمؤش ــر لحوكمة الش ــركات في شـ ـركات المس ــاهمة الس ــعودية ،توجد عالقة بين
جودة لجان المراجعة وعدد الدعاوي المرفوعة من المس ــاهمين كمؤش ــر لحوكمة الش ــركات في
شــركات المســاهمة الســعودية  .توصــلت الد ارســة إلى ان تم قبول الفرض االول والخاص بأنه
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين جودة القوائم المالية وبين فاعلية لجان المراجعة ،
تم قبول الفرض الثاني والخاص بانه توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين عدد الدعاوى
المرفوعة من المساهمين وبين فاعلية لجان المراجعة  .خلصت الدراسة إلى توصيات منها ،
ض ـ ــرورة افص ـ ــاح تقرير لجنة المراجعة عن انش ـ ــطتها التي يمكن ان تس ـ ــاهم بها في تحس ـ ــين
جودة التقارير والقوائم المالية  ،ان يتس ـ ـ ــم رئيس اللجنة بالش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية القيادية حتى يس ـ ـ ــتطيع
ممارسة مهامه بصورة فعالة .
تناولت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مدى فعالية لجان المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات في البيئة
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية من خالل ما هو الدور المحوري الذي تقوم به بيئة االعمال الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية  ،وهل
حققت البغية المنشــودة من تواجدها  ،بينما تناول الباحث في د ارســته لجان المراجعة في ظل
حوكمة الشركات واثرها على جودة التقارير المالية .

دراسة :نضال2016( ،م)(:)1

 -1نضققققققال عم زلوم  ،دور جودر التقارير المالية في تحديد تك فة حقوأل الم كية  ،المجلة الع رية للعلوم االدارية  ،جامعة الكويت،
مجلة النش العلمي ،المجلد  ، 23العدد 2016 ، 2م ،ص ص .106 - 88
29

تمثلت مشـ ـ ـ ــكلة الد ارسـ ـ ـ ــة في تحليل تأثير جودة التقارير المالية في تحديد تكلفة جودة
الملكية للشـ ــركات الصـ ــناعية والخدمية المدرجة في بورصـ ــة المال .هدفت الد ارسـ ــة إلى ابراز
اهمية جودة التقارير المالية واثرها في تلكفة حقوق الملكية في الشــركات الصــناعية والخدمية
المدرجة في بورصـ ـ ـ ـ ـ ــة عمان .اختبرت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة فرضـ ـ ـ ـ ـ ــيات اهمها ،توجد عالقة ذات داللة
إحصـ ـ ـ ــائية بين ادارة االرباح وتكلفة الملكية  ،توجد عالقة ذات داللة احصـ ـ ـ ــائية بين التحفظ
المحاســبي وتكلفة حقوق الملكية  .توصــلت الد ارســة إلى نتائج منها ،ان كالً من راي المدقق

والتحفظ المحاس ـ ـ ـ ـ ــبي يؤثر عكس ـ ـ ـ ـ ــياً في تكلفة حقوق الملكية ،فيما وجدت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة ان ادارة
االرباح تؤثر طردياً في تكلفة حقوق الملكية في حين أن مســتوى االفصــاح ال يؤثر في تكلفة

حقوق الملكية  .خلصــت الد ارســة إلى عدة توصــيات منها  ،ضــرورة اهتمام مدققي الحســابات
بمؤشرات ادارة االرباح إذ انه يسهم في نقل المعلومات الصادقة للجهات المستفيدة من خالل
ابداء مدقق الحســابات رايه ضــمن تقريره عن جودة التقارير المالية في الشــركة ،والعمل على
تطوير قاعدة بيانات من قبل هيئة االوراق المالية من خالل توفير بعض المعلومات.
تناولت الد ارس ـ ـ ــة دور جودة التقارير المالية في تحديد تكلفة حقوق الملكية ،من خالل
ابراز اهمية جودة التقارير المالية واثرها في تلكفة حقوق الملكية في الش ـ ـ ـ ـ ــركات الص ـ ـ ـ ـ ــناعية
والخدمية المدرجة في بورصــة عمان ،بينما تناول الباحث في د ارســته لجان المراجعة في ظل
حوكمة الشركات واثرها على جودة التقارير المالية.
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الفصل األول
اإلطار النظري للجان المراجعة
يتناول الباحث في هذا الفصل اإلطار النظري للجان المراجعة في مبحث أول بعنوان
نشأة وتطور ومفهوم وتجارب بعض الدول للجان المراجعة ومبحث ثاني أهداف وأهمية
ووظائف وخصائص لجان المراجعةومبحث ثالث تناول ضوابط تشكيل لجان المراجعة وذلك
على النحو التالي:
المبحث األول :نشأة وتطور ومفهوم وتجارب بعض الدول للجان المراجعة

المبحث الثاني  :أهداف وأهمية ووظائف ودستور وخصائص لجان المراجعة
المبحث الثالث :ضوابط تشكيل لجان المراجعة

المبحث األول

نشأة وتطور ومفهوم وتجارب بعض الدول للجان المراجعة
أوالً :نشأة لجان المراجعة:
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قد كان الباعث على نشـ ــأة فكرة لجان المراجعة هو المحافظة على اسـ ــتقالل المراجعة
الخارجية وذلك باعتبار قيام اللجنة كحلقة وص ـ ـ ــل بين المراجع وادارة الش ـ ـ ــركة غير أن هناك
العديد من العوامل س ـ ـ ـ ـواء االقتصـ ـ ـ ــادية أو المحاسـ ـ ـ ــبية أدت إلى زيادة أهمية لجان المراجعة
مثل(:)1
 .1التطور الكبير في األنشطة االقتصادية واتساعها.
 .2تعاظم أهمية شركات المساهمة.
 .3ضعف النظام الرقابي في الشركات المساهمة.
 .4قيام اإلدارة بممارسة ضغوط على المراجع الخارجي حول بعض المسائل.
 .5انتشار الدعاوى القضائية ضد المراجعين خاصة في الواليات المتحدة األمريكية.
 .6توجيه انتقادات ش ـ ـ ـ ـ ــديدة إلى مجلس إدارات الش ـ ـ ـ ـ ــركات المس ـ ـ ـ ـ ــاهمة في الواليات المتحدة
األمريكية.
 .7دور لجــان المراجعــة في الحــد من حــاالت التالعــب وزيــادة فعــاليــة بيئــة الرقــابــة الــداخليــة
وتدعيم استقالل المراجع الخارجي.
 .8حاجة أصـ ــحاب المصـ ــالح في الشـ ــركات إلى آليات إدارية تسـ ــاهم في ضـ ــبط ورقابه أداء
اإلدارة وزيادة الض ـ ـ ـ ـ ــغوط من جانب مس ـ ـ ـ ـ ــتخدمي القوائم المالية على الش ـ ـ ـ ـ ــركات والبنوك
إلظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي بصـ ــورة حقيقية وسـ ــليمة .وقد أشـ ــارت التوصـ ــيات
رقم س ـ ـ ــتة ( )SAS.No.6,1975الص ـ ـ ــادرة عن المعهد األمريكي للمحاس ـ ـ ــبين القانونيين
( )AICFAإلى مهــام لجــان المراجعــة وأهميتهــا في توفير وتهيئــة بيئــة الرقــابــة والمراجعــة
داخل الشركة وفي مساعدة المراجع في الكشف عن األخطاء والتالعب والكشف عن أي
أعمال غير قانونية وفى كتابة تقرير عن أوجه الضعف في بيئة الرقابة الداخلية.
ترجع فكرة لجان المراجعة إلى الواليات المتحدة األمريكية بعد أزمة الكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الكبير
الذي هز الواليات المتحدة األمريكية في أواخر العشـ ـ ـ ـ ـرينات من القرن الماض ـ ـ ـ ــي والذي كان
بمثابة نقطة تحول لالقتصـ ـ ــاد األمريكي والعالمي والذي أثر بدوره على المحاسـ ـ ــبة والمراجعة
وس ــاهم في تطورها بش ــكل كبير وتمثلت األس ــباب الرئيس ــية في هذه األزمة أن القوائم المالية
أصـبحت أداة مضـللة وأصـبحت الحاجة أكبر لمحاسـب قانوني مسـتقل ال تأثير عليه من قبل
 -1محمد سققامي رايققي ،موورروعة المراجعة المتقدمة  -مراجعة اوررتقصررائية قةررائية  -مراجعة األدا البيني -مراجعة
حوممة الشرماا  -جودر المراجعة( ،اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي للطثاعة والنث والتوزيع2011 ،م) ،ص ص -451
.452
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مجلس إدارة الش ـ ـ ـ ــركة باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى ظاهرة اندماج الش ـ ـ ـ ــركات األمريكية ففي عام 1939م
أوصت بورصة نيويورك ألوراق المالية ( )NYSEبلجان المراجعة وأهميتها.

()1

ترجع نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة لجان المراجعة إلى 1940م نتيجة قيام العديد من إدارات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات
بعمليات الغل والتالعب من أجل التأثير على نتائج األعمال حيث قامت هيئة سـ ـ ــوق المال
األمريكية ( Security Exchange Commission (SECباقتراح تشـ ــكيل لجان لمراجعة
عام 1940م كما أوصـت في عام 1972م بأهمية تشـكيل لجان المراجعة من األعضـاء غير
التنفيذيين في شـ ــركات المسـ ــاهمة ،وقد أوصـ ــت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسـ ــبين القانونيين
األمريكي American Institute of Certified Public (AICPA)Accountants
في عام 1967م جميع الشـ ـ ـ ــركات المسـ ـ ـ ــاهمة بتشـ ـ ـ ــكيل لجان المراجعة مكونة من أعضـ ـ ـ ــاء
مستقلين ،ويعد أول تشريع ملزم في الواليات المتحدة األمريكية عندما طلبت بورصة نيويورك
لألوراق المالية )New York Stock Exchange(NYSEعام 1977م من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات
المسـ ــاهمة العامة المدرجة في بورصـ ــة نيويورك تأسـ ــيس لجان مراجعة ليكون شـ ــرطاً لةدراج

في البورصـ ـ ـ ــة لعام 1978م ،حيث أكد رئيس البورصـ ـ ـ ــة في تص ـ ـ ـ ـريح له أن لجان المراجعة
الفعالة تس ــتطيع العمل على تحس ــين التقارير المالية ،وزيادة مص ــداقية التقارير الصـ ـادرة عن
الشركات المساهمة.

()2

يمكن القول أن ظهور لجـ ــان المراجعـ ــة ودورهـ ــا الرقـ ــابي يرجع إلى حـ ــدثين هـ ــامين
بالواليات المتحدة خالل السبعينات هما:

()3

 .1إص ــدار الكونغرس األمريكي لقانون الممارس ــات المالية المنحرفة في الخارجFCPA) ( ،
 raetices Act Questionable PaymentP The Foreign Corruptبعد كثرة
المدفوعات المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك فيها والتي أفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عنها في أوائل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعينات حيث تم إلزام
الشركات:
أ .مســك الســجالت المالية بتفاصــيل معقولة بدقة وعدالة تعكس المعامالت والتصــرفات في
األصول.
 -1د .سققوسققن عثد الفتاح محمد الجود ،دور لجان المراجعة في مكافحة عم ياا غ رريل األموال بالبنوا التجارية ،المجلة
العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد  ، 2ج ،1ير يل 2007م ،ص.116
 -2سققامح محمد ريققا رياض يأمد ،دور لجان المراجعة مأحد دعائم الحوممة في تح ررين جودر التقارير المالية ،المجلة
األردنية في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،7العدد األول  ،كانون الثاني 2011م ،ص .51
 -3ي.د .محمد أسقققين عثد الجليل صقققثيحي ،دراوررراا في المراجعة( ،ألوان  :جامعة ألوان ،جهاز نشققق وتوزيع الكتا
الجامعي  ،الجزء األول2000 ،م)  ،ص .208
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ب .إيجاد نظام كاف للرقابة الداخلية المحاس ـ ـ ــبية يعطي تأكيدات معقولة بأن أهداف مجلس
اإلدارة من هذا النظام قد تحققت.
 .2اقتراح هيئ ـ ــة ت ـ ــداول األوراق الم ـ ــالي ـ ــة ب ـ ــالوالي ـ ــات المتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة Securities
 (SEC)And Exchange Commissionبأن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة الس ـ ـ ـ ـ ــنوي
للمســاهمين على بيان بوجود نظام رقابة داخلية محاســبية كفء خالل الفترة التي يتحدث
عنها التقرير السنوي.
كما أنشــأت إنجلت ار لجان المراجعة لعدة أســباب من أهم هذه األســباب إفالس العديد من
الشــركات ومطالبة المســاهمين والمســتثمرين بتقارير مالية غير مضــللة ورغبة مجالس إدارات
الشركات في تنفيذ سياسات الشركة في وجود رقابة فعالة ونادت عدة جهات في إنجلت ار مثل
بنك إنجلت ار عام 1987م بإنش ــاء لجان مراجعة في الش ــركات المس ــاهمة وفي عام 1991م تم
تش ـ ـ ـ ــكيل لجنة كادبوري  ،Cadbury Reportالتي أوص ـ ـ ـ ــت في نهاية عام 1992م بتكوين
لجان المراجعة في الشركات المساهمة بالكامل خالل عامين.

()1

ثانياً :تطوير تكوين لجان المراجعة:

إن أول ظهور جوهري للجان المراجعة كان في كندا والواليات المتحدة األمريكية فأثناء

السـ ـ ــبعينات من القرن المنصـ ـ ــرف تم تكوين لجان المراجعة في هذين البلدين بشـ ـ ــكل واسـ ـ ــع
نتيجة وجود عديد من الحاالت التي تم اإلعالن فيها عن سـ ـ ـ ـ ـ ــوء إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات أو نتيجة
لســلوك محل شــك في العديد من المنشــآت الكبيرة ،وعلى آثر انهيار أحد الشــركات الضــخمة
في كندا في عام 1965م فقد أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت لجان المراجعة في عام 1971م متطلب قانوني
للش ـ ـ ـ ــركات العامة وفي عام 1973م أص ـ ـ ـ ــبح يوجد مطلب فعال للش ـ ـ ـ ــركات العامة التي يتم
تأسـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ــها في بريطانيا وكولمبيا ومبرر ذلك أن لجان المراجعة قد أصـ ـ ـ ــبحت أحد المالمح
المقبولة عند تأسيس الشركات في كندا.

()2

إن مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح لجان المراجعة بدأ في الظهور في أواخر الثالثينيات 1930م عندما
ش ـ ــجعت بورص ـ ــة األوراق المالية ( )secوكذلك بورص ـ ــة نيويورك ألوراق المالية ()NYSE
على إنش ـ ــاء لجان مراجعة بعد حدوث حالة انهيار ش ـ ــركة )McKesson and Robbins
كما تشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن فكرة إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجان المراجعة قد ارتبط في معظم الدول بحدوث حاالت
 -1د .سوسن عثد الفتاح محمد الجود ،م جع سارق ،ص .117
 -2د .يمين السيد يأمد لطفي ،ف فة المراجعة( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2009 ،م) ،ص.283
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إفالس غير متوقعة في الشركات نتيجة سوء التصرف.

()1

حظي الظهور األول للجان المراجعة في الواليات المتحدة األمريكية في كل من ســوق أســهم
نيويورك ( )NYSEوهيئة تنظيم وتداول األوراق المالية في أواخر الثالثينات كنتيجة لقضية
 McKesson and Robbinsأن اختيار تشـ ـ ــكيل لجان المراجعة قد تم تشـ ـ ــجيعه :بشـ ـ ــكل
مت ازيــد في عــام 1987م عنــدمــا أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اللجنــة القوميــة عن التقرير المــالي المض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــل
( Fraudulent Financial Reportلجنة تريدواي عام 1987م) بأنه يجب تكوين لجان
مراجعة عن طريق كافة الشركات العامة وقد ناقل بنك انجلت ار وسوق األوراق المالية أهمية
تبني الشـ ـ ـ ــركات تلك اللجان وقد تبع تلك التحركات في عام 1988م إلزام الشـ ـ ـ ــركات العامة
المس ـ ـ ـ ـ ــجلة الض ـ ـ ـ ـ ــخمة في المملكة المتحدة بتش ـ ـ ـ ـ ــكيل لجان المراجعة .أن تبني مدخل لجان
المراجعة عن طريق كافة الشركات العامة في المملكة المتحدة قد بلغ أوجه في عام 1992م
عندما قامت لجنة كادبوري بتضـ ــمين تشـ ــكيل لجنة المراجعة من مديرين غير تنفيذيين أقلهم
ثالثة أعضاء.

()2

ثالثاً :مفهوم لجان المراجعة:

تع ــددت اآلراء حول م ــاهي ــة لجن ــة المراجع ــة فمنهـ ـا من يرى أنه ــا ،هي إح ــدى اللج ــان

الرئيسية المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتتمثل المهمة األساسية للجان للمراجعة في التحقق من
كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعالية تنفيذه ثم تقديم التوصـ ـ ــيات التي من شـ ـ ــأنها تفعيل النظام
وتطويره إلى مجلس اإلدارة بما يحقق أهداف الشــركة ،وحماية مصــالح المســاهمين وأصــحاب
المصالح األخرى بكفاءة عالية.

()3

تعتبر لجنة المراجعة إحدى لجان مجلس اإلدارة التي تتولى القيام ببعض مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليات
المجلس ومهمة اللجنة هي مس ـ ــاعدة اإلدارة في أداء مهامها الرقابية التي هي جزء أس ـ ــاس ـ ــي
من العملية اإلدارية ،وليسـ ــت فقط لخدمة المسـ ــاهمين وانما لخدمة الشـ ــركات المسـ ــاهمة ككل
التي ينعكس أداؤها على جميع األطراف المعنية.

()4

 -1عوض سالمة ال أيلي ،م جع سارق  ،ص.12
 -2د .يمين السيد يأمد لطفي ،ف فة المراجعة ،م جع سارق ،ص .284
 -3د .سققققققوزان جمال الدين عثد ال أمن ،مدى التفاعل بين لجان المراجعة والمراجعة الداخ ية وأثر ذلك ع ى فعالية
اإلجرا اا الحاممة في الشررررررماا الم رررررا مة المصررررررية ،المجلة المصققققق ية للدراسقققققال التجارية ،كلية التجارة ،جامعة
المنصورة ،المجلد  ،28العدد 2004 ،4م ،ص .111
 -4ي.د .محمد أسني عثد الجليل صثيحي ،م جع سارق  ،ص.217
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عرفـ ـ ــت الهيئـ ـ ــة الكنـ ـ ــديـ ـ ــة للمحـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبين الق ـ ـ ـانويين 1992م ( The Canadian
 (CICAInstitute of Charteredلجنة المراجعة بأنها " لجنة مكونة من مدراء الش ـ ـ ـ ــركة
مرجعة القوائم المالية السـ ـ ـ ـنوية قبل تس ـ ـ ــليمها إلى مجلس اإلدارة
الذين تتركزمس ـ ـ ــئولياتهم في ا
لمرجعين ومجلس اإلدارة وتتلخص نشـ ـ ـ ـ ـ ـاطاتها في
لمرجعة كحلقة وص ـ ـ ـ ـ ــل بين ا ا
وتعد لجنة ا ا
لمرجعة وكذلك الرقابة الداخلية للشـ ـ ـ ـ ـ ـركة
مرجعة ترش ـ ـ ـ ـ ــيح الم ارجع الخارجي ونطاق ونتائج ا ا
ا
وجميع المعلومات المالية المعدة للنشر ،بينما عرفت بأنها "لجنة مكونة من ثالثة إلى خمسة
مـدراء غير مكلفين بـالمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوليـات التنفيـذيـة لةدارة المـاليـة ومن أهم أعمـالهـام ارجعـة القوائم
لمرجعة من
المالية والتأكد من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والمحاس ـبية للش ـركة ونتائج ا ا
لمرجع
لمرجع الداخلي والخارجي واعطاء التوص ـ ـ ـ ـيات بشـ ـ ـ ــأن ترشـ ـ ـ ــيح وتحديد أتعاب ا ا
قبل ا ا
الخارجي".

()1

لمرجعة بأنها عبارة عن مجموعة من ثالثة أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء على األقل
يمكن تعريف لجنة ا ا
من أعضـ ـاء مجلس اإلدارة المسـ ـتقلين غير التنفيذيين ويمتلك أحد أعضـ ـائها على األقل خبرة
كافية أو محاسـ ـ ـ ـبية ،وتش ـ ـ ــكل هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ،وبحكم عملها دليل مكتوب
يبين بوضوح مسؤولياتها وطرق القيام بهاكما تمتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام بمهامها.
لمرجعة كاآلتي:
أورد أحد الباحثين عدة تعريفات للجنة ا ا

()2

()3

 .1عرفها الفيومي بأنها هي" :لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة الش ـ ـ ـ ــركة تتكون أس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـاً من
أعضاء مجلس اإلدارة من غير العاملين بها".

 .2عرفت بأنها "لجنة فرعية يقوم بتش ــكيلها مجلس إدارة الش ــركة وتتكون بش ــكل أس ــاس ــي من
أعضـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ويتراوح عدد أعضـ ـ ـ ــاء هذه اللجنة في الغالب بين
ثالثة إلى خمســة أعضــاء ويقتصــر دورها على تقديم توصــياتها لمجلس اإلدارة من خالل
تقارير تقدم بصفة دورية لمجلس إدارة الشركة وليس لديها سلطة اتخاذ القرار".
هي "لجنة يتم تعيين أعض ـ ـ ـ ـ ـائها عن طريق الش ـ ـ ـ ـ ـركة من األعض ـ ـ ـ ـ ـاء غير التنفيذيين
لمرجع الخارجي للش ـ ـركة وفي نفس
بمجلس اإلدارة وتعتبر قناة اتص ـ ـال بين مجلس اإلدارة وا ا

 -1د .مجدي محمد سققققامي ،دراوررررة تح ي ع ل عبقة بين فعالية لجان المراجعة ومخاطر المراجعة ،المجلة العلمية للتجارة
والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،المجلد األول  ،العدد األول2011 ،م ،ص.237
 -2سامحمحمد ريا رياض يأمد ،م جع سارق  ،ص.51
 -3د .أس قن عثد الحميد العطار ،دراوررة اختبارية لمدى م ررا مة لجان المراجعة في دعم اوررتقبلية المراجع الخارجي،
مجلة الثحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،المجلد  ،25العددان األول والثاني ،يناي ويونيو 2003م ،ص.57
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الوقت لها دور رقابي على جميع عمليات الشركة".

()1

تعرف أيضـ ـ ـ ـ ـاً "بأنهالجنة منبثقة من مجلس إدارة الشـ ـ ـ ـ ـركة وتقتص ـ ـ ـ ــر عضـ ـ ـ ـ ـويتها على

األعضـ ـ ـ ـ ـاء غير التنفيذيين أو غالبيتهامن األعضـ ـ ـ ـ ـاء غير التنفيذيين ومسـ ـ ـ ـ ـئوليتها يجب أن

المرجع
ملمرجعة المبادئ والس ـ ـ ـياسـ ـ ــات المحاس ـ ـ ـبية المطبقة داخل الش ـ ـ ـركة واالجتماع ب ا
تش ـ ـ ـ ا
لمرجعة وأيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً التأكيد على مالئمة نظم الرقابة
الخارجي ومناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــته حول نتيجة عملية ا ا
المالية بالشـ ـ ـ ـركة ،وأورد نفس الباحث بأنهالجنة منبثقةمن مجلس إدارة الش ـ ـ ــركة وعضـ ـ ـ ـويتها
لمرجعة
قاصــرة فقط على األعضـاء غير التنفيذيين والذين لديهم خبرة في مجال المحاسـبة وا ا
لمرجعة
مرجعة وظيفتي ا ا
وتكون مس ـ ـ ـ ـئولة عن اإلش ـ ـ ـ ـراف على عملية إعداد القوائم المالية و ا
مرجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.
الخارجية والداخلية و ا

()2

كم ــا يعرفهـ ـا آخر ب ــأنهـ ـا "لجن ــة مكون ــة من ثالث ــة إلى خمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـدراء غير مكلفين
امرجعة القوائم المالية ،وكذلك التأكد
بالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئوليات التنفيذية لةدارة المالية ومن أهم أعماله ا
لمرجعة من قبل المراجع
من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والمحاسـ ـ ـبية للشـ ـ ـركة ونتائج ا ا
الداخلي والخارجي واعطاء التوصيات بشأن ترشيح وتحديد أتعاب المراجع الخارجي".

()3

من خالل التعاريف السـ ــابقة يتضـ ــح للباحث أن هنالك ثالث خصـ ــائص مميزة للجان
المراجعة :هي(:)4
 .1لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة.
 .2عضـ ـ ــويتها قاص ـ ـ ـرة فقط على األعضـ ـ ــاء غير التنفيذيين والذين يتوافر لديهم درجة عالية
من االستقاللية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة.
 .3مس ـ ـ ــئولية لجنة المراجعة تتعلق بمراجعة عمليات إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات
المراجعــة الــداخليــة والخــارجيــة ومــدى االلتزام بتطبيق قواعــد حوكمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات داخــل
الشركة.
رابعاً :الحاجة إلى العمل بنظام لجان المراجعة:

من المفروض أن يحصل مجلس اإلدارة على قدر كافي من المعلومات عن المنظمة

 -1ممدوح يرو المعود ،دور المراجعة الداخ ية في حوممة الشرررررماا( ،الداه ة :المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ،المؤتم
الع ري األول  -التدقيق الدادلي في إطار أوكمة الش كال ،الفت ةمن  26-24سثتمث 2005م) ،ص.327
 -2محمقد ال ملي يأمقد ،دور لجران المراجعرة في ليرادر مفرا ر وفعراليرة المراجعرة الخرارجيرة ،مجلقة الثحوث التجقار ية
المعاص ة ،كلية التجارة رسوهاج ،جامعة جنو الوادي ،المجلد األول  ،العدد  ،2ديسمث 2001م ،ص .1
 -3عوض رن سققققققالمة ال أيلي ،لجان المراجعة مأحد دعائم حوممة الشرررررررماا ،مجلة جامعة الملك عثد العزيز ،كلية
االقتصاد ،جامعة الملك عثد العزيز ،ال ياض ،المجلد ، 23العدد األول2008 ،م ،ص ص .218-179
 -4الم جع السارق ،ص ص.218-179
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حتى يمكنه اإلشـ ـ ـ ـ ـراف الجيد عليها كما يتم تفويض المهام المعقدة إلى لجان متخصـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـة
يمكن مجلس اإلدارة من التركيز بكفاءة على النواحي المتفرقة من العمل.
يعتبر اختي ــار لجن ــة المراجع ــة من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة ،ومجلس اإلدارة غير
التنفيذيين من العوامل التي تسـ ـ ـ ـ ــاعد في تحقيق اسـ ـ ـ ـ ــتقاللية المراجع ،ويجب أن يكون هؤالء
األعضــاء على قدر عالي من المهارات المالية والمحاســبية ولديهم الرغبة في اإلشـراف على
عملية إعداد التقارير المالية.
تقوم إدارة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نظم رقابية ،وتعتمد في متابعة أداء هذه النظم وتقويم
كف ــايته ــا وف ــاعليته ــا على قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المراجع ــة ال ــداخلي ــة وينطوي تطوير أي رق ــابي على أربع
مس ـ ــئوليات أس ـ ــاس ـ ــية هي" ،وض ـ ــع اإلجراءات الرقابية ،وتطبيقها ،واختبار مدى االلتزام بها،
وتقييمها'' .وهناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الرقابة في المنشأة منها،
النمط اإلداري وأهداف المنشـ ــأة والسـ ــياسـ ــات والمعايير واإلجراءات وهي بطبيعتها تسـ ــلسـ ــلية
ونظ اًر لهذه الطبيعة التكاملية لنظام الرقابة فإن نطاق مس ــئولية المراجع الداخلي يمتد ليش ــمل
فحص جميع مستويات ووسائل الرقابة .وحتى يحقق قسم المراجعة الداخلية أهدافه يجب أن

تكون هناك مجموعة متسقة من المعايير المهنية وتهدف هذه المعايير إلى:

()1

 .1وضع المبادئ األساسية التي تعبر عما يجب أن تكون عليه ممارسة المراجعة الداخلية.
 .2توفير إطار ألداء أنشطة المراجعة الداخلية التي يمكن أن تضيف قيمة للمنشأة.
 .3وضع أساس يمكن استخدامه لتقويم أداء إدارة المراجعة الداخلية.
 .4زيادة إمكانية تحسين عمليات المنشأة.
خامساً :تجارب دولية في تطوير لجان المراجعة:

قدمت العديد من اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهامات التي قامت بها الجهات المهنية في العديد من الدول

لتطوير لجان المراجعة كأحد اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات في تلك الدول منها:
 .1تجربة الواليات المتحدة األمريكية:

س ـ ــاهمت جهات عديدة في تطوير لجنة المراجعة ومن تلك الجهات:بورص ـ ــة نيويورك

لألوراق المالية ( New York Stock Exchange (NYESوهيئة تداول األوراق المالية
( Securities and Exchange Commission (SECوالبورصـ ــة األمريكية في األوراق
 -1عطية صقققالح سقققلطان ،دور لجان المراجعة في دعم حوممة الشررررماا ألغراض اورررتمرار المنشرررأر ،المؤتم الع ري
األول أ ول التدقيق الدادلي في إطار أوكمة الشقققققق كال ،المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ،الفت ة من  24-26ديسققققققمث
2005م ،ص.205
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المالية ( The American Stock Exchange (AMEXوالمجمع األمريكي للمحاس ــبين
القانونيين ( American Institute of Certified Public (AICPAومجمع المراجعين
الداخليين ( Institute of Internal Auditors )IIAولجنة wayTread

()1

 .2تجربة المملكة المتحدة:

تم تش ـ ــكيل لجان المراجعة نتيجة لتزايد حاالت غل اإلدارة وفش ـ ــل الش ـ ــركات وظهور

مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم ح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــات  Corporate Governanceحـ ـ ـي ـ ـ ــث أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت
 CadburyCommitteeفي عام 1992م Committee on the Financial Aspects
 ofCorporate Governanceتقريرها الذي اعترف بأهمية دور لجنة المراجعة في تأكيد
نزاهة القوائم المالية.

()2

 .3تجربة كندا:
تشـ ـ ــكلت لجان المراجعة نتيجة لتزايد حاالت فشـ ـ ــل الشـ ـ ــركات في السـ ـ ــبعينات ،وكان
معظمها نتيجة لفشـل مجالس اإلدارة في رقابة المديرين التنفيذيين وضـعفا بيئة الرقابة وقد تم
تعديل قانون الش ـ ـ ـ ـ ــركات في عام 1975م بحيث أص ـ ـ ـ ـ ــبح من الض ـ ـ ـ ـ ــروري على الش ـ ـ ـ ـ ــركات
المس ــاهمة تش ــكيل لجان مراجعة من ض ــمن مس ــئولياتها الموافقة على القوائم المالية الس ــنوية
قبل تقديمها لمجالس اإلدارات كما أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر المجمع الكندي للمحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبين القانونيين The
) Canadian Institute of Chartered Accountants (CICAفي  1988و2004م
تقريران تضمنا التوصيات اآلتية (:)3
أ .يجب على الشــركات المســاهمة العامة تشــكيل لجان مراجعة تتكون بصــفة أســاســية من
مديرين غير تنفيذيين.
ب .يجب على لجان المراجعة فحصن كل من القوائم المالية السنوية والفترية قبل نشرها.
ج .يجب على لجان المراجعة إعداد تقارير سـ ـ ـ ــنوية تقدم إلى المسـ ـ ـ ــاهمين عن كيفية أدائها
لمسئولياتها.
 .4تجربة مصر:
 -1د .ف ي سقققققد ف ي إر اهيم ،نموذج محاوررررربي مقترح لقياس أثر تطبيق حوممة الشررررررماا ع ى أدا وقيمة الشررررررمة
الم ج ة ببورصة األوراأل المالية المصرية ،رسالة دكتوراه في المحاسثة غي منشوره ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة،
2009م ،ص.57
 -2د .السقققيد يأمد السقققدا ،إطار نظر مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة في الشررررماا الم رررا مة ال رررعودية،
المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا كلية التجارة ،العدد 1995 2م ،ص.17
 -3د .محمد الفيومي محمد ،دراوة أو وب اوتخدام لجان المراجعة بالشرماا المصرية ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل،
كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد األول1994 ،م ،ص .2
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يمكن القول أن هناك لجان للمراجعة بالبنوك والشـ ــركات المقيدة بالبورصـ ــة المص ـ ـرية
حيث نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصري رقم ( )30في 18/6/2022
في المادة رقم ( )7يجب أن يكون لكل ش ـ ــركة مقيدة لها أوراق مالية بجداول البورص ـ ــة لجنة
للمراجعة يختارها مجلس إدارة الشــركة وال يقل أعضــائها عن ثالثة من المشــهود لهم بالكفاءة
والخبرة في مجال أعمال الش ــركة من أعض ــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وبرئاس ــة أحدهم
واذا لم تتوافر لدى الشـ ـ ـ ــركة عدد كاف منهم يتم اسـ ـ ـ ــتكمال عضـ ـ ـ ــوية اللجنة من ذوي الخبرة
ونقوم اللجنة بأعمالها بصـ ـ ــفة مسـ ـ ــتقلة عن إدارة الشـ ـ ــركة وتقدم اللجنة لمجلس إدارة الشـ ـ ــركة
مباشرة تقري اًر شهرياً عن أعمالها يتضمن مقترحاتها وتوصياتها.

()1

سادساً :تجارب دولية في العمل بلجان المراجعة بشأن االستقالل:
 .1تجربة فرنسا:

يجب أن يفهم أن عض ــو مجلس اإلدارة المس ــتقل ليس هو فقط عض ــو مجلس اإلدارة
غير الموظف فقط ولكنه ال تربطه أية رابطة مص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة بها ويعتبر عض ـ ـ ـ ـ ـ ــو مجلس اإلدارة
مسـ ـ ـ ــتقالً عن إدارة الشـ ـ ـ ــركة عندما ال يكون له أية رابطة أو عالقة من أي نوع وبأي شـ ـ ـ ــكل
بالشركة أو مجموعتها بحيث تهدد ممارسته أو ممارستها للتقدير الحر ومبدأ استقالل عضو

مجلس اإلدارة ال يتعارض مع مبدأ مجلس اإلدارة الموظفين فحسـ ــب بل أنه يتعارض مع أي
عضو مجلس إدارة له أي نوع من المصلحة الخاصة في الشركة سواء كمساهم أو كمورد أو
كعميل.

()2

 .2تجربة بلجيكا:
يمكن أن يعتبر المدير مستقالً إذا كان هو أو هي:

()3

أ .ليس عضـواً في اإلدارة التنفيذية أو في مجلس اإلدارة في الشـركات المشـتركة ولم يشـغل
أيا من تلك المناصب في خالل السنة الماضية.

ب .ليس له أية روابط عائلية مع أي من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة الموظفين قد تتدخل في
ممارسته لتقديره المستقل.
 -1د .ف يد محمد ف يد إر اهيم ،م جع سارق  ،ص.59
 -2عائده عثمان عثد  ،دور جودر المراجعة في رفع مفا ر وفاع ية الحوممة من منظور لجان المراجعة ،رسقققققققالة
دكتوراه في المحاسثة غي منشوره ،كلية الدراسال العليا ،جامعة النيلين2011،م ،ص .212
 -3أسقققن الطيع عثد دالد ،فعالية لجان المراجعة في حوممة الشررررماا وأثر ا في تح رررين جودر مع وماا التقارير
المالية المنشورر ،رسالة دكتوراه في المحاسثة غي منشوره ،كلية الدراسال العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،
2010م ،ص.70
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ج .ليس عض ـ ـوا باإلدارة التنفيذية أو مجلس اإلدارة ألي من كبار المسـ ــاهمين المسـ ــيطرين،
ولم يتم اختياره بناء على ترشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح من أيهم وليس له أية تعامالت أو أعمال مالية أو
عالقات أخرى مع أي منهم.
د .ال يعمل مورداً لس ـ ـ ـ ــلع أو لخدمات ذات طبيعة تتداخل مع ممارس ـ ـ ـ ــته للتقدير المس ـ ـ ـ ــتقل
وليس عضواً في ذات المنشأة التي أتى منها مستشار أو استشاري الشركة.

 .3تجربة أستراليا:

من األفضـ ـ ــل أن يكون أغلب أعضـ ـ ــاء مجلس اإلدارة غير الموظفين مسـ ـ ــتقلين ليس

فقط عن اإلدارة بل عن أي تأثير خارجي أخر يمكن أن يشــتت قدراتهم عن العمل لمصــلحة
الشـ ـ ــركة ككل ومن المحتمل أن يتحقق االسـ ـ ــتقالل بدرجة أكبر عندما يكون عضـ ـ ــو مجلس
اإلدارة.

()1

أ .ليس من كبار المساهمين في الشركة.
ب .لم يعين في أية وظيفة تنفيذه بالشركة في خالل بضع السنوات الماضية.
ج .لم يتم استبقاؤه كمستثار مهني في الشركة.
د .لم يكن من كبار الموردين لتشركه أو من كبار عمالئها.
ه .ليس له أية عالقة تعاقدية هامة مع الشركة بخالف كونه عضوا بمجلس اإلدارة.
 .4تجربة البرازيل:

يعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقالً إذا توفرت في الشروط التالية:

()2

أ .لم يكن له أي ارتباط بالش ـ ـ ـ ـ ــركة بجانب منص ـ ـ ـ ـ ــبه في مجلس اإلدارة وملكيته ألس ـ ـ ـ ـ ــهم
الشركة.

ب .لم يكن قط موظفا بالشركة أو أي من الشركات التابعة أو الشركات معها.
ج .لم يكن يقدم أية خدمات أو منتجات إلي الشركة.
د .لم يكن موظفاً لدى أية شركة تقدم خدمات أو تورد منتجات هامة إلي الشركة.

ه .لم يكن زوجا أو قريبا من الدرجة األولى أو الثانية ألي موظف أو مدير أو المراقب
العام.

و .لم يكن يتلقى أية مبالغ أو أتعاب من الش ـ ـ ــركة بخالف مكافأة أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة
 -1عائدة عثمان عثد  ،م جع سارق ،ص.212
 -2أسن الطيع عثدا دالد ،م جع سارق ،ص.71
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وكوبونات أرباح األسهم إذا ما كان مساهماً.

سابعاً :آلية لجنة المراجعةAudit Committee mechanism :

حظيـت لجنـة المراجعـة بـاهتمـام بـالغ من الهيئـات العلميـة الـدوليـة المتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

والباحثين وخاص ــة بعد اإلخفاقات واالض ــطرابات المالية في كبرى الش ــركات العالمية ويرجع
هذا االهتمام للدور التي يمكن أن تلعبه لجنة المراجعة كآلية من آليات حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات
الداخلية في زيادة الثقة والشـ ـ ــفافية في المعلومات المالية التي تفصـ ـ ــح عنها الشـ ـ ــركات وذلك
من خالل دورها في المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ف ي التأكد من أن إعداد التقارير المالية تم وفقأ للمعايير
المحاســبية المتبعة واش ـرافها على وظيفة المراجعة الداخلية بالشــركات ودورها في دعم وظيفة
المراجعة الخارجية وزيادة االسـ ـ ـ ـ ــتقاللية لها وأيض ـ ـ ـ ـ ـاً أهميتها في التأكيد على االلتزام بمبادئ

حوكمة الشـ ــركات وهو األمر الذي أدى إلى قيام البورصـ ــات المالية بمطالبة الشـ ــركات التي
تسجل أسهمها بها بإنشاء لجنة المراجعة.

()1

مما ســبق يرى الباحث إن وجود لجان المراجعة في مجالس اإلدارة أصــبحت ضــرورة
وذلك نســبة للتطور المطرد في األنشــطة االقتصــادية واتســاعها وضــعف النظام الرقابي وقيام
اإلدارة بممارسة ضغوط على المراجع الخارجي حول بعض المسائل مثل اإلنتقادات الشديدة
التي وجهت إلى مجلس إدارة الش ـ ـ ـ ــركات ودور لجان المراجعة في الحد من حاالت التالعب
وزيادة فعالية بيئة الرقابة الداخلية وتدعيم إستقالل المراجع الخارجي.

 -1ي .د .وجدي أامد أجازي ،مؤتراا تح ين فعالية لجان المراجعة وأثر ا في تفعيل الحوممة الجيدر ل شرماا ،مجلة
الثحوث اإلدارية ،يكاديمية السادال للعلوم اإلدارية ،العدد 2007 ، 3م) ،ص.100
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المبحث الثاني
أهداف وأهمية ووظائف ودستور وخصائص لجان المراجعة
أوالً :أهداف لجان المراجعة:

تتمثل أهداف لجان المراجعة فيما يلي:

()1

 .1دعم مصداقية القوائم المالية السنوية التي يتم مراجعتها لضمان اإلفصاح والشمولية لهذه
القوائم.
 .2توفير قناة اتصال فعالة بين اإلدارة والمراجع الخارجي وبين اإلدارة واألعضاء الخارجيين
)غير التنفيذيين) في مجلس اإلدارة وتدعيم اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجعين الداخليين وزيادة فعالية
المراجعة الخارجية.
 .3زيادة االعتماد والش ـ ـ ــفافية في المعامالت والتقارير المحاس ـ ـ ــبية التي تص ـ ـ ــدرها الش ـ ـ ــركات
لألطراف الخارجية.
 .4العمل على توفير التناس ـ ـ ـ ـ ــق في المعلومات المتوافرة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة الداخليين
والخارجيين لزيادة فعالية ومقدرة األعضاء الخارجيين على رقابة تصرفات اإلدارة.
 .5اعتماد تعيين المراجع الخارجي واستم ارره في مراجعة سجالت وحسابات الشركة وقوائمها
المالية.
 .6مساندة المديرين للقيام بمسئولياتهم على أكمل وجهه.
 .7التأكد من التزام الشــركة بالممارســات القانونية الســليمة لألعمال ومســايره جميع معامالتها
ألخالقيات مزاولة األعمال وتقصى الحقائق عن أية مخالفات قانونية أو أخالقية.
ويري احد الباحثين أن لجنة المراجعة تهدف إلى اإلشـ ـ ـراف على متابعة أعمال المراجع
الخارجي والداخلي ونقصـ ـ ـ ـ ــي الحقائق عن الموضـ ـ ـ ـ ــوعات التي يكلف بها مجلس اإلدارة وأن
الهدف النهائي للجنة المراجعة هو زيادة قوة القوائم المالية.

()2

ثانياً :أهمية إنشاء لجان المراجعة:

ال شـ ــك أن أهمية إنشـ ــاء لجان المراجعة ترجع إلى المنافع المتوقعة منها والتي يمكن

أن تق ــدمه ــا إلى جميع األطراف من مجلس إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ــة والمراجع الخ ــارجي وال ــداخلي
وأص ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ــالح ويوض ـ ـ ــح الش ـ ـ ــكل التالي رقم ( )1/2/1الجهات المس ـ ـ ــتفيدة من لجنة
 -1د .محمد ال ملي يأمد ،م جع سارق  ،ص.8
 -2د .أسن عثد الحميد العطار ،م جع سارق ،ص .5
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المراجعة:
شكل رقم ()1/2/1

الجهات المستفيدة من لجنة المراجعة
مجلس اإلدارة

 .1توفير الموارد

 .2تفعيل المراجعة الداخلية
 .3زيادة االستقاللية

 .1تدعيم االستقاللية

أهمية إنشاء لجنة المراجعة

المراجع

 .2تحديد األتعاب

الخارجي

 .3حل المشاكل مع اإلدارة
 .4مراجعة التقارير

المراجع

 .1مساعدة األعضاء التنفيذيين

الداخلي

 .2االتصال الجيد مع مجلس اإلدارة

األطراف

 .1زيادة الشفافية.
 .2االلتزام بحوكمة الشركات

الخارجية

 .3الوفاء بمتطلبات البورصات

المصدر :محمد مصطفى سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري( ،اإلسكندرية :الدار
الجامعية2006 ،م) ،ص .145

من الش ـ ـ ــكل ( )1/2/1يمكن إيض ـ ـ ــاح المنافع المتوقعة من لجنة المراجعة لكل طرف
من األطراف السابقة كما يلي:
 .1أهمية لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة:

إن إنش ـ ـ ــاء لجنة المراجعة يؤدي إلى مس ـ ـ ــاعدة أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في

تنفيذ مهامهم ومسئولياتهم وخاصة فيما يتعلق بنواحي المحاسبة والمراجعة ،وذلك عن طريق
دور لجنة المراجعة في تحس ـ ـ ـ ـ ــين االتص ـ ـ ـ ـ ــال بين اإلدارة والمراجع الخارجي وذلك من خالل
االجتمــاع بــالمراجع الخــارجي أثنــاء وفي نهــايــة عمليــة المراجعــة وتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــل نتيجــة هــذه
االجتماعات إلي مجلس اإلدارة والمسـ ـ ـ ــاعدة في حل المشـ ـ ـ ــاكل التي قد يواجهها المراجع مع
إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية ،ومن ناحية أخرى فإن وجود لجنة
المراجعة يؤدي إلي تحسين االتصال بين مجلس اإلدارة وادارة المراجعة الداخلية األمر الذي
يدعم دورها واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالليتها ويجعل مجلس اإلدارة على دراية تامة بالمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل التي تواجهها
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المراجعة الداخلية ،واألكثر من ذلك أن قيام لجنة المراجعة بتقديم الحلول المناسـ ـ ـ ـ ــبة لمجلس
اإلدارة يؤدي إلى تفعيل الدور الرقابي واإلشرافي له تجاه وظيفة المراجعة الداخلية.

()1

 .2أهمية لجنة المراجعة للمراجع الخارجي:

من المعروف أن مهنة المراجعة الخارجية قد تعرضـ ــت للعديد من االنتقادات المتعلقة

بفاعليتها ،وهذا األمر أدى إلي قيام الهيئات العلمية والعالمية بتقديم حلول من شـ ـ ــأنها تفعيل
الدور الذي تلعبه ،ومن هذه الحلول االهتمام بالدور الذي تلعبه لجان المراجعة في تدعيم
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللية المراجع الخارجي بالش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل الذي يؤدي إلي قيام المراجع الخارجي بمهامه دون
ضغط أو تدخل من إدارة المنشأة ،وفي هذا الصدد قام مجلس معايير المراجعة في الواليات
المتحدة األمريكية بإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مجموعة من المعايير المتعلقة بدور لجان المراجعة في عملية
المراجعة الخارجية ،وحددت هذه المعايير مجموعة من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليات للجان المراجعة تجاه
المراجع الخارجي منها:

()2

أ .دور لجان المراجعة في تغيير المراجع الخارجي.
ب .دور لجان المراجعة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.
ج .دور لجان المراجعة في حل المشاكل التي تنشأ بين المراجع الخارجي وادارة الشركة.
د .دور لجــان المراجعــة في زيــادة تفــاعــل المراجع الخــارجي بــإدارة المراجعــة الــداخليــة في
المنشأة.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.أهمية قيام لجان المراجعة بمراجعة القوائم المالية نصــنف الســنوية والســنوية ،وذلك قبل
توقيعها من قبل مجلس اإلدارة.

من خالل المس ـ ـ ـ ــئوليات الس ـ ـ ـ ــابقة يتض ـ ـ ـ ــح أن للجنة المراجعة دور هام في زيادة فاعلية

واس ـ ـ ـ ــتقاللية المراجع الخارجي ،وهذا س ـ ـ ـ ــوف يؤدي بدوره إلى زيادة جودة المراجعة الخارجية
بالش ـ ــكل الذي يؤدي إلى زيادة ثقة اإلطراف الخارجية في تقرير المراجع الخارجي وفى مهنة
المراجعة بصفة عامة.
 .3أهمية لجان المراجعة للمراجعة الداخلية:
إن إنشـ ـ ــاء لجان المراجعة أدى إلى وجود العديد من المنافع لقسـ ـ ــم المراجعة الداخلية
 -1د.عوض سققققالمة ال أيلي ،لجان المراجعة مأحد دعائم حوممة الشرررررماا( ،الداه ة :المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية
المؤتم الع ري األول ،الفت ة من  26-24سثتمث 2005م) ،ص145
 -2زك يا عثده السققيد يأمد ،مقوماا تفعيل لجنة المراجعة في تن رريق العبقة بين آلياا الحوممة في ترررماا الم ررا مة
المصرية ،مجلة الدراسال والثحوث التجارة ،كلية التجارة ،جامعة رنها ،العدد األول2006 ،م ،ص.924
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وتوفير الموارد الالزمة له واالجتماع بهم لحل المشـ ــاكل التي قد تنشـ ــأ بين المراجعة الداخلية
وادارة المنشـ ـ ــأة وال شـ ـ ــك إن هذا كله سـ ـ ــوف يؤدي في النهاية إلى زيادة االسـ ـ ــتقاللية وتفعيل
الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية بالمنشأة .أشارت العديد من األبحاث العلمية التي قامت
بد ارس ـ ـ ــة العالقة بين لجان المراجعة وادارة المراجعة الداخلية إلى تأكيد أهمية لجان المراجعة
في زيادة فعالية المراجعين الداخليين وزيادة اس ـ ـ ــتقالليتهم حتى يمكنهم من تنفيذ مس ـ ـ ــئولياتهم
الرقابية.

()1

 .4أهمية لجان المراجعة لإلطراف الخارجية:

ال ش ــك أن إنش ــاء لجان المراجعة داخل الش ــركات س ــوف يؤدي إلى زيادة اإلفص ــاح

والشـ ـ ــفافية في المعلومات والتقارير المحاسـ ـ ــبية التي تصـ ـ ــدرها الشـ ـ ــركات لألطراف الخارجية
فوجود لجنة مســتقلة تقوم بعملية اإلش ـراف على إعداد التقارير المالية وعلى تدعيم اســتقاللية
ودور كــل من المراجعــة الــداخليــة والخــارجيــة والتــأكيــد على االلتزام بتطبيق قواعــد حوكمــة
الشـ ــركات ،سـ ــوف يؤدي هذا بالتأكيد إلى زيادة ثقة المسـ ــتثمرين واألطراف الخارجية األخرى
التي تبنى ق ارراتها على المعلومات المالية التي تص ـ ــدرها الش ـ ــركات ،بل واألكثر من ذلك أن
العديد من البورصـ ــات المالية العالمية تطالب اآلن الشـ ــركات المسـ ــجلة بها ضـ ــرورة أن تقوم
لجان المراجعة بإص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار تقرير خاص بها ويرفق ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن القوائم المالية وتقرير المراجع
الخارجي ،تبين فيه لجنة المراجعة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليات التي قامت بتنفيذها خالل الفترة ورأيها في
اإلفصــاح عن المعلومات والتقارير المحاســبية ،وال شــك أن هذا ســوف يؤدي إلى زيادة درجة
الثقة في هذه التقارير لألطراف الخارجية.

()2

بينما يري أحد الباحثين ترجع أهمية لجان المراجعة لالعتبارات التالية:

()3

أ .مسـ ــاعدة أعضـ ــاء مجلس اإلدارة في أداء بعض مهامهم ومسـ ــئوليتهم القانونية عن إدارة
الشركة.
ب .إعط ــاء رأي ب ــدي ــل في أمور الرق ــاب ــة وادارة المخ ــاطر عن ذل ــك التي ترفعه ــا المراجع ــة
الداخلية أو أي جهة أخرى.
ج .التأكد من أن المراجعة الداخلية مدعمة بالكفاءات الالزمة وأن لها الوضـ ـ ـ ـ ـ ــعية المعترف
 -1د .محمد مصقققققطفم سقققققليمان ،حوممة الشررررررماا ومعالجة الف ررررراد المالي واإلدار ( ،اإلسقققققكندرية :الدار الجامعية،
2006م) ،ص.148
 -2الم جع السارق ،ص.148
 -3أسن عثد الحميد العطار ،م جع سارق ،ص ص .60-59
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بها لدى العاملين بالشركة.
د .زيــادة الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالليــة للمراجعين الخــارجيين عن طريق ترتيــب اللقــاءات
والمناقشات بصورة مستقلة عن اإلدارة العليا.
ه .تمكين أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين من المش ـ ـ ـ ــاركة في إعطاء رأي مس ـ ـ ـ ــتقل
وتأدية دور إيجابي.
المهام األساسية للجنة المراجعة:

ويمكن تلخيص المهام األساسية للجنة المراجعة علي النحو التالي:

()1

 .1مسـ ـ ـ ــاعدة مجلس اإلدارة في النهوض بمسـ ـ ـ ــتوياته القانونية عن إدارة الشـ ـ ـ ــركة وتجاه حملة
األسهم بالحد من األخطار الجوهرية في التقارير المالية سواء المنشورة أو غير المنشورة.
 .2الحد من الغل ومخالفة القوانين واللوائح بما فيها المسئوليات األخالقية والبيئية.
 .3رفع كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية والخارجية.
 .4تحس ـ ـ ـ ــين جودة التقارير المالية وزيادة درجة الثقة في المعلومات المالية وكفاية اإلفص ـ ـ ـ ــاح
المحاسبي.
 .5الحد من حالة المعلومات الزائدة عن الحد وتحقيق اقتصاديات المعلومات.
 .6التخفيف من حدة آثار مشـ ـ ـ ـ ــكلة الوكالة بمسـ ـ ـ ـ ــاهمتها في تحقيق التناسـ ـ ـ ـ ــق في المعلومات
المتوافرة والمعــدة من قبــل اإلدارة مع احتيــاجــات األطراف الخــارجيــة وبــالتــالي التخفيف من
ظاهرة عدم تماثل المعلومات.
 .7اإلش ـراف على أداء اإلدارة بهدف التحقق من االلتزام بالممارســات القانونية الســليمة ومدى
مطابقتها لألخالقيات واألعراف والقوانين.
 .8المساهمة في تطوير السياس ات المحاسبية وزيادة فاعلية النظم المحاسبية وشفافية التقرير
المالي.
ثالثاً :وظائف لجان المراجعة:

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في ضمان المساعدة للحصول على جودة عالية

للتقارير المالية وذلك بتخفيض ممارسـ ـ ــات إدارة األرباح غير الشـ ـ ــرعية عن طريق تقييم قدرة
المراجع الخارجي واستقالله وبواسطة إجراء مناقشات مع إدارة الشركة والمراجعين الخارجيين
 -1نورة محمد عثد الموعد ،تفعيل دور لجان المراجعة وقواعد الحوممة في الحد من المخاطر المالية في البنوا
التجارية الكويتية ،المجلة العلمية للثحوث والدراسققققققال ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان ،العدد  ،2الجزء،2
2011م) ،ص.24
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عن الس ــياس ــات والمبادئ المحاس ــبية حيث تعد لجنة المراجعة بمثابة المراقب النهائي لعملية
إعــداد التقــارير المــاليــة للتحقق من خلوهــا من األخطــاء واالنح ارفــات .وقــد حــدد دليــل قواعــد
ومعايير حوكمة الشركات وظائف لجنة المراجعة فيما يلي:

()1

 .1تقييم كفاءة المدير المالي وباقي أفراد اإلدارة المالية الرئيسين.
 .2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
 .3د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القوائم المالية قبل عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها على مجلس اإلدارة واإلدالء برأيها وتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياتها
بخصوصها.
 .4دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 .5دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي واإلدالء بمالحظاتها عليها.
 .6دراسة مالحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
 .7تقييم مؤهالت وكفاءة أداء واستقاللية المراجع الخارجي واقتراح تعيينه وتحديد أتعابه.
 .8اعتماد قيام المراجع الخارجي بعمليات إضافية والموافقة على أتعابه عنها.
 .9دراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة الداخلية وكفاءتها وقدراتها.
.10

دراسة تقارير المراجعة الداخلية واإلجراءات التصحيحية لها.

رابعاً :دستور لجنة المراجعة:The Audit Committees Constitution:

يكتسب عمل رئيس لجنة المراجعة أهمية كبيرة ،وهذا العمل ال يجب أن يدخل ضمن

اختص ـ ــاص ـ ــات رئيس مجلس اإلدارة لذلك فإن لجنة المراجعة في حاجة إلى دس ـ ــتور رس ـ ــمي
لتمكينها من الوفاء بدورها بشكل فعال .ويمكن أن يحتوي هذا الدستور على مايلي:
 .1الدور األساسيPrincipal Role :

ذلــك أن يتم تقرير لجنــة المراجعــة عن طريق مجلس اإلدارة وأن يقــدم المجلس الــدعم

للجنة للوفاء بواجبها في اإلش ـ ـ ـ ـ ـراف على الناحية المهنية والنزاهة لمراجعة الحسـ ـ ـ ـ ــابات وادارة
المخاطر والرقابة الداخلية ووسـ ــائل االتسـ ــاق مع القوانين واللوائحوممارسـ ــات التقارير المالية.
وعلى اللجنة أن تقدم لمجلس اإلدارة التقرير الس ــنوي عن أداء الرقابة الداخلية وأداء المراجعة
الداخلية والمراجعة الخارجية وممارسات التقدير.
 .2عضوية اللجنةMembership :
 -1سامح محمد ريا رياض يأمد ،م جع سارق ،ص.52
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يعين مجلس اإلدارة أعضــاء اللجنة ويجب أن يكون األعضــاء مســتقلين أي ال يقوموا
بأي عمل تنفيذي .ويجب النظر في مدى اس ـ ــتقاللية أعض ـ ــاء اللجنة مرة س ـ ــنويا على األقل،
ويجب اإلفص ـ ــاح عن أية أمور تتداخل مع اس ـ ــتقاللية أي عض ـ ــو من أعض ـ ــاء اللجنة وعلى
األعضاء االستمرار حتى نهاية مدة تعيينهم وال يتم اختيارهم ألكثر من فترتين.
 .3الكفاءة Competence :

ينبغي تجهيز لجنة المراجعة بالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ،ويتضمن هذا

التجهيز عملية االختيار والتدريب وتنمية المهارات والسـ ـ ـ ــماح بالدخول على المعلومات وثيقة
المعلمة وعلى الشـ ــركة تحديد مجموعة من الكفاءات والمؤهالت التي تطبق على كل عضـ ــو
لجنة مراجعة يتم اختياره.
 .4االجتماعات Meetings :
يجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها أربعة مرات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوياً على األقل والبد من

حضــور جميع األعضــاء الجتماعات اللجنة ما لم يكن هناك ظروف اســتثنائية ،وال يجب أن

يكون ألعضـ ــاء اللجنة مواقع أخرى في مجالس إدارات الشـ ــركات حتى ال تتداخل مع قدرتهم
على حضور اجتماعات لجنة المراجعة ،وجميع األوراق التي سوف تناقل يتم تقديمها مقدما
ألعضاء اللجنة.
 .5التقاريرReport :
تقدم لجنة المراجعة توصـ ـ ـ ــيات إلي مجلس اإلدارة وتقدم صـ ـ ـ ــورة من محاضـ ـ ـ ــرها إلى
أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجلس ،وتكون لجنة المراجعة غير مقيدة في االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بالمراجع الخارجي أو
المراجع الداخلي أو أي مسئول وأن يكونوا قادرين على لقاء هؤالء.
 .6السلطاتAuthorities :
يحق ألعضــاء لجنة المراجعة الحصــول على جميع ســجالت الشــركة ومعلوماتها كلما
كان ذلك ضرورياً للوفاء بالتزاماتها
 .7التطويرDevelopment :

يجب أن تضـ ــع لجنة المراجعة معايير واضـ ــحة لتطوير أدائها يعدها خبير ،وتعد من

مجلس اإلدارة ،حينئــذ يجــب على اللجنــة أن تعــد تقري اًر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـاً عن مــدى وفــائهــا بــالمعــايير
الموض ــوعة لتقييم أدائها وأن يش ــمل تقريرها إلى مجلس اإلدارة النتائج مما س ــبق يرى الباحث
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بأن لجنة المراجعة حظيت باهتمام وأض ــح من قبل الدول األجنبية وبعض الدول العربية ،إال
أنها في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان لم تحظى باهتمام كما في الدول األخرى وما زال تكوينها اختيارياً من

بعض البنوك والش ـ ـ ــركات التي أدركت أهمية لجان المراجعة في الرقابة على أعمال الش ـ ـ ــركة

ولكن مع تطبيق سـ ـ ــياسـ ـ ــة الخصـ ـ ــخصـ ـ ــة وزيادة دور القطاع الخاص في االقتصـ ـ ــاد القومي
للسـ ــودان .وجهود الباحثين المسـ ــتمرة في توضـ ــيح الدور المهم الذي تلعبه لجان المراجعة في
رفع كفاءة الرقابة واإلشراف على الشركات المساهمة سيشجع الشركات والمؤسسات والبنوك
على تكوين هذه اللجان.
خامساً :خصائص لجنة المراجعة:

إن خصائص لجنة المراجعة تتمثل في اآلتي:

()1

 .1استقاللية أعضاء لجنة المراجعة:
في الواقع العملي يوجد هنالك ش ـ ــبه إنفاق على ض ـ ــرورة أن تقتص ـ ــر عض ـ ــوية لجان
المراجعة على األعضــاء غير التنفيذيين وذلك لما لهم من اســتقاللية عن إدارة المنشــأة حيث
أن مقدرة أعضــاء مجلس اإلدارة في الرقابة على إدارة المنشــأة تتأثر بدرجة كبيرة على درجة
االســتقاللية المتوافرة في األعضــاء ،وقد عرفت بورصــة نيويورك لألوراق المالية عضــو لجنة
المراجعة المسـ ـ ـ ـ ــتقل بأنه ذلك الشـ ـ ـ ـ ــخص الذي يتحرر من أي عالقة من وجهة نظر مجلس
اإلدارة قد تتدخل وتؤثر على حكمه المستقل عند ممارسة دوره كعضو لجنة مراجعة واألكثر
من ذلك فإن لجنة الشـريط األزرق قامت بوضــع تعريف محدد لالســتقالل بالنســبة لألعضــاء
الذين ينضــمون إلى لجان المراجعة حيث أوضــحت أن أعضــاء لجنة المراجعة يتم اعتبارهم
مسـ ــتقلين إذا لم نكن لديهم أي عالقة بينهم وبين إدارة المنشـ ــأة من شـ ــأنها التأثير عليهم في
أداء واجباتهم مثل:

()2

أ .أال يكون من موظفي الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
ب .أال يحصـ ـ ــل على أية مكافأة مالية من الشـ ـ ــركة أو إحدى الشـ ـ ــركات التابعة لها بخالف
المكأفاة التي يحصل عليها مقابل الخدمة في مجلس اإلدارة.
ج .أال يكون أحد أقاربه موظف تنفيذي داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
 -1محمد مصطفي سليمان ،م جع سارق ،ص.154
 -1د .سققققققوزان جمال الدين عثد ال أمن ،مدى التفاعل بين لجان المراجعة والمراجعة الداخ ية وأثر ذلك ع ى فعالية
اإلجرا اا الحاممة في ترررررررماا الم ررررررا مة المصرررررررية ،المجلة المصقققققق ية للدراسققققققال التجارية ،كلية التجارة ،جامعة
المنصورة ،المجلد  ، 28العدد 2004 ، 4م ،ص ص.113 – 112
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د .أال يكون مدير تنفيذي في إحدى الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات التي لها عالقات تجارية مع الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة أو
إحدى الشركات التابعة لها.
 .2توافر الكفاءة المالية والمحاسبية:

توافر االس ـ ـ ــتقاللية في عض ـ ـ ــو لجنة المراجعة ال يعتبر ض ـ ـ ــماناً كافياً للتأكد من قدرة

أعض ـ ــاء لجنة المراجعة على القيام بوظائفهم بل يش ـ ــترط أيضـ ـ ـاً أن يتوافر في عضـ ـ ـواللجنة
الكفاءة المالية والمحاسـ ــبية وذلك لطبيعة عمل اللجنة من حيث اإلش ـ ـراف على عملية إعداد

القوائم المالية واالختيار المناس ـ ـ ــب للقواعد المحاس ـ ـ ــبية المطبقة والتي تتطلب توافر مس ـ ـ ــتوى
معين من الكفــاءة حيــث أن تعقــد األمور المــاليــة في الواقع العملي وتعقــد هيــاكــل رأس مــال
الشــركات والتطبيق الخالق للمعايير المحاســبية كل هذا يوضــح أهمية وجود أعضــاء مجلس
اإلدارة المؤهلين فقط للعمل في لجنة المراجعة.
 .3دورية اجتماعات لجنة المراجعة:
عدد المرات التي تجتمع فيها لجنة المراجعة خالل العام تعتبر مقياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مهماً على

مقدرة اللجنة في الوفاء بمس ـ ــئولياتها وعدد المرات التي تجتمع فيها اللجنة خالل العام يتوقف على
حجم مس ــئولياتها وطبيعة الظروف التي تعيش ــها الش ــركة ومن بين البنود التي يجب أن تبحث في

هذه االجتماعات تقييم المراجعين المس ـ ـ ـ ـ ــتقلين خالل فترة قيامهم بالمراجعة وينبغي للجنة المراجعة

أيضاً أن تجتمع مع مدير المراجعة الداخلية واإلدارة في جلسات منفصلة لمناقشة أي موضوعات
تعتقد لجنة المراجعة ضرورة بحثها في نطاق محدود ،وبالنسبة لتحديد العدد المناسب للمرات التي
تجتمع فيها اللجنة خالل العام يجب أن ال يقل عن ثالث مرات في العام أو على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس ربع

سنوي كما أوصت لجنة .Tread way Commission
مما ســبق يرى الباحث أن لجان المراجعة تدعم مصــداقية القوائم المالية الســنوية التي
يتم مراجعتها لض ـ ـ ـ ــمان اإلفص ـ ـ ـ ــاح والش ـ ـ ـ ــمولية لهذه القوائم وتوفير التناس ـ ـ ـ ــق في المعلومات
المتوفرة ألعضــاء مجلس اإلدارة لزيادة فعالية الرقابة على تصــرفات اإلدارة وهنا تأتي أهمية
إنش ــاء لجان للمراجعة ويمكن تلخيص المهام األس ــاس ــية للجنة المراجعة في مس ــاعدة مجلس
اإلدارة في النهوض بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولياته القانونية تجاه الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة والحد من الغل ومخالفة اللوائح
والقوانين وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين جودة التقارير المالية ،كما يرى ذلك من خالل الوظائف التي تقوم بها
لجــان المراجعــة من تقييم كفــاءة المــدير المــالي وبــاقي أفراد اإلدارة المــاليــة ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القوائم
المالية قبل عرضـ ــها على مجلس اإلدارة ،ود ارسـ ــة السـ ــياسـ ــات المالية المسـ ــتخدمة ،ود ارسـ ــة
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خطة المراجعة مع المراجع الخارجي ،ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مالحظات المراجع الخارجي حول القوائم
المالية ،كما يجب أن يتم ذلك في إسـ ـ ـ ــتقاللية تامة ألعضـ ـ ـ ــاء لجنة المراجعة وتوفير الكفاءة
المالية والمحاسبية ودورية إجتماعات لجنة المراجعة.
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المبحث الثالث
ضوابط تشكيل لجان المراجعة
أوالً :مداخل تكوين لجان المراجعة:

إن هناك مدخلين يمكن إتباعها عند تكوين لجان المراجعة هما:

()1

.1المدخل االختياريVoluntary Formation :

يعني عدم وجود أي إلزام قانوني بتكوين لجان المراجعة ويترك االختيار للشـ ـ ـ ـ ـ ــركةفي

تقرير مدى حاجتها للجنة مراجعة وهذا المدخل يتم تطبيقه في المملكة المتحدة على اعتبار
أنه أكثر فعالية ومرونة من المدخل اإللزامي.
 .2المدخل اإللزاميMandatory Formation :
يعني أن تكوين لجــان المراجعــة داخــل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات يتم بحكم القــانون المنظم لهــذه
الشــركات أو كشــرط أســاســي لتســجيل أســهم الشــركة في بورصــة األوراق المالية وقد أخذت
بهذا المدخل كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأسـ ـ ــتراليا والمملكة العربية السـ ـ ــعودية
ومصر.
ثانياً :العوامل التي ساهمت في اتجاه العديد من الشركات نحو تشكيل لجان المراجعة:

تهدف لجان المراجعة إلى اإلش ـ ـ ـ ـراف على السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات المحاسـ ـ ـ ــبية والتقارير المالية

للش ــركة وااللتزام بتعليماتها وبذلك تس ــاعد اللجنة مجلس اإلدارة في تلبية مس ــئولياته القانونية
وكذلك العمل كحلقة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين المجلس وكل من المراجع الداخلي والخارجي وبالرغم من
عدم صـ ـ ــدور أي تعليمات أو نش ـ ـ ـرات محددة بخصـ ـ ــوص مسـ ـ ــئوليات لجنة المراجعة إال أنه
يمكننا تلخيص بعض وظائفها فيما يلي:

()2

 .1اعتماد تغيير المراجع الخارجي واستم ارره في مراجعة سجالت الشركة.
 .2فحص نطاق مهمة المراجعة المقترح.
 .3تس ـ ـ ـ ــليم وفحص نتائج المراجعة الداخلية والخارجية مش ـ ـ ـ ــتملة على تقرير المراجع والقوائم
المالية والتقارير اإلضافية.
 .4دراسة واختيار سياسات وطرق المحاسبة.
 -1د .السيد يأمد السدا ،د .مد ط يرو الخي  ،مشامل معاصرر في المراجعة( ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،د.ل) ،ص
ص .205-204
 -2د .عثد الوها نصق علي ،د، .ققحاتة السقيد ،ققحاتة ،دراوراا متقدمة في مراجعة الح رراباا وتكنولوجيا المع وماا،
(اإلسكندرية :الدار الجامعية2003 ،م) ،ص ص .199-198
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 .5فحص توصيات المراجع الداخلي.
ظهرت فكرة تكوين لجــان المراجعــة في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات والبنوك في الخــارج نتيجــة وجود
بعض الضـ ـ ـ ـ ــغوط التي قد تمارسـ ـ ـ ـ ــها إدارة تلك الشـ ـ ـ ـ ــركات والبنوك على مراجع الحسـ ـ ـ ـ ــابات
الخارجي ،مما قد يؤثر س ـ ــلباً على اس ـ ــتقالله وحياده خاص ـ ــة وأن اإلدارة تملك س ـ ــلطة تحديد
أتعابه وسلطة عزله وأن المحافظة على استقالل مراجع الحسابات الخارجي هو األساس في

نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة فكرة وجود لجان المراجعة التي تتكون من عدد من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين والمعينين من خارج الشـ ـ ــركة لكي تعمل كحلقة وصـ ـ ــل للتنسـ ـ ــيق بين عمل مراجع
الحس ـ ــابات الخارجي واإلدارة بص ـ ــورة تؤدى إلى دعم اس ـ ــتقالل مراجع الحس ـ ــابات الخارجي،
وزيادة فاعلية عملية المراجعة وزيادة فعالية هيكل الرقابة الداخلية بالشركة(.)1
لعل أهم العوامل التي أدت إلى تدعيم فكرة لجان المراجعة هو التناقض الموجود بين
مراجعي الحســابات الخارجيين وبين إدارة الشــركة خاصــة في مجال المحافظة على اســتقالل
مراجع الحسابات إلبداء الرأي الفني المحايد ،ومن بين هذه العوامل الفشل المالي للعديد من
الشركات والبنوك في الخارج وتزايد حاالت الغل والتالعب بها وزيادة رغبة هذه المؤسسات
في تدعيم عملية الرقابة على أنشــطتها ،والتأكد من ســالمة تطبيق المبادئ المحاســبية وزيادة
الضــغوط من جانب مســتخدمي القوائم المالية على الشــركات والبنوك إلظهار نتيجة أعمالها
ومركزها المالي بصورة حقيقية وسليمة.
فــإن وجود لجنــة المراجعــة في أي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة يترتــب عليــه الحــد من حــاالت الغل
والتالعب ويزيد من فعالية نظم الرقابة الداخلية ويدعم اس ـ ـ ــتقالل مراجع الحس ـ ـ ــابات وبالتالي
يدعم الثقة في عملية إعداد ومراجعة القوائم المالية خاص ـ ـ ـ ــة في ظل اقتص ـ ـ ـ ــاديات الس ـ ـ ـ ــوق
والمنافسـ ـ ـ ــة حيث يعتبر الحصـ ـ ـ ــول على قوائم مالية سـ ـ ـ ــليمة يمكن االعتماد عليها في اتخاذ
ق اررات االستثمار أساس عملية التنمية وزيادة فاعلية بورصة األوراق المالية.
ثالثاً :تشكيل لجان المراجعة:

تعتبر خبرة واسـ ـ ــتقالل أعضـ ـ ــاء لجان المراجعة من أهم معايير اختيار أعضـ ـ ــاء تلك

اللجان إال أن ذلك قد ال يحدث عملياً حيث قد أوضحت إحدى الدراسات أن اختيار أعضاء

لجــان المراجعــة في أغلــب األحيــان يتم بــالتنــاوب ،وأن هنــاك فجوة بين مــا يعتقــد جمهور

المهتمين أنهم يقومون به وبين ما يقومون به فعال مما يعني وجود مشــكلة شــفافية معلومات
 -1الم جع السارق ،ص ص .201- 200
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بين أعضاء تلك اللجان وجمهور المهتمين ،كما وأن التزام الشركات بمتطلبات تشكيل لجان
المراجعة يكون أكبر في حالة الشـ ــركات الخاضـ ــعة لمتطلبات إفصـ ــاح البورصـ ــة ،وأخي اًر فقد

وجدت الد ارس ـ ــة أن اإلفص ـ ــاح عن أنش ـ ــطة تلك اللجان يحدث بمعدالت أكبر وبص ـ ــورة أكثر
انتظاماً في الشركات كبيرة الحجم أي أن هناك عالقة طردية بين انتظام ومعدالت اإلفصاح
عن أنشطة لجان المراجعة وحجم الشركة وأن تشكيل اللجان ينعكس على كفاءة أدائها.

()1

رابعاً :الضوابط الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة:

هنالك مجموعة من الض ـ ـوابط الخاصـ ــمة بتشـ ــكيل لجنة المراجعة في أي شـ ــركة حتى

تؤدي هذه اللجنة أعمالها بكفاءة أو بفاعلية ويمكن تلخيصها في األتي:

()2

.1التحديد الواضح لسلطات ومسئوليات اللجنة:
ينبغي تحديد س ــلطات ومس ــئوليات لجنة المراجعة بص ــورة تفص ــيلية وواض ــحة وكتابيه
حتى يمكن لهــذه اللجنــة أن تقوم بــأعمــالهــا بكفــاءة وحتى ال يحــدث تــداخــل أو تعــارض بين
اللجنة وبين بعض األجهزة التنفيذية بالشركة أو البنك.
.2ضرورة توافر الخبرة والمهارة في أعضاء لجنة المراجعة:
من األمور المتفق عليها أن أعض ــاء لجنة المراجعة يجب أن يكونوا من غيرالتنفيذيين
والــذين يتمتعون بــالخبرة والمهــارة والقــدرة على متــابعــة وتقييم أنظمــة الرقــابــة الــداخليــة ومــدى
االلتزام بإجراءات هذه النظم ويجب أن يتوافر في أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءها القدرة على فهم بعض أمور
المحاسـ ـ ــبة والمراجعة واإلدارة المالية والتي تعرض عليهم ويجب أن يكونوا على دراية ببعض
المفاهيم البس ــيطة لعملية إعداد التقارير والقوائم المالية وعلى دراية بطبيعة نش ــاط الش ــركة أو
الصناعة أو المجال الذي تعمل فيه.
.3ضرورة تحديد العدد المالئم ألعضاء لجنة المراجعة:
من الضروري تحديد عدد أعضاء لجنة المراجعة بحيث يكفي هذا العدد لتحقيق مزيج
من الخبرات والقــدرات التي تمكن اللجنــة من تحقيق أهــدافهــا مع م ارعــاة عــدم زيــادة عــدد
أعضاء اللجنة بصورة قد تمنع من اتخاذ الق اررات بصورة سريعة وفعالة وعدم انخفاض عدد
أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللجنة بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة تحد من أداء اللجنة ألعمالها بكفاءة وفعالية وقد لوحظ أن العدد
األمثل ألعضاء لجنة المراجعة يتراوح بين ثالثة وخمسة أعضاء.
 -1د .عثد الوها نصققق علي ،د .يأمد كامل سقققالم ،المحاوررربة عن األدواا المالية وتح يل ال رررياوررراا المحاوررربية في
صناعة التموين والمنتجعاا ال ياحية( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2010 ،م) ،ص.451
 -2د .عثد الوها نص علي ،د، .حاتة السيد ،حاتة ،م جع سارق ،ص ص .203-201
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.4وضع مستقل للجنة المراجعة في الخريطة التنظيمية؛:
تعتبر لجنة المراجعة بمثابة إحدى اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة وتقدم
تقاريرها ونتائج أعمالها' لمجلس اإلدارة وهي عبارة عن حلقة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بين اإلدارة التنفيذية
ومجلس اإلدارة في األمور التي تدخل في اختصــاصــها ،وقد اســتقر الرأي على ضــرورة عدم
قيام أعض ــاء لجنة المراجعة بأي عمل من أعمال اإلدارة التنفيذية وذلك لتحقيق الموض ــوعية
واالستقالل في أداء اللجنة ألعمالها.
.5عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة:
أوصــى تقرير  2003Smith Reportفي المملكة المتحدة بأن العدد المناســب يجب
أن ال يقل عن ثالث مرات في العام في حين أوصـ ـ ـ ـ ــى  Tread way Commissionفي
الواليات المتحدة بأن يكون االجتماع على أســاس ربع ســنوي وفي هذا الصــدد يجب اإلشــارة
إلي أن هذه االجتماعات يجب أن تش ـ ـ ــتمل على كل من المراجع الخارجي والمراجع الداخلي
لكي يمكن مناقش ـ ـ ــتهما في المش ـ ـ ــاكل التي يواجهها كل منهما فيما يخص إجراءات المراجعة
واألخطاء التي تم اكتش ـ ـ ـ ـ ــافها وعالقتهما بإدارة الش ـ ـ ـ ـ ــركة ومن ناحية أخرى العمل على زيادة
االستقاللية لهما في األعمال التي يقومان بها.
.6اإلفصاح عن لجنة المراجعة:
تنادي العديد من الد ارس ــات والتقارير التي تص ــدرها الهيئات العلمية وش ــروط القيد في
العديد من البورص ـ ــات العالمية في الوقت الحالي بض ـ ــرورة اإلفص ـ ــاح عن تكوين وعض ـ ــوية
ومهام لجان المراجعة بالشركات وذلك لما لها من تأثير مباشر على زيادة ثقة المستثمرين و
أص ـ ــحاب المص ـ ــالح في التقارير المالية التي تص ـ ــدرها الش ـ ــركات واإلفص ـ ــاح في هذه الحالة
س ـ ــوف يش ـ ــتمل على اإلفص ـ ــاح عن عقد اللجنة وقيام اللجنة بإص ـ ــدار تقريرها الس ـ ــنوي الذي
يوضح المهام التي قامت بها.
خامساً :ضوابط تشكيل لجنة المراجعة في منظور الحوكمة:

هناك مجموعة من الض ـ ـوابط الخاصـ ــة بتشـ ــكيل لجنة المراجعة والتي تمثل في حد ذاتها

دعائم لتحقيق نجاح لجنة المراجعة وقدرتها على إنجاز األعمال المناط بها بكفاءة وفعالية
وهو الذي ينعكس إيجابياً في تفعيل حوكمة الشركات ولعل من أهم هذه الضوابط اآلتي:

أ .التحديد الواضــح لســلطات ومســئوليات لجنة المراجعة بحيث تكون محددة بصــورة واضــحة
وتفص ـ ــيلية من خالل توص ـ ــيف مكتوب في ش ـ ــكل الئحة  Charterتحدد اختص ـ ــاص ـ ــات
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اإلدارة ولجنة المراجعة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في اختيار وتقييم وتغيير
مراقب الحسابات.
ب .تمتع أعضاء اللجنة بالخبرة والمهارة الكافية.
ج .إدراك لجنة المراجعة لدورها في حوكمة الشركات.
سادساً :األعمال والمهام التي تقوم بها لجنة المراجعة:

نجد أن مهمتها األساسية تنحصر في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مهامه بكفاءة

وفاعلية وعلى الوفاء بمسئولياته وتنفيذ مهامه األساسية وخاصة في مجال النظم المحاسبية
وا عداد التقارير المالية ودعم أنظمة الرقابة الداخلية ودعم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجعين الداخليين
والخارجيين ويمكن تلخيص أهم المهام واألعمال لكي نقوم بها لجنة المراجعة في األتي:

()1

 .1مجال عالقة الشركة بمراجع الحسابات الخارجي:
تختص لجنة المراجعة في هذا المجال بترشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح مراجع الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات وتقدير أتعابه
واعداد خطاب التكليف الصـ ــادر له ود ارسـ ــة القوائم المالية قبل عرضـ ــها على مجلس اإلدارة
للموافقة عليها وفحص ومراجعة األسـ ـ ــس التي يتم على أسـ ـ ــاسـ ـ ــها إعداد القوائم المالية غير
السنوية وتقوم بمتابعة نتائج الفحص الذي يقوم به مراجع الحسابات الخارجي ودراسة وتقييم
المالحظات التي يبديها واس ــتالم تقرير المراجعة ود ارس ــة التوص ــيات والمالحظات الواردة به
وتقوم بمســاعدة المراجعين الخارجيين في الحصــول على كافة المعلومات واإليضــاحات التي
يحتاجون إليها وحل أي مش ـ ـ ـ ـ ــاكل قد تواجههم األمر الذي يترتب عليه في النهاية تحسـ ـ ـ ـ ـ ـين
جودة وفاعلية عملية المراجعة الخارجية.
 .2مجال دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية:
تختص لجنة في هذا الصـ ـ ــدد بد ارسـ ـ ــة أنظمة الرقابة الداخلية لتحقق فاعليتها والعمل
على تحس ــينها وتطويرها باس ــتمرار وتقديم االقتراحات المالئمة في هذا الش ــأن بص ــورة تؤدي
إلي زيــادة فــاعليــة وجودة عمليــة الرقــابــة الــداخليــة ،تعمــل على متــابعــة وتقييم نظم الرقــابــة
الــداخليــة ونظم العم ـل والتحقق من أن هــذه النظم توفر الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــانــات الكفيلــة بمنع حــدوث
األخطاء والمخالفات ووضـع الضـوابط التي تكفل اكتشـافها فور حدوثها .ويتطلب القيام بهذه
المهام من لجنة المراجعة ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ومراجعة التقارير الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بتطوير نظم العمل والنظم
 -1د .عثد الوها نصققق علي ،دراوررراا متقدمة في مراجعة الح ررراباا وتكنولوجيا المع وماا ،م جع سقققارق ،ص ص
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المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة واإلجراءات المــاليــة واإلداريـة واجراءات المراجعــة الــداخليــة واقتراح التعــديالت
الواجب إدخالها على هذه الجوانب ،ويؤدي قيام اللجنة بهذه المهام إلى جعل عملية تطوير
النظم عملية مس ـ ــتمرة بحيث يحقق هذا التطوير انس ـ ــياب العمل والغاء أي تعقيدات في دورة
اإلجراءات تؤدي إلى بطء تنفيــذ المهــام المختلفــة وفي نفس الوقــت يؤدي إلى زيــادة فعــالي ـة
وكفاءة عملية الرقابة الداخلية.
 .3مجال متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية:

تهتم اللجنة في هذا الص ـ ــدد اهتماماً خاصـ ـ ـاً بالمراجعة الداخلية وتقييم فاعليتها كجزء

من نظــام الرقــابــة الــداخليــة وتعتمــد اللجنــة في هــذا المجــال على إدارة المراجعــة الــداخليــة في
تقييم فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية كمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر للمعلومات عن مدى االلتزام بالقوانين
واللوائح والتعليمات الس ـ ــارية في ممارس ـ ــة األنش ـ ــطة المختلفة ويمكن أن تكون إدارة المراجعة
الداخلية تابعة للجنة المراجعة في األمور الفنية ،وذلك لدعم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللها وموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيتها
والتخفيف من أي نظرة عدائية لها .ومن الضـ ـ ـ ــروري أن تقوم لجنة المراجعة في هذا المجال
بالتنسـ ــيق بين عمل المراجعين الداخليين والخارجيين مما يؤدي إلى تحسـ ــين االتصـ ــال بينهم
وزيادة جودة عملية المراجعة الداخلية والخارجية وتحقيق التكامل بينهم.
 .4مجال متابعة مؤشرات األداء:

تعتبر الرقابة الداخلية مفهوماً شـامالً كما سـبق اإلشـارة إليه حيث يشـتمل هذا المفهوم

باإلضافة إلى ضمان صحة التقارير المالية وحماية األصول على ضرورة تحقيق االستغالل
األمثل للموارد وضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعة بواسطة اإلدارة ،ونرى أن
يكون من بين مهام لجنة المراجعة ضـ ــرورة مسـ ــاعدة مجلس اإلدارة في تحقيق تلك األهداف
عن طريق تحليل المؤشـ ـ ـ ـ ـ ـرات المالية للنش ـ ـ ـ ـ ــاط وبيان مص ـ ـ ـ ـ ــادر الربحية وتحليل االتجاهات
والتحقق من تنفيذ ســياســات المجلس في مجال التوظيف وعرض التوصــيات ومتابعة تنفيذها
وموافاة المجلس بتقارير دورية في هذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد ويتطلب القيام بتلك المهام ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تعاون
جميع األجهزة التنفيذية واقتناعهم بأهمية أعمال اللجنة لتحقيق األهداف المرجوة.
.5بعض مجاالت العمل األخرى للجنة المراجعة:
تختص لجنة المراجعة بالقيام ألي أعمال أخرى قد يكلفها بها مجلس اإلدارة لمساعدة
المجلس في أداء واجباته وان المســئولية األســاســية للجنة المراجعة باعتبارها لجنة منبثقة عن
مجلس اإلدارة تنحصـ ــر في زيادة فاعلية وكفاءة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسـ ــئولياته الحالية
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نحو تحقيق األهداف المخططة ويمكنها أن نقوم ببعض األعمال التي تؤدي إلي تحقيق هذا
الهدف مثل التأكد من س ـ ـ ـ ـ ــالمة اإلفص ـ ـ ـ ـ ــاح والبحث عن أي حقائق ينبغي اإلفص ـ ـ ـ ـ ــاح عنها
ومراجعة ما يص ـ ــدر عن الش ـ ــركة أو البنك من معلومات وتقوم بفحص ومراجعة تقييم بعض
األص ـ ــول أو د ارس ـ ــة تقدير بعض االلتزامات المحتملة ود ارس ـ ــة معامالت الش ـ ــركة مع بعض
األطراف التي لها عالقة بالش ـ ـ ـ ــركة أو البنك ود ارسـ ـ ـ ـ ـة مدى التزام الش ـ ـ ـ ــركة بالقوانين واللوائح
الس ــارية عند ممارس ــة أعمالها وتقوم بالكش ــف عن الحقائق واألفكار والمش ــاكل والص ــعوبات
التي تواجهها اإلدارة.
سابعاً :مبررات العمل بلجان المراجعة:

هناك مجموعة من المبررات للعمل بلجان المراجعة والتي منها:

()1

 .1اإلش ـ ـ ـراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصـ ـ ــة في الشـ ـ ــركات العظمى ،ويحتاج
إلى أعضـ ــاء مجلس إدارة ملمون بكل النواحي المالية ويجب أن يكون هؤالء األعضـ ــاء
ذوي خبرة عالية في المحاسبة واإلدارة المالية.
 .2حماية الحقوق والقضـ ـ ــاء على المصـ ـ ــالح الشـ ـ ــخصـ ـ ــية واظهار تقارير مالية ذات كفاءة
وجودة عالية.
 .3الحاجة إلى نشــر التقارير المالية بصــفة دورية وخصــوصــا وأنه في معظم الشــركات يتم
إصــدار قوائم مالية ربع ســنوية وتحتاج هذه التقارير إلى مراجعة جيدة وفي الوقت نفســه
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأعمالهم األخرى والتي قد يترتب عليها خسائر للشركة.
 .4حماية مص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح حملة األس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم ألن هذه اللجان مؤهلة وذات كفاءة وبالتالي تقوم أي
أخطاء أو غل والذي يعود بالضــرر على حملة األســهم وهذه اللجان تكون محايدة بين
إدارة المنظمة والمساهمين.
 .5عدم التجانس بين أعضــاء مجلس اإلدارة وزيادة عددهم ال يتناســب مع تفاصــيل عرض
التقارير مراجعة القوائم المالية والتي تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير.
ثامناً :مسئوليات وصفات لجان المراجعة:

تختلف مسئوليات لجان المراجعة من شركة ألخرى حسب حجم الشركة ونوع النشاط

التي تمارسه وبشكل عام وهي:

()2

 -1د .نعيم دهمش ،وآد ون ،الةرررروابر الرقابية والتدقيق الداخ ي في بيئة تكنولوجيا المع وماا ،المؤتم العلمي الدولي
السنوي الخامة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة2005 ،م ،ص.25
 -2سعاد موسي طنطاوي ،تح ين قدرر المراجع الخارجي ع ى تقدير احتمال غق القوائم المالية في إل قواعد حوممة
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 .1ترشيح المراجعين المستقلين.
 .2مراجعــة خطــة المراجعــة والخــدمــات المتعلقــة بهــا وابــداء الرأي الفني المحــايــد عن مــدى
صدق وعدالة التقارير المالية وتوصيل النتائج إلي الفئات المستفيدة منها.
 .3ض ــرورة أن تكون هذه اللجان من ذوي الخبرات المجمعة والفهم الجيد لمخاطر األعمال
والعمليات واعداد التقارير المالية وضـ ـ ـوابط الرقابة ويجب أن تتناس ـ ــب هذه الخبرات مع
حجم ووضــع الشــركة وكذلك الصــناعة التي تعمل بها وأن تكون هذه اللجان على دراية
بقانون الشركات وادارة المخاطر والخبرة بالقيادة اإلدارية.
 .4المعرفة التامة بنتائج مراجعة البيانات المالية.
 .5على مجلس اإلدارة أن يقرر لنفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الخبرات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي يحتاج إليها في لجان
المراجعة التابعة له ويجب عليه متابعة أعمالهم وله أن يقوم بالتعديالت المناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إذا
رأي أن اللجنة تحتاج إلي خبرات إضافية أو أفراد مخصصين.
 .6االهتمام بالتدريب والتعليم ألعض ــاء هذه اللجان لض ــمان حص ــولهم على قاعدة المعرفة
والــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المطلوبــة التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح لهــا بــالوفــاء بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــاتهم ولكي يكونوا على علم
بالموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والمحاسبية.
 .7ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان أن العمليــات التي تقوم بهــا اإلدارة وموظفو المراجعــة الــداخليــة والمراجعين
الخارجيين المستقلون تؤدي إلي تحسين نوعية التقارير المالية.
 .8تختلف المس ـ ـ ــئوليات المحددة للجان المراجعة باختالف الدول تنوع وتعقد حجم األعمال
وتقوم هذه الجان بصفة عامة باإلشراف على:
أ .إعداد التقارير المالية.
ب .الرقابة الداخلية.
ج .عملية المراجعة.
وظيفة لجنة المراجعة بالنس ـ ـ ــبة إلعداد التقارير المالية هي وظيفة إشـ ـ ـ ـرافية ورقابية وال
يدخل في دور لجنة المراجعة قيامها بإعداد القوائم المالية أو االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطالع باتخاذ الق اررات
الفعلية فيما يخص إعداد هذه القوائم إذ أن تلك هي مســئولية اإلدارة المالية وجهاز المراجعة
الداخلية والمراجعين الخارجيين.
تاسعاً :معايير اجتماعات لجنة المراجعة:
الشرماا ،رسالة ماجستي في المحاسثة غي منشوره ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة2008 ،م ،ص117
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يجب على كل لجنة مراجعة أن تقرر لنفسـ ـ ــها عدد اجتماعاتها والزمن الذي يسـ ـ ــتغرقه
كل اجتماع وفقا لما تعتقد أنه ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري للوفاء بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مالئم بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئولياتها في المواعيد
المطلوبة وكثي اًر ما يتم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة لتتوافق مع االنتهاء مع

إعداد القوائم المالية البينية والمقوية مع إعطاء العض ــو وقتاً كافياً قبل االجتماع الس ــتعراض

المعلومات التي تتضـ ــمنها القوائم المالية ويقوم رئيس اللجنة بوضـ ــع جدول األعمال ورئاسـ ــة
اجتماعات اللجنة كما يكون مس ـ ـ ـ ــئوال عن التأكيد من توفير المعلومات الالزمة لكل عض ـ ـ ـ ــو
بحيث يشــارك بفاعلية في االجتماع واذا ما كان ممثلو اإلدارة ســيشــاركون في لجنة المراجعة
بأنه ينبغي أيض ـ ـ ـ ـ ـاً إتاحة الفرصـ ـ ـ ـ ــة الكافية في اجتماعات لجنة المراجعة لكي تتمكن اللجنة
والمراجعين الخارجيين من االجتماع دون ممثلي اإلدارة ومن بين البنود التي تبحث في هذه
االجتماعات البند الخاص بتقييم المراجعين المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلين ألداء العاملين في اإلدارات المالية
والمحاسـ ـ ـبية والمراجعة ومدى التعاون ولكي تقوم اللجنة بممارس ـ ــة مس ـ ــئولياتها بش ـ ــكل مالئم
فإنه يســتحســن بصــفة عامة أن تكون للجنة المراجعة كل الســلطة في تعيين أي مســتشــارين
خارجيين مثل المحاسبينوالمحامين ما كانت هنالك حاجة لذلك.

()1

عاش ارً :تبعية اللجنة في الهيكل التنظيمي:

يجب أن تكون تبعية اللجنة في التكوين واالختص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات إلى مجلس اإلدارة وبرغم

أن ظهور لجنة المراجعة كانت بهدف دعم مجلس اإلدارة إال أنه بتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مهامها الرقابية
خرجــت بــذلــك إلى دور الرقــابــة على مجلس اإلدارة وبــذلــك إذا كــانــت تــابعــة لهــذا المجلس
فسوف ينقص ذلك من استقالليتها في الهيكل التنظيمي وسوف نسعى لدراسة واستقصاء ما
إذا كان وضعها تحت قيادة مجلس اإلدارة ينقص من استقالليتها أم ال وهل من األفضل أن
تكون لجنة المراجعة تابعة للجمعية العامة للمسـ ــاهمين أم أن هذا هو الوضـ ــع األفضـ ــل لها.
()2

أحدى عشر :أسلوب عمل لجنة المراجعة:
يتناول أسلوب عمل لجنة المراجعة تقييم جودة ميثاق عمل لجنة المراجعة واجتماعات
لجنة المراجعة ،والتحضير لهذه االجتماعات ،ويتمثل أسلوب عمل اللجنة في اآلتي:

()3

 -1د .عطية رسالح سلطان ،م جع سارق ،ص 222
 -2د .ليلم تزين صققليع ،دراوررة انتقادية لقرار إنشررا لجان المراجعة المصرررية ،المجلة المص ق ية للدراسققال التجارية،
كلية التجارة ،جامعة المنصورة ،المجلد  ، 28العدد 2004 ، 2م ،ص ص125.-124
 -3الم جع السارق ،ص ص.125- 124
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 .1ميثاق عمل لجنة المراجعة The Audit Committee Charter
يوصـ ــف ميثاق العمل للجنة المراجعة في أي شـ ــركة نطاق مسـ ــئوليات اللجنة وكيفية
قياس ــها بتنفيذ مس ــئولياتها ،ويجب أن يكون هذا الميثاق مكتوبا أو مدوناً يوض ــع فيه الغرض
الذي أعدت من أجله اللجنة وتشكيل اللجنة ورئيسها ومؤهالت أعضائها واختصاصات هذه

اللجنة وعالقتها باألطراف األخرى داخل وخارج الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة كما يتم وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع هذا الميثاق في
تش ــكيل مص ــفوفة تس ــمى مص ــفوفة ميثاق عمل لجنة المراجعة TheAudit Committee
 Matrixحيــث تبين خاللــه ميثــاق عمــل لجنــة المراجعــة وخطوات تحقيق الهــدف واألهــداف
القابلة للتحقيق والموعد المحدد للتنفيذ وتاري االنتهاء من التنفيذ.
 .2اجتماعات لجنة المراجعة واإلعداد لها وتقديم تقاريرها:
تناولت اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات المهنية المتعلقة بلجنة المراجعة واجتماعاتها بتحديد عدد مرات
االجتماع خالل العام حيث بينت بأنه يتم االجتماع مرة كل ثالثة شـ ـ ـ ـ ـ ــهور على األقل ولكن
هناك د ارسـ ـ ـ ـ ــات أكدت بأنه كلما زاد حجم الش ـ ـ ـ ـ ـركة وتعقد عملياتها كلما أدى ذلك إلى زيادة
عدد مرات االجتماعات في لجنة المراجعة.
أثنى عشر :دور لجنة المراجعة:
لكل لجنة من لجان المراجعة في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل خاص بما يعني أن كل لجنة
مراجعة س ــتكون مختلفة تماما وال يوجد معيار محدد موض ــوع يمكن اس ــتخدامه لتحديد دورها
أي أن وجود معيار يناسـ ـ ـ ـ ــب لجان كل الشـ ـ ـ ـ ــركات هو أمر غير واقعي ومع ذلك يوجد أدلة
لتوفير أفضل الممارسات وليس من الضروري أن تكون بشركة معينة .ودور لجنة المراجعة
يمكن أن يدخل فيه المكونات التالية:

()1

.1عملية المراجعة الخارجية:
فــإنــه لفحص عمليــة المراجعــة الخــارجيــة وعمــل توص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات للمجلس فــإنــه يكون من
الضروري:

()2

أ .تعيين وتحديد أجور ومدى االحتفاظ بالمراجع الخارجي على أساس تقييم أدائه.
ب .مراجعة خطاب االرتباط ومدى االحتفاظ بالمراجع الخارجي على أساس تقييم أدائه.
ج .النظر في خطط المراجعــة الخــارجيــة وطريقــة برامج العمــل خالل العــام المــالي ونهــايــة
 -1د .طارق عثد العال أماد ،حكومة الشرررررررماا ترررررررماا قطاو عام وخار ومصررررررار
المتط باا ،ط( ، 2اإلسكندرية :الدار الجامعية للنش 2007 ،م) ،ص ص .181—173
 -2الم جع السارق ،ص .181
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المفا يم -المبادئ -التجارب

العام.
د .التأكد من أن المراجعة الخارجية تكمل كافة جوانب خطة المراجعة.
ه .التأكد من أن المراجع الخارجي مسـ ــتقل وان كل األمور التي تفسـ ــد هذا االسـ ــتقالل يتم
معالجتها بشكل سليم.
و .التأكد من أن كل األمور التي يثيرها المراجع الخارجي يتم معالجتها من إدارة الش ـ ـ ــركة
بشكل جيد.
ز .التأكد من أن المراجع الخارجي له عالقات صـ ــحيحة بمسـ ــئولي الشـ ــركة وأنهم قادرون
على أداء المراجعة بطريقة مهنية.
ح .مراجعة أتعاب االســتشــارات بخالف وتقدير ما إذا كان القيام بهذه العمليات يؤثر على
استقالل عمل المراجعة الخارجية.
 .2القوائم المالية:

يجب النظر في القوائم المالية وتقرير المراجع المتعلق بها والقيام بما يلي:

()1

أ .ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن جميع األمور التي تمت إثارتها بواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة المراجعة الداخلية والمراجعة
الخارجية قد تم معالجتها بشكل سليم.
ب .ضمان موافقة مجلس اإلدارة على القوائم المالية.
ج .النظر في السياسات المحاسبية المستخدمة وتقدير المجاالت التي استخدمت فيها.
د .مناقشة القوائم المالية مع اإلدارة العليا.
ه .تقدير مدى توفير التقرير السنوي للمعلومات التي يحتاجها المساهمين.
و .النظر فيما إذا كان هناك مجال للتحريف في التقارير المالية.
 .3نظام الرقابة الداخلية:

()2

أ .النظر في مدى كفاية نظام المراقبة الداخلية.

ب .التشـ ــاور مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي على رأيهما بخصـ ــوص كفاية نظام
المراقبة الداخلية.
ج .مراجعة التص ـ ــويبات الجوهرية التي يقدمها المراجع على نظام المراقبة الداخلية ومدى
استجابة اإلدارة لها.
 -1د .محمد أسني عثد الجليل ،م جع سارق ،ص ص .224 – 223
 -2د .فاروق جمعة عثد العال ،دور آلياا وأواليب المراجعة في معالجة فجور التوقع في حوممة الشرماا في البيئة
المصرية ،مجلة الدراسال والثحوث التجارية  ،كلية التجارة ،جامعة رنها ،العدد األول 2006م ،ص .43
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د .الحصـ ـ ـ ـ ــول على التقارير الخاصـ ـ ـ ـ ــة بأية خروج عن نظام المراقبة الداخلية يؤثر على
القوائم المالية.
ه .مراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة التي تؤثر على القوائم المالية.
و .تقـدير مـا إدا كـان هنـاك إطـار للرقـابـة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم متفق عليـه وان هـذا اإلطـار يرتفع
بمستوى الرقابة الجيدة علي المجاالت التي قد يكون بها مخاطر غير مقبولة.
ز .الحص ـ ـ ـ ـ ــول على المعلومات الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بمجلس اإلدارة علي مدار العام التأكد من أن
المديرين األساسين واضحين في أهدافهم.
ح .تقدير اللجنة على مدى فاعلية المراجعة الداخلية.
ط .خطاب اإلدارة للمراجع الخارجي.
ي .تقرير عن الخسائر من مجلس اإلدارة.
ك .تقرير عن األمور الطارئة واألحداث الالحقة من تاري الميزانية.

 .4المراجعة الداخلية:
تتولى لجنة المراجعة ما يلي:

()1

أ .المشاركة في تعيين المراجعين الداخليين .
ب .مراجعة أهداف المراجعة الداخلية وض ــمان أنها توفر الحد األس ــاس ــي للتحقق من إدارة
المخاطر.
ج .اإلشراف على أنشطة المراجعة الداخلية.
د .الموافقة على إس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية المراجعة الداخلية وخطتها الس ـ ـ ـ ـ ــنوية والتغييرات التي تجري
عليها.
ه .مناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع المراجع الداخلي.
و .النظر في أي مسائل قانونية تؤثر على الشركة.
ز .ضمان أن المراجعة الداخلية تعمل وفقاً للمعايير المهنية.
 -1محمد يأمد إر اهيم دليل ،تطوير أدا لجان المراجعة وأثر ا ع ى عم ية المراجعة في الشرماا الم ا مة المعيارية،
مجلة الدراسال والثحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة رنها ،العدد األول 2006 ،م ،ص ص .165 -164
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ح .النظر في التقارير الواردة من المراجعة الداخلية.
ط .ضــمان وجود اتصــاالت جيدة بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ومجلس
اإلدارة و المديرين التنفيذيين.
 .5إدارة المخاطرRisk Management :

يجب أن تض ــمن لجنة المراجعة وجود نظام فعال إلدارة المخاطر بالش ــركة وانه يدعم

أوجه الرقابة ،ويجب أن تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن لجنة المراجعة إن إدارة المخاطر تتم بما يتفق مع الطرق
المهنية السـ ـ ـ ـ ــليمة وأنها متكاملة مع الممارسـ ـ ـ ـ ــات العملية ومتمشـ ـ ـ ـ ــية مع آليات اتخاذ القرار،
وكذلك يجب التأكد من األمور التالية:

()1

أ .وجود عملية رسمية لتحديد وتقدير إدارة المخاطر في كل المستويات بالشركة.
ب .إن س ــياس ــة المخاطر مس ــتمدة من مجلس اإلدارة الذي يض ــمن بدوره كفاءة وفاعلية هذه
المهمة.
ج .إن المديرين التنفيذيين واإلدارة العليا ،وكذلك كافة العاملين بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة يفهمون أدوارهم
بالنسبة إلدارة المخاطر.
د .ض ـ ـ ـ ـ ــمان أن هناك هياكل مناس ـ ـ ـ ـ ــبة وترتيبات فعالة موجودة لض ـ ـ ـ ـ ــمان وجود إدارة فعالة
للمخاطر.
ه .إن يتم توفير التقارير إلى التنفيذيين.
و .التحديث المستمر إلدارة المخاطر لتعكس الوضع الحالي والتغييرات الجارية.
ز .وجود سجالت معدة للمخاطر توفر أساساً لرقابة داخلية فعالة.

 .6المرونة والتوافق والمالئمةCompliance and Propriety :

أ .اإلشراف على النظم واإلجراءات الموجودة لضمان أن الشركة قادرة على منع واكتشاف
الرد على ادعاءات الغل.

ب .مراجعــة دليــل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك األخالقي وتلقي تقرير ملخص عن أي خروج عنــه وتقييم أيــة
إجراءات حياله.
ج .ضمان وجود أوجه رقابة مناسبة تعمل ضد الغل وعدم النظام.
د .ض ــمان وعى العاملين بمخاطر الغل ووجود إجراءات مهمة الكتش ــاف الغل أو إس ــاءة
االستخدام عند حدوثها.
 -1د .ي ،ف أنا ميخائيل ،م جع سارق ،ص ص .90-89
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ه .ضمان دراسة مجاالت المخاطر العالية وتفهم الجوانب واألحكام القانونية بشأنها وكيفية
مواجهتها في الشركة.
 .7اإلدارة الماليةFinancial Management :

فحص التمويل واإلنفاق في الشركة وضمان ما يلي:

()1

أ .وجود نظام تقارير مالية جيدة وانه يغذي بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل صـ ـ ـ ـ ـ ــحيح عملية إعداد القوائم المالية
السنوية.
ب .وجود نظام موازنات مناسـ ـ ــب ،ومبني على أسـ ـ ــاس سـ ـ ــلطات محددة ،وتفويض واضـ ـ ــح
وحدود مالية معينة.
ج .تقييد أية إمكانية لتحريف التقارير المالية ووجود رقابة محكمة على المجاالت التي يتاح
فيها مرونة للمحكم المهني.
د .التأكد من أنه يتم النظر وتص ــويب المالحظات التي يبديها المراجع الخارجي في القوائم
المالية.
ه .التأكد من أن المعلومات المالية تلبي معايير الجودة.
و .التــأكــد من أن كــان هنــاك مبــالغــة في تقــارير الــدخــل ومــا إذا كــان األمر يخلق انطبــاعـاً
مختلفاً لدى مستخدمي القوائم المالية.

 .8التحقق الخاصSpecial Investigations :

قد تطلب لجنة المراجعة تحقيقاً خاصـ ـ ـ ـ ـاً من المراجعة الداخلية أو من المس ـ ـ ـ ــئول عن

االتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق مع القوانين واللوائح أو المراجع الخارجي أو خبراء خارجيين حينما تكون هناك
حاجة إلي اســتكشــاف مشــاكل حســاســة تقع في نطاقها وأن هذه التحقيقات الخاصــة يمكن أن
تحدث في مجاالت غير معتادة.

ممــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق يرى البــاحــث أن تكوين لجــان المراجعــة يمكن أن يكون إختيــاري ويترك
االختيار للشـ ـ ــركات في تقدير مدى حاجتها للجنة المراجعة ويمكن أن تكون إلزامية إذا نص
القانون المنظم لعمل الشركات بضرورة وجودها أو كشرط أساسي للتسجيل.

 -1د .طارق عثد العال ،م جع سارق ،ص ص .183-173
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الفصل الثاني
حوكمــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــركات

67

يتناول الباحث في هذا الفصـ ـ ـ ــل اإلطار النظري لحوكمة الشـ ـ ـ ــركات من خالل مفهوم
ونشـ ـ ـ ــأة وتطور وأهمية وأهداف حوكمة الشـ ـ ـ ــركات ،وكذلك مبادئ ومحددات وتطبيق حوكمة
الشركات ،ودور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات وذلك من خالل المباحث اآلتية:
المبحث األول :مفهوم ونشأة وتطور وأهمية وأهداف حوكمة الشركات

المبحث الثاني :محددات ومبادئ وآليات وتجارب الدول في تطبيق حوكمة الشركات
المبحث الثالث :دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات

المبحث األول
مفهوم ونشأة وتطور وأهمية وأهداف حوكمة الشركات:

أوالً :مفهوم حوكمة الشركات:

بالرغم من االس ـ ـ ـ ــتخدام الواس ـ ـ ـ ــع لمفهوم حوكمة الش ـ ـ ـ ــركات في الدول المتقدمة إال أن

البحوث والد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أنه ال يوجد تعريف دقيق ومحدد باللغة العربية ،حيث أن
المفهوم ال تتبناه الجهات الرسمية المشرفة على قطاعات التجارة والمال في الوطن العربي.
القى مفهوم الحوكمة  Corporate governanceاهتماماً كبي اًر في اآلونة األخيرة

واختلفت اآلراء الكثيرة في ترجمة  Corporate governanceحيث رأى البعض تسـ ـ ـ ـ ــميتها
باإلدارة الرشيدة أو اإلدارة الحكيمة ،والبعض اآلخر يرى تسميتها التحكم المؤسسي .ونرى أن
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لفظ "الحوكمة" سـ ـ ـ ــيكون أكثر شـ ـ ـ ــيوعاً وانتشـ ـ ـ ــا اًر في الفترة المسـ ـ ـ ــتقبلية وهو يتمشـ ـ ـ ــى مع لفظ
"العولمة" والخصخصة وغيرها(.)1

عرفت أنها مجموعة من المبادئ التي ترش ـ ـ ـ ـ ـ ــد وتحد من س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة طرف آخر أي أن
مجال الحوكمة الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هو رقابة أفعال وق اررات المديرين المؤثرة على مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح المالك
والمقرضين وذلك بغرض التوصل إلى توازن المصالح بين المالك واإلدارة(.)2
يعتبر مص ـ ـ ـ ـ ــطلح الحوكمة ) (Governanceمن المص ـ ـ ـ ـ ــطلحات الحديثة الذي تزايد
االهتمام به مع بداية التسعينات ،وهو يمثل مجموعة من المبادئ المالية والمحاسبية والرقابية
التي تهدف إلى مكافحة الفس ـ ــاد المالي ،ومنع انهيار الش ـ ــركات .وقد ظهر المص ـ ــطلح تحت
مسـ ــمى "حوكمة الشـ ــركات" في أعقاب االنهيارات االقتصـ ــادية واألزمات المالية التي شـ ــهدها
عدد من الشــركات في دول شــرق آســيا وأمريكا الالتينية وروســيا ،وكذلك العديد من الشــركات
األمريكية في سنة 2002م ،مثل شركة "انرون" و "وورلد".
عرفت أيض ـ ـ ـ ـ ـاً بأنها النظام الذي يتم من خاللها أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى

مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة للمسئولية والشفافية(.)3

عرفت كذلك على أنها عبارة عن القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العالقة بين
إدارة الشركة من ناحية ،والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى(.)4
كما عرفت بأنها عبارة عن اإلجراءات المســتخدمة من قبل ممثلي أصــحاب المصــالح
بالمنشــأة ،بهدف اإلش ـراف والرقابة على القائمين بإدارة المنشــأة ،فيما يتعلق بإدارتهم لعمليات
الرقابة والمخاطر(.)5
عرفها أحد الباحثين بأنها هي مجموعة من المبادئ المالية والمحاس ـ ــبية والرقابية ،يتم
على أساسها إدارة الشركة والرقابة على كفاءة األداء فيها ،وكفاءة استخدام الموارد(.)6

 -1محمد طارق يوسقققققع ،اإلفصررررراح والشرررررفافية مأحد مبادئ حوممة الشررررررماا ومدى ارتباطها بالمعايير المحاوررررربية،
(الداه ة :المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ،ندوة دور المعلومال المحاسقققثية في دعم اتخال الد ار اإلداري  ،الفت ة من -19
 23نوفمث 2006م)  ،ص .8
 -2د.عثيد سقققققعيد المطي ي ،م رررررتقبل مهنة المحاوررررربة والمراجعة وتحدياا معاصررررررر ( ،ال ياض :دار الم يخ للنشققققق ،
2004م)  ،ص ص .106-105
 -3د .طارق عثد العال أماد  ،حوممة الشرماا ( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2005 ،م)  ،ص .25
 -4د .منم يوسع ،فيق ،م جع سارق ،ص .153
 -5أسققام السققعيد الوكيل ،دور المراجعة الداخ ية في تقييم وتح ررين إطار الحوممة داخل المنشررأر ،المجلة العلمية للثحوث
والدراسال التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان ،العدد  ،4ج2010 ،1م ،ص .252
 -6عدنان رن أيدر ،حوممة الشرماا ودور مجال اإلدارر ( ،ري ول :دار المصارف الع رية2008 ،م)  ،ص .25
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عرفها أحد الكتاب بأنها توفير مقومات ضمان عدم استثمارها في مجاالت غير آمنة
باإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى عدم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغاللها من قبل إدارة منظمات األعمال في تحقيق دوافع ومنافع
شخصية(.)1
كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDبأنها مجموعة من العالقات
فيما بين القائمين على إدارة الشركة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين.
كما عرفها باحث آخر على أنها نظام سليم للرقابة المالية والذي من خالله يتم توجيه
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ومراقبتها ،أي بأنها النظام الذي يتم من خالله توجيه منظمات األعمال ومراقبتها
على أعلى مس ــتوى ممكن وذلك بهدف تحقيق النزاهة والش ــفافية( .)2كما عرفت أنها مجموعة
من المبادئ التي ترشد وتحد من سلطة طرف آخر أي أن مجال الحوكمة الرئيسي هو رقابة
أفعال وق اررات المديرين المؤثرة على مص ــالح المالك والمقرض ــين وذلك بغرض التوص ــل إلى
توازن المصالح بين المالك واإلدارة(.)3
ثانياً :نشأة وتطور حوكمة الشركات

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من االقتصـ ـ ـ ـ ــاديات المتقدمة والناشـ ـ ـ ـ ــئة خالل

العقود القليلة الماضية لالعتبارات التالية(:)4
 .1كذلك ما ش ـ ـ ـ ــهده االقتص ـ ـ ـ ــاد األمريكي مؤخ اًر من انهيارات مالية ومحاس ـ ـ ـ ــبية خالل عام
2002م وت ازيــدت أهميــة الحوكمــة نتيجــة التجــاه كثير من دول العــالم إلى التحول إلى
النظم االقتصـ ـ ـ ــادية ال أرسـ ـ ـ ــمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشـ ـ ـ ــركات الخاصـ ـ ـ ــة
لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي.
 .2أدى اتساع حجم المشروعات إلى انفصال الملكية عن اإلدارة ،وشرعت تلك المشروعات
في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية ،فاتجهت إلى أسواق
1-Freeland, C. (2007) Basel committee guidance on corporate governance for banks, paper
presented to: corporate governance and reform: Paving institute. The way to financial stability
and development, a conference organized by the Egyptian banking institute. Cairo, May P. P.
7- 8.
 -2د، .وقي عثد العزيز ريومي ،حوممة الشرماا ودور ا في عبج أمراض الفكر والتطبيق المحاوبي ،المؤتم الخامة
لحوكمة الش كال ويرعادها المحاسثية واإلدارية واالقتصادية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية  10 ،سثتمث 2005م ،ص
.210
 -3د .سعيد عثيد المطي ي ،م جع سارق ،ص ص.106-105
 -4ي .عادل رزق ،اإلدارر الرتررررريدر الحكم الجيد أو الحوممة( ،الداه ة  :المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية  ،الملتدم الع ري
الثاني ،اإلدارة ال ،ققققققيدة ديار اإلصققققققالح اإلداري والمالي ،ور،ققققققة عمل تدييم يداء اإلدارال الحكومية من يجل التغيي
واإلصالح  ،الفت ة من  8 -4مايو 2008م)  ،ص .8
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المال ،فتزايدت انتقاالت رؤوس األموال عبر الحدود بش ــكل غير مس ــبوق ،ودفع اتس ــاع
حجم الشـ ــركات وانفصـ ــال الملكية عن اإلدارة إلى ضـ ــعف آليات الرقابة على تصـ ــرفات
المديرين ،والى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية ،ومن أبرزها دول جنوب شرق
آسيا في أواخر التسعينات.
 .3ثم توالت بعد ذلك األزمات ،ولعل من أبرزها أزمة شركتي انرون وورلد كوم في الواليات
المتحدة في عام 2001م ،وقد دفع ذلك العالم لالهتمام بالحوكمة.
ثالثاً :أهمية حوكمة الشركات:

تأتي أهمية حوكمة الش ـ ــركات كونها تس ـ ــاعد في رفع كفاءة االس ـ ــتخدام األمثل للموارد

المتاحة لدى منشآت األعمال ،ويمكن استعراض أهمية حوكمة الشركات في اآلتي(:)1
 .1تخفيض المخاطر المتعلقة بالفس ـ ــاد المالي واإلداري التي تواجهها الوحدات االقتص ـ ــادية
وكذلك الدول ،ورفع مسـ ـ ـ ــتويات األداء المالي واإلداري للوحدات االقتصـ ـ ـ ــادية مما يؤدي
ذلك إلى دفع عجلة التنمية االقتصادية والعمل بها.
 .2جذب االسـ ـ ــتثمارات األجنبية وتشـ ـ ــجيع رأس المال لالسـ ـ ــتثمار في المشـ ـ ــروعات القومية
المساهمة في زيادة قدرة الوحدات االقتصادية القومية على مواكبة المنافسة العالمية.
 .3زيادة درجة الشـ ـ ــفافية والدقة في معلومات القوائم والتقارير المالية التي تنشـ ـ ــرها الوحدات
االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية ألغراض االسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامات اإلدارية المختلفة وذلك لزيادة ثقة مسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمي
المعلومات والتقارير المالية في اتخاذ وترشـيد ق ارراتهم االقتصـادية ،والمسـاهمة في توفير
مجموعة من القواعد التي تساهم في تحديد أهداف الوحدات االقتصادية.
 .4تحقيق ض ــمان النزاهة والحيدة واالس ــتقامة لكافة العاملين في الش ــركات بدءاً من مجلس
اإلدارة والمديرين حتى أدنى العاملين فيها(.)2

أشار أحد الباحثين أن أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات تتمثل في(:)3
 .1تعد واحدة من أهم اآلليات التي تســاهم في قياس مدى انتظام وكفاءة أسـواق رأس المال
الصاعدة والدولية.
 -1د .محمد مصققطفم سققليمان ،حوممة الشرررماا ودور أعةررا مجالد اإلدارر والمديرين( ،اإلسققكندرية :الدار الجامعية،
2008م)  ،ص .15
 -2د .عثد الوها نص ق علي ،د، .ققحاتة السققيد ،مراجعة الح رراباا وحوممة الشرررماا في بيئة األعمال العربية والدولية
المعاصرر ( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2002 ،م)  ،ص .17
 -3تام يوسع عثد العزيز ،فعالية دور لجان المراجعة في حوممة الشرماا ،رسالة ماجستي غي منشورة ،كلية التجارة
وإدارة األعمال ،جامعة ألوان2009 ،م ،ص .24
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 .2تس ـ ــاهم في رفع كفاءة وأداء الش ـ ــركة وبالتالي المس ـ ــاهمة في نمو الش ـ ــركات على المدى
البعيد وزيادة ربحيتها.
 .3تعد حوكمة الشــركات من أهم العمليات الضــرورية الالزمة لحســن ســير عمل الشــركات،
وتأكيد نزاهة اإلدارة فيها ،وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق الشركات
أهدافها بشـ ـ ـ ــكل قانوني واقتصـ ـ ـ ــادي سـ ـ ـ ــليم ،خاصـ ـ ـ ــة ما يتصـ ـ ـ ــل بتفعيل دور الجمعيات
العمومية لحملة األسهم  Shareholdersلالضطالع بمسئولياتهم ،وممارسة دورهم في
الرقابة واإلشراف على أداء الشركات ،وعلى أداء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين في
هذه الشركات ،وبما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع األطراف.
رابعاً :األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة:

يجب مالحظة أن هناك أربعة أطراف رئيس ــية تتأثر وتؤثر في التطبيق الس ــليم لقواعد

حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات وتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل في تطبيق هذه القواعد
والشكل رقم ( )3يوضح هذه األطراف:
شكل رقم ()1/1/2

األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات
األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات

المساهمين
Shareholders
مجلس اإلدارة Board
of directors
اإلدارة
Management

أصحاب المصالح
Stackeholders

المصدر :د .عبد الفتاح العشماوي ،آليات حوكمة الخزانة العامة ،ملتقى االتجاهات المعاصرة في المحاسبة الحكومية،

دليل حسابات الحكومة المعاصر( ،الرباط :المملكة المغربية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،الفترة من  20- 16يوليو

2007م) ،ص ص .9 -8
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هناك أطراف تؤثر وتتأثر في التطبيق الس ـ ـ ــليم لمفهوم حوكمة الش ـ ـ ــركات وتحدد مدى
النجاح أو الفشل في تطبيقها كاآلتي(:)1
 .1المساهمين:

هم الذين يقومون بتقديم رأس المال عن طريق ملكيتهم لألســهم وذلك مقابل الحصــول

على األرباح المناس ـ ــبة الس ـ ــتثماراتهم ،وتعظيم قيمة الش ـ ــركة على المدى الطويل ،ولهم الحق
في اختيار أعضاء اإلدارة المناسبين لحماية حقوقهم.
 .2مجلس اإلدارة:
هو من يمثل المسـ ــاهمين وأيض ـ ـاً األطراف األخرى مثل أصـ ــحاب المصـ ــالح ومجلس

اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنف يذيين والذين يوكل إليهم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة اإلدارة اليومية ألعمال
الشــركة ،باإلضــافة إلى الرقابة على أدائهم ،كما يقوم مجلس اإلدارة برســم الســياســات العامة
وكيفية المحافظة على حقوق المساهمين.

 .3اإلدارة:
هي المس ــئولة عن اإلدارة الفعلية للش ــركة وتقديم التقارير الخاص ــة باألداء إلى مجلس
اإلدارة ،وتعتبر إدارة الشــركة هي المســئولة عن تعظيم أرباح الشــركة وزيادة قيمتها باإلضــافة
إلى مسئولياتها تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين.
 .4أصحاب المصالح:
هم مجموعة من األطراف لهم مصلحة داخل الشركة مثل الدائنين والموردين والعمالء
والعمال والموظفين ،وهؤالء األطراف لديهم مصـ ـ ــالح قد تكون متعارضـ ـ ــة ومختلفة في بعض
األحيان.
 .5الحكومات:

هي المسئولة عن إنشاء اإلطار المؤسسي والقانوني الشامل لحوكمة الشركات ،وال بد

أن يوفر هذا اإلطار مرونة كافية تسـ ـ ــمح لألس ـ ـ ـواق أن تعمل بفعالية وأن تسـ ـ ــتجيب لتوقعات
المساهمين وأصحاب المصالح ،وعلى الحكومات والمشاركين.
خامساً :أهداف حوكمة الشركات:
 -1د .عثد الوها نص علي ،د، .حاتة السيد ،م جع سارق ،ص ص .12-20
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إن الممارسـ ــات الجيدة لحوكمة الشـ ــركات سـ ــيسـ ــاعدها على جذب االسـ ــتثمارات ودعم
األداء االقتصـ ـ ــادي والقدرة على المنافسـ ـ ــة في المدى الطويل وكذلك إحكام الرقابة والسـ ـ ــيطرة
على أداء الشركات وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية(:)1
 .1العدالة والشفافية في معامالت الشركة وحق المساءلة بما يسمح لكل ذي مصلحة.
 .2مراجعة اإلدارة حيث أن الحوكمة تقف في مواجهة الفساد.
 .3حماية المساهمين بصفة عامة وتعظيم عائدهم وذلك بتبني معايير الشفافية في التعامل
معهم لمنع حدوث األزمات االقتصادية.
 .4منع المتاجرة بالس ـ ـ ــلطة في الش ـ ـ ــركة وذلك من خالل ض ـ ـ ــمان وجود هياكل إدارية يمكن
معها محاسبة اإلدارة أمام المساهمين.
 .5ض ـ ـ ــمان مراجعة األداء المالي وحس ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـتخدام أموال الش ـ ـ ــركة من خالل تكامل نظم
المحاسبة والمراجعة.
 .6اإلشراف على المسئولية االجتماعية للشركة في ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة.
 .7تحسين اإلدارة داخل الشركة والمساعدة على تطوير االستراتيجيات وزيادة كفاءة األداء.
كما أضاف باحث آخر إلى األهداف السابقة األهداف اآلتية(:)2
 .1تحســن أداء الشــركات وزيادة ربحيتها ومســاعدتها على النمو وزيادة قدرتها التنافســية في
األسواق المحلية والدولية.
 .2إلزام الشركات بقواعد واجراءات العمل وفقاً لمجال كل منها.

 .3تعظيم دور الشــركات ومســاهمتها في عملية التنمية االقتصــادية على مســتوى االقتصــاد
الكلي للدولة وقدرتها على خلق الثروة للمجتمع وخلق فرص التوظيف.
 .4تحس ـ ــين العالقات بين الش ـ ــركة وكافة األطراف ذات المص ـ ــالح المرتبطة بالش ـ ــركة ،من
مساهمين وعمالء ومقرضين ومديرين وموظفين وموردين والمجتمع المحيط بها.
 .5بناء وسيادة ثقافة العولمة الجيدة في المجتمع(.)3
أش ــار أحد الكتاب أهداف الحكومة ،حيث أش ــار تهدف قواعد وضـ ـوابط الحوكمة إلى
تحقيق الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفافية والعدالة ،ومنح حق مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائلة إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ،وبالتالي تحقيق الحماية
 -1د .عادل رزق ،اإلدارر الرتيدر أو الحكم الجيد (الحوممة) ،م جع سارق ،ص .33
 -2د .مصقققققطفم هاللي أسقققققن ،من أجل اورررررتراتيجية وطنية ل حوممة( ،الداه ة :المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ،ندوة
اإلدارة الحديثة في إدارة منظمال الخدمة العامة ،الفت ة من  19-13مايو2007م)  ،ص ص .96-95
 -3د .عثد الوها نصققققق علي ،المراجعة حوممة الشررررررماا وم رررررئولياا مراقب الح ررررراباا في مواجهة األلمة المالي
العالمية( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2009،م)  ،ص .692
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للمسـ ــاهمين ،مع مراعاة مصـ ــالح العمل والعمال ،والحد من اسـ ــتغالل السـ ــلطة بما يؤدي إلى
تنمية االســتثمار وتشــجيع تدفقه ،وتعظيم الربحية ،كما أن هذه القواعد تؤكد على العمل على
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان مراجعــة األداء المــالي ،ووجود هيــاكــل إداريــة تمكن من محــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة اإلدارة أمــام
المسـ ـ ـ ـ ــاهمين ،مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة التنفيذية ،تكون لها
مهام واختصاصات وصالحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.
حددت هيئة س ــوق المال في نيوزلندا Securities commission of corporate
 governanceعن ضــرورة أن تحتوي وتشــمل أهداف حوكمة الشــركات على تعظيم الثروة
للمساهمين ،حماية حقوق المساهمين(.)1

سادساً :مقومات حوكمة الشركات:

يجــب توافر مجموعــة من المقومــات لتــدعيم نظــام حوكمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات في الوحــدات

االقتصادية وهي(:)2
لتدعيم وتعزيز نظام حكومة الشركات يجب توفير مجموعة من المقومات وهي(:)3
 .1وجود قوانين وتشـ ـريعات توض ــح حقوق المس ــاهمين وواجباتهم مثل حق التص ــويت وحق
انتخاب أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة وحق تعيين وعزل مراقب الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابات ،كما توضـ ـ ـ ـ ـ ــح
بالمقابل حقوق المجتمع على الشركة وواجباتها تجاههم.
 .2وجود رؤية واضـ ــحة تحدد معالم اسـ ــتراتيجية الشـ ــركة مع األدوات التي تكفل تحقيق هذه
الرؤية وذلك من خالل ترجمتها إلى خطط وأهداف قصيرة وبعيدة المدى.
 .3وجود هيكل تنظيمي واض ــح يحدد الس ــلطات والمس ــئوليات ،ويفرز مجموعة من األنظمة
مثل :نظام داخلي للشـ ـ ـ ـ ــركة ،نظام للرقابة الداخلية ،ثم بعد ذلك واألهم نظام لمحاسـ ـ ـ ـ ــبة
المس ـ ـ ــئولين يوفر مجموعة من المؤشـ ـ ـ ـرات المالية والغير مالية الالزمة للمس ـ ـ ــاءلة وتقييم
األداء.
 -1د .مصطفم هاللي ،م جع سارق ،ص .96
 -2د .أسققام أسققن محمود الشققع اوي ،دراوررة تجريبية في تأثير حوممة الشرررماا بعد يكل التمويل ع ى إدارر األرباح،
رسالة ماجستي في المحاسثة غي منشورة في المحاسثة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2010 ،م ،ص .33
 -3د .عاطع محمد يأمد ،دراوررررة اختبارية ألثر آلياا حوممة الشرررركاا ع ى جودر التقارير المالية وفعالية عم ية تدقيق
الح اباا في األردن ،مجلة الدراسال المالية والتجارية ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة ،العدد األول2003 ،م)  ،ص .487
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 .4وجود لجنة لها من الص ـ ـ ـ ــالحيات ما يكفل لها حق ممارس ـ ـ ـ ــة دورها الرقابي على أعمال
المراجع الداخلي والخارجي ،وحق متابعة تقاريرهم للتأكد من قيام إدارة الشـ ــركة بتنفيذ ما
تحويه هذه التقارير من مقترحات وتوصيات.
 .5وجود نظام فعال للتقارير يتسـ ـ ــم بالشـ ـ ــفافية وبقدر يكفل توفير المعلومات المناسـ ـ ــبة عن
أداء الشــركة ،ليس بإدارتها ومســاهميها فحســب ،بل أيضـاً لجميع األطراف األخرى ذات

العالقة ممن يس ـ ــتخدمون البيانات المالية المنش ـ ــورة بالش ـ ــركة التخاذ الق اررات وذلك مثل

المسـ ـ ـ ــتثمرين الحاليين والمحتملين ،المقرضـ ـ ـ ــين ،العمالء ،الموظفين ،الجهات الحكومية
ذات العالقة ،ويلعب اإلفص ـ ـ ــاح عن المعلومات في نظام التقارير دو اًر حيوياً في تحقيق

الهدف الرئيسـ ـ ــي لحوكمة الشـ ـ ــركات ،وهو تقليل مخاطر وأض ـ ـ ـرار تضـ ـ ــارب المصـ ـ ــالح
المحتملة بين الشركة واألطراف األخرى ذات العالقة.
مما سـ ــبق يرى الباحث أن مفهوم الحوكمة هي مجموعة من المبادئ التي ترشـ ــد وتحد

من ســلطة طرف آخر ،أي هي رقابة أفعال وق اررات لمديرين وحماية مصــالح المالك بغرض
التوصل إلى توازن المصالح بين المالك واإلدارة.
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المبحث الثاني
محددات ومبادئ وآليات وتجارب الدول في تطبيق حوكمة الشركات
أوالً :المحددات األساسية لتطبيق مفهوم الحوكمة

لكي تتمكن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات بـل والـدول من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من م ازيـا تطبيق مفهوم حوكمــة

الش ــركات يجب أن تتوافر مجموعة من المحددات والعوامل األس ــاس ــية التي تض ــمن التطبيق
السليم لمبادئ حوكمة الشركات ،وتنقسم هذه المحددات إلى مجموعتين(:)1
المجموعة األولى :المحددات الخارجية:

تمثل البيئة أو المناخ الذي تعمل من خالله الوحدات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،وقد تختلف من

دولة إلى أخرى ولكن أهمها القوانين التي تنظم العمل باألس ـواق مثل قوانين الشــركات وســوق
المال ،والقوانين المتعلقة باإلفالس والقوانين التي تنظم المنافسـ ـ ـ ـ ــة وتعمل على منع االحتكار
ووجود نظام مالي جيد يض ـ ــمن توفير التمويل الالزم للمش ـ ــروعات وبالش ـ ــكل المناس ـ ــب الذي
يشجع على التوسع في األعمال والمنافسة.
المجموعة الثانية :المحددات الداخلية
تش ـ ـ ــتمل على القواعد واألس ـ ـ ــاليب التي يتم تطبيقها داخل الوحدات االقتص ـ ـ ــادية حتى
تضــمن وضــع هياكل إدارية ســليمة توضــح كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع الســلطات والواجبات
بين األطراف المعنيــة بتطبيق الحوكمــة مثــل مجلس اإلدارة ،واإلدارة والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين وذلــك
بالشكل الذي ال يؤدي إلى وجود تعارض في المصالح واالختصاصات بين هذه األطراف.
حيث يوضــح الشــكل ( )1/2/2التالي المحددات لحوكمة الشــركات ومدى تكامل هذه
المحددات وتفاعلها مع بعضها البعض ،وقد يتوقف نجاح تطبيق الحوكمة على مدى االلتزام
بهذه المحددات وهذا ما يوضحه الشكل التالي:

شكل رقم ()1/2/2
 -1إلهام محمد الصققققثاأي ،دور لجان المراجعة في تفعيل حوممة الشرررررماا ،المؤتم العلمي االتجاهال الحديثة في الفك
المحاسثي في يوء مشكالل التطثيق ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،يومي  4-3مايو 2008م ،ص ص .8-7
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محددات حوكمة الشركات
المحددات الداخلية

المحددات الخارجية
تنظيمية

المساهمون
معايير:
 المحاسبة -المراجعة

خاصة
أصحاب المصالح

 أخرىالقطاع المالي:
 -قروض

يعين ويراقب –
يرفع تقرير إلى
مؤسسات خاصة:

األسواق:
 تنافسية األسواق. -استثمار.

مجلس اإلدارة

-

محاسبون ومراجعون
محامون
تصنيف
ائتماني
بنوك

اإلدارة
تقوم
الوظائف الرئيسية

المصدر :إلهام محمد الصباحي ،دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات( ،المؤتمر العلمي االتجاهات الحديثة في

الفكر المحاسبي في ضوء مشكالت التطبيق ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة :يومي  4-3مايو 2008م) ،ص8

يوضـ ـ ـ ـ ــح الشـ ـ ـ ـ ــكل ( )1/2/2المحددات الرئيسـ ـ ـ ـ ــية لحوكمة الشـ ـ ـ ـ ــركات وقسـ ـ ـ ـ ــمت إلى
محدداتداخلية متمثلة في المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين وعمليات اإلدارة ،واإلدارة التي يوكل إليها الوظائف
الرئيس ـ ـ ـ ــية ،بينما اش ـ ـ ـ ــتملت المحددات الخارجية على أص ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ــالح وبعض المعايير
التنظيمية حيث أوضـ ــح الشـ ــكل مدى تفاعل هذه المحددات مع بعضـ ــها البعض ويتوقف هذا
التفاعل على االلتزام بها.
ثانياً :مبادئ حوكمة الشركات

توضح منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركات فيما يلي(:)1

.1حقوق المساهمين:

 -1ممدوح يرو السقققققعود ،دور المراجعة الداخ ية في حوممة الشررررررماا ،المؤتم الع ري األول ،التدقيق الدادلي في إطار
أوكمة الش كال ،المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ،الداه ة :الفت ة ما رين  26 -24سثتمث 2005م ،ص ص .336 -335
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كحق تسـ ــجيل ونقل ملكية األسـ ــهم والمشـ ــاركة الفعالة والتصـ ــويت في الجمعية العامة
واختيار مجلس اإلدارة ،والحص ـ ــول على عائد في األرباح ،والحص ـ ــول على كافة المعلومات
عن الشركة ،ومعامالت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل منتظم وفي التوقيت المناسب.
.2المعامالت المتساوية للمساهمين:

تعني المس ـ ـ ــاواة بين جميع المس ـ ـ ــاهمين داخل كل فئة في الحقوق الس ـ ـ ــابق عرض ـ ـ ــها

حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيه أو االتجار في المعامالت الداخلية.
.3دور األطراف ذات المصالح المرتبطة بالشركة:
هم حملة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــندات والعمال والبنوك ،والعمالء ،وتتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن احترام حقوقهم القانونية
وتوفير آليات مشاركتهم في الرقابة على أنشطة الشركة.
.4اإلفصاح والشفافية:
تش ــمل اإلفص ــاح بش ــكل كامل عن المعلومات المرتبطة بالقوائم المالية ،وأداء الش ــركة
وهيكل الملكية وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية ،أو المحلية المطبقة.
 .5مستويات مجلس اإلدارة:

تش ـ ـ ــمل تحديد هيكل مجلس اإلدارة ومهامه األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ودوره اإلشـ ـ ـ ـرافي على اإلدارة

التنفيذية ،وحماية حقوق المس ــاهمين أص ــحاب المص ــالح والمعاملة المتس ــاوية لهم والتأكد من
تطبيق القوانين والقواعد.
أ .باس ـ ـ ـ ـ ــتعراض مبادئ الحوكمة التي أقرتها منظمة التعاون االقتص ـ ـ ـ ـ ــادي والتنمية نجد أنها
تتلخص في المبادئ العامة اآلتية(:)1
ب .ضــمان وجود أســاس إلطار فعال لحوكمة الشــركات ،وينبغي أن يشــجع هذا اإلطار على
الشـ ـ ــفافية وكفاءة األس ـ ـ ـواق وأن يكون متوافقاً مع حكم القانون وأن يحدد وبوضـ ـ ــوح توزيع
المسئوليات بين مختلف الجهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.

ج .توفير حماية المســاهمين وتســهيل لممارســة حقوقهم والوظائف الرئيســية ألصــحاب حقوق
الملكية.

 -1إمام أامد آل دليفة ،صناديق االوتثمار ومفهوم الحوممة ،المؤتم الع ري األول ،متطلثال أوكمة الش كال ويسواق
المال الع رية ،المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ، ،م الشيخ ،الفت ة من  3-2مايو 2007م،ص .13
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د .توفير المعاملة المتس ـ ـ ـ ــاوية لكافة المس ـ ـ ـ ــاهمين بما في ذلك مس ـ ـ ـ ــاهمي األقلية واألجانب،
وينبغي أن تتاح الفرص ـ ـ ـ ــة لكافة المس ـ ـ ـ ــاهمين للحص ـ ـ ـ ــول على تعويض فعال عن انتهاك
حقوقهم.
ه .االعتراف بحقوق أصــحاب المصــالح التي ينشــئها القانون ،أو التي تنشــأ نتيجة التفاقيات
متبادلة ،وأن يعمل على تشـ ــجيع التعاون النشـ ــط بين الشـ ــركات وأصـ ــحاب المصـ ــالح في
خلق الثروة وفرص العمل واستدامة المنشآت السليمة مالياً.

و .ضـ ــمان القيام باإلفصـ ــاح السـ ــليم والصـ ــحيح في الوقت المناسـ ــب عن كافة الموضـ ــوعات
الهـامـة المتعلقـة بـالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة بمـا في ذلـك المركز المـالي واألداء وحقوق الملكيـة وحوكمــة
الشركات.
ز .تحديد مس ــئوليات مجلس اإلدارة بما يعني التوجيه واإلرش ــاد االس ــتراتيجي للش ــركة والرقابة
الفعالة على إدارة الش ـ ــركة ،كما يعني مجلس محاس ـ ــبة مجلس اإلدارة عن مس ـ ــئوليته أمام
الشركة والمساهمين.
ثالثاً :تجارب الدول في تطبيق حوكمة الشركات:
.1تطبيق حوكمة الشركات في أمريكا:

على مسـ ـ ــتوى الدول صـ ـ ــدر قانون ) (Sarbanes oxley act 2002في الشـ ـ ــركات

األمريكيــة في عــام 2001م الــذي أكــد أهميــة انتهــاج آليــات الحوكمــة لتحقيق الرقــابــة على
الش ــركات .في 2003م قامت بورص ــة نيويورك بتطوير مجموعة من المعايير لوض ــع مبادئ
حوكمة الشركات موضع التطبيق العملي وذلك بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة.
.2تطبيق حوكمة الشركات في المملكة المتحدة:
في المملكة المتحدة صــدر تقرير لجنة كادبوري 1992م تضــمن مجموعة من القواعد
األساسية ألفضل الممارسات المالية واإلدارية للشركات ،كما صدر الكود الموحد الذي تناول
أفضــل الممارســات لحوكمة الشــركات في مايو 2002م ،وتم تحديثه بواســطة مجلس التقارير
المـ ــاليـ ــة  FRCفي عـ ــام 2003م .وفي عـ ــام 2006م وظهر اهتمـ ــام مت ازيـ ــد حيـ ــث ظهر
المصــطلح بشــكل صـريح في المملكة المتحدة ضــمن التقرير الشــهير الذي أصــدره CADD
 BURبعنوان الجوانب المالية لحوكمة الشـ ـ ـ ـ ــركات ،وكان ذلك بداية االهتمام بمفهوم حوكمة
الش ـ ــركات بش ـ ــكل صـ ـ ـريح وفي البيئة األمريكية ظهر مفهوم حوكمة بش ـ ــكل ض ـ ــمني مرتبط ًا

باألزمات المالية للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ومنذ حدوث أزمة اإلفالس التي تعرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لها بعض كبريات
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الشـ ـ ــركات األمريكية في نهاية عام 2001م ،احتل مفهوم حوكمة الشـ ـ ــركات بشـ ـ ــكل ص ـ ـ ـريح
مسـ ــاحة كبيرة من االهتمام وعلى المسـ ــتوى الدولي يعتبر التقرير الصـ ــادر من منظمة التنمية
والتعاون االقتصـ ـ ـ ــادي ) (OECDفي عام 1999م ،بمثابة أول اعتراف دولي رسـ ـ ـ ــمي بذلك
المفهوم.
.3تطبيق حوكمة الشركات في مصر:

أما في مصـ ـ ـ ـ ــر فقد بدأ االهتمام بالحاكمية المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــية عام 2001م ،بمبادرة و ازرة

االقتصـ ـ ـ ــاد والتجارة الخارجية ،حيث وجد أن برنامج اإلصـ ـ ـ ــالحي االقتص ـ ـ ـ ـادي الذي بدأ في
مص ــر منذ أوائل التس ــعينات ال يكتمل إال بوض ــع إطار تنظيمي ورقابي ،يحكم عمل القطاع
الخاص في ظل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الحر ،وقد أعد البنك الدولي بالتعاون مع و ازرة التجارة الخارجية
وهيئة سوق المال وبورصة األوراق المالية ،باإلضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات
المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبة والمراجعة ،والمهتمين من االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديين والقانونيين ،أول تقرير لتقييم الحاكمية
المؤسسة في مصر وكان من أهم نتائج التقرير(:)1
أ .إن القواعد المنظمة إلدارة الشــركات المطبقة في مصــر تتماشــى مع المبادئ الدولية في
س ـ ــياق  39مبدأ من إجمالي  48مبدأ من مبادئ الحاكمية المؤسـ ـ ـس ـ ــية اس ـ ــتخدمها فريق
العمل الدولي.
ب .ال يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في الحاكمية المؤسـســية في الســوق المصــري بشــكل
عملي وقد يرجع إلى ضــعف وعي المســاهمين أو إدارات الشــركات بتلك المعايير ،كذلك
ال تتماشــى هذه القواعد مع ســبعة مبادئ من إجمالي  48مبدأ وهناك إثنان من المبادئ
ال تطبق نهائياً في السوق المصرية.

.4تطبيق حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية:

بالرغم من حداثة المفهوم في البيئة السعودية إال أنه يالحظ أن هناك تحرك جاد فعالً

من قبل الباحثين والمهتمين لمحاولة شـ ـ ـ ـ ــرح هذا المفهوم والتعرف على جوانبه وكيفية تطبيقه
في قطاع األعمال السعودي ،ونستعرض فيما يلي ملخص ألهم هذه المحاوالت:

أ .خص ـ ـ ـصـ ـ ــت الندوة العاش ـ ـ ـرة لسـ ـ ــبل تطوير المحاسـ ـ ــبة في المملكة (ندوة علمية تعقد كل
ســنتين تقريباً منذ 1981م) والتي عقدت في فرع جامعة الملك ســعود بالقصــيم في الفترة
 -1عدنان عثد المجيد عثد ال أمن قثاأة ،أثر فعالية الحاممية المؤور رية ع ى األدا المالي ل شررماا المدرجة في وروأل
ف رررطين لاوراأل المالية ،رسقققالة دكتوراه الفلسقققفة في المحاسقققثة والتمويل ،جامعة عمان الع رية للدراسقققال العليا  ،كلية
الدراسال اإلدارية والمالية ،عمان2008 ،م ،ص ص .75-74
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من  15-14أكتوبر 2003م ،موضوعها الرئيسي لةفصاح المحاسبي والشفافية ودورها
في دعم الرقابة والمســاءلة في الشــركات الســعودية ،وتناولت من خالل محاورها مناقشــة
مفهوم حوكمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات  Corporate governanceومــدى إمكــانيــة تطبيقــه في
المملكـة .وأوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت النـدوة بتبني قواعـد واجراءات تنظم العالقـات النظـاميـة والتنظيميــة
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ما بين ذوي العالقة بالمنش ـ ـ ــأة بما يض ـ ـ ــمن تعزيز كفاءة األداء واإلفص ـ ـ ــاح
والشفافية والمساءلة وتعظيم فائدة المستثمرين واقتصاد البلد ككل.
ب .قيام الهيئة الس ـ ــعودية للمحاس ـ ــبين القانونيين بإص ـ ــدار مش ـ ــروع معيار المراجعة الداخلية
وقواعد السلوك المهني لجان المراجعة بالشركات المساهمة.
ج .صـدور قرار مجلس الوزراء رقم  235بتاري 1425/8/20ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذي نصـت الفقرة ثاني ًا

منه على تأس ـ ـ ـ ـ ــيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مش ـ ـ ـ ـ ــمولة برقابة الديوان يرتبط
رئيسها بالمسئول األول في الجهاز وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية
للمال العام وترشيد استخداماته واإلسهام في رفع كفاية األداء في األجهزة الحكومية.

د .صدور القرار الوزاري رقم  2217بتاري 1423/11/1هـ والذي ينص على ما يلي(:)1
 .iأن يقدم المديرون الرئيسيين في الشركة إق ار اًر يؤكدون بموجبه أن القوائم المالية للشركة
ال تتض ــمن أي عبارات أو بيانات أو معلومات غير ص ــحيحة ،وأنه لم يحذف من هذه
القوائم أي بيانات أو معلومات أو مبالغ ينتج عن حذفها أن تكون هذه القوائم مضللة.
 .iiأن تص ــدر إدارة الش ــركة إص ــدا اًر تأكيداً ربع س ــنوي ،تؤكد بموجبه أن كل من أعض ــاء
مجلس اإلدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الش ـ ـ ــركة وزوجاتهم وأقربائهم

من الدرجة الثانية قد التزموا خالل هذا الربع بالقواعد المنظمة لتداول أسـ ــهم الشـ ــركات
المساهمة والتعاميم ذات العالقة بتداول األسهم.
 .iiiأن يقوم المحاسـ ـ ـ ــب القانوني الذي يتولى مراجعة حسـ ـ ـ ــابات الشـ ـ ـ ــركة بإصـ ـ ـ ــدار تقرير
(فحص تأكيدات) يؤيد بموجبه التأكيد المذكور في ( )2أعاله.
تجدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أن هذا القرار جاء تنفيذاً لمقتض ـ ـ ـ ـ ــى التوجيه الس ـ ـ ـ ـ ــامي الكريم رقم

/7ب 15904/وتاري 1423/5/5ه ـ ـ ـ ـ القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس
االقتصـ ـ ــادي األعلى ،باعتماد توصـ ـ ــيات اللجنة الو ازرية المشـ ـ ــكلة بموجب األمر السـ ـ ــامي قم

 -1ي .عادل رزق ،اإلدارر الرترررررريدر الحكم الجيد أو (الحوممة) (الداه ة :المنظمة الع رية للتنمية اإلدارية ،الملتدم الثاني،
اإلدارة ال ،ققيدة ديار لالصققالح اإلداري والمالي وور،ققة عمل تدييم يداء اإلدارال الحكومية من يجل التغيي واإلصققالح،
الفت ة من  8 -4مايو 2008م) ،ص ص .24-23
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 3151وتاري 1421 /3/6ه ـ لدراسة أوضاع الشركات المساهمة ومنها :ضرورة تعزيز أداء
هذه الشـ ــركات وتحقيق أهدافها – التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضـ ــمنها القوائم المالية
والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات
والوصـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى آراء صـ ـ ـ ـ ـ ــائبة عن أداء تلك الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات واتخاذ الق اررات المناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لحماية
استثماراتهم.
.5تطبيق حوكمة الشركات في كندا:

تم تطبيق الحوكمــة في كنــدا وفقـاً لتقرير  Deyنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر هــذا التقرير في عــام 1994م

ووض ـ ـ ـ ـ ــع إطا اًر لحوكمة الش ـ ـ ـ ـ ــركات في كندا وظهرت نس ـ ـ ـ ـ ــخة معدلة لهذا التقرير في نوفمبر

 2001م ،فإلى جانب التوافق وااللتزام فإنه تم االهتمام ببناء ثقافة الحوكمة من جانب المعهد
الكندي للمحاس ــبين القانونيين وبورص ــة تورنتو لألوراق المالية ،وقد ركز التقرير على مس ــائل
أساسية عديدة إلى جانب التوافق وااللتزام ،وهي بشكل أساسي بناء ثقة حوكمة الشركات(:)1
أ .مــا هي اإلجراءات التي يمكن اتخــاذهــا لتقويــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطــات مجلس اإلدارة وقــد ارتــه على
االلتزام بعالقة ناض ـ ـ ـ ـ ـ ــجة وبناءة مع اإلدارة وهذا يقوم على الفهم المش ـ ـ ـ ـ ـ ــترك لدور كل
منهما وقدرة المجلس على العمل في استقالل للوفاء بمسئولياته.
ب .الدور الحاسم الذي ال بد أن يلعبه مجلس أعمال التنفيذيين.
ج .المســائل الخاصــة بأن األعضــاء المســتقلين يجب أن يتواجدوا وبقوة في الشــركات التي
بها مساهمين هامين.

رابعاً :آليات حوكمة الشركات:

تعد حوكمة الش ـ ــركات في مجملها مجموعة من اآلليات التي تعمل بص ـ ــفة أس ـ ــاس ـ ــية

على حماية وضـ ــمان حقوق المسـ ــاهمين ،وكافة األطراف ذوي المصـ ــلحة المرتبطين بأعمال
الشـ ـ ــركة من خالل إحكام الرقابة والسـ ـ ــيطرة على أداء إدارة الشـ ـ ــركة ،وتخفيض حدة تعارض
المصـ ـ ــالح بين اإلدارة والمسـ ـ ــاهمين في الشـ ـ ــركة من جهة ،و أصـ ـ ــحاب المصـ ـ ــالح من جهة
أخرى ،وبــالتــالي فــإنهــا تهــدف على حمــايــة المــالكين ممن التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفــات االنتهــازيــة ،وتجعــل
المديرين يعملون على تحقيق مصالح أصحاب المصالح وعلى األخص حملة األسهم.

 -1د .طارق عثد العال ،حوممة الشرماا( ،اإلسكندرية  :الدار الجامعية2008 ،م) ،ص .50
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إن الهدف من آليات الحوكمة هو دفع المديرين نحو تعظيم قيمة المنش ـ ـ ـ ــأة من خالل
تحسين األداء المالي للشركة(.)1
يمكن تعريف آليات حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات على أنها مجموعة من الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل التي تم
تصـ ـ ــميمها بهدف ترشـ ـ ــيد وتوجيه ورقابة سـ ـ ــلوك اإلدارة العليا التخاذ الق اررات التي تؤدي إلى
تحقيق مصـ ـ ـ ــالح المالك ،ومن ثم التخلص من حدة مشـ ـ ـ ــكلة الوكالة بين اإلدارة على التوازن
بين مصالح جميع األعضاء(.)2
بناء على ما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق فهناك تأثير متبادل بين آليات حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ويتوقف هذا
ً
التأثير واالرتباط على مدى فعالية هذه اآلليات ،ويمكن تناول كل من آليات حوكمة الشركات
على النحو التالي:
 -1آلية لجنة المراجعة كأحد األدوات الهامة لتفعيل الحوكمة:

هي لجنة فرعية تابعة لمجلس اإلدارة تتولى القيام ببعض المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بالمجلس ،ويجب أن تش ـ ــكل اللجنة بقرار مكتوب بدون ض ـ ــمن المحاض ـ ــر الرس ـ ــمية لمجلس
اإلدارة ويذهب البعض إلى ض ـ ـ ـ ــرورة موافقة أعض ـ ـ ـ ــاء الجمعية العمومية للش ـ ـ ـ ــركة (المالك)،
ويجب أن يضمن القرار أسماء أعضاء اللجنة وأهدافها ومسئولياتها ،وصالحياتها ،كما يجب
تبليغ ذلك القرار لكافة المعنيين داخل الشركة وخارجها(.)3
يمكن للجنة أن تعتمد على إدارة المراجعة الداخلية بالش ـ ـ ـ ـ ــركة في د ارس ـ ـ ـ ـ ــة درجة أداء
المراجعة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية األخرى بالشــركة ،وكذلك االعتماد على إدارة المراجعة
الداخلية كمص ــدر للمعلومات بالنس ــبة لألخطاء أو المخالفات ،ومدى مس ــايرة أعمال الش ــركة
للقوانين واللوائح الس ـ ـ ـ ــارية( ،)4مع مراعاة اإلشـ ـ ـ ـ ـراف الفعال على عملية إعداد التقارير المالية
يتطلــب أن تتوافر لــدى أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجنــة المراجعــة قــدر كبير من الــد اريــة والمعرفــة بــاألمور
المحاس ـ ــبية والمالية ،كما يتطلب أن يتوافر لديهم الوقت الكافي للتركيز على تفاص ـ ــيل القوائم
المالية للشــركة ،وأن يكونوا أكثر موضــوعية عند تقييم مدى كفاية اإلفصــاح المالي ،حيث أن
 -1عثد علي يأمد الد ،ققي ،دراوررة تح ي ية لياا الحوممة ع ى األدا المصرررفي -دراسققة تطثيدية علم قطاا الثنو
اليمنية ،رسالة دكتوراه ،غي منشورة في إدارة األعمال ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان2010 ،م ،ص.95
 -2د .محمد سامي رايي  ،موووعة المراجعة المتقدمة( ،اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي 2011م)  ،ص .444- 7
 -3غادة عم محمد عثد العزيز ،دراوررررررة تح ي ية انتقادية لبيان مدى فاع ية لجان المراجعة مأدار في عم ية اختيار ()8
المراجعة وتحقيق الجودر عم ي المراجعة ،رسقققالة ماجسقققتي في المحاسقققثة غي منشقققورة ،كلية التجارة ،جامعة األزه ،
2001م ،ص.30
 -4د.سققققامي وهثة متولي ،لجنة المراجعة ودور ا في فعالية عمل المراجعين الداخ يين ودعم اوررررتقبلهم ،المجلة العلمية
لالقتصاد واإلدارة ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد1992 ، 2م ،ص ص.1022 -1018
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التقارير تعرض على لجنة المراجعة تكون في الغالب فنية في طبيعتها ،ويمكن أن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
خالفاً بين المراجع واإلدارات ،لهذا يتعين على لجان المراجعة أن تضــم أعضــاء من خلفيات
متباينة على نطاق واسـ ــع ليكون لديهم الخبرة والمعرفة الفنية المطلوبة لةش ـ ـراف الفعال على

أعمال المحاس ـ ـ ـ ـ ــبة ،واعداد القوائم المالية ،وأعمال المراجعة (الداخلية والخارجية) ،فإذا أدرك
المراجع أن لجنة المراجعة ال تس ـ ــتطيع فهم المس ـ ــائل الفنية س ـ ــيكون أقل ميالً لةفص ـ ــاح عن
الجوانب السـ ـ ــليمة في كافة المسـ ـ ــائل المتصـ ـ ــلة بالشـ ـ ــركة إلى لجنة المراجعة ،مما يؤدي إلى

ض ــعف الحوكمة( .)1لهذا طالبت البورص ــات األمريكية أن يكون لكل أعض ــاء لجنة المراجعة
معرفة مالية ( Financial literacyيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع قراءة وفهم التقارير المالية) وأن يكون أحد
أعضاء هذه اللجنة على األقل خبير مالي .)2(Financial expertise
لكي تكون لجنة المراجعة فعالة في إش ـ ـرافها على إعداد التقارير المالية ،فإنا ال يمكن
أن تعمــل من ف ار  ،ونظ اًر ألن لجنــة المراجعــة تعتمــد على المعلومــات التي تقــدم إليهــا من

اإلدارة المالية ،وموظفو المراجعة الداخلية ،والمراجعون الخارجيين للقيام بمسـ ـ ــئوليتها فإن من

المهم أن تقوم اللجنــة بحوار مفتوح وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح من خالل االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الفعــاليــة مع أولئــك
المشاركين في العمل.
ينبغي على لجن ـ ــة المراجع ـ ــة ،عن ـ ــد ال ـ ــدخول في حوار مع المراجعين الخ ـ ــارجيين
والداخليين أن توجه األسئلة حول ما يلي(:)3
أ .اآلثار المحاسبية للعمليات الكبيرة الجديدة.
ب .التغيرات في المبادئ المحاسبية االختيارية أو استمرار العمل بها.
ج.طرق تطبيق هذه المبادئ ومدى نشاطها أو تحفظها.
د .استخدام االحتياطات أو أرصدة المستحقات.
ه.

التقديرات واالجتهادات ذات المبالغ الكبيرة التي استخدمت في إعداد القوائم المالية.

1- Dezoort, F. and S.E Salterio, The Effects of Corporate Governance Experience and
Financial Reporting and Audit Knowledge, on Audit Committee Members Judgment
Auditing: A journal of Practice & Theory. 2001, P P 31-47.
2-Dr. Asharf Gamal El- Din A Rahman, A Survey Pressed to the Conference Challenges of
Accounting: Reality and Future Expectations, Board Practices Among Case 30 Companies
in Egypt, 27-28 October 2008, Cairo, Egypt. .
3- Report of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate
Audit Committees, whitehead Milstein Committee, 1999.
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و .التغييرات في نطـاق المراجعـة نتيجـة لتقـديرات المخـاطر وتـأثير أي عوامـل بيئيـة خـارجيــة
(سـ ـواء كانت اقتص ــادية أو ص ــناعية ،أو غيرها) على إعداد التقارير المالية وعلى عملية
المراجعة.
أي أس ـ ـ ـ ــئلة أخرى تتناول موض ـ ـ ـ ــوعات تعتقد لجنة المراجعة أنها قد تؤثر على القوائم
المالية ،بما في ذلك أي موضـوعات أخرى يجب على المراجع الخارجي أن يتعامل معها في
ظل المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
مسئوليات لجنة المراجعة تجاه إعداد التقارير المالية لضمان اإلفصاح السليم لحوكمة
الشركات ،وتتمثل هذه المسئوليات فيما يلي(:)1
 .iالتعرف على المجاالت المالية المتعلقة بالمخاطر المالية التي تواجه الشـ ــركة وأيض ـ ـاً كيفية
تعامل ومواجهة إدارة الشركة لتلك المخاطر.

 .iiد ارس ـ ـ ـ ـ ــة أي عمليات غل أو تص ـ ـ ـ ـ ــرفات غير قانونية أو أي قص ـ ـ ـ ـ ــور في عمليات الرقابة
الداخلية.
 .iiiمراجعة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا المتعلقة بالمحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة واعداد التقارير ،بما في ذلك البيانات الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية
والتنظيمية الخاصة بالخبراء أو الجهات الرقابية ،وتقييم آثارها على القوائم المالية للشركة.
 .ivاالسـ ــتفسـ ــار حول المخاطر الرئيسـ ــية ودرجة تعرض الشـ ــركة لها والخطط الواجب وضـ ــعها
للتقليص من آثار تلك المخاطر.
 .vمراجعة أي أمور قانونية قد تؤثر على إعداد القوائم المالية للشركة بصورة كبيرة.
 .viد ارس ـ ــة القوائم المالية المرحلية والس ـ ــنوية ،وتقييم ما إذا كانت القوائم المالية للش ـ ــركة تعكس
السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى مالءمتها.
 .viiتقييم أثر أية معامالت معقدة أو صـ ـ ـ ـ ـ ــفقات اسـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية أو غير معتادة على القوائم المالية
للشركة ،مثل تكاليف إعادة الهيكلة ،واإلفصاح عن عمليات المشتقات المالية.
 .viiiد ارسـ ــة الق اررات الصـ ــادرة أثناء إعداد القوائم المالية للشـ ــركة ،بما في ذلك أية عمليات تقييم
لألصول أو الخصوم أو الضمانات.
 .ixاالجتماع مع المراجعة المالية الدورية وعمليات اإلفصــاح المبدئية والمرحلية (كل ربع عام)
وطلب اإليضاحات الالزمة عن إدارة الشركة والمراجع الخارجي.
العوامل المؤثرة في تكوين لجنة المراجعة:
 -1دليل عمل لجان الم اجعة الصادر من م كز المدي ين التارع لوزارة االستثمار ،الداه ة  ،يغسطة 2008م ،ص .13
86

تتعدد العوامل التي تؤثر في تكوين لجنة المراجعة بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ،أال أنه يمكن تناول
أهم تلك العوامل كما يلي:
أ .كلما كان حجم الشــركة كبير كلما كان هنالك إمكانية لتكوين لجنة المراجعة حيث تكون
منافع تكوين اللجنة أكبر من تكاليف تكوينها.
ب .كل ما زادت حصـ ــة أعضـ ــاء اإلدارة في امتالك أسـ ــهم كلما زاد الطلب من المسـ ــاهمين
على ضرورة تكوين لجنة للمراجعة حفاظاً على مصالحهم واستثماراتهم.

ج .توفير عدد غير قليل من األعض ـ ـ ــاء غير التنفيذيين يش ـ ـ ــجع على تكوين لجنة للمراجعة
نظ اًر الستقاللهم عن اإلدارة ورغبتهم في إحكام الرقابة على أعمال الشركة.

د .كبر حجم مكتب المراجعة الخارجي المس ـ ـ ـ ـ ــئول عن المراجعة في أعمال الش ـ ـ ـ ـ ــركة يؤثر
بشـ ـ ـ ــكل كبير في تشـ ـ ـ ــجيع عمالئه من الشـ ـ ـ ــركة على تكوين لجنة المراجعة ،إال أنه من
المفترض أن تتمتع باالس ـ ـ ـ ــتقاللية والحيادية وفي س ـ ـ ـ ــبيل ذلك فإن تكوين لجان للمراجعة
تدعم المراجع الخارجي بشكل كبير(.)1
اجتماعات لجنة المراجعة:
يجب إعداد جدول الجتماعات لجنة المراجعة بصــورة منتظمة وفي المتوســط يجب أن ال
تقل هذه االجتماعات عن ثالث أو أربع مرات في العام ،وتتمثل اجتماعات لجنة الم ارجعة
في اآلتي(:)2
أ .اجتمــاع يخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص لتخطيط أعمــال المراجعــة وتلقي خطــة المراجعــة الــداخليــة وخطــة
المراجعة الخارجية ،ويكون ذلك بعد انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
ب .اجتماع يخصــص لمناقشــة أعمال المراجع الخارجي والقوائم المالية الســنوية ،ويكون قبل
انعقاد مجلس اإلدارة المخصص للموافقة على التقرير السنوي.
ج .اجتماع خالل العام أو في وقت متأخر من العام لفحص مشاكل التقرير المالي ومتابعة
تنفيذ مالحظات المراجعين الداخليين والخارجيين.

 -1د .محمد صقققققلح ها،قققققم ،الصرررررعوباا التي تحد من قيام لجنة المراجعة بدور ا تجاه األطرا المخت فة ببيئة األعمال
المعاصررررر في ارررو اإلصرررداراا المهنية الدولية وقواعد حوممة الشررررماا المصررررية( ،الداه ة  :جامعة الداه ة ،مجلة
المحاسثة واإلدارة والت،مين ،العدد 2010 ،76م) ،ص.293
 -2منال نور الدين الصققفتي ،دور لجان المراجعة في ليادر فاع ية المراجعة في ترررماا الم ررا مة في جمهورية مصررر
العربية ،دراوررة تطبيقية ع ى التشررريعاا الصررناعية ،رسققالة ماجسققتي في المحاسققثة غي منشققورة  ،كلية التجارة وإدارة
األعمال،جامعة ألوان2000 ،م ،ص.10
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يرى البــاحــث أن عــدد اجتمــاعــات لجنــة المراجعــة والمهــام التي يتم تنــاولهــا داخــل كــل
اجتماع يتوقف على رئيس اللجنة وأعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءها ،ويختلف من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ألخرى تبعاً لظروفها

وحجم أعمالها وبالتالي يتم تحديد عدد االجتماعات ومواعيدها طبقاً الحتياج الشركة.
مسئوليات مجلس اإلدارة تجاه لجنة المراجعة وفاعلية تطبيق قواعد الحوكمة:

هناك العديد من المسئوليات على مجلس اإلدارة تجاه لجنة المراجعة ليمكنها من أداء

عملها بكفاءة والتأكد من القدرة على الوفاء بمتطلبات الجهات الرقابية واإلش ـ ـرافية من ناحية،
والوفاء بمتطلبات التطبيق الفعال لحوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات من ناحية أخرى ،ويمكن توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح
مسئوليات مجلس اإلدارة تجاه لجنة المراجعة من خالل ما يأتي(:)1
أ .العمل على التأكد من توفير المعلومات المالئمة للجنة المراجعة حتى تســتطيع أداء دورها
بفعالية ويمكن تقسيم المعلومات التي يحتاجها أعضاء لجنة المراجعة لثالث تقسيمات:
 .iمعلومات عن الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة (القوانين واللوائح وهيكل الرقابة الداخلية ،السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــات والطرق
المحاسبية ،متطلبات اإلفصاح ...أل ).
 .iiمعلومــات عن المراجع الخــارجي للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة (نوع وحجم مكتــب المراجعــة ،نطــاق عملــه،
استقالليته ،التقارير التي أصدرها).
 .iiiمعلومات عن إدارة المراجعة الداخلية (العدد ،برامج المراجعة ،النطاق ،والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليات،
التقارير الصادرة عنها.)...
ب .توفير الئحة مكتوبة موضـ ـ ــحاً فيها أهداف ومسـ ـ ــئوليات وصـ ـ ــالحيات لجنة المراجعة بما
ينعكس على أدائها ألدوارها بصورة إيجابية ويضفي عليها الصفة الرسمية.

ج .اإلعداد الجيد والمسبق الجتماعات لجنة المراجعة.
د .تســهيل عمليات االتصــال بين أعضــاء لجنة المراجعة وكل المراجعين الداخليين والمراجع
الخارجي.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .التغيير الدوري ألعض ــاء لجنة المراجعة للحص ــول على الخبرات الجديدة والتأكد على
اس ـ ـ ــتقالل لجنة المراجعة ،حيث أن طول فترة بقاء األعض ـ ـ ــاء في لجنة المراجعة من الممكن
أن يؤثر على اس ــتقالل هؤالء األعض ــاء عن طريق بناء عالقات قوية مع اإلدارة فضـ ـالً عن

تقليل الحماس لديهم ألداء واجباتهم.

 -1عادل أسققققن عثد الفتاح الغ راوي ،دراوررررة اوررررتطبعية لمدى إمكانية تطبيق لجان المراجعة ،رسققققالة ماجسققققتي في
المحاسثة غي منشورة  ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2001 ،م ،ص ص .89-88
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تجدر اإلش ـ ــارة إلى ض ـ ــرورة عدم اإلفراط في التغيير ألنه يؤدي آلثار س ـ ــلبية في هذا
الص ــدد ،وذلك نتيجة عدم اس ــتقرار لجنة المراجعة ،كما يفض ــل أن يتم تغيير أعض ــاء اللجنة
جزئياً أو تدريجياً بمعنى عدم تغيير جميع األعضاء دفعة واحدة.
ممارسة لجنة المراجعة لتفعيل حوكمة الشركات:

يمكن وضـ ـ ــع أطر لألدوار التي من شـ ـ ــأنها تنظيم عمل أداء لجنة المراجعة ،وتمكنها

من تحقيق أهدافها بأقص ـ ـ ـ ـ ــى فاعلية ممكنة وبالتالي الوص ـ ـ ـ ـ ــول إلى درجة مقبولة من االلت ازم
بقواعد ومبادئ حوكمة الشركات ،وتتضمن هذه الممارسات ما يلي(:)1
أ .تقييم خطة مهام مكتوبة تتض ـ ـ ـ ـ ــمن أهداف اللجنة كاملة بما فيها مس ـ ـ ـ ـ ــاعدة مجلس اإلدارة
على التبصر والتحقق في األمور التالية:
 .iنزاهة القوائم المالية المنشورة.
 .iiتماشي القوائم المالية مع القوانين المنصوص عليها.
 .iiiأهلية المراجع الخارجي ومطابقته لمواصفات االستقاللية.
 .ivأهمية وكفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي والداخلي.
ب .تقييم تقرير المراجع الخارجي لمرة واحدة على األقل سـ ــنوياً والذي يشـ ــمل وصـ ــفاً شـ ــامالً

إلجراءات الرقابة الداخلية الخاص ــة بالش ــركة ،وجميع االس ــتفس ــارات الص ــادرة من قبله أو من
قبل جهات حكومية إلدارة الشــركة وطبيعة العالقات التي تمت بينه وبين إدارة الشــركة خالل
الفترة موضع التقييم.
ج .مناقش ـ ــة القوائم المالية الربع س ـ ــنوية مع كل من اإلدارة المالية والمراجع الخارجي بما في
ذلك التطرق لآلليات المتبعة من قبل اإلدارة في عملية اإلفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،ويحق للجنة مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المواضــيع المتعلقة بالدخل كاآللية المتبعة من قبل اإلدارة في اختيار شــكل ونوع تقديم القوائم
المالية ولكن غير مطلوب من اللجنة مناقشة أي مواضيع متقدمة.
الترتيب للقاءات مع اإلدارة والمدققين الداخليين في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل أن تتمكن لجنة المراجعة
من تفعيل وظيفة المالحظة ،ويجب عليها تنظيم لقاءات بشـ ــكل منفصـ ــل مع المسـ ــئولين عن
المراجعة الداخلية والخارجية ،بالرغم من أن كل شركة مدرجة بالبورصة ملزمة بتأمين وظيفة
المراجع الخارجي (كأحد التعليمات الص ـ ـ ــادرة عن هيئة س ـ ـ ــوق المال) إال أنها ليس ـ ـ ــت ملزمة
 -1طاه ،ققاه الدشققي ،انهيار بعض الشرررماا العالمية وأثر ا ع ى بيئة المحاورربة( ،الداه ة :المنظمة الع رية لالدارة،
المجلة الع رية لالدارة ،المجلد  ،25العدد 2005 ،2م)  ،ص ص .16-15
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بإنش ـ ــاء قس ـ ــم /إدارة معينة بإجراء المراجعة الداخلية ،لهذا يمكن للش ـ ــركة االس ـ ــتعانة بأطراف
خارجية للقيام بهذه المهام شريطة أن ال يكونوا نفس مراجعيها الخارجيين.
يتضـ ـ ــح مما سـ ـ ــبق أن لجان المراجعة باعتبارها آلية من آليات حوكمة الشـ ـ ــركات لها
دور محوري في االرتقــاء بجودة التقــارير والقوائم المــاليــة ،فهي منــاط بهــا القيــام بــالتــأكــد من
تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،وكذا تقييم الرقابة الداخلية ،وحل المنازعات التي
تنشـ ـ ـ ـ ــأ بين اإلدارة والمراجع الخارجي وللقيام بهذه المهام يتعين أن يراعى في تشـ ـ ـ ـ ــكيل لجان
المراجعة أن تض ــم كافة التخصـ ـص ــات الالزمة سـ ـواء محاس ــبين أو ومحللين ماليين لض ــمان
جودة التقارير والقوائم المالية.
يرى الباحث أن الهدف الرئيسي من تكوين وزيادة موثوقية ومصداقية القوائم والتقارير
المالية حيث أنها تس ـ ـ ـ ـ ـ ــعى في النهاية إلى الحفاظ على حقوق المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين وتعظيم ثرواتهم
بش ـ ـ ـ ــكل عادل وكذلك دعم مس ـ ـ ـ ــتويات أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة وهذا ما تس ـ ـ ـ ــعى إليه حوكمة
الشركات.
 -2آلية المراجعة الداخلية:
أدت الفض ـ ـ ــائح المالية للعديد من الش ـ ـ ــركات العالمية في الس ـ ـ ــنوات األخيرة إلى زيادة
االهتمام بدور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات باعتبارها أساس لحوكمة الشركات وقد
تطورت وظيفة المراجعة الداخلية بمجرد القيام بمراجعة مالية ،وامتدت لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل مراجعات
جميع أوجه النشـ ـ ـ ـ ـ ــاط بالشـ ـ ـ ـ ـ ــركة (المراجعة المالية ،ومراجعة عمليات ومراجعة االلتزام) ،وقد
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت وظيفة المراجعة الداخلية مراجعة النظم وادارة المخاطر ،وكذلك في تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
عمليات حوكمة الش ــركات وأص ــبح هدف وظيفة المراجعة الداخلية هي إض ــافة قيمة للمنش ــأة
وتحســين عمليات المنشــأة بصــورة تأخذ في اعتبارها توقعات أصــحاب المصــالح في المنشــأة،
وفي مجال حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات هناك بعض الجوانب الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي يجب أن يتعامل معها
المراجع الداخلي وتمثل تطو اًر في وظيفة المراجعة الداخلية وتشمل هذه الجوانب اآلتي(:)1

أ .تدعيم القيم األخالقية والنزاهة داخل المنشـ ـ ـ ـ ـ ــأة ،يأتي دور المراجع الداخلي في مسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
اإلدارة في هذا الجانب من خالل تقديم االقتراحات بالنس ــبة للجوانب التي يجب أن يتض ــمنها

 -1عفت يرو رك محمد الصاوي ،دراوة دور اإلفصاح المحاوبي في حوممة الشرماا في إطار برنامج الخصخصة في
مصر مع دراوة تطبيقية ،رسالة دكتوراه غي منشورة في المحاسثة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2010 ،م ،ص.41
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دليل الس ــلوك األخالقي للمنش ــاة مع التأكد من أن الس ــلوكيات والقيم األخالقية مكتوبة وقد تم
توصيلها إلى جميع أفراد المنشاة في المستويات اإلدارية كافة.
ب .فحص وتقييم الرقابة الداخلية :تقدم المراجعة الداخلية خدمات تأكيدية عن سـ ــالمة هيكل
الرقابة الداخلية للمنشأة.
ج .تقييم وادارة المخ ــاطر :يعتبر تقييم المخ ــاطر وادارته ــا أح ــد الجوان ــب المهم ــة لحوكم ــة
الشـ ـ ـ ــركات ،ويقدم المراجع الداخلي خدماته التأكيدية واالسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــارية بخصـ ـ ـ ــوص تقييم وادارة
المخاطر ،وتقديم االقتراحات لتحسين عمليات إدارة المخاطر.
لتفعيــل دور المراجعــة في مجــال حوكمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات ،ال بــد أن يتوافر لهــا بعض
المتطلبات األساسية والتي تشمل(:)1
أ .تدعيم االســتقالل النســبي للمراجع الداخلي من خالل تبعية قســم المراجعة الداخلية لمجلس
اإلدارة مباشرة.
ب .تدعيم نطاق مسئوليات المراجع الداخلي.
ج .تدعيم كفاءة المراجع الداخلي.
د .توصيف العالقات بين قسم المراجعة الداخلية واألقسام األخرى.
ينظر للمراجعة الداخلية في المنش ـ ـ ــآت على أنها تتمثل كأحد آليات حوكمة الش ـ ـ ــركات
ويكر في هذا المجال ما يلي(:)2
أ .يجب أن يكن لدى الش ـ ـ ـ ـ ــركة نظام محكم للرقابة الداخلية وأن يتعاون في وض ـ ـ ـ ـ ــعه مجلس
اإلدارة مع مديري الشــركة ،واال وجب عليه يبين أســباب عدم وجود مثل هذا النظام بالجمعية
العامة السنوية ،وأن يتولى تنفيذ هذا النظام إدارة متخصصة في المراجعة الداخلية.
ب .يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسـ ـ ــئول متفر بالشـ ـ ــركة ويكون من القيادات اإلدارية بها،
ويتبع مباشرة للعضو المنتدب وأن يكون له اتصال مباشر والتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة
ويحضر كل اجتماعات لجنة المراجعة.
ج .يكون تعيين وتجديد وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من
العضو المنتدب ،بشرط موافقة لجنة المراجعة.
 -1د .زك يا عثده السققققققيد ،محدداا إدراا المراجعين الداخ يين لم ررررررئوليتهم في إدارر المخاطر وأثر ا ع ى محتوياا
تقارير م ،مجلة الدراسال والثحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة رنها ،العدد الثاني2006 ،م ،ص .63
 -2د .محمد عثد الفتاح عثد الفتاح ،إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخ ية في تفعيل إدارر المخاطر المصرررررررفية،
المجلة العلمية لالقتصاد واإلدارة ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد 1992 ،2م ،ص ص .371-370
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د .يجب أن يكون لمدير المراجعة الداخلية الصـ ـ ــالحيات الالزمة التي تمكنه من القيام بعمله
على أكمل وجه.
هــ .يقدم مدير المراجعة الداخلية تقري اًر ربع سنوياً إلى مجلس اإلدارة والى لجنة المراجعة عن
مدى التزام الش ـ ـ ــركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنش ـ ـ ــاطها ،وكذلك مدى التزامها بقواعد
الحوكمة.
و .يص ـ ــدر بتحديد أهداف ومهام وص ـ ــالحيات إدارة المراجعة الداخلية وأس ـ ــماء مديريها ومن
يعاونهم قرار واضح مفصل مكتوب من مجلس إدارة الشركة.
ز .تهدف المراجعة الداخلية إلى وضــع نظام لتقييم وســائل ونظم إجراءات إدارة المخاطر في
الشركة وتطبيق الحكومة بها على نحو سليم.
ح .يتم وض ـ ـ ـ ــع نظم واجراءات المراجعة الداخلية بناء على تص ـ ـ ـ ــور ود ارس ـ ـ ـ ــة للمخاطر التي
تواجه الشـ ـ ــركة ،وعلى أن يسـ ـ ــتعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس اإلدارة ومراقبي الحسـ ـ ــابات
ومديري الشركة وأن يتم تحديث ومتابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل دوري.
يذكر أنه لما كانت حوكمة الشــركات هي العالقة بين المســتثمر وفريق اإلدارة ومجلس
إدارة الشــركة ،وهي عبارة عن نظام يوضــح كيفية توجيه ورقابة الشــركة ،وعليه فإن المراجعة
الداخلية الفعال تمثل جزء من منظومة الحوكمة الجيدة(.)1
ويذكر أن أهمية المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر وتطبيق حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات تتمثل
في اآلتي(:)2
أ .إنها وظيفة مســتقلة ،تمثل نافذة الوحدة االقتصــادية وعين اإلدارة ،حيث يمكن خاللها تقييم
تأكيد موض ــعي حول فعالية إدارة المخاطر وعملية الرقابة عليها ،وتطبيق حوكمة الش ــركات،
كما أنها تقدم النصح والمشورة الالزمة لالرتقاء بمستوى األداء.
ب .إنهــا تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد كــل من مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيــذيــة ولجنــة المراجعــة ،في القيــام
بمس ـ ــئولياتهم من خالل اإلمداد بالمعلومات التفص ـ ــيلية التي يحتاجون إليها ،من واقع التقرير
الذي تعده والنصح والمشورة التي تقدمها إليهم.

1-Haniffa, R, and Hudain, Corporate governance structure and performance of Malaysian
listed companies, Journal of business finance and accounting. Vol. 33, No (7-8) 2006, PP
1034- 1062.
 -2د .نجوى يأمد السيسي ،تفعيل دور المراجعة الداخ ية في إدارر المخاطر من منظور حوممة الشرماا ،دراسة ميدانية،
(الداه ة  :جامعة الداه ة ،المؤتم السنوي ال ارع لكلية التجارة ،يوليو 2007م)  ،ص ص .20-19
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ج .إنها تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد اإلدارة التنفيذية في تطبيق الحوكمة من خالل تأكيدها على مدى االلتزام
بالتشريعات واللوائح والقوانين.
د .إنها تســاعد في دعم الهيكل الرقابي للوحدة االقتصــادية ،ورفع كفاءة التشــغيل والتحقق من
االلتزام بالس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات واإلجراءات المحاس ـ ـ ـ ــبية واإلدارية ،ومن جانب اإلدارة التنفيذية وكذلك
التحقق من توافق النتــائج مع األهــداف ،وتقييم نظــام الرقــابــة الــداخليــة والتــأكــد من تطبيقــه
وفعاليته.
يرى الباحث أن حوكمة الش ــركات لها تأثير في تحس ــين وظيفة المراجعة الداخلية كما
أنها تقييم وضبط المخاطر يساعد أيضاً في تحقيق كفاءة وفعالية وظيفة المراجعة الداخلية.

 -3آلية أسواق االستيالء:

تعتبر وجود أس ـواق النضــباط الشــركات أحد اآلليات الهامة لحوكمة الشــركات ،وذلك

ألن فشـ ـ ـ ـ ــل آليات الرقابة الداخلية بدرجة كبيرة تزيد من الفجوة بين القيمة الفعلية لشـ ـ ـ ـ ــركة ما
وقيمتها االفت ارض ـ ـ ـ ــية ،وبالتالي يتوافر حافز لألطراف الخارجية للس ـ ـ ـ ــيطرة على الش ـ ـ ـ ــركة ،إن
األس ـواق التنافســية تهذب ســلوك اإلدارة ،وخاصــة إذا كانت هناك ســوق فعالة للعمل اإلداري
لةدارة العليا ،وهذا يجعل إدارة الش ـ ـ ـ ــركة تتحس ـ ـ ـ ــب إلى حالة اإلفالس لتأثيرها الس ـ ـ ـ ــلبي على
مسـ ــتقبل المدير وأعضـ ــاء مجلس اإلدارة ،إذ غالباً ما يتحدد اختبارات المالئمة للتعيين أنه ال

يتم إش ـ ـ ــغال مواقع المس ـ ـ ــئولية من أعض ـ ـ ــاء مجلس إدارة أو مديرين تنفيذيين س ـ ـ ــبق أن قادوا
شركاتهم إلى اإلفالس أو التصفية(.)1
 -4آلية التشريع والقوانين:

غالباً ما تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاعالت التي تجري بين الفاعلين الذين

يش ـ ـ ــتركون بش ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ــر في عملية الحوكمة حيث أثرت بعض التشـ ـ ـ ـريعات على الفاعلين
األساسيين في عملية الحوكمة ،ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم في هذه العملية ،بل على
كيفية تفاعلهم مع بعضــهم ،فعلى ســبيل المثال لقد فرض قانون )(Sarbanes- Oxly Act
متطلبات جديدة على الشركات المساهمة العامة ،تتمثل في زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلين ،وتقوية إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقارير المالية ،والطلب من
المدير التنفيذي ومدير الشئون المالية الشهادة على صحة التقارير المالية وعلى نظام الرقابة
 -1محمد عثد المطلع ية صقققالح ،أثر اإلفصررراح عن المع وماا المحاوررربية ع ى تكوين المحافث االورررتثمارية في وررروأل
األوراأل المالية ،دراوررررة حالة ورررروأل الخرطوم لاوراأل المالية( ،الخ طوم  :جامعة السققققودان للعلوم والتكنولوجيا  ،كلية
الدراسال العليا  ،رسالة دكتوراه في المحاسثة والتمويل غي منشورة2012 ،م)  ،ص .202
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الداخلية ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خطط اتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فعال بين المدقق الخارجي ولجنة التدقيق وتحديد قدرة
المســئولين في الشــركة على المصــادقة على المعامالت التي تخصــهم في الشــركة ،والتي قد
تكون مض ـ ـرة بمصـ ــالح المالكين وأصـ ــحاب المصـ ــالح اآلخرين بالشـ ــركة ،كما أناط مسـ ــئولية
تعيين واعفاء المدقق الخارجي والمصادقة على الخدمات غير التدقيقية التي يمكن أن تقدمها
شركات التدقيق لزبائنها للجنة التدقيق(.)1
يرى الباحث أن الغرض من مسـاهمة السـلطات التشـريعية في عملية الحوكمة هو إيجاد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغة منظمة وقانونية يمكن فيها تعظيم جودة نظم الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها في
التحكم في المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.
 -5آلية المراجع الخارجي:

إن تقرير المراجعة الخارجية تمثل مصــد اًر هاماً في تعظيم منفعة اســتخدام المعلومات

التي يعتمد عليها المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين اآلخرين للتقارير المالية في اتخاذ الق اررات
الســليمة الخاصــة باالســتثمار ،مما يســتدعي ضــرورة قيام المراجع بعملية اإلفصــاح الجيد عن

المعلومات المالية دون محاولة إخفاء أية معلومات يمكن أن يس ـ ـ ــتفيد منها فئة دون األخرى،
مما يؤدي في النهاية إلى تنشيط وكفاءة سوق األوراق المالية(.)2
ويمكن القول أن أهمية استقالل المراجع الخارجي تتمثل في اآلتي(:)3
أ .تدعيم الثقة في مهنة المراجعة وممارسيها.
ب .زيادة الطلب على خدمات مهنة المراجعة.
ج .زيادة جودة عملية المراجعة.
د .تحقيق الموضوعية في نتائج عملية المراجعة.
هـ .تحسين كفاءة وفعالية أسواق رأس المال.
يرى كــاتــب آخر أنــه يمكن تفعيــل دور المراجعــة الخــارجيــة كــإحــدى آليــات حوكمــة
الشركات وذلك من خالل اآلتي(:)4

 -1محمد عثد المطلع ية صالح ،م جع سارق ،ص .202
 -2د .محمد أسققني عثد الجليل صققثيحي ،دور المراجع الخارجي في ليادر فعالية اإلفصرراح والشررفافية في التقارير المالية
المنشورر في البيئة المصرية ،دراسة تحليلية ،المجلة العلمية للثحوث والدراسال التجارية ،كلية التجارة  ،جامعة ألوان ،
العدد األول2002 ،م)  ،ص .5
 -3د .علي يأمد زين ،د .محمد أسققققققني عثد الجليل صققققققثيحي ،دراورررررراا في المراجعة( ،الداه ة :دار الكتا الجامعي،
2006م)  ،ص .7
 -4تام يوسع عثد العزيز ،علي الجندي ،م جع سارق ،ص ص .36 -27
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 .iقيام المراجع الخارجي بإعداد تقارير عن نتائج فحصه لهيكل الرقابة الداخلية أو التصديق
على تقرير اإلدارة وعن مدى فاعلية هيكل الرقابة الداخلية بالشركة محل المراجعة ،األمر
الذي يجعل القيام بارتكاب أي غل إداري أو إجراء أي تالعب أم اًر في غاية الص ـ ـ ـ ـ ــعوبة
على أن يقدم هذا التقرير للجنة المراجعة قبل نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره لمناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــته وذلك بزيادة فاعلية هذا

التقرير.
 .iiلكي يؤدي المراجع دوره بفاعلية يجب أن يكون مسـ ـ ــتقالً عن إدارة الشـ ـ ــركة وال توجد بينه
وبين أعضاء مجلس اإلدارة أي عالقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 .iiiال يجوز إلدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة التعاقد مع المراجع الخارجي على أداء خدمات أخرى بخالف
المراجعة إال بعد موافقة لجنة المراجعة على هذه الخدمات واألتعاب المقدرة لها وذلك بما
يحافظ على استقالل المراجع الخارجي وبالتالي تفعيل دوره تجاه حوكمة الشركات.
 .ivأال يرتبط قرار اسـ ـ ــتمرار المراجع الخارجي في أداءه لعملية المراجعة وتقدير أتعابه بتحكم
اإلدارة فيه.
 .vقيام المراجع الخارجي بإعداد تقارير عن مدى التزام الش ـ ـ ـ ـ ــركة بقواعد حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ــركات
الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
كما أشـ ــار كاتب آخر إلى أن اإلطار العام لحوكمة الشـ ــركات يتطلب ضـ ــرورة تعيين
المس ــاهمين لمراجع حس ــابات مس ــتقل ومؤهل وذو كفاءة مهنية إلجراء مراجعة لكافة عمليات
وأنشطة الشركة بغرض إبداء الرأي الفني المحايد والموضوعي في مدى صدق وعدالة القوائم
المالية في التعبير عن كل جوانبها الهامة نتيجة نشـ ــاط الشـ ــركة ،ومركزها المالي وغيرها من
األمور المالية ،كما تجدر اإلشـ ــارة إلى أن مراجع الحسـ ــابات يكون مسـ ــئول أمام المسـ ــاهمين
فيما يتعلق بأداء عملية المراجعة وبذل العناية المهنية ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئول عما ورد بتقريره منذ لحظة
تقرير المراجعة في الجمعية العامة للشركة وذلك أمام أي جهة اعتمدت على هذا التقرير في
اتخاذ الق اررات(.)1
 -6آلية الرقابة الداخلية:
تمثل الرقابة الداخلية للمنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة آلية أخرى لحوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات حيث تعتبر الرقابة
الــداخليــة ،إذ يعتبر هيكــل الرقــابــة الــداخليــة هو خط الــدفــاع األول الــذي يحمــل مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة
 -1ف يد مح م ف يد ،نموذج محاورررربي مقترح لقياس أثر تطبيق حوممة الشرررررماا ع ى أدا وقيمة الشرررررمة الم ررررج ة
ببورصررة األوراأل المالية المصرررية ،دراوررة تطبيقية( ،الداه ة  :جامعة عين ،ققمة  ،كلية التجارة  ،رسققالة دكتوراه غي
منشورة في المحاسثة2009 ،م)  ،ص .112
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المساهمين وأصحاب المصالح األخرى ،تعرف الرقابة الداخلية بأنها عمليات مصممة لتقدير
وتأكيد معقول حول تحقيق األهداف التالية(:)1
أ .إمكانية االعتماد على التقارير المالية.
ب .كفاءة وفعالية العمليات.
ج .االلتزام بالقوانين واللوائح.
يعد مجلس اإلدارة هو المسـ ـ ـ ـ ــئول مسـ ـ ـ ـ ــئولية كاملة عن هيكل الرقابة الداخلية إذ يقوم
مجلس اإلدارة بتفويض اإلدارة للقيام بمهام تص ـ ـ ــميم هيكل الرقابة الداخلية بالش ـ ـ ــركة وتطبيقه
ومتابعته وتشـ ـ ــغيله ،فبعد الفضـ ـ ــائح المالية لعديد من الشـ ـ ــركات العالمية زاد االهتمام بالرقابة
الداخلية ودورها في حوكمة الشركات مع الربط بين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في إطار
حوكمة الشركات ،حيث تتحول نظم الرقابة الداخلية إلى نظام إلدارة المخاطر.
عرف تقرير الرقابة الداخلية بوص ـ ـ ــفها أحد جوانب حوكمة الش ـ ـ ــركات والتي تتض ـ ـ ــمن
إدارة المخاطر من خالل وجود منظار فعال للرقابة الداخلية يمكن منع المخاطر وتخفيض ـ ــها
وفقاً للجنة  .COSOيتكون هيكل الرقابة الداخلة من خمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مكونات مرتبطة وهي على
النحو التالي:

 بيئة الرقابة :وهي عبارة عن المناخ الذي تعمل فيه الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة والذي يؤثر على الوعيالرقابي للعاملين بها ،وتتمثل عناصر بيئة الرقابة في النزاهة الشخصية ،والقيم األخالقية
لةدارة والعاملين ،وفلسفة اإلدارة العليا ،والهيكل التنظيمي.
 تقييم وتحليل المخاطر :ويقصد به التعرف على المخاطر وتحليلها سواء كانت المخاطرترجع لعوامل داخلية أو خارجية ،مع تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ،وتقييم

احتمـاالت حـدوثهـا وتحـديـد الخطـأ المقبول بـالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة وتطوير أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب لمواجهـة تلـك
المخاطر.
 أنشططططة الرقابة :وتتمثل في السـ ــياسـ ــات واإلجراءات الموضـ ــوعية للتعامل مع المخاطرإلنجاز أهداف الشـ ـ ـ ــركة ،وتتضـ ـ ـ ــمن أنشـ ـ ـ ــطة الرقابة مجموعة من األنشـ ـ ـ ــطة الكاشـ ـ ـ ــفة
والمانعة.

 -1عفت يرو رك محمد الصاوي ،دور اإلفصاح المحاوبي في حوممة الشرماا في إطار برنامج الخصخصة في مصر مع
دراوة تطبيقية ،رسالة دكتوراه غي منشورة في المحاسثة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2010 ،م) ،ص .42
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 المعلومات واالتصططططططاالت :وهي العوامل الض ـ ـ ـ ــرورية لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية ،إذيجب توفير المعلومات المالئمة ،والموثوق فيها لجميع المسـ ـ ــتويات بالشـ ـ ــركة في الوقت
المناسـ ـ ــب وبالشـ ـ ــكل المناسـ ـ ــب مما يمكن من القيام بالرقابة ،كما يعد االتصـ ـ ــال الفعال
ضرورياً لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية.

 المتابعة :وتسـتخدم لتقييم جودة نظام الرقابة الداخلية المطبق في كل فترة زمنية ،ويجبأن تتض ـ ـ ــمن عملية المتابعة أن نتائج المراجعة وتوص ـ ـ ــياتها قد تم تنفيذها بش ـ ـ ــكل مالئم
وفوري.
الجدير بالذكر أن المكونات السـ ـ ـ ــابقة تعتبر بمثابة مقاييس يتم على أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــها تقييم
كفاءة هيكل الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليته.
يرى الباحث أن وجود نظام س ـ ـ ـ ــليم للرقابة الداخلية وس ـ ـ ـ ــيلة لمس ـ ـ ـ ــاعدة مجلس اإلدارة
التنفيذية لتحقيق األهداف التنظيمية ،ويحتاج هذا النظام بص ـ ـ ــفة مس ـ ـ ــتمرة لمراقبته وفحص ـ ـ ــه
للتأكد من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار فعاليته ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المخاطر التي يمكن مواجهتها لذلك يمثل نظام الرقابة
الداخلية أحد العناصر الهامة لمفهوم الحوكمة.
 -7آلية مجلس اإلدارة:
مجلس إدارة الشــركة المســاهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشــركة بناءاً على تفويض

من الجمعية العمومية لذلك فإن المس ـ ـ ــئولية النهائية عن الش ـ ـ ــركة تظل لدى المجلس ولو قام
بتش ــكيل أو تفويض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعمالهم ،ولذلك أص ــبح على مجلس
إدارة الشــركة القيام بمجموعة من الوظائف لحماية المســئولية التي فوضــها إليهم المســاهمون،
ولتحقيق واجبات الوكالة على المسـ ـ ـ ـ ــاهمين وبالتالي ال بد لمجلس اإلدارة من القيام بوضـ ـ ـ ـ ــع
خطط تنظيمية ومجموعة من اإلجراءات ،ومجموعة من الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل التي يجب إتباعها داخل
الشركة والتي من شأنها أن تؤدي إلى المحافظة على أصول الشركة .والتأكد من دقة وصحة
البيانات المالية المس ـ ـ ـ ــجلة في الدفاتر ودرجة االعتماد عليها ،و تحقيق أكبر قدر من الكفاية
في عمليات الشركة ،وااللتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية المرسومة(.)1
يرى أحد الباحثين أنه يمكن تفعيل دور مجلس اإلدارة كآلية لحوكمة الشـ ـ ـ ــركات وذلك
من خالل اآلتي(:)2
 -1د .عادل عثد ال أمن يأمد محمد ،م جع سارق ،ص ص .431
 -2تام يوسع عثد العزيز علي الجندي ،م جع سارق ،ص ص .33 -32
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أ .ضــرورة أن يتضــمن مجلس اإلدارة أغلبية من األعضــاء غير التنفيذيين ممن لديهم خبرات
ومهارات فنية ومالية ورقابية ،ذلك لتحقيق مصلحة الشركة ككل.
ب .يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة.
ج .قيام المجلس بتكوين لجنة من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائه ومن غيرهم ذلك للقيام بمجموعة من المهام
المحددة.
د .على المجلس وض ــع اآلليات والنظم التي تض ــمن احترام الش ــركة للقوانين واللوائح الس ــارية
والتزامها باإلفصـ ـ ـ ــاح عن المعلومات الجوهرية للمسـ ـ ـ ــاهمين والدائنين وأصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــالح
األخرى ،في جميع األحوال يجب أن يكون احترام القوانين واللوائح ،وكذلك اإلفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح عن
المعلومات الجوهرية مستندة على معايير جوهرية ال شكلية فقط.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي يتفق
وطبيعة نش ـ ــاطها وحجمها وللس ـ ــوق التي تعمل بها ،وتقع عليها مس ـ ــئولية وض ـ ــع اس ـ ــتراتيجية
تحديد المخاطر التي تواجه الشـ ـ ــركة ،وكيفية التعامل معها ،ومسـ ـ ــتوى المخاطر التي تتعامل
بها الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح.
يرى الباحث أن كثير من الش ـ ـ ــركات المس ـ ـ ــاهمة ال يوجد بها فص ـ ـ ــل بين دور مجلس
اإلدارة وبين دور المدير التنفيذي (العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المنتدب) حيث يقوم رئيس مجلس اإلدارة بأداء
مهامه باإلضــافة إلى مهام المدير التنفيذي الرئيســي لذلك ضــرورة الفصــل بين رئيس مجلس
اإلدارة وبين دور المدير التنفيذي الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وان كان الجمع بين الدورين ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورياً يجب

توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة.

يرى البــاحــث أن هنــالــك مجموعــة من المحــددات التي يجــب أن تتوفر فيهــا محــددات
خارجية متمثلة في البيئة والمناخ التي تعمل من خاللها الوحدات االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،محددات
داخلية تشتمل على القواعد واألساليب التي تطبق داخل الوحدات االقتصادية.
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المبحث الثالث
دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات
أوالً :دور لجنة المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات:

تلعب لجنة المراجعة دو اًر حيوياً في زيادة فعالية حوكمة الش ـ ـ ـ ـ ــركات حيث تعمل على

تحقيق ض ـ ـ ــمان جودة التقارير المالية وتص ـ ـ ــفي عليها مزيداً من الثقة عن طريق الدور الذي
تمارسـ ــه في اإلش ـ ـراف على عملية المراجعة الداخلية والخارجية وكذلك دورها في مقاومة أي

ض ـ ـ ـ ـ ـ ــغوط أو تدخالت قد تمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــها اإلدارة على عمليات المراجعة .وبغية تفعيل دور لجنة
المراجعة في قيامها بتحقيق الدور المناط بها ينبغي البحث عن آليات متطورة مثل:

()1

 .1إيجاد آلية للحوار المسـ ــتمر مع إدارة الشـ ــركة في النواحي المالية ومناقشـ ــة اإلدارة في أي
تغييرات في السياسات المحاسبية.
 .2إيجــاد آليــة للحوار مع المراجعين الــداخليين والخــارجيين للتــأكــد من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمــة اإلجراءات
المطبقة بالشركة المتعلقة بالبيانات والتقارير المالية.
 .3إيجاد آلية للحصول على تقارير مالية واضحة وصريحة في توقيت مناسب للتأكد والحكم
على جودة ونوعيــة البيــانــات المــاليــة ومــدى مطــابقتهــا مع مبــادئ المحــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة والمراجعــة
المتعارف عليها.
 .4البحــث عن تحقيق جودة في فحص هــذه التقــارير ومنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــا مع األطراف المختلفــة
للحصول على إجابات وافية عن أي تساؤالت على عملية المراجعة.
 .5البحث عن آليات لتطوير طريقة العمل الخاصـ ــة باللجنة ووضـ ــع الض ـ ـوابط واإلرشـ ــادات
التي تتالءم مع ظروف الشركة وأعضاء اللجنة.
إن وجود لجــان المراجعــة يحقق الكثير من الم ازيــا والتي تنعكس في تفعيــل حوكمــة
الشركات مثل:
 .1زيادة موثوقية ومصـ ـ ـ ــداقية القوائم المالية للشـ ـ ـ ــركات والتأكد من جودة المعلومات الواردة
بها فض ـ ـالً عن زيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية وهو األمر الذي يدعم القدرة التنافسـ ــية

للشــركة ويحدث آثاره على برامج خفض التكلفة واالرتقاء بجودة المنتجات وزيادة حصــة

الشركة التسويقية.
 .2تدعيم اس ـ ــتقالل وظيفة المراجعة وتحس ـ ــين جودتها من خالل اض ـ ــطالع لجنة المراجعة
 -1الم جع السارق ،ص .100
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بمهمة ترشيح وتعيين وعزل المراجعين وكذلك االشتراك في تحديد أتعابهم.
 .3اإلشراف على وظيفة المراجعة الداخلية وتدعيم استقالليتها.
 .4مسـ ــاعدة مجلس إدارة الشـ ــركة على الوفاء بمسـ ــئولياته القانونية كوكيل عن المسـ ــاهمين
من خالل قنوات رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميــة لالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بين اللجنــة التــابعــة لمجلس اإلدارة من نــاحيــة
والمراجعين الداخليين والخارجيين وهيكل الرقابة الداخلية من ناحية أخرى.
 .5أن وجود لجان المراجعة بالش ـ ــركة س ـ ــيؤدي إلى ترش ـ ــيد وقت مجلس اإلدارة وذلك بالبعد
عن التفاص ـ ـ ـ ـ ــيل للموض ـ ـ ـ ـ ــوعات التي س ـ ـ ـ ـ ــبق مناقش ـ ـ ـ ـ ــتها بلجنة المراجعة ومن ثم التفر
للمتغيرات األخرى المؤثرة في اتخاذ القرار.
 .6تحقيق اقتصـ ـ ـ ــاديات حيث أن المنافع والوفورات الناتجة عن لجان المراجعة تفوق بكثير
أعباء بيئة الرقابة بالشركة.
 .7زيادة ثقة المتعاملين بالبورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مما ينعكس أثره على ارتفاع حجم التداول وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار
األسـهم وزيادة ثقة البنوك والمقرضـين للشـركة مما ينعكس أثره على عدم المطالبة بمزيد
من الضمانات وشروط التمويل.
 .8تحقيق مزايا ض ـريبية عن التحاســب الض ـريبي لثقة مصــلحة في بيئة الرقابة في الشــركة
ومصداقية التقارير المالية.
مهام لجنة المراجعة الفعالة:
تعتبر المهمة األولى للجنة المراجعة هي ضـ ـ ـ ـ ــمان أن العمليات التي تقوم بها اإلدارة
وموظفو المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلين تؤدي إلى تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين نوعية
التقارير المالية ،وعلى الرغم من أن المسئوليات المحددة للجنة المراجعة قد تختلف من دولة
ألخرى وقد تتنوع على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس نوع ودرجة تعقد وحجم األعمال فأن لجنة المراجعة تكلف
بصفة عامة باإلشراف على ثالث جوانب رئيسية هي:

()1

.1اإلشراف على إعداد التقارير المالية:

وظيفة لجنة المراجعة بالنسـ ــبة إلعداد التقارير المالية هي وظيفة إش ـ ـرافية ورقابية وال

يــدخــل في دور لجنــة المراجعــة قيــامهــا بــإعــداد القوائم المــاليــة أو اتخــاذ الق اررات الفعليــة فيمــا
يخص إعداد هذه القوائم .ونظ اًر ألن لجنة المراجعة تعتمد على المعلومات التي تقدم إليها
من اإلدارة الم ـ ــالي ـ ــة العلي ـ ــا وموظفي المراجع ـ ــة ال ـ ــداخلي ـ ــة والمراجعين الخ ـ ــارجيين للقي ـ ــام

 -1د .سوسن عثد الفتاح محمد يرو الجود ،م جع سارق ،ص.ص.119123
100

بمسئولياتها.
.2اإلشراف على الرقابة الداخلية:

يتطلب اإلشراف المالي الفعال أن يعمل مجلس إدارة الشركة لتحقيق االلتزام القانوني

واألخالقي للشـ ــركة ومجلس اإلدارة الذي يأخذ هذا الدور بجدية والذي يؤدي عمله كمشـ ــارك
إيجابي وليس ســلبياً في عملية إعداد التقارير المالية إنما يعمل على زيادة ثقة المســتثمر في

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة .وأهم من ذلك أنه يخفض من احتماالت إعداد تقارير مالية غير كافية أو غير

مالئمة بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة.
 .3اإلشراف علي عملية المراجعة:
س ـواء عمليات المراجعة الداخلية أو المراجعة الخارجية وفيما يخلص عملية المراجعة
الخارجية فإن لجنة المراجعة تكون بصفة عامة مسئولة عن التوصية بتعيين مراجع خارجي
مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقل بعد النظر في عوامل مثل اسـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل المراجع ومدى الفعالية المتوقعة منه .وتقوم
اللجنة أيضا بالموافقة على األتعاب والمصروفات األخرى التي تدفع إلي المراجع الخارجي،
كما توافق على االستغناء عن المراجع الخارجي إذا ما تطلب األمر ذلك.
معايير فاعلية أداء لجان المراجعة:
لكي تمارس اللجان أعمالها بفاعلية فألبد من أن تستوفى عدداً من المعايير

وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:

()1

 .1االستقالل:
عند تقييم مدى اسـ ــتقالل أعضـ ــاء تلك اللجان في الواليات المتحدة وجد أن أكثر من
ثلث أعضاء تلك اللجان على عالقة بإدارة الوحدة ( كمورد أو عميل أو مقرض) ،لذلك البد
من تدعيم استقالل اللجان من خالل زيادة نسبة األعضاء من خارج الوحدة.
 .2المعرفة والخبرة:
يطلب من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجان المراجعة امتالك المعرفة والخيرة المالية وأن يكون أحد
أعضـ ـ ـ ـ ــاء هذه اللجنة على األقل خبي اًر مالياً وأن هذه الخيرة سـ ـ ـ ـ ــتؤدي إلى زيادة فاعلية أداء

لجنة المراجعة حيث أن المعرفة والخبرة س ــتؤدي إلى تقييم أعض ــاء هذه اللجنة لنظام الرقابة

الداخلية بص ـ ــورة أفض ـ ــل تمكن من اقتراح وس ـ ــائل تدعيم النظام كما أن هذه المعرفة والخبرة
ستساعد أعضاء هذه اللجنة في حل خالفات المراجع الخارجي مع اإلدارة.
 -1د .سمية يمين علي ،وآد ون ،دراواا في المحاوبة المالية( ،الداه ة  :د.ن 2011 ،م)  ،ص.200
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 .3قوة أو نفوذ لجان المراجعة:
لكي تتحقق الفاعلية المطلوبة للجان المراجعة البد وأن نتمتع بقوة أو مكانة قوية في
الهيكل التنظيمي وتتمثل مظاهر هذه المكانة في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالم المعلومات المطلوبة في الوقت
المناس ـ ــب ،ووجود تأييد تنظيمي لهذه اللجان من أعلى المس ـ ــتويات اإلدارية وذلك من خالل
التقرير عن أنشـ ــطتها إلى أعلى المسـ ــتويات اإلدارية ،وكذلك عدم وجود قيود تحد من نطاق
عملها.
ثانياً :خصائص الفاعلية الواجب توافرها في أعضاء لجنة المراجعة:

يرى أن خص ـ ـ ـ ـ ــائص الفاعلية التي يلزم توافرها في كل عض ـ ـ ـ ـ ــو من أعض ـ ـ ـ ـ ــاء لجنة

المراجعة ال تخرج عن إطار معايير السلوك المهني التالية والتي يلزم توفرها في
المراجع الداخلي وهي:

()1

 .1النزاهة:
أ .يؤدي وظائفه وواجباته بأمانة وأن يبذل قصارى جهده في إنجازها على أكمل وجه.
ب .يعمل على متابعة القوانين واللوائح المرتبطة بنشـ ـ ـ ــاط المنشـ ـ ـ ــأة واإلفصـ ـ ـ ــاح في تقاريره
حسبما تقتضيه القوانين ولوائح مجلس اإلدارة المعمول بها.
ج .ال يكون طرفاً في أي أنشـ ـ ــطة غير مشـ ـ ــروعة أو يمارس أعماالً غير مقبولة بالنسـ ـ ــبة
لمكانته أو الشركة التي يعمل بها.

د .إن يحترم ويساهم في األهداف المشروعة واألخالقية للشركة.
 .2الموضوعية:
أ .إن ال يش ـ ـ ـ ــارك في أي ش ـ ـ ـ ــاط وأن يتجنب أية عالقة قد تؤثر أو ينظر إليها على أنها
تؤثر في تقديم رأياً محايداً.

ب .إن ال يقبل أي شيء قد يؤثر سلباً أو ينظر إليه على أنه يؤثر سلباً في إصدار تقرير
عادل ومحايد في أي مشكلة تعرض على اللجنة.

ج .أن يفص ـ ـ ـ ـ ــح في تقاريره عن كافة الحقائق الهامة التي يتوص ـ ـ ـ ـ ــل إليها ويعلم بها والتي
يترتب على إغفال ذكرها تحريف الحقائق الواردة في القوائم والتقارير المالية للمنشأة.
 .3السرية:
 -1د .دالد يأمد ،العبقة بين خ صائص لجنة المراجعة وفاع ية نظام الرقابة الداخ ية( ،الداه ة :جامعة عين ،مة ،كلية
التجارة  ،مجلة الفك المحاسثي ،العدد األول ،الجزء 2009 ، 2م) ،ص ص .463-462
102

أ .أن يكون حذ اًر في اسـ ـ ـ ــتخدام وحماية المعلومات التي يطلع عليها أثناء تأديته لواجباته
كعضو في لجنة المراجعة .

ب .أن ال يسـ ـ ـ ـ ــتغل المعلومات التي تتوافر لديه في تحقيق أية مصـ ـ ـ ـ ــالح شـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية وال
يستخدمها بأية طريقة تتعارض مع القوانين واألهداف المشروعة واألخالقية للشركة.
 .4الكفاءة:

أ .أن يقتص ـ ـ ـ ــر في أداء مهامه على تلك األنش ـ ـ ـ ــطة التي يكون لديه فيها الدراية والمهارة
والخبرة الكافية بما يمكنه من إنجازها على أكمل وجه.

ب .أن يؤدي المهام المتعلقة بالرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بتخفيض مخاطر
الرقابة الداخلية.

ج .أن يعمل بش ــكل مس ــتمر على تحس ــين وتطوير الدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة وأن
يعمل على تحسين فعالية وجودة خدماته.
ثالثاً :العوامل التي تحد من فاعلية لجان المراجعة:

أن عدم فاعلية لجان المراجعة في العديد من الشركات المساهمة يرجع إلى

األسباب التالية(:)1
 .1عدم التفهم الكامل لدور اللجنة ومهامها وأسلوب تنفيذها:
قد تبين أن أعض ـ ـ ـ ــاء لجنة المراجعة لدى العديد من الش ـ ـ ـ ــركات ليس لديه إلمام كاف
بمهام ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليات وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات لجنة المراجعة في تطبيق الحوكمة في حين أن الركيزة
األساسية لنجاح لجنة المراجعة وفاعلية عملها هي التفهم الكامل للدور المؤكد إليها ومحاور
عملها والمناطق الهامة التي يجب أن يش ـ ـ ـ ـ ـ ــملها نطاق عملها إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى آليات تنفيذ هذا
الدور وحتى يتس ــنى للجنة المراجعة القيام بدورها بش ــكل فعال فيما يتعلق بالمجاالت األربعة
الرئيس ـ ـ ــية التي تم اإلش ـ ـ ــارة إليها يجب أن تحدد اللجنة أولويات عملها والمناطق الهامة التي
يجــب أن تحظى منهــا بــاهتمــام خــاص وتتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هــذه المنــاطق ،إدارة المخــاطر ،الرقــابــة
الداخلية ،التقديرات المحاسـ ـ ـ ـ ــبية ،فاعلية المراجعة الداخلية ،فاعلية دور مراقب الحسـ ـ ـ ـ ــابات،
خطر حدوث حاالت الغل والتالعب وخالفه ويستلزم األمر من لجنة المراجعة تحديد آليات
التنفيذ المالئمة وأسلوب العمل المناسب لكل من هده المناطق الهامة.
 .2نقص كفاءة أعضاء اللجنة:
 -1د .دالد أسين يأمد ،م جع سارق ،من ص.457459
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كثي اًر ما يتم اختيار أعضـ ـ ــاء لجان المراجعة ورؤسـ ـ ــائها من الشـ ـ ــخصـ ـ ــيات المعروفة

بالمجتمع دون اعتبار لمدى تمتعهم بالخبرات والكفاءات التي تؤهلهم للقيام بهذا العمل ،في

حين أن فاعلية لجنة المراجعة تبدأ من اختيار أعضـ ـ ــائها ورئيسـ ـ ــها حيث يجب عند اختيار
األعضــاء توافر شــروط الثقافة المالية والرقابية واإللمام بإدارة المخاطر واالســتقاللية بجانب
تفهم كــامــل إلطــار عمــل لجنــة المراجعــة ،كمــا يجــب أن يتوافر في رئيس اللجنــة بجــانــب
الشروط السابقة الكفاءة العالية والشخصية القيادية.
 .3عدم اإلعداد الجيد الجتماعات اللجنة:

تتم اجتمـاعـات لجنـة المراجعـة في كثير من األحيـان في مواعيـد غير منتظمـة ودون

وجود جدول أعمال الجتماع اللجنة يتم إعداد في ضـ ـ ـ ـ ــوء خطة وبرنامج عمل اللجنة المتفق
علميهما مس ـ ـ ــبقاً ،في حين أنه من الض ـ ـ ــروري أن تتم اجتماعات اللجنة في مواعيد منتظم ة

وارسـ ـ ـ ــال البيانات والمذكرات المتعلقة بالموضـ ـ ـ ــوعات المدرج بجدول االجتماع إلى أعض ـ ـ ــاء
اللجنة قبل االجتماع بوقت كاف بما يتيح لعضــو اللجنة د ارســتها وتدوين مالحظاته بشــأنها،
كما يجب أن تكون اجتماعات اللجنة خالية بقدر االمكان من أي معوقات أو قيود زمنية.
 .4عدم توفير اإلمكانيات المناسبة للجنة:

كثي اًر مـا ال يعطي مجلس اإلدارة للجنـة المراجعـة الوقـت الكـافي واإلمكـانيـات الالزمـة

لتنفيذ عملها بش ـ ــكل جيد ولعل هذا ير جع بص ـ ــفة أس ـ ــاس ـ ــية لعدم تفهم مجلس اإلدارة بالقدر
الكافي بدور وأهمية لجنة المراجعة في تطبيق الحوكمة .لذلك البد من العمل على ترسـ ـ ـ ـ ـ ــي
مفهوم الحوكمة وأهمية لجنة المراجعة لدى مجالس إدارة الش ـ ـ ــركات وكافة مس ـ ـ ــتويات اإلدارة
بهــا بمــا يكفــل توفير اإلمكــانيــات والبيــانــات الالزمــة للجنــة المراجعــة لتمكينهــا من قيــامهــا
بأعمالها بالشكل والمستوى والمطلوب.
 .5االتصطططططططططال لير الفعال بين لجنة المراجعة وبين باقي اللجان ومجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية:
تعمل لجنة المراجعة في العديد من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات بمعزل عن باقي األطراف المعنية
بالش ـ ـ ــركة دون أن يكون هناك تواص ـ ـ ــل بينها وبين مجلس اإلدارة واللجان األخرى التابعة له
واإلدارة التنفيذية بالشـ ـ ــركة خاصـ ـ ــة اإلدارة المالية وادارة المراجعة الداخلية في حين أن عمل
لجنة المراجعة يتطلب الحصول على معلومات وبيانات عديدة من مختلف اإلدارات بالشركة
ومناقشـة العديد من التقارير والتوصـيات ،ولن يتسـنى ذك في غياب تواصـل قوى بين اللجنة
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واإلدارات المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليها ،األمر الذي يؤثر بالتالي على مدى فاعلية وجود التقارير التي
تصدرها اللجنة.
 .6عدم وجود آلية لتقييم أعمال لجنة المراجعة:

لم يتبين في العديد من الشــركات من وجود آلية معينة تهدف إلى تقييم ومراجعة أداء

لجان المراجعة أو مجالس اإلدارة التي تتبعها تلك اللجان ،وفي ض ـ ـ ــوء المس ـ ـ ــئوليات المكلفة
بها وبرامج العمل الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة لها .ومن األهمية بمكان أن يتم تقييم أداء لجنة المراجعة
بصورة دورية ويشمل هذا التقييم رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها ثم تقييم أداء اللجنة
ككل وذلك حتى يمكن التعرف على أوجه القصور وعالجها في حينه.
.7عدم التنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي واالستفادة من خبراته:
من الجدير بالذكر أن مراقب الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابات هو شـ ـ ـ ـ ـ ــخص مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقل ومحايد وذو خبرة
متخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة والرقابة الداخلية ،إال أن لجان المراجعة في العديد
من الشركات ال تعمل على االستفادة من خبرة وأعمال مراقب الحسابات في أدائها لمهامها،
وذلك على الرغم من أن نطاق عمل مراقب الحس ـ ــابات له عالقة مباشـ ـ ـرة بالعديد من أعمال
ومس ـ ـ ــئوليات لجنة المراجعة خاص ـ ـ ــة فيما يتعلق بالبيانات ،فإن العديد من لجان المراجعة ال
تتناول في أعمالها د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نطاق عمل مراقب الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات فيما يعده من خطة وبرنامج
للمراجعة وال تناقل بجدية كافية المالحظات والتوصـ ـ ـ ـ ــيات التي ترد في خطاب اإلدارة الذي
يعده مراقب الحسابات أو تقريره على القوائم المالية للشركة.
في محاولة االهتمام بعملية تفعيل لجنة المراجعة كأحد آليات حوكمة الشــركات يمكن
القول بوجود أربعة محددات أو خصائص رئيسية لكفاءة وفعالية لجان المراجعة كما موضح
في الشكل رقم ( )1/3/2على النحول التالي:
شكل رقم ()1/3/2
خصائص كفاءة وفعالية لجان المراجعة
فعاليةحوكمة
الشركات
فعاليةلجنة
المراجعة

هيكللجانالمراجعة

السلطة105

 .1مجلس اإلدارة

الموارد
 .1مجلس اإلدارة

االجتهادوبذاللعنايةالكافية

المصدر :محمد سامي راضي ،موسوعة المراجعة المتقدمة والمراجعة االستقصائية – مراجعة األداء البيئي – مراجعة

حوكمة الشركات – جودة المراجعة( ،اإلسكندرية ،دار التعليم الجامعي والنشر والتوزيع2011 ،م) ،ص.106

يتضح للباحث من خالل الشكل ( )1/3/2أن للجان المراجعة دو اًر قوياً في زيادة

فعالية حوكمة الشركات ،وذلك من خالل البحث المستمر لتحقيق جودة التقارير المالية وزيادة
موثوقية ومصداقية القوائم المالية ،والتأكد من جودة المعلومات الواردة فيها ،ولضمان فعالية
أداء لجان المراجعة البد لها من إستيفاء عدد من المعايير مثل اإلستقاللية والمعرفة والخبرة،
كما البد أن تتوفر الخصائص الغالبة في أعضاء لجان المراجعة مثل النزاهة ،الموضوعية،
السرية ،الكفاءة ،كما أن هناك عوامل تحد من فعالية عمل اللجان مثل عدم تفهم عمل اللجان
ونقص كفاءة أعضاء اللجنة وعدم اإلعداد الجيد إلجتماعات اللجنة ،وعدم توفر اإلمكانيات
المناسبة ،وعدم التنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي لةستفادة من خبراته.

الفصل الثالث
جودة التقارير المالية
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يتناول الباحث في هذا الفصل جودة التقارير المالية من خالل مفهوم وأهداف وأهمية
وأنواع التقارير المالية ،وكذلك مفهوم وخصـ ـ ـ ــائص جودة التقارير المالية ،والمقاييس والعوامل
المؤثرة على جودة التقارير المالية ،وذلك من خالل المباحث اآلتية:
المبحث األول  :مفهوم وأهداف وأهمية وأنواع التقارير المالية
المبحث الثاني  :مفهوم وخصائص جودة التقارير المالية
المبحث الثالث  :المقاييس والعوامل المؤثرة على جودة التقارير المالية

المبحث األول

مفهوم وأهداف وأهمية وأنواع التقارير المالية
أوالً :مفهوم التقارير المالية :

تعتبر التقارير المالية المص ـ ـ ـ ــدر الرئيس ـ ـ ـ ــي في الحص ـ ـ ـ ــول على المعلومات لألطراف

المتعددة مثل المسـ ـ ـ ـ ــتثمرين الحاليين والمحتملين ومؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات اإلقراض والهيئات الحكومية
والضريبية وأصحاب المصالح ،كما إنها تعتبر محو اًر هاماً من محاور تنشيط وفاعلية أسواق

األوراق المالية ،حيث من خاللها يمكن االتصال بين اإلدارة وكافة األطراف األخرى المهتمة
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بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ،وذلك من خالل ما توفره من معلومات للتعرف على المركز المالي وما حققته
الشركة من نتائج(.)1
يختلف البـاحثون والكتـاب في تعريف التقـارير المـاليـة ،حيـث يرى أحـد البـاحثين "أن
التقرير هو الوسيلة الطبيعية لالتصال ونقل البيانات المتعلقة بأوجه النشاط بصفة دورية إلى
المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات اإلدارية المختلفة حتى تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن تتخذ الق اررات الالزمة وفرض رقابة غلي
العمليــات والموجودات كمــا يمكننــا من تــدارك األخطــاء التي تحــدث في الوقــت المنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
وبدراسة هذه التقارير يمكن لةدارة متابعة العمليات ومراجعة كفاءتها وتحسينها وتدعيم نقطة
الضعف"(.)2
عرفت "بأنها المعلومات التي تتولد عن النظام المحاسبي في المشروع بهدف مساعدة
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويـات اإلداريـة المتعـددة في اختيـار األهـداف ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الخطط الكفيلـة بتحقيق هـذه
األهداف وكذلك تقييم أداء األنشطة المختلفة(.)3
بينم ا يرى أحد الباحثين "أن التقارير المالية أحد المقومات األساسية لنظام المعلومات
المحاسبية نظ اًر ألنها الناتج النهائي للنظام ،كما تعد أحد قنوات االتصال المستخدمة بالوحدة
في توصيل المعلومات إلى األفراد المسئولين بغرض تحقيق أهداف اإلدارة"(.)4

يرى أخر "أن التقارير المالية تعتبر مخرجات للنظام المحاســبي والتي عن طريقها يتم
عرض وتوصـ ـ ــيل المعلومات االقتصـ ـ ــادية من المنشـ ـ ــأة إلى المسـ ـ ــتفيدين من هذه المعلومات
للمســاعدة في اتخاذ الق اررات االقتصــادية الرشــيدة ،كما تعتبر القوائم المالية أهم هذه التقارير،
وتتض ــمن التقارير المالية بجانب هذه القوائم المالية معلومات إض ــافية ترتبط بص ــورة مباشـ ـرة
أو غير مباش ـرة بالمعلومات التي تحتويها القوائم المالية ،كما تتضــمن التقارير باإلضــافة إلى
القوائم المالية معلومات أخرى مالية وغير مالية عن توقعات اإلدارة وشرح الخطط المستقبلية
واألداء اإلجمالي للمنشأة(.)5

 -1توفيق عثدالمحسن الخيال ،اإلفصاح االختيار ودوره في ترتيد القراراا االوتثمارية في ال وأل المالي ال عود ،
(الداه ة  :جامعة عين ،مة ،كلية التجارة ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد الثالث2009 ،م) ،ص .105
 -2محمد جودة عثدالفتاح ،إطار مقترح لتطوير نظام المحاورربة الحكومية في مصررر لخدمة تقييم األدا الحكومي ،رسققالة
ماجستي غي منشورة  ،كلية التجارة وإدارة األعمال  ،جامعة ألوان2001 ،م ،ص.4
 -3يأمد رجع عثدالعال ،المحاوررربة اإلدارية واألدواا التح ي ية واالتجا اا ال ررر ومية( ،اإلسقققكندرية :مؤسقققسقققة ،قققثا
جامعة اإلسكندرية للنش 1984 ،م)  ،ص .431
 -4مني محمود سالم  ،نظم المع وماا والحاوب اإلليكتروني ( ،الداه ة  :مكتثة دار النهضة الع رية1980 ،م)  ،ص .27
 -5محمققد أققامققد تم از ،أمققدي محمود فققادو  ،مقرردمررة في القوائم المرراليررة ( ،عمققان  :جهققاز توزيع ونشقققققق الكتققا
الجامعي2002:م)  ،ص . 7
108

كما عرفت "بأنها نتائج النظام المحاس ـ ـ ـ ـ ــبي ويجب أن يحتوي على بيانات ص ـ ـ ـ ـ ــحيحة
ودقيقة ومالئمة للغرض ومعدة في الوقت المناسب"(.)1
عرفت التقارير المالية "بأنها الوسـ ــيلة الرئيسـ ــية التي تسـ ــتخدم في توصـ ــيل المعلومات
المالية لألطراف الخارجية وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــتمل على قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل،قائمة التدفقات
النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية"(.)2
عرفت "بأنها كل وسائل توصيل المعلومات المتعلقة بالمحاسبة والتي ال تقتصر على
القوائم المالية"(.)3
عرفها آخرون "بأنها تش ـ ـ ـ ــمل بخالف القوائم المالية العديد من األش ـ ـ ـ ــكال مثل خطاب
رئيس اإلدارة للمنش ـ ـ ــأة الموجه للمس ـ ـ ــاهمين والمس ـ ـ ــتثمرين محتملين وغيرهم.وتوقعات وتنبؤات
اإلدارة بخصـ ــوص نشـ ــاط المنشـ ــأة الحالي والمسـ ــتقبلي وكذلك أثر نشـ ــاط المنشـ ــاة على البيئة
المحيطة ومش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركتها في حل مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل المجتمع مثل تخفيض البطالة ومكافحة التلوث
وغيره"(.)4
تعد التقارير المالية عن فترات منتظمة خالل حياة المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة حتى يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى إبال
المعلومات التي تم تجميعها في حســابات المنشــأة لألطراف المســتفيدة من تلك التقارير ،وهى
تقسم إلى نوعين رئيسيين(:)5
 .1تقارير خاصـ ـ ــة (أو داخلية) :وهي التقارير التي تعد خصـ ـ ــيص ـ ـ ـاً لتحقيق هدف معين أو
بنــاءاً على طلــب محــدد ،وفي العــادة تكون تقــارير داخليــة لخــدمــة إدارة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة أو
أصحابها ،وليس هناك عدد أو شكل محدد لها وهي تختلف باختالف الغرض منها.

 .2تقــارير عــامــة(أو خــارجيــة) :وهي التقــارير ذات الغرض العــام ،التي تعــد لخــدمــة أطراف
مختلفة خارج المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة ،عادة ما يكون لهم اهتمامات مختلفة ،ويلتزم معد هذه التقارير
بمجموعة من معايير المحاسـ ـ ــبة والمراجعة والمعايير المهنية األخرى ،ومن أهم التقارير
ذات الغرض العام التقرير الس ــنوي الذي ينش ــر في نهاية الس ــنة المالية ،وتختلف إلزامية
نش ـ ـ ــر بعض معلوماته وقوائمه المالية من دولة إلى أخرى حس ـ ـ ــب التشـ ـ ـ ـريعات والقواعد
 -1يوسع محمد ج روا  ،نظرية المحاوبة ( ،عمان  :مؤسسة الوراق للنش والتوزيع 2001 ،م)  ،ص . 164
 -2محمود سامي رايي  ،المحاوبة المتووطة ( ،اإلسكندرية  :الدار الجامعية 2004 ،م)  ،ص . 7
 -3ف اغ الفداغ  ،المحاوبة المتووطة ( ،عمان  :مؤسسة الوراق للنش 2002 ،م)  ،ص . 23
 -4عثا مهدي الشي ازي ،م جع سارق ،ص . 53
 -5وارل رن علم الوارل ،أود المحاوبة المالية( ،ال ياض  :جامعة الملك سعود 1995 ،م)  ،ص.133
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المهنية المعمول بها في الدولة  .وبوجه عام فإن التقرير السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي على القوائم المالية
والمالحظات المرفقة بها وبعض المعلومات األخرى مالية وغير مالية(.)1
من خالل التعريفات السابقة للتقارير المالية يستنتج الباحث اآلتي:
 .1التقارير المالية تحتوي على المعلومات التي تعتبر المحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة والناتج النهائي للنظام
المحاسبي.
 .2التقارير المالية وسيلة لتوصيل المعلومات إلى مستخدمها.
 .3تعــد التقــارير المــاليــة خالل فترة معينــة لتعكس الجوانــب المــاليــة وغير المــاليــة المختلفــة
للمشروع خالل تلك الفترة .
 .4التقارير المالية أداء لتقيم أداء المشروع خالل فترة معينة .
يرى الباحث أن التقارير المالية ليسـ ـ ـ ــت غاية في حد ذاتها وانما تهدف إلى توصـ ـ ـ ــيل
معلومات على أعلي درجة من الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة إلى مسـتخدميها كل حسـب حوجته لمسـاعدتهم في
اتخاذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات األعمال والق اررات االقتص ـ ــادية الرش ـ ــيدة ،ويمكن للباحث أن يعرف التقارير
المالية بأنها "وسيـ ـ ـ ـ ــلة لتوصيل المعلومات المالية وغير المالية الجيدة لمستخدميها في الوقت
المناسب والتي تمكنهم من اتخاذ ق اررات األعمال والق اررات االقتصادية الرشيدة".

 -1ماجد إسقققققماعيل يرو أمام  ،أثر تطبيق قواعد الحوممة ع ى اإلفصررررراح المحاوررررربي وجودر التقارير المالية  ،رسقققققالة
ماجستي في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية رغزة2009 ،م ،ص .54
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ثانياً :أهداف التقارير المالية:

أشار أحد الباحثين إلى أن أهداف التقارير المالية  ،التي تتمثل في اآلتي(:)1
 .1تقييم أداء المنشاة ومدى تحقيقها ألهدافها وذلك على مستوى اإلدارة.
 .2تقييم األداء لةدارة وكفاءتها والتحقق من امكانية وخبرات المديرين.
 .3اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص بعض المقاييس المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية التي تعبر عن درجة المخاطر من خالل
المعلومات المحاسبية لمدة فترات مقارنة.
 .4تقدير درجة السـ ـ ـ ــيولة التي تتمتع بها المنشـ ـ ـ ــاة حالياً ومسـ ـ ـ ــتقبالً واحتياجاتها لالصـ ـ ـ ــول
وقدرتها على االقتراض.

 .5القدرة على التنبؤ باحتماالت نجاح المنشــأة ومدى قدرتها على ارجاء التوزيعات لألرباح
والتنبؤ بحجم االستثمارات واإلنتاج والعمالة.
 .6اش ـ ـ ـ ـ ــتمال التقارير المالية المنش ـ ـ ـ ـ ــورة على معلومات مقيدة عن درجة المخاطر لمتخذي
الق اررات االستثمارية.
من المؤشرات والمتغيرات االقتصادية والمالية األسس التي أعدت على أساسها القوائم
المالية والتقارير المالية ،معلومات من التدفقات النقدية ،معلومات عن االنفاق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثماري
المستقبلي ،معلومات تفيد في تقييم األوراق المالية للمنشأة المطروح أوراقها في السوق(.)2
أشار أيضاً أحد الباحثين إلى أن أهداف التقارير المالية  ،تتمثل في اآلتي:

بصـ ـ ـ ـ ـ ــدد تحديد أهداف التقارير المالية  ،فهي تشـ ـ ـ ـ ـ ــتق من احتياجات المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين

الخارجيين من المعلومات المحاس ـ ــبية  ،وهي غالباً ما تس ـ ــمى (قوائم مالية ذات غرض عام)

نظ اًر ألنها تعد لخدمة جميع المس ـ ـ ــتخدمين الخارجيين  ،وهو األمر الذي يص ـ ـ ــعب من مهمة
وض ــع أهداف واض ــحة للتقارير المالية  ،فالش ــك أن هذه المهمة قد تكون أيس ــر فيما لو كان

لكل المسـ ـ ـ ـ ــتخدمين الخارجيين نفس االهتمامات والمصـ ـ ـ ـ ــالح  ،وان كان ذلك غير ممكن من
الناحية العملية  ،فعلى سـ ـ ـ ـ ــبيل المثال البنك الذي يقوم بفحص القوائم المالية بغرض الموافقة
على منح قرض لمدة ثالثة شـ ـ ــهور ،تنصـ ـ ــب اهتماماته أسـ ـ ــاس ـ ـ ـاً على العناصـ ـ ــر التي تتعلق
باظهار مدى فترة المنشـ ــأة على الوفاء بالتزاماتها قصـ ــيرة األجل  ،في حين أن المسـ ــتثمر أو

 -1دعاء عثد اللوها عثد عام  ،م جع سارق  ،ص .166
 -2مصطفم نثيل علي الشامي  ،دراوة وتح يل نفعية المع وماا ممحتوى إعبمي ل تقارير والقوائم المحاوبية في ووأل
األعمال االورررتثمارية  ،المجلة المصققق ية للدراسقققال التجارية  ،كلية التجارة  ،جامعة المنصقققورة  ،العدد األول 2000 ،م،
ص ص .160 -158
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المالك يهتم أس ـ ــاسـ ـ ـاً بالمقدرة الكس ـ ــبية للمنش ـ ــأة  ،والتي تمكن المنش ـ ــأة من القدرة على البقاء

واالستمرار.

كمــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق القول فــإنــه نظ اًر ألن القوائم المــاليــة ذات غرض عــام  ،فــإن احتيــاجــات

واهتمامات بعض المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين قد تلقى مزيداً من االهتمام مثل احتياجات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين

والدائنين الحاليين والمحتملين  ،ولقد أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر مجلس معايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة المالية FASB

بالواليات المتحدة االصدار بمفهوم رقم ( )1والسابق اإلشارة إليه مبيناً أهداف التقارير المالية

 ،كما أصدر االصدار بمفهوم رقم ( )2متضمناً الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ،

وحدد فيه نوعية تلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها التقارير المالية على النحو التالي(:)1
 .1يجــب أن توفر التقــارير المــاليــة معلومــات تكون مفيــدة لكــل من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر والــدائنين
الحاليين والمحتملين ومســتخدمي المعلومات األخرى في اتخاذ لق اررات الســليمة المتعلقة
باالستثمار او االقتراض.
 .2يجب أن توفر التقارير المالية معلومات مفيدة تس ـ ـ ــاعد المس ـ ـ ــتثمرين الدائنين الحاليين ،
ومســتخدمي المعلومات اآلخرين في تقييم قيمة ووقت عائد االســتثمار ودرجة التأكد من
تحقيقه  ،وفي تقدير األســعار الســوقية والمحتملة لالســتثمارات في أســهم أو ســندات في
صورة توزيعات وفوائد.
 .3يجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن الموارد االقتص ـ ـ ـ ــادية للوحدة والحقوق على
تلــك الموارد  ،والنتــائج المترتبــة على المعــامالت واألحــداث والظروف التي تؤدي إلى
حدوث تغيرات في هذه الموارد والحقوق على تلك الموارد.
 .4يجــب او توفر التقــارير المــاليــة معلومــات عن االداء المــالي للمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة خالل الفترة ،
فالمستثمرون والدائنون غالباً ما يستخدمون المعلومات عن الماضي في تقرير التوقعات
عن المنشأة وظروفها المستقبلية.

 .5يجب أن تركز التقارير المالية بصـ ــفة أسـ ــاسـ ــية على معلومات عن أداء المنشـ ــأة مزوداً
بمقاييس للقدرة الكسبية للمنشأة وظروفها المستقبلية.

 .6يجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن كيفية حصــول المنشــأة على النقدية وكيفية
استخدامها  ،وعن االقتراض وكيفية سداد القروض.

1 - Qualitive characteristic of accounting information, statement of financial accounting
concept No. 2. (Stamford, conn: FASB, May 1981), pp 9 , 10.
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 .7يجب أن توفر القارير المالية معلومات عن كيفية قيام إدارة المنشـ ـ ــأة بمسـ ـ ــئولياتها تجاه
المالك (حملة األسهم) بالنسبة الستخدام الموارد التي اؤتمن عليها.
 .8يجب أن توفر التقارير المالية معلومات مفيدة للمديرين وأعضـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة يمكن
القررات.
االعتماد عليها حال قيامهم باتخاذ ا
إن تحــديــد أهــداف التقــارير المــاليــة هو نقطــة البــدايــة لتطبيق منهج فــائــدة المعلومــات
المحاسبية في اتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة ،وتعتبر التقارير المالية هي المنتج النهائي
للمحاسبة المالية فالتقارير المالية هي الوسيلة األساسية لالتصال بين اإلدارة وكافة األطراف
األخرى المهتمة بأنشطة الشركة ،فمن خالل التقارير المالية يمكن لألطراف األخرى المهتمة
بأنشــطة الشــركة التعرف على المركز المالي للشــركة واألداء والتدفقات النقدية للشــركة ،حيث
اهتمت العديد من الهيئات والمنظمات العلمية والمهنية بتحديد أهداف التقارير المالية ،وفيما
يلي عرض ألهداف التقارير المالية وفقاً لبعض الهيئات والمنظمات الدولية(.)1

.1أهداف التقارير المالية التي وضعها المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين:
قد حدد مجموعة من األهداف يمكن ذكرها على النحو التالي(:)2

أ .إن من أهداف التقارير المالية هدف خدمة هوال المس ـ ـ ــتثمرين الذين تتوفر لديهم س ـ ـ ــلطة
محددة أو إمكانية محددة أو مص ــادر محددة للحص ــول على المعلومات والذين يعتمدون
على القوائم المالية كمصر معلومات رئيسي لتقديم النشاط االقتصاد للمنشأة.
ب .إن الهدف األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من التقارير المالية هو التذويد بالمعلومات التخاذ الق اررات
االقتصادية.
ج .إن أهداف التقارير المالية تقديم معلومات مفيدة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين الدائنين من أجل التنبؤ
والمقارنة وتقديم التدفقات النقدية من جنى المبلغ والتوقيت ونسبة عدم التأكد.
د .إن من أهداف التقارير المالية تذويد المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين بالمعلومات للتنبؤ والمقارنة وتقويم
المقدرة الكسبية للمشروع.
ه .إن من أهــداف التقــارير المــاليــة تقــديم معلومــات مفيــدة في الحكم على قوة اإلدارة في
 -1يمال محمد محمد عوض ،دراورررة واختبار مدى تأثير التحفث المحاوررربي في معايير المحاوررربة المصررررية ع ى جودر
التقارير المالية ل شرماا الم ج ة بالبورصة المصرية( ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد الثاني2010 ،م ،ص92
.
 -2إسماعيل محمد يأمد ،ثو ،تقويم أ مية المع وماا المالية ألوواأل األوراأل المالية ،رسالة دكتوراه في المحاسثة غي
منشورة ،كلية الدراسال العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2007 ،م ،ص ص . 103-102
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استخدام موارد المشروع لتحقيق هدفه األساسي.
و .أن من أهداف التقارير المالية تقديم معلومات واقعية وتفسـ ـ ــيرية عن العمليات واألحداث
األخرى المفيدة في التنبؤ والمقارنة وتقديم المقدرة الكسبية للمشروع ويجب اإلفصاح عن
الغرض.
ز .تقديم قائمة بالتقديرات المالية المتص ـ ــلة بالمس ـ ــتقبل مما يزيد من قدرة مس ـ ــتخدمي القوائم
المالية على التنبؤ والتقييم لألحداث االقتصادية المتوقعة.
ح .تقديم قائمة المركز المالي تفيد في التنبؤ والمقارنات والتقييم للقدرة اإليرادية للمنشأة.
ط .تقديم قائمة الدخل الدوري ،وبحيث يمكن االعتماد عليها في التنبؤ والمقارنة وتقييم قدرة
المنشأة على تحقيق الدخل في المستقبل.
ي .تقديم قائمة األنشطة المالية تفيد في التنبؤ والمقارنة وتقييم المقدرة اإليرادية للمنشأة.
ك .تقديم المعلومات المفيدة للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح لتقويم كفاءة
اإلدارة في استخدام الموارد االقتصادية المتاحة.
ل .التقرير عن األنشـ ـ ــطة التي تقوم بها المنشـ ـ ــأة والتي يكون لها أثر على المجتمع بصـ ـ ــفة
عامة ،والمسئولية االجتماعية للوحدات االقتصادية(.)1
يرى الب ــاح ــث أن المعه ــد األمريكي للمح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبين ح ــدد أه ــداف التق ــارير الم ــالي ــة في
المعلومات التي توفرها القوائم المالية الثالثة قائمة المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية
دون ذكر لقائمة التغير في حقوق الملكية
 .2أهداف التقارير المالية وفقاً لمجلس معايير المحاسبة األمريكي :FASB

فقد قام مجلس معايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة األمريكي بإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار قائمة المفاهيم رقم ( )1في

نوفمبر عام 1978م والمختص ـ ـ ــة بأهداف التقارير المالية للمنش ـ ـ ــات التجارية وقد جاءت هذه
األهداف على النحو التالي(:)2
أ .توفير المعلومات التي تفيد في ترشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد الق اررات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارية واالئتمانية وغيرها من
الق اررات المماثلة.
ب .توفير المعلومـات المتعلقـة بموارد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة والت ازمـاتهـا والتغيرات التي طرأت على هـذه
 -1محمد أسقققن سقققويلم ،رد فعل وررروأل األوراأل المالية ل مع وماا المحاوررربية عن ربحية المنشرررأر ،مجلة الثحوث العلمية
والتجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،العدد األول2002 ،م ،ص .82
 -2نهلة محمد السيد إر اهيم ،تأثير جودر التقارير المالية ع ى قراراا االوتثمار في األوراأل المالية ،رسالة ماجستي في
المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة2008 ،م ،ص ص. 67 – 66
114

الموارد وااللتزامات.
ج .توفير المعلومات التي تفيد في تقييم أداء الشـركة وتحديد أرباحها ،والمعلومات التي تفيد
في تحديد درجة السيولة واإلعسار وتدفق األموال.
د .توفير المعلومات التي تفيد في التقرير عن مسـ ـ ــئولية اإلدارة وتقييم كفاءتها ،والمعلومات
التي تتعلق بمالحظات وتفسيرات اإلدارة.
ه .معلومات تفيد في كيفية حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول المنظمة على النقدية وكيفية إنفاقها وأيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً كيفية
حص ـ ـ ـ ــول المنظمة على موارد نقدية س ـ ـ ـ ــائلة أخرى وكيفية إنفاقها ،وبمعنى أخر من أين

أتت تلك األموال وفيما أنفقت ومن أين حصــلت على القروض وكيف ســيتم ســدادها كما
يجب أن تتضمن تلك التقارير أية معلومات تتعلق بأية عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر
على السيولة في تلك المنظمات(.)1
 .3أهداف التقارير المالية وفقاً للمجلس القومي األمريكي للمحاسبة الحكومية :NCGA

حيـث ذكر في التقرير الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة في العـام 1980م أن التقـارير المـاليـة تهـدف إلى

توفير األتي(:)2
أ .المعلومات المفيدة والالزمة التخاذ الق اررات االقتصـ ـ ـ ـ ــادية والسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــية واالجتماعية
ومساءلة اإلدارة.
ب .المعلومات المفيدة والالزمة لتقويم األداء اإلداري والتنظيمي.
لتحقيق هذين الهدفين يستلزم األمر الوفاء بستة أهداف أساسية أوردها التقرير السابق
اإلشارة إليه ،وهي توفير المعلومات المالية المفيدة والالزمة لـ:
أ .تحديد النفقات المالية واألرص ـ ــدة ومتطلبات الوحدة من الموارد المالية قص ـ ــيرة األجل
والتنبؤ.
ب .تحديد المركز المالي للوحدة الحكومية والتغيرات التقيد تط أر عليها والتنبؤ بها.
ج .الرقابة على األداء في ظل المتطلبات القانونية والتعاقدية واإلجرائية.
د .أغراض التخطيط واعداد الموازنة والتنبؤ بأثر اقتناء وتخص ـ ــيص الموارد على تحقيق
أهداف التشغيل.

 -1صققالح سققليمان عيد ،إطار محاورربي لقياس وتقويم األدا الحكومي ،المجلة العلمية للثحوث والدراسققال التجارية ،كلية
التجارة ،جامعة ألوان1991 ،م ،ص . 200
 -2محمد جودة عثدالفتاح ،م جع سارق ،ص ص . 7 – 6
115

ه .تقويم األداء اإلداري والتنظيمي للوحدة الحكومية(.)1
 .4أهداف التقارير المالية وفقاً لمجمع المحاسبين القانونين بأستراليا:
قد حدد هذا البيان األهداف كما يلي(:)2

أ .الهدف األس ــاس ــي للتقارير المالية هو توفير المعلومات الالزمة لمس ــتخدمي هذه التقارير
التخاذ وتقييم الق اررات الخاص ــة بتخص ــيص الموارد االقتص ــادية ،هذا ويتكون مس ــتخدمو
التقارير المالية من( مقدمي الموارد ،والمستفيدين من ناتج المنشأة (العمالء في المشروع
التجاري واألعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء في الوحدات غير التجارية ،والجهات المسـ ـ ـ ـ ـ ــئولة عن اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـراف
والمتابعة.
ب .تعــد إدارة المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة التقــارير المــاليــة ذات الغرض العــام بطريقــة تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد على إخالء
مسئولياتها.
ج .يجب أن تفصــح التقارير المالية عن المعلومات الالزمة الســتخدامها في مجاالت (تقييم
األداء ،تقييم المركز المــالي ،تقييم التمويــل واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار ،تقييم مــدى التقيــد بــالحــدود
والقوانين واللوائح المنظمة ) .
يرى الباحث أن أهداف التقارير المالية ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ثابتة وانما تختلف باختالف البيئة
االقتصـادية والقانونية والسـياسـية واالجتماعية التي تقدم فيها التقارير وأيضـا باختالف أنشـطة
ومجال عمل المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت المقدمة للتقارير المالية ،كما أن المعلومات التي تحتويها التقارير
المالية تنشأ أساساً من احتياجات المستخدمين الخارجين والذين غالباً ما يستندون للمعلومات
المقدمة من قبل اإلدارة في التقارير المالية وأي تالعب في حقيقة تلك المعلومات يمكن أن

يؤثر في ق ارراتهم االستثمارية المستقبلية.

 -1علم هويدي ،تح يل العبقة بين المع وماا المحاورررررربية والعائد المتوقع ،المجلة العلمية لالقتصقققققققاد والتجارة ،كلية
التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد 2000 ،2م ،ص . 67
 -2محمود جودة عثدالفتاح ،م جع سارق ،ص . 11
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ثالثاً :أهمية التقارير المالية:

تتمثل أهمية التقارير المالية في اآلتي:

أشار أحد الباحثين إلى أهمية جودة التقارير المالية في اآلتي(:)1
 .1جودة التقارير المالية سـ ـ ــتؤثر ايجابياً على ثقة المسـ ـ ــتفيدين فيها  ،وهذا ما سـ ـ ــيؤدي إلى
زيادة اعتمادهم على ما تتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمنه من معلومات مالية في اتخاذ ق ارراتهم االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية

المتعلقة بالوحدة.
 .2كما أنها ســتؤثر ايجابياً على ق اررات المســتثمرين المتعلقة بضـ اســتثمارتهم في مجاالت
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار المختلفــة  ،وفي االقراض  ،وفي توزيع مواردهم المتــاحــة  ،بمــا يؤدي في

النهاية إلى زيادة الكفاءة العامة للسوق.
 .3دورها الرئيس ـ ـ ـ ــي في نقل وتوص ـ ـ ـ ــيل المعلومات المالية إلى األطراف المس ـ ـ ـ ــتفيدة بطريقة
صحيحة ووفي الوقت المناسب.
 .4المعلومات الجيدة شريان حياة األسواق النشطة القوية  ،وبدونها تتدهور ثقة المستثمر ،
وتتوقف االستثمارات  ،وتختفي األسواق التي يسودها العدالة والكفاءة.
كما أشار أيضاً أحد الباحثين إلى أهمية جودة التقارير المالية المتمثلة في اآلتي(:)2

 .1ضمان لحماية المصالح وتعظيم المنافع من خالل توفير الشفافية واضفاء المصداقية.
 .2ضرورة توسيع نطاق البحث والدراسة ليشمل اإلدارة الحاكمة للشركات بوجه عام.
 .3العمل على ضمان الشفافية وتحقيق جودة التقرير المالي.
 .4تحمل المراجعين بمسـ ـ ـ ـ ـ ــئولية أكبر من العديد من الجوانب الحسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــة المتعلقة بفجوة
التوقعات.
 .5تعمل على توفير الشفافية للمساهمين وغيرهم من مستخدمي المعلومات المحاسبية.
 .6تتمكن من القيام بمهامها اإلشرافية والرقابية.
 .7تعزز من ثقتهم في خطوات إعـداد التقـارير المـاليـة  ،ومـا يواكبهـا من التحقق من مـدى
عدالتها لتأكيد اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارها بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن الهيئات
التنظيمية المختلفة.

 -1د .زك يا عثده السيد  ،م جع سارق ،ص .247
 -2د .محمد محمد عثد الدادرة الديسطي ،اطار مقترح لمحدداا م ا مة لجان المراجعة في تحقيق جودر التقرير المالي ،
المجلة المص ية للدراسال التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنصورة ،المجلد  ، 29العدد األول2005 ،م) ،ص .54
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كذلك أشار أحد الباحثين إلى أهمية التقارير المالية في اآلتي(:)1
 .1تعمل على توافر المعلومات في التوقيت المناسب.
 .2مــدى القــدرة على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام المعلومــات في مجــال التنبؤ  ،ومــدى مالئمــة المعلومــات
للهدف من الحصول عليها.
 .3تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بها المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية كي تكون مفيدة لتلبية االحتياجات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورية
لمستخدميها.
 .4الوجه الشفاف للتقارير والقوائم المالية والذي يعكس طبيعة المنظمة.
 .5مص ـ ـ ـ ــداقية المعلومات المحاس ـ ـ ـ ــبية التي تتض ـ ـ ـ ــمنها التقارير المالية ما تحققه من منفعة
للمستخدمين.
أكد أحد الكتاب إلى أن أهمية التقارير المالية تتمثل في اآلتي(:)2
 .1تتوقف على قيمة ما يقدمه من خدمات للمجتمع  ،ولألطراف التي تسعى لخدمتها.
 .2أن أهمية جوة التقارير المالية تصـ ـ ـ ـ ـ ــبح من القضـ ـ ـ ـ ـ ــايا األكثر الحاحاً على الباحثين كما
تفجرت األزمات المالية أو توافرت مؤشرات على وجودها.

 .3حماية مصالح مستخدمي التقارير المالية  ،وحماية أموالهم  ،وترشيد ق ارراتهم.
 .4تقديم معلومات محاسبية على درجة كبيرة من الجودة.
 .5إعداد وعرض تقارير مالية ذات جودة عالية تؤثر ايجاباً على المس ـ ــتثمرين وغيرهم من

أصــحاب المصــالح التخاذ ق اررات االســتثمار واالئتمان والق اررات األخرى المتعلقة بتوزيع

الموارد(.)3
 .6تعد التقارير المالية أهم مخرجات نظام المعلومات المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـبية  ،حيث تمثل الوسـ ـ ـ ـ ـ ــيط
الناقل ألحداث ومعامالت وأنشطة المنشآت في صورة معلومات مالية إلى المستخدمين
لمساعدتهم في اتخاذ الق اررات الرشيدة  ،وتشمل التقارير المالية على قامة الدخل وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية وقائمة المركز المالي  ،إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافةً إلى تقارير مجلس اإلدارة

 -1ر،ققققققا أمادة  ،قياس أثر االفصرررررراح االختيار في جودر التقارير المالية  ،المجلة األردنية في إدارة األعمال  ،كلية
التجارة ،جامعة األردن ،المجلد  ،10العدد 2014 ، 4م ،ص .682
 -2د .رديع الدين ريشقققققوو  ،جودر التقارير المالية -العوامل المؤثرر ووورررررائل القياس ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،
كلية التجارة ،جامعة طنطا ،المجلد  ، 1العدد 2012 ، 1م ،ص .153
 -3د .صققالح أسققن علي سققالمة  ،مؤتررر مقترح لقياس وتقييم م ررتوى جودر التقارير المالية  ،مجلة الفك المحاسققثي،
كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد  ، 2الجزء 2011 ، 2م ،ص .236
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والملخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المالية  ،وتقارير أخرى خاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مثل التقارير القطاعية وقوائم القيمة
المضافة وغيرها(.)1
 .7تعد التقرير المالية بمثابة مدخالت لعملية اتخاذ الق اررات االسـ ـ ـ ــتثمارية (المخرجات) بعد
دراستها وتحليلها (التشغيل).
 .8دور المحاس ـ ــبة والمراجعة في توفير معلومات تتس ـ ــم بالمص ـ ــداقية والموثوقية  ،مما أدى
إلى زيادة االهتمام بجودة التقارير المالية  ،واعتبارها من الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات األكثر ظهو اًر
على الساحة المحاسبية  ،نتيجة ألهمية التقارير المالية وما تتضمنه من معلومات.

أكد أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً أحد الكتاب إلى أن أهمية جودة المعلومات من الدور الهام الذي تلعبه ،

والذي يمكن توضيحه على النحو التالي(:)2

 .1تؤدي إلى كفاءة تخص ـ ـ ــيص رأس المال  ،تخص ـ ـ ــيص رأس المال لالس ـ ـ ــتخدامات عالية
القيمة  ،حيث تس ـ ـ ـ ـ ــاعد جودة المعلومات عن الش ـ ـ ـ ـ ــركات ومنافس ـ ـ ـ ـ ــيهم كالً من المديري

والمسـ ـ ــتثمرين على تقييم الفرص االسـ ـ ــتثمارية  ،وتحديد تلك التي تحقق قيمة  ،وبالتالي

تشــجيع تدفق رأس المال النقدي والبشــري تجاه القطاعات ذات العوائد المرتفعة المتوقعة
 ،وبعيداً عن القطاعات ذات األداء السئ المتوقع.

 .2تس ـ ــاعد جودة المعلومات المحاس ـ ــبية على تخفيض تكلفة رأس المال من خالل طريقتين
يمكن توضيحهما على النحو التالي(:)3
أ .الطريق األول :تخفيض عدم تماثل المعلومات بين كبار وصـ ـ ـ ـ ــغار المسـ ـ ـ ـ ــتثمرين  ،مما
يقود إلى تخفيض مخاطر السـ ـ ـ ــيولة وزيادة امكانية تمويل االسـ ـ ـ ــتثمارات طويلة األجل ،
التي تتسـ ـ ــم بانخفاض السـ ـ ــيولة بدون مطالبة المسـ ـ ــتثمرين باالسـ ـ ــتغناء عن أموالهم على
المدى الطويل ،على أس ـ ــاس أن جودة المعلومات تنخفض عن مخاطر خس ـ ــارة ص ـ ــغار
المس ـ ـ ـ ــتثمرين من االتجار مع المس ـ ـ ـ ــتثمرين العاملين ببواطن االمور  ،مما يؤدي لجذب
المزيد من رؤوس األموال إلى األسواق.

 -1يأمد ه يدي محمد م عي  ،طرأل القياس المحاوررررررب وأثر ا ع ى جودر التقارير المالية  ،المجلة العلمية لالقتصققققققاد
والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة  ،والعدد  ، 4المجلد 2012 ، 3م ،ص .1469
 -2انعام محمد يأمد علي سققحلول  ،تقييم تأثير االختبفاا في يامل م كية الشرررماا ع ى جودر التقارير المالية  ،رسققالة
ماجستي في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة وإدارة األعمال  ،جامعة الداه ة2011 ،م ،ص.85
3- Pedro J. Garcia. Teniel, Pedro Martinez. Solano and Jan Pedro Sanchez- Ballesta, Financial
reporting quality and corporate cash holdings. Working paper 2008, p2. Available at,
http://pfin2008.fe.vc.pt/userfiles/pdf/573.odf.
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ب .الطريق الثاني :تخفيض عدم تماثل المعلومات بين المديرين والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين يتمخض
عنه تخفيض تعارض المص ـ ــالح تكاليف الوكالة على أسـ ـ ـاس أن المعلومات التي تتسـ ـ ـم
بالموض ـ ــوعية والقابلية للتحقق تس ـ ــهل من فعالية ممارس ـ ــة المس ـ ــاهمين لحقوقهم ورقابتهم
للمديرين.
 .3يسـ ـ ـ ـ ــاعد توفير المعلومات والحقائق عالية الجودة على توقع حدوث األزمات المالية من
خالل حصر األخطاء واستقرائها  ،وأيضاً على توفير الجهد والوقت وسرعة األداء أثناء

األزمة المالية في حالة حدوثها  ،ومن ثم يرى الباحث أن جودة المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ــبية

تسـ ــمح للشـ ــركات بامتالك مسـ ــتويات منخفضـ ــة من النقدية وتخفيض االسـ ــتثمارات غير
المنتجة في المركز المالي في ظل انخفاض احتمال حدوث األزمات(.)1
 .4تلعب جودة المعلومات المحاسـ ـ ــبية دو اًر في تمكين أعضـ ـ ــاء مجلس اإلدارة في تحسـ ـ ــين
قيمة المس ـ ـ ــاهمين  ،وتوفير س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة واس ـ ـ ــعة من المتغيرات التعاقدية التي تحدد النتائج

والعوائــد المــاليــة من الخطط التحفيزيــة المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــممــة اللتقــاء المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح بين المــديرين
والمستثمرين(.)2
يرى الباحث أن جودة المعلومات المحاس ـ ـ ـ ــبية تلعب دو اًر نقابياً يس ـ ـ ـ ــاهم في تحس ـ ـ ـ ــين

األداء عن طريق ض ـ ـ ـ ــبط كفاءة إدارة المديرين لالص ـ ـ ـ ــول وتنفيذهم أفض ـ ـ ـ ــل المش ـ ـ ـ ــروعات ،
وتخفيض مصادرتهم لثروة المستثمرين.
رابعاً :أنواع التقارير المالية

تعتبر القوائم المالية عص ـ ـ ـ ـ ـ ــبة التقارير المالية ،وتحتوي هذه التقارير باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى

القوائم المــاليــة على معلومــات مــاليــة وغير مــاليــة أخرى والتي ال توجــد بــالقوائم المــاليــة ،وهي
تعتبر إحدى وس ـ ــائل عملية اإلفص ـ ــاح المحاس ـ ــبي عن المعلومات المالية()3حيث أص ـ ــبح من
المســتحيل عمالً اإلفصــاح عن كافة المعلومات التي يحتاجها مســتخدمي التقارير المالية في

 -1د .روعشة مثار  ،د .هثة رو،و،ة  ،دور جودر وأمن المع وماا المحاوبية في إدارر األلمة المالية العالمية  ،مؤتم
تداعيال األزمة االقتصادية العالمية علم منظمال األعمال 5 -3 ،نوفمث 2009م ،ص  .9علم الموقع
http://iefoedia.com/arab/wp.content/upload.
2 - Robert M. Bushman and Abbie J. Smithm, Transparency Financial Accounting
Information and Corporate Governance, FRBNY Economic Policy Review, April 2003,
p67.
 -3دالد الخطيع ،اإلفصاح المحاوبي في التقارير المالية ل شرماا الم ا مة العامة ،مجلة جامعة دمشق ،كلية التجارة،
جامعة دمشق ،المجلد  ،18العدد 2002 ،2م ،ص . 170
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صـ ـ ـ ـ ـ ــلب القوائم المالية ذات الغرض العام ،وأن هنالك قدر كبير من المعلومات (محاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية
وغير محاسبية) يتعين اإلفصاح عنها خارج نطاق القوائم المالية(.)1
تمثل التقارير والقوائم المالية الخطوة األخيرة في العملية المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية ،حيث يتم من
خاللها توصـ ـ ـ ـ ـ ــيل المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية إلى مسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدميها وذلك من خالل القوائم المالية،
وتعرض القوائم المالية المعلومات المحاسـ ـ ـ ــبية عن المنشـ ـ ـ ــأة مثل نتائج التشـ ـ ـ ــغيل ،الوضـ ـ ـ ــع
المالي ،التدفقات النقدية في نهاية كل فترة مالية بغرض مس ـ ـ ـ ــاعدة المس ـ ـ ـ ــتخدمين على اتخاذ
الق اررات المتعلقة بمعامالتهم مع المنشـ ـ ـ ـ ــأة( .)2وفيما يلي اسـ ـ ـ ـ ــتعراض ألهم عناصـ ـ ـ ـ ــر التقرير
المالي السنوي:
 .1القوائم المالية:

تمثل القوائم المالية الناتج النهائي واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للعمل المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي في أي وحدة

اقتصادية ،وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجاتالمحاسبية على البيانات التي ترتبط
باألحداث واألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التي تقوم بها الوحدةاالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية لغرض تقديمها بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة إجمالية
وملخصــة إلى كافة الجهات التي يمكن يســتفاد منها في اتخاذ الق اررات المختلفة ،حيث تعتبر
القوائم المالية أداة اإلدارة األس ــاس ــية في االتص ــال باألطراف المهتمة بأنش ــطة المنش ــأة ،فمن
خالل تلك القوائم يمكن لتلك األطراف التعرف على العناص ـ ــر الرئيس ـ ــية المؤثرة على المركز
المالي للمنشأة وما حققته من نتائج(.)3
ومن أهم القوائم المالية المنشورة في التقرير السنوي ما يلي:
أ .قائمة الدخل :هي إحدى القوائم المالية التي تبين قدرة الوحدة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية على تحقيق
المكاسـ ـ ـ ـ ــب اإليرادية خالل فترة محاسـ ـ ـ ـ ــبية معينة ،وهي تقرير يبين مقدار اإليرادات والنفقات
للوحدة المراد احتساب صافي ربحها أو خسارتها خالل فترة محاسبية معينة(.)4
عرفت قائمة الدخل بأنها قائمة يتم فيها بيان نتيجة األعمال عن طريق تحديد صافي
الربح الدوري واإلفصاح عن مكوناتها الرئيسية ،كما عرفت أيضاً بأنها تقرير مالي يعبر عن

 -1عثا مهدي الشي ازي ،م جع سارق ،ص . 209
 -2طارق عثدالعال أماد  ،تح يل القوائم المالية ألغراض االوتثمار ومنح االئتمان( ،الداه ة  :د.ن 2006 ،م)  ،ص.5
 -3محمود إر اهيم عثدالسققالم  ،تح يل التقارير المالية( ،ال ياض  :عمادة ،ققؤون المكتثة  ،جامعة الملك سققعود1995 ،م)،
ص.7
 -4ول يد ناجي الح يال ،مح مد عث مان الثط مة  ،التح يل ال مالي اإل طار النظر وتطبي قا تع العم ية( ،ع مان :دار أنين،
1996م)  ،ص . 20
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نتيج ــة األعم ــال خالل فترة زمني ــة مبت ــدئ ب ــالمبيع ــات مطروح منه ــا تكلف ــة المبيع ــات وبقي ــة
المصاريف األخرى(.)1
بينما يرى أحد الكتاب أن قائمة تعمل على تلخيص جميع األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التي تمت في
المشــروع خالل الفترة المالية ومن ثم تحديد نتيجة نشــاط المشــروع من ربح أو خســارة وكذلك
يمكن اعتبارها المؤش ـ ــر الذي يمكن من خالله تحديد ما إذا كان المش ـ ــروع قاد اًر على تحقيق
الربحية(.)2

تقوم قائمة الدخل بتزويد مس ــتخدمي المعلومات المحاس ــبية عن األداء المالي للمنش ــأة
خالل فترة محددة حيث تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد المعلومات المعروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة داخل هذه القائمة في تقييم مدى
ازدهار المشـ ــروع والتركيز بشـ ــكل أولي على المعلومات التي تخص أداء المشـ ــروع بواسـ ــطة
القياس لةيرادات وعناصرها(.)3
يتم إعداد قائمة الدخل طبقاً لمفهومين أساسين للربح المحاسبي هما(:)4

 .iربح النشـ ـ ــاط التشـ ـ ــغيلي أو مفهوم العمليات الجارية :ال تتضـ ـ ــمن قائمة الدخل إال تلك
العناصر التي تعتبر عادية ومتكررة والتي تتعلق بنشاط الفترة المالية .

 .iiمفهوم الربح الشـ ـ ـ ــامل :هو أن تتضـ ـ ـ ــمن في قائمة الدخل أثر كافة العمليات واألحداث
والظروف التي أدت إلى تغير حقوق الملكية خالل الفترة ،ذلك بعد اسـ ـ ـ ــتبعاد العمليات
الرأسمالية التي تتم مع أصحاب رأس المال بصفتهم مالكاً .

طبقاً للمفهوم األول – ربح النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الجاري – ال تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن قائمة الدخل إال تلك

العناصـ ــر التي تعتبر عادية متكررة والتي تتعلق بنشـ ــاط الفترة الحالية ،ويوجه أنصـ ــار مفهوم
الربح الشـ ــامل األنظار إلى مسـ ــاوئ إتباع مفهوم ربح النشـ ــاط الجاري على أسـ ــاس أن تحديد
العناص ـ ـ ــر غير العادية وغير المتكررة س ـ ـ ــوف يعتمد إلى حد كبير على تقدير ظروف الحال
وهو ما يفسح المجال أمام إدارة المنشأة للتأثير على عملية تحديد نتائج األعمال(.)5
تأخذ التوصـ ـ ــيات المحاسـ ـ ــبية المعاص ـ ـ ـرة بالجمع بين مفهومي الربح عند إعداد قائمة
الدخل وذلك سـ ـ ـ ـ ــعياً وراء تحقيق مزايا كل من المفهومين  .طبقاً لهذه التوصـ ـ ـ ـ ــيات يتم إعداد
 -1ريوان ألوة ،النموذج المحاوبي المعاصر( ،عمان  :دار وائل للطثاعة والنش 2003 ،م) ،ص . 235
 -2أسين قايم وآد ون ،مبادئ المحاوبة( ،عمان  :دار زه ان للنش 1997 ،م)  ،ص . 21
 -3طارق عثدالعال أماد  ،موووعة معايير المحاوبة ،ترح معايير المحاوبة الدولية ومقارنتها مع المعايير األمريكية
والبريطانية والعربية  ،الجزء األول( ،اإلسكندرية  :الدار الجامعية للنش 2003 ،م)  ،ص . 157
 -4عثا مهدي الشي ازي ،م جع سارق ،ص ص . 212 – 211
 -5الم جع السارق ،ص . 211
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قائمة الدخل في األسـ ـ ــاس طبقاً للمفهوم الشـ ـ ــامل على أن يتم اإلفصـ ـ ــاح في هذه القائمة عن
ربح النش ـ ــاط الجاري كمرحلة رئيس ـ ــية من مراحل القياس  ،وتتمثل عناص ـ ــر قائمة الدخل في

األتي(:)1
اإليرادات :وتتمثل في التدفقات النقدية الداخلة أو الزيادة في األصـ ـ ـ ـ ــول األخرى للمنشـ ـ ـ ـ ــأة أو

النقص في التزاماتها أو االثنين معاً .الناتجة خالل الفترة من إنتاج وتسـ ـ ـ ــليم السـ ـ ـ ــلع أو تأدية
الخدمات أو األنشطة األخرى المترتبة على ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي(.)2

المصروفات :تتمثل في التدفقات النقدية الخارجية أو النقص في األصول األخرى للمنشأة أو
الزيادة في التزاماتها أو االثنين معاً الناتجة خالل الفترة من اس ـ ـ ـ ــتالم وانتاج الس ـ ـ ـ ــلع أو تأدية
الخدمات أو تنفيذ األنشطة األخرى المترتبة على ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي(.)3

المكاسطططب :عبارة عن الزيادة في حقوق الملكية ( ص ـ ــافي األص ـ ــول ) الناتجة عن األنش ـ ــطة
العرضـ ـ ــية للمنشـ ـ ــأة أو الناتجة عن أي عمليات أخرى خالل الفترة المالية فيما عدا اإليرادات
أو االستثمارات بواسطة المالك(.)4
الخسائر :هي عبارة عن النقص في حقوق الملكية ( صـافي األصـول ) الناتج عن األنشـطة
العرضــية للمنشــأة أو الناتج عن أي عمليات أخرى خالل الفترة المالية فيما عدا المصــروفات
أو التوزيعات على المالك(.)5
يرى الباحث مما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق أن قائمة الدخل تقوم بتزويد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدميها بالمعلومات عن
األداء المالي للمنش ـ ـ ــاة خالل فترة معينة ،وهي تعد على أس ـ ـ ــاس االس ـ ـ ــتحقاق حيث تخض ـ ـ ــع
بعض بنودها للتقدير الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــي من خالل معديها ،لذلك فقد تحتوى على بعض التقديرات
التي تعكس رغبة اإلدارة في تحقيق رغم معين لصافي الربح وبالتالي ممارسة إدارة األرباح.

1- Accounting Principle Board, Reporting the Result Of Operations, ACIPA,APB. Opinon
, NO.9 ,1996 , Para , 16 .
 -2تام محمد إر اهيم ،فعالية تطبيق معايير المحاورررررربة الحكومية األمريكية في تطوير النظام المحاورررررربي الحكومي
بجمهورية مصر العربية ،المجلة العلمية للثحوث والدراسال التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان  ،العدد
األول2012 ،م)  ،ص55
 -3محمد سليم وهثة ،البياناا المالية ومعايير المحا وبة الدولية ( ،ري ول :مجلة المحا سع المجاز ،الف صل الثالث ،العدد
2005 ،23م) ،ص .17
4- Latridis G.International Financial Reporting Standards and the quality of financial
statement information, International Review of Financial Analysis,2010, p193
 -5يامن دليل الزعثي  ،القياس المحاورربي الم ررتند إلى القيمة ال رروقية العادلة وأ ميتها ل شرررماا الم ررا مة الصررناعية
األردنية المدرجة في بورصة عمان  ،رسالة ماجستي غي منشورة  ،كلية التجارة ،جامعة الي مو يررد ،عمان2005 ،م،
ص . 47
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ب .قائمة المركز المالي :تمثل الميزانية تقري اًر بممتلكات المش ــروع والتزاماته في لحظة زمنية
معينة ،وتشـ ـ ــتمل على معلومات عن األصـ ـ ــول المتداولة والثابتة والخصـ ـ ــوم قصـ ـ ــيرة وطويلة
األجل وحقوق الملكية في المشـ ـ ــروع ،كما عرفت قائمة المركز المالي بأنها تصـ ـ ــور للوضـ ـ ــع
المالي للمنشأة وذلك في تاري إعداد القائمة(.)1
عرفت قائمة المركز المالي بأنها تقرير يتكون من جزئين يمثل األول مصادر التمويل
في الوحدة المحاســبية (المشــروع) ويشــمل الثاني اســتخدامات مصــادر التمويل ويســمى األول
بالخص ـ ـ ـ ــوم أما الجزء الثاني فيطلق عليه األص ـ ـ ـ ــول والقائمة تمثل ملخص مبوب لألرص ـ ـ ـ ــدة
المدينة واألرص ــدة الدائنة التي تظل مفتوحة بدفتر األس ــتاذ بعد تص ــوير حس ــابات النتيجة أو
قائمة الدخل(.)2
كما عرفت قائمة المركز المالي أو الميزانية بأنها تص ـ ـ ــوير للوض ـ ـ ــع المالي أو الحالة
المالية للوحدة المحاســبية وذلك في لحظة زمنية هي تاري إعداد القائمة وعلية فإن محتويات
قائمة المركز المالي هي عناصر لحظية وتعرف محاسبياً بمصطلح األرصدة(.)3

يكون تبويب عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر قائمة المركز المالي دائماً على أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس درجة سـ ـ ـ ـ ـ ــيولة هذه

العناصــر ولذلك تقســم عناصــر األصــول والخصــوم إلى عناصــر متداولة وأخرى غير متداولة

ويقص ـ ـ ـ ــد بالعناص ـ ـ ـ ــر المتداولة تلك العناص ـ ـ ـ ــر التي ينتظر تحويلها إلى نقدية خالل عام من
تاري الميزانية أو خالل دورة النش ـ ـ ــاط العادي للوحدة المحاس ـ ـ ــبية أيهما أطول ويقص ـ ـ ــد بدورة
النش ــاط العادي تلك الفترة الزمنية التي يلزم انقض ــائها في المتوس ــط منذ شـ ـراء الماد الخام أو
البضـ ـ ــاعة حتى يتم التحصـ ـ ــيل النقدي لقيمة السـ ـ ــلع والخدمات المنتجة ،وكذلك يمكن تبويب
البنود داخل كل مجموعة حسب درجة سيولتها.
تقدم الميزانية أو قائمة المركز المالي "لقطة" لموارد المنشـ ـ ـ ــأة (األصـ ـ ـ ــول) ومصـ ـ ـ ــادر
تمويل تلك الموارد (الخصوم وحقوق الملكية) وذلك في تاري معين(.)4

 -1جميل أسقققن محمد النجار ،متط باا اإلفصررراح في القوائم والتقارير المالية لدى الشررررماا الم رررا مة العامة ،رسقققالة
دكتوراه غي منشورة ،كلية الدراسال العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2007 ،م ،ص . 87
 -2وليد ناجي الجثالي ،محمد عثمان الثطمة  ،التح يل المالي اإلطار النظر وتطبيقاتع العم ية ( ،عمان  :دار أنين ،
1996م)  ،ص . 79
 -3عثا مهدي الشي ازى ،م جع سارق ،ص . 215
1- Alan Anderson ,Paul Herring and Amy Pawlicki, The Next Step Enhanced Business
Reporting will Improve Information Quality, Integrity and Transparency , Journal of
Accounting , No2,2005, P72
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تبين األص ــول نتائج ق اررات االس ــتثمار الس ــابق  ،بينما تبين الخص ــوم وحقوق الملكية
نتائج ق اررات التمويل السـ ـ ـ ــابق  ،وقد اسـ ـ ـ ــتمدت الميزانية اسـ ـ ـ ــمها من حقيقة أن جانبيها دائما
متساويان حيث أن( :)1األصول = الخصوم  +حقوق الملكية.
األصول:

تعرف األصـ ــول بأنها منافع اقتصـ ــادية مسـ ــتقبلية ومحتملة تحصـ ــل عليها المنشـ ــأة أو

تسـ ـ ــيطر عليها نتيجة لعمليات أو أحداث سـ ـ ــابقة وبهذا الشـ ـ ــكل فان األصـ ـ ــول تشـ ـ ــمل ثالث
خص ــائص.تتض ــمن منافع اقتص ــادية مس ــتقبلية محتملة سـ ـواء بش ــكل مباش ــر أو غير مباش ــر
وتمثل تلك المنافع تدفقات نقدية داخلة(.)2
المطلوبات:
تمثل المطلوبات كافة االلتزامات المالية التي بذمةالوحدة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية تجاه الغير
والتي يجب تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدها خالل فترة أو فترات مالية الحقة .ويتم ترتيب عرض المطلوبات في
قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد الالزمةلكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن

أن تعرض وفق لتسلسل اآلتي(:)3

 .iالمطلوباتالمتداولة (قصيرة األجل).
 .iiالمطلوبات طويلة األجل (غير المتداولة).
 .iiiالمطلوبات األخرى.
حقوق الملكية:
تقيس ملكية المســتثمرين في المنشــأة والتي قد تأخذ شــكل مباشــر أو غير مباشــر من
خالل قيام المستثمرين بالمشاركة في شراء أسهم المنشأة فتأخذ شكل غير مباشر من خالل
األرباح المحتجزة(.)4
تجدر اإلش ـ ــارة إلى أن أص ـ ــول المنش ـ ــأة في أي وقت تس ـ ــاوي دائما مجموع الخص ـ ــوم
وحقوق الملكية  ،بعبارة أخرى كل مورد من األموال له مصدر من األموال.
يرى البــاحــث أن قــائمــة المركز المــالي تزود مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدميهــا بمعلومــات عن أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
والتزامات المنشأة والعناصر األخرى ذات الصلة مثل حقوق الملكية ،وتعد أيضاً على أساس
 -1عصقققافت سقققيد يأمد ،دور المحاوررربة في تشرررجيع االورررتثمار في وررروأل األوراأل المالية ،مجلة الفك المحاسقققثي ،كلية
التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد األول2002 ،م ،ص .192
 -2دالد الخطيع ،م جع سارق  ،ص .14
 -3علم هويدي ،م جع سارق  ،ص . 53
 -4إسماعيل محمد يأمد ،ثو ،م جع سارق ،ص . 109
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االستحقاق والتي قد تكون بعض بنودها تعكس رغبة اإلدارة في تحقيق بعض األهداف ،مثل
تحديد بند المدينون و مخصـ ـ ـ ـ ــص الديون المشـ ـ ـ ـ ــكوك في تحصـ ـ ـ ـ ــيل وغيرها والتي يمكن من
خاللها ممارسة إدارة األرباح.
ج .قــائمــة التغير في حقوق الملكيــة :هي عبــارة عن التغير بين تــاريخين للميزانيــة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء
بالزيادة أم بالنقصـ ـ ـ ـ ــان في صـ ـ ـ ـ ــافي أصـ ـ ـ ـ ــولها خالل الفترة ،باسـ ـ ـ ـ ــتثناء التغيرات الناتجة عن
العمليات مع المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين مثل المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة في رأس المال وتوزيعات ،وبذلك يكون إجمالي
التغير عبارة عن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن نشاط المنشأة(.)1
فهي تقدم معلومات عن المص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية للمش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع وااللتزامات على هذه
المص ـ ـ ــادر الخاص ـ ـ ــة مثل تحويل التزامات المش ـ ـ ــروع لوحدات أخرى أو لحقوق الملكية والتي
تؤثر في األحداث والظروف التي تغير المصادر والمطالبات على هذه المصادر(.)2
لذا فإنها تزود بمعلومات عن الموارد االقتصــادية عن االلتزامات وحقوق الملكية ،وان
هذه المعلومات تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين والمقرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وجهات أخرى على تحديد نقاط القوة
والضعف المالية للمشروع وقدرته على سداد التزاماته(.)3
حيــث اعتبر ) )IASCقــائمــة التغير في حقوق الملكيــة مكون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقــل في القوائم
المـاليـة إلى جـانـب القوائم المـاليـة التقليـديـة ،فقـد فرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لجنـة المعـايير الـدوليـة من خالل
المعيار المحاسبي الدولي المعدل 1997م بتقديم هذه القائمة والتي يجب والتي يجب أن تقدم
بإحدى اآلليتين التاليتين(:)4
 .iتعرض فيها مجموع أرباح أو خس ـ ـ ـ ــائر المنش ـ ـ ـ ــأة المعترف بها عن الفترة بما في ذلك تلك
المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية .
 .iiالتغيرات األخرى الحادثة في حسـ ـ ــابات حقوق الملكية إلى جانب تسـ ـ ــويات األرصـ ـ ــدة في
أول ونهاية المدة في كل من مكونات حقوق الملكية .
يرى الباحث أن قائمة التغير في حقوق الملكية رغم الفائدة التي تقدمها لمس ـ ـ ـ ــتخدميها
عن التغير الحداثة خالل الفترة عن حقوق الملكية ،يمكنها أن تعكس مدى ص ـ ــدق أو نزاهة
1-Catanach ,a. & Rhoades , S."Enron: A Financial Reporting Failure ?", Working paper ,
Villanova University , 2003 , p35.
 -2جميل أسن محمد النجار ،م جع سارق ،ص .91
 -3دالد صثحي أثيع ،مدى إدراا المصار أل مية المحاوبة واإلفصاح عن الم ؤولية االجتماعية ،رسالة ماجستي
في المحاسثة غي منشورة  ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية رغزة2011 ،م ،ص . 44
 -4وليد ناجي الحيال ،م جع سارق ،ص .25
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اإلدارة في إعداد بنود قائمة الدخل والميزانية العمومية ،من خالل المقارنة التي تجريها على
بنود حقوق الملكية كرقم ص ــافي الربح من فترة ألخرى ومعرفة مدى ميل اإلدارة إلى س ــياس ــة
تمهيد الدخل.
د .قائمة التدفقات النقدية:هي عبارة عن قائمة تزود بمعلومات نقدية للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين الحاليين
والمرتقبين والمقرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الحــاليين والمرتقبين ،والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمين اآلخرين في تقــدير المبــالغ
والتوقعات وحالة عدم التأكد للتدفقات النقدية المستلمة من الكوبونات والفوائد وتوابعها(.)1
أيضـ ـ ـ ـ ـاً المس ـ ـ ـ ــتلمة من المبيعات وتس ـ ـ ـ ــديد القروض واألوراق المالية المس ـ ـ ـ ــتحقة وهذه

التوقعات النقدية المس ـ ـ ـ ـ ــتلمة تتأثر بقدرة المنش ـ ـ ـ ـ ــأة على توليد النقدية الكافية لمقابلة التزاماتها
عندما تستحق كذلك(.)2

تركز قائمة التدفقات النقدية االهتمام بقدرة المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة على توليد نقدية من عملياتها
الداخلية وادارتها لألص ـ ـ ـ ــول المتداولة والخص ـ ـ ـ ــوم المتداولة وتفاص ـ ـ ـ ــيل اس ـ ـ ـ ــتثماراتها وتمويلها
الخارجي ،حيث توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح قائ مة التدفقات النقدية التغير في النقدية ما بين أول المدة وأخر
المدة أي بمعنى أخر لما زادت أو نقص ـ ـ ـ ــت النقدية خالل الفترة المالية ويقص ـ ـ ـ ــد بالنقدية هنا
"النقدية وما في حكمهاً(.)3

تتمثل المنافع المدركة عند عرض قائمة التدفقات النقدية باالقتران مع قائمة المركز

المالي وقائمة الدخل في األتي(:)4
 .iتقدم معلومات حول الهيكل المالي للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة (ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولة والقدرة على الوفاء
بـالـديون) ،وقـدرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة بـالتـأثير على مبـالغ وتوقيـت تـدفقـاتهـا النقـديـة بمـا يمكنهـا من
التكيف مع المتغيرات في الظروف والفرص المتاحة.
 .iiتقدم معلومات تسـ ــاعد مسـ ــتخدمي القوائم المالية لتقييم التغيرات في األصـ ــول وااللتزامات
وحقوق المالك في الشركة.
 .iiiتعزز قابلية المقارنة لنتائج األنش ـ ــطة التش ـ ــغيلية بين الش ـ ــركات المختلفة نظ اًر لتحديد آثار
اختالف السياسات المحاسبية المطبقة.

 -1فايز زهد الشققلتوني ،مدى داللة القوائم المالية مأدار لإلفصرراح عن المع وماا الةرررورية البلمة لم ررتخدمي القوائم
المالية ،رسالة ماجستي في المحاسثة غي منشورة  ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية رغزة2005،م ،ص .44
2- Francis,J.& Schipper,k. "Have Financial Statements Lost their Relevance?",Journal
Accounting Research ,Vol.37, 1999.p 46
 -3طارق عثدالعال أماد ،موووعة معايير المحاوبة ،م جع سارق ،ص ص . 457 – 455
4
- www.iasj.net/iasj?func=fulltex$ald
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يرى الباحث أن قائمة التدفق النقدي تزود مســتخدميها بمعلومات عن التدفقات النقدية
الداخلة والخارجة للمش ـ ـ ـ ــروع سـ ـ ـ ـ ـواء كان ذلك من األنش ـ ـ ـ ــطة التش ـ ـ ـ ــغيلية أو االس ـ ـ ـ ــتثمارية أو
التمويليــة ،وهي تعــد على األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس النقــدي ،وتعتبر ذات ارتبــاط وثيق ببنود قــائمــة المركز
المالي وقائمة الدخل ،والتي تعتبر داللة يمكن من خالل بعض بنودها ومقارنتها مع القوائم
السابقة ،اكتشاف بعض ممارسات اإلدارة غير األخالقية (إدارة األرباح).
 .2اإليضاحات المتممة للقوائم المالية بصفة عامة:

يجب عرض اإليضــاحات المرفقة بالقوائم المالية بصــورة نمطية مع ربط اإليضــاحات

مع بنود الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ،ويجب أن تتض ــمن اإليض ــاحات أي
معلومات إض ـ ــافية تكون ض ـ ــرورية ليكون العرض عادالً ،ويجب أن يص ـ ــف القس ـ ــم الخاص
بالس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات المحاس ـ ـ ــبية ض ـ ـ ــمن اإليض ـ ـ ــاحات حول القوائم المالية كل من (أس ـ ـ ــس القياس
المستخدمة في إعداد القوائم المالية ،وكل سياسة محاسبية محددة تكون ضرورية لفهم القوائم
المالية بصورة سليمة) (.)1
 .3تقرير مجلس اإلدارة
يتضــمن تقرير مجلس اإلدارة العديد من البيانات المتعلقة بالســياســات اإلدارية والمالية
باإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى الق اررات الجوهرية التي اتخذها مجلس اإلدارة ،واألحداث المالية الهامة التي
أثرت على نشاط الشركة واالحتماالت المستقبلية(.)2
خامساً :المشاكل التي تواجه إعداد التقارير المالية:

في مجال تقويم المعلومات المحاسبية الصادرة عن المنشاة في التقارير المالية يمكن

تحديد المشاكل التي المشاكل التالية(:)3
 .1عــدم قــدرة الفئــات المختلفــة لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمي المعلومــات على فهم واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام الكثير من
المعلومات والبيانات المحاسبية التي يتم اإلفصاح عنها .
 .2عــدم إلمــام المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة بــاالحتيــاجــات المختلفــة لفئــات مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمي البيــانــات المــاليــة من
معلومات.
 .3تســاعد المنافســين في الحصــول على المعلومات الخاصــة بالمنشــأة األمر الذي قد يضــر
بمصلحة المنشأة حسب اعتقاد إدارة المنشأة
 -1يمين السيد لطفي ،م جع سارق ،ص . 54
 -2امين السيد يأمد لطفي ،م جع سارق ،ص . 48
 -3أسين اليحيي وآد ون ،تح يل وتقديم المشاريع(،عمان :يم السماق للنش 1998 ،م) ،ص . 365
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 .4عجز المعلومات الحالية عن مقابلة التغيرات في النظم التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيعية والبيئية وذلك ألنه
اعتبار" من العام 1980م ظهرت تقنية متقدمة في التصــنيع وأســاليب التصــنيع وتغيرات
في عملية اإلنتاج في معظم المنظمات بما يساعد على تحقيق أهداف الجودة لةنتاج .
 .5يؤدي اإلفصــاح عن المعلومات داخل التقارير المالية إلى تحســين المناخ التفويضــي مع
االتحادات العمالية مما يزيد من التكاليف المترتبة على المنشأة .
يرى الباحث أن مشـ ــاكل إعداد التقارير المالية سـ ــابقة الذكر هي مشـ ــاكل فنية داخلية
يمكن التغلب عليها بواســطة تكوين لجان المراجعة من أشــخاص مختصــين ذوي خبرة و التي
تشـ ــرف على إعداد التقارير المالية ،والتأكد من احتوائها على المعلومات الجيدة التي تسـ ــاعد
جميع مستخدميها على اتخاذ القرار الرشيد .
سادساً :مؤشرات قياس جودة التقارير المالية:

يرى كثير من الباحثين صــعوبة قياس مســتوى جودى التقارير المالية بطريقة مباش ـرة.

ووصــفها البعض بأنها  ،مفهوم غير واضــح كما وصــفها البعض اآلخر بأنها  ،مفهوم بعض
المتغيرات المحاسبية التي يعتقدون أن لها تأثي اًر عليها وأنها تعد مؤشرات لها(.)1

يرى الباحث أن من بين المتغيرات المحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية التي تعد مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات مالئمة لقياس

مستوى جودة التقارير المالية ما يلي:
 .1مدى االلتزام بالمعايير المهنية للمحاسبة أو المراجعة المتعارف عليها.
 .2مدى دقة الحسابات.
 .3مدى التالعب بالمعالجات المحاسبية  ،أو مدة ممارسة أساليب إدارة األرباح.
 .4مدى شفافية توقيت االفصاح المالي.
 .5نوع رأي المراجع الخارجي المنشور في التقرير السنوي.
سابعاً :مقاييس جودة التقارير المالية:

إن الحكم على جودة التقارير المالية يخضـ ـ ـ ـ ــع لمقاييس تختلف من مرحلة ألخرى في

مراحل تطور الفكر المحاسـ ـ ــبي  ،في المرحلة التي سـ ـ ــاد فيها مدخل اإلجراءات كان من أهم
مقاييس الجودة(:)2

 -1د .زك يا عثده السيد  ،م جع سارق ،ص .248
 -2فاتن محمد أمدي علي  ،تقييم المداخل الحديثة في بنا معايير المحاورربة وأثر ا ع ى جودر التقارير المالية  ،رسققالة
دكتوراه في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان2012 ،م ،ص ص .81 - 80
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 .1تحقيق أكبر قــدر من الثقــة ومن ثم تغلــب امكــانيــة االعتمــاد على المالئمــة  ،لتوفير
الحماية لمعدي ومراجعي التقارير المالية.
 .2أن يتس ـ ـ ــم الدخل باالس ـ ـ ــتم اررية وعدم التباين  ،وهذا يمثل الدخل األكثر جودة  ،لتجنب
ارتفاع تكلفة رأس المال.
 .3إن تمهيد الدخل أمر مرغوب لجعل الوضع المالي للوحدة يبدو أكثر استق ار اًر.

تحقيق االس ــتقنرار واالس ــتم اررية كان يتطلب اتباع س ــياس ــات محاس ــبية ش ــديدة التحفظ

واتباع الس ــياس ــات التي من ش ــأنها تكون احتياطيات سـ ـرية  ،والتأثير على المركز المالي من
داخل أنش ــطة التمويل خارج الميزانية  ،ولكن هذا كان مرغوباً في ظل مالمح بيئة الممارس ــة

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة في هذه المرحلة  ،والتي تدعو إلى تجنب التدخل الحكومي وتوفير أكثر قدر من
الحماية لمعدي ومراجعي التقارير المالية.

ثامناً :طرق قياس جودة التقارير المالية:

يتمثل الهدف الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للتقارير المالية في توفير معلومات مالية خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالوحدة

المصـ ــدرة للتقارير على أن تتسـ ــم تلك المعلومات بالجودة من أجل أن تكون مفيدة في عملية
صنع الق اررات االقتصادية  ،وعلى الرغم من أهمية جودة التقارير المالية إال أن أحد المشاكل
الرئيسية التي تواجه األدب المحاسبي تتمثل في كيفية قياس جودة التقارير المالية.
تعددت طرق قياس ومؤش ـ ـ ـ ـ ـرات جودة التقارير المالية المقترحة بواسـ ـ ـ ـ ــطة الد ارسـ ـ ـ ـ ــات
المعنيــة بقيــاس جودة التقــارير المــاليــة ،ويمكن القول بوجود اتجــاهــان لقيــاس جودة التقــارير
المالية ،االتجاه األول يقوم بقياس جودة التقارير المالية بش ـ ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ـ ــر من خالل االعتماد
على خصـ ـ ــائص جودة المعلومات المحاسـ ـ ــبية ،أما االتجاه الثاني فيقوم بقياس جودة التقارير
المالية بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل غير مباشـ ـ ـ ـ ـ ــر من خالل االعتماد على جودة الدخل كمؤشـ ـ ـ ـ ـ ــر لقياس جودة
التقايرر المالية.
يتم تناول كل من االتجاهين فيما يلي(:)1
االتجاه األول :قياس جودة التقارير المالية باسطططتخدام خصطططائص جودة المعلومات (بشطططكل

مباشر)

 -1جيهان محمود عثد الحميد  ،تقييم أثر اوتخدام القيمة الندية المةافة ع ى جودر التقارير المالية  ،رسالة ماجستي في
المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان2012 ،م ،ص ص .97 ،96
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يهدف هذا االسـ ـ ــلوب إلى تقييم وفحص مدى فائدة المعلومات الواردة بالتقارير المالية
 ،لعمليــة اتخــاذ القرار عن طريق قيــاس مــدى وفــائهــا بخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص جودة المعلومــات الواردة
باألطر الفكرية للمحاسـ ـ ـ ـ ــبة  ،ويعتبر قياس جودة التقارير المالية باالعتماد على خصـ ـ ـ ـ ــائص
جودة المعلومات مقياس مباشر لجودة التقارير المالية.
االتجاه الثاني :قياس جودة التقارير المالية باالعتماد على مؤشطططططططططرات جودة الدخل كدالة

على جودة التقارير المالية

حيث ظهرت العديد من الد ارسـ ـ ــات التي شـ ـ ــجعت على االهتمام بقياس جودة التقارير
المالية باستخدام جودة الدخل.

المبحث الثاني
مفهوم وخصائص جودة التقارير المالية
مع زيادة نش ـ ـ ـ ــاط س ـ ـ ـ ــوق األوراق المالية وتوجيه نحو مختلف قنوات االس ـ ـ ـ ــتثمار ،زاد
الطلب كثي اًر على المطالبة بجودة التقارير المالية كأحد األركان الرئيس ــية لنجاح أسـ ـواق رأس

المال حيث توفر التقارير الجيدة معلومات تتص ـ ــف بالكفاءة والفعالية بحيث تمكن المس ـ ــتثمر
من اتخاذ ق اررات اسـ ـ ــتثمارية مناسـ ـ ــبة ورشـ ـ ــيدة س ـ ـ ـواء بالبيع أو الش ـ ـ ـراء أو االحتفاظ باألوراق
المالية لمنش ــأة األعمال موض ــوع االس ــتثمار بما يؤثر باإليجاب على االقتص ــاد بش ــكل عام،
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ويعتبر مفهوم الجودة سـ ـ ـ ـ ـ ــمة هامة من سـ ـ ـ ـ ـ ــمات المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية في التقارير المالية
المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،وبالرغم من كون معنى الجودة في المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة عموماً يمثل معنى غير محدد

المعالم ،ونظ اًر ألن شـ ـ ـ ـ ـريحة كبيرة من المس ـ ـ ـ ــتثمرين الحاليين والمحتملين قدرتهم محدودة في
الحص ـ ــول على معلومات ،وبالتالي اعتمادهم على المعلومات المنش ـ ــورة في التقارير المالية،

لذلك زاد الطلب كثي اًر على المطالبة بجودة التقارير المالية بحيث تحتوي هذه التقارير على

معلومات تتسم بخصائص الجودة والفعالية في ترشيد اتخاذ الق اررات االقتصادية .
أوالً :مفهوم الجودة:

تعرف الجودة بشــكل عام على أنها عمل الشــيء الصــحيح بالطريقة الصــحيحة من أول

مرة وفي كل مرة وذلك طبقاً لمجموعة محددة من المعايير ،وعندما ظهرت الجودة في أول
مراحلها كانت ترتبط بالصناعة واكتشاف المنتج المعيب ،ثم بعد ذلك تطورت الجودة وأصبح

هناك رقابة الجودة والتي يتم فيها اسـ ــتخدام األسـ ــاليب اإلحصـ ــائية لتقليل العيوب ،ثم ظهرت
بعد ذلك مرحلة تأمين الجودة ،وأخي اًر مرحلة إدارة إســتراتيجية الجودة وفيها تعتبر الجودة ميزة

تنافس ـ ـ ـ ـ ــية للمنظمة التي تطبقها ،وبالتالي عندما ظهر مص ـ ـ ـ ـ ــطلح الجودة كان قاصـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر على
القطاع اإلنتاجي فقط في وحدات األعمال ،ولكن مع حدوث التغيرات والتطورات في العصـر

الحالي انتشر مفهوم الجودة بشكل الفت لالنتباه وأصبح من سمات العصر األساسية والذي
اتسع استخدامه في الكثير من جوانب الحياة(.)1
حيث تعددت وتباينت التعريفات التي أوردها المهتمون بموضـ ـ ـ ـ ـ ــوع الجودة في وضـ ـ ـ ـ ـ ــع
تعريف محدد لمعني ومض ـ ـ ـ ـ ــمون الجودة وأبعادها بس ـ ـ ـ ـ ــبب اختالف المداخل ووجهات النظر
الخاصـ ــة بالجودة لذلك كان من الصـ ــعب أن يتم إيجاد تعريف بسـ ــيط يصـ ــفها ويعرفها تعريفا
شامال قاطعاً وسيظهر ذلك من خالل التعريفات التالية:

مفهوم جودة التقارير المالية:

لما كانت التقارير المالية تمثل مخرجات النظام المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي تمثل مخرجات النظام
المحاسـ ــبي  ،وفي ذات الوقت هي مدخالت لنماذج متعددة ومتباينة الغرض في اتخاذ القرار
 ،كالمستويات اإلدارية والتنفيذية المختلفة  ،والمستثمرين  ،وجهات الوساطة المالية  ،وكذلك
الوحدات اإلدارية ذات الطابع العام  ،والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني  ،سـ ـواء
 -1نعمة أ مشارط ،دراوة تح ي ية ل عبقة بين التكوين األخبقي وال ومي ل محاوب وجودر التقارير المالية ،رسالة
ماجستي في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2006 ،م ،ص . 45
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كانت هذه األطراف المتعددة تمارس أنشــطتها على المس ـتوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.
وال يخفى عن كل ذي مصــلحة أن إعداد التقارير المالية عالية الجودة تعد حاف اًز لنمو أسـواق
المال .ولعمل اهمها أسـ ـ ـواق األوراق المالية  ،حيث يفترض أن تعكس اقتص ـ ــاديات الكيانات

التي مثلها هذه التقارير المالية .أفضـ ـ ـ ـ ـ ــل د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة قدمت لجمعية المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبة األمريكية لعام
2008م  ،أن أحد التعقيدات الموجودة في بيئة األعمال  ،تتمثل في تأثير االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار في
جودة االفصـ ـ ــاح من جانب المنظمة  ،على رفاهية المسـ ـ ــتثمرين  ،نتيجة النخفاض متوسـ ـ ــط
تكلفة رأس المال بالنسـ ـ ـ ـ ــبة للمسـ ـ ـ ـ ــتثمر  ،وهذا ما يوضـ ـ ـ ـ ــح أحد زوايا أهمية االسـ ـ ـ ـ ــتثمار في
المجاالت التي تحقق جودة وفعالية االفصـ ـ ــاح  ،والتي يعتبر بناء وتطوير تصـ ـ ــنيف رسـ ـ ــمي
للمعلومات المحاسبية المنشورة الكترونياً احداها.

تتشــمل المســئولية عن جودة التقرير المالية من مســئولية محاســبي منظمات األعمال،

ولجان المراجعة فيها ،والمراجعين الداخليين والخارجيين  ،وواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي لمعايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية
المهنية ،وواضـ ــعي التش ـ ـريعات القانونية  ،فض ـ ـالً عن مسـ ــئولية هيئات الرقابة على األس ـ ـواق

المالية ،وهذا ما يفسر ضرورة تضافر الجهود نحو جودة االفصاح المحاسبي .إال أن تجميع

البيانات وتحض ـريها إلعداد التقارير يســتغرق فترات زمنية تحكمها متغيرات بعضــها محاســبي
وبعضــها اآلخر إداري  ،فض ـالً عن اختالف وتعقد الظروف المحيطة بعملية توصــيل وقبول
هذه المعلومات  ،وتبادلها ونشرها وسواء أكان ورقياً أم الكترونياً أم كالهما معاً  ،االمر الذي
يلقي بآثاره المتعددة على مس ـ ـ ــتخدمي هذه التقارير كل حس ـ ـ ــب درجة حاجته للمعلومات التي

تحمل هذه التقارير.
عرفــت جودة التقــارير المــاليــة بــأنهــا  ،مــدى تقــديم التقــارير المــاليــة لمعلومــات حقيقيــة
وعادلة حول األداء االقتصادي للشركة والوضع المالي بها(.)1
بينما يعرفها آخرون على أنها  ،الدقة التي تفصــح بها التقارير المالية عن المعلومات
المرتبطة بعمليات الشـ ـ ـ ــركة  ،والسـ ـ ـ ــيما المتعلقة بقدرتها على تقدير التدفقات النقدية المتوقعة
والتي يهتم بها المستثمرون.
إن مفهوم الجودة في المعلوم ــات المح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ــة يعني م ــا تتمتع ب ــه المعلوم ــات من
مصـ ـ ــداقية  ،وما تحققه من منفعة للمسـ ـ ــتخدمين وخلوها من التحريفات  ،وأن تعد في ضـ ـ ــوء
 -1معتز عثد الحميدعلي كيالن ،أثر تطبيق مبادئ حوممة الشرررررررماا ع ى جودر التقارير المالية المنشررررررورر ل شرررررررماا
الم ررررج ة ب رررروأل األوراأل المالية ال يبي ،المجلة العلمية لالقتصققققاد والتجارة  ،كلية التجارة  ،جامعة عين ،ققققمة ،المجلد
الثالث ،العدد الثاني2013 ،م ،ص ص .1548 - 1547
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مجموعة من المعايير الفنية والقانونية والرقابية والمهنية  ،بما يسـاعد على تحقيق الهدف من
استخدامها(.)1
تعني جودة التقــارير بوجــه عــام أن تكون المعلومــات خــاليــة من األخطــاء والتحريف
والتزوير والغل وموض ــوعة بواقعية دون تض ــخيم  ،وتعني الجودة في هذا المجال مص ــداقية
المعلومات المحاس ــبية التي تتض ــمنتها التقارير المالية  ،وما تحققه من منفعة للمس ــتخدمين ،
ولتحقيق ذلك يجب أن تخلو من التحريف والتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليل  ،وأن تعد في ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء مجموعة من
المعايير القانونية والرقابية والمهنية والفنية  ،بما يحقق الهدف من استخدامها(.)2
تعتبر جودة التقارير المالية الهدف الرئيس ـ ـ ـ ــي الذي تس ـ ـ ـ ــعى المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات لتحقيقة ،
وتتوقف خاصية الكفاية في التقرير المالية على كمية المعلومات ونوعيتها ومدى استيعابها ،
بحيث تشبع هذه المعلومات مستخدميها وتعطي مردوداً عالي الجودة للمستفيدين منها.

كذلك عرفت عن خص ـ ـ ـ ـ ــائص المعلومات المالية التي تتض ـ ـ ـ ـ ــمنها تلك التقرير  ،وهذه

الخص ـ ـ ــائص تنبثق من منفعة المعلومات المحاس ـ ـ ــبية في اتخاذ الق اررات  ،والتي تتوقف على
درج ــة الثق ــة في المعلوم ــات وعلى مالئمته ــا وق ــابليته ــا للمق ــارن ــة  ،حي ــث تتوقف الثق ــة في
المعلومــات على تمثيلهــا لحقيقــة األحــداث وعــدالــة تلــك المعلومــات وقــابليتهــا للتحقق  ،أمــا
مالئم ــة المعلوم ــات ف ــإنه ــا تتوقف على توقي ــت المعلوم ــات والقيم ــة التنبؤي ــة له ــا والتغ ــذي ــة
العكسية(.)3
أيض ـ ـاً عرفت بأنها الد ارسـ ــات المحاسـ ــبية والتقارير النظامية اسـ ــتخدمت مفاهيم عديدة

للتعبير عن جودة التقارير المالية  ،وذلك في اطار الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص النوعية للمعلومات التي
أوردتها توصية المفاهيم رقم ( )2الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية (.)FASB
حدد ثالث عوامل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية تحدد جودة التقارير المالية هي معايير المحاس ـ ـ ــبة التي

تطبقها الدولة والعوامل النظامية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة في الدولة المطبقة لهذه المعايير  ،ودافع اإلدارة
القائمة وقت إعداد التقرير المالي.

 -1د عاء ع ثد الو هاي ع ثد عالم  ،ا طار مقترح لتحقيق الجودر في الت قارير ال مال ية من خبل تفع يل ي كل الر قابرة
الداخ ية طبقاً ل متط باا الحديثة  ،مجلة الفك المحاسثي ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد  ،3السنة 2012 ، 16م،
ص ص .386 - 385
 -2د .سقققهي الطلملي ،دور الحاممية المؤوررر رررية في تحقيق جودر المع وماا المحاوررربية ل تقارير المالية  ،مجلة جامعة
رنها ،كلية التجارة ،جامعة رنها ،السنة  ،31العدد  ،1مجلد 2011 ،2م ،ص .357
 -3مد ط يرو الخي  ،أثر معايير المحاورررررربة الدولية والعوامل النظامية ع ى جودر التقارير المالية  ،المجلة العلمية
والتجارية والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد 2007 ، 12م ،ص .18
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كمــا عرفهــا فاليوج لهــا تعريف نمطي محــدد  ،وانمــا توجــد تعريفــات متعــددة بتعــدد
وجهــات النظر المختلفــة  ،وهــذه التعريفــات تتفــاوت فيمــا بينهــا من حيــث المحتوى والمجــال،
ومنها ما يلي(:)1
عرفت بأنها مدى تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية وتوافرها في الوقت
المناس ــب .عرفها بيان مفاهيم مجلس معايير المحاس ــبة المالي األمريكي رقم ()FASB( )2
 Concepts statementبأنها  ،خص ــائص نوعية للمعلومات المحاس ــبية مبوبة على ش ــكل
تنظيم هرمي تتكون من خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتين رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتين هما  ،المالءمة والموثوقية ،ومجموعة من
الخص ـ ـ ـ ـ ــائص الفرعية مثل ص ـ ـ ـ ـ ــدق التعبير ،إمكانية التحقق ،الحياد ،القيمة التنبؤية ،التغذية
المرتدة ،امكانية المقارنة ،الثبات ،والتوقيت المناسب.
يعرفها بأنها مدى االلتزام بالنزاهة والش ـ ـ ــفافية عند التقرير عن األداء المالي للشـ ـ ـ ـركة،
ويعرفها من زاوية احتياجات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين بأنها ،توفير بيانات مالية مفيدة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين
التخاذ ق اررات اس ـ ـ ــتثمارية  ،ومن ازوية دعم المس ـ ـ ــتثمرين والمس ـ ـ ــاهمين بأنها  ،توفير بيانات
مالية واضحة وكاملة تمنع التضليل والغموض للمستخدمين.
يقصـ ـ ـ ـ ـ ــد بمقاهيم جودة المعلومات تلك الخصـ ـ ـ ـ ـ ــائص التي يجب أنت تتسـ ـ ـ ـ ـ ــم بها المعلومات
المحاسـ ـ ــبية المفيدة  ،هذه الخصـ ـ ــائص تكون ذات فائدة كبيرة للمسـ ـ ــؤولين عن إعداد التقارير
المالية في تقييم نوعية المعلومات  ،التي تنتج عن تطبيق الطرق واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبية
البديلة(.)2
يرى البــاحــث بــأن تعــددت مفــاهيم الجودة في مجــال التقــارير المــاليــة من وجهــة نظر
المنظمات المهنية والباحثين المختص ـ ـ ـ ــين  ،فقد عرفها على أنها تعني الوض ـ ـ ـ ــوح والش ـ ـ ـ ــفافية
وتوافر المعلومات في التوقيت المناس ـ ـ ـ ــب  ،تعني مدى القدرة على اس ـ ـ ـ ــتخدام المعلومات في
مجــال التنبؤ  ،ومــدى مالئمــة المعلومــات للهــدف من الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عليهــا  ،أن الجودة هي
مجموعة الخص ــائص التي يجب أن تتس ــم بها المعلومات  ،كي تكون مفيدة وتمثل مخرجات
النظام المحاس ـ ـ ــبي  ،وكذلك الدقة التي تفص ـ ـ ــح بها التقارير المالية  ،وما تتمتع به معلومات

 -1د .زك يا ع ثده السققققققيد ،أثر القدرر المالية لدى أعةرررررررا لجان المراجعة ع ى جودر التقارير المالية  ،مجلة الفك
المحاسثي ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد  ،4السنة 2012 ،16م) ،ص .246
 -2زياد سقققليمان المطارنة ،دور أخبقياا مهنة التدقيق في امتشرررا أوررراليب المحاوررربة اإلبداعية وأثر ذلك ع ى جودر
التقارير المالية  ،المؤتم العلمي الثاني رعنوان ري المال الثشق ي في اقتصققاد المع فة ،كلية االقتصققاد والعلوم اإلدارية ،
جامعة الزيتونة  ،عمان 25 -22 ،ير يل 2013م ،ص .860
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مص ـ ـ ـ ــداقية ما تحققه من منفعة للمس ـ ـ ـ ــتخدمين وخلوها من التحريفات  ،هذه المعلومات تكون
خالية من األخطاء والتحريف والتزوير والغل وغيرها بواقعية ودون تضخيم.
ثانياً :الشفافية في اإلفصاح المحاسبي كأحد متطلبات جودة التقارير المالية:

نتيجة ألهمية التقارير المالية وما تحتويه من معلومات وأيضاً ما تعرضت له التقارير

المــاليــة من تحريفــات وظهور مــا يعرف بــالتقــارير المــاليــة االحتيــاليــة ،ظهرت الحــاجــة إلى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة إعادة الثقة في التقارير المالية ،وتفعيل هيكل الرقابة على التقرير المالي ،فقد كان
الهدف الرئيس ـ ـ ـ ـ ــي آلليات حوكمة المنش ـ ـ ـ ـ ــآت التي تض ـ ـ ـ ـ ــمنها ( )soxهو زيادة جودة التقارير
المالية ،إال أن القانون لم يوضـ ـ ـ ـ ـ ــح بين ثناياه لما هو مقصـ ـ ـ ـ ـ ــودة بجودة التقارير المالية ،وما

الخص ـ ـ ــائص التي يجب أن تتوافر في التقرير حتى يتص ـ ـ ــف بالجودة ،فظهر بقوة مص ـ ـ ــطلح
شفافية اإلفصاح كأحد الخصائص الرئيسية لجودة التقارير المالية ،على الرغم من أن هذا لم
يرد ضـ ـ ـ ــمن خصـ ـ ـ ــائص جودة المعلومات المحاسـ ـ ـ ــبية الذي قدمه مجلس معايير المحاسـ ـ ـ ــبة
المالية(.)1
فهنالك العديد من وجهات النظر حول مفهوم اإلفص ــاح المحاس ــبي ،ويرجع ذلك إلى
اختالف مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح األطراف المهتمــة ،فقــد عرفــه أحــد البــاحثين بــأنــه"إتبــاع منهج أو مــذهــب
الوض ـ ـ ــوح الكامل أو الش ـ ـ ــفافية في إظهار جميع البيانات والمعلومات والحقائق الجوهرية عند
إعداد وعرض القوائم والتقارير المالية للش ـ ــركة ،مما يس ـ ــاعد مس ـ ــتخدمي هذه القوائم والتقارير
في اتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة التي تكفل األداء األمثل ألسواق رأس المال"(.)2
فقد عرف مجلس المبادئ المحاسـ ـ ـ ـ ــبية ( )APBاإلفصـ ـ ـ ـ ــاح بأن " تتضـ ـ ـ ـ ــمن التقارير
المالية بعدالة ووض ـ ـ ـ ــوح معلومات موثوق بها عن مص ـ ـ ـ ــادر األموال واس ـ ـ ـ ــتخداماتها بما يفيد
الحكم عليهــا من وجهــة نظر المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر  .وحيــث أكــد مجلس معــايير المحــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة المــاليـة
( )FASBعام 1978م على أن اإلفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح هو أنه "يجب أن تمد التقارير المالية كالً من
المس ـ ـ ـ ـ ــتثمرين الحاليين والمرتقبين والدائنين وغيرهم بالمعلومات المفيدة التي تس ـ ـ ـ ـ ــاعدهم على

اتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة"(.)3

 -1لطيع زيود ،قيطيم أسان ،دور اإلفصاح المحاوبي في ووأل األوراأل المالية في ترتيد قرار االوتثمار ،مجلة تش ين
للدراسال والثحوث العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والدانونية ،العدد 2007 ،29م،ص . 42
 -2هثة عثدالعاطي محمد رزق ،م جع سارق ،ص . 18
 ، -3يع محمد الثارودي ،المعايير المحاوبية المصرية ومنظومة األدا المحاوبي (،د.م :د.ن2002 ،م)  ،ص.151
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يعرف اإلفصـ ـ ــاح بشـ ـ ــكل عام بأنه بث المعارف من مصـ ـ ــدر إنتاجها إلى الجهة التي
تستخدمها وتستفيد منها ،فاإلفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها لمن ال يعلمها(.)1
تطرقت العديد من الكتابات إلى أهمية اإلفصـ ــاح بل امتدت أيض ـ ـاً إلى االهتمام بجودة

اإلفص ـ ــاح والتي تس ـ ــتخدم في تقييم المنفعة النس ـ ــبية والمحتملة لمحتوى التقارير المالية والتي
تش ـ ـ ـ ـ ــير إلى جودة التقارير ،حيث يعتبر اإلفص ـ ـ ـ ـ ــاح عن المعلومات بالتقارير المالية من أهم

المبادئ التي تنتج عند إعداد التقارير والتي البد أن تقابل مختلف احتياجات مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمي
التقارير عن طريق اإلفص ــاح الجيد بالتقارير المالية إلعطاء ص ــورة واض ــحة وص ــحيحة عن
الوحدة االقتصادية(.)2
حيث يعتبر اإلفصـ ــاح أسـ ــاس أي سـ ــوق مالية وسـ ــبب نجاحه ،فنجاح أي سـ ــوق مالية
يعتمد بشـكل مباشـر على مدى جودة نظام اإلفصـاح المحاسـبي المتبع في الدولة ،فاإلفصاح
يحقق في حــال توفره جواً من الثقــة بين المتعــاملين من خالل قيــام الجهــات المعنيــة بمراقبــة
التقارير المالية للشــركات المتعاملة في الســوق واإلش ـراف على وســائل اإلعالم المختلفة التي
تشكلها هذه الشركات ،والتدخل إلزالة الغل ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة(.)3
ويمكن تبويب اإلفصاح المحاسبي وفقاً لثالثة اتجاهات من خالل اآلتي:

 .1من حيث نوع المعلومات المفصح عنها :
ويتمثل هذا االتجاه فيما يلي(:)4
أ .اإلفصاح الوقائي:

أي التركيز عن المعلومات التي يمكن االعتماد عليها والوثوق فيها والتي تتمتع بأكبر
قدر من الموضــوعية بحيث تجعل التقارير المالية غير مضــللة ألصــحاب الشــأن صــفة عامة
وحماية المستثمر العادي ذوي الخبرة المحدودة بصفة خاصة.
ب .اإلفصاح اإلعالمي:

 -1محمد أسني عثدالجليل ،دور المراجع الخارجي في ليادر فعالية اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية المنشورر في
البيئة المصرررية دراوررة تح ي ية ،المجلة العلمية للثحوث والدراسققال التجارية ،كلية التجارة  ،جامعة ألوان  ،العدد األول،
2002م ،ص . 2
 -2عثا مهدي الشي ازي ،م جع سارق ،ص . 331 – 324
 -3هشقققام أسقققن عواد المليجي،إطار مقترح لمحدداا صرررنع قرار بنا المعايير المحاوررربية وأثر ا ع ى نموذج اإلفصررراح
المحاوبي المطبق في مصر ،مجلة الدراسال والثحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة رنها ،العدد 2006 ،2م ،ص . 5
 -4نهلة محمد السيد إر اهيم ،م جع سارق ،ص ص . 43 – 42
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أي التركيز في اإلفص ـ ــاح على توفير عنص ـ ــر المالئمة بالمعلومات كأحد خص ـ ــائص
جودة المعلومات بالتقارير المالية بما يفيد في اتخاذ الق اررات مما يتطلب توافر درجة أكبر
من الدراية والخبرة لمستخدمي هذه التقارير.
يتفق الباحث مع رأي الباحثة بان اإلفص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح طبقاً لنوع المعلومات المفص ـ ـ ـ ـ ـ ــح عنها

يحقق الجودة للتقارير المالية لما يوفره من الخصـ ـ ـ ـ ــائص األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية لجودة المعلومات من
مالئمة وموضـ ـ ـ ـ ــوعية أو إمكانية االعتماد عليها والوثوق فيها والتي من شـ ـ ـ ـ ــأنها زيادة الوعي
االستثماري لدى المستثمرين ومتخذي الق اررات.

 .2من حيث كمية وحجم المعلومات المفصح عنها :

يمكن تقس ـ ـ ــيم اإلفص ـ ـ ــاح المحاس ـ ـ ــبي وفقاً لكمية وحجم المعلومات المفص ـ ـ ــح عنها إلى

اآلتي:

أ .اإلفصاح الكامل:
يهتم اإلفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح الكامل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمول التقارير المالية على كافة المعلومات ذات األثر
المحس ـ ـ ــوس على القارئ ،ويأتي التركيز على ض ـ ـ ــرورة اإلفص ـ ـ ــاح الكامل من أهمية التقارير
المالية باعتبارها المصدر األساسي في اتخاذ الق اررات(.)1
ب .اإلفصاح العادل:
يهتم بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية ،إذ يتوجب إخراج التقارير
المالية بالش ـ ــكل الذي يض ـ ــمن عدم ترجيح أو التحيز إلى مص ـ ــلحة فئة معينة على مصـ ـ ـلحة
األطراف األخرى ،ويتحقق ذلك من خالل مراعاة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح جميع األطراف بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عادل
ومتوازن(.)2
ج .اإلفصاح الكافي:

 -1محمد أسققين يأمد،يونة أسققن عدل ،نظرية المحاورربة – مدخل اإلطار المفا يمي والفكر المحاورربي( ،الداه ة :مكتثة
عين ،مة2009 ،م)  ،ص . 137
 -2محمد لا النون عصقققققفور ،تقييم مدى االلتزام بمتط باا وقواعد اإلفصررررراح المنصرررررور ع يها في معايير المحاوررررربة
الدولية وانعكاواتع ع ى أوعار األوهم في بورصة عمان  ،رسالة دكتوراه في المحاسثة غي منشورة  ،األكاديمية الع رية
للمالية والمص فية ،عمان2005 ،م،ص . 28
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يقص ــد به أن تتض ــمن التقارير المالية الحد األدنى من المعلومات بما يجعلها مفهومة
وغير مضللة(.)1
يرى الباحث أن التقارير المالية ذات الحاجة العاملة لجميع المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين من ناحية
المحتوى اإلعالمي للمعلومات المنش ـ ــورة يمكن أن يخلق واقع على مص ـ ــداقيتها والوثوق فيها
من قبــل جميع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمهــا ويعكس جودتهــا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولهــا على كــافــة المعلومــات ذات األثر
المحسوس للقارئ.
 .3من حيث اإللزام بالمعلومات المفصح عنها :
يتمثل هذا االتجاه فيما يلي(:)2

أ .اإلفصاح اإلجباري:
يقصــد به اإلفصــاح المقنن أو اإللزامي الذي يتم في ضــوء وجود هيئة أو منظمة معينة
تصدر معايير أو متطلبات تشريعية أو مهنية تحكم عملية إعداد التقارير المالية .
ب .اإلفصاح االختياري:
يكون هذا النوع اإلفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بدون إلزام من أي جهة حيث تقوم الوحدة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
باإلفصاح اختيا اًر عن المعلومات.

وأجمع المهتمون بأس ـ ـواق المال على ضـ ــرورة توافر الشـ ــفافية لتحقيق الجودة بالتقارير

المالية وبالتالي المحافظة على االســتقرار وزيادة النمو ،وأنه يتم ضــمان الشــفافية في التقارير
المالية من خالل اإلفص ـ ـ ـ ـ ــاح الكامل وتوفير العرض العادل للمعلومات المفيدة والض ـ ـ ـ ـ ــرورية
التخاذ الق اررات االقتصــادية إلى مدى واســع من المســتخدمين والمشــاركين في الســوق ،حيث
أن المعلومات الشفافة تتيح للمشاركين في السوق تقييم المخاطر وترشيد ق ارراتهم االستثمارية
مما يوفر أسواق مالية فعالة(.)3

 -1زك يا ف يد عثدالفتاح ،دراواا في نظرية المحاوبة(،الداه ة:مكتثة عين ،مة2000 ،م)  ،ص . 46
 -2كمال الدين مصطفم الده اوي ،دراواا متقدمة في المحاوبة والمراجعة ( ،الداه ة :الدار الجامعية للطثاعة والنش ،
2001م)  ،ص . 43
 -3نهلة محمد السيد ،م جع سارق  ،ص . 45 – 44
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يرى بعض الكتاب أن ش ـ ـ ــفافية المنش ـ ـ ــأة نظام يوفر رؤية واض ـ ـ ــحة عن الحالة الحقيقية
للمنش ـ ـ ـ ـ ــأة ألص ـ ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ـ ــالح واألطراف األخرى من خالل معلومات موثوق فيها ،حيث
تخفض الشفافية حالة عدم التأكد بشأن تقييم مستخدمي المعلومة لحالة المنشأة(.)1
حيث أن الشفافية ال تعني إتاحة المعلومة عن المنشأة فحسب وانما إتاحة معلومة ذات
منفعة لمس ــتخدميها تس ــاعدهم على فهم وتقييم حالة المنش ــأة واتخاذ ما يلزم من ق اررات تحقق
أهدافهم ،ولتحقيق الشفافية المالية يتطلب األمر تحقق ما يلي(:)2
 .1أن تكون األرقام المالية معبرة عن الحالة الحقيقية .
 .2اكتمال اإلفصاح المالي باإلفصاح غير المالي .
 .3جودة المعايير المحاسبية المطبقة .
 .4جودة نظم المعلومات المحاسبية المسئولة عن إنتاج المعلومات.
 .5جودة هيكــل الرقــابــة الــداخليــة ومــا تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنــه من مراجعــة داخليــة واليــات رقــابيــة تهــدف
للتحقق من جودة المعلومات المقررة.
 .6جودة نظم المراجعــة الخــارجيــة وخــدمــات التــأكــد المقــدمــة من قبــل مراقبي الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــات
المستقلين .
يرى الباحث أن أهم ما يؤثر على درجة الشــفافية والوضــوح بالتقارير المالية هو لجوء
إدارة الشركات إلى التالعب في القوائم المالية بهدف التأثير على األرباح ،وتقوم اإلدارة بذلك
لوجود دوافع لديها لمعالجة وادارة األرباح ،حيث يوثر ذلك على جودة األرباح المفصــح عنها
وبالتالي جودة التقارير المالية.
ثالثاً :خصائص جودة التقارير المالية:

يعد مفهوم الجودة س ـ ــمة هامة من س ـ ــمات المعلومات المحاس ـ ــبية ،حيث يرى البعض

أن جودة التقارير المالية جوه اًر له مظهر يقاس به أال وهو جودة المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـة
الناتجة عن تلك التقارير والتي يتم اإلفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح عنها في التقارير المالية بحيث تكون مفيدة

لمستخدميها(.)3

 -1دالد يمين عثد ،اإلف صاح ودوره في تن شير التداول في أ وواأل رأس المال العربية( ،عمان :مجلة المحا سع الدانوني
الع ري ،العدد  ، )1995 ، 92ص . 45
 -2هشققققام فاروق األرياري،نحو إطار مقترح ل شررررفافية في القوائم المالية ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة،
جامعة طنطا ،المجلد األول ،العدد 2009 ،2م ،ص ص 362 - 331
 -3محمد جودة عثدالفتاح ،م جع سارق ،ص . 47
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حيــث يعني مفهوم الجودة في المعلومــات المحــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة مــا تتمتع بــه المعلومــات من
مصـ ـ ـ ـ ـ ــداقية وما تحققه من منفعة للمسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين وخلوها من التحريف ،وأن تعد في ضـ ـ ـ ـ ـ ــوء
مجموع ــة من المع ــايير الفني ــة والرق ــابي ــة والمهني ــة ،بم ــا يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــد على تحقيق اله ــدف من
استخدامها(.)1
وينطوي مفهوم جودة التقارير المالية على خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص جودة المعلومات المالية التي
تتضـ ــمنها تلك التقارير وبداية فإنه يجب التسـ ــليم بأنه ال يوجد اتفاق بين الهيئات أو الباحثين
على مجموعة الخصـ ـ ـ ــائص ،إال أن هناك اتفاق على بعض الخصـ ـ ـ ــائص األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ،هذه
الخص ـ ـ ـ ـ ــائص تنبثق من منفعة المعلومات المحاس ـ ـ ـ ـ ــبية في اتخاذ الق اررات والتي تتوقف على
درجة الثقة في المعلومات من ناحية ،وعلي مالئمة تلك المعلومات من ناحية ثانية ،وعلي
قابلية تلك المعلومات للمقارنة من ناحية ثالثة ،فالعوامل الثالثة مجتمعة تس ـ ــاهم في تحس ـ ــين
منفعة المعلومات المحاس ــبية التخاذ الق اررات ،والتي س ــوف نتعرض لها بش ــيء من التفص ــيل
كما يلي(:)2
 .1المالئمة:
تعد المالئمة من أهم الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الواجب توافرها في المعلومات التي يمكن تقديمها
لمتخذي الق اررات االستثمارية واإلدارية على المستوى الداخلي والخارجي(.)3
فقد عرفت لجنة المعايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية المالئمة بأنها "المعلومات التي يجب أن تكون
مالئمة لحاجات صناع الق اررات"(.)4
بينم ــا عرف أخر المالئم ــة ب ــأنه ــا " مق ــدرة المعلوم ــات على تغيير قرار مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدم
المعلومات والتأثير عليه أي قدرة المعلومات إليجاد فرق في اتخاذ القرار"(.)5

 -1دعاء عثدالوها عثد  ،إطار مقترح لتحقيق الجودر في التقارير المالية من خبل تفعيل يكل الرقابة الداخ ية طبقاً
ل متط باا الحديثة ،مجلة الفك المحاسثي ،كلية التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد 2012، 3م)،ص ص . 386 – 385
 -2مد ط يرو الخي ،أثر معايير المحاوبة الدولية والعوامل النظامية ع ى جودر التقارير المالية ،المجلة العلمية التجارة
والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد 2007 ،2م ،ص . 17
 -3علم مانع المطي ي ،دور نظم المع وماا المحاورررررربية اإللكترونية في تح ررررررين قياس مخاطر اإلئتمان في البنوا
الكويتية ،رسالة ماجستي في المحاسثة غي منشورة ،جامعة الش ق األوسط ،كلية األعمال2010 ،م ،ص .24
4-www. Digital.ahram.org.eg/articales
 -5محمد نواف أمدان،دراوة تح ي ية لمشامل القياس واإلفصاح المحاوبي عن انخفاض قيمة األصول الثابتة في او
المعايير الدولية – دراورررررة تطبيقية ،رسقققققالة ماجسقققققتي في المحاسقققققثة غي منشقققققورة ،األكاديمية الع رية للعلوم المالية
والمص فية ،كلية العلوم المالية والمص فية2006 ،م ،ص . 19
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حتى تكون المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية مالئمة ينبغي أن تكون مؤثرة القرار ،بعبارة أخرى
يلزم أن تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة إس ـ ـ ـ ــترجاعية كما يجب توفيرها في الوقت المالئم ،حيث
تس ـ ـ ــاعد المعلومات المالئمة المس ـ ـ ــتخدمين لها في عمل تنبؤات عن نتائج األحداث الس ـ ـ ــابقة
والحالية والمستقبلية والقيمة التنبؤية للمعلومات وعلي تأكيد أو تصحيح توقعات سابقة (القيمة
اإلسترجاعية للمعلومات) (.)1
بينما يرى البعض أن المالئمة يقص ـ ـ ـ ـ ــد بها ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تكون المعلومات قادرة على
التأثير على ق اررات المسـ ــتخدمين حتى ولو لم ينتفع المسـ ــتخدمون منها (اختار المسـ ــتخدمين
عدم اسـ ـ ـ ـ ــتغاللها) ولم يترتب عليها تغيير فعلي في الماضـ ـ ـ ـ ــي أو لن يترتب عليها تغيير في
المسـ ـ ــتقبل ،وتتحقق المالئمة خالل توافر القدرة التنبؤية ،والقدرة التأكيدية أو كالهما ويقصـ ـ ــد
باألولى قدرة المعلومة على أن تكون ضـ ـ ـ ـ ــمن مدخالت عملية التنبؤ المسـ ـ ـ ـ ــتخدمة بواسـ ـ ـ ـ ــطة
أصــحاب رؤؤس األموال لتشــكل توقعاتهم عن المســتقبل أما الثانية فتشــير إلى قدرة المعلومة
على تأكيد أو تصحيح التقييمات السابقة(.)2
ويرتبط مفهوم المالئمــة بمــاديــة المعلومــة أي تلــك المعلومــة التي إذا حــذفــت أو حرفــت
أثرت على الق اررات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة التي قــد يتخــذهــا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمون اعتمــاداً على البيــانــات

المالية(.)3

وألجل تحقيق ص ـ ـ ـ ــفة المالئمة في المعلومات المحاس ـ ـ ـ ــبية يجب أن تتوافر الص ـ ـ ـ ــفات
النوعية الفرعية التالية:
أ .التوقيت المناسب:
تعد هذه الخاصــية من الخصــائص الهامة للحكم على جودة المعلومات ،بحيث تصــل
نفس المعلومات إلى جميع متخذي الق اررات في التوقيت المناس ـ ـ ـ ـ ــب وفي الوقت ذاته حتى ال
تفقد قيمته(.)4

 -1يمين يأمد السيد لطفي ،نظرية المحاوبة ،م جع سارق ،ص . 15
 -2إلهام محمد يأمد علم سحلول ،م جع سارق ،ص . 91
 -3علم عثد الزعثي ،أسققققققن محمود الشققققققطناوي ،تأثير معايير إعداد التقارير المالية الدولية ع ى جودر المع وماا
المالية ،مجلة العلوم اإلدارية واالقتصققققققادية ،كلية االقتصققققققاد واإلدارة ،جامعة الدصققققققيم  ،المجلد  ،5العدد 2012 ،2م،
ص.235
 -4محمد يأمد دليل،دور حوممة الشرررررماا في تحقيق جودر المع وماا المحاورررربية وانعكاورررراتها ع ى ورررروأل األوراأل
المالية – دراورررررررة نظرية تطبيقية ،مجلة الدراسقققققققال والثحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،العدد األول،
2005م ،ص . 743
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وقــد أكــد اإلطــار المفــاهيمي إلعــداد التقــارير المــاليــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر من مجلس معــايير
المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الدولية على أنه إذا حدث تأخير غير ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري في تقديم القوائم المالية فإن
المعلومات قد تفقد مالءمتها لذا فإن اإلدارة بحاجة إلى الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على البيانات في الوقت
المناسب وتوفير المعلومات الموثوق بها(.)1
إذ أن المعلومات التي يكون توقيتها مناسباً تؤثر على القرار الذي سيتم تبنيه من قبل

متلقي المعلومة والمعلومات المالئمة من ص ـ ـ ـ ــفاتها أنها تؤثر على قرار مس ـ ـ ـ ــتقبل المعلومات
والموجهة إليه أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لذا فإن تقديم المعلومات والتقارير المالية والمحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية في الوقت
المناسب لمتخذي القرار يعد دليالً واضحاً على كفاءة المحاسب والنظام المحاسبي(.)2

ب .التغذية العكسية:

تعني خاصية التغذية العكسية توافر المعلومات عن نتائج الق اررات الماضية للمساعدة
في تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة وفي اتخاذ الق اررات المستقبلية(.)3
ج .القيمة التنبؤية:
التنبؤ بالمعلومات يعني إعطاء مؤشـ ـ ـرات قوية عن المس ـ ــتقبل في الظروف الطبيعية،
وكلمــا كــانــت هــذه المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات قويــة وقريبــة من الواقع فــإنهــا تكون أكثر مالئمــة ألنهــا تتيح
لمســتخدميها المراقبة على األداء المســتقبلي للمنشــأة ومعرفة االنحرافات ومواضــعها وأســبابها
ومن ثم القيام بمعالجتها(.)4
إن قدرة المعلومات المحاسـ ــبية ،خاصـ ــة المعلومات التي تجسـ ــدها األرباح ،على التنبؤ
باألرباح المس ــتقبلية أو التدفقات النقدية المس ــتقبلية تعكس إحدى خص ــائص جودة المعلومات
الواردة بالتقارير المالية ،وزيادة القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسـ ـ ـ ــبية الواردة بالتقارير المالية
يلبي أحد أهم أهداف التقارير المالية والتي صـ ـ ــدرت عن الجهات المهنية المنظمة إلصـ ـ ــدار
المعايير المحاسـ ـ ــبية الدولية أو المحلية ،ويسـ ـ ــتند قياس خاصـ ـ ــية القيمة التنبؤية على اختبار

 -1دعاء عثدالوها عثد  ،م جع سارق ،ص 369
2- Hung ,M. & Subramanyam, K. Financial statement Effects of Adopting International
Accounting Stardards:The Case of Germany, Review of Accounting Studies, Vol.12 ,2007
,P45.
(3- www.Jps-dir.com/forum-posts.
 ، -4يع محمد الثارودي ،م جع سارق ،ص 158
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قدرة األرباح الحالية للتنبؤ باألرباح المستقبلية أو للتنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية
أو كليهما معاً ،باعتبار هذه القدرة محدد رئيسي لجودة التقارير المالية(.)1

يسـ ـ ـ ــتنتج الباحث مما سـ ـ ـ ــبق أن المعلومات المحاسـ ـ ـ ــبية حتى تكون مالئمة في اتخاذ

القرار يجب أن تتصف باألتي:
أ .أن تقدم هذه المعلومات في الوقت الذي يساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار السليم
ب .أن تكون المعلومات مرتبط ارتباط وثيق بأحداث المنش ـ ــأة الماض ـ ــي حتى تس ـ ــاعد متخذ
القرار باالسـ ــترشـ ــاد بها في اتخاذ الق اررات المسـ ــتقبلية والتي من صـ ــحة الق اررات المتخذة
سابقاً.

ج .أن تعكس المعلومات ما يمكن أن يكون في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل حتى تكون لمتخذ القرار خلفية
عن حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة
يرى الباحث أنه في بعض األحيان عندما تقوم المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة بتقديم معلومات محاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية
مالئمة فإن ذلك قد يكون على حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الدقة في القياس ودرجة من عدم التأكد لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
التوقيت المناسـ ـ ـ ـ ــب ،حيث أن المعلومات المالئمة هي التي تقدم لصـ ـ ـ ـ ــالح متخذي القرار في
الوقت المناسـ ــب حتى ولو كان ذلك على حسـ ــاب الدقة في القياس وعدم التأكد في المقاييس
الناتجة وبالتالي يجب الموازنة بين كل حتى تتص ــف المعلومات المحاس ــبية المنش ــورة بشـ ـيء
من الجودة العالية وتحقيق منفعة متخذي القرار.
 .2إمكانية االعتماد على المعلومات المالية (الموثوقية):
عرفت لجنة المعايير المحاســبية إمكانية االعتماد على المعلومات المالية بأنها "القدرة
على اعتماد المعلومات المحاس ـ ـ ـ ــبية والمالية من قبل مس ـ ـ ـ ــتخدميها بأقل درجة خوف ويتحقق
ذلك بتوافر (صـ ـ ـ ـ ــدق التمثيل ،وقابلية التحقيق والحياد) ،وترى لجنة المعايير المحاسـ ـ ـ ـ ــبية أن
خاصية الوثوق بالمعلومة المكملة لخاصية المالئمة ولتكون المعلومات مفيدة فإن المعلومات
يجب أن تكون موثوقة ويعتمد عليها(.)2
حيث أنه يمكن االعتماد على المعلومات المحاسـ ــبية إذا وجد متخذ القرار أنها تعكس
الظروف االقتصـ ـ ـ ــادية واألحداث التي تعبر عنها ،وتوفر هذه الخاصـ ـ ـ ــية ضـ ـ ـ ــمان يؤكد خلو
 -1صالح أسن علم ،مؤتر مقترح لقياس وتقييم م توى جودر التقارير المالية ،مجلة الفك المحاسثي ،كلية التجارة ،
جامعة عين ،مة ،العدد  ،2الجزء 2011 ،2م ،ص . 280
 -2يأمد سقققعيد أسقققانين،المحتوى اإلعبمي ل مع وماا المحاوررربية – رؤية مقترحة لدعم مقدرتها التف ررريرية في وررروأل
األوراأل المالية ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا  ،العدد 2003 ،2م،ص.72
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المعلومات من األخطاء والتحيز وأنها معروضـ ـ ـ ــة بأمانه وبطريقة موضـ ـ ـ ــوعية ،وحتى تتوافر
هذه الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــية في المعلومات المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبية يجب أن تكون هذه األخيرة قابلة للتحقق منها،
وتعني القابلية للتحقق أن تكون المعلومات لها داللة محددة ،وأن يكون لها اســتغالل بصــرف
النظر عمن يقوم بإعدادها أو باستخدامها(.)1
وألجل تحقيق ص ـ ـ ـ ــفة االعتماد والموثوقية في المعلومات المحاس ـ ـ ـ ــبية يجب أن تتوافر
الصفات النوعية الفرعية التالية:
أ .القابلية للتحقيق:
تعني هذه الخاصــية ضــرورة أن تتصــف المعلومات بالموضــوعية بحيث يمكن التحقق
منها وأن تكون غير متحيزة ،وتعبر بص ــدق وأمانة عن األحداث االقتص ــادية للوحدة وبالتالي
الوص ـ ـ ــول لنفس النتائج والمقاييس باس ـ ـ ــتخدام أكثر من طريقة لحس ـ ـ ــابها باس ـ ـ ــتخدام أكثر من
شخص(.)2
اس ــتخدام قواعد محاس ــبية يؤدي إلى ص ــعوبة مقارنة النتائج المالية للمنش ــآت المختلفة
مع المعلومات المماثلة لنفس المنش ـ ـ ــأة خالل عدة فترات محاس ـ ـ ــبية فهذه الخاص ـ ـ ــية تس ـ ـ ــاعد
مستخدمي المعلومات المحاسبية على التعرف على أوجه الشبه واالختالف في حالة استخدام
نفس القواعد المحاسبية(.)3
يس ــاعد اعتبار القابلية للتحقق ض ــمن الخص ــائص المحس ــنة للجودة على التغلب على
عيوب اعتبــارهــا من الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الفرعيــة لالعتمــاديــة والتي تتمثــل في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعــاد بعض
المعلومات من التقارير المالية والتي قد تكون مفيدة في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار مثل المعلومات التي
تصـ ـ ـ ــور وتصـ ـ ـ ــف رأي ونية اإلدارة نظ اًر لعدم إمكانية التحقق منها بشـ ـ ـ ــكل مباشـ ـ ـ ــر أو غير

مباشر(.)4

ب .الموضوعية:

 -1أكمت يأمد ال اوي ،نظم المع وماا المحاوبية والمنظمة(،عمان  :دار الثدافة 1999 ،م) ،ص .110
 -2محمد ألو داود،أ مية الخصرائص النوعية ل مع وماا المحاوربية في تحديد الدخل الخاارع ل ةرريبة ،رسقالة دكتوراه
في المحاسثة غي منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الثص ة2002 ،م ،ص .82
 -3كمال الدين مصققطفم الده اوي،العبقة بين المع وماا المحاورربية وعائد ودرجة المخاطرر ال رروقية لاوررهم :دراوررة
تجريبية ع ى ووأل األوهم لدولة األماراا العربية المتحدر( ،اإلمارال :مجلة العلوم واإلقتصاد واإلدارية ،العدد العا، ،
1994م)  ،ص . 38
 -4إلهام محمد يأمد علم ،م جع سارق ،ص .92
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بمعنى عدم التحيز ،أي إعداد المعلومات بشكل محايد ،وليس بغرض إظهارها بشكل
يتالئم مع ما ترغب به أحد األطراف المستخدمة للمعلومات(.)1
ج .صدق العرض:
حيث أن التمثيل الص ــادق هو العنص ــر األكثر أهمية الذي يتعلق بمس ــالة التطابق أو
التماثل بين قياس أو وص ـ ـ ـ ـ ــف ما والحدث أو الش ـ ـ ـ ـ ــيء االقتص ـ ـ ـ ـ ــادي الذي يدعي القياس أو
الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــف على أنه يمثله ،وأن التمثيل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق يعني وجود درجة عالية من التطابق بين
المعلومات والظواهر المراد التقرير عنها.
أي يجب أخذ بعين االعتبار كل الحوادث والعمليات المتعلقة بالدورة بدون اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء
سواء السلبية أو اإليجابية ،كتأجيل فاتورة إلى السنة المقبلة لعدم إتمام العمل المحاسبي وهي
تختلف عن مبدأ استقاللية الدورات(.)2
ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالمصداقية يجب أن تكون المعلومات في القوائم
المالية كاملة ،أن أي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضــللة وهكذا تصــبح
غير صادقة وغير مالئمة(.)3
وقد حدد واض ـ ــعو المعايير أس ـ ــباب وص ـ ــف المعلومات المحاس ـ ــبية بخاص ـ ــية العرض
الصادق والعادل بدالً من خاصية الموثوقية وامكانية االعتماد كاآلتي(:)4
 .iالعرض الصادق والعادل يعبر عن مضمون الظاهرة االقتصادية.

 .iiالعرض الصادق والعادل يركز على الجوهر فوق الشكل ،وبالتالي فإن المعلومات تكون
مفيدة التخاذ الق اررات .
 .iiiصـ ـ ــعوبة التحديد الدقيق والواضـ ـ ــح لمفهوم الموثوقية وامكانية االعتماد وبالتالي اختالف
التفسيرات .
 .ivصعوبة القياس الكمي للموثوقية وامكانية االعتماد .
د .القابلية للمقارنة:
 -1أسقققققياني عثدالحميد ،أ مية االنتقال ل معايير الدولية ل محاوررررربة والمع وماا المالية مإطار لتفعيل حوممة الشررررررماا،
رسالة ماجستي غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة الجزائ 2010 ،م ،ص . 120
 -2محمد سقققققليم وهثة،االبياناا المالية ومعايير المحاوررررربة الدولية(،ري ول :مجلة المحاسقققققع المجاز ،الفصقققققل الثالث،
العدد2005 ، 23م)  ،ص . 17
 -3لطيع زيود ،أسققان قيطيم ،دور اإلفصرراح المحاورربي في ورروأل األوراأل المالية في ترترريد قراراا االوررتثمار(،عمان:
مجلة جامعة تش ين للدراسال والثحوث العلمية سلسلة العلوم االقتصادية والدانونية ،المجلد  ،29العدد األول 2007 ،م) ،
ص .16
 -4سالم يأمد المصثاح،تأثير إدارر األرباح ع ى المع وماا الواردر بالقوائم المالية وموقف المراجع الخارجي ،مجلة كلية
التجارة للثحوث العلمية ،كلية التجارة  ،جامعة االسكندرية ،المجلد  ،49العدد األول2012 ،م ،ص . 387
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تمثل القابلية للمقارنة إحدى الخصـ ـ ــائص المحسـ ـ ــنة للمعلومات على أسـ ـ ــاس أن فائدة
المعلومات تزيد عند إمكانية مقارنتها مع المعلومات المتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابهة عن الكيانات األخرى أو
المعلومات المتشـ ــابهة عن نفس الكيان على مدار الزمن ألنها تمكن المسـ ــتخدمين من تحديد
التماثل واالختالف بين مجموعتين من األحداث االقتصادية(.)1
حيث تركز هذه الخاصـ ـ ـ ــية على الثبات أي ثبات الوحدة االقتصـ ـ ـ ــادية في إتباع نفس
الس ـ ــياس ـ ــات والمعايير والمبادئ المحاس ـ ــبية من فترة ألخرى بحيث يمكن مقارنة نتائج الوحدة
االقتصادية بنتائج وحدة اقتصادية أخرى مماثلة أو بنتائج نفس الوحدة في فترات أخرى(.)2
هـ .األهمية النسبية:
لقد عرفت األهمية النسـ ـ ــبية من قبل مجلس معايير المحاسـ ـ ــبة المالية( )FASBعلى
أنها مقدار اإلغفال أو التحريف في المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية في ضـ ـ ـ ـ ـ ــوء الظروف المحيطة،
الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير حكم الفرد المناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الذي يعتمد على هذه المعلومات أو
التأثير فيه من خالل اإلغفال أو التحريف(.)3
باإلض ـ ـ ــافة إلى الخص ـ ـ ــائص الس ـ ـ ــابقة ،فإن هناك بعض القيود على فائدة المعلومات
المحاسبية ،ومن تلك القيود ما يلي(:)4
 .iأن تكون المنافع الناتجة عن استخدام المعلومة أكبر من تكاليف إعدادها
 .iiأن تكون األهمية النس ـ ــبية للمعلومة عالية ،بمعنى إذا ترتب على تجاهلها أو عرض ـ ــها
بص ــورة غير ص ــحيحة تض ــليل المس ــتخدم والتأثير جوهرياً على قدرته في اتخاذ ق اررات
سليمة

مما سبق يستنج الباحث أن المعلومات حتى تتصف بالمصداقية والموثوقية يجب أن
يتوفر فيها األتي:
 .iأن تعبر بصدق وأمانة عن اإلحداث االقتصادية للمنشأة
 .iiأن ال تعكس رغبة أي طرف من األطراف المسـ ــتفيدة من المنشـ ــأة بقدر ما أنها تعكس
الواقع الحقيقي .
 -1إلهام محمد يأمد علم سحلول ،م جع سارق ،ص . 92
 -2عادل عا،ور ،م جع سارق  ،ص . 101
 -3ع ماد مح مد علم يروعجي لة ،عالم أ مدان،أثر الحوم مة المؤورررررر رررررر ية ع ى إدارر األر باح ،مؤتم األز مال ال مال ية
واالقتصقققادية الدولية والحوكمة العالمية ،كلية العلوم االقتصقققادية وعلوم التسقققيي  ،جامعة ف أال عثا  ،الجزائ  ،يكتور
2009م ،ص . 7
4- www. yalla – nbda2.blogspot.com/2012/05/blog-post-27.html
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 .iiiأن تتميز بالدقة وعدم االختالف من فترة إلى أخرى حتى يسهل مقارناتها
 .ivأن تكون ذات مغذي ومفيدي للمستخدم ،أي عدم االهتمام بالشكل دون الجوهر .
لذا يرى الباحث أن تقييم جودة المعلومات المحاس ـ ـ ـ ـ ــبية يجب أن يكون على أس ـ ـ ـ ـ ــاس
أهداف القوائم المالية التي يرتكز فيها االهتمام على مساعدة المستفيدين الخارجيين الرئيسيين
في اتخاذ الق اررات التي تتعلق بالمنش ـ ـ ــآت .ويجب أن يوجه المحاس ـ ـ ــبون اهتمامهم إلى هؤالء
المسـ ـ ـ ـ ــتفيدين كما يجب أن تتجه عنايتهم إلى إعداد القوائم المالية التي تسـ ـ ـ ـ ــاعدهم في اتخاذ
ق ارراتهم .
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شكل ()1/2/3
الخصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية
متخذو الق اررات
(درجة الفهم والمعرفة السابقة)
المنافع > التكاليف

منفعة المعلومات للق اررات
الخصائص
األولية
الثقة

المالئمة
مكونات
الخصائص
األولية
القيمة
التنبؤية

التغذية
العكسية

صدق
التعبير

التوقيت
المناسب

الحياد (عدم
التحيز)

إمكانية
التحقق

درجة المقارنة والتماثل

المصــدر :طارق عبدالعال حماد ،موسوعة معايير المحاسبة ،شرح معايير المحاسبة الدولية ومقارنتها
مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية ،الجزء األول( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية للنشر2003 ،م)،

ص .225
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رابعاً :خصائص جودة التقارير المالية:

أشار أحد الباحثين إلى أن خصائص جودة التقارير المالية تتمثل في اآلتي(:)1
 .1المالئمة  :Relevanceيقصــد بها ضــرورة أن تكون المعلومات قادرة على التأثير على
ق اررات المسـ ــتخدمين  ،حتى ولو لم ينتفع المسـ ــتخدمون منها (اختيار المسـ ــتخدمين عدم
اسـ ـ ــتغاللها)  ،ولم يترتب عليها تغيير فعلي في الماضـ ـ ــي أو لن يترتب عليها تغيير في
المستقبل.
 .2التمثيل الص ـ ــادق  :Faithful Representationيقص ـ ــد بها التقارير المالية الص ـ ــادقة
لألحداث والظواهر االقتصـ ـ ــادية أن تصـ ـ ــف تلك التقارير الجوهر االقتصـ ـ ــادي لألحداث
وليس الشـ ـ ـ ـ ـ ــكل االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي فحسـ ـ ـ ـ ـ ــب  ،وتتطلب تلك الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــية توافر مجموعة من
الخص ـ ــائص الفرعية س ـ ــيتم توض ـ ــيحها على النحو التالي( :االكتمال  ،الحيادية  ،الخلو
من األخطاء).

هنالك خصــائص أخرى تعزز وتحســن من الخصــائص األســاســية  ،وتحمل تلك الخصــائص
على تحس ـ ـ ـ ــين فائدة معلومات التقارير المالية  ،والتي تتس ـ ـ ـ ــم بالمالئمة والتمثيل الص ـ ـ ـ ــادق ،
وتشمل على الخصائص التالية:
أ .القابلية للمقارنة .comparability
ب .القابلية للتحقق .verifiability
ج .التوقيت .timeliness
د .القابلية للفهم .understandability
تناولت المعايير المحاسـ ــبية ومنها معايير المحاسـ ــبة المص ـ ـرية الخصـ ــائص النوعية
للمعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية  ،والتي تعد خصائص لجودة التقارير المالية ،
وتتضمن هذه الخصائص ما يلي(:)2
 .1الخصائص النوعية األساسية :fundamental qualities characteristic
الخصائص النوعية األساسية هي المالءمة والتعبير الصادق:

 -1إلهام محمد يأمد علي سحلول  ،م جع سارق  ،ص ص .92 ، 91
 -2د.صققققالح علي سققققالمة  ،مؤتررررر مقترح لقياس وتقييم م ررررتوى جودر التقارير المالية ،مجلة الفك المحاسققققثي ،كلية
التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد  ،2الجزء 2011 ،2م ،ص ص .292 -278
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المالءمة :إن اصـ ـ ـ ـ ـ ــدار تقارير مالية عالية الجودة يتطلب بالضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة معلومات محاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية
مالئمة ،ويتحقق لها ذلك عندما تؤثر على الق اررات االقتصــادية للمســتخدمين لمســاعدتهم في
تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية  ،أو عندما تؤكد وتصحح تقييماتهم الماضية.
 .2تعزيز الخصائص النوعيةcharacteristics Enhancing qualitative

تعد القابلية للمقارنة والقابلية للتحقق والتوقيت المناســب والقابلية للفهم خصــائص نوعية تعزز
وتحسـ ـ ـ ـ ــن منفعة المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ــبية التي يتوافر بها في األصـ ـ ـ ـ ــل الخصـ ـ ـ ـ ــائص النوعية
األس ــاس ــية من المالءمة والتعبير الص ــادق  ،إن الخص ــائص يمكن لها أيضـ ـاً أن تس ــاعد أحد
بديلين يتوافر بهما وبنفس الدرجة الخصائص النوعية األساسية.

 .3خصائص جودة المعلومات المحاسبية وفقاً لالطار الفكري األمريكي:

في أولى المحاوالت لتحديد خص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص جودة المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية من جانب

 ،)1(FASBfinancial accounting standards boardحيث تم اصــدار قائمة المفاهيم
رقم ( ،)2وذلك في مايو 1980م بعنوان (الخصـ ــائص النوعية للمعلومات المحاسـ ــبية)  ،وقد
تم تحديد هذه الخصـ ـ ـ ــائص على شـ ـ ـ ــكل هرمي على قمته ضـ ـ ـ ــرورة توافر خصـ ـ ـ ــائص معينة
لمستخدمي التقارير المالية  ،تتعلق بمستوى الفهم واالدراك والمعلومات السابقة المتوفرة لديهم
 ،ثم تم تحديد الخصائص الرئيسية والثانوية لجودة المعلومات المحاسبية  ،وذلك على النحو
التالي(:)2
أ .المالءمة :وتعني قدرة المعلومات على احداث تأثير أو اختالف في القرار المتخذ  ،وذلك
عن طريق مسـ ـ ــاعدة مسـ ـ ــتخدم المعلومات .وتتطلب الخصـ ـ ــائص الثانوية التالية (التوقيت
الزمني المناسب  ،القيمة العكسية).
ب .المصـ ـ ــداقية :تعني قدرة المعلومات المحاسـ ـ ــبية على خلق حالة االطمئنان لدى مسـ ـ ــتخدم
المعلومات المحاسبية .وتتطلب هذه الخاصية اآلتي (القدرة على التمثيل  ،الحياد  ،قابلية
التحقق أو الموضوعية).
ج .قابلية المقارنة والثبات :تعني أن تكون للمعلومات المحاس ــبية القدرة على اجراء المقارنات
بين فترة مالية وأخرى لنفس الوحدة االقتصادية.
1- FASB, Statement of Financial Concepts No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting
Information, May 1980, Para 3- 20.
 -2د .ريا إر اهيم صالح ،أثر توجع معايير المحاوبة نحو القيمة العادلة ع ى الخصائص النوعية ل مع وماا المحاوبية
في إل األلمة المالية العالمية ،مجلة كلية التجارة للثحوث والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،مجلد ،46العدد ،2
2006م) ،ص .43
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شكل رقم ()2/2/3
الخصائص النوعية للمعلومات والقيود
الخصائص النوعية للمعلومات
أساسية

المالءمة

معززة

القابلية للمقارنة

امكانية االعتماد

القابلية للتعلم

 معلومــات لهــا قيمــة  -الصدق في التعبيرتأكيدية

 -القابلية لةثبات

 معلومــات لهــا قيمــة  -الجوهر يفوق الشكلتنبؤية

 -الحياد

 -االكتمال

 الـ ـخـ ـل ــو م ــن األخـ ـط ـ ـ ــاءالجوهرية

القيود

التكلفة /المنفعة

القيود

التزامن

المصدر :فاتن محمد حمدي علي  ،تقييم المداخل الحديثة في بناء معايير المحاسبة وأثرها على جودة التقارير
المالية ( ،حلوان  :جامعة حلوان  ،كلية التجارة وادارة األعمال ،رس ـ ـ ـ ــالة دكتوراه في المحاس ـ ـ ـ ــبة غير منش ـ ـ ـ ــورة ،
2012م)  ،ص .47

خامساً  :مكونات التقرير المالي:

يتض ـ ـ ــمن التقرير المالي وفقاً لمتطلبات مجلس معايير المحاس ـ ـ ــبة المالية (،)FASB

وذلك في قائمة مفاهيم المحاسـ ـ ــبة المالية رقم ( )SFAC.6( )6ووفقاً لمعيار المصـ ـ ــري ()1
الخاص بعرض التقارير المالية.

التقارير المالية  ،تتضمن(:)1

1- Financial Accounting Standards Board, (FASB) Conceptual Framework for Financial
Reporting, Financial Series, Preliminary Views, FASB, July 6, 2006, pp 4- 6.
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 .1قائمة المركز المالي.
 .2قائمة الدخل.
 .3قائمة التدفقات النقدية.
 .4قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
 .5تقرير مجلس اإلدارة.
 .6المالحظات وااليضاحات المتممة للقوائم المالية.
 .7تقرير مراقب الحسابات.
األطراف المؤثرة على جودة التقارير المالية:
تشـ ــير األطراف المؤثرة على جودة التقارير المالية التي تلك األطراف التي تلعب دو اًر

هاماً ومؤث اًر في اإلعداد واإلش ـ ـ ـ ـراف ومراجعة التقارير المالية  ،ويتم تأثير تلك األطراف على
جودة التقارير المالية بايجاز على النحو التالي(:)1

 .1اإلدارة:
تعتبر اإلدارة هي المس ـ ــؤولة عن إعداد القوائم المالية بهدف نش ـ ــرها للجمهور  ،وعلى
الرغم من ضـ ــرورة تعبير تلك القوائم عن الواقع االقتصـ ــادي ألحوال وظروف الشـ ــركة وأدائها
التشـ ـ ــغيلي  ،ويمكن تقسـ ـ ــيم تلك الدوافع إلى دوافع تعاقدية  ،ودوافع تنظيمية ،ودوافع أس ـ ـ ـواق
المال(.)2
تتفق الــدوافع التعــاقــديــة والتنظيميــة إلدارة األربــاح مع فروض وتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرات النظريــة
االيجابية للمحاس ــبة  ،حيث تتمثل تلك الدوافع في تعظيم مكافآت اإلدارة الهادفة لتعظيم ثروة
المــديرين وتجنــب مخــالفــة عقود الــدين الهــادفــة لتــدنيــة تكــاليف التمويــل  ،وتجنــب التكــاليف
الس ــياس ــية  ،أما دوافع س ــوق األوراق المالية  ،فتتص ــل في التأثير على قيمة أس ــهم الش ــركات
لتعظيم مكافآت اإلدارة المحددة في شــكل خيارات األســهم والمبنية على ســعر الســهم في وقت
تنفيذ الخيار  ،باإلضـ ـ ـ ــافة إلى الرغبة في مسـ ـ ـ ــايرة توقعات المحللين الماليين في السـ ـ ـ ــوق أو
تنبؤات اإلدارة نفسها لمنع حدوث أي تقلبات أو تذبذبات في أسعار أسهم تلك الشركات.

 -1إلهام محمد يأمد علي سحلول  ،م جع سارق ،ص .101
2- Paul M. Healy and James Michael wahlen, A review of the Earnings Management
Literature and its Implication for Standard Setting, Accounting Horizons, 1999, p12.
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تتعدد اآلليات المتاحة لةدارة لتحقيق إدارة الربحية وتشـ ــمل تمهيد الدخل  ،وما يعرف
بمحاسبة االغتسال الشامل والمحاسبة االبتكارية(.)1
توجد أمثلة عديدة على استخدام إدارات الشركات لتلك اآلليات منها:
 .1اعترفت شركة ورلدكوم لسوق األوراق المالية األمريكية بمعاملتها مصارف عادية.
 .2من واقع البيئة المصـ ـ ـرية اس ـ ــتخدمت احدي الش ـ ــركات المس ـ ــاهمة المصـ ـ ـرية الش ـ ــركات
الشرقية (ايسترن كومباني).

 -1د .عثد الدادر يأمد دليل  ،قياس المةررامين التقييمة لممارورراا أنشررطة إدارر األرباح ل شرررماا الم ررج ة في ورروأل
المال المصر  ،مجلة المحاسثة واإلدارة والت،مين ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة2006 ،م ،ص ص .473 ، 472
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المبحث الثالث
المقاييس والعوامل المؤثرة على جودة التقارير المالية
يعتبر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي الدخل (األرباح) البند الفردي األكثر أهمية في القوائم المالية ،باعتباره
مؤشـ ـ ـ ــر للقيمة المضـ ـ ـ ــافة للمنشـ ـ ـ ــأة ،ويسـ ـ ـ ــاعد في توجيه وتخصـ ـ ـ ــيص الموارد في األس ـ ـ ـ ـواق
ال أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية ،وزيادة الربح تنعكس باإليجاب ،بينما يدل التراجع في األرباح على تراجع هذه
القيمـة ،غير أن االعتمـاد على رقم األربـاح دون األخـذ في االعتبـار بعض العوامـل التي قـد
تؤدي إلى تخفيض مستوى جودة األرباح ،كإدارة األرباح وارتفاع نسبة االستحقاقات فيها ،لذا
فقد افترضـ ـ ــت كثير من الد ارسـ ـ ــات تعريف وقياس جودة التقارير المالية مقترحين االسـ ـ ــتدالل
بمعايير جودة المعلومات التي وضـ ـ ــعتها العديد من الهيئات المهنية والتي يذكر منها اإلطار
المفاهيمي لمجلس معايير المحاسـ ـ ـ ــبة المالية ( )FASBوغيرها من الهيئات العلمية والمهنية
المتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة للمحاسـ ـ ــبة والمراجعة ،باعتبار أن جودة التقارير المالية جوه اًر له مظهر أخر
يقاس به أال وهو جودة المعلومات المحاس ـ ـ ــبية الناتجة عن تلك التقارير والتي يتم اإلفص ـ ـ ــاح
عنها في التقارير المالية بحيث تكون مفيدة لمســتخدميها ،نســبة لذلك ســوف يقدم الباحث في
هذا المبحث عرض تحليلياً لمقاييس جودة التقارير المالية و العوامل المؤثر فيها من خالل

اآلتي:

أوالً :مقاييس جودة التقارير المالية

على الرغم من تركيز بعض الهيئــات والمنظمــات المهنيــة على أهميــة التقــارير عــاليــة

الجودة إال أن إحدى المش ـ ــاكل األس ـ ــاس ـ ــية التي توجد في األدب المحاس ـ ــبي تتمثل في كيفية
قياس الجودة للحكم على مدى تحققها ،ألن التقييم العملي للجودة يتض ـ ـ ـ ـ ــمن قطعا مدى وفاء
المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية ألهداف عدد كبير من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمين ذوي االحتياجات المتعددة
والمتباينة وتكمن صعوبة التقييم في أن إدراك وتحقق الجودة ال يتباين فحسب بين مجموعات
المستخدمين ذوي التفضيالت المختلفة بل وأيضاً بين المستخدمين داخل نفس المجموعة(.)1

 -1ا،ققققق ف يأمد محمد غالي ،قياس أثر ا لياا المحاوررررربية لحوممة الشررررررماا في تح رررررين جودر المحتوى اإلعبمي
ل تقارير المالية ،رسالة ماجستي غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة قناة السوية2007 ،م ،ص .138
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كما أن التوافق على مؤشـ ــر لقياس وتقييم مسـ ــتوى جودة التقارير المالية سـ ــوف يسـ ــاعد
الجهات المس ـ ـ ـ ـ ــئولة عن وض ـ ـ ـ ـ ــع المعايير المحاس ـ ـ ـ ـ ــبية على االتجاه نحو المعالجات والطرق
والسياسات المحاسبية التي من شأنها إعداد تقارير مالية ذات جودة عالية(.)1
وتوجد العديد من النماذج المقترحة لقياس جودة التقارير المالية والتي يمكن تقسـ ــيمها
إلى اتج ــاهين ،االتج ــاه األول قي ــاس جودة التق ــارير الم ــالي ــة من خالل خص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص جودة
المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية ،االتجاه الثاني قياس جودة التقارير المالية من خالل جودة الربح
المحاسبي كمؤشر على جودة التقارير المالية ويمكن توضح ذلك كما يلي(:)2
 .1قياس جودة التقارير المالية من خالل خصائص جودة المعلومات المحاسبية
تعني جودة المعلومات المحاسـ ــبية ،ما تتصـ ــف به هذه المعلومات من مصـ ــداقية وما
تحققه من منفعة لمستخدميها ،مع خلوها من التحريف والتضليل واعدادها في ضوء مجموعة
من المعايير القانونية والمهنية والفنية ،بما يساعد على تحقيق الهدف من استخدامها(.)3
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن جودة المعلومات المحاسبية تتمثل في الدقة التي
يجب أن تتســم بها القوائم المالية عند توصــيلها المعلومات عن عمليات الشــركة ،وخاصــة ما
يتعلق باألرباح المحاسـ ـ ـ ــبية والتدفقات النقدية المتوقعة وذلك للمسـ ـ ـ ــتثمرين وغيرهم من الفئات
المستفيدة من المعلومات المحاسبية(.)4
يرجع االهتمام بجودة المعلومات المحاسـبية بدرجة كبيرة إلى االنهيارات المالية لكبرى
الش ـ ــركات األمريكية بس ـ ــبب ممارس ـ ــة إدارة األرباح ،هذا إلى جانب أن األرباح تظل عرض ـ ــة
إلحداث تأثيرات متعمدة عليها نتيجة لما تسمح به المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً من

حرية كبيرة في اسـ ــتخدام التقديرات المحاسـ ــبية إلى جانب قدرة اإلدارة على التحكم في توقيت
حدوث بعض األنشــطة عند احتســاب أرباح الشــركة ،حيث أن إدارة األرباح تترتب عليها من
اآلثار السلبية وخاصة بالنسبة لمدى جودة المعلومات المحاسبية(.)5

 -1صققالح أسققن علم سققالمة ،مؤتررر مقترح لقياس وتقييم م ررتوى جودر التقارير المالية ،مجلة الفك المحاسققثي ،كلية
التجارة ،جامعة عين ،مة ،العدد  ،2الجزء 2011 ،2م ،ص . 247
 -2ياسققق السقققيد كسقققا  ،عثدال أمن ال زين،دور آلياا حوممة الشررررماا في تعزيز جودر التقارير المالية بالتطبيق ع ى
الشرررررماا الم ررررا مة ال ررررعودية ،مجلة المحاسققققثة واإلدارة والت،مين ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة  ،العدد 73،2009م ،
ص.18
 -3يونة أ سن عدل،دور الهيئة العامة ل وأل المال في تح ين فعالية التقرير المالي في او المبادئ الدولية لحوممة
الشرماا ،المجلة العلمية للثحوث والدراسال التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان ،العدد األول2005 ،م)
،ص. 31
 -4دالد يمين عثد  ،م جع سارق ،ص . 85
 -5يمال محمد محمد عوض ،م جع سارق ،ص . 2
157

حيث أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت العديد من األبحاث أن يمكن قياس جودة التقارير المالية من خالل
قياس جودة المعلومات المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية والتي يمكن تحقيقها من خالل قياس جودة خصـ ـ ـ ـ ـ ــائص
المعلومات المحاسـ ـ ــبية ،ونسـ ـ ــبة لهذا الدور فقد اهتمت الهيئات والمنظمات المهنية بإصـ ـ ــدار
المعايير التي تتناول جودة المعلومات المحاسبية حسب ما موضح في الشكل أدناه:
شكل رقم ()1/3/3

معايير جودة المعلومات المحاسبية
أهم الخصائص النوعية

الهيئة أو الدراسة

الجمعي ــة األمريكي ــة للمح ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــة المالءمــة،إمكــانيــة التحقيق ،البعــد عن التحيز ،التمــاثــل ،الثبــات،
(1966م)
)Trublood (1973

القابلية للقياس الكمي

المالءمة ،إمكانية االعتماد ،األهمية النســبية ،القابلية للفهم،البعد
عن التحيز ،االتساق ،إمكانية المقارنة،الجوهر/الشكل

تق ـ ــارير الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــات البريط ـ ــاني ـ ــة المالءمــة ،الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيــة ،إمكــانيــة االعتمــاد ،الوقتيــة ،إمكــانيــة

(1975م)

المقارنة ،االكتمال ،القابلة ،القابلية للفهم

قائمة المفاهيم رقم ( )2الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر المالءمــة ،إمكــانيــة االعتمــاد،األهميــة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة ،أمــانــة العرض

عن 1980( FASBم)

الق ــابلي ــة للفهم ،الحي ــادي ــة ،الثب ــات ،الق ــابلي ــة للمق ــارن ــة ،إمك ــاني ــة

التحقق ،التكلفـ ــة/المنفعـ ــة ،الوقتيـ ــة ،القيمـ ــة التنبؤيـ ــة ،التغـ ــذيـ ــة

العكسية
)Stamp (1980

المالءمة ،الموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية ،القابلية للمقارنة ،الوقتية ،الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوح،
اإلفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح التــام،إمكــانيــة التحقق ،الــدقــة ،التمــاثــل ،البعــد عن

التحيز ،الجوهر على حسـ ـ ــاب الشـ ـ ــكل ،األهمية النسـ ـ ــبية،التكلفة
والمنفعة ،المرونة ،االتساق ،التحفظ ،المعقولية

لجنة معايير المحاسبة الدولية

1989( IASCم)

المالءمـ ـ ــة ،إمكــ ــاني ـ ــة االعتم ـ ــاد ،إمك ـ ــاني ـ ــة التحقق ،القــ ــابيلــ ــة
للفهم،التكاملية ،أمانة العرض ،القيمة التنبؤية ،الموضوعية

المصدر :وسن يحي أحمد،إدارة األرباح وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسبية( ،بغداد  :جامعة بغداد
 ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة2010،م) ،ص . 175

 .2قياس جودة التقارير المالية من خالل جودة الربح المحاسبي:
تعــد جودة األربــاح المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة من أكثر الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعــات التي القــت اهتمــام الفكر
المحاس ـ ـ ـ ـ ــبي في الفترة األخيرة بعد الفض ـ ـ ـ ـ ــائح المالية التي حدثت في نهاية القرن الماض ـ ـ ـ ـ ــي
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وبدايات القرن الحالي ،كأحد أهم بنود القوائم المالية التي تنتجها الش ـ ــركات والمعلومة األكثر
أهمية لمستخدمي التقارير المالية(.)1
كمــا تعتبر جودة األربــاح من المفــاهيم الهــامــة والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريــة عنــد تقييم القوة المــاليــة
للشركة ،وتشير جودة األرباح إلى قدرة األرباح المنشورة على عكس األرباح الحقيقية وقدرتها
على التنبؤ باألرباح المستقبلية(.)2
حيــث أن البعض يعتبر أن قيــاس جودة التقــارير المــاليــة تتم من خالل قيــاس جودة
األرباح وهو المدخل المالئم لهذا الغرض لعدة أســباب ،الســبب األول أن الربح يعتبر صــافي
التدفق النقدي الذي تنتجه الموارد المتاحة للش ــركة ،كما انه يمثل في نفس الوقت مدى نجاح
اإلدارة في تشغيل الموارد المتاحة في الماضي ،السبب الثاني أن الربح هو محصلة التغيرات
التي تط أر على األصـ ــول والخصـ ــوم والتي تم االعتراف بها في شـ ــكل إيرادات ومصـ ــروفات،
والمحص ـ ـ ــلة ينتج عنها الربح (أو الخس ـ ـ ــارة) ،وبناءا عليه فإن أخطاء القياس المحاس ـ ـ ــبي في
األرباح تعتبر في ذات الوقت أخطاء قياس في األص ـ ـ ــول والخص ـ ـ ــوم المعروض ـ ـ ــة في قائمة
المركز المالي(.)3
ولقــد أكــد أهميــة الــدخــل في الحكم على جودة التقــارير المــاليــة اعتبــار مجلس معــايير
المحاســبة األمريكي في بيانه رقم ( )4بأن المعلومات التي تحويها القوائم المالية على أســاس
أنها تمثل الركيزة األسـ ــاسـ ــية لتقييم األنشـ ــطة االقتصـ ــادية ،ومن ثم يعتبر التقييم الموضـ ــوعي
والمالئم لجودة الــدخــل حجر الزاويــة في تحــديــد مــدى إمكــانيــة االرتكــاز على هــذه القيمــة في
تقييم األداء المالي للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ومدى مالئمة الدخل المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبي في اتخاذ الق اررات التنبؤية
واالستثمارية(.)4
يرى أخر أنــه يمكن قيــاس جودة التقــارير المــاليــة من خالل جودة األربــاح عن طريق
مقياسين هما(:)5
 -1ليلي محمد لطفي،تقييم مدى جودر األرباح المحاورربية الصررادرر عن ترررماا الم ررا مة المصرررية الم ررج ة في ورروأل
األوراأل المالية من منظور مماروررررررة إدارر األرباح ،مجلة الدراسققققققال المالية والتجارية ،كلية التجارة  ،جامعة الداه ة ،
العدد 2002 ،3م ،ص .32
 -2محمد الثشققي ،التحكم المؤو ر رري ومدقق الح رراباا(،عمان  :المؤتم العلمي المهني الخامة لجمعية مدقدي الحسققارال
األردنيين2003 ،م)  ،ص . 45
 -3مد ط يرو الخي  ،أثر معايير المحاورررررربة الدولية والعوامل النظامية ع ى جودر التقارير المالية ،المجلة العلمية
للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد 2007 ،2م ،ص . 16
 -4سققققعد رن صققققالح ال ويتع ،المحتوى المع وماتي ل دخل المحاورررربي ،المجلة العلمية لالقتصققققاد والتجارة ،كلية التجارة،
جامعة عين ،مة ،العدد الثاني2002 ،م ،ص ص . 208 – 207
 -5يسقققق ى أسققققين دليفة ،العوامل المؤثرر ع ى القرار األخبقي في مجال التمويل ،مجلة التجارة والتمويل ،كلية التجارة،
جامعة طنطا ،العدد الثاني2006 ،م ،ص . 384
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أ .درجــة اختالف األربــاح المحققــة عن توقعــات المحللين المــاليين فكلمــا ذاد االختالف
كلما كانت األرباح أقل جودة.
ب .من خالل هذا المقترح يرى أن التخطيط الجيد في الماضـ ـ ـ ــي والحاضـ ـ ـ ــر والمسـ ـ ـ ــتقبل
للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية يؤدي إلى زيادة جودة األرباح .
فيما قدمت إحدى الد ارس ـ ـ ــات مقياس خلو األرباح من ممارس ـ ـ ــة إدارة األرباح كمقياس
لجودة األرباح حيث يوضـ ـ ـ ـ ـ ــح هذا المقياس أن األرباح الخالية من ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات إدارة األرباح
تشـ ـ ــير إلى مسـ ـ ــتوى جيد لجودة األرباح ،وفي سـ ـ ــياق إعداد التقارير المالية واإلفصـ ـ ــاح يعتقد
المسـ ــتثمرين بأن إدارة الشـ ــركة ما هي إال امتداد إلدارة األرباح أو جودتها ،وهذا يتوقف على
العالقة التعاقدية مع مجلس اإلدارة .
كما خلصـ ـ ــت العديد من الد ارسـ ـ ــات إلى سـ ـ ــتة مجموعات أسـ ـ ــاسـ ـ ــية كمحددات لجودة
األرباح المحاسبية والتي يعرضها الشكل التالي رقم (:)2/3/3
شكل رقم ()2/3/3

محددات جودة األرباح المحاسبية
المحددات

البيان

المحدد األول :خصائص الشركة:

إن المرونة المتاحة في تطبيق بعض األس ـ ــاليب المحاس ـ ــبية قد يسـ ــهم

أ/المعايير المحاس ـ ـ ـ ـ ــبية التي تطبقها في انخفاض جودة األرباح ،وفي حين أن التطبيق السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم للمعايير

الشركة

والثبات على سياسة محاسبية محددة يزيد من جودة األرباح

ب /أداء الشركة

حيث أن الشـ ـ ـ ــركة التي تحقق مس ـ ـ ــتويات منخفض ـ ـ ــة من األداء تجني

أرباحا منخفض ـ ــة ولذا تكون أكثر رغبة الس ـ ــتخدام أس ـ ــاليب المحاس ـ ــبة
اإلبتكارية لتحســ ــين قوائمها المالية وبالتالي تحقق انخفاضــ ــا في جودة

األرباح
ج-دائنية الشركة

إن الش ــركات التي تعتمد على الديون في إدارة نش ــاطها تكون عرض ــة

للمخاطر بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل كبير ويزيد من تدخل اإلدارة في زيادة الدخل من

خالل التالعب في البيانات المالية ،ومثل هذا اإلجراء يقلل من جودة
األرباح

د -النمو في استثمارات الشركة

إن الشـ ـ ـ ــركات التي تحقق معدالت نمو عالية في اسـ ـ ـ ــتثماراتها تحاول
المحافظة على قيمتا الس ـ ــوقية ومقابلة توقعات المحليين الماليين ،ولذا

تتجه نحو تمهيد دخلها أكثر من الشركات ذات النمو المنخفض .
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هـ -حجم الشركة

يؤدي حجم الشـ ـ ـ ــركة دو ار هاماً في سـ ـ ـ ــلوك اإلدارة فالشـ ـ ـ ــركات الكبيرة
الحجم تتمتع بنظــام تحكم داخلي ،ومراجعين أكفــا وتحــاول المحــافظــة

على سمعتها وأسعار أسهمها مما يساهم في زيادة جودة األرباح أكثر

من الشركات األصغر حجماً

المحـدد الثـاني :ممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات إعـداد إن األسـ ـ ـ ـ ــاليب المحاسـ ـ ـ ـ ــبية وتشـ ـ ـ ـ ــمل التقديرات المرتبطة بها وتطبيق
التقارير المالية

البيانات واعداد التقارير المرحلية واألس ـ ــاليب التي تس ـ ــتند إلى المبادئ
والقواعد المحاســبية جميعها ســمات أســاســية لممارســات إعداد التقارير

المالية والتي تؤثر في جودة األرباح
المحدد الثالث :حوكمة الشركات

تعمل آليات حوكمة الش ـ ــركات بص ـ ــفة أس ـ ــاس ـ ــية على حماية ض ـ ــمان
حقوق المس ـ ــاهمين وكافة األطراف ذوي المص ـ ــلحة المرتبطين بأعمال

المنش ـ ـ ـ ـ ــأة ،ومن ثم يمكن القول أن العالقة بين تطبيق قواعد الحوكمة

وجودة األرباح هي عالقة إيجابية
المحدد الرابع :مراجعي الحسابات

إن لمراجعي الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات دور في الحد من األخطاء المتعمدة وغير
المتعمدة وكذا األخطاء المادية وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبطها والتقرير عنها ولذا توجد

عالقة قوية بين أداء مراجعي الحسابات وجودة األرباح المحاسبية

المحـ ــدد الخـ ــامس :حوافز سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق تؤدي حوافز سـ ـ ـ ـ ـ ــوق األسـ ـ ـ ـ ـ ــهم دو اًر هاماً في جودة األرباح من خالل

األسهم

تأثيرها على خيارات المحاسـ ـ ـ ــبة اإلبتكارية في الشـ ـ ـ ــركات مما ينعكس

المحدد السادس :العوامل الخارجية

إن التكلفة والمنفعة ومخاطر التقاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من العوامل التي لها األثر

سلباً في جودة األرباح المعلنة .

المباشـ ـ ــر على تكاليف خيارات المحاس ـ ــبة اإلبتكارية وممارســ ــاتها مما

يؤثر س ــلباً على تقييم األس ــهم بس ــبب تراجع مص ــداقية التقارير المالية
والذي يعد الربح المحاسبي من أهم عناصرها

المصـ ـ ــدر :أمال محمد محمد عوض،قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسططططابات على سططططلوا إدارة األرباح للشططططركات
المسطططجلة في سطططوق األوراق المالية المصطططري( ،القاهرة :جامعة القاهرة كلية التجارة بني سـ ــويف ،مجلة الد ارسـ ــات المالية

والتجارية ،العدد 2003 ،3م ) ،ص ص .16 – 15

يرى الباحث أن جودة األرباح مفهوم يشير إلى األرباح التي تعبر بصدق وواقعية عن
األرب ــاح الحقيقي ــة واألداء الحقيقي لةدارة،و الحكم على جودة التق ــارير الم ــالي ــة ينبني على
جودة األرباح المفصح عنها بتلك التقارير والتي تستخدم للحكم على مدى نجاح اإلدارة وقدرة
المنشـ ـ ــأة على االسـ ـ ــتم اررية والمنافسـ ـ ــة باعتبارها القيمة المعبرة عن أداء الشـ ـ ــركة في الفترات
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الماضية ومؤش اًر أساسياً للتنبؤات المستقبلية ،وبذلك فهي تعكس جودة المعلومات المحاسبية،
لذلك نجدها أكثر أهمية في اتخاذ الق اررات التنبؤية واالستثمارية .

ثانياً :معايير جودة التقارير المالية:

يس ـ ــتطيع متخذي القرار االعتماد على التقارير ذات الجودة العالية كأحد أهم مقومات

اتخاذ القرار  ،والتي يجب أن يتوفر فيها عناصـ ـ ــر المالئمة والوقتية  ،واالفصـ ـ ــاح الكامل أو
األمثل واألهمية النس ـ ـ ـ ـ ـ ــبية وقابلية المعلومات للمقارنة وحيادية المعلومات وأمانتها  ،وامكانية
الثقة بها واالعتماد عليها  ،وتتحقق جودة هذه المعلومات من خاللها توافر المعايير التالية ،
معــايير قــانونيــة  ،معــايير رقــابيــة  ،معــايير مهنيــة  ،معــايير فنيــة  ،والتي يمكن تنــاولهــا في
عجالة كما يلي(:)1
 .1معايير قانونية:
تسـ ـ ـ ــعى العديد من المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات المهنية في الكثير من الدول لتطوير معايير لجودة
التقارير المالية  ،وتحقيق االلتزام بها من خالل سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل
هذه المؤسسات  ،مع توفير هيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب األداء في المنشأة  ،بما
يتماشى مع المتطلبات القانونية التي تلزم الشركات باالفصاح الكافي عن أدائها.
 .2معايير رقابية:
ينظر إلى عنص ـ ــر الرقابة بأنه احد مكونات العملية التي يرتكز عليها كل من مجلس
اإلدارة والمس ــتثمرين  ،ويتوقف نجاح هذا العنص ــر على وجود رقابة تحدد دور كل من لجان
المراجعة وأجهزة الرقابة المالية واإلدارية في تنظيم المعالجة المالية  ،وكذلك دور المساهمين
واألطراف ذات العالقــة في تطبيق قواعــد الحوكمــة بواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة أجهزة رقــابــة للتــأكــد من أن
س ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــاتها واجراءاتها تنفذ بفاعلية وأن بيانتها المالية تتميز بالمص ـ ـ ـ ـ ــداقية مع وجود تغذية
عكس ـ ـ ـ ـ ـ ــية مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة  ،وتقييم المخاطر وتحقيق العمليات وتحليل وتقييم األداء ومدى االلتزام
بالقواعد والقوانين المطبقة(.)2
 .3معايير مهنية:

 -1ماجد يرو أمام  ،أثر تطبيق قواعد الحوممة ع ى االفصررراح المحاوررربي وجودر التقارير المالية ،رسقققالة ماجسقققتي في
المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية رغزة2009 ،م ،ص .45
2 - Arimm. S. The Role of Accounting Quality in Securities Class Action Lawsuits,
University of Minnesota: United States Minnesota. P110, 2009.
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تهتم الهيئات والمجالس المهنية المحاســبية بإعداد معايير المحاســبة والمراجعة لضــبط
أداء العملية المحاسبية.
 .4معايير فنية:

إن توفر معــايير فنيــة يؤدي إلى تطوير مفهوم جودة المعلومــات  ،ممــا ينعكس بــدوره

على جودة التقارير المالية  ،ويزيد ثقة المســاهمين والمســتثمرين وأصــحاب المصــالح بالشــركة
 ،يؤدي إلى رفع وزيادة االستثمار.
مما س ـ ــبق يتض ـ ــح أن معايير المحاس ـ ــبة الدولية  IASقد تكون أقل جودةً من المعايير
األمريكية (المعايير التي تطبقها الدولة)  ،لألسباب اآلتية:
أ .محدودية السلطة التقديرية لةدارة المرتبطة بالبدائل المحاسبية.
ب .المرونة الداخلية في المعايير المبنية على أس ـ ـ ــاس المبادئ تتيح فرص ـ ـ ــة كبيرة للش ـ ـ ــركة
لكي تدير األرباح  ،ومن ثم تقلل من جودة ززززز المحاسبية.
ج .أن تكون تأثير السـ ــمات الخاصـ ــة لنظام التقارير المالية أكبر من تأثير المعايير نفسـ ــها
تدير األرباح  ،ومن ثم تقلل من جودة المحاسبة.
خصـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــص هذا المبحث لتناول االطار المفاهيمي لجودة التقارير المالية من خالل
التعرف على مفهومه وأهميته ،ومن ثم مؤشـ ـ ـ ـ ـرات قياس جودة التقارير باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى قياس
جودة التقارير المالية وأهدافها ،وأخي اًر تعرض الباحث بش ـ ـ ـ ــئ من التوس ـ ـ ـ ــع في الخص ـ ـ ـ ــائص

ومعايير جودة التقارير المالية.

ثالثاً :العوامل المؤثرة على جودة التقارير المالية:

توجــد العــديــد من العوامــل التي تؤثر على جودة التقــارير المــاليــة ،وقــد اقترح البحــث

المحاسبي العديد من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على جودة التقارير المالية ومن أهم
هذه العوامل ما يلي:
 .1اإلدارة:
تعرف اإلدارة الكثير عن المنش ـ ــأة من واقع معايش ـ ــتها اليومية ،وما تعلمه اإلدارة أكثر
مما يعلمه المســتثمرين والدائنين والمســتخدمين الخارجين اآلخرين ،فلذلك فإن اإلدارة تســتطيع
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أن تزيد من منفعة المعلومات المالية عن طريق تحديد اإلحداث والظروف وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح تأثيراتها
المالية على المنشأة(.)1
حيث تعتبر اإلدارة هي المسـ ـ ـ ـ ــئول عن إعداد القوائم المالية بهدف تشـ ـ ـ ـ ــرها للجمهور،
وعلى الرغم من ض ـ ــرورة تعبير تلك القوائم عن الواقع االقتص ـ ــادي ألحوال وظروف الش ـ ــركة
وأدائها التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلي إال أن اإلدارة قد يكون لديها دوافع ومحفزات للتأثير على جودة التقارير
المــاليــة ومحتواهــا اإلعالمي ،وتتمثــل هــذه الــدوافع في الــدوافع التعــاقــديــة ،والــدوافع التنظيميــة،
ودوافع أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق المــال ،حيــث تتفق الــدوافع التعــاقــديــة والتنظيميــة إلدارة األربــاح مع فروض
وتفسـ ـ ـ ـ ــيرات النظرية اإليجابية للمحاسـ ـ ـ ـ ــبة،حيث تتمثل تلك الدوافع في تعظيم مكافآت اإلدارة
وتجنب عقود الدين وأما دوافع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق األوراق المالية فتتمثل في التأثير على قيمة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
الشركات لتعظيم اإلدارة المحددة في شكل خيارات األسهم(.)2
يؤكد أهمية اإلدارة في تحقيق جودة التقارير المالية تزايد االهتمام بحوكمة الش ـ ـ ـ ــركات
في اآلونة األخيرة في ظل ص ــعوبة الوص ــول إلى ص ــيغة تعاقدية تمنع من أي اس ــتغالل من
جانب اإلدارة لعدم إمكانية التنبؤ بتصـ ـ ــرفاتها المحتملة أثناء مزاولة الشـ ـ ــركة لنشـ ـ ــاطها ،حيث
تعبر ظاهرة الحوكمة هي الوجه األخر لعقود الوكالة ،فالحوكمة تحاول عالج التعارض في
المص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح عن طريق التوفيق بين أطراف عقد الوكالة في الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة من خالل محاولة كل
طرف من أطراف الوكالة تعظيم منفعته الذاتية مع محاولة تحقيق المنافع الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بباقي
األطراف المرتبطة بالشركة(.)3
يرى الباحث أن اإلدارة هي المسـ ـ ـ ــئولة عن إدارة األنشـ ـ ـ ــطة اليومية طبقاً لسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات

وتعليمات مجلس اإلدارة وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء نظم رقابة مالئمة ،وهي بذلك يكون لها تأثير كبير على
جودة التقارير المالية ،ففي حالة الممارسات االنتهازية لةدارة بدافع تحقيق مكاسب شخصية
عند ما يضــع مجلس األداة نظام للحوافز وربطة بتحقيق الشــركة لمســتوى معين من األرباح،
يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على جودة رقم الربح وبالتالي جودة التقارير المالية.
 .2لجان المراجعة:

 -1طارق عثدالعال أماد ،موووعة معايير المحاوبة ،م جع سارق ،ص . 205
 -2عثدالفتاح يأمد دليل ،م جع سارق ،ص ص . 503 – 500
 -3عثدالمنعم فليج عثد  ،مشامل التكاليف في إل تطبيقاا نظرية الومالة  ،المؤتم السنوي الثاني لدسم المحاسثة مستدثل
مهنة المحاسثة والم اجعة في عالم متغي  ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة ،يونيو2005 ،م ،ص ص .7 – 5
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تؤدي لجان المراجعة حيوياً في ضــمان جودة القوائم والتقارير المالية المنشــورة وتضــفي

عليها مزيداً من الثقة والموض ـ ــوعية ،حيث تعتمد أفض ـ ــل ممارس ـ ــة لمفهوم حوكمة الش ـ ــركات
على دور لجنة المراجعة لكونها النقطة المركزية في تطوير القوائم والتقارير المالية(.)1

كما أن تش ـ ـ ــكيل لجان المراجعة يض ـ ـ ــمن التأكد من وجود الضـ ـ ـ ـوابط التي تكفل جودة
التقارير المالية وحماية المس ـ ــتثمرين خاص ـ ــة في ظل القائمة المتزايدة من س ـ ــلس ـ ــلة الفض ـ ــائح
واالنهيارات المالية للعديد من الشـ ـ ـ ـ ــركات العالمية وفقد المسـ ـ ـ ـ ــتثمرين معظم مدخراتهم ،األمر
الذي أدى إلى تركيز االنتباه نحو جودة التقارير المالية وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه
لجان المراجعة في الوقاية من إعداد التقارير المالية االحتيالية(.)2
حيث تزايدت وتعاظمت نداءات المنظمين والمهتمين بجودة التقارير المالية بض ـ ـ ـ ــرورة
وجود لجان مراجعة أكثر فعالية واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللية .إن مراقبة عملية إعداد التقارير المالية عن
طريق لجان مراجعة فعالة ومســتقلة تدعم موضــوعية ومصــداقية تلك التقارير على اعتبار أن
الغرض الرئيسـ ــي للجنة المراجعة هو تحسـ ــين جودة التقارير المالية والوقاية من إعداد تقارير
مالية مضللة(.)3
ويتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الدور الهام الذي تلعبه لجان المراجعة في التأكيد على مص ـ ـ ـ ـ ـ ــداقية التقارير
المالية وتحسين جودتها من خالل إطار عملها المتمثل في(:)4
أ .تدعيم استقالل المراجع الداخلي بالصورة التي تجعله يصدر تقريره دون أي تأثير من قبل
اإلدارة من خالل قي ــام لجن ــة المراجع ــة ب ــاختي ــار المراجعين الخ ــارجيين وتح ــدي ــد أتع ــابهم
والموافقة على الخدمات االس ـ ــتش ـ ــارية المقدمة من المراجع الخارجي لةدارة وتحديد أتعابه
في هذه الحالية .
ب .فحص نظام المراجعة الداخلية وتدعيم استقالل المراجع الداخلي .
ج .الدور اإلشـ ـ ـرافي والرقابي على عملية إعداد التقارير المالية للحد من قدرة الش ـ ــركات على
التالعب في البيانات والسـ ــياسـ ــات المحاسـ ــبية التي تعتمد عليها اإلدارة في إعداد التقارير
المالية .
 -1مجدي مليجي عثدالحكيم ،م جع سارق ،ص . 5
غالي،م ررتقبل االقتصرراد المصررر في إل ممارورراا حوممة الشرررماا(،الداه ة :مؤتم تحت رعاية
 -2يوسققع رط
الهيئة العامة لسوق المال وم كز المش وعال الدولية الخاصة ( ،)CIPEإكتور 2001م) ،ص ص . 357
 -3عثيد رن سقققققعد المطي ي،تطبيق اإلجرا اا الحاممة ل شررررررماا في المم كة العربية ال رررررعودية ،المجلة الع رية للعلوم
اإلدارية ،جامعة الكويت ،مجلة النش العلمي ،المجلد  ،10العدد 2003 ،3م،ص ص . 301 – 281
 -4ي ،ف يأمد محمد غالي ،م جع سارق ،ص ص . 5092 – 501
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قد فرض قانون ســاربنز أوكســلي متطلبات إضــافية على لجان المراجعة لتحســين جودة
التقارير المالية تتمثل في بناء ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع برنامج للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماح للعاملين بالتقرير عن االنتهاكات
القانونية بدون خوف من التهديد أو التقاعد ،فضالً عن ضرورة وجود خبير مالي على األقل

ضــمن أعضــاء لجان المراجعة مما يس ـاعد على زيادة كفاءة قيام لجان المراجعة بمســؤولياتها

اإلشرافية(.)1
وفي ضــوء اإلخفاقات المالية للشــركات أصــبح للجنة المراجعة دو اًر هاماً س ـواء كمراقب

وكرابطـة حيويـة في عمليـة التقـارير المـاليـة ،وفي الثمـانينـات فـإن اللجنـة القوميـة عن التقرير
المالي االحتيالي ( )commission 1987 Tread wayاعتبرت لجنة المراجعة على إنها
جزءا جوهريا ألي نظام مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم لمنع التقرير المالي المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل ،وقد قامت اللجنة بعمل
توص ــيات عن تحس ــين فعالية مجالس اإلدارة ولجان المراجعة عن طريق االس ــتجابة لتوقعات
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمي القوائم المــاليــة ،حيــث تهــدف لجنــة المراجعــة إلى تخفيض مــدى التقرير المــالي
المضلل وبالتالي تحافظ على جودة التقرير المالي بالشركة(.)2
كما أن اإلخفاقات المالية للش ـ ـ ـ ــركة قد قادت مهنة المحاس ـ ـ ـ ــبة والمراجعة في الس ـ ـ ـ ــوق
والهيئات التنظيمية ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمي القوائم المالية والحكومات إلى التعبير عن مخاوف حدوث
التقرير المالي المضلل ،تلك االنهيارات قد حثت واستغرقت جزء كبير من التفكير عن قضية
حوكمة الشـ ـ ــركات والسـ ـ ــيما دور لجنة المراجعة ،وذلك الجدل قد سـ ـ ــاد وأحيط بأحداث عديدة
على س ــبيل المثال تدهور ش ــركات  Worldcorn Enronواعادة ص ــياغة ص ــورة المحاس ــبة
وادراك مخاطر التش ـ ـ ـ ــغيل والمخاطر المالية بس ـ ـ ـ ــبب االنهيارات االقتص ـ ـ ـ ــادية واألحداث غير
المنظورة األخرى وأثرها على التقرير المالي للشركة(.)3
إن استجابة الهيئات المتضمنة والشركات لالهتمام بالتقرير المالي االحتيالي قد تمثل
في اإللزام بضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة وجود لجنة للمراجعة .وتتمثل أحد الطرق المقترحة لزيادة ثقة الجمهور
في القوائم المالية في االرتباط األكثر مباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة بوجود أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لجان المراجعة في عملية
التقرير وسـ ـ ــالمة المعلومات المالية التي يتم التقرير عنها باالرتباط بالتقرير المالي االحتيالي
 -1إلهام محمد يأمد سحلول ،م جع سارق ،ص . 102
 -2عاطع محمد يأمد،دراورررة اختبارية ألثار حوممة الشررررماا ع ى جودر التقارير المالية وفعالية تدقيق الح ررراباا في
األردن ،مجلة الدراسال المالية والتجارية ،كلية التجارة رني سويع ،جامعة الداه ة ،العدد 2003 ، 2م ،ص . 483
 -3علم مجاهد يأمد ،تح يل إا رر حوممة الشرررررررماا باوررررررتخدام نظرية الومالة :منظور محاورررررربي ،المؤتم الخامة،
أوكمة الشققققق كال ويرعادها المحاسقققققثية واإلدارية واالقتصقققققادية ،كلية التجارة ،جامعة اإلسقققققكندرية ،الجزء 2005 ،2م،
ص.318
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فيما يلي أهداف لجنة المراجعة عند مستوى الشركة(:)1
أ .تصميم نظام رقابة داخلية أكثر كفاءة في مجال التقرير المالي.
ب .تحقيق أكثر موضوعية للسجالت المحاسبية.
ج .تحديد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التقرير المالي المضلل.
د .تقييم مخاطر التقرير المالي المضلل التي سوف يتم خلقها داخل الشركة.
ه .تصــميم وتطبيق ض ـوابط الرقابة الداخلية الضــرورية لمنع واكتشــاف ذلك التقرير المالي
المضلل.
و .تحقيق متطلب مقنع للمعلومات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفافة والمفيدة باالرتباط بالخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص النوعية
الرئيسية.
ز .تخفيض حدوث قياسـ ـ ـ ـ ــي محاسـ ـ ـ ـ ــبي غير مالئم س ـ ـ ـ ـ ـواء عمدي أو غير عمدي ووجود
إفصاحات محاسبية غير كافية.
ح .تخفيض احتمال حدوث الغل والتصرفات غير القانونية عن طريق اإلدارة.
بس ــبب أهمية مص ــداقية عملية التقرير المالي للش ــركة في اقتص ــاديات س ــوق أرسـ ـالمال
فقد أوضـ ـ ـ ــحت الد ارسـ ـ ـ ــات التطبيقية والتجريبية عديد من النتائج التي تؤكد على وجود عالقة
بين تركيبة لجنة المراجعة والتقرير المالي المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل أو االحتيالي ،حيث تعتبر العالقة بين
تركيبة لجنة المراجعة وحدوث الغل بالقوائم المالية هامة للغاية على وجه التحديد في مهنة
المحاسبة والمراجعة حيث يقع على لجنة المراجعة مسئولية تحديد المواقف التي عندها يكون
الغل بالقوائم المالية له احتمال حدوث أكبر .وتتطلب معايير المراجعة أيضـ ــا ص ـ ـراحة من
المراجعين أن يوفروا تأكد معقول باكتشاف التحريف المالي المادي(.)2
هذا ولقد أوص ـ ـ ـ ــت اللجنة القومية للحد من الغل في القوائم المالية في أكتوبر 1987م
بان تقوم لجنة مراقبة تداول األوراق المالية ( )SECبإلزام كل الشــركات التي تتداول أســهمها
في البورص ــة بتش ــكيل لجان مراجعة تتكون من المديرين الذين يتمتعون باالس ــتقالل حيث أن
لهذه اللجان تأثي ار هاما في مجال الحد من الغل في التقارير المالية ،وتعد ركنا مكمال لهيئة
الرقابة الداخلية(.)3
 -1إر اهيم السيد عثيد،دور التقارير المالية المنشورر في تخفيض حالة عدم تماثل المع وماا في ووأل رأس المال ،مجلة
المحاسثة واإلدارة والت،مين ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة  ،العدد  ،70الجزء األول2007 ،م ،ص . 47
 -2د .السيد لطفي ،م جع سارق ،ص ص .268 – 267
 -3مدأت عثدال ،يد سالم ،م جع سارق ،ص .875
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يالحظ الباحث مما سبق أن لجان المراجعة تلعب دو ار كبير في الحد من نشر التقارير
المالية المضللة والتي قد تستخدم فيها اإلدارة بعض األساليب اإلحتيالة لتحقيق منافع لها أو
لتحقيق وفورات ض ـريبية أو غيرها من خالل تدعيم اســتقالل المراجع الخارجي وتحقيق كفاية
نظام الرقابة الداخلية وفحص التقارير المالية وخلوها من أي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليل ،ونجد أن كثير من
المنظمات والهيئات المهنية وأس ـ ـ ـ ـواق المال قد أوصـ ـ ـ ــت الشـ ـ ـ ــركات بضـ ـ ـ ــرورة تشـ ـ ـ ــكيل لجان
المراجعة ،لما يمكن أن تحدثه هذه الممارس ـ ــات من أضـ ـ ـرار بالغه على أسـ ـ ـواق المال وعلي
مستخدمي التقارير المالية من المستثمرين وغيرهم.
.3المراجع الداخلي:
إن وظيفة المراجعة الداخلية تمثل أحد آليات حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات ،حيث تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد إدارة
المنش ـ ــأة في مواجهة مس ـ ــئولية إعداد التقارير المالية ،وذلك من خالل الواجبات الرقابية التي
يمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها المراجعون الداخليون ،حيث يقومون بتحليل األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة المختلفة التي تقوم بها
المنشـ ــاة ،ويرفعون التوصـ ــيات الالزمة لتحسـ ــين الض ـ ـوابط الرقابية ومن ثم زيادة كفاءة األداء
في المنشــأة ،ويمكن القول أن المراجعين الداخليين يلعبون دو اًر هاماً في تفعيل الرقابة المالية
واإلدارية وتحسين بيئة إعداد التقارير المالية في المنشاة(.)1

قد ناقش ـ ــت بعض الد ارس ـ ــات أثر المراجعة الداخلية على تقليل ممارس ـ ــات إدارة األرباح
وتعزيز حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ،بأن توفير خدمات المراجعة الداخلية لعميل المراجعة ،يمكن أن
يؤثر إيج ــابيـ ـاً على جودة المراجع ــة ينتج من فهم معمق ج ــدا للعمي ــل ،ف ــالفريق ال ــذي يق ــدم
خدمات المراجعة الداخلية من المحتمل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل أكبر أن يوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل إلى مراجع
الحسابات ،إذا كانوا موظفين أو يعملون في مكتب المراجعة ،وبالتالي يساهمون في تخفيض
احتمال تعرض المستثمرين لخسائر ناتجة عن التضليل(.)2
تؤكد أهمية المراجعة الداخلية كمحدد لجودة التقارير المالية قواعد تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
األوراق المالية في نيويورك والتي تفرض على المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة االحتفاظ بوظيفة المراجعة الداخلية
نظ اًر لتواصــلها مع كل من لجان المراجعة واإلدارة ومســاعدة هذا التواصــل على توفير وامداد

 -1محمد عثدالفتاح محمد ،م جع سارق ،ص ص . 907 – 906
 -2يمال محمد محمد عوض ،م جع سارق ،ص . 84
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لجان المراجعة واإلدارة بتقييم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر حول عمليات إدارة مخاطر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ونظم الرقابة
الداخلية(.)1
يرى الباحث أن االحتفاظ بوظيفة المراجعة الداخلية في كل الشــركات المندرجة بأس ـواق
المال يمكن أن يحقق درجة عالية من الجودة في التقارير المالية المنش ـ ــورة ،نس ـ ــبة للتواص ـ ــل
الــذي يمكن أن يكون بينهــا وبين لجــان المراجعــة التي تعبر أقوى آليــات الحوكمــة في تطبيق
الســياســات المحاســبية الســليمة وجميع ســبل الرقابة التي تكفل التوصــل إلى تقارير مالية تعبر
عن األداء االقتصــادي الحقيقي للشــركة ،كما أن المراجعة الداخلية تســتطيع أن تدقق في كل
ص ــغيرة وكبيرة تختص بعمليات الش ــركة اليومية ،باعتبارها وظيفة دائمة بالش ــركة ويمكن أن
تمد لجان المراجعة بالمعلومات التي تحتاجها بشـ ـ ـ ـ ــكل دوري وبصـ ـ ـ ـ ــورة صـ ـ ـ ـ ــحيحة تعبر عن
الواقع.
 .4المراجع الخارجي:

تبدو أهمية دور المراجعة الخارجية كوس ــيلة إشـ ـراف خارجي مس ــتقل مع ش ــيوع ظاهرة

الفصـ ــل بين الملكية والرقابة بالمنشـ ــأة ،نظ اًر ألن الذي يقوم بهذا الدور شـ ــخص مسـ ــتقل عن
األطراف الداخلية بالمنشـ ـ ــأة (المراجع الخارجي أو مراقب الحسـ ـ ــابات كما يطلق عليه القانون
المصري) مما يؤدي إلى تقليل مشاكل الوكالة وعدم تماثل المعلومات(.)2
حيث تعمل المراجعة الخارجية على إطفاء الثقة في القوائم المالية من خالل إبداء رأي
فني محايد في مدى عدالة القوائم المالية ومدى تعبيرها بوضـ ـ ـ ـ ــوح عن المركز المالي ونتيجة
النش ـ ـ ـ ــاط ،ويقع على عاتق المراجعة الخارجية باعتبارها أحد آليات حوكمة الش ـ ـ ـ ــركات توفير
تأكيد معقول عن مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية ،والتحقق من المعلومات المقدمة لمجلس
اإلدارة والمساهمين واألطراف األخرى(.)3
يرى البعض أن المنتج الذي يبيعه المراجع لعمالئه هو رأيه الفني عن القوائم المالية،
ومن ثم فإنه يجب أن تحاول المهنة مقابلة وتحقيق توقعات مسـتخدمي القوائم المالية ،بمعنى

 -1منصققققققور أامد محمود،أثر حوممة الشرررررررماا ع ى جودر التقارير المالية وفعالية عم ية المراجعة ،مجلة المحاسققققققثة
واإلدارة والت،مين ،كلية التجارة ،جامعة الداه ة ،العدد 2007 ،68م ،ص . 752
 -2سققققمي يروالفتوح صققققالح ،ر،ققققا محمد اأمد النجار،أثر مكوناا يكل حوممة الشرررررماا ع ى جودر المراجعة ،المجلة
المص ية للدراسال التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنصورة ،المجلد  ،34العدد 2010 ،2م ،ص . 459
 -3نجوى محمود يروجثل،إطار مقتر لتح ررررررين اوررررررتخدام آلياا المراجعة في تفعيل حوممة الشرررررررماا في بيئة األعمال
المصرية ،رسالة دكتوراه في المحاسثة غي منشورة ،كلية التجارة ،جامعة طنطا2008 ،م ،ص ص . 75 – 72
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أن عمل المراجع اســتجابة لهذه التوقعات يجب أن يحاول توفير كل ما يحتاجه المســتخدمون
بقدر اإلمكان أخذاً في االعتبار القيود التي تفرضها مهنة المراجعة(.)1

يرى الباحث أن المراجع الخارجي يؤثر على جودة التقارير المالية من خالل ممارس ـ ــته

ألنشـ ـ ـ ــطة المراجعة بهدف إبداء رأيه الفني عن أنشـ ـ ـ ــطة الشـ ـ ـ ــركة ،بشـ ـ ـ ــرط أن يتمتع بكامل
االس ـ ــتقاللية عند قيامه بمهنة المراجعة ويكون ذلك عندما تكون بالش ـ ــركة لجنة مراجعة فعالة
تتوافر فيها جميع الخصــائص التي من نشــأنها أن تحقق اســتقاللية وحياد المراجع الخارجي،
كما أنه يجب على المراجع اإللمام بما يحتاجه مستخدمي التقارير المالية من معلومات.
 .5المعايير المحاسبية:
تعتبر معايير المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة بمثابة قيود على س ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك اإلدارة في إعداد القوائم المالية،
وبالتالي تظهر أهمية المعايير في تنظيم مشـ ـ ــكلة االختيار بين القواعد المحاسـ ـ ــبية واضـ ـ ــفاء
قدر من الثقة وامكانية االعتماد على القوائم المالية وما تحتويه من معلومات محاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية،
حيث أن غياب المعايير المحاســبية يؤدي إلى اللجوء إلى االجتهاد الشــخصــي وما يصــاحب
ذلك من عدم الموضوعية في اختيار وتطبيق القواعد المحاسبية(.)2
حيث تقوم المعايير المحاســبية بدور هام في تنظيم الســياســة المحاســبية في المجتمع،
ويتم ذلك من خالل اس ـ ـ ـ ــتخدامها في إعداد وعرض التقارير المالية ،ويتم إعداد تلك المعايير
في ض ـ ـ ـ ــوء اإلطار الفكري للمحاس ـ ـ ـ ــبة المالية ،وتتزايد جودة المعايير المحاس ـ ـ ـ ــبية كلما زادت
جودة اإلطار الفكري الذي تشتق منه تلك المعايير(.)3
قد شـ ـ ـ ــبه بعض الكتاب معايير المحاسـ ـ ـ ــبة بآلة التصـ ـ ـ ــوير ،فالمعايير الجيدة مثل آلة
التصـ ـ ـ ـ ــوير الجيدة ينتج عنها صـ ـ ـ ـ ــور واضـ ـ ـ ـ ــحة ودقيقة ،وبالتالي فغن المعايير الجيدة يؤدي
تطبيقها إلى تقارير مالية تعرض وتفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عن األحداث المالية وال تمكن من التالعب في
األرقام المحاسـ ـ ـ ـ ــبية وتمهيد الدخل ،أما المعايير الرديئة فينتج عنها صـ ـ ـ ـ ــورة غير جيدة وغير

 -1محمد إر اهيم الجا  ،دور المراجع الخارجي والمنظ ماا المهنية في الحد من فجور توقعاا تقرير المراجعة لدعم
مصررررررداقية التقارير والقوائم المالية ،المجلة العلمية للثحوث والدراسققققققال التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة
ألوان ،العدد 2011 ،3م ،ص . 148
 -2طارق عثدالعال واد ون،معايير المحاورررربة المصرررررية – اإلطار النظر التطبيقي،الجزء األول( ،د.م :د.ن2000 ،م)
،ص . 12
 -3هثة عثدالعاطي محمد رزق ،م جع سارق ،ص . 70
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معبرة عن واقع الش ـ ـ ــركة ،كما أن أس ـ ـ ــاس الجودة في التقارير المالية يتمثل في توفير معايير
محاسبية يتم على أساسها إعداد القوائم المالية بما يمكن من اتخاذ ق اررات رشيدة(.)1
إن تعدد بدائل تطبيق الســياســات المحاســبية في المعايير المحاســبية يفتح الباب على
مص ـ ـ ـ ـراعية أمام إدارة الشـ ـ ـ ــركات إلدارة األرباح والتأثير على رقم صـ ـ ـ ــافي الربح المحاسـ ـ ـ ــبي
بطريقة غير مبررة ،ويؤدي ض ـ ــبط معايير المحاس ـ ــبة إلى تنظيم الممارس ـ ــات المحاس ـ ــبية بما
يؤدي في النهاية إلى تحقيق الجودة في التقارير المالية(.)2
حيث أن الدور التأثيري الهام للمعايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية على جودة التقارير المالية يؤكده
اهتمام أجهزة بناء واصـ ـ ـ ــدار المعايير المحاسـ ـ ـ ــبية على المسـ ـ ـ ــتوى الدولي بتطوير وتحسـ ـ ـ ــين
المعايير المحاســبية ،حيث تعرضــت معايير المحاســبة الدولية لبعض التحســينات كان الهدف
منها تضــييق المعالجات المحاســبية البديلة في المعايير وتوفير معلومات قابلة للمقارنة والحد
من التالعـب في التقـارير المـاليـة حيـث كـانـت العـديـد من المعـايير الـدوليـة تحتوي معـالجـات
مختلفة منها ما يلي(.)3
ففي المعيار الدولي رقم ( )1المعدل في العام 1997م والخاص بعرض القوائم المالية
فقرة تنص على أن المنشـ ـ ـ ـ ـ ــأة التي يتم إعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبة الدولية

يجب أن تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عن هذه الحقيقة ،ويجب عدم وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف القوائم المالية بأنها قد تمت وفقاً
لمعايير المحاسبة الدولية إال إذا كانت قد خضعت لكل المعايير المنطبقة عليها وبكل تفسير
من تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرات لجنة التفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرات الدائمة ،كما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح نفس المعيار بالخروج عن المعايير
المحاســبية لتحقيق الغرض العادل للقوائم المالية بشــرط أن تفصــح المنشــأة عن المعيار الذي
انحرفت عنه ولم تطبقه ،وطبيعة هذا االنحراف ،بما في ذلك المعالجات المحاسبية التي كان
ينص عليها ،والس ــبب الذي كان س ــيجعل هذه المعالجة مض ــللة في تلك الظروف ،والمعالجة
البديلة التي تم تطبيقها في الواقع وكذلك التأثير المالي لالنحراف عن المعيار على األرباح
والخسائر الواردة في التقارير المالية(.)4

 -1يأمد رجع عثدالملك ،إطار مقترح ل تقارير المالية المنشرررورر في إل تحقيق الشرررفافية المنشرررودر ببورصرررة األوراأل
المالية ،المجلة العلمية للثحوث والدراسال التجارية ،كلية التجارة  ،جامعة ألوان2006 ،م ،ص .67
 -2يأمد رجع عثدالملك ،جودر تقارير األعمال ال ررررنوية المنشررررورر ل شرررررماا الم ررررج ة بالبورصررررة بين اإللزام بقواعد
الحوممة وابر معايير المحاوبة المصر  ،مجلة الثحوث التجارية المعاص ة ،كلية التجارة ،جامعة اسيوط ،العدد األول،
2009م،ص ص . 87 – 82
 -3إلهام محمد يأمد ،م جع سارق ،ص . 110
 -4مختار إسماعيل ،وليد رن فهد رن عثدالعزيز ال سيني ،م جع سارق ،ص . 89
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حيث تبنى مجلس معايير المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الدولية في العام 2001م مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعاً إلجراء

تحســينات على المعايير المصــدرة بهدف تخليصــها وازالة وحذف البدائل المحاســبية المســموح
بها وطلب قياس محاســبي محدد يعكس بشــكل المقترحة ثم تم نشــر المعايير المعدلة في عام
2003م وتخليصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها من العديد من االختيارات الممنوحة لةدارة مما يؤدي إلى زيادة جودة
التقارير المالية من خالل الحد من حرية االختيار اإلداري "السلوك اإلنهاذي"(.)1
ولضـ ــمان سـ ــالمة البيانات التي تعرضـ ــها القوائم المالية وتفعيل دور مراقب الحسـ ــابات
ومعايير المراجعة في الحد من س ـ ـ ــلوك إدارة األرباح ،فقد أصـ ـ ـ ـد معهد المحاس ـ ـ ــبين القانونين
األمريكي مجموعة من المعايير أهما :معيار المراجعة رقم ( )82الخاص باكتشــاف التالعب
عن ــد مراجع ــة القوائم الم ــالي ــة ،ومعي ــار المراجع ــة رقم ( )89الخ ــاص بمراجع ــة التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــات
المحاسبية ،ومعيار المراجعة رقم ( )90الخاص باالتصال بلجنة المراجعة ،ومعيار المراجعة
رقم ( )57الخاص بمراجعة التقديرات المحاسبية بغرض إدارة األرباح(.)2
يرى الباحث أن إتباع المنش ـ ـ ـ ــأة لمعايير محاس ـ ـ ـ ــبية عالية الجودة يمكن أن يحقق جودة
التقارير المالية المنش ـ ــورة بواس ـ ــطة تلك المنش ـ ــاة ،حيث أن المعايير المحاس ـ ــبية عالية الجودة
يمكنها أن تحد من اسـ ـ ـ ـ ــتخدام اإلدارة لألسـ ـ ـ ـ ــاليب الهجومية في إتباع سـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات االعتراف
باألرباح ،والشــفافية في عرض القوائم المالية ،والتحكم في مقدار االســتحقاق االختياري والتي
تعتبر مؤشـ ـ ـ ــر على جودة التقارير المالية  .كذلك يجب تطوير معايير المحاسـ ـ ـ ــبة والمراجعة
لتواكب التطورات واألدوات المســتحدثة في أس ـواق المال ،وتوفير إش ـراف دقيق بواســطة لجان
المراجعة لضـ ـ ــمان تطبيق معايير المحاسـ ـ ــبة بالصـ ـ ــورة الصـ ـ ــحيحة التي تحقق جودة التقارير
المالية .
 .6النظم القانونية:
تحدد النظم القانونية دور القانون في التنظيم المحاسبي بصفة عامة وقوانين الشركات
بصـ ــفة خاصـ ــة ،ففي الدول ذات التوجهات القانونية في تنظيم السـ ــياسـ ــات المحاسـ ــبية والتي
تطبق القانون الروماني أو المدني ،نجد أن التنظيم المحاس ــبي يلحق بقانون الش ــركات ويميل
النظام المحاسـ ـ ــبي إلى التفصـ ـ ــيل والتشـ ـ ــابك ويقل تأثير مهنة المحاسـ ـ ــبة في وضـ ـ ــع المعايير

 -1مصققققطفم اأمد فؤاد ،أثر تطبيق معايير التقارير المالية ع ى ليادر االوررررتثماراا األجنبية في ورررروأل األوراأل المالية،
المجلة العلمية ،كلية التجارة ،جامعة اسيوط ،العدد 2006 ،40م ،ص . 29
 -2وليد رن فهد رن عثدالعزيز ال سيني ،م جع سارق ،ص . 97
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المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة ،وذلــك على عكس العــديــد من الــدول ذات التوجهــات غير القــانونيــة في تنظيم
السياسة المحاسبية والتي تطبق القانون العام مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة(.)1
كما أن اختالف الس ـ ــياس ـ ــات المحاس ـ ــبية التي يمكن لمنش ـ ــأة األعمال إتباعها في ظل
النظم والتشـ ـريعات المختلفة بش ــأن بعض العناص ــر الواردة في القوائم المالية والتي قد تختلف
من دولة ألخرى قد يؤدي إلى أثار مختلفة على رقم األرباح المحقق في ظل كل منها ،ومن
ثم ضـ ــرورة بذل مزيد من الضـ ــغوط الدولية من قبل الهيئات المهنية ألغراض تحسـ ــين قابلية
البيانات والمعلومات المحاسبية المنشورة للمقارنة(.)2
حيث تعتبر النظم القانونية والتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية المطبقة على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الدولة ،آلية جيدة
لحوكمة الشـ ـ ــركات ،وأنها يمكن أن تسـ ـ ــاهم بشـ ـ ــكل فعال في حل مشـ ـ ــكلة الوكالة بين اإلدارة
وحملة األسـ ـ ـ ـ ـ ــهم ،وذلك من خالل توفيرها مجموعة من القواعد والض ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط التي تهدف إلى
حماية وضمان مصالح المستثمرين سواء كانوا مساهمين ،أو دائنين من استغالل اإلدارة ،أو
استغالل كبار المساهمين ألموال األقلية من حملة األسهم(.)3
أهم ما يؤكد تأثير النظم القانونية على جودة التقارير المالية سـ ـ ـ ـ ــعي العديد من الدول
على إصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها تحقيق ذلك والتي يتمثل أهما فيما يلي:
في مص ـ ــر ص ـ ــدرت المعايير المحاس ـ ــبية المصـ ـ ـرية بالقرار رقم  503لس ـ ــنة 1997م،
والذي تم إلغاؤه واصـ ـ ــدار قرار وزير االسـ ـ ــتثمار رقم  243لسـ ـ ــنة 2006م بإصـ ـ ــدار المعايير
المحاس ـ ـ ـ ــبية الجديدة والتي جاء االهتمام بها موالياً لالهتمام بتنش ـ ـ ـ ــيط س ـ ـ ـ ــوق األوراق المالية
المصــري ،حيث يتوقف نجاح أسـواق المال إلى حد كبير على مدى وجود معايير ذات جودة
عالية ،بما يوفر المعلومات المفيدة والنافعة للمسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين التخاذ ق اررات االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار ،والتي
تعتمد على جودة نظام القياس واإلفصاح التي تنظمها المعايير(.)4
في سـ ـ ــوريا صـ ـ ــدر القانون رقم /22لعام 2005م الذي قضـ ـ ــاء بإنشـ ـ ــاء هيئة األوراق
المالية السورية ،وتتولى هذه الهيئة اإلشراف والرقابة على سوق المال والشركات والمؤسسات
والجهات األخرى المرتبطة بالسـ ـ ـ ـ ــوق ،ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة على طريق الحوكمة،
 -1إلهام محمد يأمد علم سحلول ،م جع سارق ،ص 109
 -2محمد أسققين عثدال أمن أسققين ،الفحص المحاورربي ل ترير االختيار في ال ررياورراا المحاورربية في منشرراا األعمال
المتعثرر بررض خدمة مراجعي الح اباا وم تخدمي القوائم المالية ،ر سالة دكتوراه في المحا سثة غي من شورة ،كلية
التجارة ،جامعة الداه ة2004 ،م ،ص ص . 51 – 50
 -3هادي مسعود مع وف ،م جع سارق ،ص . 145
 -4محمد عثدالحميد طاأون،أثر تطبيق معايير المحا وبة الم صرية ع ى منفعة المع وماا المحا وبية ل م تثمرين ،مجلة
كلية التجارة للثحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية ،العدد  ،2سثتمث 2001،م ،ص . 20
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حيث أنه يض ــمن تحقيق العدالة والش ــفافية ،ويحمي حقوق ومص ــالح المس ــتثمرين في األوراق
المالية من الممارســات غير العادلة أو غير الســليمة ،والتي ينطوي عليها احتيال أو غل أو
تالعب ،وأيضـ ـ ـ ـ ـاً ص ـ ـ ـ ــدر القانون رقم /31لعام 2008م والذي يمثل إطا اًر عاماً لنظام اإلدارة
الس ـ ــليمة للش ـ ــركات المس ـ ــاهمة ،والذي يتم من خالله توجيه أعمال الش ـ ــركات ومراقبتها على

أعلي مس ـ ـ ـ ــتوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير األزمة للمس ـ ـ ـ ــئولية والذي يش ـ ـ ـ ــمل:
حقوق المس ـ ــاهمين ،اإلفص ـ ــاح ،مجلس اإلدارة ومس ـ ــئوليته ،لجنة المراجعة ،دور ومس ـ ــئوليات
اإلدارة التنفيذية ،التدقيق الداخلي ،مهام ودور مفتل الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات الخارجي وعالقته بلجنة
المراجعة ومجلس اإلدارة(.)1
أما في المملكة العربية السـ ــعودية فقد قامت و ازرة التجارة بد ارسـ ــة مسـ ــتفيضـ ــة بغرض
تطوير مهنة المحاسـ ـ ــبة والمراجعة انتهت بصـ ـ ــدور المرسـ ـ ــوم الملكي الكريم رقم م 12/بتاري
1412/5/13ه الذي تمت بموجبة المراجعة على نظام المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبين القانونيين والذي ينص
في مادته التاســعة عشــر على إنشــاء الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين ،وهي هيئة تعمل
تحت إش ـ ـ ـ ـ ـراف و ازرة التجارة للنهوض بتطوير هذه المهنة ،ومما نصـ ـ ـ ـ ــت عليه الفقرة ( )1في
المادة ( )19من نظام المحاس ـ ـ ـ ـ ــبين القانونين أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد
معايير المحاسبة(.)2
لهـذا يرى البـاحـث أنـه يجـب على الـدول والهيئـات والمنظمـات المهنيـة المهتمـة بمهنــة
المحاسـ ـ ــبة فرض التش ـ ـ ـريعات والقوانين التي من شـ ـ ــأنها أن تحكم عملية اختيار السـ ـ ــياسـ ـ ــات
المحاسبية حيث يؤثر ذلك على جودة المعلومات المحاسبية المنشورة في أسواق المال والتي
بــدورهــا يمكن أن تؤثر على اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الــدولــة ككــل وذلــك من خالل التــأثير على الق اررات
االقتصادية لمستخدمي التقارير المالية حيث أن المعلومات المحاسبية من شأنها أن تأثر في
أسعار األسهم بالزيادة أو النقصان.

 -1لؤي علم زين العاردين علم،دراوة تح ي ية ألثر تطبيق الياا حوممة إدارر الشرماا ع ى جودر اإلفصاح المحاوبي،
المؤتم الخامة ،أوكمة الش ق كال ويرعادها المحاسققثية واإلدارية واالقتصققادية ،كلية التجارة  ،جامعة اإلسققكندرية ،الجزء
الثالث ،سثتمث 2005 ،م ،ص ص , 269 – 268
 -2محمد إر اهيم الجا  ،دور المعايير المحاورررربية في تنظيم ال ررررياوررررة المحاورررربية بالمم كة العربية ال ررررعودية ،المجلة
العلمية للثحوث والدراسال التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة ألوان ،العدد 2011 ،3م ،ص .192
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الفصل الرابع
الدراســـــــــــــــــــــــــة الميدانيــــــــــــــــــــة
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يتناول الباحث في هذا الفص ـ ــل الد ارس ـ ــة الميدانية للجان المراجعة في ظل حوكمة الش ـ ــركات
وأثرها على جودة التقارير المالية وذلك من خالل المباحث اآلتية:
المبحث األول :نبذه تعريفية عن الجهاز المصرفي السوداني.

المبحث الثاني :تحليل البيانات واختبار الفرضيات

المبحث األول
المبحث األول

المبحث األول

الجهاز المصرفي في السودان
يقوم الجهاز المصرفي في السودان بدور محرك ودافع لبرامج االصطالح االقتصادي
الذي يرمي إلى تحرير األنشطة االقتصادية من بعض القيود والى تصحيح االختالالت الهيكلية
في األسواق على صعيد االستثمار والتجارة الداخلية والخارجية .كما يرمي إلى تحرير سعر
الصرف للجنيه والحد من دعم األسعار والعمل على جذب االستثمارات وتشجيع رؤوس
األموال الخاصة إلى جانب بعض األهداف األخرى مثل ترشيد االنفاق العام وتخفيض العجز
في موازنة الدولة وتقليل اعتمادها على التمويل المصرفي وتوجيه التمويل المصرفي إلى خدمة
األغراض اإلنتاجية واإلنمائية.
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أوالً :نشأة المصارف في السودان:

أول مصرف أنشئ في العالم هو بنك جنوة عام 1148م بإيطاليا ثم انتشرت فكرة

المصارف في العالم حتى وصلت السودان(.)1
ونشأت المصارف في السودان خالل مراحل التالية:
 -1مرحلة المصارف األجنبية (1958 – 1903م)
أول مصرف أنشئ في السودان هو البنك األهلي المصري عام 1902م ،ثم بنك
باركليز (بريطاني) 1912م البنك العثماني (تركي) عام 1949م ،بنك الكردي ليونية (فرنسي)
عام 1953م ،بنك مصر والبنك والبنك العربي األردني عام 1956م ،والبنك التجاري األثيوبي
عام 1958م ،وتميزت هذه المرحلة باآلتي(:)2
ي -قيام البنك األهلي المصري بدور البنك المركزي.
 تركيز البنوك على تمويل التجارة الخارحية (التصدير واالستيراد) مما أدي إلى تأخيرنمو القطاع الصناعي ،بالرغم من توسع النشاط االقتصادي وانتشار الوعي المصرفي
في السودان.
 -2مرحلة المصارف الوطنية (1969 – 1959م):
تميزت هذه المرحلة بقيام بنك السودان عام 1959م  ،وورث البنك أصول فرع البنك
األهلي المصري بالسودان وبدأ ممارسة كامل مهام البنك المركزي عام 1960م ،ونشأ البنك
التجاري السوداني عام 1960م كأول بنك تجاري وطني ،ونشأت بنوك سودانية متخصصة
كالبنك الزراعي السوداني عام 1959م ،البنك الصناعي السوداني 1961م ،البنك العقاري
السوداني عام .)3(1967
 -3مرحلة تأميم المصارف (1975 – 1959م):

 -1عبد الماجد عبد اهلل حسن أحمد ،محاسبة المنشآت المتخصصة( ،الخرطوم :منشورات جامعة السودان المفتوحة،
2007م) ،ص ص .6 – 4

 -2المرجع السابق ،ص .4
 -3محمد عبد الرحمن أبو شورة وآخرون ،توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية،
(الخرطوم :بنك السودان المركزي2006 ،م) ،ص ص .11-10
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أصدرت الدولة قرار تأميم النظام المصرفي في السودان عام  1970لتحقيق األهداف
التالية(:)1
ي -ترقية الصادرات لزيادة عائدات لتحسين ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
 جذب مدخرات السودانيين العاملين خارج السودان.ج -تحسين تقديم الخدمات المصرفية في الريف السوداني.
د -إنهاء السيطرة األجنبية على رؤوس األموال الوطنية.
ه-

تمكين البنك المركزي من إصدار العملة ،وضع السياسات النقدية والتمويلية،

ورقابة المصارف.
صدر قانون تنظيم المصارف واالدخار عام  1973حيث تم بموجبه دمج مصارف
وتغير أسماء بعضها ،ونشأ مصرف االدخار السوداني لنشر الوعي االدخاري ،وتميزت هذه
المرحلة باآلتي:
ي -جميع المصارف أصبحت مملوكة للدولة.
 انخفاض عدد المصارف التجارية.ج -ظهور مصرف يتعامل مع صغار المدخرين والمستثمرين.
د -إحجام المصارف األجنبية من العمل السودان بسبب التوجه االقتصادي االشتراكي
للدولة(.)2
 -4مرحلة االنفتاح االقتصادي (1983 – 1976م):
أصدرت الدولة قانون تشجيع االستثمار لعام 1976م بهدف تحسين البيئة االقتصادية
لجذب االستثمار األجنبي والوطني ،ونتيجة لذلك تميزت هذه المرحلة من تطور النظام
المصرفي باآلتي:
ي -ظهور المصارف اإلسالمية ،بنك فيصل اإلسالمي عام 1978م كنواة أولى لتجربة
تطبيق النظام المصرفي اإلسالمي في السودان ،وشجع نجاح التجربة على إنشاء
بنك التنمية التعاوني اإلسالمي وبنك التضامن اإلسالمي والبنك اإلسالمي السوداني
عام 1983م.

 -1المرجع السابق ،ص ص .13-12
 -2المرجع السابق ،ص .14
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 عودة المصارف األجنبية عبر فتح فروع بالسودان وهي بنك أبو ظبي الوطني (أماراتي)وبنك االعتماد والتجارة الخارجية (أماراتي) عام 1976م ،سيتي بنك (أمريكي) عام
1978م ،بنك عمان المحدود (عماني) عام 1979م ،حبيب بنك (باكستاني) وبنك
الشرق األوسط (اماراتي) عام 1982م.
 -5مرحلة أسلمة المصرفي ( – 1984وحتى اآلن):

تم إعالن أسلمة النظام المصرفي في عام 1984م إستناداً على قانون المعامالت

المدنية السوداني الذي حرم التعامل بالربا أخذا وعطاءا ،فصدر قانون بنك السودان رقم ب
ي /ر ع م  11 /في  10ديسمبر 1984م الذي نص على منع التعامل بسعر الفائدة والتحول
الفوري للتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية ،وتميزت هذه المرحلة باآلتي(:)1
ي -استمرار إنشاء المصارف الخاصة وتصفية بعضها.
 دمج المصارف الحكومية.ج -تغيير أسماء بعض المصارف.
د -ظهور مصارف االستثمار كبنك الصفا لالستثمار عام 1989م ،بنك االستثمار المالي
عام 1995م وبنك القضارف لالستثمار عام 1996م.
تحول النظام المصرفي إلى التعامل بصيغ التمويل اإلسالمية في شمال

ه-

السودان بينما التعامل بالصيغ التقليدية (بسعر الفائدة) وصيغ التمويل اإلسالمية في
جنوب السودان.
يواجه النظام المصرفي اإلسالمي في السودان المشكالت التالية(:)2
 -1عدم وجود كوادر بشرية مدربة في البنوك تجمع بين المعرفة الشرعية والمعرفة االقتصادية
والمصرفية إلدارة التمويل وفق الصيغ اإلسالمية.
 -2صعوبة تطبيق بعض صيغ التمويل اإلسالمية مثل المضاربات التي تعتمد على أمانة
المضارب.

 -1علي عثمان حامد ،الرقابة المصرفية والشرعية على المصارف اإلسالمية( ،الخرطوم :شركة مطابع السودان للعملة،
د .ت) ،ص .60

-2عبد اهلل حسين محمد وآخرون ،توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية( ،الخرطوم:
بنك السودان المركزي2006 ،م) ،ص ص .98-97
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 -3تجاوز في بعض صيغ التمويل اإلسالمية مثل ظهور المرابحات الصورية لصعوبة متابعة
تطبيقها.
 -4تفاقم مشكلة التمويل المتعثر في النظام المصرفي اإلسالمي لعدم وجود فوائد تاخيرية على
العميل لعدم سداده مديونياته للبنك في المواعيد المتفق عليها.
 -5صعوبة التعامل مع المراسلين خارج السودان فيما يتعلق باالئتمان أو االقتراض من أسواق
المال المبنية على سعر الفائدة.
 -6عدم االستفادة من منتجات الهندسة المالية العالمية في مجال إدارة مخاطر التمويل ألنها
غير إسالمية.
 -7عدم التفهم لخطورة المخالفات الشرعية عند تنفيذ العمليات االستثمارية(.)1
المصارف العاملة خالل فترة الدراسة:

عدد المصارف العاملة في السودان خالل فترة الدراسة وتصنيفها في الجدول التالي:
جدول ()1/1/3
المصارف العاملة في السودان
المصارف التجارية
24

المصارف المتخصصة
3

المجموع
27

السنة
2013م

27

3

30

2014م

29

3

32

2015م

32

3

35

2012م

المصدر :إعداد الباحث من التقارير السنوية لبنك السودان المركزي2016 ،م.

يتضح للباحث من الجدول أعاله أن عدد المصارف التجارية العاملة بالسودان خالل
سنوات الدراسة زادت من  24عام 2005م إلى  32مصرف تجاري عام 2008م بنسبة زيادة
قدرها  %33نسبة للتوسع االقتصادي والتجاري في السودان ،إال أن عدد المصارف
المتخصصة ظل ثابتاً عند  3مصارف بالرغم من الحاجة إلى مصارف متخصصة أخرى
لكي تلعب دورها في خدمة الزراعة والصناعة والمجاالت األخرى والسيما بعد إنتاج السودان

 -1الصديق طلحة محمد رحمة ،التمويل االسالمي في السودان – التحديات ورؤي المستقبل( ،الخرطوم :بنك السودان
المركزي2006 ،م) ،ص .82
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للبترول والذهب وبل و االكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة وتصديرها إلى الخارج لتحسين
الميزان التجاري وتوفير العملة األجنبية.
ثانياً :بنا السودان:

في شهر فبراير عام 1960م أنشئ بنك السودان كأهم حدث في مسيرة العمل المصرفي

بالسودان ليباشر عمله كبنك مركزي ،حيث كانت هناك ثالث جهات تقوم بمهام واعمال البنك
المركزي قبل قيام بنك السودان وهي:
 -1و ازرة المالية واالقتصاد الوطني وكانت تقوم بنوع من الرقابة على المصارف العاملة
بالسودان.
 -2فرع البنك األهلي المصري وكان بمهام مصرف الدولة أو الحكومة.
 -3لجنة العملة وكانت مسئولة عن إصدار العملة في السودان بعد االستقالل وقد تكونت
في عام 1956م.
ويتولى بنك السودان السياسات المالية وتوجيه أداء الجهاز المصرفي من خالل
سياسات وتشريعات نقدية وتمويلية ،وابراز اإلنجازات التي تحقق على هذا الصعيد هي التوسع
في الجهاز المصرفي وتعميف إسالمه وتوفيق أوضاع المصارف مع إنشاء سوق الخرطوم
لألوراق المالية وصندوق ضمان الودائع ،إلى جانب خصخصة بعض المؤسسات والمشروعات
العامة.
إن الجهاز المصرفي السوداني يشتمل إلى جانب بنك السودان على المؤسسات المالية
المصرفية "وتضم المصارف بأنواعها" والمؤسسات المالية غير المصرفية "وتضم شركات
التأمين وصناديق التمويل المحلية وشركات توظيف األموال".
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ثالثاً :المؤسسات المالية المصرفية:
 -1فروع البنوا األجنبية:

يرجع تاري العمل المصرفي في السودان إلى بداية الحجم الثاني في عام 1899م،
وكان ذلك بافتتاح البنك األهلي المصري كأول بنك تجاري وذلك في عام 1903م ،وتم
إغالقه في عام 1960م ،وفي عام 1913م تم افتتاح بنك "أالنجلو اجبشيان" والذي تم تحويله
في عام 1925م إلى بنك باركيز دي أس في عام 1954م ،وبعد التأميم تغير أسمه إلى بنك
التجارة الخارجية ثم أخي ًار في عام 1975م ،تحول إلى بنك الخرطوم.

تم افتتاح فرع البنك العثماني التركي 1969م ولكن سرعان ما توقف عن العمل وفي

عام 1953م ،تم افتتاح بنك الشعب التعاوني وفي عام 1983م تم دمجه في بنك الخرطوم
وفي نفس العام 1953م تم افتتاح فرع الكريدي ليونيه الفرنسي الذي تحول إلى شركة سودانية
سميت (بنك النيلين) كأول تجربة في السودان لقيام بنك تجاري برأس مال مشترك سوداني
وأجنبي وبعد التأميم أصبح مملوكاً للدولة واحتفظ بأسمه ،وفي عام 1956م تم افتتاح البنك
العربي األردني والذي تحول إلى بنك البحر األحمر التجاري وبعد التأميم تم دمجه في بنك

النيلين في عام 1973م كأول تجربة لدمج المصرف في تاري الجهاز المصرفي ،وفي عام
 1958م قام البنك التجاري األثيوبي بافتتاح فرعه في السودان وبعد التأميم تحول إلى بنك
جوبا التجاري تم دمجه عام 1973م إلى بنك جوبا – امدرمان الجديد الذي تم ضمه إلى بنك
الوحدة عام 1975م ثم دمجه إلى بنك الخرطوم 1993م.
افتتح بنك ناشونال انقرندليز االنجليزي والذي تغير أسمه إلى بنك أمدرمان الوطني ثم
إلى بنك جوبا – امدرمان في عام 1973م (وسمى بنك الوحدة ودمج في بنك الخرطوم كما
أشرنا سابقاً) وفي عام 1976م تم افتتاح بنك أبو ظبي الوطني وفي نفس العام تم افتتاح فرع
بنك االعتماد والتجارة الدولي ثم قام بنك السودان بتجميد نشاطه في عام 1991م وتمت

تصفيته في عام 1993م .وتال ذلك في عام 1978م افتتاح بنك سيتي األمريكي ثم افتتح
فرع بنك عمان المحدود والذي تغير أسمه إلى بنك المشرق(.)1
هذا وقد شهد عام 1992م افتتاح بنك حبيب ليمتد وبنك المشرق األوسط الذي تمت
تصفيته في عام 1993م.

 -1تاج الدين إبراهيم ومحمد عثمان أحمد ،مجلة المصرفي البنك المركزي ،يونيو 1997م.
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نالحظ أنه خالل الفترة 1993 – 1899م قد تم افتتاح (أربعة عشر فرعاً أجنبياً) أمم

منها ودمج األخر كما تمت تصفية جزء منها ،وهكذا لم يتبق منها بالسودان إال أربعة بنوك
{المشرق – جيب – ستي بنك – أبو ظبي الوطني}.
 -2البنوا المشتركة{ :رأس مال وطني "عام أو خاص" مع رأس مال أجنبي}

شهد عام 1960م ثاني أهم حدث في مسيرة الجهاز المصرفي السوداني وهو قيام

البنك التجاري السوداني كأول بنك تجاري وطني وقد احتفظ باسمه دون تقيد بعد التأميم ثم
تم شراؤه من قبل بنك المزارع في عام 1978م افتتح البنك السوداني لالستثمار والذي تغير
أسمه إلى البنك العالمي السوداني في عام 1981م ثم مرة أخرى إلى البنك السوداني الفرنسي
عام 1993م .كما شهد عام 1978م أعظم ثالث حدث في تاري الجهاز المصرفي السوداني
وهو قيام تجربة المصارف اإلسالمية وذلك بافتتاح بنك فيصل اإلسالمي كأول بنك إسالمي
سوداني ،وفي عام 1981م تم افتتاح البنك األهلي السوداني ،كما شهد عام 1982م افتتاح
البنك الوطني للتنمية الشعبية إلى جانب افتتاج البنك القومي لالستيراد والتصدير عام 1983م
والذي تم دمجه في بنك الخرطوم عام 1993م ،وفي نفس العام تم قيام بنك التضامن اإلسالمي
السوداني وبنك النيل األزرق.
كما شهدت األعوام 1986م – 1988م – 1990م افتتاح كل من البنك السوداني
السعودي وبنك العمال الوطني وبنك الشمال على التوالي وفي عام 1992م تم افتتاج بنك
المزارع للتنمية الريفية وفي نفس العام أيضا افتتح بنك الثروة الحيواني وبنك أمدرمان الوطني
وفي عام 1994م أنشئ بنك أيفوري ،وبنهاية عام 1995م تحول بنك الصفا لالستثمار
واالئتمان (انشأ عام 1994م كأول تجربة لبنك استثماري بالسودان) ليعمل كبنك تجاري كما
أنشأ في نفس العام 1995م بنك القضارف لالستثمار كأول تجربة لقيام بنك استثمار والئي
في السودان.
من خالل ما عرضاه في هذه الفترة 1900م – 1995م نالحظ أن البنوك المشتركة
كانت عشروم بنكاً ثم دمج البنك القومي للتصدير االستيراد في بنك الخرطوم ليصبح عدد
البنوك المشتركة حالياً تسعة عشر مصرفاً(.)1

 -3بنوا القطاع العام:

 -1المرجع السابق.
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هي بنك حكومية مملوكة بالكامل للقطاع العام وهي مجموعة بنك الخرطوم وتشمل
كل من بنك الوحدة والبنك القومي للتصدير واالستيراد باإلضافة للبنوك األخرى التي تم دمجها
إلى بنك الخرطوم وذلك بهدف تقوية رأس مال البنك ليوافق برنامج تكيف األوضاع والقدرة
على المنافسة محلياً وعالمياً.

مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية وتشمل جميع البنوك التي دمجت في بنك

النيلين باإلضافة إلى البنك الصناعي السوداني الذي افتتح في عام 1961م للمساعدة في
إنشاء المؤسسات الصناعية الخاصة بالسودان ومن ثم دمج في بنك النيلين عام 1993م.
 -4البنوا المتخصصة:
أنشئ البنك الزرالعي السوداني عام 1959م لتمويل الزراعة ودعم العمل المصرفي به
عام 1990م بينما تم إنشاء البنك العقاري السوداني في عام 1967م لتقديم الفروض إلنشاء
المباني واستقطاب المدخرات باإلضافة إلى تمويل اإلسكان وتحول أيضاً إلى العمل المصرفي

في جميع فروعه عام 1990م وفي عام 1974م تم افتتاح بنك االدخار السوداني بغرض

تجميع المدخرات وفي يناير 1996م تغير أسمه إلى مصرف االدخار والتنمية االجتماعية
وآلت ملكيته من بنك السودان إلى و ازرة التخطيط االجتماعي.
كانت البنوك المتخصصة في السابق أربعة بنوك دمج منها البنك الصناعي في
مجموعة بنك النيلين لتصبح حالياً ثالثة بنوك هي ما ذكرناه ،وهكذا نجد أن الجهاز المصرفي
اآلن يتكون من أربعة وعشرون بنكاً تجارياً وثالثة بنوك متخصصة باإلضافة إلى بنك
القضارف لالستثمار وبنك السودان.

 -5بنوا القطاع الخاص:

أ -بنا الصفا لالستثمار واالئتمان 1993م:
حقق بنك الصفا لالستثمار واالئتمان منذ افتتاحه في عام 1993م انطالقه طيبة
وتواجد ملموساً في السوق المصرفي السوداني الذي يشهد تنافسا قوياً بين البنوك العاملة فيه

ورغم الفترة الزمنية القصيرة التي مضت على مباشرته في تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة،

فقد ظهرت بصماته واضحة على خارطة المصارف السودانية وأسهم في جزء كبير من موارده
في شتى ضروب االستثمار وخاصة في المشاريع الزراعية والصناعية وفتح تسهيالت ائتمانية
لمشاريع تساهم بفعالية في دعم وتطوير االقتصاد السوداني في مشاريع البنية إيماناً منه

بأهمية دورها المباشر في رفع التنمية االقتصادية في البالد.
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ب -بنا امدرمان الوطني 1993م:
تبلورت فكرة تأسيس بنك امدرمان الوطني في عام 1993م نتيجة أفكار ومصالح
اقتصادية واجتماعية فتأسس البنك براسمال مبدئي بلغ  1.8مليار جنيه حتى وصل عام
 1997م  7.6مليار ،وتميزت إنجازاته في األعوام الماضية بتقديم مضطرد في األداء والتوسع
في النشاط واستطاع أن يستقطب المزيد من الموارد عن طريق كسب ثقة المهور والشركات
والعمل على زيادة حصته من السوق المصرفي ،ويسعى اللبنك منذ تأسيسه نحو تقديم الخدمات
المصرفية المتنوعة الحديثة وبما يتالئم ومتطلبات السوق المحلية كما يقوم البنك بتمويل
العمليات االستثمارية بمختلف أحجامها وينتج البنك تسهيالت تمويلية في مجال التجارة
الخارجية كما يساهم البنك مساهمة فعالة في تمويل القطاعات اإلنتاجية تمويالً مباش اًر أو

من خالل شركاته كما يساهم في مشاريع قومية وذلك لخدمة أغراض التنمية بالبالد ويشارك

أيضاً في تمويل محفظة تنمية الواليات الجنوبية.

ج -بنا الثروة الحيوانية:

بنك الثروة الحيوانية شركة مساهمة عامة جاء إنشالؤها تنفيذاً لتوصيات مؤتمر

اإلستراتيجية القومية الشاملة في البالد للعشر سنوات (1992م – 2002م) والتي ترمي في
أهدافها إلى زي ادة أعداد الثروة الحيوانية إلى ثالث أضعاف وزيادة الصادر منها إلى عشرين
ضعفاً في إطار تحقيق األمن الغذائي ليس للسودان فحسب وانما للوطن العربي عامة.

انطالقاً من أهمية هذه األهداف تمت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه في أبريل

1992م وبعد عام هدف بنك السودان على مزاولته العمل المصرفي بعد استيفائه الشروط
المطلوبة وتم افتتاحه رسمياً في 1993/5/18م  ،ويقوم البنك بجميع األعمال المصرفية مع
خصوصية خدمة قطاع الثروة الحيوانية ويعتمد في تكويل نشاطه على المصادر التالية:
 مصادر ذاتية تشمل رأس المال واالحتياجات واألرباح غير الموزعة. مصادر أخرى تشمل الودائع واألرصدة الدائنة والمخصصات.د -أيفوري بنا:
تأسس البنك عام  1994م على يد نخبة من رجال األعمال في القطاع الخاص
السوداني إضافة إلى مساهمة الحكومة االتحادية والواليات الجنوبية.
يسهم البنك في دعم التنمية االقتصادية في جنوب السودان وتقديم الخدمات المصرفية
للواليات الجنوبية وذلك من خالل تقديم جميع الخدمات المصرفية من قبول للودائع وفتح
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اعتمادات واصدار خطابات الضمان واستبدال العمالت األجنبية إضافة غلى تمويل عم ليات
الصادر في مجال االستثمار إضافة إلى االستيراد وتمويل صغار الموارعين والحر فيين وفقاً

لقانون االستثمار في السودان.

هذا ويقوم البنك اآلن بتنفيذ خطة بناء وفتح فروع جديدة وهي فروع جوبا وملكال
وواو.
رابعاً :المؤسسات المالية لير المصرفية:

لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية عدة جهات من ضمنها سوق الخرطوم

لألوراق المالية الذي أنشئ عام 1994م ،ويشتمل على تسعة وعشرون شركة مساهمة عامة
ويهدف إلتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليساهم في تمويل المشروعات باإلضافة لتنظيم
ومراقبة إصدار وتسويق األوراق المالية وغير ذلك من األهداف وقد زاول عمله في أكتوبر
1995م.
كما انشأت مقاصة للنقد األجنبي ألول مرة بالسودان وزاولت عملها في يناير من نفس
العام باإلضافة إلى معهد الدراسات المصرفية التي تم ترفيعه ليكون المعهد العالي للدراسات
المصرفية كما تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في
مارس 1992م باإلضافة إلى صندوق ضمان الوديعة المصرفية والذي بدأ التفكير فيه في
النصف األول من الثمانينات ،ولكن لم يتواصل الجهد ،وعندما زادت الحاجة إلى تدعيم الثقة
في الجهاز المصرفي تجدد النشاط وتم تعيين إدارة تنفيذية للمشروع ،ومن أغراضه:
 -1ضمان الودائع المصرفية المضمونة وفق أحكام القانون.
 -2حماية حقوق المودعين واستقرار وسالمة المصارف وتدعيم الثقة بها.
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أسلمة النظام المصرفي السوداني:
صدر في سبتمبر 1983م قرار يمنع جميع المصارف في السودان من التعامل بسعر
الفائدة على الودائع والفروض ،وألزمت المصارف بالتعامل مع وفق الصيغ اإلسالمية للتمويل
بدالً عن ذلك ،وفي عام 1994م تمت أسلمت جميع المصارف وقد تعمقت هذه الفكرة في

عام 1989م وذلك بالتعاون بين المصرف المركزي واتحاد المصارف السودانية حتى تستطيع
المصارف أن تقوم بدور أكبر في عملية أسلمة كل النظام المصرفي االقتصادي بالقطاعات

األخرى.
وقد ظهرت بعض السلبيات خالل تطبيق هذا النظام في المصارف ويتم ضبطها عن
طريق ورل العمل والندوات لتعميق مفهوم األسلمة.
ان األسلمة تطبق على الصعيد القومي الشامل وأن غير المسلم ال يجد مشكلة في
التعامل بالنظام المالي اإلسالمي باإلضافة إلى أن المصارف األجنبية العاملة بالسودان تعمل
بالنظام اإلسالمي وصيغه.
التوسع الجغرافي للمصارف:
يعتبر السودان أحد أكبر الدول األفريقية مساحة ويتكون من نظام فدرالي من ست
وعشرون والية ،وعليه فقد اخذت المصارف في الفترة األخيرة تعمل على تكثيف انتشار فروعها
بدال عن التمركز في بعض المناطق الرئيسية والمدن الكبيرة مما يساعد على انتشار وايصال
الخدمات المصرفية إلى أغلبية شرائح المجتمع لتوسيع قاعدة الودائع وتأمين السيولة لخدمات
التمويل المتزائدة في مختلف القطاعات خاصة الزراعة فنجد أن عدد الفروع ارتفع من 335
فرعاً في عام 1989م إلى  667فرعاً في عام 1996م بزيادة نسبتها  %99وحصل توسع في
أواسط البالد وغربها وتبقت مشكلة الواليات الجنوبية بسبب ظروف الحرب.

أيضا تم إنشاء مصارف قطاعية كثير (بنك المزارع ) ومصر (القضارف) إلى جانب
خصخصة بعض المصارف (االدخار) مما ساعد على ارتفاع الودائع وعدد المودعين إذ
ارتفع الحجم من  361مليار جنية في عام 1989م إلى  4316مليار جنية في عام 1996م.

خامساً :تجربة السودان في تطبيق الحوكمة:
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لبنك السـ ــودان المركزي دور كبير وبارز في مجال الضـ ــبط المؤس ـ ـسـ ــي للمؤس ـ ـسـ ــات
المالية الحوكمة وفي محاربة الفساد االقتصادي واإلداري وذلك بتحديد دور مجالس اإلدارات
وفصـ ـ ـ ـ ـ ــل مهامهم عن اإلدارة التنفيذية ،لمنع اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام النفوذ في الق اررات لتسـ ـ ـ ـ ـ ــيير العمل،
وااللتزام المؤس ـ ـ ــس بالس ـ ـ ــلوكيات والممارس ـ ـ ــات المهنية الس ـ ـ ــليمة واآلمنة مع االلتزام بالقوانين
واللوائح والضـ ـ ـوابط الرقابية اإلشـ ـ ـرافية ،كذلك دور بنك الس ـ ــودان المركزي بتولي مهام اللجان
المتعاونة مع البنك الدولي لتقييم الوض ـ ـ ـ ــع االقتص ـ ـ ـ ــادي وابراز الش ـ ـ ـ ــفافية المالية للدولة بغية
الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على تقييم جيد لرفع الحظر االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي على السـ ـ ـ ـ ـ ــودان (قائمة الدول الراعية
لةرهاب) بخص ـ ـ ــوص التجربة الس ـ ـ ــودانية في تطبيق الحوكمة نس ـ ـ ــتعرض ـ ـ ــها كما أوردها أحد
الباحثين كاآلتي(:)1
 .1أصـ ـ ــدرت وحدة التحريات المالية التابعة لبنك السـ ـ ــودان المركزي عدد من اللوائح المنبثقة
من قانون مكافحة غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال وتمويل اإلرهاب بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفافية المالية (تقارير
المراجعين القانونيين) بأن يبرز التقرير موقف المؤسسة المالية المراجعة بواسطة المراجع
القانوني جانب مكافحة غسل األموال واألنشطة الفاسدة صراحاً.

 .2إلزم بنك السـودان المركزي المصـارف العاملة في الدولة بتسـمية مسـئول االلتزام وهو يقوم
بدور المشـ ـ ـ ـ ـ ــرف المشـ ـ ـ ـ ـ ــار إليه في بازل  11البند (المعيار  )15وذلك لتحقيق الضـ ـ ـ ـ ـ ــبط
المؤسسي والرقابة الوقائية في المصارف وتتمثل مهامه في اآلتي:
أ.

التنسـ ـ ـ ــيق بين موظف االلتزام وادارة المصـ ـ ـ ــرف التنفيذية ومجلس اإلدارة وفيما يخص

رفع التقارير والبيانات لبنك السودان المركزي.
ب .يقوم مس ـ ـ ــئول االلتزام بتحديد وتقييم مخاطر االلتزام التي واجهت المص ـ ـ ــرف ووض ـ ـ ــع
الخطط الالزمة للحد منها ورفع تقرير إلى مجلس اإلدارة بذلك.
ج .يقوم بإخطار اإلدارة العليا للمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف في حالة ظهور أي مخالفات أو إخالل بتنفيذ
القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل المصرفي.
د.

عدم تعارض المسئوليات الموكلة لممثلي اإلدارات مع مسئوليات االلتزام اإلضافية.

ه .يتمتع مسئول االلتزام بحرية الوصول لكافة المعلومات المالئمة المتعلقة بأداء واجبه.
و .إن يكون لديه اإللمام بالقوانين واللوائح والتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات والمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات المتعلقة بالعمل
 -1ي .د محمد ف ح عثد الحليم ،معايير الخدماا المالية اإلوررربمية في إل بالل لمكافحة الف ررراد ،مؤتم دور المصقققارف
الع رية في مكافحة الفساد ،الداه ة :من  20 -19يونيو 2011م ،ص.10
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المصرفي.
ز .أن تعمل اإلدارة التنفيذية العليا بالمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف على وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وادارة االلتزام والتنوير به
والتأكد من تطبيقها بواسطة كافة المستويات اإلدارية والتنفيذية.
 .3دور بنك السـ ـ ـ ـ ــودان المركزي في التقليل من المخاطر المصـ ـ ـ ـ ــرفية ومن أبرزها التمويل،
حيث تؤثر هذه المخاطر س ـ ـ ـ ــلباً على الس ـ ـ ـ ــيولة وكفاية رأس المال والربحية للمص ـ ـ ـ ــارف

وقدرتها على تحقيق أهدافها ومقدرتها على مواص ـ ـ ـ ــلة أو تطوير الحدود المس ـ ـ ـ ــموح بها،

وفشـ ــل المصـ ــرف في إدارتها بصـ ــورة جيدة ،ومن ثم خروجه من السـ ــوق إذا تفاقمت ولم
تتوفر إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمة لها لذلك يجب على إدارة المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف قبل الدخول في أي عملية
تمويلية إتباع أس ـ ــس وضـ ـ ـوابط س ـ ــليمة وواض ـ ــحة لمنح التمويل ،مع إجراء تقييم ش ـ ــامل
لمخاطر العميل وذلك من خالل إجراء د ارســة الحرص الواجب للعميل بغرض الحصــول
عل ى المعلومات الكافية عن العميل والتعرف عليه عن قرب من حيث المالئمة المالية
والسمعة والنزاهة تاريخه ومقدرته على السداد ووضعه القانوني ومدى تحمله لاللتزامات،
خبرته التجارية والظروف المحيطة بنشـ ــاطه ،كذلك سـ ــالمة وكفاية الضـ ــمانات ،الغرض
من التمويل ومصـ ـ ــادر السـ ـ ــداد ،ومكان وممارسـ ـ ــة النشـ ـ ــاط والتركيز على العمالء الذين
لديهم أكثر من واجهة واحدة لتجنب مخاطر تركيز التمويل في عمالء محددين.
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المبحث الثاني
تحليل البيانات واختبار الفرضيات
تخطيط الدراسة الميدانية الهدف منها تحديد محتوى الدراسة الذى يحقق اهدافها واثبات
فرضياتها وذلك من خالل تحديد محتويات الدراسة ومصادر المعلومات واسلوب جمعها من
المصادر الميدانية .
أوالً :إجراءات الدراسة الميدانية:
مجتمع وعينة البحث:

يتكون مجتمع البحث من عينة من العاملين بالمصارف السودانية والجهات ذات الصلة،

تم اختيار عينة ميسرة للباحث من ( )210مفردة من ذوي االختصاص.
االستبانة الموزعة والمستلمة لمجتمع البحث:
األداة المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي االستبانة ،فقد تم توزيع ()210
استمارة استبانة على مجتمع البحث لعينة طبقية قصدية من عينة من العاملين بالمصارف
السودانية والجهات ذات الصلة ،الجدول ( )1/2/4يبين عدد االستبانة الموزعة والمستلمة
للمجتمع.
جدول ()1/2/4
االستبانات الموزعة والمستلمة
عينة البحث

االستبانة الموزعة

االستبانة المستلمة

النسبة المئوية

العاملين بالمصارف السودانية

210

198

%94.29

المجموع

210

198

%94.29

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
يوضح الجدول ( )1/2/4عدد االستبانة الموزعة والمستلمة التي أجري عليها التحليل

وبلغت نسبة االستجابة ( )%94.29وهذا يدل على أن اغلب االستبانات التي وزعت تم
استالمها ،هذه النسبة كافية إلجراء االختبارات اإلحصائية والحصول على نتائج تعمم علي
مجتمع البحث المعني.
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األساليب اإلحصائية الوصفية:
تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على ق اررات عامة عن
خصائص ومالمح تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعه وقد تضمنت األساليب التوزيع التكراري
إلجابات الوحدات المبحوثة .
المنوال:
تم اسـ ــتخدام مقياس المنوال ليعكس اتجاه إجابات عبارات الد ارسـ ــة حيث تم إعطاء الوزن
 5لعبارة أوافق بشـ ـ ـ ــدة والوزن  4لعبارة أوافق والوزن  3لعبارة محايد والوزن  2لعبارة ال أوافق
والوزن  1لعبارة ال أوافق بشدة.
استخدام اختبار (كاي تربيع):
الختبار الداللة اإلحص ـ ــائية لفرض ـ ــيات الد ارس ـ ــة تم اس ـ ــتخدام هذا االختبار عند مس ـ ــتوى
معنوية  %5ويعنى ذلك انه إذا كانت قيمة مربع كاي المحسوبة عند مستوى معنوية اقل من
 %5يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل (فرض الد ارســة) صــحيحا .أما إذا كانت قيمة
مربع كاي عند مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنوية اكبر من  %5فذلك معناه قبول فرض العدم وبالتالي يكون
الفرض البديل(فرض الدراسة) ليس صحيح.
الطريقة المستخدمة في تحليل البيانات:
تم تحليل البيانات اإلحصـ ـ ــائية بواسـ ـ ــطة الحاسـ ـ ــب اآللي وذلك باسـ ـ ــتخدام برنامج الحزمة
اإلحص ـ ـ ـ ــائية للعلوم االجتماعية (Statistical Package for Social Sciences )SPSS
واالختبار المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الختبار فرضـ ـ ـ ـ ـ ــيات الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة هو اختبار(كا(2س)) Chi- Square
Testعند مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوي معنوية ( %5 )Significantكما هو متبع في العلوم االجتماعية .يقوم
االختبار على أسـ ـ ــاس أنه إذا كانت قيمة كا(2س) المحسـ ـ ــوبة من االسـ ـ ــتبانات عند مسـ ـ ــتوى
معنويــة  %5أو درجــة ثقــة  %95إذا كــانــت أكثر من قيمتهــا في جــدول توزيع(كــا(2س)) أو
(مسـ ـ ـ ــتوى المعنوية المحسـ ـ ـ ــوب من البيانات أقل من  )%5عندئذ يرفض فرض العدم ويكون
الفرض البديل(فرض الدراسة) صحيحاً ،إما إذا كانت قيمة(كا(2س)) المحسوبة من االستبانة

عن ــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنوي ــة  %5أو درج ــة ثق ــة  %95إذا ك ــان ــت أق ــل من قيمته ــا في ج ــدول
توزيع(كا(2س)) أو (مس ـ ـ ـ ـ ــتوى المعنوية المحس ـ ـ ـ ـ ــوب من البيانات أكثر من  )%5عندئذ يقبل
فرض العدم ويكون الفرض البديل(فرض الدراسة) ليس صحيحاً.
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تصميم استمارة الدراسة الميدانية:
من اجل الحصـ ــول على المعلومات والبيانات األولية لهذه الد ارسـ ــة تم تصـ ــميم االسـ ــتبانة
بهدف معرفة دور لجان المراجعة في ظل حوكمة الشطططططططططركات و ااثرها على جودة التقارير
المالية ،واالسـ ـ ـ ـ ــتبانة هي من الوسـ ـ ـ ـ ــائل المعروفة لجمع المعلومات الميدانية وتتميز بإمكانية
جمع المعلومات من مفردات متعددة من عينة الدراسة ويتم تحليلها للوصول للنتائج المحددة.
اتبع الباحث خالل عملية بناء أداة الدراسة الخطوات التالي:
 -1الرجوع إلى األدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.
 -2عرض أداة الدراسة بصورتها األولية على األستاذ المشرف على الدراسة ،كما تم
االستفادة من خبرات وتجارب بعض المختصين كمحكمين حيث طلب منهم إبداء
أرائهم واصدار أحكامهم على األداء من حيث مدى اتساق الفقرات مع فرضيات الدراسة
وفى ضوء مالحظاتهم (راجع ملحق رقم ( ،))2وتم ما يلي:
أ .حذف الفقرات التي اقترح حذفها
ب .تعديل بعض الفقرات واعادة صياغتها لتعطى المدلول المقصود منها.
حاول الباحث في صـياغة عبارات االسـتبانة مراعاة الحيادية الممكنة والمسـتويات الثقافية
للمستقصى منهم باالبتعاد عن المعاني التي يصعب فهمها أو يلتبس معناها متجنبا العبارات
المحرجة.
وبناءاً على ذلك تم تصــميم اســتمارة االســتقصــاء لتفي بالغرض المطلوب لمجتمع الد ارســة

والعينة المختارة وفق اسلوب احصائي ،وبعدها تم إعداد االستبانة في صورتها النهائية.
اختبار درجة مصداقية البيانات:

ثبات االختبار بان يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم أكثر من مرة واحدة
تحت ظروف مماثلة .ويعني الثبات أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أنه إذا ما طبق إختبار ما على مجموعة من
األفراد ورصـ ـ ــدت درجة كل منهم ثم أعيد تطبيق االختبار نفسـ ـ ــه على المجموعة نفسـ ـ ــها وتم

الحصـ ــول على الدرجة نفسـ ــها يكون اإلختبار ثابتاً تماماً .كما يعرف الثبات أيض ـ ـاً بأنه مدى

الدقة واالتس ـ ــاق للقياس ـ ــات التي يتم الحص ـ ــول عليها مما يقيس ـ ــه االختبار .ومن أكثر الطرق
استخداماً في تقدير ثبات المقياس هي:

 -1طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان-براون.
 -2معادلة ألفا-كرونباخ.
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 -3طريقة إعادة تطبيق االختبار.
 -4طريقة الصور المتكافئة.
 -5معادلة جوتمان.
الختبار مدى توافر الثبات واالتسـ ـ ـ ــاق الداخلي بين اإلجابات على العبارات تم احتسـ ـ ـ ــاب
معامل المص ـ ـ ـ ــداقية ألفا كرنباخ (  ) Alpha- cronbachوتعتبر القيمة المقبولة إحص ـ ـ ـ ــائيا
لمعامل ألفا كرنباخ  .%60وقد تم إجراء اختبار المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقية على إجابات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجيبين
لالستبانة لجميع محاورها.
أما الصـ ـ ــدق فهو أيض ـ ـ ـاً مقياس يسـ ـ ــتخدم لمعرفة درجة صـ ـ ــدق المبحوثين من خالل

إجاباتهم على مقياس معين ،ويحسـ ـ ـ ـ ـ ــب الصـ ـ ـ ـ ـ ــدق بطرق عديدة أسـ ـ ـ ـ ـ ــهلها كونه يمثل الجذر
التربيعي لمعامل الثبات .وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح.

في هذه الد ارسـ ــة تم اسـ ــتخدام طريقة التجزئة النصـ ــفية لحسـ ــاب ثبات المقياس ،حيث يتم
فصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إجابات أفراد عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على العبارات ذات األرقام الفردية عن إجاباتهم على
العبارات الزوجية ،ومن ثم حس ــب معامل ارتباط بيرس ــون بين إجاباتهم على العبارات الفردية
والزوجية وفق الصيغة اآلتية:

()1

(مجـ س)×(مجـ ص)
مجـ (س×ص) –
ن
ر=
(مجـ

(مجـ

س)2

مجـ س-2

ص)2

مجـ ص- 2
ن

ن

حيث:
ر :معامل ارتباط بيرسون.
ن :حجم العينة.
( )1د .عدنان بن ماجد وآخرون ،مبادى االحصاء واالحتماالت( ،الرياض :مطابع جامعة الملك سعود1991 ،م) ،ص 129
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مجـ س :مجموع درجة اإلجابات على العبارات الفردية.
مجـ ص :مجموع درجة اإلجابات على العبارات الزوجية.
مجـ س :2مجموع مربعات درجة اإلجابات على العبارات الفردية.
مجـ ص :2مجموع مربعات درجة اإلجابات على العبارات الزوجية.
مجـ (س× ص) :مجموع حاصل ضرب درجة اإلجابات على العبارات الفردية في اإلجابات
على العبارات الزوجية.
وأخي اًر حسب معامل الثبات وفق معادلة سبيرمان-براون بالصيغة اآلتية:
×2ر

معامل الثبات =
+1ر
أما معامل الثبات فهو يمثل الجذر التربيعي لمعامل المصـ ـ ــداقية ألفا كرنباخ ،ويتراوح كل
من الص ــدق والثبات بين الص ــفر و  ،%100فكلما كانت النتيجة قريبة إلى  %100دل ذلك
على الثبات والصـ ـ ـ ــدق العاليين في إجابات أفراد عينة الد ارسـ ـ ـ ــة .الجدول رقم ( )2/2/4يبين
معامل الصدق والثبات لعبارات االستبانة
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جدول ()2/2/4
معامل المصداقية ألفا كرنباخ والثبات لعبارات االستبانة
البيان

معامل المصداقية ألفا
كرنباخ

معامل الثبات

لعبارات الفرضية االولى

0.905

0.9513

لعبارات الفرضية الثانية

0.933

0.9659

لعبارات الفرضية الثالثة

0.955

0.9772

لجميع عبارات االستبانة

0.959

0.9793

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
بلغ معامل المصــداقية ألفا كرنباخ في إجابات أفراد عينة الد ارســة على عبارات االســتبانة
( )%95.9فيما بلغ معامل الثبات ( ،)%97.93وتشــير هاتان القيمتان إلى الثبات والصــدق
الكبيرين في إجابات أفراد عينة الد ارســة بما يؤدي إلى الثقة والقبول بالنتائج التي ســتخرج بها
هذه الد ارســة ،مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الد ارســة وتحليل
نتائجها.
التحليل الوصفي لبيانات الدراسة الميدانية

اوالً التحليل الوصفي للبيانات الشخصية
شملت عينة الدراسة االتي:

 .1االفراد من مختلف الفئات العمرية (أقل من  30سنة 30 ،وأقل من  40سنة 40 ،سنة
وأقل من  50سنة 50 ،سنة فأكثر).
 .2االفراد من مختلف المؤهالت العلمية (بكالوريوس ،دبلوم عالي ،ماجستير ،دكتوراه،
اخرى).
 .3االفراد من مختلف التخصصات العلمية (محاسبة ،محاسبة والتمويل ،محاسبة تكاليف
ادارية ،إدارة اعمال ،اقتصاد دراسات مصرفية ،نظم معلومات ،االحصاء ،تامين،
اخرى).
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 .4االفراد من مختلف المؤهل المهني (زمالة المحاسبين القانونين البريطانية ،زمالة
المحاسبين القانونين االمريكية ،زمالة المحاسبين القانونين العربية ،زمالة المحاسبين
القانونين السودانية ،اخرى ،ال يوجد).
 .5االفراد من مختلف الوظائف (مدير عام ،مدير فرع ،مدير ادارة ،مدير مالي ،محاسب،
رئيس قسم ،اخرى).
 .6االفراد من مختلف سنوات الخبرة (اقل من  5سنوات ،من  5سنوات واقل من 10
سنوات ،من  10سنوات واقل من  15سنة ،من  15سنة واقل من  20سنة 20 ،سنة
فاكثر).
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ثانياً :تحليل البيانات:

 .1توزيع المبحوثين حسب العمر:
سـ ـ ـ ــئل المسـ ـ ـ ــتقصـ ـ ـ ــى منهم عن العمر ،وقد حددت لهم ( )4خيارات .الجدول ( )3/2/4والشـ ـ ـ ــكل رقم
( )1/2/4يوضحان إجابات المستقصى منهم عن هذا المتغير:
جدول ()3/2/4

التوزيع التكراري الجابات افراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
التكرار

النسبة المئوية

العمر
أقل من 30سنة

10

5.1

 30سنة و أقل من 40سنة

67

33.8

 40سنة وأقل من 50سنة

80

40.4

 50سنة فأكثر

41

20.7

198

%100.00

المجموع

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
شكل ()1/2/4

شكل بياني الجابات افراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
يتضــح من الجدول ( )3/2/4والشــكل رقم ( )1/2/4ان اغلب افراد العينة من الفئة العمرية ( 40ســنة

واقل من  50سـ ـ ــنة) بتكرار بلغ ( )80فرداً ،تلتها االفراد من الفئة العمرية ( 30سـ ـ ــنة واقل من  40سـ ـ ــنة)

بتكرار بلغ ( )67فرداً ،تلتها االفراد من الفئة العمرية ( 50س ـ ــنة فاكثر) بتكرار بلغ ( )41فرداً ،اخي اًر تلتها

االفراد من الفئة العمرية (اقل من  30سنة) بتكرار بلغ ( )10افراد.

يتضـ ـ ــح للباحث بان االفراد من الفئة العمرية المتوسـ ـ ــطة والكبيرة المؤثرون لبيان المؤثرون والمتأثرون

حول دور لجان المراجعة فى ظل حوكمة الشـ ــركات و اثرها فى جودة التقارير المالية ،تمثل نسـ ــبة %95
وهذا يدل على أن أغلبية المبحوثين من ذوي الخبرة.
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 .2توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي
س ــئل المس ــتقص ــى منهم عن المؤهل العلمي ،وقد حددت لهم ( )6خيارات .الجدول ( )4/2/4والش ــكل
رقم ( )2/2/4يوضحان إجابات المستقصى منهم عن هذا المتغير.
جدول ()4/2/4

التوزيع التكراري الجابات افراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس

60

30.3

دبلوم عالي

11

5.6

ماجستير

93

47.0

دكتوراه

32

16.2

أخري

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
شكل ()2/2/4

شكل بياني الجابات افراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
يتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول ( )4/2/4والش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل رقم ( )2/2/4ان اغلب أفراد العينة تحص ـ ـ ـ ـ ـ ــلوا على درجة

الماجس ـ ـ ــتير بتكرار بلغ ( )93فرداً ،تلتها األفراد الذين تحص ـ ـ ــلوا على درجة البكالوريوس بتكرار بلغ ()60

فرداً ،تلتها األفراد الذين تحصـ ـ ــلوا على درجة الدكتوراه بتكرار بلغ ( )32فرداً ،تلتها األف ارد الذين تحصـ ـ ــلوا
على درجة الدبلوم العالي بتكرار بلغ ( )11فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين تحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوا على درجات اخرى

بتكرار بلغ فردين.

يرى الباحث ان كل افراد العينة مؤهلين اكاديمياً بنس ـ ـ ـ ـ ــبة  %70وذلك الرتفاع حص ـ ـ ـ ـ ــيلة االفراد الذين

تحصلوا على درجات علمية بما يسهم الى طرح وابداء اراء علمية سليمة.

198

 .3توزيع المبحوثين حسب التخصص العلمي:
ســئل المســتقصــى منهم عن التخصــص العلمي ،وقد حددت لهم ( )9خيارات .الجدول ( )5/2/4والشــكل رقم

( )3/2/4يوضحان إجابات المستقصى منهم عن هذا المتغير.

جدول ()5/2/4
التوزيع التكراري الجابات افراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي
التكرار

النسبة المئوية

التخصص العلمي
محاسبة

36

18.2

محاسبة ونمويل

89

44.9

محاسبة تكاليف

11

5.6

ادارة اعمال

14

7.1

اقتصاد

27

13.6

نظم معلومات

6

3.0

االحصاء

4

2.0

تأمين

4

2.0

اخرى

7

3.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
شكل ()3/2/4
شكل بياني الجابات افراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م

يتضـ ــح من الجدول رقم ( )5/2/4والشـ ــكل رقم ( )3/2/4ان اغلب أفراد العينة متخص ـ ـصـ ــون في المحاسـ ــبة

والتمويل بتكرار بلغ ( ) 89افراد ،تلتها األفراد المتخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــون في المحاس ـ ـ ــبة بتكرار بلغ ( )36فرداً ،تلتها األفراد

المتخصصون في االقتصاد بتكرار بلغ ( )27فرداً ،تلتها األفراد المتخصصون في ادارة االعمال بتكرار بلغ ()14

فرداً ،تلتها األفراد المتخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــون في تخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــات محاسـ ـ ـ ـ ــبة التكاليف بتكرار بلغ ( )11فرداً ،تلتها األفراد

المتخص ـ ـ ـصـ ـ ــون في تخص ـ ـ ـصـ ـ ــات اخرى بتكرار بلغ ( )7افراد ،تلتها األفراد المتخص ـ ـ ـصـ ـ ــون في تخصـ ـ ــص نظم

معلومات بتكرار بلغ ( )6افراد ،اخي اًر تلتها األفراد المتخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــون في االحصـ ـ ـ ــاء والتامين بتكرار بلغ ( )4افراد

لكليهما .يرى الباحث ان اغلب افراد العينة متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــون اكاديمياً بنس ـ ـ ــبة  %78وذلك الرتفاع حص ـ ـ ــيلة االفراد
المؤثرون والمتأثرون حول دور لجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات و اثرها فى جودة التقارير المالية.

 .4توزيع المبحوثين حسب المؤهل المهني:
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س ــئل المس ــتقص ــى منهم عن المؤهل المهني ،وقد حددت لهم ( )6خيارات .الجدول ( )6/2/4والش ــكل
رقم ( )4/2/4يوضحان إجابات المستقصى منهم عن هذا المتغير.
جدول ()6/2/4

التوزيع التكراري الجابات افراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل المهني
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل المهني
زمالة بريطانية

2

1.0

زمالة امريكية

3

1.5

زمالة عربية

13

6.6

زمالة سودانية

34

17.2

اخرى

13

6.6

ال يوجد

133

67.2

198

%100.00

المجموع

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
شكل ()4/2/4

شكل بياني الجابات افراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهني

المصدر :اعداد الباحث ،بيانات االستبانة2016 ،م
يتضـح من الجدول ( )6/2/4والشـكل رقم ( )4/2/4ان اغلب أفراد العينة لم يتحصـلوا على اي مؤهل

مهني بتكرار بلغ ( )133فرداً ،تلتها األفراد الذين تحصـ ــلوا على الزمالة السـ ــودانية بتكرار بلغ ( )34فرداً،
تلتها األفراد الذين تحص ــلوا على الزمالة العربية زماالت اخرى بتكرار بلغ ( )13فرداً لكليهما ،تلتها األفراد

الذين تحص ــلوا على الزمالة االمريكية بتكرار بلغ ( )3افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين تحص ــلوا على الزمالة

البريطانية بتكرار بلغ فردين.

يرى الباحث ان العينة غطت كافة األطراف المهنية المؤثرة والمتأثرة بلجان المراجعة فى ظل حوكمة

بنسبة  .%52الشركات و اثرها فى جودة المعلومات.

 .5توزيع المبحوثين حسب المركز الوظيفي:
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ســئل المســتقصــى منهم عن المركز الوظيفي ،وقد حددت لهم ( )8خيارات .الجدول ( )7/2/4والشــكل
رقم ( )5/2/4يوضحان إجابات المستقصى منهم عن هذا المتغير.
جدول ()7/2/4

التوزيع التكراري الجابات افراد عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي
التكرار

النسبة المئوية

المركز الوظيفي
محاسب

33

16.7

مدير مالى

27

13.6

مدير ااداري

16

8.1

مراجع خارجي

37

18.7

مراجع داخلي

19

9.6

وسطاء ماليون

19

9.6

اكاديمين

13

6.6

اخرى

34

17.2

198

%100.00

المجموع

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
شكل ()5/2/4

شكل بياني الجابات افراد عينة الدراسة وفق متغير المركز الوظيفي

المصدر :اعداد الباحث ،بيانات االستبانة2016 ،م
يتض ـ ـ ـ ــح من الجدول ( )7/2/4والش ـ ـ ـ ــكل رقم ( )5/2/4ان اغلب أفراد العينة يش ـ ـ ـ ــغلون وظيفة مراجع

خارجي بتكرار بلغ ( )37فرداً ،تلتها األفراد الذين يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغلون وظائف اخرى بتكرار بلغ ( )34فرداً ،تلتها

األفراد الذين يشغلون وظيفة محاسب بتكرار بلغ ( )33فرداً ،تلتها األفراد الذين يشغلون وظيفة مدير مالي

بتكرار بلغ ( )27فرداً ،تلتها األفراد الذين يش ــغلون وظيفة مراجع داخلي ووس ــطاء ماليين بتكرار بلغ ()19

فرداً لكليهما ،تلتها األفراد الذين يشغلون وظيفة مدير مالي بتكرار بلغ ( )16فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغلون وظيفـة اكـاديمين بتكرار بلغ ( )13فرداً .يرى البـاحـث ان العينـة غطـت كـافـة األطراف المؤثرة

والمتأثرة بلجان المراجعة و اثرها فى جودة التقارير المالية ,بنسبة  %47من المراكز الوظيفية القيادية.

 .6توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة:
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سئل المستقصى منهم عن سنوات الخبرة ،وقد حددت لهم ( )4خيارات .الجدول( )8/2/4والشكل رقم
( )6/2/4يوضح إجابات المستقصى منهم عن هذا المتغير.

جدول ()8/2/4

التوزيع التكراري للمبحوثين حسب متغير سنوات الخبرة
التكرار

سنوات الخبرة

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

13

6.6

 5سنة أقل من 10سنة

47

23.7

 10سنوات وأقل من  15سنة

34

17.2

 15سنة فأكثر

104

52.5

المجموع

198

100.00

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
شكل ()6/2/4

التوزيع التكراري للمبحوثين حسب متغير سنوات الخبرة

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )8/2/4والشكل رقم ( )6/2/4ان اغلب أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم

( 15سنة فاكثر) بتكرار بلغ ( )104فرداً ،تلتها األفراد الذين تتراوح سنوات خبرتهم ( 5سنوات اقل من 10
سنوات) بتكرار بلغ ( )47فرداً ،تلتها األفراد الذين تتراوح سنوات ( 10سنوات واقل من  15سنة) خبرتهم

بتكرار بلغ ( )34فرداً ،اخي ًار تلتها األفراد الذين تتراوح سنوات خبرتهم (اقل من  5سنوات) بتكرار بلغ ()13

فرداً.

يرى الباحث ان العينة غطت كافة األعمار المؤثرة والمتأثرة بلجان المراجعة فى ظل حوكمة الشركات

و اثرها فى جودة التقارير المالية ،بنسبة  %93من الخبرة العملية في مجال العمل المالي اإلسالمي

تحليل أسئلة اإلستبانة:
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تستخدم التك اررات والتك اررات النسبية لقياس درجة االستجابة على العبارة .وفيما يلي تلخيص التك اررات
لألسئلة األساسية لالستبيان.

 .1عبارات الفرضية االولى

العبارة االولى التي تنص على :تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى كفاءة وفعالية استخدامات

االموال..

جدول ()9/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة األولى للفرضية االولى
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

117

59.1

اوافق

77

38.9

محايد

4

2.0

198

%100

المجموع

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )9/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )117فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )77فردًا ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )4افراد.

العبارة الثانية التي تنص على :تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى مرونة تدفق المعلومات

المالية جدول ()10/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية للفرضية االولى

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

118

59.6

اوافق

70

35.4

محايد

9

4.5

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
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يتضح من الجدول رقم ( )10/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )118فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )70فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )9افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.

العبارة الثالثة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى قياس درجة المخاطرة و

الفرص المتاحة للمؤسسة

جدول ()11/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة للفرضية االولى
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

113

57.1

اوافق

78

39.4

محايد

6

3.0

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )11/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )113فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )78فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )6افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.

العبارة الرابعة التي تنص على :تسهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير احتياجات متخذى
الق اررات المالية

جدول ()12/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة للفرضية االولى

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

116

58.6

اوافق

78

39.4

محايد

4

2.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
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يتضح من الجدول رقم ( )12/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )116فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )78فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )4افراد.

العبارة الخامسة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تصحيح االخطاء المالية
اوال باول

جدول ()13/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة للفرضية االولى
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

111

56.1

اوافق

83

41.9

محايد

4

2.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )13/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )111فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )83فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )4افراد.

العبارة السادسة التي تنص على :يساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة في تقديم معلومات لها قدرة

التغذية العكسية

جدول ()14/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة للفرضية االولى
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

112

56.6

اوافق

79

39.9

محايد

7

3.5

198

%100

المجموع

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
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يتضح من الجدول رقم ( )14/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )112فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )79فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )7أفراد.

العبارة السابعة التي تنص على :تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى امكانية التنبؤ بنتائج االعمال
جدول ()15/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة للفرضية االولى

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

118

59.6

اوافق

75

37.9

محايد

5

2.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )15/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )118فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )75فردًا ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )5افراد.

العبارة الثامنة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ان تجعل النظام المالى

متكامل يستوعب االجراءات والقوانين واللوائح جدول ()16/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثامنة للفرضية االولى

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

119

60.1

اوافق

73

36.9

محايد

5

2.5

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )16/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )119فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )73فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )5افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.
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العبارة التاسعة التي تنص على :تعمل لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم المعلومات سهلة يمكن
المستخدمين من التعامل معها.

جدول ()17/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة التاسعة للفرضية االولى

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

117

59.1

اوافق

71

35.9

محايد

8

4.0

ال اوافق

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )17/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )117فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )71فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )8افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فردين.

العبارة العاشرة التي تنص على / :يساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على االفصاح عن المعلومات
المالية فى التوقيت المناسب جدول ()18/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة العاشرة للفرضية االولى

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

110

55.6

اوافق

81

40.9

محايد

7

3.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م

يتضح من الجدول رقم ( )18/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )110فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )81فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )7افراد.
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 .2عبارات الفرضية الثانية:

العبارة االولى التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير بيانات مالية ذات

مصداقية عالية

جدول ()22/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة األولى للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

138

69.7

اوافق

55

27.8

محايد

5

2.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )22/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )138فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )55فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )5افراد.

العبارة الثانية التي تنص على :يساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى زيادة الموضوعية فى المعلومات
المالية

جدول ()23/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

131

66.2

اوافق

59

29.8

محايد

7

3.5

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )23/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )131فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )59فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )7افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.
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العبارة الثالثة التي تنص على :يساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم معلومات كاملة من
حيث االهمية النسبية و التكلفة لتلك المعلومات

جدول ()24/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

124

62.6

اوافق

63

31.8

محايد

9

4.5

ال اوافق

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )24/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )124فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )63فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )9افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فردين.

العبارة الرابعة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم معلومات مالية خالية
من الغموض و التعقيد

جدول ()25/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

126

63.6

اوافق

66

33.3

محايد

5

2.5

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )25/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )126فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )66فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )5افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.
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العبارة الخامسة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على زيادة الثقة فى مخرجات
النظام المالى مما يشجع المستثمرين

جدول ()26/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة للفرضية الثانية

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

125

63.1

اوافق

65

32.8

محايد

5

2.5

ال اوافق

3

1.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )26/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )125فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )65فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )5افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء ( )3افراد.

العبارة السادسة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى جعل المعلومات المالية
تمثل بصدق العمليات المالية

جدول ()27/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

124

62.6

اوافق

62

31.3

محايد

10

5.1

ال اوافق

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )27/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )124فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )62فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )10افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فردين.
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العبارة السابعة التي تنص على :تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على االهتمام بجوهر العمليات
المالية و ليس الشكل

جدول ()28/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

125

63.1

اوافق

61

30.8

محايد

11

5.6

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )28/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )125فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )61فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )11فرداً ،اخي ًار تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.

العبارة الثامنة التي تنص على :تسهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تحقيق اهداف المؤسسة بصورة
اكثر دقة

جدول ()29/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثامنة للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

125

63.1

اوافق

62

31.3

محايد

10

5.1

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )29/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )125فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )62فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )10افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.
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العبارة التاسعة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ازالة الشك و عدم التاكد
حول المعلومات المالية

جدول ()30/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة التاسعة للفرضية الثانية

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

126

63.6

اوافق

63

31.8

محايد

8

4.0

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )30/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )126فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )63فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )8افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.

العبارة العاشرة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الحيادية وعدم التحيز
جدول ()31/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة العاشرة للفرضية الثانية
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

120

60.6

اوافق

70

35.4

محايد

6

3.0

ال اوافق

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )31/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )120فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )70فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )6افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فردين.
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 .3عبارات الفرضية الثالثة

العبارة االولى التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحديد اتجاهات المركز

المالى

جدول ()35/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة األولى للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

156

78.8

اوافق

37

18.7

محايد

3

1.5

ال اوافق

1

.5

ال اوافق بشدة

1

.5

198

%100

المجموع

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )35/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )156فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )37فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )3افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق وبال اوافق بشدة حسب أراء فرد واحد

لكليهما.

العبارة الثانية التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على مقارنة المعلومات المالية

مع السنوات السابقة

جدول ()36/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

142

71.7

اوافق

48

24.2

محايد

8

4.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
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يتضح من الجدول رقم ( )36/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )142فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )48فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )8افراد.

العبارة الثالثة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقييم االداء المالى
جدول ()37/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

143

72.2

اوافق

49

24.7

محايد

6

3.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )37/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )143فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )49فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )6افراد.

العبارة الرابعة التي تنص على :تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تفعيل استخدام المعايير
المالية جدول ()38/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

137

69.2

اوافق

52

26.3

محايد

8

4.0

ال اوافق

1

.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )38/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )137فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )52فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )8افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.
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العبارة الخامسة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الدقة فى اجراءات القياس
المستخدمة فى اعداد المعلومات و تشغيلها

جدول ()39/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

148

74.7

اوافق

42

21.2

محايد

8

4.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )39/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )148فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )42فردًا ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )8افراد.

العبارة السادسة التي تنص على :تسهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على جعل المعلومات المالية
قابلة للفهم من قبل مستخدمى المعلومات المالية

جدول ()40/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

140

70.7

اوافق

46

23.2

محايد

9

4.5

ال اوافق

3

1.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )40/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )140فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )46فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )9افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فرد واحد.
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العبارة السابعة التي تنص على :تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تقديم مؤشرات مالية تساعد
مستخدمى المعلومات المالية

جدول ()41/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة للفرضية الثالثة

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

142

71.7

اوافق

47

23.7

محايد

7

3.5

ال اوافق

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )41/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )142فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )47فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )7افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فردين.

العبارة الثامنة التي تنص على :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحقيق الموضوعية فى تقدير
المخزون

جدول ()42/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثامنة للفرضية الثالثة

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

150

75.8

اوافق

42

21.2

محايد

6

3.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )42/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ
( )150فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )42فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )6افراد.
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العبارة التاسعة التي تنص على :االلتزام بتقارير لجان المراجعة فى ظل الحوكمة يمنع األخطاء والغل
بالمؤسسة

جدول ()43/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة التاسعة للفرضية الثالثة
اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

148

74.7

اوافق

43

21.7

محايد

5

2.5

ال اوافق

2

1.0

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )43/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )148فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )43فرداً ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالحياد
حسب أراء ( )5افراد ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا بال اوافق حسب أراء فردين.

العبارة العاشرة التي تنص على / :تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة المقارنة بين التكلفة و العائد.
جدول ()44/2/4

التوزيع التكراري الراء افراد عينة الدراسة تجاه العبارة العاشرة للفرضية الثالثة

اإلجابة

النسبة %

التكرار

اوافق بشدة

145

73.2

اوافق

48

24.2

محايد

5

2.5

المجموع

198

%100

المصدر :اعداد الباحث ،من بيانات االستبانة2016 ،م
يتضح من الجدول رقم ( )44/2/4ان اغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على صحة العبارة بتكرار بلغ

( )145فردا ،تلتها األفراد الذين أجابوا بالموافقة حسب أراء ( )48فرداً ،اخي اًر تلتها األفراد الذين أجابوا
بالحياد حسب أراء ( )5افراد.

ثالثاً :إختبار الفرضيات:
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يتناول الباحث فى هذا الجزء مناقش ـ ـ ــة وتفس ـ ـ ــير نتائج الد ارس ـ ـ ــة الميدانية وذلك من خالل
المعلومات التى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرت عنها جداول تحليل البيانات االحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية وكذلك نتائج التحليل
االحصائى الختبار فرضيات الدراسة الميدانية.
والفرض بشططكل عام عبارة عن تخمين ذكى وتفسططير محتمل يتم بواسطططة ربط األسططباب

بالمسببات كتفسير مؤقت للمشكلة او الظاهرة المدروسة وبالتالي فان الفرضية عبارة عن

حدث أو تكهن يضعه الباحث كحل ممكن ومحتمل لحل مشكلة الدراسة  .وقد اتبع الباحث
الخطوات التالية فى اختبار فرضيات الدراسة

 .1تشكيل الفرضية

في أي فرض ــية يكون لدينا فرض ــين وهما فرض ــان مانعان بالتبادل اما ان نرفض الفرض
األول وبالتالي نقبل الفرض الثاني او العكس ،ويعنى األول يعطى الرمز( ) HOويطلق علية
فرض العدم ويعنى عدم وجود عالقة (ذات عالقة إحص ـ ـ ــائية) بين إحص ـ ـ ــائية العينة ومعلمة
المجتمع وان وجد فان ذلك يرجع إلى الص ـ ـ ـ ـ ــدفة  .والفرض الثاني ويعطى الرمز ( ) H1وهو
الفرض البديل ويعنى وجود عالقة (ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية) بين إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية العينة ومعلمة
المجتمع ال يمكن إرجاعه إلى محض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد صحة هذا الفرض.
 .2الختبار فرضيات الدراسة تم تحديد العبارات المرتبطة بالفرضيات ثم اختبارها باستخدام:
أوال" اسططتخدام المنوال :حيث يتم اســتخدام المنوال لكل عبارة من عبارات االســتبانة حيث

يتم إعطاء الدرجة( )5كوزن إلجابة أوافق بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة والدرجة( )4كوزن لةجابة أوافق والدرجة

( )3لةجابة كوزن لةجابة محايد والدرجة ( )2كوزن لةجابة ال أوافق والدرجة ( )1لةجابة
ال أوافق بشدة.
ثانيا" اسطططططططتخدام كآي تربيع الختبار وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية بين أفراد العينة
لنتائج اختبار الفرضيات تم استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بين اإلجابات على كل
عبارات الفرضية.
اختبارات فرضيات الدراسة:
يهدف التحليل اإلحصائي للبيانات الختبار فرضيات الدراسة التالية:
 .1توجد عالقة

ذات داللة احص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة و مالءمة

معلومات التقارير المحاسبية
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 .2توجــد عالقــة ذات داللــة احصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة بين لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة و موثوقيــة
معلومات التقارير المالية
-3توجد عالقة ذات داللة احصائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة و قابلية المقارنة
لمعلومات التقارير المالية

أوالً :اختبار الفرضية االولى التي تنص على (توجد عالقة ذات داللة احصائية بين لجان
المراجعة فى ظل الحوكمة و مالءمة معلومات التقارير المحاسبية):

 -1استخدام المنوال

إلختبار هذه الفرضـ ـ ـ ــية سـ ـ ـ ــيتم أوال" تقدير المنوال لجميع عبارات الفرضـ ـ ـ ــية لمعرفة اتجاه

عينة الدراسة وفيما يلي الجدول ( )48/2/4المنوال الجابات افراد عينة الدراسة على عبارات
الفرضية االولى:
جدول ()48/2/4
المنوال الجابات افراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية االولى

قم

العبارات

.1

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة فى كفــاءة وفعــاليـة

.2

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة فى مرونــة تــدفق

االنحراف
المعياري
0.536

استخدامات االموال.

 .3تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة فى قيــاس درجــة
المخاطرة و الفرص المتاحة للمؤسسة.
 .4تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لجـان المراجعـة فى ظـل الحوكمـة فى توفير احتيـاجات
متخذى الق اررات المالية.

.5

تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تصحيح االخطاء

.6

يســاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة في تقديم معلومات لها

المالية اوال باول.
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5
3.57

اوافق بشدة

5

0.585

3.53

5

اوافق بشدة

0.536

3.57

5

اوافق بشدة

0.539

3.54

5

اوافق بشدة

0.567

قدرة التغذية العكسية.

الحسابي

اوافق بشدة

0.609

المعلومات المالية.

الوسط

المنوال

التفسير

3.54

3.53

5

اوافق بشدة

 .7تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى امكانية التنبؤ بنتائج
االعمال.
.8

ت ساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ان تجعل النظام
المالى متكامل يستوعب االجراءات والقوانين واللوائح.

.9

تعمـل لجـان المراجعـة فى ظـل الحوكمـة على تقـديم المعلومـات

سهلة يمكن المستخدمين من التعامل معها .

 .10يس ـ ـ ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على االفصـ ـ ـ ـ ـ ــاح عن

0.545

3.57

5

اوافق بشدة

0.573

3.57

5

اوافق بشدة

0.626

3.53

5

اوافق بشدة

0.567

المعلومات المالية فى التوقيت المناسب.

3.52

5

اوافق بشدة

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م
يمكن تفسير نتائج الجدول ( )48/2/4كاآلتي:

 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة األولى ( )5وتعنى هذه القيمة أن

غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى كفاءة

وفعالية استخدامات االموال  ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي

( )0.536و ( )3.57على التوالي.

 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى مرونة
تدفق المعلومات المالية  ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي
( )0.609و ( )3.54على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى قياس
درجة المخاطرة و الفرص المتاحة للمؤسسة ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري
والوسط الحسابي ( )0.585و ( )3.53على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تسهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير
احتياجات متخذى الق اررات المالية  ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.536و ( )3.57على التوالي.
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 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
تصحيح االخطاء المالية اوال باول ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.539و ( )3.54على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان يساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة في
تقديم معلومات لها قدرة التغذية العكسية ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.567و ( )3.53على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى
امكانية التنبؤ بنتائج االعمال ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي
( )0.545و ( )3.57على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثامنة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ان
تجعل النظام المالى متكامل يستوعب االجراءات والقوانين واللوائح ،في حين بلغ كال من
االنحراف المعياري والوسط الحسابي ( )0.573و ( )3.57على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة التاسعة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تعمل لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم
المعلومات سهلة يمكن المستخدمين من التعامل معها ،في حين بلغ كال من االنحراف
المعياري والوسط الحسابي ( )0.626و ( )3.53على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة العاشرة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان يساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
االفصاح عن المعلومات المالية فى التوقيت المناسب ،في حين بلغ كال من االنحراف
المعياري والوسط الحسابي ( )0.567و ( )3.52على التوالي.

 -2استخدام اختبار كاى تربيع
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الختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بين أعداد الموافقين بشدة والموافقين والمحايدين
وغير الموافقين وغير الموافقين بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لنتائج اعاله تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار مربع كاى لداللة
الفروق بين االراء تجاه كل عبارات الفرض ـ ــية االولى ويوض ـ ــح الجدول رقم ( )49/2/4نتائج
اختبار مربع كاى لداللة الفروق الجابات الفرضية االولى:
جدول ()49/2/4

نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق الراء الفرضية االولى
قيمة مربع كاى

درجة

الحرية

كاى

 .1تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى كفاءة وفعالية استخدامات االموال.

99.485

2

5.991

.000

 .2تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى مرونة تدفق المعلومات المالية.

183.939

3

7.815

.000

183.616

3

7.815

.000

98.303

2

5.991

.000

93.303

2

5.991

.000

87.364

2

5.991

.000

98.576

2

5.991

.000

196.263

3

7.815

.000

181.758

3

7.815

.000

قم

المحسوبة

العبارات

 .3تسـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى قياس درجة المخاطرة و الفرص
المتاحة للمؤسسة.
 .4تس ـ ـ ـ ـ ــهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير احتياجات متخذى الق اررات
المالية.
 .5تسـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تصـ ـ ـ ــحيح االخطاء المالية اوال
باول.
 .6يس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة في تقديم معلومات لها قدرة التغذية
العكسية.
 .7تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى امكانية التنبؤ بنتائج االعمال.
.8

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة على ان تجعــل النظــام المــالى
متكامل يستوعب االجراءات والقوانين واللوائح.

 .9تعمل لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم المعلومات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهلة يمكن
المستخدمين من التعامل معها .
 .10يساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على االفصاح عن المعلومات المالية
فى التوقيت المناسب.

85.485

(*) قيمة مربع كاى الجدولية محسوبة عند مستوى معنوية %5
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2

قيمة مربع
الجدولية*

5.991

مستوى

المعنوية

.000

يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ( )49/2/4كاآلتي:
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة األولى
( )99.485وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثانية
( )183.939وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة
( )183.616وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة
( )98.303وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة
( )93.303وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة السادسة
( )87.364وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة السابعة
( )98.576وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
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داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة
( )196.263وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة
( )181.758وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة
( )85.485وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
يسـ ـ ــتنتج الباحث بأن فرضـ ـ ــية الد ارسـ ـ ــة التي نصـ ـ ــت على ان (توجد عالقة ذات داللة
احصطططططططططائية بين لجان الم ارجعة فى ظل الحوكمة و مالءمة معلومات التقارير المالية) ،تم
التحقق من صحة عبارات الفرضية االولى.

ثانياً :اختبار الفرضية الثانية التي تنص على (توجد عالقة ذات داللة احصائية بين لجان
المراجعة فى ظل الحوكمة و موثوقية معلومات التقارير المالية):

 -1استخدام المنوال

إلختبار هذه الفرضـ ـ ـ ــية سـ ـ ـ ــيتم أوال" تقدير المنوال لجميع عبارات الفرضـ ـ ـ ــية لمعرفة اتجاه

عينة الدراسة وفيما يلي الجدول ( )50/2/4المنوال الجابات افراد عينة الدراسة على عبارات
الفرضية الثانية:
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جدول ()50/2/4
المنوال الجابات افراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية
العبارات

الرقم

االنحراف المعياري

الوسط
الحسابي

 .1تسـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير بيانات
مالية ذات مصداقية عالية.

5
0.522

3.67

 .2يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــد لج ــان المراجع ــة فى ظ ــل الحوكم ــة فى زي ــادة
الموضوعية فى المعلومات المالية.

المنوال

5
0.582

3.62

 .3يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لج ــان المراجع ــة فى ظ ــل الحوكم ــة على تق ــديم
3.56

 .4تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة على تقــديم
.5
.6

5
0.568

3.60

تسـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على زيادة الثقة
فى مخرجات النظام المالى مما يشجع المستثمرين.

5
0.623

3.58

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــد لج ــان المراجع ــة فى ظ ــل الحوكم ــة فى جع ــل

المعلومات المالية تمثل بصدق العمليات المالية.

5
0.641

3.56

 .7تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجـان المراجعـة فى ظـل الحوكمـة على االهتمـام
بجوهر العمليات المالية و ليس الشكل.

.8

تسـ ــهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تحقيق اهداف

.9

تسـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ازالة الشـ ــك

المؤسسة بصورة اكثر دقة.

و عدم التاكد حول المعلومات المالية.

5
0.624

3.57
5

0.615

3.57
5

0.596

3.59

 .10تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الحيادية
وعدم التحيز

اوافق بشدة

اوافق بشدة
0.632

معلومات مالية خالية من الغموض و التعقيد.

اوافق بشدة

5

معلومات كاملة من حيث االهمية النسـ ـ ـ ـ ــبية و التكلفة لتلك
المعلومات.

التفسير

5
0.608
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3.56

اوافق بشدة
اوافق بشدة
اوافق بشدة
اوافق بشدة
اوافق بشدة
اوافق بشدة
اوافق بشدة

يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ( )50/2/4كاآلتي:
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة األولى ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى
توفير بيانات مالية ذات مصداقية عالية ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.522و ( )3.67على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان يساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى
زيادة الموضوعية فى المعلومات المالية ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.582و ( )0.632على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان يساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
تقديم معلومات كاملة من حيث االهمية النسبية و التكلفة لتلك المعلومات ،في حين بلغ
كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي ( )0.632و ( )3.56على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على تقديم معلومات مالية خالية من الغموض و التعقيد ،في حين بلغ كال من االنحراف
المعياري والوسط الحسابي ( )0.568و ( )3.60على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على زيادة الثقة فى مخرجات النظام المالى مما يشجع المستثمرين ،في حين بلغ كال
من االنحراف المعياري والوسط الحسابي ( )0.623و ( )3.58على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى
جعل المعلومات المالية تمثل بصدق العمليات المالية ،في حين بلغ كال من االنحراف
المعياري والوسط الحسابي ( )0.641و ( )3.56على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
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االهتمام بجوهر العمليات المالية و ليس الشكل ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري
والوسط الحسابي ( )0.624و ( )3.57على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثامنة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تسهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى
تحقيق اهداف المؤسسة بصورة اكثر دقة ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري
والوسط الحسابي ( )0.615و ( )3.57على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة التاسعة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على ازالة الشك و عدم التاكد حول المعلومات المالية ،في حين بلغ كال من االنحراف
المعياري والوسط الحسابي ( )0.596و ( )3.59على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة العاشرة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على الحيادية وعدم التحيز  ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي
( )0.608و ( )3.56على التوالي.
 -2استخدام اختبار كاى تربيع
الختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بين أعداد الموافقين بشدة والموافقين والمحايدين
وغير الموافقين وغير الموافقين بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لنتائج اعاله تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار مربع كاى لداللة
الفروق بين االراء تجاه كل عبارات الفرضـ ـ ــية الثانية ويوضـ ـ ــح الجدول رقم ( )51/2/4نتائج
اختبار مربع كاى لداللة الفروق الجابات الفرضية الثانية:
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جدول ()51/2/4
نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق الراء الفرضية الثانية
العبارات

الرقم

قيمة مربع

درجة

قيمة مربع

مستوى

كاى

الحرية

كاى

المعنوية

المحسوبة
 .1تسـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير بيانات مالية ذات
مصداقية عالية.
 .2يسـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى زيادة الموضـ ـ ـ ــوعية فى
المعلومات المالية.
 .3يسـ ـ ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم معلومات كاملة
من حيث االهمية النسبية و التكلفة لتلك المعلومات.

 .4تس ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم معلومات مالية
خالية من الغموض و التعقيد.

 .5تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة على زيــادة الثقــة فى
مخرجات النظام المالى مما يشجع المستثمرين.

.6

تســاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى جعل المعلومات المالية
تمثل بصدق العمليات المالية.

 .7تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة على االهتمــام بجوهر
العمليات المالية و ليس الشكل.
.8

تســهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تحقيق اهداف المؤس ـســة
بصورة اكثر دقة.

 .9تس ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ازالة الش ـ ـ ـ ـ ــك و عدم
التاكد حول المعلومات المالية.

 .10تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الحيادية وعدم التحيز

136.758

2

5.991

.000

220.020

3

7.815

.000

194.525

3

7.815

.000

211.253

3

7.815

.000

203.697

3

7.815

.000

192.384

3

7.815

.000

195.293

3

7.815

.000

197.354

3

7.815

.000

204.222

3

7.815

.000

192.707

3

7.815

.000

(*) قيمة مربع كاى الجدولية محسوبة عند مستوى معنوية %5
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الجدولية*

يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ( )51/2/4كاآلتي:
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة األولى
( )136.758وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثانية
( )220.020وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة
( )194.525وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة
( )211.253وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة
( )203.697وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة السادسة
( )192.384وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة السابعة
( )195.293وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
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داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة
( )197.354وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة
( )204.222وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة
( )192.707وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ( )3ومستوى
داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين اجابات أفراد العينة.
يس ـ ـ ـ ــتنتج الباحث بأن فرض ـ ـ ـ ــية الد ارس ـ ـ ـ ــة التي نص ـ ـ ـ ــت على ان (توجد عالقة ذات داللة
احصطططططائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة و موثوقية معلومات التقارير المالية) ،بما

يحقق صحة عبارات الفرضية الثانية.

ثالثاً :اختبار الفرضية الثالثة التي تنص على (توجد عالقة ذات داللة احصائية بين لجان
المراجعة فى ظل الحوكمة و قابلية المقارنة لمعلومات التقارير المالية):

 -1استخدام المنوال

إلختبار هذه الفرضـ ـ ـ ــية سـ ـ ـ ــيتم أوال" تقدير المنوال لجميع عبارات الفرضـ ـ ـ ــية لمعرفة اتجاه

عينة الد ارس ـ ـ ـ ــة وفيما يلي الجدول رقم ( )52/2/4المنوال الجابات افراد عينة الد ارس ـ ـ ـ ــة على
عبارات الفرضية الثالثة:
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جدول ()52/2/4
المنوال الجابات افراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثالثة
الرقم

االنحراف

العبارات

المعياري

الوسط

الحسابي

 .1تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحديد اتجاهات
المركز المالى.

.2

0.558

5
0.525

.5

تسـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الدقة فى اجراءات

المعايير المالية .

القياس المستخدمة فى اعداد المعلومات و تشغيلها.

3.69

3.64

المالية قابلة للفهم من قبل مستخدمى المعلومات المالية.
.7

5
0.646

تساعد مستخدمى المعلومات المالية

5
0.597

فى تقدير المخزون.

5
0.510

والغل بالمؤسسة.

5
0.567

العائد.

5
0.509
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3.71

اوافق
بشدة

3.70

 .10تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة المقارنة بين التكلفة و

اوافق
بشدة

3.73

 .9االلتزام بتقــارير لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة يمنع األخط ـاء

اوافق
بشدة

3.66

 .8تس ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحقيق الموض ــوعية

اوافق
بشدة

3.63

تســاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تقديم مؤش ـرات مالية

اوافق
بشدة

3.71

 .6تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على جعل المعلومات

اوافق
بشدة

5
0.538

اوافق
بشدة

5
0.586

اوافق
بشدة

3.68

 .3تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقييم االداء المالى.
.4

بشدة

5
0.549

تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تفعيل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

5

اوافق

3.75

تسطططططططططططاعططد لجططان المراجعططة فى ظططل الحوكمططة على مقططارنططة

المعلومات المالية مع السنوات السابقة.

المنوال

التفسير

اوافق
بشدة

يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ( )52/2/4كاآلتي:
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة األولى ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على تحديد اتجاهات المركز المالى ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.558و ( )3.75على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثانية ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
مقارنة المعلومات المالية مع السنوات السابقة ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري
والوسط الحسابي ( )0.549و ( )3.68على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثالثة ( )5وتعنى هذه القيمة أن
غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
تقييم االداء المالى  ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي ()0.525
و ( )3.69على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الرابعة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان توفر تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
فى تفعيل استخدام المعايير المالية  ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط
الحسابي ( )0.586و ( )3.64على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الخامسة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على انه تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على الدقة فى اجراءات القياس المستخدمة فى اعداد المعلومات و تشغيلها ،في حين
بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي ( )0.538و ( )3.71على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السادسة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تسهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على
جعل المعلومات المالية قابلة للفهم من قبل مستخدمى المعلومات المالية ،في حين بلغ
كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي ( )0.646و ( )3.63على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة السابعة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى
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تقديم مؤشرات مالية تساعد مستخدمى المعلومات المالية ،في حين بلغ كال من االنحراف
المعياري والوسط الحسابي ( )0.597و ( )3.66على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة الثامنة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
على تحقيق الموضوعية فى تقدير المخزون ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري
والوسط الحسابي ( )0.510و ( )3.73على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة التاسعة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على ان االلتزام بتقارير لجان المراجعة فى ظل
الحوكمة يمنع األخطاء والغل بالمؤسسة ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري
والوسط الحسابي ( )0.567و ( )3.70على التوالي.
 بلغت قيمة المنوال ألراء أفراد عينة الدراسة تجاه العبارة العاشرة ( )5وتعنى هذه القيمة
أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة على تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة المقارنة
بين التكلفة و العائد ،في حين بلغ كال من االنحراف المعياري والوسط الحسابي ()0.509
و ( )3.71على التوالي.
 -2استخدام اختبار كاى تربيع
الختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بين أعداد الموافقين بشدة والموافقين والمحايدين
وغير الموافقين وغير الموافقين بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لنتائج اعاله تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبار مربع كاى لداللة
الفروق بين االراء تجاه كل عبارات الفرضـ ـ ــية الثالثة ويوضـ ـ ــح الجدول رقم ( )53/2/4نتائج
اختبار مربع كاى لداللة الفروق الجابات الفرضية الثالثة:
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جدول ()53/2/4
نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق الراء الفرضية الثالثة

قم

قيمة مربع

درجة

قيمة مربع

مستوى

كاى

الحرية

كاى

المعنوية

العبارات

المحسوبة
 .1تس ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحديد اتجاهات المركز
المالى.
 .2تسططططططططططاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على مقارنة المعلومات
المالية مع السنوات السابقة.
 .3تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقييم االداء المالى.
 .4تس ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تفعيل اس ـ ـ ــتخدام المعايير
المالية .
 .5تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الدقة فى اجراءات القياس
المستخدمة فى اعداد المعلومات و تشغيلها.
 .6تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على جعل المعلومات المالية
قابلة للفهم من قبل مستخدمى المعلومات المالية.
 .7تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تقديم مؤشرات مالية تساعد
مستخدمى المعلومات المالية

 .8تسـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحقيق الموضـ ــوعية فى
تقدير المخزون.

 .9االلتزام بتقارير لجان المراجعة فى ظل الحوكمة يمنع األخطاء والغل
بالمؤسسة.
 .10تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة المقارنة بين التكلفة و العائد.
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(*) قيمة مربع كاى الجدولية محسوبة عند مستوى معنوية %5

المصدر :اعداد الباحث ،باالعتماد على بيانات االستبانة2016 ،م

يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ( )53/2/4كاآلتي:
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 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة األولى
( )86.095وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()4
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )9.488وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثانية
( )65.279وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()2
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة
( )31.313وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()2
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة
( )38.007وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()3
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة
( )70.517وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()2
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة السادسة
( )82.558وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()3
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة السابعة
( )32.837وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()3
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ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة الثامنة
( )64.667وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()2
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة التاسعة
( )27.122وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()3
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )7.815وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة للعبارة العاشرة
( )38.748وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة حرية ()2
ومستوى داللة ( )%5والبالغة ( )5.991وعليه فأن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات أفراد العينة.
يس ـ ـ ـ ــتنتج الباحث بأن فرض ـ ـ ـ ــية الد ارس ـ ـ ـ ــة التي نص ـ ـ ـ ــت على ان (توجد عالقة ذات داللة
احصططططططططططائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة و قابلية المقارنة لمعلومات التقارير

المالية) ،بما يحقق صحة عبارات الفرضية الثالثة.
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الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وتشتمل على األتي:
أوالً :النتائج.

ثانياً :التوصيات.
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أوالً :النتائج:

من خالل الدراسة النظرية والميدانية توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:
 -1لجان المراجعة تعمل على ض ـ ــمان اإلفص ـ ــاح والش ـ ــمولية في القوائم المالية بالمصاااارف
السودانية.
 -2تعمل لجان المراجعة على التناسـ ـ ــق في توافر المعلومات ألعضـ ـ ــاء مجلس اإلدارة وذلك
لزيادة فعالية الرقابة على تصرفات اإلدارة بالمصارف السودانية.
 -3لجان المراجعة تسـ ـ ــاعد مجالس اإلدارة في النهوض بمسـ ـ ــؤولياتها القانونية تجاه الشـ ـ ــركة
بالمصارف السودانية.
 -4أثبتت الدارسـ ـ ـ ــة أن لتطبيق مبادئ حوكمة المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات اثر ايجابي كبير على مسـ ـ ـ ــتوى
المؤسسة وعلى المستوى الكلي لالقتصاد بالمصارف السودانية.
 -5لجان المراجعة في مجلس اإلدارة تعمل على جذب االس ـ ـ ـ ــتثمارات الخارجية والداخلية من
خالل التأكيد على الشفافية التقارير المالية بالمصارف السودانية.
 -6لجان المراجعة في مجالس إدارات المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات المالية تعمل على مراقبة األداء من قبل
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة األس ـ ـ ـ ــهم والمودعين بالمصاااااارف
السودانية.
 -7لجان المراجعة تساعد في الحد من الغل ومخالفة اللوائح والقوانين وتعمل على تحسين
جودة التقارير المالية بالمصارف السودانية.
 -8تسـ ـ ــاعد لجان المراجعة في تقييم كفاءة المدير المالي وباقي أفراد اإلدارة المالية ود ارس ـ ـ ـة
القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة بالمصارف السودانية.
 -9هناك عوامل تحد من فاعلية عمل اللجان مثل نقص كفاءة األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وعدم اإلعداد
الجيد لةجتماعات والتنس ـ ـ ــيق مع مراقب الحس ـ ـ ــابات لةس ـ ـ ــتفادة من خبراته بالمصااااارف
السودانية.
 -10تعمل لجان المراجعة في ظل الحوكمة على توفير مؤهالت كبيرة لتطوير االس ـ ـ ـ ـ ـتثمار
سواء المحلي منه أو األجنبي بالمصارف السودانية.
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 -11لجان المراجعة تعمل على دراسة السياسات المالية المستخدمة ودراسة خطة المراجعة
مع المراجع الخارجي بالمصارف السودانية.
 -12يمكن أن تكون تكوين لجــان المراجعــة إختيــاري أو إلزامي حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مــا تنص عليــه
القانون المنظم لعمل الشركات بالمصارف السودانية.
 -13لجان المراجعة تض ــمن توفير المحددات التي تس ــاعد عمل اللجان مثل البيئة والمناخ
والقواعد واألساليب التي تطبق داخل المنشأة بالمصارف السودانية.
 -14لجان المراجعة تس ـ ـ ــاعد في زيادة موثوقية ومص ـ ـ ــداقية القوائم والتقارير المالية وحماية
حقوق المساهمين بالمصارف السودانية.
 -15لجان المراجعة تحتاج إلى اإلســتقاللية والمعرفة والنزاهة والخبرة والموضــوعية والسـرية
للقيام بمهامها بالمصارف السودانية.
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ثانياً :التوصيات:

بناءاً على تلك النتائج فان الباحث يوصي باالتي:

 -1تكوين لجان المراجعة لضمان اإلفصاح والشمولية في القوائم المالية بالمصارف السودانية.

 -2توفير التناس ـ ـ ـ ـ ـ ــق في المعلومات المتوافرة ألعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة لزيادة فعالية الرقابة على
تصرفات اإلدارة بالمصارف السودانية.

 -3توفر الشـ ـ ــفافية على مسـ ـ ــتوى المعلومات المتعلقة بنتائج وأداء المصـ ـ ــرف وضـ ـ ــرورة تجانسـ ـ ــها,

وحتمية نشـ ـ ـرالمعلومات الخاص ـ ــة بالبنوك لكافة المتعاملين في الس ـ ــوق والعامة وبص ـ ــفة منتظمة
بالمصارف السودانية.
 -4ل ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان فاعلية اإلجراءات القانونية واللوائح داخل المص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف يجب تكوين لجان للمراجعة
بمجالس اإلدارات بالمصارف السودانية.

 -5تحسين القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزيادة قيمتها بالمصارف السودانية.
 -6فرض الرقابة الفعالة على أداء المؤسسات االقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية بالمصارف
السودانية.

 -7ضمان مراجعة األداء التشغيلي والمالي والنقدي للمؤسسات االقتصادية بالمصارف السودانية.
 -8تقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها بالمصارف السودانية.
 -9تعميق ثقافة االلتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها بالمصارف السودانية.

 -10تقييم كفاءة المدير المالي وباقي أفراد اإلدارة المالية ود ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القوائم والتقارير المالية قبل
عرضها للمجلس بالمصارف السودانية.

 -11زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة االستثمارية بالمصارف السودانية.

 -12توفير اإلسـ ـ ــتقاللية والمعرفة والخبرة والنزاهة والموضـ ـ ــوعية والس ـ ـ ـرية داخل المجلس بالمصاااارف
السودانية.
 -13مراعاة مصالح األطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم بالمصارف السودانية.
 -14يجب إختيار أعضاء لجان المراجعة من لهم نفوذ وعالقات واسعة بالمصارف السودانية.
 -15توصية بإجراءات المزيد من الدراسات حول:
أ -دور لجان المراجعة في تضييق فجوة التوقعات في مراجعة القطاع المصرفي السوداني.

ب -اثر تطبيق حوكمة الش ــركات علي تخفيض مخاطر الفس ــاد المالي واإلداري في المص ــارف
السودانية.

ج -فعالية لجان المراجعة في جذب رؤوساألموال في سوق األوراق المالية.
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المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
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القرآن الكريم
أوالً :المراجع باللغة العربية:
 /1الكتب:
-

إبراهيم سيد أحمد ،االقتصاد اإللكتروني (المنصورة :المكتبة العصرية2010 ،م).

-

أحمد محي الدين ،سططططططوق األوراق المالية وآثارها االئتمانية في اقتصططططططاد إسططططططالمي،

-

أمين السيد أحمد لطفي ،فلسفة المراجعة( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2009 ،م).

-

حسني أرشيد ،عبد المعطي خربول ،األسواق المالية (عمان :دار زهران1998 ،م).

-

حمزة محمود الزبيدي ،االسطططتثمار في األوراق المالية( ،عمان :مؤس ـ ـسـ ــة الوراق للنشـ ــر

-

رسـ ـ ـ ــمية قرياقص ،األسطططططواق والمؤسطططططسطططططات المالية( ،اإلسـ ـ ـ ــكندرية :الدار الجامعية،

(الرياض :المكتبة العربية1989 ،م).

والتوزيع2001 ،م).
1999م).
-

رسمية قرياقص ،أسواق المال( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية1999 ،م).

-

زيادة رمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،مبادئ االسطططططططططتثمار المالي والحقيقي( ،عمان :دار وائل للنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،

-

سعد عبد الحميد مطاوع ،إدارة األسواق والمؤسسات المالية (القاهرة :د.ن2005 ،م).

-

سمية أمين علي ،وآخرون ،دراسات في المحاسبة المالية( ،القاهرة :د.ن2011،م).

-

سـ ـ ـ ــمير عبد المجيد رض ـ ـ ـ ـوان ،أسطططططواق األوراق المالية (القاهرة :المعهد العالمي للفكر

-

شـ ـ ــعبان محمد إسـ ـ ــالم البراوري ،بورصططططة األوراق المالية من منظور إعالمي "دراسططططة

-

صــالح الســيد جودة  ،بورصططة األوراق المالية( ،اإلســكندرية :مطبعة اإلشــعاع الفنية،

1998م).

اإلسالمي1999 ،م) .

تحليلية نقدية"( ،دمشق :دار الفكر2002 ،م).
2000م).
-

طارق عبد العال حماد  ،حوكمة الشركات ( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2005 ،م).

طارق عبد العال حماد ،التحليل الفني واألسططططططططاسططططططططي ل وراق المالية( ،القاهرة :الدار
الجامعية1998 ،م).

-

طارق عبد العال حماد ،حكومة الشطططططططركات "شطططططططركات قطاع عام وخاص ومصطططططططارف
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المفاهيم -المبادئ -التجارب “المتطلبات"( ،اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــكندريةي الدار الجامعية للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
الطبعة الثانية2007،م).
-

طارق عبد العال حماد ،دليل المسطططططتثمر إلى بورصطططططة األوراق المالية( ،اإلس ـ ـ ــكندرية:
الدار الجامعية2000 ،م).

-

طارق عبد العال ،حوكمة الشركات( ،اإلسكندري :الدار الجامعية2008 -2007 ،م)

-

عاطف وليم اندراوس ،السططططياسططططات واألوراق المالية( ،اإلسـ ـ ــكندرية :مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة شـ ـ ــباب

-

عباس حس ــن احمد ،مؤش ــر الس ــودان االقتص ــادي ،ص ــحيفة الس ــودان ،العدد 14 ،396

الجامعة2005 ،م).

ديسمبر2006 ،م
-

عبد الباسـ ـ ـ ـ ــط وفا محمد حسـ ـ ـ ـ ــن ،بورصطططططططة األوراق المالية ودورها في تحقيق أهداف
تحويل مشطططروعات القطاع العام إلى الملكية الخاصطططة( ،القاهرة :دار النهضـ ــة العربية،
1996م).

-

عبد الدافع الذري وغازي فرح ،األسطططططططواق المالية (عمان :دار وائل للطباعة والنش ـ ـ ـ ـ ــر،

-

عبد الرحمن عبد المجيد ،ش ـ ــئون المال ،مقاالت ص ـ ــحفية ،الخرطوم ،اإلص ـ ــدارة األولى

2001م).
2004م.
-

عبد الرحيم فؤاد الغادي ،دور المعلومات في أسطططططواق المال والدروس المسطططططتفادة منه
في أسططططواق المال العربية (المجلة العربية لكلية التجارة ،جامعة أسـ ـ ــيوط ،العدد الحادي

والثالثون ،ديسمبر2001 ،م).
-

عبد الغفار حنفي ،بورصطططططططة األوراق المالية( ،اإلس ـ ـ ـ ـ ــكندرية :الدار الجامعية للنش ـ ـ ـ ـ ــر،
2003م).

-

عبد الوهاب نصــر علي ،المراجعة حوكمة الشططركات ومسططئوليات مراقب الحسططابات في

مواجهة األزمة المالي العالمية( ،موس ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة المراجعة الخارجية الحديثة ،الجزء الرابع،
اإلسكندرية :الدار الجامعية2009 ،م).
-

عبد الوهاب نص ــر علي ،د .أحمد كامل س ــالم ،المحاسططبة عن األدوات المالية وتحليل
السياسات المحاسبية في صناعة التموين والمنتجعات السياحية( ،اإلسكندرية :الدار

الجامعية2010 ،م)ء ص.451

243

-

عبد الوهاب نصـ ـ ـ ــر علي ،د .شـ ـ ـ ــحاتة السـ ـ ـ ــيد شـ ـ ـ ــحاتة ،دراسطططططات متقدمة في مراجعة
الحسابات وتكنولوجيا المعلومات( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2003 ،م).

-

عبد الوهاب نص ــر علي ،د .ش ــحاتة الس ــيد ،مراجعة الحسططابات وحوكمة الشططركات في
بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية2002 ،م).

عبيد س ـ ـ ـ ـ ــعيد المطيري ،مسطططططططتقبل مهنة المحاسطططططططبة والمراجعة وتحديات معاصطططططططرة،،
(الرياض :دار المري للنشر2004 ،م).

-

عدنان بن حيدر ،حوكمة الشطططططططططركات ودور مجال اإلدارة( ،بيروت :دار المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف
العربية2008 ،م).

-

عصام الزين الماحي ،دور سوق الخرطوم ل وراق المالية في االستثمار في السودان

(الخرطوم :مركز د ارس ـ ـ ــات المس ـ ـ ــتقبل بالتعاون مع و ازرة االس ـ ـ ــتثمار ،ورقة عمل قدمت
بورشـ ــة عمل بعنوان االسـ ــتثمار ،األجنبي في السـ ــودان في ظل األزمة المالية العالميةي
 24فبراير 2009م.
-

عصـ ـ ــمت فهد العربيد ،االسططططتثمارات بورصططططة األوراق المالية( ،دمشـ ـ ــق :دار الرضـ ـ ــا،
2000م).

-

عطية صـ ـ ـ ـ ـ ــالح سـ ـ ـ ـ ـ ــلطان ،دور لجان المراجعة في دعم حوكمة الشطططططططركات أللراض
اسططططططططتمرار المنشططططططططأة( ،المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات ،المنظمــة العربيــة لكميــة اإلداريــة ،القــاهرة ،الفترة من  24-26ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر

2005م).
-

علي أحمد زين ،د .محمد حسني عبد الجليل صبيحي ،دراسات في المراجعة( ،حلوان:

-

عمران جالل عمران  ،االسطططططططتثمار الغير مباشطططططططر في محافظ األوراق المالية( محافظ

دار الكتاب الجامعي2006 ،م).

االسططططتثمار -العائد -المخاطر بأنواعها -التنويع واسططططتراتيجية إدارة المحفظة -طرق
-

تقييم األداء)( ،اإلسكندرية :التعليم الجامعي2010 ،م).

عوض سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشطططططططططركات( ،القاهرة:
المنظم ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة للتنمي ـ ـ ــة اإلداري ـ ـ ــة المؤتمر العربي األول ،الفترة من 26-24
سبتمبر2005م) .
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-

غسـ ـ ـ ــان فالح المطارنة ،د .محمود محمد الشـ ـ ـ ــابرة ،مدى التزام الشطططططركات المسطططططاهمة
العامة األردنية المحاسبة عن االستثمارات في األسهم والسندات في معيار المحاسبة
الدولي رقم ( ،91دمشق :جامعة دمشق ،مجلة العلوم االستثمارية والقانونية2006 ،م).

-

محمد أحمد عبد النبي ،األسطططططواق المالية – األصطططططول العلمية والتحليل األسطططططاسطططططي،

-

محمد بدر الدين إبراهيم األمين ،مدخل حديث للتنبؤ بالبيانات المالية المحاسطططططططططبية،

(القاهرة :جامعة القاهرة ،ب.ت).

نموذج مقترح مجلس الفكر المحاسطططططبي (كلية التجارة :جامعة عين شـ ـ ـ ــمس ،العدد ،2
2002م).
-

محمد حض عبد الجليل صــبيحي ،دراسات في المراجعة( ،حلوان  :جهاز نشــر وتوزيع

-

محمد سامي راضي  ،موسوعة المراجعة المتقدمة( ،اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي

الكتاب الجامعي  -الجزء األول2000 ،م ).

2011م).
-

محمد ســامي ارضــي ،موسططوعة المراجعة المتقدمة  -مراجعة اسططتقصططائية قضططائية -
مراجعة األداء البيني -مراجعة حوكمة الشططركات  -جودة المراجعة( ،اإلســكندرية :دار
التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع2011 ،م).

-

محمد طارق يوسـ ـ ـ ـ ــف ،اإلفصططططططاح والشططططططفافية كأحد مبادئ حوكمة الشططططططركات ومدى
ارتباطها بالمعايير المحاسطططططططططبية( ،القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ندوة دور
المعلوم ــات المح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ــة في دعم اتخ ــاذ القرار اإلداري،الفترة من  23 -19نوفمبر
2006م) .

-

محمد عبد الحميد محمد عطية ،االسطططططططتثمار في البورصطططططططة (سطططططططوق المال -التحليل
األسطاسططي -أدوات التحليل المالي -التحليل الفني -مؤشطرات أداء السططوق -اتجاهات
األسعار -محفظة االستثمار)( ،اإلسكندرية ،دار التعليم الجامعي2011 ،م).
 محمــد عثمــان حميــدة ،التمويل واإلدارة المالية في منظمات األعمال ،تقييم األداءوالتخطيط المالي وتقويم األصطططول وأسطططواق رأس المال ومصطططادر التمويل( ،القاهرة:

دار النهضة1999 ،م).
-

محمد مصـ ـ ـ ـ ـ ــطفى سـ ـ ـ ـ ـ ــليمان ،حوكمة الشططططططططركات ومعالجة الفسططططططططاد المالي واإلداري،
(اإلسكندرية :الدار الجامعية2006 ،م).
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-

محمد مطر ،إدارة االستثمارات (عمان :مؤسسة الوراق للنشر1999 ،م) ص .140

-

محمود الداغر ،األسواق المالية( ،عمان :دار الشروق2005 ،م).

-

مصــطفى رشــدي شــيحة ،زينب عوض اهلل ،النقود والبنوا والبورصططات( ،اإلســكندرية:
دار المعرة الجامعية1992 ،م).

-

نادية أبو فخرة مكاوي ،التجارة المعاصططططرة في إدارة المنشططططأة األوراق المالية( ،القاهرة:

-

ناظم محمد نور الش ــمري وآخرون ،أسططاسططيات االسططتثمار العيني والمالي( ،عمان :دار

دار النهضة العربية1990 ،م).

وائل1999 ،م).
-

نجاح عبد العظيم أبو الفتوح ،األسواق المالية – األصول العلمية والتحليل األساسي،
(القاهرة :جامعة القاهرة ،ب.ت).

-

نوال حسين عباس ،المؤسسات المالية( ،الخرطوم :مطابع السودان للعملة ،د.ت).

هوشيار معروف ،االستثمارات واألسواق المالية (عمان :دار صفاء للنشر2003 ،م).

 /2المجالت والدوريات:
 إبراهيم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد عبيد،دور التقارير المالية المنشطططططططططورة في تخفيض حالة عدم تماثلالمعلومات في سوق رأس المال ،مجلة المحاسـبة واإلدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة

القاهرة  ،العدد  ،70الجزء األول2007 ،م.
 أحمد رجب عبدالملك ،إطار مقترح للتقارير المالية المنشطططورة في ظل تحقيق الشطططفافيةالمنشططططودة ببورصططططة األوراق المالية ،المجلة العلمية للبحوث والد ارسـ ـ ــات التجارية ،كلية

التجارة  ،جامعة حلوان2006 ،م.

 -ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،جودة تقارير األعمال السنوية المنشورة للشركات المسجلة بالبورصة بين اإللزام

بقواعد الحوكمة وضططبط معايير المحاسططبة المصططري ،مجلة البحوث التجارية المعاص ـرة،

كلية التجارة ،جامعة اسيوط ،العدد األول2009 ،م.
 أحمد س ـ ــعيد حس ـ ــانين،المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسططططبية – رؤية مقترحة لدعممقدرتها التفسطططططيرية في سطططططوق األوراق المالية ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية

التجارة ،جامعة طنطا  ،العدد 2003 ،2م.
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 أحمد هريدي محمد مرعي  ،طرق القياس المحاسطططب وأثرها على جودة التقارير المالية ،المجلة العلمية لالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس  ،والعدد ، 4
المجلد 2012 ، 3م.
 الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد أحمـد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـا ،إطار نظري مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة فيالشططططركات المسططططاهمة السططططعودية ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة
طنطا كلية التجارة ،العدد 1995 2م.
 إلهام محمد الصباحي ،دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ،المؤتمر العلمياالتجاهات الحديثة في الفكر المحاسـ ـ ـ ـ ــبي في ضـ ـ ـ ـ ــوء مشـ ـ ـ ـ ــكالت التطبيق ،كلية التجارة،

جامعة عين شمس ،يومي  4-3مايو 2008م.
 أمال محمد محمد عوض ،دراسطططططططة واختبار مدى تأثير التحفظ المحاسطططططططبي في معاييرالمحاسبة المصرية على جودة التقارير المالية للشركات المسجلة بالبورصة المصرية،
(المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد الثاني2010 ،م.
 -أمال محمد محمد عوض ،قياس اثر الدور الحوكمي لمراجع الحسططططططابات علي سططططططلوا

إدارة األرباح للشطططركات المسطططجلة في سطططوق األوراق المالية المصطططري ،مجلة الد ارسـ ــات
المالية والتجارية ،كلية التجارة بني سويف ،جامعة القاهرة ،العدد الثالث2003 ،م.

 إمام حامد آل خليفة ،صطططططططناديق االسطططططططتثمار ومفهوم الحوكمة ،المؤتمر العربي األول،متطلبات حوكمة الشــركات وأس ـواق المال العربية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،شــرم
الشي  ،الفترة من  3-2مايو 2007م.
 بديع الدين ريشـ ـ ــوو  ،جودة التقارير المالية -العوامل المؤثرة ووسططططائل القياس ،المجلةالعلمية للتجارة والتمويل  ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،المجلد  ، 1العدد 2012 ، 1م.
 بوعش ـ ــة مبارك  ،د .هبة بوش ـ ــوش ـ ــة  ،دور جودة وأمن المعلومات المحاسططططبية في إدارةاألزمة المالية العالمية  ،مؤتمر تداعيات األزمة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية العالمية على منظمات
األعمال 5 -3 ،نوفمبر .2009
 تاج الدين إبراهيم ومحمد عثمان أحمد ،مجلة المصرفي البنك المركزي ،يونيو 1997م. تامر محمد إبراهيم ،فعالية تطبيق معايير المحاسطططططططططبة الحكومية األمريكية في تطويرالنظام المحاسبي الحكومي بجمهورية مصر العربية ،المجلة العلمية للبحوث والدراسات

التجارية ،كلية التجارة وادارة األعمال،جامعة حلوان ،العدد األول2012 ،م.
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 توفيق عبدالمحسـ ــن الخيال ،اإلفصطططاح االختياري ودوره في ترشطططيد الق اررات االسطططتثماريةفي السططططوق المالي السططططعودي ،المجلة العلمية لالقتص ـ ــاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة
عين شمس ،العدد الثالث2009 ،م.
 حسـ ــام السـ ــعيد الوكيل ،دور المراجعة الداخلية في تقييم وتحسطططين إطار الحوكمة داخلالمنشطططططططططأة ،المجلة العلمية للبحوث والد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التجارية ،كلية التجارة وادارة األعمال،

جامعة حلوان ،العدد  ،4ج2010 ،1م.

 حسـ ـ ـ ــن عبد الحميد العطار ،دراسطططططة اختبارية لمدى مسطططططاهمة لجان المراجعة في دعماسطططططططططتقاللية المراجع الخارجي ،مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق،
المجلد  ،25العددان األول والثاني ،يناير ويونيو 2003م.
 -حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين احمد دحدوح ،دور لجنة المراجعة في تحسطططططططططين كفاية نظم الرقابة الداخلية

وفعاليتها في الشطططططركات  ،مجلة جامعة دمشـ ـ ـ ــق للعلوم االقتصـ ـ ـ ــادية والقانونية  ،جامعة
دمشق  ،المجلد  ، 24العدد األول 2008 ،م.

 خالد أحمد ،العالقة بين خصططائص لجنة المراجعة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ،مجلةالفكر المحاسبي ،كلية التجارة  ،جامعة عين شمس ،العدد األول ،الجزء 2009 ، 2م.
 خالد الخطيب ،اإلفصطططاح المحاسطططبي في التقارير المالية للشطططركات المسطططاهمة العامة،مجلة جامعة دمشق ،كلية التجارة ،جامعة دمشق ،المجلد  ،18العدد 2002 ،2م.

 خالد أمين عبداهلل،اإلفصططططاح ودوره في تنشططططيط التداول في أسططططواق رأس المال العربية،(عمان :مجلة المحاسب القانوني العربي ،العدد .)1995 ، 92
 خالد حس ـ ـ ــين احمد ،منهج مقترح لزيادة قدرة المراجعين علي اكتشططططاف القل بالتقاريرالمالية في ضطططططططططوء معايير المراجعة الحديثة ،مجلة الفكر المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ،كلية التجارة ،
جامعة عين شمس ،كلية التجارة  ،العدد 2009 ،11م.
 دعاء عبد الوهاي عبد اهلل عالمر ،اطار مقترح لتحقيق الجودة في التقارير المالية منخالل تفعيل هيكل الرقابة الداخلية طبقاً للمتطلبات الحديثة  ،مجلة الفكر المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي،
كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد  ،3السنة 2012 ، 16م.

 رشــا حمادة  ،قياس أثر االفصاح االختياري في جودة التقارير المالية  ،المجلة األردنيةفي إدارة األعمال  ،كلية التجارة ،جامعة األردن ،المجلد  ،10العدد2014 ،4م.
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 رض ــا إبراهيم ص ــالح ،أثر توجه معايير المحاسططبة نحو القيمة العادلة على الخصططائصالنوعية للمعلومات المحاسطططططططططبية في ظل األزمة المالية العالمية ،مجلة كلية التجارة
للبحوث والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،مجلد ،46العدد 2006 ،2م.
 زكريا عبده الس ـ ـ ــيد أحمد ،مقومات تفعيل لجنة المراجعة في تنسطططططيق العالقة بين آلياتالحوكمة في شطططططركات المسطططططاهمة المصطططططرية ،مجلة الد ارسـ ـ ـ ــات والبحوث التجارة ،كلية
التجارة ،جامعة بنها ،العدد األول2006 ،م.

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،أثر القدرة المالية لدى أعضاء لجان المراجعة على جودة التقارير المالية  ،مجلةالفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد  ،4السنة 2012 ،16م.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،محددات إدراا المراجعين الداخليين لمسئوليتهم في إدارة المخاطر وأثرها علىمحتويات تقاريرهم ،مجلة الد ارس ـ ـ ــات والبحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة بنها ،العدد
الثاني2006 ،م.

 زياد س ـ ــليمان المطارنة ،دور أخالقيات مهنة التدقيق في اكتشطططاف أسطططاليب المحاسطططبةاإلبداعية وأثر ذلا على جودة التقارير المالية  ،المؤتمر العلمي الثــاني بعنوان رأس
المال البشـ ــري في اقتصـ ــاد المعرفة ،كلية االقتصـ ــاد والعلوم اإلدارية  ،جامعة الزيتونة ،
عمان 25 -22 ،أبريل 2013م.
 -سالم أحمد المصباح،تأثير إدارة األرباح على المعلومات الواردة بالقوائم المالية وموقف

المراجع الخارجي ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة  ،جامعة االسكندرية،
المجلد  ،49العدد األول2012 ،م.

 سامح محمد رضا رياض  ،دور لجان المراجعة كاحد دعائم الحوكمة في تحسين جودةالتقارير المالية  ،المجلــة االردنيــة في ادارة االعمــال ،الجــامعــة االردنيــة ،عمــادة البحــث
العلمي  ،المجلد  ، 7العدد األول 2011 ،م.
 -سـ ـ ـ ــامي وهبة متولي ،لجنة المراجعة ودورها في فعالية عمل المراجعين الداخليين ودعم

اسططتقاللهم ،المجلة العلمية لالقتصــاد واإلدارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شــمس ،العدد2

1992 ،م.
 س ـ ـ ـ ـ ـ ــعد بن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الرويتع ،المحتوى المعلوماتي للدخل المحاسططططططططبي ،المجلة العلميةلالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني2002 ،م.
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 سمير أبوالفتوح صالح ،رشا محمد احمد النجار،أثر مكونات هيكل حوكمة الشركات علىجودة المراجعة ،المجلة المص ـ ـ ـرية للد ارسـ ـ ــات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنصـ ـ ــورة،
المجلد  ،34العدد 2010 ،2م.
 س ـ ـ ــهير الطلملي ،دور الحاكمية المؤسطططططسطططططية في تحقيق جودة المعلومات المحاسطططططبيةللتقارير المالية  ،مجلة جامعة بنها ،كلية التجارة ،جامعة بنها ،السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  ،31العدد ،1

مجلد 2011 ،2م.

 سـ ـ ـ ــوزان جمال الدين عبد الرحمن ،مدى التفاعل بين لجان المراجعة والمراجعة الداخليةوأثر ذلا على فعالية اإلجراءات الحاكمة في الشطططططركات المسطططططاهمة المصطططططرية ،المجلة
المصـ ـ ـ ـ ـرية للد ارس ـ ـ ـ ــات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنص ـ ـ ـ ــورة ،المجلد  ،28العدد ،4
2004م.
 -سوسن عبد الفتاح محمد الجود ،دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات لسيل األموال

بالبنوا التجارية ،المجلة العلمية لالقتص ـ ــاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين ش ـ ــمس،
العدد  ، 2ج ،1أبريل 2007م.

 شـ ـ ــوقي عبد العزيز بيومي ،حوكمة الشططططركات ودورها في عالج أمراض الفكر والتطبيقالمحاسطططططططططبي ،المؤتمر الخــامس لحوكمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات وأبعــادهــا المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة واإلداريــة

واالقتصادية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية  10 ،سبتمبر 2005م.

 صـ ـ ـ ــالح سـ ـ ـ ــليمان عيد ،إطار محاسطططططبي لقياس وتقويم األداء الحكومي ،المجلة العلميةللبحوث والدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة حلوان1991 ،م.
 صالح حسن علي سالمة  ،مؤشر مقترح لقياس وتقييم مستوى جودة التقارير المالية ،مجلة الفكر المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس ،العدد  ، 2الجزء ، 2
2011م.
 طاهر ش ـ ـ ــاهر القش ـ ـ ــي ،انهيار بعض الشططططركات العالمية وأثرها على بيئة المحاسططططبة،(القـ ــاهرة :المنظمـ ــة العربيـ ــة لةدارة ،المجلـ ــة العربيـ ــة لةدارة ،المجلـ ــد  ،25العـ ــدد ،2
2005م).
 عـادل ممـدوح غريـب ،تحليل مدى ادراا المراجعين لفعالية لجان المراجعة في حوكمةالشطططططططركات  ،المجلة العلمية للبحوث والد ارس ـ ـ ـ ـ ــات التجارية ،كلية التجارة وادارة االعمال،

جامعة حلوان  ،العدد  ، 4الجزء الثاني 2013 ،م.
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 عاطف محمد أحمد ،دراسططططة اختبارية ألثر آليات حوكمة الشططططكات على جودة التقاريرالمالية وفعالية عملية تدقيق الحسططططابات في األردن ،مجلة الد ارس ـ ــات المالية والتجارية،
كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،العدد األول2003 ،م.
 عبد القادر أحمد خليل  ،قياس المضطططططامين التقييمة لممارسطططططات أنشططططططة إدارة األرباحللشططركات المسططجلة في سططوق المال المصططري  ،مجلة المحاس ــبة واإلدارة والتأمين ،كلية

التجارة ،جامعة القاهرة2006 ،م.

 عبد المطلب السـ ـ ــرطاوي ،اثر لجان المراجعة في الشططططركات المسططططاهمة العامة األردنيةعلي الحد من إدارة األرباح –دراسطططططة تطبيقية علي شطططططركات الصطططططناعية ما قبل األزمة
الماليةالعالمية مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسـ ــانية  ،فلسـ ــطين ،المجلد ، 27
العدد 2013 ، 4م.

 عبد هلل علي عسيري ،تمهيد الدخل من قبل الشركات المساهمة السعودية  ،مجلة كليةالتجـ ــارة للبحوث العلميـ ــة  ،كليـ ــة التجـ ــارة ،جـ ــامعـ ــة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنـ ــدريـ ــة ،العـ ــدد الثـ ــاني ،
سبتمبر2007م.
 عبدالمنعم فليج عبداهلل ،مشطططططططططاكل التكاليف في ظل تطبيقات نظرية الوكالة  ،المؤتمرالس ــنوي الثاني لقس ــم المحاس ــبة مس ــتقبل مهنة المحاس ــبة والمراجعة في عالم متغير ،كلية
التجارة ،جامعة القاهرة ،يونيو2005 ،م.
 عبيـد بن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد المطيري،تطبيق اإلجراءات الحاكمة للشطططططططططركات في المملكة العربيةالسعودية ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،جامعة الكويت ،مجلس النشــر العلمي ،المجلد
 ،10العدد 2003 ،3م.
 عبير بيومي محمود محمد امين  ،دور لجنة المراجعة كأحد آليات حوكمة ال شركات فيتحسططططين جودة القرار االسططططتثماري بسططططوق االوراق المالية  ،المجلة العلمية لالقتص ـ ـ ــاد
والتجارة  ،كلية التجارة  ،جامعة عين شمس  ،العدد 2013 ، 4م.
 عصــافت ســيد أحمد ،دور المحاسططبة في تشططجيع االسططتثمار في سططوق األوراق المالية،مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد األول2002 ،م.

 عطية صالح سلطان ،دور لجان المراجعة في دعم حوكمة الشركات أللراض استمرارالمنشطططططططططأة ،المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات،
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،الفترة من  24-26ديسمبر 2005م.
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 على عبداهلل الزعبي ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن محمود الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطناوي ،تأثير معايير إعداد التقارير الماليةالططدوليططة على جودة المعلومططات المططاليططة ،مجلــة العلوم اإلداريــة واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة ،كليــة
االقتصاد واإلدارة ،جامعة القصيم  ،المجلد  ،5العدد 2012 ،2م.
 على مجاهد أحمد ،تحليل ظاهرة حوكمة الشططططططركات باسططططططتخدام نظرية الوكالة :منظورمحاسبي ،المؤتمر الخامس ،حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية،
كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،الجزء 2005 ،2م.

 على هويدي ،تحليل العالقة بين المعلومات المحاسطططبية والعائد المتوقع ،المجلة العلميةلةقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد 2000 ،2م.
 عماد الدين علوي عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،إطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في بيئة األعمالالمصرية ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة  ،جامعة طنطا ،الملحق الثاني،
العدد األول 2001 ،م.

 عماد محمد على أبوعجيلة ،عالم حمدان،أثر الحوكمة المؤسططططسططططية على إدارة األرباح،مؤتمر األزمات المالية واالقتصـ ـ ــادية الدولية والحوكمة العالمية ،كلية العلوم االقتصـ ـ ــادية
وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس ،الجزائر ،أكتوبر 2009م.
 عوض بن ســالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشططركات ،مجلة جامعةالملك عبد العزيز ،كلية االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،جامعة الملك عبد العزيز ،الرياض ،المجلد، 23
العدد األول2008 ،م.
 عوض سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة الرحيلي  ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشطططططططططركات في البيئةالسعودية  ،مجلة االقتصاد واإلدارة  ،جامعة الملك عبد العزيز  ،الرياض ،المجلد ، 22
العدد األول 2008،م.

 عوض سالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات( ،القاهرة :المنظمةالعربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي األول ،الفترة من  26-24سبتمبر2005م).
 فاروق جمعة عبد العال ،دور آليات وأسططاليب المراجعة في معالجة فجوة التوقع فيحوكمة الشططططططركات في البيئة المصططططططرية ،مجلة الد ارس ـ ـ ـ ــات والبحوث التجارية  ،كلية

التجارة ،جامعة بنها ،العدد األول 2006م.
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 فواز س ـ ـ ـ ـ ـ ــفير القتامي ،وتوفيق بن عبد المحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن الحيال ،إدارة اإلرباح في الشططططططططركاتالمسططططططططططاهمة السطططططططططعودية ،مجلـة كليـة التجـارة للبحوث العلميـة ،كليـة التجـارة  ،جـامعــة
اإلسكندرية ،المجلد  ، 47العدد األول  ،يناير 2001م.
 كمال الدين مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى الدهراوي،العالقة بين المعلومات المحاسطططططططططبية وعائد ودرجةالمخاطرة السططوقية ل سططهم :دراسططة تجريبية على سططوق األسططهم لدولة األمارات العربية

المتحدة( ،اإلمارات :مجلة العلوم واإلقتصاد واإلدارية ،العدد العاشر1994 ،م).

 لؤي على زين العابدين على،دراسطططططة تحليلية ألثر تطبيق اليات حوكمة إدارة الشطططططركاتعلى جودة اإلفصاح المحاسبي ،المؤتمر الخامس ،حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية
واإلدارية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،كلية التجارة  ،جامعة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــكندرية ،الجزء الثالث ،سـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر،
2005م.
 لطيف زيود ،حسـ ـ ــان قيطيم ،دور اإلفصططططاح المحاسططططبي في سططططوق األوراق المالية فيترشيد ق اررات االستثمار(،عمان :مجلة جامعة تشـرين للد ارســات والبحوث العلمية ســلســلة
العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،29العدد األول 2007 ،م).
 لطيف زيود ،قيطيم حسـ ـ ــان ،دور اإلفصططططاح المحاسططططبي في سططططوق األوراق المالية فيترشطططططيد قرار االسطططططتثمار ،مجلة تش ـ ـ ـ ـرين للد ارسـ ـ ـ ــات والبحوث العلمية ،سـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ــلة العلوم

االقتصادية والقانونية ،العدد 2007 ،29م،ص . 42
 ليلى تزين ص ـ ـ ـ ــليب ،دراسططططططة انتقادية لقرار إنشططططططاء لجان المراجعة المصططططططرية ،المجلةالمصـ ـ ـ ـرية للد ارس ـ ـ ــات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنص ـ ـ ــورة ،المجلد  ، 28العدد 2
 2004،م.
 ليلي محمد لطفي،تقييم مدى جودة األرباح المحاسططبية الصططادرة عن شططركات المسططاهمةالمصططرية المسططجلة في سططوق األوراق المالية من منظور ممارسططة إدارة األرباح ،مجلة
الدراسات المالية والتجارية ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة  ،العدد 2002 ،3م.
 مجدي محمد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي ،دراسطططططططططة تحليله للعالقة بين فعالية لجان المراجعة ومخاطرالمراجعة ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،المجلد األول ،
العدد األول2011 ،م.

253

 مجدي محمد سـ ـ ـ ــامي ،مدى فعالية لجان المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشطططططركات فيالبيئة السعودية  ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية ،
المجلد  ، 51العدد ،2الجزء االول 2014 ،م.
 محمــد إبراهيم الجــاك ،دور المراجع الخططارجي والمنظمططات المهنيططة في الحططد من فجوةتوقعات تقرير المراجعة لدعم مصداقية التقارير والقوائم المالية ،المجلة العلمية للبحوث

والدراسات التجارية ،كلية التجارة وادارة األعمال ،جامعة حلوان ،العدد 2011 ،3م.

 محمد إبراهيم الجاك ،دور المعايير المحاسبية في تنظيم السياسة المحاسبية بالمملكةالعربية السطططططططططعودية ،المجلة العلمية للبحوث والد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التجارية ،كلية التجارة وادارة
األعمال ،جامعة حلوان ،العدد 2011 ،3م.
 -محمد أحمد إبراهيم خليل ،تطوير أداء لجان المراجعة وأثرها على عملية المراجعة في

الشططركات المسططاهمة المعيارية ،مجلة الد ارســات والبحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة

بنها ،العدد األول 2006 ،م.
 محمد أحمد خليل،دور حوكمة الشطططططططططركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسطططططططططبيةوانعكاسطططططاتها على سطططططوق األوراق المالية – دراسطططططة نظرية تطبيقية ،مجلة الد ارس ـ ـ ــات

والبحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،العدد األول2005 ،م.

 محمد البش ـ ــير،التحكم المؤسططططسططططي ومدقق الحسططططابات(،عمان  :المؤتمر العلمي المهنيالخامس لجمعية مدققي الحسابات األردنيين2003 ،م).
 محمد الرملي أحمد ،دور لجان المراجعة في زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية،مجلة البحوث التجارية المعاص ـ ــرة ،كلية التجارة بس ـ ــوهاج ،جامعة جنوب الوادي ،المجلد
األول  ،العدد  ،2ديسمبر2001م.
-

محمد الفيومي محمد ،د ارس ـ ــة أس ـ ــلوب اس ـ ــتخدام لجان المراجعة بالش ـ ــركات المصـ ـ ـرية،
المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد األول1994 ،م.

 محمد حس ـ ــن س ـ ــويلم ،رد فعل سطططوق األوراق المالية للمعلومات المحاسطططبية عن ربحيةالمنشططططططططأة ،مجلة البحوث العلمية والتجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،العدد األول،
2002م.

 محمد حسـ ـ ــني عبد الجليل صـ ـ ــبيحي ،دور المراجع الخارجي في زيادة فعالية اإلفصططططاحوالشطططفافية في التقارير المالية المنشطططورة في البيئة المصطططرية ،د ارس ـ ــة تحليلية ،المجلة
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العلميــة للبحوث والــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التجــاريــة ،كليــة التجــارة  ،جــامعــة حلوان  ،العــدد األول،
2002م.
 محمد حس ـ ــني عبدالجليل ،دور المراجع الخارجي في زيادة فعالية اإلفصطططاح والشطططفافيةفي التقارير المالية المنشطططططططورة في البيئة المصطططططططرية دراسطططططططة تحليلية ،المجلة العلمية

للبحوث والدراسات التجارية ،كلية التجارة  ،جامعة حلوان  ،العدد األول2002 ،م.
 محمد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم وهبة ،البيانات المالية ومعايير المحاسطططططططططبة الدولية ( ،بيروت :مجلةالمحاسب المجاز ،الفصل الثالث ،العدد 2005 ،23م).
 محمد صالح هاشم  ،الصعوبات التي تحد من قيام لجنة المراجعة بدورها تجاه االطرافالمختلفة ببيئة االعمال المعاصططرة في ضططوء االصططدارات المهنية الدولية وقواعد حوكمة
الشططططركات المصططططرية  ،مجلة المحاسـ ـ ــبة واالدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،
العدد  ، 76السنة 2010 ، 49م.
 -محمد صالح هاشم ،الصعوبات التي تحد من قيام لجنة المراجعة بدورها تجاه األطراف

المختلفة ببيئة األعمال المعاصططرة في ضططوء اإلصططدارات المهنية الدولية وقواعد حوكمة

الشطططركات المصطططرية( ،القاهرة  :جامعة القاهرة ،مجلة المحاس ـ ــبة واإلدارة والتأمين ،العدد
2010 ،76م).
 محمد عبدالحميد طاحون،أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على منفعة المعلوماتالمحاسطططططططططبية للمسطططططططططتثمرين ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة

االسكندرية ،العدد  ،2سبتمبر2001،م.
 محمــد عبــد الفتــاح عبــد الفتــاح ،إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية في تفعيلإدارة المخاطر المصططرفية ،المجلة العلمية لالقتص ــاد واإلدارة ،كلية التجارة ،جامعة عين
شمس ،العدد 1992 ،2م.
 -محمــد فرح عبــد الحليم ،معايير الخدمات المالية اإلسطططططططططالمية في ظل بازل لمكافحة

الفسططاد ،مؤتمر دور المصــارف العربية في مكافحة الفســاد ،القاهرة :من  20 -19يونيو
2011م.

 محمد محمد عبد القادرة الديس ـ ــطي ،اطار مقترح لمحددات مسططططاهمة لجان المراجعة فيتحقيق جودة التقرير المالي  ،المجلة المص ـرية للد ارســات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة
المنصورة ،المجلد  ، 29العدد األول2005 ،م.
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 مــدثر طــه أبو الخير ،أثر معايير المحاسطططططططططبة الدولية والعوامل النظامية على جودةالتقارير المالية  ،المجلة العلمية والتجارية والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد
2007 ، 12م.
 مصطفى احمد فؤاد،أثر تطبيق معايير التقارير المالية على زيادة االستثمارات األجنبيةفي سططططططوق األوراق المالية ،المجلة العلمية ،كلية التجارة ،جامعة اس ـ ـ ـ ــيوط ،العدد ،40

2006م.

 مصطفى نبيل علي الشامي ،دراسة وتحليل نفعية المعلومات كمحتوى إعالمي للتقاريروالقوائم المحاسطططططبية في سطططططوق األعمال االسطططططتثمارية  ،المجلة المص ـ ـ ـ ـرية للد ارسـ ـ ـ ــات
التجارية ،كلية التجارة  ،جامعة المنصورة  ،العدد األول2000 ،م.
 -معتز عبد الحميدعلي كيالن ،أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشطططططططركات على جودة التقارير

المالية المنشططططورة للشططططركات المسططططجلة بسططططوق األوراق المالية الليبي ،المجلة العلمية
لالقتص ـ ـ ـ ـ ــاد والتجارة  ،كلية التجارة  ،جامعة عين ش ـ ـ ـ ـ ــمس ،المجلد الثالث ،العدد الثاني،

2013م.
 ممدوح أبو السعود ،دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات ،المؤتمر العربي األول،التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة:
الفترة ما بين  26 -24سبتمبر 2005م.
 منص ـ ــور حامد محمود،أثر حوكمة الشطططركات على جودة التقارير المالية وفعالية عمليةالمراجعة ،مجلة المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة واإلدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،العدد ،68
2007م.
 نجوى أحمد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،تفعيل دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر من منظورحوكمة الشطركات ،د ارســة ميدانية( ،القاهرة  :جامعة القاهرة ،المؤتمر الســنوي الرابع لكلية
التجارة ،يوليو 2007م).
 -نضـ ــال عمر زلوم  ،دور جودة التقارير المالية في تحديد تكلفة حقوق الملكية ،المجلة

العربية للعلوم االدارية  ،جامعة الكويت ،مجلس النشـ ـ ــر العلمي ،المجلد  ، 23العدد ، 2

2016م.
 نعيم دهمل ،وآخرون ،الضطططططططططوابط الرقطططابيطططة والتطططدقيق الطططداخلي في بيئطططة تكنولوجيطططاالمعلومات ،المؤتمر العلمي الدولي السـ ـ ـ ــنوي الخامس ،كلية االقتصـ ـ ـ ــاد والعلوم اإلدارية،
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جامعة الزيتونة2005 ،م.
 نورة محمــد عبــد اهلل الموعــد ،تفعيل دور لجان المراجعة وقواعد الحوكمة في الحد منالمخاطر المالية في البنوا التجارية الكويتية ،المجلة العلمية للبحوث والد ارس ـ ــات ،كلية

التجارة وادارة األعمال ،جامعة حلوان ،العدد  ،2الجزء2011 ،2م).
 هشـ ــام حسـ ــن عواد المليجي،إطار مقترح لمحددات صطططنع قرار بناء المعايير المحاسطططبيةوأثرها على نموذج اإلفصطططاح المحاسطططبي المطبق في مصطططر ،مجلة الد ارسـ ــات والبحوث

التجارية ،كلية التجارة ،جامعة بنها ،العدد 2006 ،2م.

 هش ـ ـ ـ ـ ــام فاروق األبياري،نحو إطار مقترح للشطططططططفافية في القوائم المالية ،المجلة العلميةللتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،المجلد األول ،العدد 2009 ،2م.
 وجدي حامد حجازي ،مؤشرات تحسين فعالية لجان المراجعة وأثرها في تفعيل الحوكمةالجيدة للشططططركات ،مجلة البحوث اإلدارية ،أكاديمية الس ـ ــادات للعلوم اإلدارية ،العدد ، 3

2007م.

 ياس ـ ــر الس ـ ــيد كس ـ ــاب ،عبدالرحمن الرزين،دور آليات حوكمة الشطططركات في تعزيز جودةالتقارير المالية بالتطبيق على الشططركات المسططاهمة السططعودية ،مجلة المحاســبة واإلدارة
والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة  ،العدد 73،2009م.
 يس ـ ـ ـ ـ ــرى حس ـ ـ ـ ـ ــين خليفة ،العوامل المؤثرة على القرار األخالقي في مجال التمويل ،مجلةالتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد الثاني2006 ،م.

 يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــف بطرس غالي،مسططططططططتقبل االقتصططططططططاد المصططططططططري في ظل ممارسططططططططات حوكمةالشطططططركات(،القاهرة :مؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة لس ـ ـ ــوق المال ومركز المش ـ ـ ــروعات
الدولية الخاصة ( ،)CIPEإكتوبر2001م).
 يونس حسن عقل،دور الهيئة العامة لسوق المال في تحسين فعالية التقرير المالي فيضطططوء المبادئ الدولية لحوكمة الشطططركات ،المجلة العلمية للبحوث والد ارس ـ ــات التجارية،

كلية التجارة وادارة األعمال ،جامعة حلوان ،العدد األول2005 ،م.
 /3الرسائل العلمية:

 إس ـ ــماعيل محمد أحمد ش ـ ــبو ،تقويم أهمية المعلومات المالية ألسططططواق األوراق المالية،رســالة دكتوراه في المحاســبة غير منشــورة ،كلية الد ارســات العليا ،جامعة الســودان للعلوم
والتكنولوجيا2007 ،م.
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 اشــرف أحمد محمد غالي ،قياس أثر اآلليات المحاسططبية لحوكمة الشططركات في تحسططينجودة المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية ،رس ــالة ماجس ــتير غير منش ــورة ،كلية التجارة،
جامعة قناة السويس2007 ،م.
 السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقا احمد ،وأبو خبير مدثر طه ،إطار مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعةفي الشطططركات المسطططاهمة السطططعودية ،رس ـ ــالة دكتوراه في المحاس ـ ــبة غير منش ـ ــورة ،كلية

التجارة ،جامعة القاهرة2002 ،م.

 انعام محمد أحمد علي سحلول  ،تقييم تأثير االختالفات في هياكل ملكية الشركات علىجودة التقارير المالية  ،رســالة ماجســتير في المحاســبة غير منشــورة ،كلية التجارة وادارة
األعمال  ،جامعة القاهرة2011 ،م.
 تامر يوســف عبد العزيز ،تقيم فعالية دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات  ،رســالةماجستير في المحاسبة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة حلوان2009 ،م.

 جــابر عبــد الرحمن جــابر ،تطوير دور لجططان المراجعططة في رفع كفططاءة أنظمططة الرقططابططةالداخلية بقرض تحسطططين جودة التقارير المالية بالتطبيق علي بيئة األعمال المصطططرية،
رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة2010 ،م.
 -جميـل حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن محمـد النجـار ،متطلبات اإلفصطططططططططاح في القوائم والتقارير المالية لدى

الشططركات المسططاهمة العامة ،رســالة دكتوراه غير منشــورة ،كلية الد ارســات العليا ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا2007 ،م.

 جيهان محمود عبد الحميد  ،تقييم أثر اسططططططططتخدام القيمة الندية المضططططططططافة على جودةالتقارير المالية  ،رس ـ ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ـ ــتير في المحاس ـ ـ ـ ــبة غير منش ـ ـ ـ ــورة ،كلية التجارة وادارة
األعمال ،جامعة حلوان2012 ،م.
 حسـ ــام حسـ ــن محمود الشـ ــعراوي ،دراسطططة تجريبية في تأثير حوكمة الشطططركات بعد هيكلالتمويل على إدارة األرباح ،رس ــالة ماجس ــتير في المحاس ــبة غير منش ــورة في المحاس ــبة،
كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2010 ،م.
 حسـ ـ ـ ـ ــن الطيب عبد اهلل خالد  ،فاعلية لجان المراجعة في حوكمة الشطططططططركات وأثرها فيتحسططططططين جودة معلومات التقارير المالية المنشططططططورة  ،رس ـ ـ ـ ــالة دكتوراه في المحاس ـ ـ ـ ــبة

والتمويل غير منش ـ ـ ـ ـ ــورة  ،كلية الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات العليا ،جامعة الس ـ ـ ـ ـ ــودان للعلوم والتكنولوجيا،

2010م.
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 حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياني عبدالحميد،أهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسطططططططططبة والمعلومات الماليةكإطار لتفعيل حوكمة الشطططركات ،رس ـ ــالة ماجسـ ـ ـتير غير منش ـ ــورة ،كلية التجارة ،جامعة
الجزائر2010 ،م.
 حنان جابر حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،دراسطططططططططة تحليلية لدور لجان المراجعة في تطبيق الحوكمة فيالجمعيات األهلية في جمهورية مصطططططططر العربية ،رس ـ ـ ـ ـ ــالة دكتورة في المحاس ـ ـ ـ ـ ــبة غير

منشورة ،كلية التجارة وادارة األعمال ،جامعة حلوان 2010 ،م.

 خالد صبحي حبيب ،مدى إدراا المصارف ألهمية المحاسبة واإلفصاح عن المسؤوليةاالجتماعية ،رسـ ـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ـ ــتير في المحاسـ ـ ـ ـ ــبة غير منشـ ـ ـ ـ ــورة  ،كلية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية بغزة2011 ،م.
 -ســعاد موســي طنطاوي ،تحسطين قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال لل القوائم

المالية في ظل قواعد حوكمة الشطططركات ،رس ــالة ماجس ــتير في المحاس ــبة غير منش ــوره،
كلية التجارة ،جامعة القاهرة2008 ،م.

 عائده عثمان عبد اهلل ،دور جودة المراجعة في رفع كفاءة وفاعلية الحوكمة من منظورلجان المراجعة ،رســالة دكتوراه في المحاســبة غير منشــوره ،كلية الد ارســات العليا ،جامعة

النيلين2011،م.

 عادل حسـ ـ ـ ـ ــن عبد الفتاح الغرباوي ،دراسطططططططة اسطططططططتطالعية لمدى إمكانية تطبيق لجانالمراجعة ،رســالة ماجســتير في المحاســبة غير منشــورة ،كلية التجارة ،جامعة اإلســكندرية،
2001م.
 عبد الرحمن عادل خليل ،دورلجان المراجعة في الحد من ممارسططططات إدارة األرباح واثرهفي جودة التقارير المالية ،رسـ ـ ــالة دكتورة في المحاسـ ـ ــبة غير منشـ ـ ــورة ،كلية الد ارسـ ـ ــات
العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2013 ،م.

 عبد اهلل علي أحمد القرش ـ ـ ــي ،دراسططططة تحليلية آلليات الحوكمة على األداء المصططططرفي-د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة تطبيقية على قطاع البنوك اليمنية ،رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة دكتوراه ،غير منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة في إدارة
األعمال ،كلية التجارة وادارة األعمال ،جامعة حلوان2010 ،م.
 عدنان عبد المجيد عبد الرحمن قباحة ،أثر فعالية الحاكمية المؤسططططططططسططططططططية على األداءالمالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين ل وراق المالية ،رسالة دكتوراه الفلسفة في
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المحاسـ ـ ـ ـ ــبة والتمويل ،جامعة عمان العربية للد ارسـ ـ ـ ـ ــات العليا  ،كلية الد ارسـ ـ ـ ـ ــات اإلدارية
والمالية ،عمان2008 ،م.
 عفت أبو بكر محمد الص ــاوي ،دراسططة دور اإلفصططاح المحاسططبي في حوكمة الشططركاتفي إطار برنامج الخصخصة في مصر مع دراسة تطبيقية ،رســالة دكتوراه غير منشــورة

في المحاسبة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية2010 ،م.
 على مانع المطيري ،دور نظم المعلومات المحاسطططططططبية اإللكترونية في تحسطططططططين قياسمخاطر اإلئتمان في البنوا الكويتية ،رسـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ــتير في المحاسـ ـ ـ ــبة غير منشـ ـ ـ ــورة،

جامعة الشرق األوسط ،كلية األعمال2010 ،م.

 غــادة عمر محمــد عبــد العزيز ،دراسططططططططططة تحليلية انتقادية لبيان مدى فاعلية لجانالمراجعة كأداة في عملية اختيار ( )8المراجعة وتحقيق الجودة عملي المراجعة ،رســالة
ماجستير في المحاسبة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة األزهر2001 ،م.
 فاتن محمد حمدي علي  ،تقييم المداخل الحديثة في بناء معايير المحاسبة وأثرها علىجودة التقارير المالية  ،رسـ ـ ــالة دكتوراه في المحاسـ ـ ــبة غير منشـ ـ ــورة ،كلية التجارة وادارة
األعمال ،جامعة حلوان2012 ،م.
 فايز زهد الشلتوني ،مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضروريةالالزمة لمسططتخدمي القوائم المالية ،رس ــالة ماجس ــتير في المحاس ــبة غير منش ــورة  ،كلية

التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة2005،م.

 فري سـد فري إبراهيم ،نموذج محاسبي مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات علىأداء وقيمة الشطططركة المسطططجلة ببورصطططة األوراق المالية المصطططرية ،رس ـ ــالة دكتوراه في
المحاسبة غير منشوره ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس2009 ،م.
 فريد محرم فريد ،نموذج محاسططبي مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشططركات على أداءوقيمة الشطططركة المسطططجلة ببورصطططة األوراق المالية المصطططرية ،دراسطططة تطبيقية ،رسـ ــالة
دكتوراه غير منشورة في المحاسبة ،كلية التجارة  ،جامعة عين شمس 2009 ،م.

 فواز ســفير القســامي ،إدارة األرباح في الشططركة المسططاهمة السططعودية  ،دراسططة تطبقية ،رســالة ماجســتير في المحاســبة غير منشــورة ،كلية االقتصــاد واإلدارة  ،جامعة الملك عبد
العزيز ،الرياض2010 ،م.

260

 ماجد إسـماعيل أبو حمام  ،أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودةالتقارير المالية  ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير في المحاس ـ ــبة غير منش ـ ــورة ،كلية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية بغزة2009 ،م.
 محمد احمد حنفي ،دراسططططططة اثر ظاهرة إدارة األرباح على جودة القوائم المالية ،رس ـ ـ ـ ــالةدكتورة في المحاسبة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية2010 ،م.
 محمد جودة عبدالفتاح ،إطار مقترح لتطوير نظام المحاسبة الحكومية في م صر لخدمةتقييم األداء الحكومي ،رسـ ـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ـ ــتير غير منشـ ـ ـ ـ ــورة ،كلية التجارة وادارة األعمال،

جامعة حلوان2001 ،م.
 محمد حس ــين عبدالرحمن حس ــين ،الفحص المحاسططبي للتغير االختياري في السططياسططاتالمحاسططبية في منشططات األعمال المتعثرة بغرض خدمة مراجعي الحسططابات ومسططتخدمي

القوائم المالية ،رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة،
2004م.
 -محمد حلو داود،أهمية الخصطططططططائص النوعية للمعلومات المحاسطططططططبية في تحديد الدخل

الخاضططع للضططريبة ،رس ــالة دكتوراه في المحاس ــبة غير منش ــورة ،كلية االدارة واالقتصـ ـاد،

جامعة البصرة2002 ،م.

 محمد ذا النون عص ـ ـ ــفور ،تقييم مدى االلتزام بمتطلبات وقواعد اإلفصططططاح المنصططططوصعليها في معايير المحاسبة الدولية وانعكاساته على أسعار األسهم في بورصة عمان
 ،رس ـ ـ ــالة دكتوراه في المحاس ـ ـ ــبة غير منش ـ ـ ــورة  ،األكاديمية العربية للمالية والمص ـ ـ ــرفية،
عمان2005 ،م.
 محمد عبد المطلب يس ص ـ ــالح ،أثر اإلفصططططاح عن المعلومات المحاسططططبية على تكوينالمحافظ االسطططتثمارية في سطططوق األوراق المالية ،دراسطططة حالة سطططوق الخرطوم ل وراق
المالية( ،الخرطوم  :جامعة الســودان للعلوم والتكنولوجيا  ،كلية الد ارســات العليا  ،رســالة
دكتوراه في المحاسبة والتمويل غير منشورة2012 ،م).
 محمد نواف حمدان،دراسة تحليلية لمشاكل القياس واإلفصاح المحاسبي عن انخفاضقيمة األصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية – دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير في

المحاســبة غير منشــورة ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصــرفية ،كلية العلوم المالية
والمصرفية2006 ،م.
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 معتز ميرغني سيد أحمد محمد  ،االفصاح المحاسبي بالتقارير المالية ودوره في تفعيلحوكمة الشطططركات  ،رس ــالة دكتوراه في المحاس ــبة والتمويل غير منش ــورة ،كلية الد ارس ــات
العليا  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2011 ،م.
 منال نور الدين الصـ ـ ــفتي ،دور لجان المراجعة في زيادة فاعلية المراجعة في شططططركاتالمسطططاهمة في جمهورية مصطططر العربية ،دراسطططة تطبيقية على التشطططريعات الصطططناعية،

(حلوان  :جامعة حلوان ،كلية التجارة وادارة األعمال ،رسالة ماجستير في المحاسبة غير
منشورة 2000 ،م).

 نجوى محمود أبوجبل،إطار مقتر لتحسطططططين اسطططططتخدام آليات المراجعة في تفعيل حوكمةالشطططركات في بيئة األعمال المصطططرية ،رسـ ــالة دكتوراه في المحاسـ ــبة غير منشـ ــورة ،كلية
التجارة ،جامعة طنطا2008 ،م.
 نعمة حرب مشــابط ،دراسططة تحليلية للعالقة بين التكوين األخالقي والسططلوكي للمحاسططبوجودة التقارير المالية ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير في المحاس ـ ـ ــبة غير منش ـ ـ ــورة ،كلية التجارة،

جامعة اإلسكندرية2006 ،م.
 نهلة محمد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد إبراهيم ،تأثير جودة التقارير المالية على ق اررات االسطططططططططتثمار فياألوراق المالية ،رســالة ماجســتير في المحاســبة غير منشــورة ،كلية التجارة ،جامعة عين

شمس2008 ،م.

 وس ـ ـ ـ ـ ـ ــن يحي احمد ،إدارة األرباح وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسططططططططبية ،رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالةماجستير في المحاسبة غير منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد2010 ،م.
 يامن خليل الزعبي  ،القياس المحاسططبي المسططتند إلى القيمة السططوقية العادلة وأهميتهاللشططركات المسططاهمة الصططناعية األردنية المدرجة في بورصططة عمان  ،رســالة ماجســتير
غير منشورة  ،كلية التجارة ،جامعة اليرموك أربد ،عمان2005 ،م.
 /4التقارير:

 بنك السودان المركزي التغرير السنوي الخامس واألربعون ،الخرطوم2005،م. البنك المركزي المصــري ،دراسة عن تطوير أسواق رأس المال العربية( ،القاهرة :مؤتمرآفاق االستثمار في الوطن العربي1992 ،م).
 خبراء أو مركز الخبرات لةدارة (بنك) تحت إش ـ ـ ـ ـ ـراف ،عبد الرحمن توفيق ،البورصطططططططاتالمالية وتكوين محافظ االستثمار (جمهورية مصر العربية2000 ،م).
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 سوق الخرطوم ل وراق المالية التقرير السنوي الحادي عشر .الخرطوم 2005م. سوق الخرطوم لألوراق المالية ،التقرير السنوي الثالث عشر ،الخرطوم2007 ،م. سوق الخرطوم لألوراق المالية ،التقرير السنوي الرابع عشر ،الخرطوم 2008م. سوق الخرطوم لألوراق المالية ،التقرير السنوي العام2004 ،م. سوق الخرطوم لألوراق المالية ،التقرير السنوي الثالث عشر ،الخرطوم2006 ،م. الس ـ ـ ـ ـ ـيد أحمد السـ ـ ـ ـ ــقا ،د .مدثر طه أبو الخير ،مشططططططاكل معاصططططططرة في المراجعة( ،كليةاالقتصاد جامعة دمشق ،د .ت).
 محمد أيمن عزت الميداني ،تطوير أسططططططواق رأس المال في سططططططوريا( ،دمش ـ ـ ـ ــق :المركزالسوري لالستشارات واألبحاث والتدريب في إدارة األعمال2002 ،م).
 /5الندوات والملتقيات:

 عادل رزق ،اإلدارة الرشيدة الحكم الجيد أو (الحوكمة) (القاهرة :المنظمة العربية للتنميةاإلدارية ،الملتقى الثاني ،اإلدارة الرشـ ـ ــيدة خيار لةصـ ـ ــالح اإلداري والمالي وورشـ ـ ــة عمل
تقييم أداء اإلدارات الحكوميـ ــة من أجـ ــل التغيير واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،الفترة من  8 -4مـ ــايو
2008م).
 محمد طارق يوسـف ،اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى ارتباطهابالمعايير المحاسطططططططططبية( ،القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ندوة دور المعلومات
المحاسبية في دعم اتخاذ القرار اإلداري  ،الفترة من  23 -19نوفمبر 2006م).
 مصــطفى هاللي حســن ،من أجل استراتيجية وطنية للحوكمة( ،القاهرة :المنظمة العربيةللتنمية اإلدارية ،ندوة اإلدارة الحديثة في إدارة منظمات الخدمة العامة ،الفترة من -13

 19مايو2007م).
ثانياً :المراجع األجنبية:

- Asharf Gamal El- Din A Rahman, A Survey pressed to the conference
challenges of accounting: Reality and future expectations, Board
Practices among Case 30 Companies in Egypt, 27-28 October 2008, Cairo,
Egypt. .
- Dezoort, F. and S.E Salterio, "The effects of corporate governance
experience and financial reporting and audit knowledge, on audit
committee members judgment auditing: A journal of practice & theory. 2001,
P P 31-47.
263

- Freeland, C. (2007) Basel committee guidance on corporate governance for
banks, paper presented to: corporate governance and reform: Paving institute.
The way to financial stability and development, a conference organized by
the Egyptian banking institute. Cairo, May.
- Haniffa, R, and Hudain, Corporate governance structure and
performance of Malaysian listed companies, Journal of business finance
and accounting. Vol. 33, No (7-8) 2006, PP 1034- 1062.
- Report of the Blue ribbon committee on improving the effectiveness of
corporate audit committees, whitehead Milstein committee, 1999.
- Ross, Sephen, A, Randoloph, W, westerfield fundamental of capital finance
irwinhome woodm 1998. 19394
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ملحق رقم ()1
استمارة االستبانة
جامعة الرباط الوطنى
كلية الدراسات العليا
السيد................................................................./
السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
الموضوع  :استبانه
يقوم الباحث باعداد د ارس ــة لنيل درجة الدكتوراه فى المحاس ــبة بعنوان لجان المراجعة فى ظل
حوكمه الشركات وأثرها على جودة التقارير المالية (دراسة ميدانية على عينة من المصارف

الس ـ ـ ــودانية ) تهدف االس ـ ـ ــتبانه الى الوقوف على آرائكم حول مدى تفعيل لجان المراجعة في
ظــل حوكمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات وأثرهــا على جودة التقــارير المــاليــة ونظ ار لمــا تتمتعون بــه من خبرة

علمية وعملية يامل الباحث من سـ ـ ــيادتكم ابداء ارائكم على العبارات الواردة باالسـ ـ ــتبانة حتى
يتسـ ـ ــنى له اتمام الجانب التطبيقى للد ارسـ ـ ــة مع االخذ فى االعتبار ان هذه االجابات سـ ـ ــوف
تحاط بكامل السـ ـرية وتعالج الغراض البحث العلمى فقط كما ان نتائج الد ارس ــة س ــوف تكون
متاحة لكم اذا رغبتم فيها.
أخي اًر اشكر لكم حسن تعاونكم وصدق مساهمتكم الفعالة فى اتمام هذه الدراسة داعيا المولى

عزوجل ان يجزيكم خير الجزاء.

الباحثة
انتصار حسين على عبد اهلل
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القسم االول :البيانات الشخصية
القسم الثانى بيانات الدراسة
القسم األول :البيانات الشخصية:
) أمام الخيار المناسب:

أرجو كريم تفضلكم بوضع عالمة (
 /1العمر:
 30سنة فاقل

50 -41

 40 -31سنة

 51فاكثر
 /1التخصص العلمي:
اقتصاد

محاسبة مالية

إدارة أعمال

دراسات مصرفية

نظم معلومات محاسبية

محاسبة تكاليف

أخرى
 /2المؤهل العلمي:
بكالريوس

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

أخرى
 /3المؤهل المهني:
زمالة بريطانية

زمالة أمريكية

زمالة عربية

زمالة سودانية

أخرى

ال يوجد مؤهل

 /4المركز الوظيفي:
محاسب مالى
مدير مالي
 /5سنوات الخبرة:
 5سنوات فأقل

 15 - 10سنة

مراجع داخلي

رئيس حسابات

مراجع خارجى

عضو لجنة مراجعة
 10 - 6سنوات
 20 - 15سنة

 20سنة فأكثر
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القسم الثاني :عبارات اإلستبانة:
الرجاء التكرم بوضع عالمة ( )أمام مستوى العبارات المناسبة.
الفرضطططية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصطططائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة
و مالءمة معلومات التقارير المحاسبية.
العبططططططططططططارات

أوافق
بشدة

 /1تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى كفاءة وفعالية

استخدامات االموال.

 /2تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى مرونة تدفق

المعلومات المالية.

 /3تس ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى قياس درجة
المخاطرة و الفرص المتاحة للمؤسسة.
 /4تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لجـ ــان المراجعـ ــة فى ظـ ــل الحوكمـ ــة فى توفير
احتياجات متخذى الق اررات المالية.
 /5تس ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تص ـ ـ ــحيح

االخطاء المالية اوال باول.

 /6يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة في تقــديم

معلومات لها قدرة التغذية العكسية.

 /7تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة فى امكــانيــة
التنبؤ بنتائج االعمال.
 /8تسـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ان تجعل

النظام المالى متكامل يستوعب االجراءات والقوانين واللوائح.

 /9تعمـ ــل لجـ ــان المراجعـ ــة فى ظـ ــل الحوكمـ ــة على تقـ ــديم
المعلومات سهلة يمكن المستخدمين من التعامل معها .

 /10يســاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على االفصــاح
عن المعلومات المالية فى التوقيت المناسب.
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أوافق

محايد

ال

أوافق

ال أوافق
بشدة

الفرضططية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصططائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة و
موثوقية معلومات التقارير المالية .
أوافق أوافق

العبططططططططططارات

بشدة
 /1تسـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى توفير بيانات مالية
ذات مصداقية عالية.

 /2يسـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى زيادة الموضـ ـ ــوعية
فى المعلومات المالية.
 /3يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم معلومات
كاملة من حيث االهمية النسبية و التكلفة لتلك المعلومات.
 /4تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تقديم معلومات
مالية خالية من الغموض و التعقيد.
 / 5تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على زيادة الثقة فى
مخرجات النظام المالى مما يشجع المستثمرين.

 /6تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى جعل المعلومات
المالية تمثل بصدق العمليات المالية.

 /7تسـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على االهتمام بجوهر
العمليات المالية و ليس الشكل.

 /8تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة فى تحقيق اهــداف
المؤسسة بصورة اكثر دقة.

 /9تســاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على ازالة الشــك و عدم
التاكد حول المعلومات المالية.
 /10تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الحيادية وعدم
التحيز
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محايد

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

الفرضططية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة احصططائية بين لجان المراجعة فى ظل الحوكمة و
قابلية المقارنة لمعلومات التقارير المالية .
أوافق أوافق
بشدة

العبططططططططططططارات
 /1تسـ ـ ـ ــاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحديد اتجاهات
المركز المالى.

 /2تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على مقارنة المعلومات
المالية مع السنوات السابقة.
 /3تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد لجــان المراجعــة فى ظــل الحوكمــة على تقييم االداء
المالى.
 /4تسـ ـ ـ ـ ـ ــاهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تفعيل اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
المعايير المالية .
 /5تســاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على الدقة فى اجراءات
القياس المستخدمة فى اعداد المعلومات و تشغيلها.

 /6تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على جعل المعلومات
المالية قابلة للفهم من قبل مستخدمى المعلومات المالية.

 /7تساهم لجان المراجعة فى ظل الحوكمة فى تقديم مؤشرات مالية
تساعد مستخدمى المعلومات المالية

 /8تساعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة على تحقيق الموضوعية

فى تقدير المخزون.

 /9االلتزام بتقارير لجان المراجعة فى ظل الحوكمة يمنع األخ طاء
والغل بالمؤسسة.

 /10تســاعد لجان المراجعة فى ظل الحوكمة المقارنة بين التكلفة و

العائد.
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محايد

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

ملحق رقم ()2
قائمة بأسماء وعناوين والدرجة الوظيفية لمحكمي أداة الدراسة
الدرجة العلمية

االسم

رقم
1
د .الهادي آدم محمد إبراهيم
2
د .عبدالرحمن البكري منصور
3
د .ياسر تاج السر محمد سند

أستاذ المحاسبة المشارك

جامعة النيلين

أستاذ المحاسبة المشارك

جامعة النيلين

أستاذ المحاسبة المساعد

جامعة النيلين

4

د .أشرف خوفو عزيز

أستاذ المحاسبة المساعد

جامعة النيلين

5

د .عبد الرحمن عادل خليل

أستاذ المحاسبة المساعد

جامعة النيلين
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الجامعة

ملحق رقم ()3
المقابالت الشخصية
االسم
األمين محمد أحمد

الدرجة الوظيفية

محل العمل

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بنك المال المتحد

الهادي تاج الدين

مدير المراجعة الداخلية

مصرف المزارع التجاري

الباقر محمد عبدالكريم

مدير عام المراجعة الداخلية

بنك أم درمان الوطني
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ملحق رقم ()4
أسئلة المقابالت الشخصية
السؤال
هل

توجد

لجان

مراجعة

مصرف المزارع

بنا المال المتحد

بنا أم درمان الوطني

نعم

نعم

نعم

بالمصرف؟
من ذوي الخبرة

من ذوي الخبرة

من ذوي الخبرة

كيف

يتم

تشكيل

لجان

والكفاءة

والكفاءة

والكفاءة

كم عدد أعضاء لجنة المراجعة

 4أعضاء

 3أعضاء

 3أعضاء

ما هي المهام الموكلة للجان

مناقشة تقرير

تقويم األداء المالي

ضمان إستقاللية

هل هناك جدوى من وجود لجان

نعم

نعم

نعم

هل أنعكس وجود لجان مراجعة

نعم

نعم

نعم

المراجعة؟
بالمجلس؟
المراجعة؟
للمراجعة؟

على جودة التقارير المالية؟

المراجعة بالمجلس
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المراجع

