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 اإلهداء
 

 يت متنٍت أن ٌشاركين هذه انهحظت انطاهزة ان ديوانإىل روح 

 احلبٍبت أطال اهلل يف عمزها أمً إىل

 عبدانعشٌش وبٍسانإىل قزة عٍين ابين وابنيت 

 إخىتً وأخىاتًعهى قهيب  األعشاءإىل 

 يف كم مكان أصدقائً وسمالئًإىل 

 إىل كم مه مد يل ٌد انعىن  واملساعدة

 ا اجلهد املتىاضعإىل كم هؤالء مجٍعاً أهدي مثزة هذ
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 الشكر والتقدير

 .ذم هداتي لهذا الومؿ ككفقتي إليهالحمد كالشكر داسمان كخبدان هلل توالى الرحمف الرحيـ ال

 .كخذكتي اهلل عز كجؿ خميشكر كالورفاف لمف لهـ الفضؿ بود ثـ ال

ضؿ كختقدـ بالشكر كالتقدير إلى خستاذم الفاضؿ الدكتكر عكض خحمد الركياتي الذم تف

ؿ بوممه في سبيؿ ، كلـ يدذر كقتان كال جهدان كال تصحان كلـ يبذشككران باإلشراؼ عمى هذه الدراسةم

 .إتجاز هذا الومؿ

كما ختكجه بالشكر كالتقدير لكؿ مف الدكتكر موتز كببلف كالدكتكر ذالد رحيؿ عمى  

في إغتاه هذا  بلحظات ساهمتتفضمهـ بقبكؿ متاقشة هذه الرسالة كلما قدمكه مف تكجيهات كم

تفضمكا بتحكيـ استمارة ، كما ختكجه بالشكر كالتقدير إلى األساتذة المحكميف األفاضؿ الذيف الومؿ

 .االستبياف

كال يفكتتي خف ختقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف الدكتكر يكتس خسويد كالدكتكر عبدالػفار المتفي 

 .قت كجهد في سبيؿ إتماـ هذا البحثلما بذلكه مف ك 

 الباحثة 
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مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالمصارف التجارية الميبية في تضييق فجوة 
 التوقعات في المراجعة 

 إعداد 
 سناء محمود محمد أسعيد

 إشراف 
 الدكتور عوض أحمد الروياتي 

  ممخصال
ة التوػػرؼ عمػػى مػػدل مسػػاهمة تطبيػػؽ مبػػادئ حككمػػة الشػػركات فػػي اسػػتهدفت هػػذه الدراسػػ 

المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة مػػ  عػػرض لمفهػػـك حككمػػة 

الشركات، خهدافها، مبادسهػا، كخبوادهػا المحاسػبية، كػذلؾ عػرض مفهػـك فجػكة التكقوػات كمككتاتهػا، 

إلى مساهمة مبادئ حككمة الشركات في تضييؽ فجكة  مسبباتها كطرؽ تضييقها، كمف ثـ التطرؽ

التكقوػػػػات فػػػػي المراجوػػػػة، كاعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػػتهج اإلسػػػػتتتاجي االسػػػػتقراسي، كاسػػػػتذدمت 

االستبياف ككسيمة لجم  البياتات البلزمة إلجراه الدراسة التطبيقية )الجزه الوممي لمدراسة(، كقد تـ 

سػابات المقيػديف لػدل مصػرؼ ليبيػا المركػزم، كالمػراجويف اذتيار مجتمػ  الدراسػة مػف مراجوػي الح

الداذمييف بالمصارؼ التجارية الميبيػة، كتػـ اسػتذداـ اإلحصػاه الكصػفي لتحميػؿ المومكمػات الوامػة 

لممشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة، كػػػذلؾ تحميػػػؿ البياتػػػات المتومقػػػة بمسػػػاهمة كػػػؿ مبػػػدخ مػػػف مبػػػادئ حككمػػػة 

حميػؿ ، كما تػـ اسػتذداـ اإلحصػاه االسػتتتاجي لتمراجوةتضييؽ فجكة التكقوات في الالشركات في 

الذتبػػار  (One Sample T Test، حيػػث تػػـ اسػػتذداـ اذتبػػار )البياتػػات المتومقػػة بالدراسػػة

بػػار التبػػايف بػػيف مجمكعػػات الذت (One Way Anova، كمػػا تػػـ اسػػتذداـ )فرضػػيات الدراسػػة

دراسػػة عمػػى مسػػاهمة مبػػادئ حككمػػة كقػػد بيتػػت تتػػاسج الدراسػػة مكافقػػة المشػػاركيف فػػي ال ،الدراسػػة

 الشركات في المصارؼ التجارية الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة 



  س 

كبذلؾ تكصي الباحثة بأف يتـ كض  السحة تضمف التزاـ المصػارؼ التجاريػة الميبيػة بقكاعػد 

كخف تتضمف حككمة الشركات عمى خف يتـ تقييمها مف قبؿ هيسة ذاصة مف سكؽ األكراؽ المالية، 

هػػػػذه البلسحػػػػة ضػػػػركرة كجػػػػكد لجػػػػاف مراجوػػػػة كالتوكيضػػػػات كالترشػػػػيحات، ذلػػػػؾ ألف كجػػػػكد لجػػػػاف 

 المراجوة تؤثر عمى استقبلؿ المراج  كالتزامه بموايير المراجوة الدكلية.



 0  
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 :مقدمة  1.1

ية كالمصػػداقية كفقػػداف الثقػػة فػػي السػػتكات خزمػػة المسػػؤكلكاجهػػت مهتػػة مراجوػػة الحسػػابات  

األذيػػرة تتيجػػة تزايػػد األزمػػات الماليػػة كاالقتصػػادية التػػي حػػدثت فػػي الكثيػػر مػػف الشػػركات الوالميػػة، 

سػػػبب عػػػدـ قيػػػامهـ ممػػػا خدل إلػػػى تسػػػاؤؿ الوديػػػد مػػػف المسػػػتثمريف كالمسػػػاهميف كالػػػرخم الوػػػاـ عػػػف 

ذلػؾ (، 43 :2012الشػركات )الحػاج،  بإعطاه إشارات تحذير بذصكص الحالة االقتصادية لتمػؾ

المجتمػػػ  المػػػالي يتكقػػػ  مػػػف مراجوػػػي الحسػػػابات خف يضػػػمتكا فػػػي تقػػػاريرهـ مػػػا يشػػػير إلػػػى دقػػػة خف 

كمػػػا ، االسػػػتقبلؿ كالحيػػاد، كصػػحة كسػػبلمة البياتػػػات الماليػػة كالكفايػػة الفتيػػػة كالتزاهػػة كالمكضػػكعية

سـ المالية، كمت  صدكر القكاسـ المالية يتكق  متهـ اكتشاؼ األذطاه الجكهرية التي تؤثر عمى القكا

(. كفي المقابؿ تجادؿ المهتػة بػأف هتػاؾ لبسػان عامػان فػي فهػـ دكر 371 :2004، )جربكع المضممة

 :1999، كخف اكتشػػاؼ األذطػػاه كالتقريػػر عتهػػا لػػيس الهػػدؼ األسػػاس لممراجوػػة )راضػػي، المراجػػ 

717.) 

ف تحريػؾ الػدعاكل القضػاسية ضػد مكاتػب كيمكف القكؿ خف االتتقادات الكاسوة كمػا يتبوهػا مػ

دراكػػات مسػػتذدمي القػػكاسـ الماليػػة لكاجبػػات  المراجوػػة توبػػر عػػف التبػػايف المكجػػكد بػػيف اعتقػػادات كاي

دراؾ المػػػػػػراجويف ختفسػػػػػػهـ لتمػػػػػػؾ المسػػػػػػؤكليات،         كمسػػػػػػؤكليات مراقبػػػػػػي الحسػػػػػػابات، كبػػػػػػيف اعتقػػػػػػاد كاي

  ،عبيػػػػرات كذالػػػػدميسػػػػة المراجوػػػػة )إلػػػػى ظهػػػػكر مػػػػا اصػػػػطم  عمػػػػى تسػػػػميته بفجػػػػكة التكقوػػػػات فػػػػي ب

2013: 169.) 

السػػػبب الػػػرسيس فػػػي زعزعػػػة ثقػػػة المسػػػتثمريف كاألطػػػراؼ تمثػػػؿ كلمػػػا كاتػػػت فجػػػكة التكقوػػػات 

فإتهػا مػف جاتػبو ، األذرل مف مسػتذدمي القػكاسـ الماليػة فػي الذػدمات التػي تقػدمها مهتػة المراجوػة

حكػػػاـ تظػػػـ الرقابػػػة آذػػػر، كاتػػػت الػػػداف  الػػػرسيس لقيػػػاـ المتظمػػػات الدكليػػػة بكضػػػ   مبػػػادئ لتقكيػػػة كاي
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اصػطم  عمػى تسػميتها ، الداذمية لتككف بمثابة قاعدة مرجوية يتـ االسترشاد بها في الكاقػ  الوممػي

 .Corporate Governanceبحككمة الشركات 

كتوتبػػػػػػػػػر مبػػػػػػػػػادئ الحككمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػوتها متظمػػػػػػػػػة التوػػػػػػػػػاكف االقتصػػػػػػػػػادم كالتتميػػػػػػػػػة             

Organization For Economic CO - Operation and Development (OECD)  
مػػف خهػػـ مػػا تػػـ إصػػداره فػػي شػػأف حككمػػة  8112كعػػدلت فػػي عػػاـ  0999التػػي  صػػدرت فػػي عػػاـ 

الشركات، كما خصػدر موهػد التمكيػؿ الػدكلي مبػادئ فػي تفػس الشػأف يمكػف خف تكػكف اسػتكماالن لمػا 

 (.OECDقدمته متظمة التواكف االقتصادم كالتتمية )

خشػػارت كثيػػر مػػف الدراسػػات إلػػى خف خهميػػة حككمػػة الشػػركات ال تتتػػه ، تاحيػػة التظريػػةكمػػف ال

عتػػد اآلثػػار اإليجابيػػة المتكقوػػة مػػف تطبيػػؽ كػػؿ مبػػدخ مػػف مبادسهػػا بػػؿ تمتػػد لتشػػمؿ الوبلقػػة التبادليػػة 

فومػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿد فػػػإف كجػػػكد قػػػاتكف فوػػػاؿ ، بػػػيف لمبػػػادئ المذتمفػػػة لتطبيػػػؽ حككمػػػة الشػػػركات

السػػجبلت المحاسػػبية التػػي يجػػب إمسػػاكها كالقػػكاسـ الماليػػة التػػي يجػػب تشػػرها مػػف لمشػػركات يحػػدد 

الممكػػػف خف يػػػؤدم إلػػػى تفويػػػؿ اإلجػػػراهات المحاسػػػبية المتومقػػػة بإعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة بمػػػا يحقػػػؽ 

كما خف كجكد لجتة مراجوة فوالػة لػديها ، اإلفصاح كالشفافية مف خجؿ الكفاه بمتطمبات هذا القاتكف

لمبلسـ مف االلتزاـ كاالسػتقبلؿ كالذبػرة المحاسػبية كالماليػة تتػكلى اإلشػراؼ المسػتقؿ عمػى المستكل ا

مف الممكف خف يؤدم إلى ارتفاع مستكل جكدة اإلجراهات المحاسبية ، عممية إعداد التقارير المالية

مشركات المستذدمة في إعداد التقارير المالية، ككجكد قكاعد محددة لمتطمبات اإلفصاح كالشفافية ل

التػػي يػػتـ قيػػد خكراقهػػا الماليػػة فػػي سػػكؽ المػػاؿ مػػف الممكػػف خف يػػؤدم إلػػى تفويػػؿ اآلليػػات المحاسػػبية 

 (.47 :2005 البلزمة لتحقيؽ تمؾ المتطمبات )الوسيمي

، ( بػػػػأف خطػػػػراؼ الحككمػػػػة المتمثمػػػػة فػػػػي مجمػػػػس اإلدارة67 :2008) ىكمػػػػا خكضػػػػ  عيسػػػػ

مػػػتهـ األطػػػراؼ األذػػػرل فػػػي عبلقػػػة تكامميػػػة لجتػػػة المراجوػػػة يذػػػدـ كػػػؿ طػػػرؼ ، المراجػػػ  الذػػػارجي
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تػتوكس عمػى جػػكدة الشػركات، فمػثبلن تمػػـز موػايير المراجوػة الدكليػػة المػراجويف الذػارجييف بضػػركرة 

االتصػػػاؿ بػػػأطراؼ الحككمػػػة األذػػػرل لموميػػػؿ مكضػػػكع المراجوػػػة، كذلػػػؾ فػػػي األمػػػكر الهامػػػة التػػػي 

التفاعميػة كالتكامميػة تػؤدم بالضػركرة إلػى  تستدعي اتتباههـ عتد خداه مهاـ المراجوة، كهذه الوبلقة

 زيادة ثقة الوميؿ بالدكر الذم يقكـ به المراج  الذارجي. 

كعمػػى المسػػتكل المحمػػي توػػزز االهتمػػاـ بمكضػػكع حككمػػة الشػػركات مػػؤذران بسػػبب دكره فػػي 

، فومػى سػبيؿ المثػاؿ، سبلمة التظاـ المالي كتحصػيته مػف الصػدمات مػف ذػبلؿ بوػض المؤسسػات

عمػػػى  2012لسػػػتة  46بشػػػأف المصػػػارؼ الموػػػدؿ بالقػػػاتكف رقػػػـ  2005لسػػػتة  1اتكف رقػػػـ خكػػد القػػػ

 تطبيؽ متطمبات الحككمة.

كتحاكؿ هذه الدراسػة خف تركػز عمػى الوبلقػة بػيف حككمػة الشػركات كفجػكة التكقوػات كمػا إذا 

 كاف لحككمة الشركات في ليبيا تأثير عمى فجكة التكقوات في مهتة المراجوة.

 ت السابقة:الدراسا  2.1

كػػاف لزامػػان عمػػى الباحثػػة تتػػاكؿ تظػػران ألهميػػة دكر الحككمػػة فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات    

الدراسات السابقة ذات الوبلقة بهذيف المكضكعيف كصكالن إلى دراسة الوبلقػة التأثيريػة بػيف حككمػة 

 الشركات كفجكة التكقوات.

كد فجػػكة التكقوػػات فػػي عمميػػة ( الوكامػػؿ التػػي خدت إلػػى كجػػ2004لقػػد بيتػػت دراسػػة جربػػكع )

كقػػد هػػدفت الدراسػػة إلػػى كضػػ  حمػػكؿ لتضػػييؽ هػػذه الفجػػكة بػػيف ، فػػي البيسػػة الفمسػػطيتية المراجوػػة

المجتمػػػػ  المػػػػالي كمراجوػػػػي الحسػػػػابات مػػػػف ذػػػػبلؿ التػػػػزامهـ بتطبيػػػػؽ الموػػػػايير المهتيػػػػة لمراجوػػػػة 

، تػػد مراجوػػة القػػكاسـ الماليػػةالحسػػابات كقكاعػػد السػػمكؾ المهتػػي كااللتػػزاـ بتتفيػػذ القػػكاتيف كاألتظمػػة ع

خهمهػاد عػدـ ، كذمصت الدراسة إلى عػدة تتػاسج تبػيف الوكامػؿ التػي خدت إلػى كجػكد فجػكة التكقوػات
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كتقػػػص كفاهتػػػه ، التحديػػد الكاضػػػ  لػػػدكر المراجػػػ  فػػػي المجتمػػػ  كمسػػؤكلياته كالشػػػؾ فػػػي اسػػػتقبلليته

 ككذلؾ اتذفاض جكدة األداه في المراجوة. ، المهتية

( فقػػد تتاكلػػت رصػػد مبلمػػ  فجػػكة التكقوػػات المكجػػكدة 2004ديرم كالوتقػػرم )خمػػا دراسػػة السػػ

بػػػيف المراجػػػ  الذػػػارجي كاألطػػػراؼ المسػػػتفيدة مػػػف ذدماتػػػه فػػػي بيسػػػة مهتػػػة مراجوػػػة الحسػػػابات فػػػي 

المممكػػػػة السػػػػوكدية، كبيتػػػػت تتػػػػاسج الدراسػػػػة عػػػػدـ كجػػػػكد اتفػػػػاؽ مطمػػػػؽ بػػػػيف مراجوػػػػي الحسػػػػابات 

 المالييف فيما يتومؽ بذدمات المراجوة.  كالمستفيديف مف ذدماتهـ كالمديريف

( بدراسة دكر لجاف المراجوة في حككمة الشركات كخثرها عمى جكدة 2005كما قاـ سامي )

التقػػارير الماليػػة المتشػػكرة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ المصػػرية، كتكصػػؿ إلػػى خف لجػػاف المراجوػػة باعتبارهػػا 

تقاه بجكدة التقارير الماليػة، ككتهػا متػكط آلية مف آليات حككمة الشركات لها دكرن محكرمن في االر 

بها التأكد مف تطبيؽ المبادئ المحاسبية، ككذلؾ تقييـ تظـ الرقابة الداذمية، كحؿ المتازعػات التػي 

 تتشأ بيف اإلدارة كالمراج  الذارجي.

( 2006كفػػي إطػػار دراسػػة الوبلقػػة بػػيف الحككمػػة كفجػػكة التكقوػػات قامػػت دراسػػة المميجػػي ) 

ر آليػات حككمػة الشػركات عمػى فجػكة التكقوػات فػي بيسػة الممارسػة المهتيػة فػي مصػر باذتبار تػأثي

كدكر آليات حككمة الشركات المرتبطػة بالوميػؿ، ككػذلؾ المرتبطػة بمراقبػي الحسػابات فػي تضػييؽ 

كعػػبلج تمػػؾ الفجػػكة، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدة تتػػاسج مػػف خهمهػػا كجػػكد ارتبػػاط كثيػػؽ بػػيف آليػػات 

رتبطة بالوميؿ كتمؾ المرتبطة بمراقبي الحسابات كبيف فجكة التكقوات في بيسة حككمة الشركات الم

المراجوػػػة، كمػػػا تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى خف إتبػػػاع آليػػػات حككمػػػة الشػػػركات تحقػػػؽ قػػػدران مبلسمػػػان مػػػف 

الطمأتيتػػة لممسػػتثمريف كمتذػػذم القػػرارات الماليػػة، كخكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تػػدعيـ آليػػات حككمػػة 

تطبيقهػػػػا لتفويػػػؿ الممارسػػػات الجيػػػدة إلدارة الشػػػػركات باالتسػػػاؽ مػػػ  الموػػػػايير  الشػػػركات التػػػي يػػػتـ

 كالقكاعد الوالمية.
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( خف لجػػػاف المراجوػػػة 2008بيتػػػت دراسػػػة الرحيمػػػي )، كفػػػي شػػػأف لجػػػاف المراجوػػػة كالحككمػػػة

توتبػػر خحػػد خهػػـ دعػػاسـ حككمػػة الشػػركات فػػي الشػػركات السػػوكديةد حيػػث خكضػػحت ختػػه بػػالرغـ مػػف 

كمػػػة الشػػػركات فػػػي البيسػػػة السػػػوكدية إال خف هتػػػاؾ محػػػاكالت جػػػادة لمتوريػػػؼ بهػػػذا حداثػػػة مفهػػػـك حك 

المفهكـ كخساليب تطبيقه عمى خرض الكاق ، كما خشػارت تتػاسج الدراسػة إلػى خف لجػاف المراجوػة فػي 

الشركات المساهمة تموب دكران مهمان في تطبيؽ هذا المفهكـ في البيسة السوكدية ككتها حمقة كصؿ 

  الرقابية في الشركة كمجمس اإلدارة. بيف األجهزة

( فقد اهتمت بدراسة خثر تطبيؽ قكاعد الحككمة عمى اإلفصػاح 2009خما دراسة خبك حماـ )

كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة ، المحاسػػبي كجػػكدة التقػػارير الماليػػة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ الفمسػػطيتية

كبيػػر فػػي توزيػػز دكر اإلفصػػاح مػػف التتػػاسج، خهمهػػاد خف تطبيػػؽ قكاعػػد الحككمػػة قػػد سػػاهـ بشػػكؿ 

المحاسػػبي كجػػكدة التقػػارير الماليػػة، كخف تطػػكر ثقافػػة الحككمػػة اتوكػػس بشػػكؿ رسػػيس عمػػى تحسػػيف 

مكق  الشركات كاستمراريتها تحك بمػكغ خهػدافها، كمػا تكصػمت الدراسػة إلػى ضػركرة تػكفر المقكمػات 

كامػػؿ يقػػـك عمػػى خسػػس البلزمػػة لضػػماف تتفيػػذ الحككمػػة مػػف ذػػبلؿ إتشػػاه تتظػػيـ إدارم كمهتػػي مت

مصػػػداقية مجمػػػس اإلدارة كالمػػػدراه التتفيػػػذييف، كمػػػف خهػػػـ تكصػػػيات الدراسػػػة خيضػػػان ضػػػركرة توميػػػؽ 

 المفاهيـ كااللتزاـ بالقكاعد التي خقرتها متظمة التواكف االقتصادم كالتتمية بشأف حككمة الشركات.

عميػػػػة حككمػػػػة ( إبػػػػراز دكر لجػػػػاف المراجوػػػػة فػػػػي زيػػػػادة فا2009سػػػػامي ) كاسػػػػتهدفت دراسػػػػة

الشػػركات  كتحميػػؿ خثػػر لجػػاف المراجوػػة عمػػى تحسػػيف جػػكدة المومكمػػات الػػكاردة فػػي القػػكاسـ الماليػػة 

المتشػػكرة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ المصػػرية، كذلػػؾ اعتمػػادان عمػػى المػػتهج الكصػػفي التحميمػػي، كتكصػػمت 

لشػػركات لهػػا الدراسػػة إلػػى عػػدة تتػػاسج خهمهػػا خف لجػػاف المراجوػػة باعتبارهػػا آليػػة مػػف آليػػات حككمػػة ا

دكره محػػػكرمه فػػػي االرتقػػػاه بجػػػكدة التقػػػارير الماليػػػة، ككتهػػػا متػػػكط بهػػػا التأكػػػد مػػػف تطبيػػػؽ المبػػػادئ 

المحاسبية، ككذلؾ تقييـ الرقابة الداذمية كحؿ المتازعات التي تتشأ بيف اإلدارة كالمراج  الذارجي، 
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مسػاهمة بإعػداد تقريػر كلوؿ خهـ ما خكصت به الدراسة السوي تحك إصدار تشري  ممػـز لشػركات ال

)شػػهادة( بمػػا خسػػفر عتػػه عمػػؿ لجػػاف المراجوػػة يتشػػر مػػ  التقػػارير السػػتكية الدكريػػة لمشػػركات مػػ  

مراعاة ضركرة إفصاح تقرير لجتة المراجوة عف ختشطتها التي يمكف خف تسػاهـ فػي تحسػيف جػكدة 

 التقارير المالية. 

يػػات الحككمػػة، حيػػث اهتمػػت ( تطبيػػؽ آل2009كفػػي تفػػس السػػياؽ تتاكلػػت دراسػػة عبػػداهلل )

بتحديػد كقيػػاس المؤشػػرات كالمتػيػػرات الدالػػة عمػػى التػػزاـ الشػػركات بقكاعػػد كآليػػات حككمػػة الشػػركات 

كاتوكاساتها عمى متذذ القرارات بسكؽ األكراؽ المالية المصرم كذلؾ مف ذبلؿ قيػاس خثػر تطبيػؽ 

توػػامميف بسػػكؽ األكراؽ الماليػػة، آليػػات حككمػػة الشػػركات عمػػى مكثكقيػػة التقػػارير الماليػػة كقػػرارات الم

كػػذلؾ قيػػاس كتحديػػد اإلفصػػاحات الهامػػة الكاجػػب تكافرهػػا بػػالقكاسـ الماليػػة حتػػى يمكػػف الكثػػكؽ بهػػا ك 

عتػػػػد اتذػػػػاذ القػػػػرار االسػػػػتثمارم، كذمصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػدة تتػػػػاسج خهمهػػػػا خف كػػػػبلن مػػػػف موػػػػدم 

تػة المراجوػة كمراقػب الحسػابات كمستذدمي القكاسـ المالية يركف خف تطبيؽ اإلفصاح كالشفافية كلج

كآليػػات لحككمػػػة الشػػركات يػػػؤثر عمػػى مكثكقيػػػة القػػكاسـ الماليػػػة كقػػرارات المتوػػػامميف بسػػػكؽ األكراؽ 

 المالية.

كفي محاكلة لمتوػرؼ عمػى دكر آليػات الحككمػة فػي تفويػؿ تطبيػؽ حككمػة الشػركات جػاهت 

لسػوكدية، حيػث تكصػمت هػذه ( التي تمت عمى شركات المممكة الوربية ا2010دراسة  الشمرم، )

الدراسػػة إلػػى  كجػػكد موػػايير ألداه لجػػػاف المراجوػػة فػػي ظػػؿ مػػا يجػػػب خف يكػػكف عميػػه تتظػػيـ هػػػذه 

المجاف يساعد في تفويؿ آلياتها المذتمفة كالتي تتوكس بشكؿ إيجابي عمى التطبيؽ الفواؿ لحككمة 

 الشركات.
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ى كفاهة كفاعمية المراجوة كجػكدة ( بدراسة خثر لجاف المراجوة عم2012كخذيران قاـ محمد ) 

حيث تكصمت الدراسة التي خجراها إلى مجمكعة مػف ، المومكمات بالتقارير المالية في البيسة الميبية

التتاسج الفرعية المتمثمة في كجكد تػأثير لمهػاـ لجػاف المراجوػة عمػى زيػادة كفػاهة كفاعميػة المراجوػة 

 كجكدة المومكمات بالتقارير المالية.

، (2004(، )السػػػػػديرم كالوتقػػػػػرم، 1999رل خف عػػػػػددان مػػػػػف الدراسػػػػػات )راضػػػػػي، كهكػػػػػذا تػػػػػ

( خكدت عمى كجكد فجكة تكقوات فػي بيسػة المراجوػة بػيف مسػتذدمي تقريػر مراجػ  2004)جربكع، 

الحسابات كبيف ما يقدمه مراج  الحسابات فوبلن، األمر الذم خدل إلى زعزعة الثقة في المومكمات 

ها تقرير المراج ، كبيتت هػذه الدراسػات مػدل الحاجػة لمومػؿ عمػى تضػييؽ المالية التي يحتكم عمي

 .هذه الفجكة

بود استوراض تتاسج الدراسات السابقة في مجاؿ حككمة الشركات كعبلقتها بفجكة التكقوات 

تبيف لتا خف موظػـ الدراسػات تتاكلػت كػبلن مػف مكضػكعي حككمػة الشػركات كفجػكة التكقوػات بشػكؿ 

كالػبوض اآلذػر بحػث ، فػي كجػكد فجػكة تكقوػات كخسػبابها كسػبؿ تضػييقها فبوضػها بحػث، متفصؿ

مكاتيات تطبيقها في عدد  في مكضكع حككمة الشركات كمفهكـ كمبادئ كآليات كدعاسـ الحككمة كاي

 ( هػػي األقػػرب لمكضػػكع الدراسػػة الحاليػػة إال2006مػػف البيسػػات الوربيػػة، كتوتبػػر دراسػػة المميجػػي )

الشركات عمػى فجػكة التكقوػات فػي حػيف خف هػذه الدراسػة تركػز  ككمةختها بحثت في تأثير آليات ح

 عمى تأثير االلتزاـ بمبادئ حككمة الشركات عمى فجكة التكقوات في المراجوة.

 مشكمة الدراسة:  3.1 

تركػػت المذالفػػات المحاسػػبية التػػي قامػػت بهػػا بوػػض الشػػركات المحاسػػبية الكبػػرل فػػي الوػػالـ 

تحت بابان كاسوان مف االتتقادات الوتيفة عمى ختهػا خداة ذػداع كليسػت آثارها عمى مهتة المراجوة، كف

خداة ثقػػة، مػػا خثػػر عمػػػى سػػموة المهتػػة كمسػػػتكاها االجتمػػاعي كتطػػكر األمػػر إلػػػى حػػؿ خهػػـ كخشػػػهر 
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          سػػػػػويد،) كذركجػػػػػه مػػػػػف عػػػػػالـ األعمػػػػػاؿ Arthur Andersonمكاتػػػػػب المراجوػػػػػة فػػػػػي الوػػػػػالـ 

8119: 06).  

الماليػػة إلػػى تزايػػد القمػػؽ كظهػػكر إشػػارات التسػػاؤؿ حػػكؿ مهتػػة المراجوػػة كمػػا خدت االتهيػػارات 

كذصكصان بود ثبكت تكاطؤ كتكرط بوض المػراجويف خك فشػمهـ فػي الكشػؼ عػف ، كخداه المراجويف

مػػا دفػػ  بالوديػػد مػػف المتظمػػات كالهيػػآت المهتيػػة الومميػػة كالحككميػػة إلػػى البحػػث عػػف ، المذالفػػات

التػػػي تومػػػؿ عمػػػى كجػػػكد تطػػػكر جديػػػد يهػػػدؼ إلػػػى زيػػػادة فواليػػػة مجمكعػػػة مػػػف الصػػػيع كالتشػػػريوات 

لػػػيس عػػػف طريػػػؽ عكامػػػؿ ذاتيػػػة مثػػػؿ تطػػػكير الموػػػايير الذاصػػػة بمهتػػػة ، ككفػػػاهة عمميػػػة المراجوػػػة

بػػؿ عػػف طريػػؽ عكامػػؿ تتومػػؽ بػػاإلدارة السػػميمة لممؤسسػػات كبالتػػالي البيسػػة كالمتػػاخ الوػػاـ ، المراجوػػة

 .)16 :2009 ،سويد) لوالـ األعماؿ

إال ختػػه فػػػي ، ر ضػػوؼ تظػػػـ حككمػػة الشػػػركات ظػػاهرة تسػػكد الػػػدكؿ المتقدمػػة كالتاميػػػةكيوتبػػ

الدكؿ التامية توتبر اآلثار االقتصادية كاالجتماعية  التاتجة عف هذه الظاهرة خكثػر عمقػان كجسػامة 

تشػػػاه سػػػكؽ األكراؽ الماليػػػة الػػػذم حػػػث كخكػػػد عمػػػى التػػػزاـ الشػػػركات  كتبتػػػي سياسػػػة الذصذصػػػة كاي

صػػػدار إرشػػػاد بػػػذلؾ الذصػػػكص بمفهػػػـك الحككمػػػة باإلضػػػافة لمتػييػػػرات التػػػي يشػػػهدها القطػػػاع ، كاي

كدذػػكؿ المصػػارؼ األجتبيػػة كالتهيسػػة  2005( لسػػتة 1المصػػرفي كصػػدكر قػػاتكف المصػػارؼ رقػػـ )

صػػػدار مصػػػرؼ ليبيػػػا المركػػػزم لػػػدليؿ الػػػتحكـ المؤسسػػػي كذلػػػؾ إلرشػػػاد  لتطبيػػػؽ متطمبػػػات بػػػازؿ كاي

كالرقابػػة كاإلشػػراؼ ، عمػػى السػػبلمة الماليػػة كالمصػػرفية المصػػارؼ بمبػػادئ حككمػػة الشػػركات حرصػػان 

 عمى تمؾ المصارؼ مف ذبلؿ تتب  سير خعمالها كمدل التزامهػا بػالقكاتيف كالقػرارات الصػادرة كمػف

 .(15 :2008 ،)الجهاتي 2005( لستة 1خهمها قاتكف رقـ )
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ليبيا لمػا توػاتي  كتظران الزدياد حدة خزمة الثقة في ذدمات المراجوة الذارجية كذصكصان في

كاف البد مف التوػرؼ عمػا  2002بود خزمة التبلعب مته المهتة كبركز ما يورؼ بفجكة التكقوات 

إذا كػػاف إلػػزاـ مصػػرؼ ليبيػػا المركػػزم لممصػػارؼ التجاريػػػة بتطبيػػؽ الحككمػػة لػػه آثػػاران إيجابيػػة فػػػي 

لدراسػة فػي السػؤاؿ تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة. كبتاهن عمى ما تقدـ يمكػف حصػر مشػكمة ا

مػػا مػػدل مسػػاهمة تطبيػػؽ مبػػادئ حككمػػة الشػػركات فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى  التػػالي:

 تضييؽ فجكة التكقوات في بيسة مهتة المراجوة؟

 كمف هذا السؤاؿ تتبثؽ األسسمة الفرعية التالية:

بيػة فػي مبػدخ حمايػة حقػكؽ المسػاهميف فػي المصػارؼ التجاريػة الميمسػاهمة تطبيػؽ ما مدل  .0

 تضييؽ فجكة التكقوات في مهتة المراجوة؟

ما مدل مساهمة تطبيؽ مبدخ المساكاة بيف المساهميف في المواممػة فػي المصػارؼ التجاريػة  .8

 الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في مهتة المراجوة؟

ما مدل مساهمة تطبيػؽ مبػدخ دكر خصػحاب المصػال  فػي حككمػة الشػركات فػي المصػارؼ  .3

 ميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في مهتة المراجوة؟التجارية ال

ما مدل مساهمة تطبيؽ مبدخ اإلفصاح كالشفافية في المصارؼ التجارية الميبية في تضػييؽ  .2

 فجكة التكقوات في مهتة المراجوة؟

ما مدل مسػاهمة تطبيػؽ مبػدخ مسػؤكليات مجمػس اإلدارة فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة فػي  .5

 في مهتة المراجوة؟ تضييؽ فجكة التكقوات
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 أهداف الدراسة:  4.1

تهدؼ الدراسة إلى التورؼ عمى مدل مساهمة تطبيػؽ مبػادئ حككمػة الشػركات بالمصػارؼ 

 التجارية الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات بيف مستذدمي التقارير المالية كمراجوي الحسابات.

  :كيتفرع مف هذا الهدؼ األهداؼ الفرعية اآلتية

ضػػػكه عمػػػى مفهػػػـك حككمػػػة الشػػػركات كالتوػػػرؼ عمػػػى خسػػػباب كدكافػػػ  اتتشػػػار هػػػذا تسػػػميط ال .0

.  المفهـك

 دراسة كتحميؿ مفهـك فجكة التكقوات في المراجوة. .8

 بياف دكر المتظمات المهتية كالرقابية في تفويؿ مفهـك حككمة الشركات.  .3

 تطبيػػػػؽ خك االلتػػػػزاـ بمبػػػػادئ حككمػػػػة الشػػػػركات فػػػػي تضػػػػييؽ فجػػػػكةالتوػػػػرؼ عمػػػػى مسػػػػاهمة  .2

 التكقوات في المراجوة. 

 أهمية الدراسة:  5.1

  :لهذه الدراسة خهمية عممية كخذرل عممية كذلؾ عمى التحك التالي

 :األهمية العممية 

تسػػػػتمد هػػػػذه الدراسػػػػة خهميتهػػػػا مػػػػف خهميػػػػة متػيػػػػرم الدراسػػػػة المتمثمػػػػيف فػػػػي مبػػػػادئ حككمػػػػة 

مػػػػف قبػػػػؿ البػػػػاحثيف  حيػػػػث حظػػػػي هػػػػذيف المفهػػػػكميف باهتمػػػػاـ كبيػػػػر، الشػػػػركات كفجػػػػكة التكقوػػػػات

كاألكػػػػاديمييف كالمػػػػذيف خفػػػػردكا لهػػػػا الوديػػػػد مػػػػف الكتػػػػب كالدراسػػػػات كاألبحػػػػاث كالمكاقػػػػ  عمػػػػى شػػػػبكة 

إضافة إلى األهمية التي تتب  مف ذبلؿ اإلثراه الوممي الذم يمكػف خف تضػيفه ، المومكمات الدكلية

المسػتكل األكػاديمي مػف  تظػران لحداثػة مكضػكع حككمػة الشػركات عمػى، هذه الدراسة لممكتبة الميبية

ه ممػػا يجوػػؿ الحاجػػة ممحػػة إللقػػاه الضػػكه عميػػه كتكضػػيحه كتقيػػيـ إيجابياتػػ، حيػػث الطػػرح كالتطبيػػؽ

 .كسمبياته
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 :األهمية العممية 

تتبػػ  األهميػػػة الومميػػة لهػػػذه الدراسػػة مػػػف ذػػبلؿ التتػػػاسج التػػي يمكػػػف خف تتكصػػؿ إليهػػػا، فػػػإذا 

الحككمػػة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة فػػي  تكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد مسػػاهمة لتطبيػػؽ مبػػادئ

فجكة التكقوات فإف هذا سػكؼ يػدف   تضييؽرف  مستكل الثقة في عمؿ المراج  الذارجي كبالتالي 

المصارؼ التجارية الميبية ككذلؾ الشركات كالمؤسسات األذرل إلى زيادة االهتماـ بتطبيؽ مبػادئ 

 -تفاؽ األدب المحاسبي عمى كجكد هذه الوبلقةرغـ ا-خما إذا تكصمت الدراسة حككمة الشركات، 

إلى عدـ كجكدها فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة فوميػان رغػـ كجػكد قػرارات كتوميمػات مػف المصػرؼ 

المركػػزم بتطبيقهػػا، فػػإف المصػػارؼ التجاريػػػة سػػكؼ تومػػؿ لموالجػػة هػػػذا الذمػػؿ كسػػكؼ تتبػػه هػػػذه 

موالجػػػػة القصػػػػكر فػػػػي تطبيػػػػؽ مبػػػػػادئ التتػػػػاسج المصػػػػرؼ المركػػػػزم التذػػػػاذ اإلجػػػػراهات البلزمػػػػػة ل

 الحككمة.

 : فرضيات الدراسة   6.1 

 توتمد هذه الدراسة عمى فرضية رسيسة كاحدة مفادها خف:

"تطبيػػؽ مبػػادئ حككمػػة الشػػركات فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة يسػػاهـ فػػي تضػػييؽ فجػػكة 

  ".التكقوات في المراجوة

 ية التالية:كالذتبار هذه الفرضية تـ صياغة الفرضيات الفرع

 :الفرضية الفرعية األولى 

إف تطبيؽ مبدخ حماية حقكؽ المساهميف في المصارؼ التجارية الميبيػة لػه دكر إيجػابي فػي 

 .تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 :الفرضية الفرعية الثانية 

 .ضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةالتجارية الميبية له دكر إيجابي في ت
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 الثالثة: الفرضية الفرعية 

إف تطبيػؽ مبػدخ دكر خصػحاب المصػال  فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة لػه دكر إيجػابي فػي 

 .تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 :الفرضية الفرعية الرابعة 

الشػػػفافية فػػػي المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػػه دكر إيجػػػابي فػػػي إف تطبيػػػؽ مبػػػدخ اإلفصػػػاح ك 

 . تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 :الفرضية الفرعية الخامسة 

إف تطبيؽ مبدخ مسؤكليات مجمس اإلدارة في المصارؼ التجارية الميبية لػه دكر إيجػابي فػي 

 .تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 منهج الدراسة:  7.1

تكشػػؼ عػػف مسػػاهمة تطبيػػؽ مبػػادئ حككمػػة  اؼ الدراسػػة ككصػػكالن لمتتػػاسج التػػيتحقيقػػان ألهػػد

وػات توتمػد هػذه الدراسػة عمػى المػتهج االسػتتتاجي االسػتقراسي الػذم يوتمػد الشركات فػي فجػكة التكق

كجم  البياتات التظرية البلزمػة لمدراسػة كذلػؾ بمراجوػة ، عمى سبوة ذطكات تتمثؿ فيد المبلحظة

ما كتب فػي األدب المحاسػبي عػف مكضػكعي حككمػة الشػركات كفجػكة التكقوػات كالوبلقػة بيتهمػا، 

ثػـ تجميػ   البياتػات البلزمػة الذتبػار ، ظػرم لمدراسػة كاشػتقاؽ الفرضػياتكمف ثـ تككيف اإلطار الت

فرضػػػيات الدراسػػػة كتحميػػػؿ البياتػػػات باسػػػتذداـ خسػػػمكب إحصػػػاسي متاسػػػب كتحديػػػد التتػػػاسج الومميػػػة 

كمقارتتهػػػا بالتتػػػاسج التظريػػػة فػػػإذا اتفقػػػا تكػػػكف الدراسػػػة قػػػد خضػػػافت دلػػػيبلن عمميػػػان جديػػػدان إلػػػى األدب 

 دـ االتفاؽ يتـ تحديد األسباب.المحاسبي كفي حاؿ ع
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 مجتمع وعينة الدراسة: -

 لػرض تحقيؽ هدؼ الدراسة تـ تحديد مجتم  الدراسة في فستيف رسيستيف هما:

المحاسػػبكف كالمراجوػػػكف القػػػاتكتيكف المسػػجمكف لػػػدل مصػػػرؼ ليبيػػا المركػػػزم الػػػذيف يقكمػػػكف  .0

صػػادر مػػف كشػػؼ مراجوػػان حسػػب  126 ػبمراجوػػة حسػػابات المصػػارؼ كتػػـ تحديػػد عػػددهـ بػػ

 .مصرؼ ليبيا المركزم

المراجوػػػػكف الػػػػداذميكف بالمصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة الكاقوػػػػة بالمتطقػػػػة الشػػػػرقية كتػػػػـ تحديػػػػد  .8

مراجوػان كالػذيف تػـ حصػرهـ بالمقابمػة الشذصػية مػ  إدارات المراجوػة الداذميػة  50 ػعددهـ ب

 بالمصارؼ التجارية الميبية.

ة لمفسة األكلى بطريقة الويتة الوشػكاسية كقػد بمػع حجػـ كقد تـ اذتيار عيتة مف مجتم  الدراس

مراجػػػ   50ك، مراجػػػ  مػػػف مراجوػػػي الحسػػػابات المقيػػػديف لػػػدل مصػػػرؼ ليبيػػػا المركػػػزم 50الويتػػػة 

( كقػػد تػػـ خذػػذ مجتمػػ  الفسػػة الثاتيػػة بالكامػػؿ الػػداذمييف بمصػػارؼ الويتػػة بالكامػػؿالمػػراجويف ) داذمػػي

ف تػأثير كبحيث ال يكػكف لفسػة المػراجويف الذػارجيياألكلى ة لذمؽ التكازف بيتها كبيف الويتة مف الفس

 .خكبر عمى تتاسج الدراسة

 أداة الدراسة:  -

تػػـ اسػػتذداـ اسػػتمارة االسػػتبياف كػػأداة رسيسػػية لتجميػػ  البياتػػات كالمومكمػػات البلزمػػة لمدراسػػة 

كصػػػيػت األسػػػسمة فػػػي صػػػكرة مػمقػػػة كتػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى ميػػػزاف ليكػػػارت الذماسػػػي لتحديػػػد مػػػدل 

 ساهمة تطبيؽ مبادئ الحككمة بالمصارؼ التجارية الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات. م
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 أساليب التحميل:  -

            (SPSS) تػػػػػػػػػػـ تفريػػػػػػػػػػع البياتػػػػػػػػػػات كتحميػػػػػػػػػػؿ التتػػػػػػػػػػاسج باسػػػػػػػػػػتذداـ البرتػػػػػػػػػػامج اإلحصػػػػػػػػػػػاسي

(Statistical Package for Social Science كمػا تػـ اسػتذداـ خسػاليب اإلحصػاه الكصػفي )

سػػتداللي حيػػث اسػػتذدمت التسػػب المسكيػػة كالمتكسػػطات الحسػػابية كاالتحرافػػات الموياريػػة، كتػػـ كاال

 الذتبار فرضيات الدراسة.   One sample test( Tاستذداـ اذتبار)

 نطاق وحدود الدراسة:  8.1 

تطبيؽ مبادئ الحككمة بالمصارؼ في مساهمة ركزت هذه الدراسة عمى التورؼ عمى مدل 

فػػي الكاقوػػة كقوػػات فػػي المراجوػػة كتػػـ التطبيػػؽ عمػػى المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة تضػػييؽ فجػػكة الت

كاتحصر مجتم  الدراسة فػي فسػة المػراجويف الذػارجييف المسػجميف فػي المصػرؼ ، المتطقة الشرقية

 المركزم كفسة المراجويف الداذمييف في المصارؼ التجارية. 

  خطة الدراسة:    9.1

كؿد تتػػاكؿ الفصػػؿ األكؿ اإلطػػار الوػػاـ لمدراسػػة مػػف حيػػث تضػػمتت هػػذه الدراسػػة خربوػػة فصػػ

كتتػػاكؿ الفصػؿ الثػاتي حككمػػة الشػركات مػػف حيػث مفهكمهػػا ، المشػكمة كخهػداؼ الدراسػػة كمتهجيتهػا

خمػا الفصػؿ ، كآلياتها كمبادسها كما تتاكؿ فجػكة التكقوػات مػف حيػث مفهكمهػا كعتاصػرها كمسػبباتها

ف ذػػػبلؿ االلتػػػزاـ بتطبيػػػؽ مبادسهػػػا فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة الثالػػػث فقػػػد تتػػػاكؿ دكر حككمػػػة الشػػػركات مػػػ

كخذيػػػران تتػػػاكؿ الفصػػػؿ الرابػػػ  الدراسػػػة الميداتيػػػة مػػػف حيػػػث تحميػػػؿ ، التكقوػػػات فػػػي مهتػػػة المراجوػػػة

 البياتات كاذتبار الفرضيات.

كاذتتمػػػػت الدراسػػػػة بالتتػػػػاسج التػػػػي تػػػػـ التكصػػػػؿ إليهػػػػا كالتكصػػػػيات البلزمػػػػة لتحقيػػػػؽ خهػػػػداؼ 

 الدراسة. 



 06  

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 حوكمة الشركات وفجوة التوقعات
 في المراجعة
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 مقدمة:  1.2

توػاظـ االهتمػػاـ بمكضػػكع حككمػة الشػػركات فػػي الوديػػد مػف االقتصػػاديات المتقدمػػة كالتاشػػسة 

ذبلؿ الستكات الماضية كذاصةن بود سمسمة األزمػات الماليػة المذتمفػة التػي حػدثت فػي الوديػد مػف 

المػػػالي بصػػفة ذاصػػػة، مػػػ   فجرهػػػا الفسػػاد اإلدارم بصػػػفة عامػػػة كالفسػػادالشػػركات الوالميػػػة كالتػػي 

الفساد المالي يرج  في خحد جكاتبه الهامة إلى دكر مراجوي الحسابات كتأكيػدهـ  عمػى  مراعاة خف

          صػػػػػػحة القػػػػػػكاسـ الماليػػػػػػة كمػػػػػػا تتضػػػػػػمته مػػػػػػف مومكمػػػػػػات محاسػػػػػػبية كذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى ذػػػػػػبلؼ الحقيقػػػػػػة 

 (. 8115)ذميؿ، 

المػدير التتفيػذم السػابؽ لشػركة  8110يسة سكؽ األكراؽ المالية األمريكية عػاـ كقد خداتت ه

sunbeam   المتكرط م  شركةArthur Anderson  بإقامة مشاري  كهميػة كمفػت حممػة األسػهـ

بارتكػػػػاب خذطػػػػاه مهتيػػػػة جسػػػػيمة  Arthur Andersonمبػػػػالع كبيػػػػرة إضػػػػافة إلػػػػى قيػػػػاـ شػػػػركة 

صدارها تقارير مراجوة مضممة كغي ر حقيقية ما خدل إلى تػريمها بمبػالع كبيػرة كتوكيضػات، كقػد كاي

خدل هذا الكض  إلى فقداف ثقة مستذدمي البياتات المالية في صحة المومكمات المحاسبية الكاردة 

في التقارير المالية التي تـ مراجوتها إضافة إلى بركز خزمة جديدة بيتهـ كبػيف مراجوػي الحسػابات 

(، كتتيجػػة لػػذلؾ لقػػػي مكضػػكع حككمػػة الشػػػركات 5 :8108)غػػادر،  عرفػػت باسػػـ فجػػكة التكقوػػػات

اهتمامػػان ممحكظػػان عمػػى السػػاحة الوالميػػة، كاهتمػػت الوديػػد مػػف المتظمػػات كالهيػػآت الدكليػػة بكضػػ  

( كصػدكر الوديػد OECDمبادئ لمحككمة مف خهمها مبادئ متظمة التواكف االقتصادم كالتتميػة )

 Surbanes Oxleyكقاتكف  Treadwayكتقرير لجتة   Cadburyمف التقارير مثؿ تقرير لجتة 

2002. 

 

 



 08  

كلتحقيؽ خهداؼ هػذه الدراسػة فػإف هػذا الفصػؿ يتتػاكؿ حككمػة الشػركات مػف حيػث مفهكمهػا 

 كآلياتها كمبادسها، كما يتتاكؿ فجكة التكقوات مف حيث المفهـك كالمككتات كخسباب كجكدها.

 كذلؾ مف ذبلؿ المبحثيف التالييف:

 : حككمة الشركاتد مفهكمها، مبادسها، خبوادها المحاسبية.المبحث األول

 : فجكة التكقواتد مفهكمها، مككتاتها، مسبباتها.المبحث الثاني
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 المبحث األول

 مفهوم ونشدة مبادئ حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية

ـ مػػ  تهايػػة القػػرف فقػػد ظهػػر هػػذا المفهػػك ، بػالرغـ مػػف خف مفهػػكـ كتشػػأة الحككمػػة لػػيس قػػديمان  

إال ختػه بػدخ يتطػكر بشػكؿ كبيػػر لمػا حظػي بػه مػف اهتمػػاـ ، الوشػريف كبدايػة القػرف الكاحػد كالوشػػريف

مػػف قبػػؿ المؤسسػػات كالهيػػآت الومميػػة كالمهتيػػة كقػػد كػػاف لظهػػكر هػػذا المفهػػـك الكثيػػر مػػف األسػػباب 

المتحرفػػػػػة  خهمهػػػػا ضػػػػوؼ تظػػػػػـ الرقابػػػػة الداذميػػػػة كعػػػػػدـ قػػػػدرتها عمػػػػى متػػػػػ  كتذفيػػػػؼ السػػػػمككيات

بالمؤسسػات االقتصػادية التػي كمفػت المسػػاهميف كخصػحاب رؤكس األمػكاؿ كمسػتذدمي المومكمػػات 

المحاسػػبية بصػػفة عامػػة الكثيػػر كالكثيػػر، مػػف خهمهػػا إفػػبلس الكثيػػر مػػف هػػذه المؤسسػػات. كألهميػػة 

قسيـ هذا التورؼ عمى تشأة مفهكـ الحككمة كالمبادئ التي تقكـ عميها كخبوادها المحاسبية فإته تـ ت

 المبحث لمفرعيف التالييف:

 : تشأة كمفهـك الحككمة كخهدافها كاألطراؼ ذات الوبلقة.الفرع األول

 : مقكمات كمحددات الحككمة كمبادسها كخبوادها المحاسبية.الفرع الثاني

 نشدة ومفهوم الحوكمة وأهدافها واألطراف ذات العالقة:  1.1.2

كخسباب ظهكرها كالمفاهيـ المتومقة بها، كمػا يتػاقش  يتاقش هذا الفرع تشأة حككمة الشركات

 خهداؼ كخهمية الحككمة كاألطراؼ ذات الوبلقة كذلؾ عمى التحك التالي:

 نشدة وأسباب ظهور حوكمة الشركات:  1.1.1.2

كمػػا ارتػػبط بهػػا مػػف إلقػػاه الضػػكه عمػػى ( Agency Theoryخدل ظهػػكر تظريػػة الككالػػة )

المصػال  بػيف خعضػاه مجػالس اإلدارة كالمسػاهميف إلػى التفكيػر  المشاكؿ التي تتشأ تتيجة توارض

فػي ضػركرة كجػكد مجمكعػة مػف القػكاتيف كالمػكاس  التػي تومػؿ عمػى حمايػة مصػال  المسػاهميف مػػف 
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التبلعب المالي كاإلدارم الذم يقكـ به خعضاه مجالس اإلدارة بهػدؼ توظػيـ مصػالحهـ الذاصػة، 

( باالهتمػاـ بمكضػكع حككمػة الشػركات Tenson & MeckLingقاـ كػؿ مػف ) 1976ففي عاـ 

بػراز خهميتػػه فػػي الحػد خك التقميػػؿ مػػف المشػاكؿ التػػي قػػد تتشػأ مػػف الفصػػؿ بػػيف الممكيػة كاإلدارة   كاي

 (.16 :2006كالتي مثمتها تظرية الككالة )سميماف، 

فقػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػاـ الموهػػػػػػػػػػػػػد األمريكػػػػػػػػػػػػػي لممحاسػػػػػػػػػػػػػبيف القػػػػػػػػػػػػػاتكتييف  0987خمػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػاـ 

(AICPA)American Institute Of Certified Public Accountants   بتشػكيؿ لجتػة

 Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)لحمايػة التتظيمػػات اإلداريػػة 

( التػػػػػػي خصػػػػػػدرت تقريرهػػػػػػا المتضػػػػػػمف مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف TREADWAYالموركفػػػػػػة باسػػػػػػـ لجتػػػػػػة )

الػػػػػش  التكصػػػػيات الذاصػػػػة بتطبيػػػػؽ قكاعػػػػد حككمػػػػة الشػػػػركات كمػػػػا يػػػػرتبط بهػػػػا مػػػػف متػػػػ  حػػػػدكث

كالتبلعب في إعداد القكاسـ المالية، كذلؾ عف طريؽ االهتماـ بمفهـك تظاـ الرقابة الداذميػة كتقكيػة 

 (.2 :8108حساتي كآذركف، )مهتة المراجوة الذارجية خماـ مجالس إدارة المؤسسات 

كجػػػػػػاهت البدايػػػػػػة الحقيقيػػػػػػة لبلهتمػػػػػػاـ بمفهػػػػػػـك حككمػػػػػػة الشػػػػػػركات بصػػػػػػدكر تقريػػػػػػر لجتػػػػػػة 

(Cadbury فػػػي ) عمػػػى خهميػػػة حككمػػػة الشػػػػركات مػػػف خجػػػؿ زيػػػادة ثقػػػػة حيػػػث خكػػػػد ، 1992عػػػاـ

المستثمريف في عممية إعداد كمراجوة القكاسـ المالية. كعمى المستكل الدكلي يوتبر التقرير الصادر 

( بوتكاف حككمة الشركات، خكؿ اعتراؼ OECD,1999عف متظمة التواكف االقتصادم كالتتمية )

 .(4 :2012حساتي كآذركف، رسمي دكلي بهذا المفهكـ )

 كقد بيتت بوض الدراسات خهـ األسباب كالدكاف  لظهكر مفهـك حككمة الشركات في اآلتي 

 :(184 :2008)الرحيمي، 
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 .تحسيف الكفاهة االقتصادية لمشركةك ، الفصؿ بيف الممكية كاإلدارة كالرقابة عمى األداه .0

سػاسؿ تحقيػؽ تمػؾ األهػداؼ كمتابوػة تكفير الهيكؿ الػذم تحػدد مػف ذبللػه خهػداؼ الشػركة كك  .8

 األداه.

مراجوة كتوديؿ القكاتيف الحاكمة ألداه الشركات بحيػث يػتـ تفويػؿ دكر الجمويػات الومكميػة  .3

لحممػػػة األسػػػهـ لبلضػػػطبلع بمسػػػؤكلياتهـ كممارسػػػة دكرهػػػـ فػػػي الرقابػػػة كاإلشػػػراؼ عمػػػى خداه 

 الشركات.

التتفيػػػذييف كمهػػػاـ مجمػػػس اإلدارة  عػػػدـ الذمػػػط بػػػيف المهػػػاـ كالمسػػػؤكليات الذاصػػػة بالمػػػديريف .2

 كمسؤكليات خعضاهه.

 تقييـ خداه اإلدارة الوميا كتوزيز المساهلة كرف  درجة الثقة.  .5

تمكيف الشركات مف الحصػكؿ عمػى تمكيػؿ مػف جاتػب عػددو خكبػر مػف المسػتثمريف المحميػيف  .6

 كاألجاتب.

ع بػػدكر المػػراقبيف إمكاتيػػة مشػػاركة المسػػاهميف كالمػػكظفيف كالػػداستيف كالمقرضػػيف كاالضػػطبل .7

 بالتسبة ألداه الشركة.

 مفهوم حوكمة الشركات:  2.1.1.2

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف االسػػػتذداـ الكاسػػػ  لمصػػػطم  حككمػػػة الشػػػركات فػػػي بدايػػػة القػػػرف الحػػػادم 

، إال خف هذا المصطم  مازاؿ غامضان لكثير مف األطراؼ المهتمة بالشركة بصفة عامة، كالوشريف

 اتكا مستثمريف خك محمميف مالييف خك محاسبيف.بؿ كالمتذصصيف ختفسهـ سكاه ك

كتوددت المحػاكالت لكضػ  توريػؼ لمصػطم  حككمػة الشػركات سػكاه مػف جاتػب المتظمػات 

خك مف جاتب الباحثيف المهتمػيف باألبوػاد الماليػة ، الدكلية كالمؤسسات المالية كالمجاف المتذصصة
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جػػػد مفهػػػـك كاحػػػد يقطػػػ  جػػػذكر الجػػػدؿ كالقاتكتيػػػة كالمحاسػػػبية لحككمػػػة الشػػػركات، كرغػػػـ ذلػػػؾ ال يك 

 .(29 :2005كالتقاش حكؿ ذلؾ )عقؿ، 

كتظػػران لتزايػػػد االهتمػػػاـ بهػػػذا المفهػػكـ حػػػرص عديػػػده مػػػف البػػاحثيف كالمؤسسػػػات الدكليػػػة عمػػػى 

تتػػػػػػاكؿ مفهػػػػػػـك حككمػػػػػػة الشػػػػػػركات بالتحميػػػػػػؿ كالدراسػػػػػػة. فمتظمػػػػػػة التوػػػػػػاكف االقتصػػػػػػادم كالتتميػػػػػػة 

(OECD) ،ا "التظػػػاـ الػػػذم يػػػتـ مػػػف ذبللػػػهد تكجيػػػه كمراقبػػػة عرفػػػت حككمػػػة الشػػػركات عمػػػى ختهػػػ

الشركات، كتكزي  الحقػكؽ كالمسػؤكليات بػيف مذتمػؼ األطػراؼ الموتيػة كمجمػس اإلدارة، كالمػديريف 

التتفيػػػػػذييف، كالمسػػػػػاهميف كاألطػػػػػراؼ األذػػػػػرل خصػػػػػحاب المصػػػػػال  فػػػػػي الشػػػػػركة، كيكضػػػػػ  قكاعػػػػػد 

جػػراهات اتذػػاذ القػػرارات بالشػػركة، كمػػا يقػػدـ الهيكػػؿ الػػ ذم مػػف ذبللػػه يػػتـ كضػػ  خهػػداؼ الشػػركة كاي

جراهات تحقيؽ هذه األهداؼ كمراقبة األداه"   (. 4 :2012شوابتة، )عثماتي ك كاي

   International Finance Corporation( IFCكعرفػػت مؤسسػػة التمكيػػؿ الدكليػػة )

 خفالحككمػػة" بأتهػػا التظػػاـ الػػذم يػػتـ مػػف ذبللػػه إدارة الشػػركات كالػػتحكـ فػػي خعمالهػػا، خم  1999

الحككمػػة توتػػػي كجػػكد تظػػػـ تحكػػـ الوبلقػػػات بػػيف األهػػػداؼ األساسػػية التػػػي تػػؤثر عمػػػى األداه كمػػػا 

 تشػػػػمؿ مقكمػػػػات تقكيػػػػة المؤسسػػػػة عمػػػػى المػػػػدل البويػػػػد. كمػػػػا عػػػػرؼ مركػػػػز المشػػػػركعات الذاصػػػػة

Center Of International private Enteerprise1132 (CIPE الحككمػة بأتهػا "ذلػؾ )

 لشركات كجكدها، كتركز عمى الوبلقات بػيف المػكظفيف كخعضػاه مجمػساإلطار الذم تمارس فيه ا

اإلدارة ك المساهميف كخصػحاب المصػال  ككاضػوي التتظيمػات الحككميػة، ككيفيػة التفاعػؿ مػ  كػؿ 

 (.462 :2009)عبداهلل، هذه األطراؼ في اإلشراؼ عمى عمميات الشركة" 

( بأتهػػا "تظػػاـ 32 :2005 ،عقػػؿ) بتكضػػي  ماهيػػة الحككمػػة، حيػػث عرفهػػااهػػتـ البػػاحثكف 

يضمف الكفاهة اإلدارية كفوالية اإلفصاح كالشفافية كحماية حقكؽ األطراؼ خصحاب المصال  فػي 
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بأتهػػػا تظػػػاـ ( 15: 2006كمػػػا عرفهػػػا سػػػميماف ) المتشػػػأة بتوظػػػيـ عكاسػػػدهـ فػػػي األجػػػؿ الطكيػػػؿ".

 .كالرقابة عميهاتتـ إدارة الشركة متكامؿ لمرقابة المالية كغير المالية الذم عف طريقه 

( بأتهػػػػا "خداة قاتكتيػػػة كثقافيػػػة تقػػػػ  عمػػػى عاتقهػػػا مسػػػػؤكلية 126 :2009كعرفهػػػا الشػػػكاكرة )

التحكـ بالوبلقات التتظيمية التي تػربط بػيف األطػراؼ األساسػية المػؤثرة فػي خداه الشػركة كذلػؾ مػف 

ا بيتهـ كمف ثـ خجؿ توظيـ المتاف  المتبادلة كمت  حاالت التضارب في المصال  خك تذفيضها فيم

فهي بمتزلة جهاز متاعة ذاتي يحصف الشركة المساهمة مف آفة الفساد كالمحسكبية كمضاعفاتها. 

( الحككمة بأتها توتي كضػ  التظػاـ األمثػؿ الػذم يػتـ مػف ذبللػه 956 :2010كقد عرؼ مكسى )

اه بموػايير لكفاستػبلؿ مكارد الشركات كحسف تكجيهها كمراقبتها مف خجؿ تحقيؽ خهداؼ الشركة كا

( بأتهػا "خسػمكب مػتظـ بمجمكعػة مػف القػكاتيف 47 :2012. كما عرفهػا الحػاج )اإلفصاح كالشفافية

كالقكاعػػد كاإلجػػػراهات تسػػاعد اإلدارة فػػػي تحسػػيف اسػػػتػبلؿ المػػكارد المتاحػػػة لمشػػركة كالحفػػػاظ عمػػػى 

 خصكلها كحقكؽ المساهميف كخصحاب المصمحة األذرل". 

"مجمكعػة مػف القػكاتيف كالػتظـ كالقػرارات التػي تهػدؼ إلػى  ( بأتهػا13 :2012كعرفها غػادر)

تحقيػػؽ الجػػكدة كالتميػػز فػػي األداه اإلدارم عػػف طريػػؽ اذتيػػار األسػػاليب المتاسػػبة كالفوالػػة لتحقيػػؽ 

 ذطط كخهداؼ خم عمؿ متظـ سكاه في كحدات القطاع الذاص خك في كحدات القطاع الواـ.

الشػركات كرفػ   خداهخف الحككمػة توتػي ضػبط كتمذص الباحثة مف ذبلؿ التوريفات السابقة 

الشػػركات  خداهكفاهتهػػا مػػف ذػػبلؿ مجمكعػػة مػػف التطبيقػػات كالتػػدابير التػػي يػػتـ مػػف ذبللهػػا متابوػػة 

كالوبلقػػػة بػػػيف الجهػػػات التػػػي تحكػػػـ عمػػػؿ ، كموالجػػػة المشػػػاكؿ التاجمػػػة عػػػف ذلػػػؾ، كالرقابػػػة عميهػػػا

ف بالشػركة كخصػحاب األسػهـ كالوػامميبما يحػافظ عمػى حقػكؽ حممػة ، الذارجت مف الداذؿ ك الشركا

 .المصال  كغيرهـ
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 (:462: 2009 كبذلؾ فإف مفهـك الحككمة يشمؿ مجمكعة مف الذصاسص كهي )عبداهلل،

 : خمد إتباع السمكؾ األذبلقي المتاسب كالصحي . االنضباط .0

 : خمد تقديـ صكرة حقيقية لكؿ ما يحدث.الشفافية .8

 ضػكط غير الزمة لمومؿ.: خمد عدـ كجكد تأثيرات ك االستقاللية .3

 : خمد إمكاف تقييـ كتقدير خعماؿ مجمس اإلدارة كاإلدارة التتفيذية.المساءلة .2

 : خمد كجكد مسؤكلية خماـ جمي  األطراؼ ذات المصمحة في المتشأة. المسؤولية .5

 : خمد كجكب احتراـ حقكؽ مذتمؼ المجمكعات خصحاب المصمحة في المتشأة.العدالة .6

 : خمد التظر إلى الشركة كمكاطف جيد.ةالمسؤولية االجتماعي .7

 (:6 :2012كما تتضمف الحككمة عدة مواف خساسية خهمها )جموة كالوشكرم، 

 مجمكعة مف األتظمة الذاصة بالرقابة عمى خداه الشركات.  -

 تتظيـ الوبلقات بيف مجمس اإلدارة كالمديريف كالمساهميف كخصحاب المصال .  -

 يف كالمستثمريف.كجكب إدارة الشركة لصال  المساهم -

مجمكعة مف القكاعد التي بمكجبها تسير الشػركة كتراقػب كفػؽ هيكػؿ موػيف كمػتظـ يتضػمف  -

 تكزي  الحقكؽ كالكاجبات بيف مجمس اإلدارة كالمديريف التتفيذييف كالمساهميف.

 أهمية حوكمة الشركات:  3.1.1.2

كؿ الوػالـ كالتػي خدت إلػى بود االتهيارات االقتصادية كاألزمات المالية التي شػهدتها موظػـ د

كاف االهتمػاـ بمكضػكع ، ضياع حقكؽ خصحاب المصال  بها كبصفة ذاصة المستثمريف الحالييف

حككمػػة الشػػػركات هػػػك محاكلػػػة لػػػدعـ تظػػػـ الرقابػػػة كالمحافظػػػة عمػػػى مصػػػال  جميػػػ  الطكاسػػػؼ ذات 

كالبلزمػػة الوبلقػػة بالشػػركات المسػػاهمة، حيػػث توػػد حككمػػة الشػػركات مػػف خهػػـ الومميػػات الضػػركرية 

لحسف سير عمؿ الشركات كتأكيد تزاهة اإلدارة فيها ككذلؾ الكفاه بااللتزامػات كالتوهػدات كضػماف 
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تحقيؽ الشركات ألهدافها بشكؿ قاتكتي كاقتصادم سميـ، ذاصةن ما يتصؿ بتفويػؿ دكر الجمويػات 

ؼ عمػى خداه الومكمية لحممة األسهـ لبلضػطبلع بمسػؤكلياتهـ كممارسػة دكرهػـ فػي الرقابػة كاإلشػرا

بمػا يػؤدم إلػى الحفػاظ ريف التتفيذييف فػي هػذه الشػركات، الشركات كعمى خداه مجمس اإلدارة كالمدي

 (.47 :2012عمى مصال  جمي  األطراؼ )الحاج، 

 (:18 :2009، كتستمد الحككمة خهميتها مف اذتصاصاتها بالجكاتب اآلتية )سامي

  الشركة في مذتمؼ المستكيات التتظيمية. تحقيؽ الحياد كاالستقبللية لكافة الوامميف في 

 كاالعتمػاد عمػػى الضػكابط الكقاسيػػة التػي تمتػػ  حػػدكث ، تقميػؿ األذطػػاه إلػى خدتػػى قػدر ممكػػف

 .ذطاه كمف ثـ تفادم تكاليؼ حدكثهااأل

 ستفادة مف تظـ الرقابة الداذميةضماف اال. 

 عػدـ تػأثرهـ بػأم  كضػماف، التأكػد مػف اسػتقبللية كمكضػكعية كحياديػة المػراجويف الذػارجييف

 .، خك خم خطراؼ داذمية خذرلضػكط مف جاتب مجمس إدارة الشركة

 أهداف حوكمة الشركات:  4.1.1.2

لمحككمػػة الكثيػػر مػػف األهػػداؼ كالمزايػػا مػػا دفػػ  موظػػـ الكحػػدات االقتصػػادية بػػؿ كالػػدكؿ إلػػى 

 تطبيقها ككض  التشريوات المذتمفة البلزمة لها.

ف اذتمفػت المفػاهيـ المسػتذدم ة لمتوبيػػر عػف هػذه األهػداؼ كالمزايػػا، إال ختهػا جميوػان تػػدذؿ كاي

 (:298 :2009ضمف األهداؼ كالمزايا التي يمكف التوبير عتها في التقاط التالية )حساتيف، 

 تحسيف القدرة التتافسية لمكحدات االقتصادية كزيادة قيمتها. .0

 ية بها.فرض الرقابة الفوالة عمى خداه الشركات كتدعيـ المساهلة المحاسب .8

 ضماف مراجوة األداه التشػيمي كالمالي كالتقدم لمكحدة االقتصادية. .3

 تقكيـ خداه اإلدارة الوميا كتوزيز المساهلة كرف  درجة الثقة فيها. .2
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 توميؽ ثقافة االلتزاـ بالقكاتيف كالمبادئ كالموايير المتفؽ عميها. .5

 توظيـ خرباح الكحدة االقتصادية. .6

 كاؽ الماؿ.زيادة ثقة المستثمريف في خس .7

 الحصكؿ عمى التمكيؿ المتاسب كالتتبؤ بالمذاطر المتكقوة. .8

 تحقيؽ الودالة كالشفافية كمحاربة الفساد. .9

 مراعاة مصال  األطراؼ المذتمفة كتفويؿ التكاصؿ موهـ. .01

 (: 127 :2009 ،)الشكاكرةخف الحككمة تحقؽ األهداؼ اآلتية  (Arturo and act) كيرل

 كالمساكاة كتحسيف مستكل التتمية االقتصادية كاالجتماعية.ضماف الشفافية كالودالة  .0

تكػػكيف لجتػػة مراجوػػة مػػف غيػػر خعضػػاه مجمػػس اإلدارة التتفيذيػػة لمومػػؿ عمػػى تجتػػب الػػػش  .8

 كالتدليس كتقميمهما.

تػػػكفير الحمايػػػة لممسػػػاهميف كمتػػػػ  تضػػػارب األهػػػداؼ كتتػػػػازع السػػػمطات كتوظػػػيـ المصػػػػال   .3

 المتبادلة.

مػاؿ كتكزيػ  الصػبلحيات كالمسػؤكليات بمػا يضػمف توزيػز الرقابػة مراعاة مصػال  الومػؿ كالو .2

 كالضبط الداذمي.

 مت  الكاسطة كالمحسكبية كالحد مف استػبلؿ السمطة في غير المصمحة الوامة. .5

تتمية االدذار كتشجي  االستثمار المحمي كاألجتبي كتوظيـ الربحية كذمؽ المزيد مف فرص  .6

 الومؿ الجيدة.

 اتكف كالومؿ عمى ضماف مراجوة األداه المالي كتذفيض تكمفة التمكيؿ.االلتزاـ بأحكاـ الق .7

كجػػػكد هياكػػػؿ إداريػػػة متكاممػػػة تضػػػمف تحقيػػػؽ محاسػػػبة اإلدارة خمػػػاـ المسػػػاهميف كخصػػػحاب  .8

 المصال .
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 ( فقد بيف خهدافان إضافية لحككمة الشركات تتمثؿ في اآلتي:2006خما المميجي )

كمشػاركة المسػاهميف كالمػكظفيف كالػداستيف ، عمػى األداهالفصؿ بيف الممكية كاإلدارة كالرقابة  .0

 كالمقرضيف كاضطبلعهـ بدكر المراقبيف بالتسبة ألداه الشركات.

كعػدـ ، كرفػ  درجػة الثقػة، تأكيد مسؤكليات اإلدارة كتقييـ خداه اإلدارة الوميا كتوزيز المسػاهلة .8

مهػػػػػاـ مجمػػػػػس اإلدارة ك ، الذمػػػػػط بػػػػػيف المهػػػػػاـ كالمسػػػػػؤكليات الذاصػػػػػة بالمػػػػػديريف التتفيػػػػػذييف

 كمسؤكليات خعضاهه.

إيجاد الهيكؿ الذم تتحدد مػف ذبللػه خهػداؼ الشػركة ككسػاسؿ تحقيػؽ تمػؾ األهػداؼ كمتابوػة  .3

 األداه.

بحيث تتحكؿ مسػؤكلية الرقابػة إلػى كػؿ ، المراجوة كالتوديؿ لمقكاتيف الحاكمة ألداه الشركات .2

 مية.مف مجمس اإلدارة كالمساهميف ممثمة في الجموية الومك 

تمكيف الشركات مف الحصػكؿ عمػى تمكيػؿ مػف جاتػب عػدد خكبػر مػف المسػتثمريف المحميػيف  .5

 كاألجاتب.

كتػػرل الباحثػػة خف مػػف خهػػـ خهػػداؼ حككمػػة الشػػركات الومػػؿ عمػػى مسػػاهلة كمحاسػػبة مجمػػس 

ككػػػػذلؾ الومػػػػؿ عمػػػػى جػػػػذب االسػػػػتثمارات ، اإلدارة كمحاربػػػػة الفسػػػػاد المػػػػالي كاإلدارم بكػػػػؿ صػػػػكره

باإلضػػػافة إلػػػى تطبيػػػؽ مبػػػدخ األذػػػبلؽ الحميػػػدة الجيػػػدة كالموػػػامبلت اإلتسػػػاتية ، حميػػػةاألجتبيػػػة كالم

ألكثػر مبلهمػة فالجكاتب األذبلقية في عمؿ الشركات هي ا، كاالقتصادية بيف الوامميف في الشركة

 .لدعـ حككمة الشركات
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 األطراف األساسية المعنية بتطبيق الحوكمة:  5.1.1.2

( خف هتػػاؾ خربوػػة خطػػراؼ خساسػػية تػػؤثر فػػي ,8112Marvldes and olymplosيػػرل )

التطبيػػؽ السػػميـ لحككمػػة الشػػركات كتحديػػد التجػػاح خك الفشػػؿ فػػي تطبيػػؽ قكاعػػد حككمػػة الشػػركات 

 كهي: 

 المساهمون: .1

كهػػػـ مػػػف يقكمػػػكف بتقػػػديـ رخس مػػػاؿ الشػػػركة عػػػف طريػػػؽ ممكيػػػتهـ لؤلسػػػهـ كذلػػػؾ مقابػػػؿ حػػػؽ 

كلهـ الحؽ في اذتيػار خعضػاه ، ة عمى المدل الطكيؿكتوظيـ قيمة الشرك، الحصكؿ عمى األرباح

 مجمس اإلدارة المتاسبيف لحماية حقكقهـ.

 مجمس اإلدارة:  .2

كهـ مف يمثػؿ المسػاهميف كخيضػان األطػراؼ األذػرل مثػؿ خصػحاب المصػال  كمجمػس اإلدارة 

، ؿ المتشػػأةالػػذم يقػػـك باذتيػػار المػػديريف التتفيػػذييف الػػذيف يككػػؿ إلػػيهـ سػػمطة اإلدارة اليكميػػة ألعمػػا

كيقػكـ مجمػس اإلدارة خيضػان برسػـ السياسػات الوامػة لمشػركة ككيفيػة ، باإلضافة لمرقابة عمى إدارتهـ

 المحافظة عمى حقكؽ المساهميف.

 اإلدارة: .3

عػػداد التقػػارير كتسػػميمها إلػػى مجمػػس  كهػػي المسػػؤكلة عػػف إدارة الومميػػات اليكميػػة لمشػػركة كاي

كة كزيػػػادة قيمتهػػػا باإلضػػػػافة إلػػػى مسػػػؤكليتها الذاصػػػػة المسػػػؤكلة عػػػف توظػػػيـ خربػػػػاح الشػػػر  اإلدارة،

 باإلفصاح كالشفافية في المومكمات التي تتشرها لممساهميف.

 أصحاب المصالح: .4

كهػػػـ مجمكعػػػة مػػػف األطػػػراؼ لهػػػـ مصػػػال  داذػػػؿ الشػػػركة مثػػػؿ الػػػداستيف كالمػػػكرديف كالومػػػاؿ 

 كالمكظفيف كغيرهـ، ممف يقدمكف ذدماتهـ بهدؼ توظيـ قيمة المتشأة.
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جػػب مبلحظػػة خف هػػذه األطػػراؼ لػػديها مصػػمحة قػػد تكػػكف متوارضػػة كمذتمفػػة فػػي بوػػض كي

األحيػػاف فالػػداستكف عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يهتمػػكف بمقػػدرة المتشػػأة عمػػى السػػداد، فػػي حػػيف يهػػتـ الومػػاؿ 

 ( يكض  هذه األطراؼ ككاجباتها.1-2كالمكظفكف بمقدرة المتشأة عمى االستمرار كالشكؿ رقـ )

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-2الشكؿ رقـ )

 األطراؼ األساسية الموتية بتطبيؽ الحككمة ككاجباتها
 

 (.33-32 :2010تقبلن عف )الصاكم،  (,Marvldes and olymplos 8112) :المصدر

 

 المساهمون   

 



 خصحاب المصال  األذرل













 

 مجمس اإلدارة  


 

 اإلدارة
 

 المنشاة
 تعييهورقابت

 تقاريرماليت

 عكاسد عتاصر اإلتتاج. -اإلتتاج تقديـ ذدمات عكامؿ  -
 توظيـ قيمة المتشأة.  -

 حقكؽ التصكيت.  -تقديـ رخس الماؿ   -
 حقكؽ التكزيوات.  -اذتيار خعضاه مجمس اإلدارة   -



 31  

 محددات الحوكمة ومبادئها وأبعادها المحاسبية:  2.1.2

مػػة التػػي تتاكلتهػػا متظمػػة يتػػاقش هػػذا الفػػرع محػػددات الحككمػػة كمػػا يسػػتورض مبػػادئ الحكك

 ( كاألبواد المحاسبية الذاصة بها كذلؾ عمى التحك التالي:OECDالتواكف االقتصادم كالتتمية )

 محددات حوكمة الشركات:  1.2.1.2

هتػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى خف التطبيػػؽ الجيػػد لحككمػػة الشػػركات يتكقػػؼ عمػػى مػػدل تػػكفر كمسػػتكل 

رض هذه المحددات بشيه مف التفصيؿ عمػى جكدة محددات ذارجية كمحددات داذمية، كيمكف ع

 (:16 -17 :2012التحك التالي )غادر، 

 المحددات الخارجية: .أ 

كالػػػذم يشػػػمؿ عمػػػى سػػػبيؿ ، تشػػػير هػػػذه المحػػػددات إلػػػى المتػػػاخ الوػػػاـ لبلسػػػتثمار فػػػي الدكلػػػة

القكاتيف المتظمة لمتشاط االقتصادم )مثؿ قػكاتيف سػكؽ المػاؿ كالشػركات كتتظػيـ المتافسػة  المثاؿد

متػػ  الممارسػػات االحتكاريػػة كاإلفػػبلس كمكافحػػة الفسػػاد( ككفػػاهة القطػػاع المػػالي )البتػػكؾ كسػػكؽ ك 

، كدرجػػة تتافسػػػية خسػػػكاؽ السػػم  كعتاصػػػر اإلتتػػػاج، المػػاؿ( فػػػي تػػػكفير التمكيػػؿ الػػػبلـز لممشػػػركعات

 ككفاهة األجهزة كالهيآت الرقابية في إحكاـ الرقابة عمى جمي  الشركات في المجتم .

عف بوض المؤسسات ذاتية التتظيـ التي تضمف عمػؿ األسػكاؽ بكفػاهة )كمتهػا  كذلؾ فضبلن 

مثؿ المحاسبيف ، عمى سبيؿ المثاؿ الجمويات المهتية التي تض  ميثاؽ شرؼ لموامميف في السكؽ

باإلضػػافة إلػػى المؤسسػػات ، القػػاتكتييف كالمحػػاميف كالشػػركات الواممػػة فػػي سػػكؽ األكراؽ الماليػػة...(

رة مثؿ مكاتب المحاماة كمراجوػة الحسػابات كالتصػتيؼ االستمػاتي كاالستشػارات الذاصة لممهف الح

إضػػػافة إلػػػى جهػػػاز قضػػػاسي شػػػفاؼ كعػػػادؿ كقػػػادر عمػػػى تحديػػػد المسػػػؤكلية ، الماليػػػة كاالسػػػتثمارية

 كمحاكمة مرتكبي المذالفات اإلدارية كالمالية في األكقات السريوة كالمتاسبة.
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خف كجكدهػػػا يضػػػمف تتفيػػػذ القػػػكاتيف كالقكاعػػػد التػػػي  كترجػػػ  خهميػػػة المحػػػددات الذارجيػػػة إلػػػى

 تضمف حسف إدارة الشركات كتقمؿ مف التوارض بيف الواسد االجتماعي كالواسد الذاص.

 المحددات الداخمية: .ب 

تشير هذه المحددات إلى القكاعد كاألسس التي تحدد كيفية اتذاذ القرارات كتكزيػ  السػمطات 

جمػػس اإلدارة كالمػػديريف التتفيػػذييف كالتػػي يػػؤدم تكافرهػػا مػػف داذػػؿ الشػػركة بػػيف الجمويػػة الوامػػة كم

كقد خشػار ، تاحية كتطبيقها مف تاحية خذرل إلى تقميؿ التوارض بيف مصال  هذه األطراؼ الثبلثة

مجمػػػػػس اإلدارة ، إلػػػػػى خف المحػػػػػددات الداذميػػػػػة تتمثػػػػػؿ فػػػػػي المسػػػػػاهميف (299 :2009حسػػػػػاتيف )

 طرؽ اإلفصاح المحاسبي.ك ، كالمديريف، خصحاب المصال ، المراجوة

   :مبادئ حوكمة الشركات   2.2.1.2

مػػػػ  زيػػػػادة االهتمػػػػاـ بمفهػػػػـك حككمػػػػة الشػػػػركات حرصػػػػت الوديػػػػد مػػػػف المؤسسػػػػات الدكليػػػػة 

كبكرصػػات األكراؽ الماليػػة فػػي الوديػػد مػػف الػػدكؿ عمػػى إصػػدار مجمكعػػة مػػف المبػػادئ التػػي تحكػػـ 

ات الدكليػة متظمػة التوػاكف االقتصػادم التطبيؽ السميـ لحككمة الشركات، كعمى رخس هذه المؤسسػ

كالتػػػي تػػػـ  1999بإصػػػدار مبػػػادئ حككمػػػة الشػػػركات فػػػي عػػػاـ التػػػي قامػػػت (، OECDكالتتميػػػة )

. كتهػػػدؼ تمػػػؾ المبػػػادئ إلػػػى مسػػػاعدة كػػػؿ مػػػف الػػػدكؿ األعضػػػاه كغيػػػر 2004توػػػديمها فػػػي عػػػاـ 

ذلػؾ مػف ذػبلؿ األعضاه بالشركة لتطػكير األطػر القاتكتيػة كالمؤسسػية لتطبيػؽ حككمػة الشػركات ك 

تقػػديـ مجمكعػػة مػػف اإلرشػػادات لتػػدعيـ إدارة الشػػركات ككفػػاهة خسػػكاؽ المػػاؿ، كتمػػك االقتصػػاد ككػػؿ 

 (.36 :2010)الصاكم، 

كتػكفر مبػػادئ متظمػػة التوػػاكف االقتصػادم كالتتميػػة الػػدكاف  المتاسػػبة لمجمػػس اإلدارة كاإلدارة 

المسػاهميف. كمػا تسػاهـ هػذه المبػادئ التتفيذية لمشركة لمتابوة األهداؼ التي تتماشى م  مصػمحة 

فػػي تػػكفير المتابوػػة الفوالػػة التػػي يمكػػف عػػف طريقهػػا قيػػاـ الشػػركات باسػػتثمار مكاردهػػا بصػػكرة خكثػػر 
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كفػػاهة، باإلضػػافة إلػػى زيػػادة قػػدرتها عمػػى جػػذب االسػػتثمارات الذارجيػػة بالشػػكؿ الػػذم يمكتهػػا مػػف 

 (.42 :2006التكس  كالمتافسة الوالمية )سميماف، 

المبادئ الصػادرة عػف متظمػة التوػاكف االقتصػادم كالتتميػة إلػى سػتة مبػادئ رسيسػة،  كتتقسـ

 ( كهي عمى التحك التالي:,8112OECDيتدرج تحت كؿ متها عدد مف المبادئ الفرعية )

 المبدأ األول: ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات:

األسكاؽ كخف تكػكف متكافقػةن مػ  يتبػي عمى حككمة الشركات خف تشج  عمى شفافية ككفاهة 

خحكػػاـ القػػاتكف، كخف تحػػدد بكضػػكح تكزيػػ  المسػػؤكليات بػػيف مذتمػػؼ الجهػػات اإلشػػرافية كالتتظيميػػة 

 (:726 :2005كالتتفيذية كيتحقؽ هذا المبدخ مف ذبلؿ ما يمي )ذميؿ، 

 كض  إطار الحككمة بحيث يككف ذا تأثير عمى األداه االقتصادم الشامؿ، كتزاهة السكؽ. .0

يجػػب خف تكػػكف المتطمبػػات القاتكتيػػة كالتتظيميػػة لمحككمػػة متكافقػػة مػػ  خحكػػاـ القػػاتكف كقابمػػة  .8

 لمتتفيذ.

يتبػػػي خف يكػػكف تكزيػػ  المسػػؤكليات كفػػؽ اذتصػػاص تشػػريوي موػػيف، كيحػػدد بشػػكؿ يضػػمف  .3

 ذدمة المصال  الوامة.

ارد لمقيػػػػاـ خف يكػػػػكف لػػػػدل الجهػػػػات اإلشػػػػرافية كالتتظيميػػػػة كالتتفيذيػػػػة السػػػػمطة كالتزاهػػػػة كالمػػػػك  .2

كما يتبػي خف تككف ، بكاجباتها بطريقة متذصصة كمكضكعية فضبلن عف خحكامها كقراراتها

 هذه القرارات في الكقت المتاسب كشفافة م  تكفير الشرح التاـ لها.

 المبدأ الثاني: حماية حقوق المساهمين:

 :يتبػي خف يكفؿ إطار حككمة الشركات حماية حقكؽ المساهميف كذلؾ مف ذبلؿ

الحصػػكؿ عمػػى المومكمػػات ، تقػػؿ خك تحكيػػؿ ممكيػػة األسػػهـ، تػػأميف خسػػاليب تسػػجيؿ الممكيػػة .0

المشػػػػػػاركة كالتصػػػػػػكيت فػػػػػػي ، الذاصػػػػػػة بالشػػػػػػركة فػػػػػػي الكقػػػػػػت المتاسػػػػػػب كبصػػػػػػفة متتظمػػػػػػة
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كالحصػكؿ عمػى حصػص ، اتتذػاب خعضػاه مجمػس اإلدارة، االجتماعات الوامػة لممسػاهميف

 مف خرباح الشركة.

في المشػاركة كفػي الحصػكؿ عمػى مومكمػات كافيػة عػف القػرارات  خف يككف لممساهميف الحؽ .8

كيتضػمف ذلػؾ التوػديبلت فػي التظػاـ األسػاس خك ، المتصمة بالتػيرات األساسػية فػي الشػركة

، طػرح خسػهـ إضػافية، خك في غيرها مف الكثاسؽ األساسػية لمشػركة، في مكاد تأسيس الشركة

 الشركة.كخية توديبلت مالية غير عادية قد تسفر عف بي  

ضػػركرة خف تتػػاح لممسػػاهميف فرصػػة المشػػاركة الفوالػػة كالتصػػكيت فػػي االجتماعػػات الوامػػة  .3

كمػػف ، كمػػا يتبػػػي إحػػاطتهـ عممػػان بالقكاعػػد التػػي تحكػػـ اجتماعػػات المسػػاهميف، لممسػػاهميف

( يػػػرل تزكيػػػد 178 :2005كلػػػذلؾ فػػػإف خحػػػد البػػػاحثيف )السػػػودتي،  دبيتهػػػا قكاعػػػد التصػػػكيت

ت الكافية كفي التكقيت المتاسب بشػأف تػكاريو كخمػاكف كجػداكؿ خعمػاؿ المساهميف بالمومكما

باإلضػػافة إلػػػى تػػكفير المومكمػػػات الكاممػػة فػػػي التكقيػػت المبلسػػػـ بشػػػأف ، االجتماعػػات الوامػػػة

باإلضػػػافة إلػػػى إتاحػػػة ، المسػػػاسؿ التػػػي سػػػيتـ اتذػػػاذ قػػػرارات بشػػػأتها مػػػف ذػػػبلؿ االجتماعػػػات

ضافة مكضكعات إلى جدكؿ خعماؿ الفرصة لممساهميف لتكجيه خسسمة إلى مجم س اإلدارة، كاي

تمكػيف المسػاهميف مػف التصػكيت ، االجتماعات الوامػة عمػى خف تكضػ  حػدكد موقكلػة لػذلؾ

كمػػػا يجػػػب خف يوطػػػى تفػػػس الػػػكزف لؤلصػػػكات المذتمفػػػة سػػػكاه ، بصػػػفة شذصػػػية خك باإلتابػػػة

ات كمػػػػا يجػػػػب اإلفصػػػػاح عػػػػف الهياكػػػػؿ كالترتيبػػػػ، كاتػػػػت بالحضػػػػكر الشذصػػػػي خك باإلتابػػػػة

الرخسػػمالية التػػي تمكػػف خعػػدادان مويتػػة مػػف المسػػاهميف لممارسػػة درجػػة مػػف الرقابػػة ال تتتاسػػب 

هذا باإلضافة إلى السماح ألدكات الرقابة عمى الشػركات ، م  حقكؽ الممكية التي يحكزكتها

ضػػػماف الصػػػياغة الكاضػػػحة كاإلفصػػػاح عػػػف ، بالومػػػؿ عمػػػى تحػػػك فوػػػاؿ كبالشػػػفافية البلزمػػػة

كخذيػران ، ات التي تحكـ حيازة حقكؽ الرقابة عمى الشػركات فػي خسػكاؽ المػاؿالقكاعد كاإلجراه
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فػي الحسػباف التكػاليؼ  -كمف بيتهـ المستثمركف كالمؤسسػكف  -يجب خف يأذذ المساهمكف 

 كالمتاف  المقترتة بممارستهـ لحقكقهـ في التصكيت.

 المبدأ الثالث: المعاممة العادلة والمتكافئة لجميع المساهمين:

كمػػػف بيػػػتهـ صػػػػار ، ؿ إطػػػار حككمػػػة الشػػػركات المواممػػػة المتكافسػػػة لجميػػػ  المسػػػاهميفيكفػػػ

كمػػا يتػػي  لكافػػة المسػػاهميف الحصػػكؿ عمػػى توػػكيض فومػػي فػػي ، المسػػاهميف كالمسػػاهميف األجاتػػب

( 41 :2008كفي سياؽ هذا المبدخ يرل بوض البػاحثيف )ذميػؿ كعشػماكم، ، حالة اتتهاؾ حقكقهـ

  :ما يمي

 المساهمكف المتتمكف إلى تفس الفسة مواممة متكافسة.يجب خف يوامؿ  .0

يتبػي خف يكػكف لممسػاهميف داذػؿ كػؿ فسػة تفػس حقػكؽ التصػكيت، فكافػة المسػاهميف يجػب  .8

خف يتمكتكا مف الحصكؿ عمى المومكمات المتصمة بحقػكؽ التصػكيت الممتكحػة لكػؿ الفسػات 

في حقكؽ التصكيت مبكػران  كما يجب خف تومف خم تػييرات، كذلؾ قبؿ قيامهـ بشراه األسهـ

 كفي الكقت المتاسب لضماف  حقكؽ المساهميف.

اإلفصػػاح عػػف خيػػة مصػػال  ذاصػػة بأعضػػاه مجمػػس اإلدارة كالمػػديريف التتفيػػذييف قػػد تتصػػؿ  .3

 بومميات خك خمكر تمس الشركة.

يجػػػػب خف يػػػػتـ التصػػػػكيت بكاسػػػػطة األمتػػػػاه المفكضػػػػيف بطريقػػػػة متفػػػػؽ عميهػػػػا مػػػػ  خصػػػػحاب  .2

 األسهـ.

 اكؿ األسهـ بصكرة ال تتسـ باإلفصاح خك الشفافية.يجب مت  تد .5

 المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:

يقكـ إطار حككمة الشركات عمى االعتراؼ بحقكؽ خصحاب المصال  كما يرسػيها القػاتكف، 

كتشجي  التواكف بػيف الشػركات كخصػحاب المصػال  فػي مجػاؿ ذمػؽ الثػركة كفػرص الومػؿ كتحقيػؽ 
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كيتضػػػمف االعتػػػراؼ بػػػدكر خصػػػحاب ، سػػػتمرارية لممشػػػركعات القاسمػػػة عمػػػى خسػػػس ماليػػػة سػػػميمةاال

 (: 43 :2008المصال  األذرل ما يمي )الشوبلف، 

 .مراعاة حقكؽ خصحاب المصال  .1

 حصكؿ خصحاب المصال  عمى توكيضات في حاؿ اتتهاؾ حقكقهـ. .2

عمػػػى خف تكفػػػؿ تمػػػؾ  إيجػػػاد آليػػػات لمشػػػاركة خصػػػحاب المصػػػال  فػػػي الرقابػػػة عمػػػى الشػػػركات .3

 اآلليات تحسيف مستكيات  األداه لمشركة.

 حصكؿ خصحاب المصال  عمى المومكمات المتصمة بحككمة الشركات. .4

 المبدأ الخامس: اإلفصاح والشفافية:

يتبػػػػي عمػػػى إطػػػػار حككمػػػة الشػػػركات خف يضػػػػمف اإلفصػػػاح السػػػميـ كالصػػػػحي  فػػػي الكقػػػػت 

، (295: 2005)آؿ ذميفة، كمف بيتها ، بالشركة المتاسب عف كافة المكضكعات المهمة المتومقة

 ما يمي:

، د التتػػػاسج الماليػػػة كتتػػػاسج عمميػػػات الشػػػركة، كتتضػػػمفاإلفصػػػاح عػػػف المومكمػػػات األساسػػػية .0

سياسػػػة مكافػػػآت ، حقػػػكؽ األغمبيػػػة مػػػف حيػػػث األسػػػهـ، كحقػػػكؽ التصػػػكيت، خهػػػداؼ الشػػػركة

سؿ الماديػة المتصػمة بالوػامميف المسػا، كالمديريف التتفيذييف الرسيسييف، خعضاه مجمس اإلدارة

 هياكؿ كسياسات الحككمة.، عكامؿ المذاطر المتكقوة، كبػيرهـ مف خصحاب المصال 

طبقػان لممسػػتكيات التكعيػة المرتفوػػة لممحاسػبة كاإلفصػػاح ، إعػداد المومكمػػات كاإلفصػاح عتهػػا .8

 المالي كغير المالي.

كمؤهػؿ يمكتػه خف يقػدـ تأكيػدات القياـ بمراجوة ذارجية مسػتقمة بكاسػطة مراجػ  مسػتقؿ كفػؤ  .3

مكضػػكعية مػػف جهػػة ذارجيػػة لمجمػػس اإلدارة كالمسػػاهميف بػػأف القػػكاسـ الماليػػة تمثػػؿ بصػػدؽ 

 المركز المالي كخداه الشركة في كافة التكاحي المادية كالمهمة.



 36  

خف يقبؿ المراجوكف الذارجيكف المساهلة كالمحاسبة خمػاـ المسػاهميف فػي ضػكه القيػاـ بمهػاـ  .2

مػػػا يقتضػػػي كاجبػػػان مػػػف المراجػػػ  يتمثػػػؿ فػػػي بػػػذؿ الوتايػػػة كالجهػػػد الكػػػافي ، راجوػػػةخعمػػػاؿ الم

 كمراعاة األصكؿ المهتية في عممية المراجوة.

اسػػػتكماؿ إطػػػار حككمػػػة الشػػػركات بمػػػتهج فوػػػاؿ يتتػػػاكؿ كيشػػػج  عمػػػى تقػػػديـ التحمػػػيبلت خك  .5

ذها كالمتومقػػػػػػة بػػػػػالقرارات التػػػػػػي يتذػػػػػػ، المشػػػػػكرة عػػػػػػف طريػػػػػؽ المحممػػػػػػيف كالسماسػػػػػػرة كغيػػػػػرهـ

المسػػتثمركف بويػػدان عػػف خم توػػارض مهػػـ فػػي المصػػمحة قػػد يػػؤدم إلػػى اإلضػػرار بتزاهػػة مػػا 

 يقكمكف به مف تحميؿ خك ما يقدمكته مف مشكرة.

كعميػهد يتضػ  خف مبػػدخ اإلفصػاح كالشػػفافية يتطػكم عمػى عػػدة خمػكرد خهمهػػا: اإلفصػاح عػػف 

سػػتقؿ كمؤهػػػؿ كقابػػػؿ لممسػػػاهلة، القيػػػاـ بالمراجوػػػة الذارجيػػة مػػػف قبػػػؿ مراجػػػ  م، السياسػػات المتبوػػػة

 تكفير المومكمات لممساهميف كالقياـ بكض  متهج فواؿ إلطار الحككمة في الشركة. 

 المبدأ السادس: مسؤوليات مجمس اإلدارة: 

يتبػػػي خف يضػػمف إطػػار حككمػػة الشػػركات التكجيػػه كاإلرشػػاد االسػػتراتيجي لمشػػركة كمحاسػػبة 

كيشػير هػذا المبػدخ إلػى خف هتػاؾ مجمكعػة ، المسػاهميفمجمس اإلدارة عف مسػؤكليته خمػاـ الشػركة ك 

كمػف ، مف االعتبارات التي يجب األذذ بها بما يضمف مساهلة مجمس اإلدارة مػف قبػؿ المسػاهميف

  :( ما يمي400 -396 :2006هذه االعتبارات )سميماف، 

يتبػػػي عمػػى خعضػػاه مجمػػس اإلدارة الومػػؿ عمػػى خسػػاس التكايػػا الحسػػتة كتػػكفير المومكمػػات  .0

 بما يحقؽ مصال  المساهميف كخصحاب المصال  األذرل.، الكاممة

إذا مػػػػا كاتػػػػت قػػػػرارات مجمػػػػس اإلدارة سػػػػتؤثر فػػػػي مذتمػػػػؼ مجمكعػػػػات المسػػػػاهميف كبطػػػػرؽ  .8

 مذتمفة فإف عمى مجمس اإلدارة خف يوامؿ كافة المساهميف مواممة عادلة.
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ضػػػان خف يأذػػػذ فػػػي كيتبػػػػي خي، يتبػػػي عمػػػى مجمػػػس اإلدارة خف يطبػػػؽ موػػػايير خذبلقيػػة عاليػػػة .3

 االعتبار مصال  كاهتمامات خصحاب المصال  اآلذريف.

  :يتبػي عمى مجمس اإلدارة خف يقـك بكظاسؼ رسيسة مويتة .2

 .جراه التػييرات إذا لـز األمر  اإلشراؼ عمى فوالية ممارسة حككمة الشركة كاي

 بوتهـ كمتػػػػػا، اذتيػػػػػار المػػػػػديريف التتفيػػػػػذييف كتحديػػػػػد مرتبػػػػػاتهـ كالمزايػػػػػا الممتكحػػػػػة لهػػػػػـ

 كاستبدالهـ حيتما يقتضي األمر ذلؾ.

 مراعاة التتاسب بيف مكافآت كمرتبات المديريف التتفيذييف كخعضاه مجمس اإلدارة. .5

 ضماف الشفافية في عممية ترشي  كاتتذاب خعضاه مجمس اإلدارة. .6

دارة خم توػػػارض فػػػي المصػػػال  المذتمفػػػة بالتسػػػبة لػػػئلدارة التتفيذيػػػة كمجمػػػس اإلدارة  .7 رقابػػػة كاي

 مثؿ إساهة استذداـ األصكؿ.، لمساهميفكا

 ضماف سبلمة التقارير المحاسبية كالمالية لمشركة. .8

تومػػؿ الحككمػػػة عمػػى ضػػماف عػػػدـ قيػػاـ مجمػػػس اإلدارة ، كبتػػػاهن عمػػى هػػذا المبػػػدخ، كمػػف هتػػا

بإساهة استذداـ سمطاته في اإلضرار بمصػال  المسػاهميف خك خمم مػف األطػراؼ المرتبطػة بالشػركة 

كمػػػا تومػػػؿ الحككمػػػة عمػػػى خال تسػػػيه اإلدارة ، حممػػػة السػػػتدات كالػػػداستيف كالمسػػػتهمكيفكػػػالمكرديف ك 

كخف تكػػػكف حريصػػػة عمػػػى ربحيػػػة كقيمػػػة خسػػػهـ الشػػػركة )ميذاسيػػػؿ، ، اسػػػتػبلؿ خمػػػكاؿ حممػػػة األسػػػهـ

2005: 85.) 

يمكػػف كصػؼ المبػادئ التػي تقػكـ عميهػػا حككمػة الشػركات بأتهػا تتسػػـ ، كمػف ذػبلؿ مػا سػبؽ

كمػا يمكػف القػكؿ خف تطبيػؽ ، ها تػطي خهـ الجكاتػب األساسػية لتجػاح خم شػركةبالشمكلية حيث خت

هذه المبادئ عمى خرض الكاقػ  يترتػب عميػه الوديػد مػف التتػاسج اإليجابيػة مػف خهمهػا إحكػاـ الرقابػة 

كحمايػػة حقػػكؽ المسػػاهميف ذاصػػة حقػػكؽ األقميػػة ، عمػػى خداه مجػػالس اإلدارات كمػػديرم الشػػركات
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عطػاه خصػحاب المصػال  مػف المػكظفيف ، سبؿ لمقيػاـ بالػدكر المطمػكب مػتهـمتهـ كتكفير كافة ال كاي

مػػػ  التأكيػػػد عمػػػى ، كالمػػػكرديف كالومػػػبله كغيػػػرهـ مػػػف الفسػػػات ذات الوبلقػػػة دكران فػػػي حيػػػاة الشػػػركة

الشػػػػركات بضػػػػركرة تطبيػػػػؽ األسػػػػاليب كاألدكات الماليػػػػة المحاسػػػػبية الموتمػػػػدة دكليػػػػان كفقػػػػان لموػػػػايير 

 اإلفصاح كالشفافية.

 المحاسبية لحوكمة الشركات: األبعاد  3.2.1.2

المسػػػاهلة كالرقابػػػة د ( األبوػػػاد المحاسػػػبية لحككمػػػة الشػػػركات فػػػي2012حػػػدد بػػػكقرة كغػػػاتـ )

دكر المراجوػػة ، دكر المراجوػػة الداذميػػة، المحاسػػبية، االلتػػزاـ بتطبيػػؽ موػػايير المحاسػػبة كالمراجوػػة

ككػػػػذلؾ إدارة األربػػػػاح كتقػػػػكيـ خداه ، لشػػػػفافيةتحقيػػػػؽ اإلفصػػػػاح كا، دكر لجػػػػاف المراجوػػػػة، الذارجيػػػػة

 كيمكف تتاكؿ هذه األبواد بالدراسة كالتحميؿ عمى التحك التالي:، الكحدات االقتصادية

 المساءلة والرقابة المحاسبة:  .1

ـ فػػي الوتصػػر الثػػاتي متػػه بػػأف يقػػـك المسػػاهمكف 1992عػػاـ  Cadbaryخشػػار تقريػػر لجتػػة 

فمجمػػس اإلدارة يقػػكـ بػػدكره ، لػػه دكر فػػي تفويػؿ تمػػؾ المسػػاهلةككػػؿ متهمػػا ، بمسػاهلة مجمػػس اإلدارة

كالمسػاهمكف يقكمػكف بػدكرهـ فػي إبػداه رغبػتهـ فػي ممارسػة ، في تكفير البياتات الجيدة لممسػاهميف

كفػي هػػذا السػياؽ بػيف تقريػر بتػػؾ )كريػدم ليكتيػه( فػي القسػػـ الرابػ  متػه الػػذم ، مسػؤكلياتهـ كمػبل ؾ

كخشػار ، لمسؤكلية"، بأف دكر مجمس اإلدارة إشرافي خكثر متػه تتفيػذميحمؿ عتكاف "المحاسبة عف ا

كمػا خشػار فػي القسػـ الذػامس متػه الػذم ، إلى قدرة خعضاه مجمس اإلدارة عمى القياـ بتػدقيؽ فوػاؿ

يحمؿ عتكاف "المسؤكلية" إلى ضركرة كض  آليات تسػم  بتكقيػ  عقػاب عمػى المػكظفيف التتفيػذييف 

 .(728 :2005لـز األمر )ذميؿ، كخعضاه مجمس اإلدارة إذا 

ـ خشػار 0999( الصػادر عػاـ OECDكما خف تقرير متظمػة التوػاكف االقتصػادم كالتتميػة )

في المبدخ الذاص بمسؤكليات مجمس اإلدارة إلى ضركرة المتابوة الفوالة لػئلدارة التتفيذيػة مػف قبػؿ 
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إلػػى ذلػػؾ خف الموػػايير  مجمػػس اإلدارة ككػػذلؾ مسػػاهلة مجمػػس اإلدارة مػػف قبػػؿ المسػػاهميف، يضػػاؼ

 New York Stock Exchangeالتػػػػي كضػػػػوتها بكرصػػػػة تيكيػػػػكرؾ لػػػػؤلكراؽ الماليػػػػة 

(8113،NYSE كالذاصػػػػػػة بحككمػػػػػػة الشػػػػػػركات خشػػػػػػارت إلػػػػػػى ضػػػػػػركرة تفويػػػػػػؿ الػػػػػػدكر الرقػػػػػػابي )

 (.730 :8115لممساهميف مف ذبلؿ المشاركة في جمي  القرارات األساسية لمشركة )ذميؿ، 

 لقػكؿ بػأف المسػاهلة كالرقابػة المحاسػبية التػي تتبتاهػا الشػركات تأذػذكفي ضكه ذلؾ، يمكػف ا

 اتجاهيف:

: المساهلة كالرقابة الرخسية مف المسػتكيات اإلداريػة األعمػى إلػى المسػتكيات اإلداريػة األدتػى. األول

: المساهلة كالرقابة األفقية كهي المتبادلة بيف كػؿ مػف مجمػس اإلدارة كالمسػاهميف كخصػحاب الثاني

 (.2012مصال  في الكحدة االقتصادية )بكقرة كغاتـ، ال

 االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة: .2

كبالتػػالي ، إف تطبيػػؽ الحككمػػة يشػػج  دكر اإلدارة فػػي اذتيػػار السياسػػة المحاسػػبية المتاسػػبة

مة كما ختها تساعد في حسـ مشػك، فالحككمة توارض االتجاه تحك االلتزاـ بموايير محاسبية محددة

(، كفػػػي الكاقػػػ  30 :2009إسػػػاهة اسػػػتذداـ الموػػػايير المحاسػػػبية كموػػػايير المراجوػػػة )خبػػػك حمػػػاـ، 

الوممي كمف التاحية القاتكتية فإف المومكمات المحاسبية خداة هامة لتحقيؽ الحككمة كحماية حقػكؽ 

ختهػا لػـ  فالمسػتثمركف ال يمكػتهـ إقامػة دعػاكل قضػاسية ضػد اإلدارة لمجػرد، المساهميف قبػؿ اإلدارة

تما يحؽ لهـ إقامة تمؾ الدعاكل إذا ثبػت ، تؤد كظيفتها بكفاهة خك بسبب اتذفاض خسوار األسهـ كاي

خك خف اإلدارة اذفػت مومكمػات هامػة ، خف المستثمريف اعتمدكا عمى قكاسـ مالية بها خذطػاه جكهريػة

 (.470 :2009يمكف خف تؤثر عمى قراراتهـ ببي  خك شراه األكراؽ المالية )عبداهلل، 
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 :تفعيل دور المراجعة الداخمية .3

تقكـ المراجوة الداذمية بمساعدة الكحدة االقتصادية في تحقيؽ خهدافها كتأكيد فوالية الرقابػة 

كلجتة المراجوة مػف خجػؿ إدارة المذػاطر كالرقابػة عميهػا كبػذلؾ ، الداذمية كالومؿ م  مجمس اإلدارة

شػركات مػف ذػبلؿ تقيػيـ كتحسػيف الومميػات الداذميػة  تساعد المراجوة الداذمية في عممية حككمػة ال

ككذلؾ تحقيؽ الضبط الداذمي تتيجة استقبللها كتبويتها لػرسيس مجمػس اإلدارة  ، لمكحدة االقتصادية

 (.32 :2009كاتصالها برسيس لجتة المراجوة )خبك حماـ، 

 2010تة ( لسػ20) كقد بيف دليؿ الحككمة الصادر عف مصػرؼ ليبيػا المركػزم بػالقرار رقػـ

 :ابة الداذمية كذلؾ مف ذبلؿ اآلتيخف حككمة الشركات تساعد في تقكية تظاـ الرق

كختظمػة الضػبط الػداذمي كتكعيػة جميػ  ، إعطاه األهمية البلزمة لكظاسؼ المراجوة الداذمية .1

 .مكظفي المصرؼ بأهمية هذه الكظاسؼدكاسر كخقساـ ك 

، رة المراجوة الداذمية في الكقػت المتاسػبمتاقشة جمي  التقارير كالمذكرات المرفكعة مف إدا .2

ي التقػػػارير كتكميػػػؼ اإلدارة الوميػػػا باتذػػػاذ اإلجػػػراهات المتاسػػػبة كالسػػػريوة لموالجػػػة مػػػا يػػػرد فػػػ

 .كالمذكرات مف مبلحظات

مف ذبلؿ قياـ مجمس اإلدارة بتويػيف مػدير ، الحرص عمى استقبللية إدارة المراجوة الداذمية .3

 .ييتات كالمكافآت المتبثقتيف عتهتة المراجوة كلجتة التوبتاهن عمى اقتراح لج، اإلدارة

جػػػراهات الضػػػبط الػػػداذمي كدراسػػػة مػػػدل  .4 تكميػػػؼ إدارة المراجوػػػة الداذميػػػة بمراجوػػػة ختظمػػػة كاي

 . السبؿ البلزمة لتطكيرها كتحديثهاكاقتراح ، كفايتها
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 تفعيل دور المراجع الخارجي:  .4

مجػاؿ حككمػة الشػركات تتيجػة لمػا يقػـك خصب  دكر المراجوػة الذارجيػة جػكهرم كفوػاؿ فػي 

بػػه المراجػػ  الذػػارجي مػػف إضػػفاه الثقػػة كالمصػػداقية عمػػى المومكمػػات المحاسػػبية كذلػػؾ مػػف ذػػبلؿ 

إبػػداه رخيػػه الفتػػي المحايػػد فػػي تقريػػر المراجوػػة عػػف مػػدل صػػحة كعدالػػة القػػكاسـ الماليػػة التػػي توػػدها 

 (.347 :2014، البشتاكم)الشركة 

ر المراجػػػ  لصػػػادر عػػػف مصػػػرؼ ليبيػػػا المركػػػزم عمػػػى تفويػػػؿ دك كقػػػد خكػػػد دليػػػؿ الحككمػػػة ا

 :الذارجي مف ذبلؿ اآلتي

كعمػى ، التأكد مف تقيد المراجويف الذارجييف بجميػ  الموػايير كالتوميمػات التػي تحكػـ عممهػـ .1

كرات كالتوميمػات كالقرارات كالمتش، األذص الموايير المتصكص عميها في قاتكف المصارؼ

 .الصادرة بمقتضاه

صػػة بالتقػػارير كػػد مػػف قيػػاـ المػػراجويف الذػػارجييف بمراجوػػة ختظمػػة الضػػبط الػػداذمي الذاالتأ .2

 .كاإلفصاحات المالية

ا التأكد مػف خف المػراجويف الذػارجييف يوػكف مػدل خهميػة مهمػتهـ فػي المصػرؼ كيقكمػكف بهػ .3

 .بأعمى درجات المهتية كاالحتراؼ

ات الذتاميػة لمشػركات التابوػة تكميؼ المراجويف الذػارجييف لممصػرؼ بمهػاـ مراجوػة الحسػاب .4

إذا خمكف كذلؾ بهدؼ الحد مف خية ثػرات قد تؤثر عمى تطاؽ كخعماؿ المراجوػة ، لممصرؼ

 .   اتات المالية المجموة لممصرؼعمى صويد البي

 تفعيل دور لجان المراجعة: .5

          ، (2008الرحيمػػػػػػػي، (خكػػػػػػػدت موظػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػات كالتقػػػػػػػارير الذاصػػػػػػػة بحككمػػػػػػػة الشػػػػػػػركات 

(، عمػػػى ضػػػركرة كجػػػكد لجػػػاف مراجوػػػة فػػػي 2012(، )الصػػػكص، 2012بػػػك الهيجػػػاه كالحايػػػؾ، )خ
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بػؿ خشػػارت إلػى خف كجػكد لجػاف المراجوػػة ، الكحػدات االقتصػادية التػي تسػوى إلػػى تطبيػؽ الحككمػة

 يمثؿ خحد الوكامؿ الرسيسة لتقييـ مستكيات الحككمة المطبقة بالكحدة االقتصادية.

حيػػػكم فػػػي ضػػػماف جػػػكدة التقػػػارير الماليػػػة كتحقيػػػؽ الثقػػػة فػػػي كتقػػػـك لجػػػاف المراجوػػػة بػػػدكر 

المومكمػػػات المحاسػػػبية فهػػػي متػػػكط بهػػػا القيػػػاـ بالتأكػػػد مػػػف تطبيػػػؽ المبػػػادئ المحاسػػػبية المتوػػػارؼ 

كحػػؿ المتازعػػات التػػي تتشػػأ بػػيف اإلدارة كالمراجػػ  الذػػارجي. ، ككػػذلؾ تقيػػيـ الرقابػػة الداذميػػة، عميهػػا

راعػػى تشػػكيؿ لجػػاف المراجوػػة مػػف كافػػة التذصصػػات البلزمػػة مػػف كلمقيػػاـ بهػػذه المهػػاـ يتوػػيف خف ي

 (.103 :2005محاسبيف كمحمميف مالييف لضماف جكدة التقارير كالقكاسـ المالية )سامي، 

كقد بيف دليؿ حككمة الشركات الصادر عف مصرؼ ليبيػا المركػزم خف لجتػة المراجوػة تقػـك 

كحػػدة ، كحػػدة االمتثػػاؿ، ارة المراجوػػة الداذميػػةإد، بوػػدة مهػػاـ تػػرتبط بكػػؿ مػػف المػػراجويف الذػػارجييف

 :، تذكر متهاالمومكمات المالية

تقػػديـ التكصػػية حػػكؿ ترشػػي  كػػؿ مػػف المػػراجويف الذػػارجييف كمػػدير إدارة المراجوػػة الداذميػػة  .1

 .لومكمية كتحديد شركط هذا التوييفلممصرؼ قبؿ توييتهـ مف قبؿ الجموية ا

 .لة المراجويف الذارجييفة حكؿ إقاتقديـ التكصية لمجمس اإلدار  .2

بداه رخيها كتكصياتها بشأته.  .3  دراسة برتامج المراجوة الذم سيوتمده المراجوكف الذارجيكف كاي

كؿ تتػػػػاسج خعمػػػػالهـ االجتمػػػػاع المسػػػػتمر مػػػػ  المػػػػراجويف الذػػػػارجييف كاالستيضػػػػاح مػػػػتهـ حػػػػ .4

 .كمتاقشتها موهـ

مه عتد الحاجة كالتأكد مف تػكفير المكافقة عمى دليؿ إجراهات المراجوة الداذمية كاقتراح تودي .5

 .لمكارد البشرية كالمادية لتتفيذها

 .الداذمية كالمراجويف الذارجييفالتأكد مف كجكد تتسيؽ كاؼ بيف المراجوة  .6
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جراهات عممية بالمصرؼ، التأكد مف كجكد سياسة كاضحة .7 المذاطر التاجمػة عػف إلدارة ، كاي

 .عدـ االمتثاؿ

جراهات  .8  كافية مطبقة لمكافحة غسؿ األمكاؿ.التأكد مف كجكد سياسة كاي

 تحقيق اإلفصاح والشفافية:  .6

يمثػػؿ اإلفصػػاح الجيػػد كالشػػفافية فػػي عػػرض المومكمػػات الماليػػة كغيػػر الماليػػة خحػػد المبػػادئ 

كيوتبػر كجػكد تظػاـ إفصػاح قػكم يومػؿ عمػى ، كاألركاف الرسيسة التي تقكـ عميهػا حككمػة الشػركات

األساسية لئلشػراؼ عمػى الشػركات المسػاهمة الػذم يوتبػر خمػران  توزيز الشفافية الفومية خحد المبلم 

كيسػػػاعد اإلفصػػػاح ، رسيسػػػان لقػػػدرة المسػػػاهميف عمػػػى ممارسػػػة حقػػػكؽ ممكيػػػاتهـ عمػػػى خسػػػس مدركسػػػة

القػػكم عمػػى جػػذب رؤكس األمػػكاؿ كالحفػػاظ عمػػى ثقػػة المسػػتثمريف فػػي خسػػكاؽ المػػاؿ، كمػػا يسػػاعد 

تشػػاط الشػػركة كسياسػػاتها كخداسهػػا فيمػػا يتومػػؽ  اإلفصػػاح فػػي تحسػػيف فهػػـ الجمهػػكر لهيكػػؿ كتػػكاحي

 :2010بالموػايير البيسيػػة كاألذبلقيػػة كعبلقػػات الشػػركة مػػ  المجتموػػات التػػي تومػػؿ فيهػػا )حبػػكش، 

44.) 

التوػػػاكف االقتصػػػادم كالتتميػػػة كعميػػػه فػػػاف مبػػػادئ حككمػػػة الشػػػركات التػػػي كضػػػوتها متظمػػػة 

(OECD ستة )طػار الحككمػة يجػب خف يتضػمف بيتت خف إ 2004ابريؿ  12كعيدلت في  1999

اإلفصاح الدقيؽ كفي الكقت السميـ عف كافة األمػكر الهامػة المتصػمة بالكحػدات االقتصػادية كذلػؾ 

فيمػػػا يتومػػػؽ بمركزهػػػا المػػػالي كاألداه المػػػالي كالتشػػػػيمي كالتقػػػدم لهػػػا كالجكاتػػػب األذػػػرل المتصػػػمة 

 بأعضاه مجمس اإلدارة كاإلدارة الوميا.

 إدارة األرباح: .7

إدارة بوػض الكحػدات االقتصػادية سياسػة إدارة األربػاح لتحقيػؽ الكثيػر مػف األهػداؼ  تمػارس

مثػػؿ الكصػػكؿ إلػػى مسػػتكل التتبػػؤات التػػي سػػبؽ اإلعػػبلف عتهػػا خك تجتػػب اإلعػػبلف عػػف األربػػاح خك 
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، الذسػػاسر، خك لمحصػػكؿ عمػػى بوػػض المزايػػا المرتبطػػة باألربػػاح المرتفوػػة مثػػؿ المكافػػآت كالومػػكالت

عممية إدارة الرب  توتي قياـ اإلدارة بالتأثير عمى خك التبلعب في البياتػات المحاسػبية كبالتالي فإف 

 الكاردة بالتقارير المالية بصرؼ التظر عف الهدؼ مف ذلؾ.

تاحػػة الفرصػػة لؤلطػػراؼ  كلكػػف فػػي ظػػؿ تطبيػػؽ حككمػػة الشػػركات كالحػػد مػػف سػػمطة اإلدارة كاي

فػػإف إدارة األربػاح تصػػب  ال كجػػكد لهػػا. لػػذا ، األذػرل لحمايػػة حقكقهػػا مػػ  كجػكد الضػػكابط المذتمفػػة

فقػػػػد خشػػػػارت إحػػػػدل الدراسػػػػات التػػػػي تتاكلػػػػت خثػػػػر متػيػػػػر الحككمػػػػة عمػػػػى ممارسػػػػة إدارة الكحػػػػدات 

بػأف هتػاؾ عبلقػة عكسػية بػيف عػدد خعضػاه لجتػة المراجوػة مػف ، االقتصادية لسياسة إدارة األرباح

تتفيذييف فػي مجمػس اإلدارة، كبػيف ممارسػة ككذلؾ عدد األعضاه ال، كذبرتهـ المالية، ذارج الكحدة

 الشركة إلدارة األرباح.

كبػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ خف دكر حككمػػة الشػػركات فػػي الحػػد مػػف سػػمطة اإلدارة فػػي عمميػػة إدارة 

 (.2012، األرباح يتوكس باإليجاب عمى تحقيؽ جكدة المومكمات المحاسبية )غاتـ كبكقرة

 تقويم أداء الوحدات االقتصادية:  .8

مػة الشػػركات دكرهػػا المهػػـ فػػي زيػػادة كفػاهة اسػػتذداـ المػػكارد كتوظػػيـ قيمػػة الكحػػدات إف لحكك

مػػا يسػػاعدها عمػػى التكسػػ  كالتمػػك كيجومهػػا قػػادرة ، االقتصػػادية كتػػدعيـ قػػدرتها التتافسػػية باألسػػكاؽ

 عمى إيجاد فرص عمؿ جديدة.

إتتػػاج المومكمػػات كعمكمػػاند يمكػػف القػػكؿ خف التتيجػػة التهاسيػػة لؤلبوػػاد المحاسػػبية السػػابقة هػػك 

كالتػػي ، المحاسػػبية ذات االسػػتذدامات المتوػػددة لجميػػ  الطكاسػػؼ ذات الوبلقػػة بالكحػػدة االقتصػػادية

لذا تكفر هذه المومكمات مسػتكل متاسػب مػف ، بدكرها يمكف خف تحافظ عمى حقكؽ هؤاله األطراؼ

فػػي الكحػػدة الجػػكدة بحيػػث يمكػػف االعتمػػاد عميهػػا كفػػي ذات الكقػػت توكػػس ثقػػة األطػػراؼ األذػػرل 

دارتها كتزيد مف كفاهة سكؽ األكراؽ المالية.   االقتصادية كاي
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 المبحث الثاني

 فجوة التوقعات؛ مفهومها، مكوناتها، أسبابها

مػػا يػػؤثر عمػػى إمكاتيػػة ، لقػػد كصػػفت مهتػػة المراجوػػة مػػؤذران بأتهػػا مهتػػة تكاجػػه خزمػػة ذطيػػرة

هػك جػكدة المومكمػات المحاسػبية  كمحػكر هػذه األزمػة، اسػتمرارها فػي األجػؿ الطكيػؿ كتشػاط مهتػي

كمذػػاطر التوػػرض ، كدكر المراجػػ  الذػػارجي كمسػػؤكليته عػػف هػػذه الجػػكدة، التػػي يػػتـ التقريػػر عتهػػا

لممقاضػػػاة كالتكػػػاليؼ االقتصػػػادية المرتبطػػػة بهػػػذا الػػػدكر. كبشػػػكؿ خكثػػػر تحديػػػدان فػػػإف األزمػػػة تػػػرتبط 

 :1999( )راضػػي، Expection Gapارتباطػػان كثيقػػان بمػػا يوػػرؼ بفجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة )

كالتػػي يسػػتدؿ عمػػى كجكدهػػا مػػف تزايػػد عػػدد الػػدعاكل القضػػاسية المرفكعػػة ضػػد المػػراجويف ، (717

كالتػػػي تركػػػز عمػػػى طمػػػب توػػػكيض عػػػف قيمػػػة الذسػػػاسر التػػػي يػػػزعـ الطػػػرؼ الثالػػػث تحممهػػػا بسػػػبب 

م  عػف عمػؿ األمر الذم يوتي عدـ رضا المجت، اعتماده عمى البياتات التي قاـ المراج  بفحصها

 (.141 :2001 ،ة لمدكر المتكق  خداهه )حسب اهللالمراجويف بالتسب

مػػف هتػػا تتضػػ  الحاجػػة إلػػى خف يكػػكف المراجػػ  الذػػارجي مػػؤهبلن  لػػيس فقػػط كفػػؽ متطمبػػات 

بؿ يجب خف تتس  ، كاشتراطات الممارسة المهتية التي تؤهمه لدذكؿ المهتة كاألداه المهتي المقبكؿ

راطات لتشمؿ عمى ما يكفؿ تحقيقه لمسػتكل األداه المتميػز، كبمػا يسػهـ فػي تمؾ المتطمبات كاالشت

تػػػكفير المقكمػػػات البلزمػػػة لتطػػػكير الممارسػػػة المهتيػػػة كفػػػي الكقػػػت تفسػػػه تجومػػػه قػػػادران عمػػػى تمبيػػػة 

السػػػػيما كخف بيسػػػػة المهتػػػػة فػػػػي تػيػػػػر ، احتياجػػػػات مسػػػػتذدمي التقػػػػارير الماليػػػػة كمحاكػػػػاة تكقوػػػػاتهـ

 (.131 :2012مستمر)الفضؿ، 

كلبيػػػاف مفهػػػـك فجػػػكة التكقوػػػات كمككتاتهػػػا كمسػػػبباتها تػػػـ تقسػػػيـ هػػػذا المبحػػػث إلػػػى الفػػػرعيف 

 التالييف:
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 : مفهـك كمككتات فجكة التكقوات كسماتها الرسيسة.الفرع األول

 : خسباب فجكة التكقوات كطرؽ تضييقها.الفرع الثاني

 مفهوم ومكونات فجوة التوقعات وسماتها الرئيسة:  1.2.2

هذا الفرع المقصكد بفجكة التكقوات كبيػاف مككتاتهػا كفقػان لمزاكيػة التػي تتذػذ كأسػاس يورض 

 :ساسية لها كذلؾ عمى التحك التاليكيتتاكؿ كذلؾ السمات األ، لتقسيمها

 مفهوم فجوة التوقعات في المراجعة:  1.1.2.2

 لػػػيس هتػػػاؾ توريػػػؼ محػػػدد لمصػػػطم  فجػػػكة التكقوػػػات فػػػي المراجوػػػة عمػػػى الػػػرغـ مػػػف شػػػيكع

(، 25 :2002اسػػتذدامه فػػي بحػػكث المراجوػػة متػػذ خكاسػػؿ السػػبويتيات مػػف القػػرف السػػابؽ )مبػػارؾ، 

مػػف  1974فقػػد كرد مصػػطم  فجػػكة التكقوػػات فػػي خدبيػػات المحاسػػبة كالمراجوػػة ألكؿ مػػرة فػػي عػػاـ 

( في مقالته الشهيرة الموتكتة بػ "فجكة التكقوات هزيمػة قاتكتيػة لممراجػ " التػي عػرؼ Liggioقبؿ )

ها فجكة التكقوات بأتها الفرؽ بيف مستكل خداه المراج  كما يتصكره المراج  تفسه كمستكل خداسه في

 (.133 :2012كما يتصكره مستذدـ مذرجات عممية المراجوة )الفضؿ، 

( AICPA( التػػي شػػكمها مجمػػ  المحاسػػبيف القػػاتكتييف األمريكػػي )Cohenكعرفتهػػا لجتػػة )

خك يحتاجػػه الجمهػػكر كبػػيف مػػا يمكػػف خك يتبػػػي خف يقدمػػه  ختهػػا االذػػتبلؼ بػػيف مػػا يتكقوػػه 1978

 مسػتذدمكعمػى ختهػا االذػتبلؼ بػيف مػا يوتقػده ( Guy & Sullivanالمراجػ ، فػي حػيف عرفهػا )

البياتات المالية كالجمهكر عامة كبيف المراجويف بشأف د مسؤكليات المراج ، جكدة كفوالية خعماؿ 

تفسػػػػير تقػػػػارير المراجوػػػػة  )راضػػػػي، ، ه المراجوػػػػةالمراجوػػػػة كطبيوػػػػة عبلقػػػػات المراجػػػػ  مػػػػ  عمػػػػبل

1999: 723.) 
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( "بأتهػػا الفجػػكة خك الثػػػرة بػػيف 125 :2009( تقػػبلن عػػف )الػػدكرم، 1997كقػػد عرفهػػا فضػػة )

مػػا تػػتص عميػػه موػػايير المراجوػػة فيمػػا يتومػػؽ بمهمػػة مراجػػ  الحسػػابات كبػػيف تكقوػػات مسػػتذدمي 

 البياتات المالية إزاه ما يقدمه المراج ".

( فجػػػػػكة التكقوػػػػػات عمػػػػػى ختهػػػػػا "االذػػػػػتبلؼ بػػػػػيف المػػػػػراجويف 26 :2002رؼ مبػػػػػارؾ )كعػػػػػ

كمستذدمي تقرير المراجوة حكؿ تكعية كشكؿ تقرير المراجوة بسبب اذتبلؼ دكاؿ الهدؼ الذاتيػة 

لكػػؿ مػػف المػػراجويف كالمسػػتذدميف كعػػدـ إدراؾ المسػػتذدميف إلجػػراهات المراجوػػة كخهػػدافها ككيفيػػة 

 مية المراجوة". إدارة المراجويف لوم

مػػف ، مػػف ذػػبلؿ التوػػاريؼ السػػابقة يمكػػف مبلحظػػة خف فجػػكة التكقوػػات تػػربط مػػا بػػيف فستػػيف

كمػػف التاحيػػة األذػػرل فسػػة مسػػتذدمي ، تاحيػػة فسػػة المػػراجويف مقػػدمي ذػػدمات المراجوػػة الذارجيػػة

خبوػاد المومكمات المحاسبية خم خف الفجكة مقدارها اذتبلؼ هاتيف الفستػيف حػكؿ ذػدمات المراجوػة ك 

( يػػػرل ختػػػه بذػػػبلؼ األطػػػراؼ خصػػػحاب المصػػػمحة الػػػذيف 788 :2003مسػػػؤكليتها إال خف لطفػػػي )

يهتمػػػكف بتتػػػاسج األعمػػػاؿ كالمكقػػػؼ المػػػالي لمشػػػركات الفرديػػػة فػػػإف هتػػػاؾ خطرافػػػان يمثمػػػكف الزعمػػػاه 

، كاألطراؼ ذات الضػط الذيف يتويف خذذهـ في االعتبار عتدما يتـ دراسة فاعمية كظيفة المراجوة

 :ات في المراجوة عمى التحك التاليفجكة التكقوك 

لػذلؾ ، : إف السياسييف قد يكػكف لػديهـ مصػمحة حقيقيػة مػف كراه خداه المػراجويفالسياسيون -

كلـ يتـ اكتشاؼ ذلؾ الػش عف طريؽ ، إذا كاف هتاؾ غش جكهرم في مجتم  طكر البتاه

ـ ضػماتهـ كتأكيػدهـ عمػى فإف الجمهكر الواـ قػد يمػكـ كيواتػب السياسػييف عػف عػد، المراج 

كقػػد يتزايػػد تطػػاؽ عمميػػة ، خف عمميػػة المراجوػػة كاتػػت فوالػػة. كقػػد يػػتـ فػػرض عمميػػة المراجوػػة

المراجوة كاسػتجابة لمثػؿ ذلػؾ الضػػط مػف الجمهػكر الوػاـ خك المتظمػيف المويتػيف لئلشػراؼ 

 كمراقبة المحاسبة عف المسؤكليات خك عممية المراجوة.
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ى مصػمحة الشػركات خك هيسػة سػكؽ المػاؿ خك الجهػات المهتيػة : كهـ القػاسمكف عمػالمنظمون -

المتوػػػددة مػػػف ذػػػبلؿ قػػػاتكف الشػػػركات خك قػػػاتكف رخس المػػػاؿ خك مجمػػػس ممارسػػػات المراجوػػػة 

كمجمػػس التقػػارير الماليػػة باإلضػػافة إلػػى مجمػػس الموػػايير المحاسػػبية. كمػػف األهميػػة بمكػػاف 

رض كاجبػػات كمسػػؤكليات عمػػى القػكؿ بػػأف عمميػػة التتظػػيـ قػػد غيػػرت الوبلقػات عػػف طريػػؽ فػػ

عطاه حقكؽ لمبوض اآلذػر مػا قػد يكػكف لػه خثػر عمػى التكقوػات الذاصػة كعمميػة  البوض كاي

 المراجوة.

: يأذػػػذ األكػػػاديميكف فػػػي السػػػتكات الحديثػػػة مزيػػػدان مػػػف األهميػػػة لتفويػػػؿ عمميػػػة األكثثثاديميون -

يوتقػػػده المراجوػػػة كقػػػد يكػػػكف هتػػػاؾ جػػػداؿ حػػػكؿ كجػػػكد تػػػأثير لػػػبوض األكػػػاديمييف عمػػػى مػػػا 

 الجمهكر الواـ بذصكص التتظيمات المهتية كمراجوي الحسابات.

ممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػكؿ خف فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة هػػي مصػػطم  عػػاـ يشػػمؿ جكاتػػب 

كلكف ، مذتمفة لموبلقة بيف مراجويف الحسابات  كاألطراؼ األذرل المستفيدة مف ذدمات المراجوة

رجاعهػػػا لمراجوػػػي الحسػػػابات كحػػػدهـ كلكػػػف هتػػػاؾ عكامػػػؿ الكاضػػػ  خف المسػػػؤكلية عتهػػػا ال يمكػػػف إ

خذػػػػػرل تػػػػػرتبط ببيسػػػػػة المراجوػػػػػة كمػػػػػف ذلػػػػػؾ قصػػػػػكر موػػػػػايير المراجوػػػػػة كالتكقوػػػػػات غيػػػػػر الموقكلػػػػػة 

كبالتػػػالي فػػػإف مسػػػؤكلية فجػػػكة التكقوػػػات هػػػي مسػػػؤكلية مشػػػتركة بػػػيف ، لمسػػػتذدمي القػػػكاسـ الماليػػػة

 .  سابات كالبيسة الذارجية لممراجوةمراجوي الح

 مكونات وسمات فجوة التوقعات:  2.1.2.2 

دراسة تحميمية لمككتات فجكة التكقوػات فػي المراجوػة بإعداد  (porterقاـ ) 1993في عاـ 

 (:356 :2007كذمص مف دراسته إلى خف فجكة التكقوات في المراجوة تتككف مف )البقمي، 

جوػة كمػا يسػتطي  : كتتمثػؿ فػي الفػرؽ بػيف تكقوػات المجتمػ  مػف مهتػة المرافجوة المعقولية .0

 المراج  اتجازه بصكرة موقكلة.
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: كتتمثػؿ فػػي الفػػرؽ بػيف مػػا يتكقػػ  المجتمػ  اتجػػازه بصػػكرة موقكلػة مػػف المراجػػ  فجثثوة األداء .8

 كبيف األداه الفومي لممراج .

 :( فجكة األداه إلى عتصريف هماporterكقد حمؿ )

تكقوهػا بصػكرة موقكلػػة  : كتتمثػؿ فػي الفػرؽ بػيف المهػاـ التػي يمكػفقصثور معثايير المراجعثة -

كالمهػاـ الحاليػة لممراجػ  كمػا تػـ تحديػدها بكاسػطة القػاتكف كالمتظمػات المهتيػة ، مف المراج 

 كموايير المراجوة المتوارؼ عميها.

: كتتمثػػػػػؿ فػػػػػي الفػػػػػرؽ بػػػػػيف المهػػػػػاـ الحاليػػػػػة لممراجػػػػػ  طبقػػػػػان لمقػػػػػاتكف قصثثثثثور أداء المراجثثثثثع -

 ؼ عميها كاألداه الفومي لممراجويف.كالمتظمات المهتية كموايير المراجوة المتوار 

ث مككتػػػات رسيسػػػة لفجػػػكة مػػػف زاكيػػػة خذػػػرل يػػػرل الػػػبوض خف هتػػػاؾ ثبلثػػػة مسػػػتكيات خك ثػػػبل

 :( كهي147 :2011حسب اهلل، التكقوات )

: كتظهػر هػذه الفجػكة عتػدما تكػكف كجهػة تظػر المهتيػيف كالوامػة مذتمفػة حػكؿ فجوة التقرير .0

قػ  تضػييؽ هػذه الفجػكة عمػى عػاتؽ الجهػة المتظمػة كي، ما يجب خف يتضػمته تقريػر المراجػ 

 كالكاضوة لئلطار الذم يحكـ عمؿ المراج .

: كهػػذه الفجػػكة تظهػػر عتػػدما يكػػكف خداه المراجػػ  خقػػؿ مػػف الموػػايير المكضػػكعة فجثثوة األداء .8

كتقػػػػ  مسػػػػؤكلية تضػػػػييؽ هػػػػذه الفجػػػػكة عمػػػػى عػػػػاتؽ الجمويػػػػات كالمجػػػػام  المهتيػػػػة كشػػػػركات 

 المراجوة.

: كتظهػػر عتػػدما تكػػكف كجهػػة تظػػر المهتيػػيف كالوامػػة مذتمفػػة حػػكؿ مسػػؤكلية فجثثوة االلتثثزام .3

كتقػػ  مسػػؤكلية تضػػييؽ هػػذه الفجػػكة عمػػى عػػاتؽ الجهػػات المتظمػػة لممهتػػة كالتظػػاـ ، المراجػػ 

 القاتكتي لمدكلة كموايير المراجوة المتوارؼ عميها كالتي تود كمقاييس لؤلداه المهتي.
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خف فجػكة التكقوػات  (10 :2006عف )رمضاف،  ( تقبلن 2000مف جاتب آذر رخل بركات )

 :ف مففي المراجوة تتكك 

: كهي االذتبلؼ بيف تكقوات مسػتذدمي القػكاسـ الماليػة كبػيف الفكػر المحاسػبي فجوة بحوث .0

 كالمراجويف.

: كهػػي االذػػتبلؼ بػػيف إدراؾ المتظمػػات المهتيػػة لتكقوػػات المسػػتذدميف كبػػيف فجثثوة المعثثايير .8

 تية بإصدار الموايير كالتشرات المهتية.األجهزة التابوة لها المو

رشػػػادات المراجوػػػة كبػػػيف التطبيػػػؽ فجثثثوة األداء .3 : كهػػػي االذػػػتبلؼ بػػػيف متطمبػػػات موػػػايير كاي

 .سير الوممي لها مف قبؿ المراجويفكالتف

هػي االذػتبلؼ بػيف إدراؾ مسػتذدمي القػكاسـ الماليػة لجػكدة كطبيوػة الذدمػة  :فجوة االتصال .2

كقػد يرجػ  ، كبيف تكقواتهـ السابقة عػف هػذه الذدمػة راج  الذارجيمة فوبلن مف قبؿ المالمقد

ذلؾ إما لضوؼ االتصاؿ بيف المػراجويف الذػارجييف كالمسػتفيد خك لمبالػػة المسػتذدميف فػي 

 إدراكهـ لطبيوة كحدكد عممية المراجوة.

            ( تقػػػػػبلن عػػػػػف )بػػػػػدكم،2006مػػػػػف حيػػػػػث سػػػػػمات فجػػػػػكة التكقوػػػػػات خشػػػػػار عبيػػػػػد كآذػػػػػركف )

 ( بأف فجكة التكقوات تتميز بودد مف السمات يمكف إيجازها في اآلتي:43 :2012

حيػػث خف كجكدهػػا يوتػػي قصػػكران فػػي عػػرض ، إف فجػػكة التكقوػػات ضػػارة بالمهتػػة كبػػالمجتم  .0

 ذدماتها كمسؤكلياتها كمان كتكعان ما يفقد ثقة طالبي الذدمات المهتية.

متهػػػا بػػػدكف اسػػػتثتاه كلكػػػف بػػػدرجات  فجػػػكة التكقوػػػات ظػػػاهرة دكليػػػة ألف دكؿ الوػػػالـ توػػػاتي .8

 متفاكتة.
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فجػػػكة التكقوػػػات غيػػػر سػػػاكتة فهػػػي ديتاميكيػػػة بطبيوتهػػػا ألتهػػػا محػػػددة بمتػيػػػريف همػػػا طمػػػب  .3

كعػػػرض ، خصػػػحاب المصػػػمحة فػػػي المشػػػركع عمػػػى ذػػػدمات كمسػػػؤكليات المراجػػػ  الذػػػارجي

 ذدمات كمسؤكليات المراج .

لمصػػػمحة فػػػي المشػػػركع عمػػػى داسمػػػان مػػػا توبػػػر فجػػػكة التكقوػػػات عػػػف فػػػاسض طمػػػب خصػػػحاب ا .2

سض عػػػرض كمػػػف الصػػػوب خف تكجػػػد الفجػػػكة كفػػػا، ذػػػدمات كمسػػػؤكليات المراجػػػ  الذػػػارجي

 .لذدمات كمسؤكليات المراج 

مما سبؽ يمكف القكؿ خته يجب خف تككف تكقوات األطراؼ المستفيدة مػف ذػدمات المراجوػة 

جػػػب خف تمبػػػي موػػػايير كمػػػف تاحيػػػة خذػػػرل ي، فػػػي الحػػػد الموقػػػكؿ الػػػذم يمكػػػف خف يقػػػكـ بػػػه المراجػػػ 

كمػػا ، المراجوػػة التكقوػػات الموقكلػػة لمسػػتذدمي المومكمػػات الماليػػة كبالتػػالي تتتهػػي فجػػكة الموقكليػػة

 .األداهالفومي لممراجويف م  موايير المراجوة كبذلؾ تتتهي فجكة  األداهيجب خف يتطابؽ 

 أسباب وطرق تضييق فجوة التوقعات:  2.2.2 

التكقوػػػات كبوػػػض الكسػػػاسؿ لتضػػػييقها كذلػػػؾ عمػػػى التحػػػك  يتػػػاقش هػػػذا الفػػػرع مسػػػببات فجػػػكة

 التالي:

 أسباب وجود فجوة التوقعات:  1.2.2.2

حددت الدراستاف الميداتيتاف المتاف قاـ بهما كؿ مف المجم  األمريكي لممحاسبيف القاتكتييف 

(AICPA( كالموهد الكتدم لممحاسبيف القاتكتييف )CICAاألسباب التػي كلػدت فجػكة التكقوػ ) ات

 (:087 :8101في بيسة المراجوة في التقاط التالية )الدكرم، 

إال ، البياتػات الماليػة لممراجػ  الذػارجي حتراـ الكبير الذم يكته مستذدمكعمى الرغـ مف اال .0

لذا فإف ثقتهـ به قد تهتز تمامػان فػي ، ختهـ يككتكف عمكمان عمى جهؿ كبير بحدكد مسؤكلياته

 كمتطمباتهـ المشركعة. حاؿ فشمه في تمبية احتياجاتهـ
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هتػػاؾ بوػػض التػػكاحي التػػي يجػػد مسػػتذدمكا البياتػػات الماليػػة بأتهػػا ال تمبػػي تكقوػػاتهـ السػػيما  .8

 .كفاهة المراج  كعدـ ذضكعه لمضػكطاألمكر المتومقة باستقبللية ك 

يتمذص دكر المراج  الذارجي كفقان لموايير المراجوة في إبداه الرخم بشأف البياتات الماليػة  .3

ة مػػف قبػػؿ اإلدارة. كعميػػه فإتػػه يمجػػأ إلػػى الػػتحفظ فػػي تقريػػره عتػػد كجػػكد اذػػتبلؼ مػػ  الموػػد

لػذا يكػكف لزامػػان ، اإلدارة بشػأف هػذه البياتػات مػػا يتسػبب فػي توكيػػر الوبلقػة بيتػه كبػػيف اإلدارة

خف يتحمػى بالمكضػكعية حتػى لػك  –كي ال يفقد الجمهػكر ثقتػه بػه  –عمى مراج  الحسابات 

   اإلدارة.خدل ذلؾ إلى ذبلؼ م

يتكق  البوض مػف المراجػ  الذػارجي  بػأف يوطػيهـ إتػذاران مبكػران عػف المػبلهة الماليػة لمشػركة  .2

 خك خف يسمط الضكه عمى القرارات المالية غير السميمة مف قبؿ اإلدارة.

يرغب الػبوض فػي خف تتضػمف البياتػات الماليػة تحمػيبلت إضػافية لػبوض المومكمػات فضػبلن  .5

بػالرغـ مػف خف  ذلػؾ لػيس مػف  ، ات المسػتقبمية فيمػا يتومػؽ بسػير الومػؿعف التكقوات كالتتبؤ 

 اذتصاص المراج  بؿ خته مف اذتصاص اإلدارة التي تود البياتات المالية.

يػرل بوػض مسػتذدمي البياتػػات الماليػة بأتػه يتبػػػي تحديػد كتحميػؿ المذػػاطر التػي قػد تكاجػػه  .6

مراج  هذا عمى الػرغـ مػف عػدـ التأكػد الشركة في المستقبؿ المتظكر كتضميتها في تقرير ال

 الذم يكتتؼ المستقبؿ.

، يوتقػػد الػػبوض خف مػػف مسػػؤكلية المراجػػ  الذػػارجي كشػػؼ االذػػتبلس كاالحتيػػاؿ كالتبلعػػب .7

إال خف عميػػه خف ، كعمػػى الػػرغـ مػػف خف هػػذا ال يوػػد جػػزهان مػػف مسػػؤكليات المراجػػ  الذػػارجي

بػػػار كخف يػػػكلي اهتمامػػػان خكبػػػر لهػػػذا يأذػػػذ متطمبػػػات مسػػػتذدمي البياتػػػات الماليػػػة بوػػػيف االعت

 المكضكع عتد تذطيط الومؿ ككض  برامج المراجوة.
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( 15 :2012( تقػػبلن عػػف بػػدكم )2009( ككػػذلؾ مقمػػد )732 :1999كقػػد خكضػػ  راضػػي )

كيمكػف تبكيػب ، خف هتاؾ الوديد مف الوكامؿ كاألسباب التي يمكف خف تؤدم لكجػكد فجػكة التكقوػات

 :كما يمي ذه الوكامؿ إلى مجمكعتيفه

 العوامل واألسباب الخاصة  بمهنة المحاسبة والمراجعة: .أ 

 .لدكر كمسؤكليات المراج  الذارجي عدـ التحديد الكاض  .1

 .الشؾ في استقبلؿ المراج  الذارجي .2

 اتذفاض جكدة األداه المهتي. .3

 االتصاؿ غير الفواؿ في بيسة المراجوة. .4

 تقص الكفاهة المهتية. .5

 المتشكرة. القصكر في التقارير المالية .6

 مدل مسؤكلية المراج  الذارجي عف اكتشاؼ الػش كاألذطاه كالتصرفات غير القاتكتية. .7

اعتقاد مسػتذدمي القػكاسـ الماليػة خف تقريػر المراجػ  الذػارجي اإليجػابي يضػمف قػدرة المتشػأة  .8

 عمى االستمرار. 

 العوامل واألسباب الخاصة بالمستخدمين: .ب 

 ة لدل المستذدميف.تقص الثقافة عف المحاسبة كالمراجو .0

 طبيوة التػير في تكقوات المجتم . .8

( خف األسباب التػي خدت إلػى كجػكد فجػكة التكقوػات تتمثػؿ فػي 134 :2012كيرل الفضؿ )

 اآلتي:
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 أسباب ترتبط بمراجعي الحسابات: .أ 

 .ضوؼ كفاهة خداه المراج  الذارجي .0

 .اض درجة استقبلؿ المراج  الذارجياتذف .8

 جعة:أسباب ترتبط ببيئة المرا .ب 

 قصكر موايير المراجوة. .0

 عدـ موقكلية تكقوات مستذدمي التقارير المالية. .8

 الفهـ الذاطئ ألهداؼ عممية المراجوة كمسؤكلية المراج  الذارجي. .3

كممػػا سػػبؽ تبلحػػظ ختػػه بػػالرغـ مػػف شػػيكع مفهػػـك فجػػكة التكقوػػات فػػي مهتػػة المراجوػػة إال ختػػه 

لبػػاحثيف، كتذتمػػؼ تمػػؾ المسػػببات مػػف بيسػػة يكجػػد اذػػتبلؼ تسػػبي حػػكؿ مسػػببات تمػػؾ الفجػػكة بػػيف ا

 ألذرل حسب درجة تقدـ المتظمات المهتية كدكر مهتة المراجوة في المجتم .

 كبالرغـ مف هذا فإف هتاؾ بوض األسباب تتفؽ عميها كؿ الدراسات كاألبحاث كهي: 

 .عدـ إدراؾ مستذدمي المومكمات المحاسبية لمسؤكليات ككاجبات المراج  الذارجي 

 مستذدمي المومكمات المحاسبية ألضرار عتد اعتمػادهـ عمػى تقػارير المػراجويف مػا  تورض

 يرف  درجة الشؾ في استقبللهـ كجكدة خداسهـ.

 طرق تضييق فجوة التوقعات:  2.2.2.2

ألف هػػػذا ، إف موظػػػـ الدراسػػػات تظهػػػر ختػػػه مػػػف الصػػػوب بمكػػػاف إقفػػػاؿ فجػػػكة التكقوػػػات كميػػػان 

كثبػػات مفهػػـك المراجوػػة مػػف الصػػوب تصػػكر حدكثػػه ، جوػػةيتطمػػب ثبػػات موػػيف حػػكؿ مفهػػـك المرا

كمػف جهػة ثاتيػة، هتػاؾ صػوكبة فػي إزالػة ، هػذا مػف جهػة، بسبب تطكر موايير المراجوة كخساليبها

الػمػػػكض لػػػدل مسػػػتذدمي القػػػكاسـ الماليػػػة حػػػكؿ توريػػػؼ المراجوػػػة كخهػػػدافها كمواييرهػػػا )تاصػػػيؼ، 

2009: 24 .) 
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المراجوػػػة قىػػػدمت الوديػػػد مػػػف الدراسػػػات عػػػدة طػػػرؽ  كفػػػي سػػػبيؿ الومػػػؿ عمػػػى االرتقػػػاه بمهتػػػة

 مف ذلؾ ما يمي:، لمحاكلة تضييؽ فجكة التكقوات

 ( ستة عكامؿ لتضييؽ الفجكة كما يمي:22 :2011قدمت دراسة دراغمة كعقؿ )

المطػػكؿ" ألتػػه يبػػيف لمسػػتذدمي البياتػػات الماليػػة قريػػر المراجػػ  الذػػارجي التفصػػيمي "تبتػػي ت .0

 كهذا بدكره يقمؿ فجكة التكقوات.، داؼ عممية المراجوةمسؤكليات المراج ، كخه

تثقيػػػػؼ مسػػػػتذدمي البياتػػػػات الماليػػػػة حػػػػكؿ كظػػػػاسؼ عمميػػػػة المراجوػػػػة كمسػػػػؤكليات المراجػػػػ   .8

 ككاجباته كمهامه.، الذارجي

 دراسة تكقوات المجتم  المالي كتمبية تمؾ التكقوات. .3

مراجوػة بهػدؼ تقميػؿ فجػكة كض  إجراهات مراجوة مهيكمة خك شبه مهيكمة لتطبيؽ موػايير ال .2

 األداه.

حيث خف تكسي  مسػؤكليات المراجػ  الذػارجي هػي ، تكسي  مسؤكليات المراج  كتوزيز خداسه .5

دافها كمسػؤكليات خفضؿ كسيمة لمقابمة تكقوات مسػتذدمي البياتػات الماليػة حػكؿ المهتػة كخهػ

 .المراج  الذارجي

اجوػة كالمحاسػبة لزيػادة جػكدة األداه تدعيـ دكر المتظمات المهتيػة كهيمتتهػا عمػى مهتػة المر  .6

 المهتي.

( خربوػػػػػة عكامػػػػػؿ 382 :2004( كدراسػػػػػة جربػػػػػكع )742 :1999كقػػػػػدمت دراسػػػػػة راضػػػػػي )

 :يؽ فجكة التكقوات تتمثؿ في اآلتيلتضي

 .، كتكسي  مسؤكليات المراج  الذارجيدراسة تكقوات المستفيديف مف المراجوة .0

مية البود التوميمي كاإلعبلمي عػف دكر المراجػ  زيادة فوالية االتصاؿ في بيسة المراجوة كتت .8

 الذارجي كمسؤكلياته.
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 .تدعيـ استقبلؿ المراج  الذارجي .3

 تفويؿ الدكر الذم تموبه المتظمات المهتية في تتظيـ كرقابة المهتة. .2

( عػػدة عكامػػؿ لتضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات تتمثػػؿ فػػي 24 :2009كمػػا قػػدمت دراسػػة تاصػػيؼ )

 اآلتي:

، جي مسػػؤكليات خكثػػر لتمبيػػة تكقوػػات المسػػتفيديف مػػف تقػػارير المراجوػػةتحمػػؿ المراجػػ  الذػػار  .0

 كذاصة في مجاالت اكتشاؼ الػش كاألذطاه كالمذالفات كالتصرفات غير القاتكتية.

كمسػػتذدمي  الذػػارجييفتحسػػيف عمميػػة االتصػػاؿ فػػي بيسػػة المراجوػػة، سػػكاه بػػيف المػػراجويف  .8

 بيف المراج  كلجتة المراجوة.القكاسـ المالية، خك بيف المراج  كاإلدارة، خك 

يجب عمى المراج  خف يحافظ عمى استقبلله عتد ممارسة عممية المراجوة، كمػا يجػب عمػى  .3

، الهيسػػات المهتيػػة خف تقػػدـ جهػػكدان خكبػػر فػػي الومػػؿ عمػػى إبػػراز اسػػتقبللية المراجػػ  الذػػارجي

 ألف الشؾ في استقبلؿ المراج  هك خبرز خسباب تشكه فجكة التكقوات.

عػػػػي المسػػػػاهميف كتفويػػػػؿ دكر الجمويػػػػات الوامػػػػة فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاهمة لتػػػػدعيـ زيػػػػادة ك  .2

 استقبلؿ المراج  الذارجي كالتذفيؼ مف ضػكط اإلدارة عميه.

 .لتدعيـ استقبلؿ المراج  الذارجي تفويؿ دكر لجاف المراجوة كأداة مهمة .5

ير قػد يتوػدل تطبيؽ كساسؿ رقابية عمى المراج  الذػارجي مثػؿ رقابػة التظيػر، ألف خم تقصػ .6

 ضرر الشركة تفسها، ليصؿ إلى المكرديف كالمكظفيف كالبتكؾ كشريحة كبيرة مف المجتم .

عػدـ إصػدار المراجػ  الذػػارجي  رخم تظيػؼ كغيػر مػتحفظ، إال إذا تػػـ اإلفصػاح عػف جميػػ   .7

 الوتاصر التي تهـ مستذدمي القكاسـ المالية.
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طاع الحكػػػـ عمػػػى فواليػػػة الرقابػػػة عػػػدـ إصػػػدار المراجػػػ  الذػػػارجي تقريػػػر تظيػػػؼ إال إذا اسػػػت .8

ذا كاف لديػه دليػؿ مقتػ  خك كسػاسؿ إثبػات تشػير إلػى خف القػكاسـ الماليػة ال تحتػكم  الداذمية، كاي

 عمى بياتات تاتجة عف تبلعب اإلدارة.

( عػػػػدد مػػػػف آليػػػػات حككمػػػػة 335-332 :2009كػػػػذلؾ حػػػػددت دراسػػػػة يوقػػػػكب كآذػػػػركف )

الجاتب األكؿ دكر آليات الحككمة في دعمها ، يفالشركات لتضييؽ فجكة التكقوات تتمثؿ في جاتب

فػػي ظػػؿ كالجاتػػب الثػػاتي يتمثػػؿ فػػي دكر المراجػػ  فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات ، لممراجػػ  الذػػارجي

 :حككمة الشركات كذلؾ كاآلتي

 آليات حككمة الشركات كدعمها لممراج  الذارجي كتتمثؿ هذه اآلليات في: .خ 

 ركة.كجكد لجتة مراجوة مستقمة كفاعمة في الش 

 .كجكد تظاـ رقابي داذمي فاعؿ 

 .كجكد جهاز فاعؿ لممراجوة الداذمية في الشركة 

دكر المراجػػ  الذػػارجي فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي ظػػؿ الحككمػػة حيػػث يجػػب خف يمتػػـز  .ب 

 المراج  باآلتي:

كخال ، كعػػف خعضػػاه مجمػػس اإلدارة، يتبػػػي خف يكػػكف المراجػػ  الذػػارجي مسػػتقبلن عػػف الشػػركة .0

خك عضػػكان فػػي مجمػػس اإلدارة، كخف يػػتـ توييتػػه بقػػرار مػػف الجمويػػة الومكميػػة  يكػػكف مسػػاهمان 

 فضبلن عف تتازله عف دكره االستشارم بالشركة.، لمشركة م  تحديد ختوابه الستكية

 :ارجي خف يقـك كبشكؿ ستكم بما يميعمى المراج  الذ .8

 كؿ تػاـ عػف يؤكد مػف ذػبلؿ رسػالة مكتكبػة ختػه طػرؼ يتمتػ  باألماتػة كاالسػتقبللية بشػ

 إدارة الشركة، كخته يقدـ رخيه عف القكاسـ المالية بشكؿ مكضكعي.
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 ( الصػػادر عػػف مجمػػس موػػايير االسػػتقبلؿ 1اإلفصػػاح الذطػػي بمكجػػب المويػػار رقػػـ )

كعمى األقؿ مرة كؿ سته خف يفص  إلى لجتة المراجوة في الشركة ، الذم يتطمب مته

 ضارب م  استقبلليته.بشكؿ مكتكب عف خية عبلقة بيته كبيف الشركة تت

  ال يتـ التواقد م  المراج  الذارجي ألداه خية خعماؿ إضافية تذض  إلبػداه رخيػه عتػد

 مراجوته لحسابات الشركة كقكاسمها المالية.  

تاصػيؼ ، (2004جربػكع ) ، (1999مما سػبؽ يمكػف القػكؿ خف الدراسػات السػابقة راضػي )

قػػػد قػػػدمت مػػػدذؿ متكامػػػؿ لتضػػػييؽ فجػػػكة (، 2011، دراغمػػػة كعقػػػؿ )يوقػػػكب كآذػػػركف، (2009)

ار األسػباب الرسيسػية لهػذه التكقوات في المراجوة يبلسـ طبيوة هػذه المشػكمة كقػد خذػذت فػي االعتبػ

الثبلثػة المسػػاهمة فػي الفجػػكة  كبالتػالي فػػإف طػرؽ تضػػييؽ فجػكة التكقوػػات تػرتبط بػػاألطراؼالفجػكة، 

 :كهي

موقكليػػة مػػف دم إلػػى تضػػييؽ فجػػكة الطػػرؽ مرتبطػػة بمسػػتذدمي المومكمػػات الماليػػة كهػػي تػػؤ  -

 .تاحية ترشيد التكقوات

 األداهطػػرؽ مرتبطػػة بػػالمراجويف الذػػارجييف كبيسػػة المراجوػػة كهػػي تػػؤدم إلػػى تضػػييؽ فجػػكة  -

 .الفومي لممراجويف الذارجييف األداهمف تاحية تحسيف 

 خالصة الفصل:   3.2.2

كمػػا تػػاقش ، ا المحاسػػبيةتػػاقش هػػذا الفصػػؿ مفهػػـك كتشػػأة مبػػادئ حككمػػة الشػػركات كخبوادهػػ

مفهكـ فجكة التكقوات كمككتاتها كخسباب كجكدها مف ذبلؿ ذلؾ تبيف لمباحثة خف حككمة الشركات 

كزاد االهتمػاـ بهػا بوػد سمسػمة االتهيػارات التػي ضػربت ، ظهرت بسبب اتفصاؿ الممكية عػف اإلدارة

اإلضػافة إلػى األزمػات الماليػة ب، خكبر الشركات األمريكيػة المقيػدة فػي خشػهر خسػكاؽ المػاؿ الوالميػة

التػػي شػػهدتها موظػػـ دكؿ الوػػالـ حيػػث سػػاهمت هػػذه الظػػركؼ كالوكامػػؿ فػػي كضػػ  مجمكعػػة مػػف 
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كما تبيف خف المسؤكلية عف فجكة التكقوات ، المبادئ التي تضمف االستػبلؿ األمثؿ لمكارد الشركة

بط ببيسػػة المراجوػػة ال يمكػػف إرجاعهػػا لمراجوػػي الحسػػابات كحػػدهـ، كلكػػف هتػػاؾ عكامػػؿ خذػػرل تػػرت

كمػف ثػػـ ، كالتكقوػات غيػػر الموقكلػة لمسػػتذدمي القػكاسـ الماليػػة، كمػف ذلػؾ قصػػكر موػايير المراجوػػة

فإف المسؤكلية عف فجػكة التكقوػات فػي المراجوػة هػي مسػؤكلية مشػتركة بػيف المػراجويف الذػارجييف  

 كبيسة المراجوة.
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 الفصل الثالث

 كمة ودورها فيتفعيل الحو تطبيق و 
 تضييق فجوة التوقعات في المراجعة
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 مقدمة:   1.3

إف الهػػدؼ الػػرسيس لمهتػػة المراجوػػة هػػك مػػت  الثقػػة لممومكمػػات الماليػػة مػػف ذػػبلؿ رخم فتػػي 

(، إال ختػػه 10 :2011محايػد يبديػػه المراجػ  الذػػارجي حػكؿ عدالػػة القػكاسـ الماليػػة )دراغمػة كعقػػؿ، 

مػػػات الماليػػػة كاالقتصػػػادية التػػػي اجتاحػػػت دكؿ الوػػػالـ تورضػػػت مهتػػػة بوػػػد حػػػدكث الوديػػػد مػػػف األز 

المحاسػبة كالمراجوػة لكثيػػر مػف االتتقػادات ترتػػب عتهػا خزمػة الثقػػة كالمصػداقية فػي المهتػػة كمػف ثػػـ 

كبالتػػالي اتسػػاع الفجػػكة بػػيف مػػا ، اتذفػػاض فػػي مسػػتكل الثقػػة فػػي مػػا يقدمػػه المػػراجويف الذػػارجييف

كهػػذا مػػا يطمػػؽ عميػػه بفجػػكة ، الذػػارجي  كبػػيف األداه الفومػػي لممراجػػ يتكقوػػه المجتمػػ  مػػف المراجػػ  

 (. 1095 :2012، التكقوات في المراجوة )بهتساكم

كتتيجػػػة لتمػػػؾ األزمػػػات االقتصػػػادية خصػػػب  الوػػػالـ يتظػػػر إلػػػى حككمػػػة الشػػػركات عمػػػى ختهػػػا 

ف طريػػؽ كذلػػؾ عػػ، "البمسػػـ الشػػافي الػػذم مػػف شػػأته خف يحقػػؽ الجػػكدة فػػي خداه الشػػركات المسػػاهمة

جػػراهات فوالػػػة تحكػػـ الوبلقػػػات القاسمػػة بػػػيف كافػػة األطػػػراؼ ذات  إيجػػاد كتطبيػػػؽ قػػكاتيف كختظمػػػة كاي

كتضمف تكفير مبادئ المسػاكاة كتكػافؤ الفػرص ككضػ  السياسػات كاإلجػراهات ، الوبلقة في الشركة

كتضػػمف خيضػػان عػػدـ التبلعػػب فػػي تتػػاسج ، التػػي تومػػؿ عمػػى اكتشػػاؼ كمتػػ  األذطػػاه كاالذتبلسػػات

كبالتػػالي زيػػادة الثقػػة فػػي التقػػارير الماليػػة المتشػػكرة كمػػف ثػػـ اسػػتوادة الثقػػة فػػي ، عمميػػات المراجوػػة

(. كتظػػران ألهميػػة تفويػػؿ الحككمػػة كتكقػػ  كجػػكد الوبلقػػة التبادليػػة 120 :2009)الشػػكاكرة، المهتػػة" 

فػي تفويػؿ  بيف الحككمة كفجكة التكقوات فػإف هػذا الفصػؿ يتػاقش دكر المتظمػات المهتيػة كالرقابيػة

الحككمة كمف ثـ دكر الحككمة في تضييؽ فجكة التكقوػات مػف ذػبلؿ متػ  مسػبباتها خك الحػد متهػا 

 كذلؾ مف ذبلؿ المبحثيف التالييف:

 : دكر المتظمات المهتية كالرقابية في تفويؿ مفهـك الحككمة.المبحث األول

 ة التكقوات.: دكر حككمة الشركات في مت  خك الحد مف مسببات فجك المبحث الثاني
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 المبحث األول

 دور المنظمات المهنية واألجهزة الرقابية في تفعيل مفهوم حوكمة الشركات

تقػػػكـ المتظمػػػات المهتيػػػة دكليػػػان كمحميػػػان بػػػدكر هػػػاـ إلعػػػادة تطػػػكير كتتظػػػيـ مهتػػػة المحاسػػػبة 

مف ذػبلؿ كالمراجوة كذلؾ إلمكاتية فرض الرقابة الذاتية، كزيادة جكدة األداه المهتي في المراجوة 

كضػػ  برتػػامج لمراقبػػة الجػػكدة كتظػػاـ صػػاـر لممسػػاهلة المهتيػػة لممػػراجويف، ممػػا سػػكؼ يػػؤدم بػػدكره 

إلػػػى زيػػػادة الثقػػػة فػػػي المهتػػػة، ذصكصػػػان إذا اتضػػػ  هػػػذا الػػػدكر لجمهػػػكر المسػػػتفيديف مػػػف ذػػػدمات 

 (.383 :2004المراجوة )جربكع، 

ككمػة الشػػركات لتفويػؿ إجػػراهات كتمثػؿ الهيسػات كاألجهػػزة الرقابيػة خحػد اآلليػػات الذارجيػة لح

فومى سبيؿ المثاؿ تمثؿ بكرصة األكراؽ المالية كهيأة سكؽ الماؿ خحد ، الرقابة كحماية المستثمريف

األجهزة الرقابية التي تض  متطمبات كقكاعػد يجػب خف تمتػـز بهػا الشػركات لضػماف فواليػة ممارسػة 

 (.44 :2010حككمة الشركات )الصاكم، 

ظمػػات المهتيػػة الوالميػػة خك الوربيػػة خك الميبيػػة عمػػى كجػػه الذصػػكص تػػـ كلمتاقشػػة دكر المت

 تقسيـ هذا المبحث إلى الفرعيف التالييف:

 : الجهكد الدكلية كالوربية لتفويؿ حككمة الشركات.الفرع األول

 : الجهكد المحمية لتفويؿ الحككمة.الفرع الثاني

  :الجهود الدولية والعربية لتفعيل حوكمة الشركات  1.1.3

مػػػف األهميػػػة فػػػي هػػػذه الدراسػػػة خف تسػػػتورض جهػػػكد المتظمػػػات الدكليػػػة كالوربيػػػة فػػػي شػػػأف 

 تطبيؽ كتفويؿ الحككمة كذلؾ عمى التحك التالي:
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 الجهود الدولية لتفعيل حوكمة الشركات: 1.1.1.3

قامػػػػت الوديػػػػد مػػػػف الػػػػدكؿ ، تظػػػػران لبلذتبلفػػػػات االقتصػػػػادية كالسياسػػػػية كالثقافيػػػػة بػػػػيف الػػػػدكؿ

ارير ذاصة بتطبيؽ حككمة الشركات مػف ذػبلؿ لجػاف ذاصػة، تػـ تشػكيمها مػف جهػات بإصدار تق

 (.45 :2010مذتصة لمكصكؿ إلى ذطكط إرشادية لتطبيؽ الحككمة )الصاكم، 

ففي الكاليات المتحدة األمريكية قامت المجتة الكطتية الذاصة باالتحرافات في إعداد القكاسـ  

( فػػػي Treadwayماليػػػة بتيكيػػػكرؾ بإصػػػدار تقريرهػػػا المسػػػمى )الماليػػػة كالتابوػػػة لبكرصػػػة األكراؽ ال

، ، كتضمف التقرير مجمكعػة مػف التكصػيات الذاصػة بتطبيػؽ قكاعػد حككمػة الشػركات1987عاـ 

كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ ، كمػػػا يػػػرتبط بهػػػا مػػػف متػػػ  حػػػدكث الػػػػش كالتبلعػػػب فػػػي إعػػػداد القػػػكاسـ الماليػػػة

 (.46 :2010ة المراجوة الذارجية )الصاكم، االهتماـ بمفهكـ هيكؿ الرقابة الداذمية كتقكية مهت

 Financial Reporting) فػػي المممكػػة المتحػػدة قػػاـ كػػؿ مػػف مجمػػس التقػػارير الماليػػػة

Council( )FRC)  كبكرصػة األكراؽ الماليػة بمتػدف كجهػات محاسػػبية خذػرل بدراسػة كيفيػة إعػػادة

فر ذلػػؾ عػػف ظهػػكر تقريػػر كقػػد خسػػ، الثقػػة مػػرة خذػػرل فػػي التقػػارير الماليػػة التػػي تصػػدرها الشػػركات

، كالذم يوتبر مػف خهػـ التقػارير التػي تتاكلػت 1992( في ديسمبر Cadbury Reportكادبكرم )

كقد تضػمف هػذا التقريػر تسػوة عشػر بتػدان عبػارة عػف ، مفهكـ حككمة الشركات في المممكة المتحدة

مجمػػػس  اشػػػتممت عمػػػى تكجيهػػػات تذػػػص، تكجيهػػػات الممارسػػػة السػػػميمة لمفهػػػـك حككمػػػة الشػػػركات

 (.2006اإلدارة كلجتة المراجوة )سميماف، 

( الػػذم خكصػػى بأتػػه يجػػب عمػػى الشػػركات Ruttemanظهػػر تقريػػر ) 1993كفػػي خكتػػكبر 

المقيدة في البكرصة خف يككف مف بيف  تقاريرها تقرير عف هيكؿ الرقابة الداذمية التي تقكـ الشركة 

( Green buryتقريػػر لجتػػة ) ظهػػر 1995كفػػي عػػاـ ، بتطبيقهػػا لممحافظػػة عمػػى خصػػكؿ الشػػركة
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 :2007الػػذم ركػػز عمػػى مكضػػكع المكافػػآت التػػي يحصػػؿ عميهػػا خعضػػاه مجمػػس اإلدارة )حبػػكش، 

59.) 

الػػػذم ( Combined code) صػػػدر الكػػػكد المكحػػػد لحككمػػػة الشػػػركات 1998كفػػػي عػػػاـ 

اشتمؿ عمى جمي  التكصيات التي تضػمتتها التقػارير السػابقة كقػد خصػب  هػذا الكػكد مػف متطمبػات 

 (.45 :2010القيد في بكرصة  األكراؽ المالية بمتدف )الصاكم، 

 New York Stock) خصػػػدرت كػػػبلن مػػػف بكرصػػػة تيكيػػػكرؾ 0999فػػػي عػػػاـ     

Exchange) (NYSEكالهيسة القكمية لمتوامؿ في األكراؽ المالية ) (NationalAssociation 

Of Securities Dealera) (NASDتقريرهمػػا الشػػهير الموػػركؼ باسػػ )( ـBlue ribbon )

كالذم خهتـ بفاعمية الدكر الذم تقكـ به لجاف المراجوة بالشركات بشػأف االلتػزاـ بمبػادئ الحككمػة، 

كتضػػػػمف هػػػػذا التقريػػػػر مسػػػػؤكلية لجتػػػػة المراجوػػػػة تجػػػػاه إعػػػػداد التقػػػػارير الماليػػػػة ككظيفػػػػة المراجوػػػػة 

 ة.الذارجية ككذلؾ مسؤكليات لجتة المراجوة تجاه كظيفة المراجوة الداذمي

تػـ إصػدار قػاتكف  8118في خعقاب االتهيارات المالية الكبرل لمشػركات األمريكيػة فػي عػاـ 

(Sarbanes Oxley الػػذم ركػػز عمػػى دكر حككمػػة الشػػركات فػػي القضػػاه عمػػى الفسػػاد المػػالي )

كاإلدارم الذم يكاجه الوديػد مػف الشػركات كالتركيػز عمػى ضػركرة خف يكػكف خعضػاه مجمػس اإلدارة 

ر التتفيػػذييف مػػ  كصػػؼ كتحديػػد الشػػركط التػػي يجػػب خف تتػػكافر لػػديهـ باإلضػػافة مػػف األعضػػاه غيػػ

إلى تحديد كاض  لمسؤكلياتهـ داذؿ مجمس اإلدارة خك داذؿ المجاف التابوة له مثؿ لجتة المراجوػة 

 (.8116كلجتة المكافآت كلجتة التوييتات كالحقكؽ ... إلو )سميماف، 

تقرير كادبكرم قامت الوديد مف الدكؿ بإصدار ( خته بمجرد ظهكر 2002كخشار المطيرم )

 :2008تقاريرهػػػا إلصػػػبلح ممارسػػػات الشػػػركات كتضػػػميف التقػػػارير بأفضػػػؿ الممارسػػػات )الرحيمػػػي 

187 .) 
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 الجهود العربية لتفعيل مفهوم حوكمة الشركات:  2.1.1.3

 حظيػػػت حككمػػػة الشػػػركات باهتمػػػاـ الوديػػػد مػػػف البػػػاحثيف كاألكػػػاديمييف كالمتظمػػػات المهتيػػػة

 كالرقابية في الدكؿ الوربية، فومى سبيؿ المثاؿ:

مػػػف خكؿ تقريػػػر لتقيػػػيـ  2001( إلػػػى ختػػػه تػػػـ االتتهػػػاه فػػػي عػػػاـ 2001خشػػػار خبػػػك الوطػػػا ) 

حككمػػة الشػػركات فػػي مصػػر، كهػػك التقريػػر الػػذم قػػاـ بػػه البتػػؾ الػػدكلي بالتوػػاكف مػػ  كزارة التجػػارة 

ي مصػػر، كشػػارؾ فيػػه عػػدد مػػف المراكػػػز الذارجيػػة كهيػػأة سػػكؽ المػػاؿ كبكرصػػة األكراؽ الماليػػة فػػػ

البحثيػػة كشػػركات المحاسػػبة كالمراجوػػة كالمهتمػػيف مػػف االقتصػػادييف كالقػػاتكتييف. كقػػد خشػػار التقريػػر 

في مجممه إلى خف مفهـك كمبادئ حككمة الشركات في مصر متكاجدة في تسيج عدد مػف القػكاتيف 

، كقػػاتكف 95/1992ف سػػكؽ رخس المػػاؿ الحاكمػػة كلكاسحهػػا التتفيذيػػة كتوػػديبلتها، كمػػف خهمهػػا قػػاتك 

كقاتكف  203/1991، كقاتكف قطاع األعماؿ 8/1997كقاتكف االستثمار  159/1981الشركات 

كغيرهػا مػف القػكاتيف التػي تػرتبط بحككمػة الشػركات  93/2000التسكية كاإليداع كالحفػظ المركػزم 

مػػػف كزيػػػر االسػػػتثمار خع 2005يكتيػػػك  29المصػػػرية سػػػكاه بصػػػكرة مباشػػػرة خك غيػػػر مباشػػػرة. كفػػػي 

كمدير المركز  التاب  لكزارة االستثمار السماح بتشر قكاعػد حككمػة الشػركات الذاصػة فػي مصػر، 

 400كذلػػؾ فػػي التػػدكة التػػي عقػػدت حػػكؿ حككمػػة الشػػركات كالذصذصػػة كالتػػي شػػارؾ فيهػػا تحػػك 

 مشارؾ.

مػػػف قبػػػؿ  فػػػي البيسػػػة السػػػوكدية يبلحػػػظ بػػػأف هتػػػاؾ اهتمامػػػان كبيػػػران بمفهػػػكـ حككمػػػة الشػػػركات

حيث عقدت الوديد مف التدكات لشرح هذا المفهػـك كالتوػرؼ ، الباحثيف كالمهتميف كالجهات الرقابية

عمى جكاتبه ككيفية تطبيقػه فػي قطػاع األعمػاؿ السػوكدم، كمػا خصػدرت الجهػات الحككميػة الوديػد 

الػذم يػتص عمػى  مف القرارات لتفويؿ هذا المفهكـ في بيسة األعماؿ السوكدية كمتها القرار الكزارم

 :)191 :2008الرحيمي، ( اآلتي
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كف في الشركة إقػراران يؤكػدكف بمكجبػه خف القػكاسـ الماليػة لمشػركة ال يخف يقدـ المديركف الرسيس .0

تتضػمف خم عبػارات خك بياتػػات خك مومكمػات غيػػر صػحيحة كختػه لػػـ يحػذؼ مػػف هػذه القػػكاسـ 

 هذه القكاسـ مضممة.خم بياتات خك مومكمات خك مبالع تتج عف حذفها خف تككف 

خف تقػػـك إدارة الشػػركة بإصػػدار تأكيػػد ربػػ  سػػتكم تؤكػػد بمكجبػػه خف كػػبل مػػف خعضػػاه مجمػػس  .8

كالمكظفيف التتفيػذييف فػي الشػركة كخزكاجهػـ كخقربػاسهـ مػف الدرجػة ، اإلدارة كالمديريف الواميف

مسػػػاهمة قػػػد التزمػػػكا ذػػػبلؿ هػػػذا الربػػػ  بالقكاعػػػد المتظمػػػة لتػػػداكؿ خسػػػهـ الشػػػركات ال، الثاتيػػػة

 كالتواميـ ذات الوبلقة بتداكؿ األسهـ.

خف يقػػكـ المحاسػػب القػػاتكتي الػػذم يتػػكلى مراجوػػة حسػػابات الشػػركة بإصػػدار تقريػػر )فحػػص  .3

 .(2التأكيد المذككر في تقطة رقـ )تأكيدات( يؤيد بمكجبه 

فمسػطيف فقػد اقتصػر االهتمػاـ بمكضػكع حككمػة الشػركات عمػى عقػد عػدد مػف كرش خما في 

دت كرشػػة الومػػؿ األكلػػى حػػكؿ حككمػػة البتػػكؾ كالشػػركات فػػي كػػؿ مػػف الضػػفة الػربيػػة فوقػػ، الومػػؿ

كقطػػػاع غػػػزة مػػػف قبػػػؿ سػػػمطة التقػػػد الفمسػػػطيتية كهيػػػأة سػػػكؽ رخس المػػػاؿ كمؤسسػػػة التمكيػػػؿ الدكليػػػة 

(IFC كجموية البتػكؾ كاتحػاد رجػاؿ األعمػاؿ فػي فمسػطيف كمتظمػة التوػاكف االقتصػادم كالتتميػة )

(OECD كتمحكر مكضكع ).الكرشة حكؿ بتاه حالة عمؿ متيتة عمى صويد الحككمة 

 الجهود المحمية لتفعيل مفهوم حوكمة الشركات:   2.1.3

يوتبر االهتماـ بمفهكـ حككمة الشركات في ليبيا حديث الوهد حيث بدخ مف ذػبلؿ مصػرؼ 

        رؼ ليبيػػا المركػػػزم ككتػػػه الجهػػػة الرقابيػػػة عمػػػى المصػػػارؼ  فػػػي ليبيػػػا كذلػػػؾ بإصػػػدار قػػػاتكف المصػػػا

 (:8-6 :2008عمى ما يمي )الجهاتي، ، الذم تصت بوض مكاده 2005لستة  1رقـ 

/ خكالن( عمى خف يذض  لرقابة مصرؼ ليبيا المركزم، بمكجب خحكاـ هػذا 55تصت المادة )

 القاتكف كؿ مف:
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 المصارؼ التجارية. .0

ألتشػػػطة التػػػي يكػػػكف مػػػف بػػػيف خغراضػػػها التمكيػػػؿ كمػػػت  االستمػػػاف ، المصػػػارؼ المتذصصػػػة .8

 محدكدة.

كالبياتػات ، / ثاتيان( عمى خف يض  مصرؼ ليبيا المركػزم قكاعػد اإلفصػاح56تصت المادة ) -

( عمػػػى خف يتػػػػكلى مصػػػرؼ ليبيػػػػا 60ككيفيػػػػة تشػػػرها. كمػػػا تصػػػػت المػػػادة )، الكاجػػػب تشػػػرها

.. كيقػـك فػي تهايػة آذػر ،المركزم جم  كفحص التقارير المالية التي ترسمها المصارؼ إليه

يتشػػػػر فػػػػي مدكتػػػػة ، ف كػػػػؿ شػػػػهر بإعػػػػداد تقريػػػػر مػػػػكجز عػػػػف مراكزهػػػػا الماليػػػػةيػػػػـك عمػػػػؿ مػػػػ

 اإلجراهات.

( ختػػه يجػػكز لمصػػرؼ ليبيػػا المركػػزم خف يطمػػ  فػػي خم كقػػت عمػػى دفػػاتر 61تصػػت المػػادة ) -

لممفػػػػػػات كالمتظكمػػػػػػات كا، كالحسػػػػػػابات المديتػػػػػػة المفتكحػػػػػػة طرفهػػػػػػا ،كمسػػػػػػتتدات المصػػػػػػارؼ

كيقػػكـ بػػه مفتشػػك المصػػرؼ ، فػػي مقػػر كػػؿ متهػػا . كيكػػكف اإلطػػبلعاإللكتركتيػػة المتومقػػة بهػػا

الذيف يتـ تدبهـ لهذا الػرض. كعمى المصارؼ خف تقدـ إلى هؤاله المفتشيف جميػ  البياتػات 

 كالتسهيبلت البلزمة ألداه مهمتهـ.

بالتتسػيؽ مػ  ، ( مف القاتكف عمػى خف يوػد مصػرؼ ليبيػا المركػزم83( ك)82تصت المادة ) -

القػػػادرة عمػػػى مراجوػػػة كفحػػػص حسػػػابات ، لمكاتػػػب المراجوػػػةالجهػػػات ذات الوبلقػػػة، سػػػجبلن 

، المصارؼ. كخف عمى كؿ مصرؼ خف يوهد بفحص حساباته ستكيان إلى مػراجوىيف ذػارجييف

مػف بػيف المقيػديف فػي السػجؿ المتصػكص عميػه فػي ، تذتارهما الجموية الومكميػة لممصػرؼ

 كيشترط في كؿ متهما ما يمي: ،المادة السابقة

خك مػف مكظفيػه خك ككبلسػه خك مػف الحاصػميف ، اه مجمس إدارة المصػرؼخال يككف مف خعض .0

 بضماف خك بدكته.، مته عمى قرض خك تسهيؿ
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خال تربطػػػه بػػػأم مػػػف خعضػػػاه مجمػػػس اإلدارة خك بػػػالمراج  الذػػػارجي اآلذػػػر لممصػػػرؼ صػػػمة  .8

 قرابة حتى الدرجة الرابوة.

 مي:بما ي، كبلن عمى حده، كما خكجبت ذات المادة خف يقـك المراجواف

متضمتان الكساسؿ التي تـ إتباعها لمتحقؽ ، إعداد تقرير عف القكاسـ المالية الستكية لممصرؼ .0

كمػػػػدل مطابقػػػػة ، ككيفيػػػػة تقػػػػدير التوهػػػػدات القاسمػػػػة، كطػػػػرؽ تقكيمهػػػػا، مػػػػف كجػػػػكد األصػػػػكؿ

 ألحكاـ القاتكف.، الومميات التي قاـ بمراجوتها

كمػػدل مطابقتػػه ، دارم لممصػػرؼإعػػداد تقريػػر تصػػؼ سػػتكم عػػف متابوػػة األداه المػػالي كاإل .8

 لمموايير المصرفية المحمية كالدكلية.

إلػػػػى مصػػػػرؼ ليبيػػػػا ، المشػػػػار إليهمػػػػا فػػػػي البتػػػػديف السػػػػابقيف، إرسػػػػاؿ تسػػػػذة مػػػػف التقريػػػػريف .3

 ذبلؿ المدة التي يحددها المحافظ.، المركزم

( عمػػػى كػػػؿ مصػػػرؼ خف يوػػػرض طيمػػػة السػػػتة كفػػػي مكػػػاف ظػػػاهر بمقػػػره 84خكجبػػػت المػػػادة ) -

كتشػػػػرها فػػػػي مدكتػػػػة ، تسػػػػذة مػػػػف آذػػػػر قػػػػكاسـ ماليػػػػة ركجوػػػػت لػػػػه، جميػػػػ  فركعػػػػهالػػػػرسيس ك 

 كفي إحدل الصحؼ المحمية.، اإلجراهات

 ( عمى خته:85)المادة كتصت 

 : عمى كؿ مصرؼ خف يقدـ لمصرؼ ليبيا المركزم ما يمي:أوالً 

كذلػؾ فػي ميوػاد ال يتجػاكز ذمسػة عشػر يكمػان مػف تهايػة ، بياتات شػهرية عػف مركػزه المػالي .0

 كؿ شهر، كذلؾ طبقان لمتماذج التي يضوها مصرؼ ليبيا المركزم.

مػػف سػػمؼ خك ، بضػػماف خك بدكتػػه، بياتػػات شػػهرية تشػػمؿ تفاصػػيؿ جميػػ  مػػا قدمػػه المصػػرؼ .8

إعتمػػػادات ماليػػػة لمشػػػركة خك الشػػػركات التػػػي يكػػػكف لػػػه خك ألم عضػػػك مػػػف خعضػػػاه مجمػػػس 

 خك ككيبلن خك ضامتان لها. إدارته مصمحة فيها كأف يككف عضكان بمجمس إدارتها خك مديران 
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كذلػػؾ ذػػبلؿ خربوػػة خشػػهر مػػف تػػاريو اتتهػػاه سػػتته ، تسػػذة مػػف آذػػر قػػكاسـ ماليػػة ركجوػػت لػػه .3

 المالية.

كذلػؾ ذػبلؿ ذمسػة خيػاـ عمػى ، تسذة مف كؿ تقرير يقػدـ لممسػاهميف عػف خعمػاؿ المصػرؼ .2

مكميػػة كتسػػذة مػػف محضػػر كػػؿ اجتمػػاع توقػػده الجمويػػة الو، األكثػػر مػػف تػػاريو تقديمػػه إلػػيهـ

 ذبلؿ ذمسة عشر يكمان مف تاريو اتوقاد الجموية.، لممساهميف

 كذلؾ ذمسة عشر يكمان مف تاريو حدكثه.، بياتان عف خمم تػيير في خعضاه إدارة المصرؼ .5

خم بياتػػات خك إيضػػاحات خذػػرل عػػف الومميػػات التػػي يباشػػرها المصػػرؼ بالشػػكؿ كفػػي المػػدة  .6

 المذيف يحددهما مصرؼ ليبيا المركزم.

بػت بوػػض مػكاد هػػذا القػاتكف خيضػػان فػرض غرامػػات ماليػة عمػػى المصػارؼ التػػي تذػػالؼ كخكج

 خحكاـ هذا القاتكف.

إضػػافة لػػذلؾ خصػػدر مصػػرؼ ليبيػػا المركػػزم كتيػػب إرشػػادات حػػكؿ الحكػػـ المؤسسػػي كالػػذم 

تػص عمػػى ضػركرة تػػكافر عػدة مبػػادئ إرشػادية تحقػػؽ الحكػـ المؤسسػػي الجيػد كتتمثػػؿ هػذه المبػػادئ 

 في:

كخذػذ ، موتػى خف يػتـ مواممػة األقميػة مػف المسػاهميف كالجهػات ذات الوبلقػة بودالػة: بالعدالة -

 مصالحهـ بويف االعتبار.

كالتتظيميػػػػة ، : خف يػػػػتـ اإلفصػػػػاح لمجهػػػػات ذات الوبلقػػػػة عػػػػف المومكمػػػػات الماليػػػػةالشثثثثفافية -

 كمكافآت اإلدارة التتفيذية بشكؿ ييمكف المكدعيف كالمساهميف مف تقييـ خداه المصارؼ.

: توتػػػي التػػػزاـ اإلدارة التتفيذيػػػة باإلجابػػػة عمػػػى خم استفسػػػار فػػػي حالػػػة تورضػػػها سثثثاءلةالم -

لممسػػػاهلة مػػػف قبػػػؿ مجمػػػس اإلدارة فيمػػػا يتومػػػؽ بتتفيػػػذ الذطػػػط كتطبيػػػؽ السياسػػػات الموتمػػػدة 

بهدؼ ضماف الحفاظ عمى مكجكدات المصرؼ ككضوه المالي. كمف جهة خذرل فإف عمى 
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تػػػد التوػػػرض لممسػػػاهلة مػػػف قبػػػؿ المسػػػاهميف كالجهػػػات مجمػػػس اإلدارة خف يبػػػدم الجاهزيػػػة ع

 األذرل ذات الوبلقة.

: بموتى خف يتـ توريؼ ذطكط الصبلحيات كالمسؤكليات بكضكح بحيث تكضػ  المسؤولية -

عمى سبيؿ المثػاؿ األعمػاؿ كالقػرارات التػي تتطمػب مكافقػة مجمػس اإلدارة كتمػؾ التػي تتطمػب 

 مكافقة الجموية الومكمية لممصرؼ.

خصدر مصرؼ ليبيػا المركػزم القػرار ، زيادة االهتماـ بتفويؿ مفهـك الحككمة في ليبيام     

كذلػػػؾ ، ( باعتمػػػاد دليػػػؿ الحكػػػـ المؤسسػػػي فػػػي القطػػػاع المصػػػرفي الميبػػػي2010( لسػػػتة )20رقػػػـ )

كالمجاف المتبثقة عتها كااللتزاـ باألسس كالمبادئ المتظمػة ، لتفويؿ دكر مجالس اإلدارة بالمصارؼ

سػػػاهميف بالمصػػػارؼ كسياسػػػات اإلفصػػػاح كمتطمباتػػػه. كتكفػػػؿ األحكػػػاـ الػػػكاردة فػػػي هػػػذا لحقػػػكؽ الم

الػػػدليؿ حمايػػػة حقػػػكؽ المسػػػاهميف كذلػػػؾ بكضػػػ  السياسػػػات كاآلليػػػات المتاسػػػبة التػػػي تمكػػػتهـ مػػػف 

كبتػاهن عمػى مومكمػات كافيػة كمتاسػبة ، ممارسة حقكقهـ المتصكص عميها في القكاتيف بشكؿ كامػؿ

حيػػث ، شػػكؿ فاعػػؿ فػػي القػرارات المتذػػذة فػػي اجتماعػػات الجمويػػة الومكميػػةكبمػا يػػؤمف مشػػاركتهـ ب

ختػه يجػب عمػػى المصػرؼ اتذػػاذ كافػة اإلجػػراهات التػي تتػي  لهػػـ المورفػة الكافيػػة كالشػاممة بػػاألمكر 

 كالمكاضي  التي سيتـ طرحها. 

كمػػا خكضػػ  الػػدليؿ ختػػه يجػػب خف يحػػرص المصػػرؼ عمػػى مواممػػة جميػػ  المسػػاهميف مواممػػة 

كذلؾ مف ذبلؿ تكفير المومكمات الكافيػة كالمتاسػبة عػف حقػكؽ ، ة كذاصة خقمية المساهميفمتكافس

كمػا ختػه فػي حػاؿ اتذػذ ، حاممي األسهـ لجمي  المساهميف الجدد قبؿ شراسهـ لؤلسهـ كاكتتابهـ بهػا

كجب خف يحصؿ عمى مكافقة  ، المصرؼ قراران بتوديؿ المساهميف خك إصدار فسة جديدة مف األسهـ

قة مف فسات المساهميف المتضررة عمى خف يتـ إعطاؤهـ  حؽ األكلكيػة فػي االكتتػاب باألسػهـ مسب

كقػػػد بػػػيف دليػػػؿ الحككمػػػة خف الجديػػػدة بمػػػا يكفػػػؿ المحافظػػػة عمػػػى تسػػػبة مسػػػاهمتهـ فػػػي المصػػػرؼ. 
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فهك مسػؤكؿ عػف ، المسؤكلية التهاسية في ختشطة المصرؼ كسبلمته تق  عمى عاتؽ مجمس اإلدارة

كذلػػػؾ خمػػػاـ مصػػػرؼ ليبيػػػا المركػػػزم كالجمويػػػة الومكميػػػة كاألطػػػراؼ األذػػػرل كخصػػػحاب  خداه اإلدارة

 المصال .

الموػػدؿ  2005لسػػتة  1كفقػػا لمقػػاتكف لػػرقـ  –يتكػػكف مجمػػس اإلدارة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة 

مف تسػوة خعضػاه عمػى األقػؿ، عمػى خف تكػكف لهػؤاله األعضػاه  – 2012لستة  46بالقاتكف رقـ 

راه كخحكػػػاـ مسػػػتقمة عػػػف اإلدارة كغيػػػر متػػػأثرة بأيػػػة مصػػػال  خذػػػرل  كمصػػػال  القػػػدرة عمػػػى إبػػػداه آ

مسػػاهميف محػػدديف خك مصػػال  جهػػات خذػػرل ذارجيػػة كيتػػاط بمجمػػس اإلدارة دكر مهػػـ فػػي توزيػػز 

القيـ األذبلقية بالمصرؼ كاإلشراؼ عمى خعماله كتقييـ إجراهات الحككمة كمتابوة اإلدارة كاذتيار 

ير الوػػػػاـ كالمػػػػديريف الرسيسػػػػيف كتوزيػػػػز الرقابػػػػة الفاعمػػػػة كاإلشػػػػراؼ عمػػػػى القػػػػاسميف عميهػػػػا مػػػػف المػػػػد

المؤسسات التابوة لممصرؼ. كعمى مجمس اإلدارة خف يكػكف مػف بػيف خعضػاسه لجػاف داسمػة بهػدؼ 

كيجب خف ، مساعدته في خداه دكره اإلشرافي في المصرؼ، كتوزيز إجراهات الحككمة المتبوة لديه

كلجتػػػػة إدارة المذػػػػاطر، كلجتػػػػة التوييتػػػػات ، مػػػػف لجتػػػػة المراجوػػػػة تتكػػػػكف هػػػػذه المجػػػػاف كحػػػػد خدتػػػػى

كمػػػا يجػػكز لممجمػػػس تشػػػكيؿ لجػػػاف إضػػافية خذػػػرل إمػػػا عمػػػى صػػػويد ، كلجتػػػة الحككمػػػة، كالمكافػػآت

عمػػػى خف يػػػتـ ، مجمػػػس اإلدارة خك عمػػػى صػػػويد اإلدارة الوميػػػا كفقػػػان لمموػػػايير الدكليػػػة بشػػػأف الحككمػػػة

جػػػػراهات عممهػػػػا كتحديػػػػد خهػػػػدافها كمهامهػػػػا كضػػػػ  السحػػػػة تتفيذيػػػػة لكػػػػؿ لجتػػػػة تتضػػػػمف ضػػػػ كابط كاي

 كمسؤكلياتها التفصيمية.

كبػػػػيف دليػػػػؿ الحككمػػػػة مهػػػػاـ كخهػػػػداؼ مذتمػػػػؼ المجػػػػاف التػػػػي خكجػػػػب عمػػػػى مجػػػػالس إدارات 

 المصارؼ تشكيمها. كمف ذلؾ ما يمي:
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حػػػػدد خهػػػػداؼ كمهػػػػاـ لجتػػػػة المراجوػػػػة فػػػػي الرقابػػػػة عمػػػػى عدالػػػػة كشػػػػفافية البياتػػػػات الماليػػػػة 

جػػراهات كاإلفصػاحا ت كاإليضػػاحات المتممػػة لهػػا باإلضػػافة إلػػى التأكػد مػػف كفايػػة كفواليػػة ختظمػػة كاي

الضػبط الػػداذمي كمتابوتهػا كمراجوػػة اإلجػراهات المتذػػذة فػي حػػاالت االذػتبلس كالتصػػب كالتزكيػػر 

التػػػي قػػػد يتوػػػرض لهػػػا المصػػػرؼ كذلػػػؾ كفقػػػان لممتشػػػكرات كالتوميمػػػات الصػػػادرة عػػػف مصػػػرؼ ليبيػػػا 

كيتاط بمجتة المراجوة عدة مهاـ ترتبط بكؿ مف المراجويف ، ر الدكلية بالذصكصالمركزم كالموايي

دارة المراجوة الداذمية ككحدة االمتثاؿ تػذكر مػف بيتهػا مػا ، ككحدة المومكمػات الماليػة، الذارجييف كاي

 يمي:

كتحديػد ، كالمراجويف الداذمييف لممصػرؼ، تقديـ التكصية حكؿ ترشي  المراجويف الذارجييف .0

كعمػػػى المجتػػػة خف تأذػػػذ فػػػي االعتبػػػار مػػػؤهبلت ككفػػػاهة كاسػػػتقبلؿ المراجػػػ  ، توييػػػتهـشػػػركط 

 الذارجي كالضكابط المكضكعة بهذا الذصكص مف قبؿ مصرؼ ليبيا المركزم.

، تقػػػػـك لجتػػػػة المراجوػػػػة بتقػػػػديـ التكصػػػػية لمجمػػػػس اإلدارة حػػػػكؿ إقالػػػػة المػػػػراجويف الذػػػػارجييف .8

 كالداذمييف.

بداه رخيها كتكصياتها بشأتهدراسة برتامج المراجوة الذم س .3 ، يوتمده المراجوكف الذارجيكف كاي

 كمتاقشة برتامج عمؿ المراجوة الداذمية في المصرؼ.

 التػأكد مف كجكد تتسيؽ كاؼ بيف إدارة المراجوة الداذمية كالمراجوة الذارجية. .2

جراهات كافية مطبقة لمكافحة غسؿ األمكاؿ. .5  التأكد مف كجكد سياسة كاي

جػراهات عمميػة بالمصػػرؼ إلدارة المذػاطر التاجمػة عػػف  التأكػد مػف كجػكد .6 سياسػػة كاضػحة كاي

 عدـ االمتثاؿ.
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لجتػػة إدارة المذػػاطر تتػػكلى مهمػػة المراجوػػة الدكريػػة مػػرة كػػؿ سػػتة عمػػى األقػػؿ لسياسػػة إدارة 

المذاطر المقترحة مف قبؿ إدارة المصرؼ الوميا كالحدكد المقترحة لممذاطر فضبلن عػف السياسػات 

لتحديد المذاطر، كما تقكـ باالطبلع عمى التقارير الدكرية التػي توػدها إدارة المذػاطر كاإلجراهات 

فػػػي المصػػػرؼ حػػػكؿ طبيوػػػة المذػػػاطر الػػػذم يتوػػػرض لهػػػا كحجمهػػػا كتأثيرهػػػا عميػػػه كمراجوػػػة هػػػذه 

التقػػارير كالمصػػادقة عميهػػا قبػػؿ عرضػػها عمػػى مجمػػس إدارة المصػػرؼ. كػػذلؾ التقيػػيـ السػػتكم لمهػػاـ 

جػػراهات كه يكػػؿ إدارة المذػػاطر لػػدل المصػػرؼ كتوػػديمها بمػػا يػػتبلهـ كمسػػتكل المذػػاطر كذطػػط كاي

 التي توترض المصرؼ كالظركؼ المحيطة بها.

تقكـ لجتة التوييتػات كالمكافػآت بكضػ  موػايير لتويػيف اإلدارة التتفيذيػة كمتابوػة تطبيػؽ هػذه 

فز اإلدارة الموػػايير فضػػبلن عػػف كضػػ  سياسػػات ذاصػػة بركاتػػب كتوكيضػػات كمكافػػآت كتظػػاـ لحػػكا

كبػػػدؿ حضػػػكر اجتماعػػػػات ، التتفيذيػػػة كاقتػػػراح المكافػػػآت السػػػتكية لػػػػرسيس كخعضػػػاه مجمػػػس اإلدارة

 المجمس كذلؾ بما يتسجـ م  خهداؼ المصرؼ.

تتكلى لجتة الحككمة التابوة لمجمس اإلدارة كض  إطار عاـ كدليؿ إلجراهات الحككمة لدل 

إلشػػراؼ عمػػى عمميػػة اإلفصػػاح عػػف سياسػػات المصػػرؼ كمتابوػػة  تتفيػػذه كمراجوتػػه بشػػكؿ دكرم كا

جراهات الحككمة لدل المصرؼ.  كاي

كبالرغـ مما تقدـ فإف الحككمة في ليبيا عػدا عػف ككتهػا حديثػة التشػأة فهػي ال تػزاؿ ضػويفة 

االهتماـ الكبير لمصرؼ ليبيا المركزم مػؤذران إذا ما استثتيتا ، إذا ما قكرتت بتجارب الدكؿ الوربية

لسػػػتة  1كتػػػه الجهػػػة الرقابيػػػة فػػػي ليبيػػػا بإصػػػداره دليػػػؿ الحككمػػػة كالقػػػاتكف رقػػػـ بمكضػػػكع الحككمػػػة ك

ـ الشركات بؿ تقتصر عمػى ، إال خف الجهكد التي يبذلها ال تزاؿ غير كافية كال تػطي موظ2005

 المقيدة بسكؽ الماؿ الميبي كال تشمؿ الشركات التجارية الذاصة. الشركات 
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 المبحث الثاني

 في منع أو الحد من مسببات فجوة التوقعاتدور حوكمة الشركات 

المومكمات  مستذدمك خظهر خدب المراجوة بأف فجكة التكقوات تتشأ كتتزايد بسبب ما يوتقده

دة المراجوػة لمػا توػرض المحاسبية حكؿ استقبلؿ المراج  الذارجي كاتذفاض مستكل الثقة في جك 

كتتيجػػة ، قػػارير المراجوػػة الذارجيػػةالمومكمػػات مػػف خضػػرار تتيجػػة العتمػػادهـ عمػػى ت لػػه مسػػتذدمك

لذلؾ فإف هذا المبحث يهدؼ إلػى بيػاف دكر الحككمػة فػي توزيػز اسػتقبلؿ المراجػ  الذػارجي كدكره 

عادة الثقة بالمهف  كعميه فقد تـ تقسيمه إلى فرعيف:، في رف  جكدة المراجوة كاي

فػة المراجوػة الداذميػة : دكر الحككمػة فػي دعػـ اسػتقبلؿ المراجػ  الذػارجي كتوزيػز كظيالفرع األول

 كرف  جكدة المراجوة.

: دكر الحككمػػة فػػي تفويػػؿ دكر مجمػػس اإلدارة كحمايػػة حقػػكؽ المسػػاهميف كالمواممػػة الفثثرع الثثثاني

 الوادلة لهـ.

 كتتتاكؿ ذلؾ كما يمي:

دور الحوكمة في دعم استقالل المراجع الخارجي وتعزيثز وظيفثة المراجعثة   2.1.3

 عة: الداخمية ودعم جودة المراج

يتاقش هذا الفرع مفهكـ استقبلؿ المراج  الذارجي ككيؼ يمكف لمحككمة مػف ذػبلؿ االلتػزاـ 

دعػػـ بمبادسهػػا كمػػف ثػػـ تطبيػػؽ آلياتهػػا دعمػػه كتوزيػػزه فػػي عمميػػات المراجوػػة الذارجيػػة كمػػا يتػػاقش 

كذلؾ  كظيفة المراجوة الداذمية كتذتتـ هذا الفرع بدراسة جكدة المراجوة كدكر الحككمة في تفويمها

 عمى التحك التالي:
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 الخارجي: دور الحوكمة في دعم استقالل المراجع   1.1.2.3

تساهـ الحككمة في دعـ استقبلؿ المراجػ  الذػارجي مػف ذػبلؿ مبادسهػا كآلياتهػا كيمكػف دراسػة 

 ذلؾ كما يمي:

 دور مبدأ اإلفصاح والشفافية في دعم استقالل المراجع الخارجي: .أ 

كم يومػػؿ عمػػى توزيػػز الشػػفافية الفوميػػة خحػػد المبلمػػ  األساسػػية يوتبػػر كجػػكد تظػػاـ إفصػػاح قػػ

لئلشراؼ عمى الشركات القاسمة عمى خساس السكؽ كالذم يوتبر خمران رسيسػان لقػدرة المسػاهميف عمػى 

ممارسة حقكؽ ممكياتهـ عمػى خسػس مدركسػة. كتظهػر التجػارب فػي الػدكؿ ذات األسػكاؽ الضػذمة 

، اة قكيػة لمتػأثير عمػى سػمكؾ الشػركات كحمايػة المسػتثمريفالتشطة خف اإلفصاح يمكف خف يكػكف خد

كيسػػػاعد اإلفصػػػاح القػػػكم عمػػػى جػػػذب رؤكس األمػػػكاؿ كالحفػػػاظ عمػػػى ثقػػػة المسػػػتثمريف فػػػي خسػػػكاؽ 

كعمػػى الوكػػس تمامػػان فػػإف اإلفصػػاح الضػػويؼ كالممارسػػات غيػػر الشػػفافة كالسػػمككيات غيػػر ، المػػاؿ

كهػػذا لػػف يػػؤثر فػػي الشػػركة فقػػط بػػؿ كفػػي السػػكؽ ، األذبلقيػػة تسػػهـ فػػي فقػػداف تزاهػػة السػػكؽ المػػالي

 (. 44 :2007المالي كمف ثـ في االقتصاد القكمي ككؿ )حبكش، 

تذتمػػؼ كجهػػات التظػػر حػػكؿ مفهػػـك كحػػدكد اإلفصػػاح عػػف المومكمػػات الكاجػػب تكافرهػػا فػػي 

، كذلػػؾ تتيجػػة الذػػتبلؼ مصػػال  األطػػراؼ المسػػتفيدة مػػف هػػذه المومكمػػات، القػػكاسـ الماليػػة المتشػػكرة

فمػػثبلن يذتمػػؼ مفهػػكـ اإلفصػػاح عتػػد ، فكػػؿ طػػرؼ يتظػػر إلػػى المومكمػػات مػػف كجهػػة تظػػره الذاصػػة

كمػػػا خف كجهػػػة تظرهمػػػا موػػػان قػػػد ال ، موػػػدم القػػػكاسـ الماليػػػة عػػػف مفهكمػػػه لػػػدل مراجوػػػي الحسػػػابات

ترضػػي المسػػػتثمريف كالمسػػػاهميف المسػػػتذدميف لهػػا. كقػػػد ال تتفػػػؽ كجهػػػة تظػػر كػػػؿ هػػػؤاله مػػػ  رخم 

كالمجػػام  المهتيػػة ، كاإلشػػرافية الرسػػمية كشػػبه الرسػػمية مثػػؿ: المصػػارؼ المركزيػػة الجهػػات الرقابيػػة

 (.47 :2009المتذصصة )خبك حماـ، 
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بػأف األتوػاب المدفكعػة لمكاتػب المراجوػة فػي عمػؿ بذػبلؼ ( Cadburyكقد خكصى تقريػر)

ؾ حيػػث إف المبػػدخ األسػػاس يقػػـك عمػػى خف ذلػػ المراجوػػة يجػػب خف يػػتـ اإلفصػػاح عتػػه بشػػكؿ كامػػؿ،

اإلفصاح مف شأته تكفير إمكاتية تقييـ األهمية التسبية لوممية المراجوػة كختوػاب بذػبلؼ المراجوػة 

ف المومكمات المرتبطػة بتمػؾ الطبيوػة سػكؼ تمكػف مسػتذدمي القػكاسـ  بالتسبة لمؤسسة المراجوة، كاي

قبلؿ كبالتػػػالي درجػػػة االسػػػت، الماليػػػة مػػػف تكػػػكيف رخم عػػػف المصػػػمحة الماليػػػة لممراجػػػ  فػػػي الشػػػركة

كقػػد تفػػرض متطمبػػات قػػكاتيف الشػػركات ضػػركرة ، كالمكضػػكعية المدركػػة لومميػػة المراجوػػة الذارجيػػة

 (.822 :2005إفصاح الشركات عف تمؾ المومكمات )لطفي، 

إف اإلفصاح عف األسس التي استذدمها المراج  في كض  برتامج المراجوة لشركة مػا بمػا 

اسـ الماليػة الػذم يسػػتذدمه المراجػ  كأسػاس لمفصػػؿ فػي ذلػؾ مسػتكل األهميػػة التسػبية لوتاصػر القػػك 

في الذبلفات بيته كبيف مجمس اإلدارة حػكؿ خهميػة خك عػدـ خهميػة اإلفصػاح عػف خم مػف عتاصػر 

القػػكاسـ  الهامػػة التػػي يحتػػاج إليهػػا مسػػتذدمكالقػػكاسـ الماليػػة مكضػػ  المراجوػػة يوػػد مػػف الضػػركرات 

 (.368 :2007ية )البقمي، المالية لمحكـ عمى خعماؿ مراجوة القكاسـ المال

( فػػي المبػػدخ الذػػامس مػػف مبػػادئ OECDكقػػد بيتػػت متظمػػة التوػػاكف االقتصػػادم كالتتميػػة )

حككمة الشركات الصادرة عتها خته يجب خف يكفؿ إطار حككمة الشركات تحقيؽ اإلفصاح الػدقيؽ 

المػػالي مػػف كفػػي الكقػػت المبلسػػـ بشػػأف المومكمػػات المتومقػػة بتأسػػيس الشػػركة بمػػا فػػي ذلػػؾ المكقػػؼ 

الممكيػة، الرقابػة عمػى الشػركة. كختػه يجػب القيػاـ بمراجوػة ذارجيػة سػتكية عػف طريػؽ ، حيث األداه

مراجػػػ  مسػػػتقؿ كفػػػكه كمؤهػػػؿ حتػػػى يمكتػػػه خف يقػػػدـ تأكيػػػدات ذارجيػػػة كمكضػػػكعية لمجمػػػس اإلدارة 

 كاحي الهامة.كالمساهميف بأف القكاسـ المالية تمثؿ بودالة المركز المالي كخداه الشركة في كافة الت
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باإلفصاح  –خف قياـ المراج   (Fisher,1990) (Hosjkof,1998) كيرل بوض الباحثيف

عػػػف مسػػػتكل األهميػػػة التسػػػبية المسػػػتذدـ فػػػي جمػػػ  خدلػػػة المراجوػػػة كتقيػػػيـ  –فػػػي تقريػػػر المراجوػػػة 

همهػػا اإلفصػػاح فػػي القػػكاسـ الماليػػة تمهيػػدان إلبػػداه الػػرخم عتهػػا مهػػـ جػػدان، لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف الفكاسػػد خ

 (:370 :2007)البقمي، 

اإلفصاح عف مستكل األهمية التسبية الذم استذدمه المراج  في التذطيط لوممية المراجوة  -

كجمػػ  األدلػػة البلزمػػة إلبػػداه الػػرخم عػػف القػػكاسـ الماليػػة سػػيؤدم إلػػى إثػػارة تقػػاش كحػػكار بػػيف 

هػتـ بالبياتػات الماليػة المستثمريف كالػداستيف كمحممػي القػكاسـ الماليػة كالطكاسػؼ األذػرل التػي ت

، مػػا يجوػػؿ آراههػػـ موركفػػة لممراجػػ ، لمشػػركة حػػكؿ مػػا هػػك مسػػتكل األهميػػة التسػػبية المبلسػػـ

كمف ثـ يمكته االسترشاد بهػا فػي تحديػد مسػتكل األهميػة التسػبية ألم عتصػر مػف عتاصػر 

 القكاسـ المالية مستقببلن ما قد يقمؿ مف فجكة التكقوات.

همية التسبية الذم طبقه المراج  كضمته تقريره في تحديد مػدل إمكاتية استذداـ مستكل األ -

ذمك القكاسـ المالية مف الػش كالتزكير كمدل إمكاتية االعتماد عميها في تحديد مدل ربحيػة 

 كسبلمة استثمارات الشركة.

لمراجوػة سػيؤدم إفصاح المراج  عف مستكل األهمية التسبية الذم طبقه في إتجاز عممية ا -

إلى إيجػاد تقػارب كربمػا تطػابؽ بػيف مػا يتكقػ  الوامػة قيػاـ المراجػ  بإتجػازه كبػيف مػا تفرضػه 

 موايير المراجوة عمى المراج .

اإلفصػػاح عػػف مسػػتكل األهميػػة التسػػبية سػػيؤدم إلػػى تحديػػد سػػمكؾ المراجػػ  عتػػد تحديػػد هػػذا  -

لماليػػة لمشػػركة بحجػػة خف ذلػػؾ المسػػتكل كيمتػػ  إدارة الشػػركة مػػف تسػػجيؿ خذطػػاه فػػي القػػكاسـ ا

غير هاـ ألته يقػ  فػي داذػؿ تطػاؽ األهميػة التسػبية الػذم حػدده المراجػ  كتػـ االتفػاؽ عميػه 

 م  لجاف المراجوة في الشركة.
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قد تؤدم إلى إزالة خسباب فجكة التكقوػات لتقػارب كجهػات  –إذا تحققت  –كمثؿ هذه الفكاسد 

دم القػكاسـ الماليػة حػكؿ األهميػة التكعيػة كالكميػة لكػؿ تظر الطكاسؼ التي لها اهتمػاـ بالشػركة كموػ

 عتصر مف عتاصر القكاسـ المالية.

 دور لجان المراجعة في دعم استقالل المراجع الخارجي:   2.1.2.3

توتبػػر لجػػػاف المراجوػػػة مػػػف اآلليػػػات الهامػػػة التػػػي تتبتاهػػػا الحككمػػػة كالتػػػي لهػػػا دكر هػػػاـ فػػػي 

كبػػػػذلؾ فقػػػػد حظيػػػػت باهتمػػػػاـ الوديػػػػد مػػػػف الهيػػػػآت الومميػػػػة التحقػػػػؽ مػػػػف االلتػػػػزاـ بمبػػػػادئ الحككمػػػػة 

كذاصة بود االتهيارات المالية لبوض الشركات الوالمية، تظران لمدكر الذم تقػكـ بػه فػي ، كالباحثيف

ككػذلؾ فػي تػدعيـ ، مراقبة عمميات التقرير المالي كاإلفصاح لحممة األسػهـ كالتأكػد مػف مصػداقيتها

الذم حدا ببوض الدكؿ إلى إصػدار التشػريوات الممزمػة لمشػركات  األمر، استقبلؿ عممية المراجوة

 (.90 :2005المساهمة )سامي، 

كقػػد عػػرؼ الػػبوض لجتػػة المراجوػػة بأتهػػا "لجتػػة متبثقػػة مػػف مجمػػس إدارة الشػػركة كعضػػكيتها 

، قاصػػرة فقػػط عمػػى األعضػػاه غيػػر التتفيػػذييف الػػذيف لػػديهـ  ذبػػرة فػػي مجػػاؿ المحاسػػبة كالمراجوػػة

، كمراجوػة المبػادئ كالسياسػات المحاسػبية، عف اإلشراؼ عمى إعداد القكاسـ المالية كتككف مسؤكلة

كمراجوػة االلتػزاـ بقكاعػد كمبػادئ حككمػة الشػركات ، كمراجوة كظيفتػي المراجػ  الػداذمي كالذػارجي

 (.142 :2006)سميماف، 

تكػكف مػف إف اذتيار كتوييف المراجويف الذارجيف كتحديد ختوػابهـ كاالسػتػتاه عػف ذػدماتهـ 

غيػر ختػه فػي الكاقػ  الوممػي ، سمطة الجموية الومكمية كذلػؾ لممحافظػة عمػى اسػتقبللهـ عػف اإلدارة

تجد خف اإلدارة تموب دكران كبيران في مثؿ هذه األمػكر مػا يضػوؼ مػف مكقػؼ المػراجويف الذػارجييف 

شػكؿ الػذم كيهدد استقبللهـ، ككتها تكػكف قػادرة عمػى فػرض مجمكعػة مػف السياسػات المحاسػبية بال

( خف الوديػػػد مػػػف الدراسػػػات كالتكصػػػيات 181 :2006يحقػػػؽ خهػػػدافها، لػػػذلؾ فقػػػد بػػػيف )سػػػميماف، 
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خكػػدت خف ، الصػػادرة عػػف المتظمػػات كالهيػػآت الومميػػة كالتػػي اهتمػػت باسػػتقبللية المراجػػ  الذػػارجي

تكػػكف لجػػاف المراجوػػة هػػي المسػػؤكلة عػػف عمميػػة اذتيػػار كتويػػيف المػػراجويف الذػػارجييف خك عػػزلهـ 

دراسػػة شػػركطهـ كتحديػػػد ختوػػابهـ، كذلػػؾ مػػػف خجػػؿ المحافظػػة عمػػػى اسػػتقبللهـ كحمػػايتهـ مػػػف خم ك 

بحقهـ في حاؿ كجكد ذبلؼ حكؿ المساسؿ المتومقة بإعداد القكاسـ اإلدارة إجراه توسفي قد تقكـ به 

 المالية كالمبادئ كالسياسات المتبوة.

ر لجػاف المراجوػة فػي تػدعيـ ( خف الوديػد مػف الدراسػات بيتػت دك 91 :2005كخشار سامي )

باعتبػػار خف لجػػاف المراجوػػة توتبػػر ، اسػػتقبلؿ كظيفػػة المراجوػػة كالمحافظػػة عميهػػا كتحسػػيف جكدتهػػا

األمػػػر الػػػذم يػػػؤدم فػػػي التهايػػػة إلػػػى تػػػكفير خك زيػػػادة فػػػرص ، قتػػػاة اتصػػػاؿ بػػػيف اإلدارة كالمػػػراجويف

راجػػ  كمػػا يتبػػ  ذلػػؾ مػػف تحسػػيف احتمػػاؿ تتفيػػذ إدارة الشػػركة لبلقتراحػػات المبلسمػػة التػػي يقػػدمها الم

 جكدة األداه المهتي.

( دكر لجاف المراجوػة فػي تػدعيـ اسػتقبلؿ المراجػ  كذلػؾ 464 :2009كقد خكض  عبداهلل )

المكافقػػػػة عمػػػػى ، مػػػػف ذػػػػبلؿ التكصػػػػية باذتيػػػػار المػػػػراجويف الذػػػػارجييف كتػييػػػػرهـ كتحديػػػػد ختوػػػػابهـ

فحػػػص جكاتػػػب عػػػدـ االتفػػػاؽ بػػػيف ، بهـالذػػػدمات االستشػػػارية لممػػػراجويف الذػػػارجييف كتحديػػػد ختوػػػا

المراجويف كاإلدارة كمحاكلة تقريب كجهات التظر كتضييؽ تكاحي االذتبلؼ إلػى خدتػى حػد ممكػف 

 م  المحافظة في تفس الكقت عمى استقبلؿ هؤاله المراجويف.

( إف مػػػػف خهػػػػـ الوكامػػػػؿ التػػػػي خدت إلػػػػى تكػػػػكيف لجػػػػاف 255 :2008كمػػػػا خكضػػػػ  دحػػػػدكح )

ت هػػي المحافظػػة عمػػى اسػػتقبللية المراجػػ  كالحػػد مػػف تػػأثير كضػػػكط اإلدارة المراجوػػة فػػي الشػػركا

حيػػث تومػػؿ لجػػاف ، عمػػى المراجػػ  الذػػارجي مػػف ذػػبلؿ تممكهػػا سػػمطة تحديػػد ختوابػػه كسػػمطة عزلػػه

المراجوة كحمقة كصؿ لمتتسيؽ بيف عمؿ المراج  الذارجي كاإلدارة بشكؿ يؤدم إلى دعـ استقبلؿ 

 كزيادة فوالية تظـ الرقابة الداذمية.، المراجوةالمراج  كزيادة جكدة عممية 
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حيػػث يتضػػ  ذلػػؾ مػػف ذػػبلؿ ، إف الوبلقػػة بػػيف لجتػػة المراجوػػة كالمراجوػػة الذارجيػػة تكامميػػة

فقػػػد خشػػػارت لجتػػػة موػػػايير  االسػػػتفادة التػػػي تحصػػػؿ عميهػػػا لجتػػػة المراجوػػػة مػػػف المراجػػػ  الذػػػارجيد

ؿ المومكمػػػات التػػي الحظهػػػا ذػػػبلؿ ( ختػػػه يجػػب عمػػػى المراجػػػ  الذػػارجي تكصػػػي60المراجوػػة رقػػػـ )

كمػػػا حػػػددت التشػػػرة ختػػػه يجػػػب ، عمميػػػة المراجوػػػة عػػػف هيكػػػؿ الرقابػػػة الداذميػػػة إلػػػى لجتػػػة المراجوػػػة

التقريػػػر عػػػف األمػػػكر التػػػي تثيػػػر اتتبػػػاه المراجػػػ  الذػػػارجي كالتػػػي يػػػرل ضػػػركرة إببلغهػػػا إلػػػى لجتػػػة 

ك تشػػػيؿ هيكػػؿ الرقابػػة المراجوػػة كذلػػؾ ألف هػػذه األمػػكر تمثػػؿ تقػػاط ضػػوؼ جكهريػػة فػػي تصػػميـ خ

(، كهػػػػذا يوتػػػػي ختػػػػه يتبػػػػػي عمػػػػى خم طػػػػرؼ مػػػػف خطػػػػراؼ حككمػػػػة 92 :2005الداذميػػػػة )سػػػػامي، 

يرغػػب فػػي اسػػتذداـ كظيفػػة المراجوػػة الداذميػػة لػػدعـ الحككمػػة، خف يػػدرؾ ذصػػاسص خك  الشػػركات

( إلػػػى خف فهػػػـ المراجػػػ  2002) Krishnamoorthyعكامػػؿ جػػػكدة كظيفػػػة المراجوػػػة، كقػػد خشػػػار 

، ي ألهميػػة الوكامػػؿ التػػي تحػػدد قػػكة كظيفػػة المراجوػػة الداذميػػة كالتفاعػػؿ بػػيف تمػػؾ الوكامػػؿالذػػارج

يساعده في فهـ هيكؿ الرقابة الداذمية لموميؿ مكضكع المراجوة كفي التقدير الػدقيؽ لممذػاطر، مػا 

 (.61 :2008يؤدم إلى تحسيف كفاهة كفوالية عممية المراجوة )عيسى، 

( بػأف لجتػة المراجوػة يمكػف خف تسػاهـ فػي دعػـ 153 :2007، كخشار خحد الباحثيف )غػالي

 استقبلؿ المراج  مف ذبلؿ اآلتي:

 التكجيه باذتيار المراجويف الذارجييف كتػييرهـ كتحديد ختوابهـ عمى خساس: .1

 مدل ذبرة كمورفة المراجويف الذارجييف بالمتشأة كالصتاعة التي تتتمي إليها. -

 سة التتاكب الكظيفي لهـ.مؤهبلت خعضاه فريؽ المراجوة كسيا -

 سياسة تحديد األتواب. -

كفحػػص خحػػدث تقريػػر لمراجوػػة التظيػػر، ، برتػػامج رقابػػة الجػػكدة فػػي مكتػػب المراجوػػة -

 حيث يتـ فحص خداه مكاتب المراجوة بكاسطة بوضها البوض.
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المكافقة عمى الذدمات االستشارية المقدمة مف المراج  الذارجي لئلدارة كتحديد ختوابها فػي  .2

 إذا ما دعت الضركرة لذلؾ.، رغبة الشركة في الحصكؿ عمى تمؾ الذدمات حالة

فحػػػػص جكاتػػػػب عػػػػدـ االتفػػػػاؽ بػػػػيف المراجػػػػ  الذػػػػارجي كاإلدارة، كمحاكلػػػػة تضػػػػييؽ جكاتػػػػب  .3

االذتبلؼ إلى خقؿ حد ممكف كتأييد المراج  الذارجي في حالة حدكث اذتبلؼ في كجهات 

 ة.التظر م  إدارة الشركة حكؿ بوض األمكر الفتي

الومؿ عمى زيػادة فواليػة المراجوػة الذارجيػة كتحسػيف جػكدة خداسهػا كزيػادة الثقػة فػي التقػارير  .4

 المقدمة مف المراج  الذارجي.

( بضػماف اسػتقبلؿ 8118) Sarbanes Oxleyفي الكاليات المتحدة األمريكية خهتـ قاتكف 

 (:697 :8115 المراجويف، كلتحقيؽ هذا الهدؼ خلـز القاتكف الشركات باآلتي )لطفي،

حتػػى يكػػكف المراجػػ  الذػػارجي مسػػتقبلن يجػػب خال يقػػكـ بتأديػػة ذػػدمات مراجوػػة داذميػػة عػػف  .0

طريؽ استواتة الشركة محؿ المراجوة بذدماته خك تصميمه تظـ مومكمات ماليػة خك ذػدمات 

 إمساؾ السجبلت إلى خحد عمبله المراجوة.

، كػػأف يقػػـك بتػػكفير ذػػدمات يجػػب خال يػػتـ تكظيػػؼ المراجػػ  الذػػارجي لػػدل عميػػؿ المراجوػػة .8

المكارد البشرية كتوييف خك تكظيؼ خك تصميـ حػـز مػف المكافػآت لممػديريف كرؤسػاه األقسػاـ 

 ألحد عمبله المراجوة.

 يجب خال يومؿ المراج  الذارجي كسمسار خك كمتوهد تداكؿ خك مستشار استثمارم لمشركة. .3

 ، (2012يػػػة ) خحمػػػد كمحمػػػد، باإلضػػػافة إلػػػى مػػػا تقػػػدـ خظهػػػرت الوديػػػد مػػػف الدراسػػػات الومم

( خف إتشػػػػػاه لجػػػػػاف المراجوػػػػػة داذػػػػػؿ الشػػػػػركات سػػػػػكؼ يػػػػػؤدم إلػػػػػى زيػػػػػادة جػػػػػكدة 2009)سػػػػػامي، 

فكجػػكد لجتػػة مسػػتقمة ، المومكمػػات كالتقػػارير المحاسػػبية التػػي تصػػدرها الشػػركات لئلطػػراؼ الذارجيػػة

اجػ  الذػارجي، كتأكيػد تقكـ بوممية اإلشراؼ عمى إعداد التقارير المالية كعمى تدعيـ استقبللية المر 
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سػػػكؼ يػػػؤدم بالضػػػركرة إلػػػى زيػػػادة ثقػػػة المسػػػتثمريف كاألطػػػراؼ ، االلتػػػزاـ بتطبيػػػؽ مبػػػادئ الحككمػػػة

 (.20: 2012الذارجية األذرل التي تبتي قراراتها عمى خساس هذه المومكمات )جموة كلوشكرم، 

تزكيػد بلؿ لمركز االقتصادم لمشػركة مػف ذػكما خف كجكد لجاف المراجوة يؤدم إلى تدعيـ ا

باقي خعضاه مجمس اإلدارة بالمومكمات المبلسمة كالكافية لتحسيف قرارات المجمس في إدارة شػؤكف 

يحػػد مػػف  التتفيػػذييف كغيػػر التتفيػػذييف ممػػا فهػػي ذػػط اتصػػاؿ رسػػمي بػػيف خعضػػاه المجمػػس، الشػػركة

        مشػػػػػكمة عػػػػػدـ تتاسػػػػػؽ المومكمػػػػػات داذػػػػػؿ المجمػػػػػس كتذفػػػػػيض تكػػػػػاليؼ الككالػػػػػة كمػػػػػا يتبوػػػػػه مػػػػػف     

 :2009خحكػػاـ سػػيطرة المجمػػس عمػػى المتظمػػة، كبالتػػالي رفػػ  الجػػكدة الشػػاممة لممتظمػػة )سػػامي، 

24.) 

          إلعػػػػادة الثقػػػػة لممسػػػػتثمر قػػػػاـ مجمػػػػس إدارة سػػػػكؽ تيكيػػػػكرؾ لػػػػؤلكراؽ الماليػػػػة فػػػػي الكاليػػػػات ك 

ر مويػػػػار  المتحػػػػدة األمريكيػػػػة بالمكافقػػػػة عمػػػػى توػػػػديبلت مقترحػػػػة لموػػػػايير إدراج الشػػػػركات بإصػػػػدا

(SAS Nr 99 كهػدفت التوػديبلت المقترحػة إلػى إعػادة الثقػة لممسػتثمر كذلػؾ مػف ذػبلؿ توزيػػز )

محاسػػػبة الشػػػركات كركػػػزت بشػػػكؿ رسػػػيس عمػػػى جوػػػؿ لجتػػػة المراجوػػػة مسػػػؤكلة كبشػػػكؿ كامػػػؿ عػػػف 

عطاسهػػػا السػػػمطة الكاممػػػة فػػػي تحديػػػد شػػػركط كختوػػػاب خعمػػػاؿ المراجوػػػة كاألعمػػػاؿ  مراقبػػة المراجػػػ  كاي

          كيطمػػػػػػب المويػػػػػػار الجديػػػػػػد مػػػػػػف لجػػػػػػاف المراجوػػػػػػة االلتػػػػػػزاـ بمسػػػػػػؤكلياتهـ كاممػػػػػػة ، ذلؾاألذػػػػػػرل كػػػػػػ

 ( كذلؾ مف ذبلؿ تأدية المهاـ التالية:16 :2006)القشي كالذطيب، 

تصػميـ ذطػة مهػاـ مكتكبػة تتضػمف خهػداؼ المجتػة كاممػة، بمػا فيهػا مسػاعدة مجمػس اإلدارة  .0

، هميػػػة المراجػػػ  الذػػػارجي كالتحقػػػؽ مػػػف اسػػػتقبلليةعمػػػى التحقػػػؽ مػػػف تزاهػػػة القػػػكاسـ الماليػػػة كخ

 ككفاهة كجكدة خداه المراجوة الداذمية كالذارجية.

الذم يشمؿ كصفان شامبلن إلجراهات الرقابة الداذمية الذاصػة ، تقييـ تقرير المراج  الذارجي .8

 بالشركة لمرة كاحدة ستكيان عمى األقؿ.
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بمػا فػي ، م  كؿ مف اإلدارة كالمراج  الذارجي ،متاقشة القكاسـ المالية رب  الستكية كالستكية .3

 ذلؾ التطرؽ لآلليات المتبوة مف قبؿ اإلدارة في عممية اإلفصاح.

فػػي سػػبيؿ خف ، كالمػػراجويف الػػداذمييف، كالمػػراجويف الذػػارجييف، الترتيػػب لمقػػاهات مػػ  اإلدارة .2

شػػػكؿ كيجػػػب عميهػػػا تتظػػػيـ لقػػػاهات ب، تػػػتمكف لجتػػػة المراجوػػػة مػػػف تفويػػػؿ كظيفػػػة المبلحظػػػة

كالمسػؤكليف عػف عمميػة ، كم  المسؤكليف عف كظيفػة المراجوػة الداذميػة، متفصؿ م  اإلدارة

 المراجوة الذارجية.

تقديـ المساعدة إلدارة المذاطر، كمتاقشة المراجويف الداذمييف كالذارجييف حكؿ اآللية التػي  .5

ذطكات التي تتذػذها كماهية ال، تتبوها إدارة الشركة لمسيطرة عمى المذاطر المالية المتوددة

 ضمف السياسات كالتكجيهات المكضكعة مف قبمها لتقميؿ تمؾ المذاطر.

حيػػث يجػػػب ، مراجوػػة المشػػاكؿ المتومقػػة بالمراجوػػػة الذارجيػػة كمػػدل اسػػػتجابة إدارة الشػػركة .6

عمى لجتة المراجوػة كبشػكؿ دكرم مراجوػة المشػاكؿ التػي توتػرض المراجػ  الذػارجي ذػبلؿ 

خك القيػكد المفركضػة ، ومقة بالقيكد المفركضة عمى عممية المراجوةمثؿ المشاكؿ المت، عممه

 كجمي  الذبلفات بيتهـ كبيف إدارة الشركة.، عمى الكصكؿ إلى مومكمات مويتة

يجػػب عمػػى لجتػػة المراجوػػة إتشػػاه كتفويػػؿ سياسػػات ذاصػػة باالسػػتماع كمصػػارحة مػػكظفي  .7

حصػكؿ عمػى مركػز كظيفػي مػف متطمػؽ خف هػؤاله المػراجويف قػد يسػوكف لم، شركة المراجوػة

 مرمكؽ بالشركة التي يقكمكف بمراجوتها. 

، كمف هتا يظهر الدكر الذم تقكـ به لجاف المراجوة تجاه المراجػ  الذػارجي )عمػي كشػحاته

 ( كذلؾ مف ذبلؿ ما يمي:319: 2007
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عداد ذطاب التكميؼ الصادر له. .0  ترشي  كتوييف المراج  الذارجي كتحديد ختوابه كاي

ككذلؾ الحصػكؿ عمػى ، راج  الذارجي في خداه مهامه كالمحافظة عمى استقبللهمساعدة الم .8

 كافة المومكمات كاإليضاحات التي يحتاج لها.

الومػػؿ عمػػى حػػؿ المشػػكبلت كالتزاعػػات التػػي قػػد تتشػػأ بػػيف المراجػػ  الذػػارجي كاإلدارة كذلػػؾ  .3

عميػة عمميػة باالجتماع م  المػراجويف بػدكف حضػكر اإلدارة مػا يػؤدم إلػى تحسػيف جػكدة كفا

 المراجوة.

 تحقيؽ التتسيؽ بيف المراج  الذارجي كالمراج  الداذمي. .2

 دراسة القكاسـ المالية قبؿ عرضها عمى مجمس اإلدارة لممكافقة عميها. .5

متابوػػة تتػػاسج الفحػػص الػػذم يقػػكـ بػػه المراجػػ  الذػػارجي كدراسػػة كتقيػػيـ مبلحظاتػػه كاسػػتبلـ  .6

 به.تقرير المراجوة كدراسة التكصيات الكاردة 

تقميػػؿ مذػػاطر عػػزؿ المراجػػ  الذػػارجي لمشػػركة تتيجػػة إلصػػداره تقػػارير تتطػػكم عمػػى بوػػض  .7

 التحفظات عمى القكاسـ المالية.

التحػػكؿ ألحػػد مكاتػػب المراجوػػة الكبػػرل خك الشػػهيرة باعتبػػار خف لجتػػة المراجوػػة تفضػػؿ داسمػػان  .8

 دة خفضؿ.اذتيار مثؿ هذه التكعية مف المراجويف لمحصكؿ عمى ذدمات مراجوة ذات جك 

 دور لجان المراجعة في دعم وظيفة المراجعة الداخمية:  3.1.2.3

بتوزيز دكره بحيث تػكفر لػه  ة المراجوة تجاه المراج  الداذمييتمثؿ الدكر الذم تقكـ به لجت

كلكػي يتحقػؽ ذلػؾ البػد مػف بيػاف كاجبػات كمسػؤكليات لجتػة المراجوػة تجػاه ، الكض  األمثؿ لمومؿ

 التي تتمثؿ في:المراجوة الداذمية ك 

 دعـ استقبللية المراج  الداذمي. -
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 مراجوة ختشطة المراجوة الداذمية. -

 تحسيف ذطة عمؿ المراجوة الداذمية. -

 دعم استقاللية المراجع الداخمي: .أ 

يتبػػػي خف تكػػكف إدارة المراجوػػة الداذميػػة مسػػتقمة عػػف اإلدارة الوميػػا لمشػػركة سػػكاهن مػػف حيػػث 

كيجػػب خف تكجػػػه ، لمراجوػػػة الداذميػػة كتحديػػػد ختوابػػه خك عزلػػػهاإلشػػراؼ خك صػػبلحية تويػػػيف مػػدير ا

كلكي يؤدم المػراجويف ، كخف تككف مسؤكلة فقط خما هذه المجتة، جمي  تقاريرها إلى لجتة المراجوة

لذلؾ فإف كجكد لجتة لممراجوة فػي الشػركة ، الداذمييف دكرهـ بفاعمية يجب خف يتمتوكا باالستقبللية

كالتػي تبػدخ بترشػي  مػدير فريػؽ المراجوػة ، يز استقبللية المراج  الػداذميفإف مف شأتها تدعيـ كتوز 

كذلؾ تكفير المكارد البلزمػة لهػـ ، كدراسة ذطة عممهـ كتطاؽ الفحص كالتقارير التي تصدر عتهـ

كحؿ المشكبلت التي قد تتشأ م  اإلدارة كزيادة التفاعؿ كالتتسيؽ م  المراج  الذػارجي )المػكمتي، 

2009: 470.) 

( خف الذطػػػكة 67 :2009)المرعػػػي، ( تقػػػبلن عػػػف Kerin ،2000فػػػي ذات السػػػياؽ يػػػرل )ك 

األكلى في توزيز استقبللية المراج  الداذمي تتمثؿ في خف ال تكػكف هػذه األتشػطة مرتبطػة بػاإلدارة 

ألف ذلػؾ يذفػض ثقػة مسػتذدمي البياتػات الماليػة فػي قػدرة خعمػاؿ المراجػ  الػداذمي ، الوميا لمشػركة

كتتوزز كفاهة كمكضكعية هذه األعماؿ عتدما يككف تويػيف المػراجويف الػداذمييف ، لػشعمى مت  ا

باإلضػافة إلػى خف تقػاريرهـ يجػب خف تكجػه ، كتحديد مكافآتهـ كعزلهـ ضػمف سػمطة لجتػة المراجوػة

 إلى هذه المجتة مف خجؿ دراستها كتقييمها كرف  المبلحظات كالتكصيات إلى مجمس اإلدارة. 

 المراجعة الداخمية:مراجعة أنشطة  .ب 

كالتػػي توتبػػر جػػزهان مػػف تظػػاـ ، إف مػػف مهػػاـ لجتػػة المراجوػػة تقيػػيـ فاعميػػة المراجوػػة الداذميػػة

كتوتمػػد لجتػػة المراجوػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ عمػػى إدارة المراجوػػة الداذميػػة فػػي تقيػػيـ ، الرقابػػة الداذميػػة
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تيف كالتوميمػات السػارية فػي فاعمية ككفاهة تظـ الرقابة كمصدر لممومكمات عف مػدل االلتػزاـ بػالقكا

ممارسػػة األتشػػطة المذتمفػػة. كلػػذلؾ يمكػػف خف تكػػكف إدارة المراجوػػة الداذميػػة تابوػػة لمجتػػة المراجوػػة 

ككػػذلؾ تقػػـك لجتػػة المراجوػػة بالتتسػػيؽ بػػيف ، فػػي األمػػكر الفتيػػة كذلػػؾ لػػدعـ اسػػتقبللها كمكضػػكعيتها

دم إلػػى تحسػػيف االتصػػاؿ بهػػـ كزيػػادة ممػػا يػػؤ ، خعمػػاؿ المػػراجويف الػػداذمييف كالمػػراجويف الذػػارجييف

 (.320 :2007جكدة عممية المراجوة كتحقيؽ التكامؿ بيتهـ )عمي كشحاته، 

إف قياـ خعضاه لجتة المراجوة بمراجوة تظـ الرقابة الداذمية في الشركة يمكتهـ مف إعطاه 

، فاعميتهػػامػػ  اقتػػراح الحمػػكؿ البديمػػة مػػف خجػػؿ زيػػادة ، رخم محايػػد فػػي تطػػاؽ القػػكة كالضػػوؼ فيهػػا

كلكي تتمكف المجتػة مػف القيػاـ بػذلؾ يجػب عمػى خعضػاسها مراجوػة بػرامج المراجوػة الداذميػة لمتأكػد 

مػػف متاسػػبتها كخيضػػان مراجوػػة كتحميػػؿ التتػػاسج التػػي تػػـ التكصػػؿ إليهػػا بكاسػػطة المػػراجويف الػػداذمييف 

كػػػػذلؾ ، يػػػػة المطبقػػػػةكذاصػػػػة المتومقػػػػة بومميػػػػة إعػػػػداد التقػػػػارير الماليػػػػة كتقيػػػػيـ تظػػػػـ الرقابػػػػة الداذم

االجتماع بمدير داسرة المراجوة الداذمية كالمراجػ  الذػارجي بويػدان عػف إدارة الشػركة بهػدؼ متاقشػة 

كالحمػػػكؿ البديمػػػة التػػػي يجػػػب عمػػػى إدارة الشػػػركة األذػػػذ بهػػػا ، فواليػػػة تظػػػـ الرقابػػػة الداذميػػػة المطبقػػػة

 (.2006بهدؼ زيادة فاعميتها )سميماف، 

 الداخمية:تحسين خطة عمل المراجعة  .ج 

( خف المػػدذؿ التقميػػدم لتتفيػػذ 71 :2009( تقػػبلن عػػف )المرعػػي، Anderson,1996يػػرل )

خعماؿ المراجوة الداذمية يتمثؿ فػي تأسػيس قسػـ خك إدارة مسػتقمة تحػتفظ بكػادر كامػؿ يقػكـ بجميػ  

بيتمػا يقػـك المػدذؿ غيػػر التتفيػذم عمػى خسػاس خف تبقػى المسػؤكلية عػػف ، كظػاسؼ المراجػ  الػداذمي

مػ  ، كتكض  في يد شػذص كفػؤ كمؤهػؿ مػف إدارة الشػركة، لمراجوة الداذمية مف مسؤكلية اإلدارةا

جػػكاز تكميػػؼ مصػػدر ذػػارجي لتقػػديـ ذػػدمات المراجوػػة الداذميػػة بهػػدؼ تحسػػيف األداه كإسػػتراتجية 

كيحبػػذ اتتهػػاج هػػذا األسػػمكب عتػػدما يتػػكفر لػػدل المصػػدر ، عمػػؿ تػػتـ بجػػكدة عاليػػة كتكمفػػة موقكلػػة
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التكتكلكجيػػػا الحديثػػػة، التػػػي قػػػد ال تسػػػتطي  الشػػػركة  خشػػػذاص متذصصػػػيف فػػػي اسػػػتذداـلذػػػارجي ا

الحصػػكؿ عميهػػا مػػف مكاردهػػا الذاصػػة كيجػػب التتبيػػه إلػػى خف امتػػداد ذػػدمات المراجوػػة كتكسػػيوها 

 كي يتاح لئلدارة التركيز عمى ختشطة خذرل. ، يجب خف تتـ بطريقة مهتية

 ودة المراجعة والثقة فيها:دور حوكمة الشركات في تعزيز ج  4.1.2.3

تسػػاهـ الحككمػػة مػػف ذػػبلؿ مبادسهػػا كلجاتهػػا كآلياتهػػا فػػي توزيػػز جػػكدة المراجوػػة كتوزيػػز ثقػػة 

 كيمكف إيضاح ذلؾ مف ذبلؿ متاقشة التقاط التالية:، المجتم  في كظيفة المراجوة عمكمان 

 مساهمة حوكمة الشركات في تعزيز جودة المراجعة: .أ 

ة حككمػػػة الشػػػركات المرتبطػػػة بػػػالمراج  الذػػػارجي كبػػػيف جػػػكدة يكجػػػد ارتبػػػاط كثيػػػؽ بػػػيف قػػػك 

حيػث خف تطبيػؽ قكاعػد حككمػة الشػركات ، (64 :2009التقارير المالية كفوالية المراجوة )سػويد، 

مف شأته خف يؤثر عمى درجة كمسػتكل اإلفصػاح المحاسػبي مػا يؤكػد عمػى خف اإلفصػاح كالشػفافية 

فػػإذا كػػاف ، ة يػػؤثر كػػؿ متهمػػا فػػي اآلذػػر كيتػػأثر بػػهكظػػاهرة حككمػػة الشػػركات كجهػػاف لوممػػة كاحػػد

اإلفصاح هك خحد كخهـ مبادئ حككمة الشركات فإف إطػار اإلجػراهات الحاكمػة لمشػركات يجػب خف 

كػػػذلؾ فػػػإف األثػػػر المباشػػػر ، يحقػػػؽ اإلفصػػػاح بأسػػػمكب يتفػػػؽ كموػػػايير الجػػػكدة الماليػػػة كالمحاسػػػبية

 (.2012ات المحاسبية )عيشي كعمار، لتطبيؽ مبادئ الحككمة هك إعادة الثقة في المومكم

كتػػػػػدعـ مبػػػػػادئ حككمػػػػػة الشػػػػػركات الصػػػػػادرة عػػػػػف متظمػػػػػة التوػػػػػاكف االقتصػػػػػادم كالتتميػػػػػة 

(OECDكض  موايير عالية الجكدة موترؼ بها دكليان لئلشراؼ عمػى الشػركات المسػاهمة ) ، كمػا

، فػكه كمؤهػؿخكدت عمى ضػركرة القيػاـ بمراجوػة ذارجيػة سػتكية مسػتقمة بكاسػطة مراجػ  مسػتقؿ كك

كذلػػؾ لمػػا يقػػكـ بػػه المراجػػ  مػػف إضػػفاه الثقػػة كالمصػػداقية عمػػى المومكمػػات المحاسػػبية مػػف ذػػبلؿ 

قيامػػػه بإبػػػداه رخيػػػه الفتػػػي المحايػػػد فػػػي مػػػدل صػػػدؽ كعدالػػػة القػػػكاسـ الماليػػػة التػػػي توػػػدها الكحػػػدات 

ة الشػركات كبهذا فإف دكر المراجوة الذارجية خصب  جكهريػان كفوػاالن فػي مجػاؿ حككمػ، االقتصادية
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دارة الكحدة االقتصادية كما خته يحد مػف مشػكمة عػدـ تماثػؿ ، ألته يحد مف التوارض بيف المبلؾ كاي

         (. 19 :2012 المومكمػػػػات كاالتحػػػػراؼ األذبلقػػػػي فػػػػي الكحػػػػدات االقتصػػػػادية )جموػػػػة كلوشػػػػكرم،

محاسػػبية خمػػاـ كمػػا بيتػػت متظمػػة التوػػاكف االقتصػػادم كالتتميػػة بػػأف يذضػػ  المراجوػػكف لممسػػاهلة ال

المسػػػاهميف كخف يػػػتـ تشػػػديد الوقكبػػػات القاتكتيػػػة كالجتاسيػػػة كالتأديبيػػػة عمػػػى المراجػػػ  الذػػػارجي الػػػذم 

خك بػػالطرؼ الثالػػث خك ، يذػػالؼ موػػايير األداه المهتػػي كيتسػػبب فػػي إلحػػاؽ ضػػرر مػػادم بالوميػػؿ

لتػػػزاـ بػػػالمجتم  كذلػػػؾ بهػػػدؼ متػػػ  التجػػػاكزات قبػػػؿ حػػػدكثها كحػػػث خعضػػػاه المهتػػػة عمػػػى تػػػكذي اال

 باألصكؿ كالموايير المهتية المتوارؼ عميها كالحرص عمى مصال  كافة األطراؼ.

 (:166 :2007كتتحقؽ جكدة المراجوة في إطار حككمة الشركات مف ذبلؿ )غالي، 

قيػػاـ المتظمػػة المهتيػػة المسػػؤكلة عػػف مهتػػة المراجوػػة بتصػػميـ موػػايير المراجوػػة بشػػكؿ يفػػي  .0

 المراجوة. باحتياجات المستفيديف مف ذدمات

 القياـ بأداه عممية المراجوة كفقان لمموايير المصممة كفقان الحتياجات المستفيديف. .8

 مراقبة األداه لمتحقؽ مف االلتزاـ بالموايير. .3

كتكجد عبلقة تكامػؿ بػيف المراجوػة الداذميػة كالمراجوػة الذارجيػة تػؤدم إلػى رفػ  كفػاهة خداه 

فػػالمراجويف الػػداذمييف قػػادركف عمػػى اكتشػػاؼ ، لمراجوػػةالمراجػػ  الذػػارجي كبالتػػالي فاعميػػة عمميػػة ا

كبالتػالي فإتػه يمكػف لممػراجويف الذػارجييف التشػاكر موهػـ بشػأف تقيػيـ ، التبلعب فػي القػكاسـ الماليػة

كهػػذا مػػا دفػػ  موهػػد المػػراجويف القػػاتكتييف األمريكػػي إلػػى إصػػدار قاسمػػة ، كتقػػدير مذػػاطر التبلعػػب

ج  المػػراجويف الذػػارجييف عمػػى االسػػتواتة بأتشػػطة المراجوػػة ( التػػي تشػػ65موػػايير المراجوػػة رقػػـ )

( التػي 55كمػا خصػدر قاسمػة موػايير المراجوػة رقػـ )، الداذمية عتد تذطيط كتتفيػذ عمميػة المراجوػة

تمػـز المراجػ  الذػارجي بضػركرة فهػـ الرقابػة الداذميػة. كتوتبػر جػكدة التقػارير الماليػة التػي تصػدرها 

اؼ حككمػػػة الشػػػركات كتركػػػز عميهػػػا المراجوػػػة الذارجيػػػة التػػػي يجريهػػػا اإلدارة كاحػػػدان مػػػف خهػػػـ خهػػػد
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كقػد حػددت الموػايير المهتيػة لممراجوػة الذارجيػة دكر كظيفػة المراجوػة الداذميػة ، المراج  الذارجي

، 2008فػػي دعػػـ المراجػػ  الذػػارجي عتػػد تتفيػػذ مهػػاـ عمميػػة المراجوػػة الذارجيػػة السػػتكية )عيسػػى، 

 (.68ص

خف لمجػػاف المراجوػػة دكر فػػي دعػػـ كظيفػػة المراجوػػة الذارجيػػة كخداه  كهتػػاؾ آراه تشػػير إلػػى

حيػػػػث خف لجتػػػػة المراجوػػػػة تقػػػػكـ بػػػػدكر المتسػػػػؽ بػػػػيف مجمػػػػس اإلدارة كالمراجػػػػ  ، المراجػػػػ  الذػػػػارجي

كما تقكـ بالتظر في خم تػييرات مممكسة ، الذارجي كاستوراض تتاسج المراجوة الداذمية كالذارجية

 وة كالمحاسبة المستذدمة عتد إعداد القكاسـ المالية.بشأف مبادئ كممارسات المراج

كتظهػػر الوبلقػػة بػػيف المراجوػػة الذارجيػػة كلجتػػة المراجوػػة مػػف ذػػبلؿ مسػػؤكلية هػػذه األذيػػرة 

إذ مػػف بػػيف مسػػؤكلياتها فػػي اإلشػػراؼ عمػػى المراجوػػة الذارجيػػة مػػا يمػػي ، تجػػاه المراجوػػة الذارجيػػة

 (:2012)براؽ كقماف، 

المراجوػكف الذػارجيكف لػديهـ القابميػة كااللتػزاـ فػي تحديػد الذطػر  يجب خف تقػرر مػا إذا كػاف .0

 الذاص بإعداد القكاسـ المالية.

قدرة لجتة المراجوػة فػي االعتمػاد عمػى المػراجويف الذػارجييف مػف ذػبلؿ صػدقها كصػراحتها  .8

 في تقدير الومميات التتظيمية كالمهارات كالمكاقؼ المتومقة بإعداد التقارير المالية.

( دليبلن عمى خف لجاف المراجوة لهػا دكر مهػـ فػي عمميػة Green, 1994مت دراسة )كقد قد

كخشارت إلى خف لجتة المراجوة الفوالة يمكف خف تساعد في إغبلؽ فجكة التكقوات ، التقارير المالية

 (.196 :2008كذلؾ مف ذبلؿ مراقبة اإلدارة كتحسيف استقبلؿ المراج  )الرحيمي، 

 تعزيز ثقة المجتمع بدور وظيفة المراجعة: دور حوكمة الشركات في .ب 

كلوػؿ ، شهدت مهتة المحاسبة الوامة التػي تقػدـ ذػدمات المراجوػة كالتأكيػد تػيػرات ممحكظػة

 (:717 :2003خبرز الوكامؿ التي قادت ذلؾ التػير ما يمي )لطفي، 
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 . Arther Andersonفشؿ خحد خكبر مكاتب المحاسبة الوامة في الوالـ .1

 ت إفبلس في شركات كبيرة كقوت بها عمميات غش في القكاسـ المالية.كجكد خربوة حاال .2

 ذساسر ضذمة تبمع ببلييف الدكالرات تتيجة ذساسر االستثمارات كالتقاعد. .3

شوكر عاـ بأف المراجويف ال يمكف خف يحتفظػكا باسػتقبللهـ عتػدما يػتـ توييػتهـ كعػزلهـ عػف  .4

 لمالية االحتيالية.طريؽ المديريف الذيف كاتكا يودكف تمؾ القكاسـ ا

فقػػد الثقػػة عػػف طريػػؽ كثيػػريف مػػف ذػػارج مهتػػة المحاسػػبة الوامػػة فػػي قػػدرة المجمػػ  األمريكػػي  .5

 لممحاسبيف القاتكتييف عمى التصرؼ لصال  مصمحة الجمهكر.

كتتيجة لكؿ هذه التػيرات ظهرت الوديد مف الموايير بهدؼ توظيـ خداه المراج  عف طريؽ 

ية لدراسػة الػػش الجػكهرم عتػد مراجوػة القػكاسـ الماليػة، كتمثمػت هػذه تزكيده بإرشادات عممية إضاف

 (:43 :2007الموايير في اآلتي )غالي، 

بوتكاف "دراسة الػش  1997( في عاـ 82صدكر إيضاح موايير المراجوة  األمريكية رقـ ) -

 عتد مراجوة القكاسـ المالية".

 2002( فػػي خكتػػكبر82ر رقػـ )( الموػدؿ لممويػػا99صػدكر مويػػار المراجوػة األمريكػػي رقػػـ ) -

كقػد ، بوتكاف "مسؤكلية مراقب الحسابات عف اعتبارات التبلعب خثتاه مراجوة القػكاسـ الماليػة

صدر هذا المويار ذصيصان كأداة لمراجوة حاالت اإلفبلس كاالتهيارات المالية التي حػدثت 

 لودد كبير مف الشركات األمريكية.

عػػف طريػػؽ الكػػكتجرس األمريكػػي لمكاجهػػة  (Sabanes Oxley, 2002) صػػدكر قػػاتكف -

 ظاهرة الػش في القكاسـ المالية.
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كالػذم خصػب   2004الموػدؿ الصػادر فػي فبرايػر  240صدكر مويار المراجوة الدكلي رقػـ  -

بوتػػكاف "مسػػؤكلية مراقػػب الحسػػابات عػػف خذػػذ التبلعػػب فػػي  2004ديسػػمبر  15سػػاريان مػػف 

 االعتبار خثتاه مراجوة القكاسـ المالية".

( التػػػػػي تتاكلػػػػػت تحميػػػػػؿ الحالػػػػػة الراهتػػػػػة لمهتػػػػػة ,8112Solomonد تكصػػػػػمت دراسػػػػػة )كقػػػػػ

المحاسػػبة كتحديػػد الوبلقػػة بػػيف حككمػػة الشػػركات كالمسػػاهلة كتحديػػد خسػػباب فشػػؿ الشػػركات كذػػداع 

كػػاف اهتمػػاـ المػػراجويف هػػك زيػػادة ( Oxley) كتكصػػمت  إلػػى ختػػه قبػػؿ صػػدكر قػػاتكف، المسػػاهميف

ديـ االستشارات مقابؿ اهتماـ خقؿ بوممية المراجوة كالتواقد مػ  اإلدارة اإليرادات كذلؾ مف ذبلؿ تق

(. كتػػـ 2006كالسػػماح بتقػديـ كػػؿ مػف المراجوػػة الداذميػة كالذارجيػػة )المميجػي، ، باعتبارهػا الوميػؿ

صػػػدكر هػػػذا القػػػاتكف بوػػػد حػػػاالت الفشػػػؿ التػػػي تورضػػػت لهػػػا مهتػػػة المحاسػػػبة ك المراجوػػػة ككاتػػػت 

 (:703 :2005تي )لطفي، متطمباته تتمثؿ في اآل

 Accounting Oversight)تشكيؿ مجمس اإلشراؼ المحاسبي عمػى شػركات المسػاهمة  .1

Board Public Company ) كمتحػػه سػػمطات كاسػػوة متضػػمتان سػػمطة كضػػ  موػػػايير

 المراجوة كاذتيار ما إذا كاف يتـ كض  موايير محاسبة خـ ال.

يؽ عمى القكاسـ المالية كعف االفصاحات فػي مطالبة المدير التتفيذم كالمدير المالي بالتصد .2

 تمؾ القكاسـ.

 خف تػػػػػكفر الشػػػػػركات تقريػػػػػر شػػػػػامؿ عػػػػػف ضػػػػػكابط  الرقابػػػػػة الداذميػػػػػة عمػػػػػى التقريػػػػػر المػػػػػالي .3

(InternalControls Over Financial Reporting ) كخف يقػكـ مراجوكهػا بػالتقرير

 عف تمؾ الضكابط.
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حيػػػث يجػػب خف تكافػػػؽ ، عميػػؿ المراجوػػة إعطػػاه لجػػاف المراجوػػػة سػػمطات كاسػػوة باعتبارهػػػا .4

كمػػا ، المحاسػػبة الوامػػة راجوػػة يػػتـ تأديتهػػا عػػف طريػػؽ متشػػآتعمػػى خم ذػػدمات بذػػبلؼ الم

 يجب خف تقكـ لجاف المراجوة خيضان بالتقرير عبلتية إلى الرخم الواـ.

 يجب خف يككف ضمف تشكيؿ خعضاه لجتة المراجوة شذص كاحد عمى األقؿ كذبيػر مػالي .5

(Financial Expert)كمػا يجػب خف ، ، كيجب خف تفصػ  عػف اسػـ كذصػاسص ذلػؾ الفػرد

لماـ بالمحاسبة المالية باإلضافة إلى الرقابة.  يككف األعضاه اآلذريف ذكم مورفة كاي

باإلضػافة ، الشػركاه المسػؤكليف عػف تكميفػات المراجوػة Rotated offيجػب خف يػتـ تػدكير  .6

لػػػديهـ دكر هػػػاـ فػػػي المراجوػػػة كػػػؿ ذمسػػػة إلػػػى كافػػػة الشػػػركاه خك المػػػديريف اآلذػػػريف الػػػذيف 

 خعكاـ.

قبػػػؿ خف يسػػػتطي  خحػػػد الشػػػركاه خك  (Cooling off) يجػػػب خف تكػػػكف هتػػػاؾ فتػػػرة تجميػػػد .7

المػػديريف فػػي متشػػأة المحاسػػبة الوامػػة خف يحصػػؿ عمػػى كظيفػػة فػػي مسػػتكل مرتفػػ  لػػدل خحػػد 

 عمبله المراجوة بدكف توريض استقبللية متشأة المحاسبة الوامة لمذطر.

دور حوكمة الشركات في تفعيل مجالس اإلدارة وحماية حقوق المساهمين   2.2.3

 والمعاممة العادلة والمتكافئة لهم:

يتػػػاقش هػػػذا الفػػػرع دكر حككمػػػة الشػػػركات فػػػي تفويػػػؿ دكر مجػػػالس اإلدارة كمػػػا يتتػػػاكؿ دكر 

 ك التالي:الحككمة في حماية حقكؽ المساهميف كالمواممة الوادلة كالمتكافسة بيتهـ كذلؾ عمى التح

 حوكمة الشركات وتفعيل مجالس اإلدارة:  2.2.2.3

ألتػػه يمثػػؿ قمػػة إطػػار الحككمػػة ، خكثػػر آليػػات حككمػػة الشػػركات خهميػػة يوتبػػر مجمػػس اإلدارة

، فالكظيفػػة األساسػػية لمجمػػس اإلدارة هػػي تقميػػؿ التكػػاليؼ التاشػػسة عػػف الفصػػؿ بػػيف الممكيػػة كاإلدارة
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كمسؤكلياته كالدكر الرقابي الذم يقـك ، كهيكؿ مجمس اإلدارةكلذلؾ فإف األمر يقتضي بياف تركيبة 

 (.74 :2012، هيدكب (به في إطار تفويؿ حككمة الشركات

 تركيبة مجمس اإلدارة: .أ 

يتكػكف مجمػػس اإلدارة مػػف تػكعيف مػػف األعضػػاه كهػـ األعضػػاه المسػػتقمكف الػذيف يػػأتكف مػػف 

اؼ كاالسػػتقبلؿ التػػي تػػدعك إليهػػا مبػػادئ ذػػارج الشػػركة خك اإلدارة التتفيذيػػة. كلتحقيػػؽ آليػػات اإلشػػر 

حككمة الشركات بالتسبة لمجالس اإلدارة فإته يتبػي خف يتككف مجمس اإلدارة مف خغمبية كبيرة مف 

األعضػػػاه المسػػػتقميف، كذلػػػؾ لتقميػػػؿ خم توػػػارض فػػػي المصػػػال  فيمػػػا يتومػػػؽ بمسػػػؤكلياتهـ كمػػػا خف 

فػػي تشػػكيؿ مجمػػس اإلدارة، كيقصػػد  مػػف األمػػكر التػػي يجػػب مراعاتهػػا( Quality) عتصػػر التكعيػػة

بذلؾ تكافر المهارة كالكفاهة في خعضاه المجمس بما يؤهمهـ لمتوامؿ مػ  الجكاتػب المذتمفػة لمتشػاط 

مػػف ذػػبلؿ القػػدرة عمػػى اتذػػاذ القػػرارات الرشػػيدة، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ القػػدرة عمػػى متابوػػة كمسػػاهلة 

ظيميػة تكضػ  ذطػكط السػمطة كالمسػؤكلية اإلدارة التتفيذية عف خعمالها كذلؾ مػف ذػبلؿ ذريطػة تت

كقتػكات االتصػاؿ، هػػذا باإلضػافة إلػى تظػػاـ فوػاؿ لمرقابػػة الداذميػة يكضػ  إجػػراهات الرقابػة الماليػػة 

جػػػػراهات الضػػػػبط الػػػػداذمي، باإلضػػػػافة إلػػػػى خسػػػػاليب مراجوػػػػة األداه كتقيػػػػيـ المذػػػػاطر  كاإلداريػػػػة كاي

 (.42 :2008)جكدة، 

ذتيػػػػار األعضػػػػاه غيػػػر التتفيػػػػذييف بػػػػتفس درجػػػػة خف يػػػتـ ا( Cadbury) كقػػػد خكصػػػػت لجتػػػػة

االهتمػػاـ الػػذم يػػتـ بػػه اذتيػػار التتفيػػذييف فػػي المتاصػػب الوميػػا. كمػػا خف بوػػض الشػػركات األمريكيػػة 

تض  جدكالن زمتيان لموضكية، كتض  حدكدان لمسف لضماف خف األعضاه سيظمكف ممميف بممارسػات 

تػػػه مػػػف األفضػػػؿ خال يكػػػكف عػػػدد خعضػػػاه كمػػػا خكػػػدت الوديػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػى خ، الومػػػؿ المػػػالي

 (.200 :2008، سميماف) مجمس اإلدارة كبيران حيث تككف فوالية المجالس الكبيرة الحجـ خقؿ
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 تفعيل مجالس اإلدارة:  .ب 

فػػػي ظػػػؿ مفهػػػـك حككمػػػة الشػػػركات فػػػإف مجمػػػس اإلدارة يػػػتـ تقيػػػيـ فواليتػػػه مػػػف ذػػػبلؿ القيػػػاـ 

األحيػػػاف تكػػػكف مهامػػػه الرقابيػػػة خهػػػـ مػػػف اإلشػػػرافية بمهامػػػه اإلشػػػرافية كالرقابيػػػة، كفػػػي الوديػػػد مػػػف 

كبكيفيػػة حمايػػػة  ،كذاصػػة فػػي حالػػة البمػػداف حديثػػة الوهػػد بآليػػات السػػكؽ الحػػرة كباألسػػكاؽ الماليػػة

 حقكؽ المساهميف.

المراجوػة ، كيظهر دكر مجمس اإلدارة الرقابي جميان مف ذبلؿ عبلقته بتظاـ الرقابػة الداذميػة

دارة المذاطر  . كيمكف تكضي  ذلؾ عمى التحك التالي:الداذمية، كاي

 مجمس اإلدارة ونظام الرقابة الداخمية: .1

يوتبػػػر تظػػػاـ الرقابػػػة الداذميػػػة مسػػػؤكلية كػػػؿ فػػػرد بالشػػػركة كيجػػػب خف يحػػػدد فػػػي الكصػػػؼ    

فػػإف جميػػ  المػػكظفيف لهػػـ دكر فػػي تظػػاـ الرقابػػة الداذميػػة. ، الػػكظيفي لكػػؿ شػػذص، كبصػػفة عامػػة

يؿ المشػػاكؿ خك األحػػداث التاتجػػة عػػف عػػدـ االلتػػزاـ بػػالمكاس  كخيضػػان كػػؿ شػػذص مسػػؤكؿ عػػف تكصػػ

 كالقكاتيف كالتي يكتشفها خثتاه خداسه لوممه.

كعػػػادة يبػػػدخ تظػػػاـ الرقابػػػة الداذميػػػة مػػػف خعمػػػى الشػػػركة فػػػي مسػػػتكل مجمػػػس اإلدارة كاإلدارة 

ه المسػػتمرة مػػف التتفيذيػة الوميػػا مػف ذػػبلؿ قيػػامهـ بإتشػاه التظػػاـ كتػػكفير البيسػة المتاسػػبة لػػه كمتابوتػ

 خجؿ ضماف فاعميته.

كلوؿ مف بيف خهـ مهاـ لجتة المراجوة المتبثقة عف مجمس اإلدارة اعتماد التظاـ كمراجوته، 

خمػػا عمميػػة التتفيػػذ لػػه فهػػي مسػػؤكلية اإلدارات التتفيذيػػة بالشػػركة، بيتمػػا تذضػػ  عمميػػة المتابوػػة فػػي 

دـ كجكد إدارة مستقمة لممراجوة الداذمية، يقػـك الكاق  الوممي إلدارة المراجوة الداذمية. كفي حالة ع

المػػدير التتفيػػذم لمشػػركة بتويػػيف شػػذص خك مجمكعػػة خشػػذاص عمػػى حسػػب حجػػـ الشػػركة بمتابوػػة 

 (.133 :2008كتقييـ التظاـ )سميماف، 
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تجػد خف الوديػد مػف الػتظـ كالمػكاس  ، كتظران لمدكر الذم تموبه تظػـ الرقابػة الداذميػة بالشػركات

مػػف الكظػػاسؼ األساسػػية لمجمػػس اإلدارة كضػػ  ختظمػػة كضػػكابط لمرقابػػة الداذميػػة تصػػت عمػػى ختػػه 

 :( كذلؾ مف ذبلؿ136 :2008كاإلشراؼ الواـ عميها )سميماف، 

  كضػػ  سياسػػات مكتكبػػة تػػتظـ توػػارض المصػػال  كموالجػػة حػػاالت التوػػارض المحتممػػة لكػػؿ

ؾ إسػػػػاهة اسػػػػتذداـ مػػػػف خعضػػػػاه مجمػػػػس اإلدارة كاإلدارة التتفيذيػػػػة كالمسػػػػاهميف، كيشػػػػمؿ ذلػػػػ

سػػػػاهة التصػػػػرؼ التػػػػاتج عػػػػف التوػػػػامبلت مػػػػ  األشػػػػذاص ذكم  خصػػػػكؿ الشػػػػركة كمرافقهػػػػا، كاي

 الوبلقة.

  التأكػػد مػػف سػػبلمة األتظمػػة الماليػػة كالمحاسػػبية، بمػػا فػػي ذلػػؾ األتظمػػة ذات الصػػمة بإعػػداد

 التقارير. 

 د التصػػكر التأكػػد مػػف تطبيػػؽ ختظمػػة رقابيػػة متاسػػبة إلدارة المذػػاطر، كذلػػؾ مػػف ذػػبلؿ تحديػػ

 الواـ عف المذاطر التي قد تكاجه الشركة كطرحها بشفافية.

 .المراجوة الستكية لفاعمية إجراهات الرقابة الداذمية في الشركة 

 مجمس اإلدارة والمراجعة الداخمية: .2

باعتبػػار مجمػػػس اإلدارة كاإلدارة الوميػػػا مػػف األطػػػراؼ األساسػػػية لحككمػػة الشػػػركات التػػػي لهػػػا 

استمـز األمر كجكد ، ة الحككمة المتبثؽ مف تأثيرها في باقي خطراؼ الحككمةتأثير فواؿ عمى جكد

تفاعػػؿ بػػيف كظيفػػة المراجوػػة الداذميػػة كمجمػػس اإلدارة كذلػػؾ بمػػدها بتتػػاسج تقػػدير المذػػاطر كتقيػػيـ 

، د سػػػػمطاتهالػػػئلدارة عػػػػف األتشػػػػطة التػػػي تتفػػػػذها تظػػػاـ الرقابػػػػة الداذميػػػػة ككػػػذلؾ اإلفصػػػػاح الػػػػدكرم

حيث خصب  مجمس اإلدارة يوتمد عمى كظيفة ، تـ إتجازه مف ذططها المكضكعة كما، مسؤكلياتها

          كذلػػػػؾ لمػػػػا لممػػػػراجويف الػػػػداذمييف مػػػػف، المراجوػػػػة الداذميػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف عمميػػػػة حككمػػػػة الشػػػػركات
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دارة المذػػاطر )عيسػػى، ، الذػػدمات االستشػػارية، دكر محػػكرم فػػي تقػػديـ ذػػدمات التأكيػػد  :2008كاي

31-32.) 

 اإلدارة في إدارة المخاطر:دور مجمس  .3

حيػػث يوتبػػػر مجمػػػس اإلدارة الػػػرابط بػػػيف األشػػػذاص الػػػذيف يػػػكفركف رخس المػػػاؿ كاألشػػػذاص 

الػػذيف يسػػتذدمكته لذمػػؽ قيمػػة لممتشػػأة، كيتمثػػؿ دكر مجمػػس اإلدارة فػػي اآلتػػي )مزيػػاتي كالوياشػػي، 

2009: 147 :) 

 مراجوة االستراتيجيات الرسيسة لممتشأة كالمصادقة عميها. -

 قبة خعماؿ المدير التتفيذم.مرا -

 اإلشراؼ عمى تتفيذ كتطكير إستراتيجية المتشأة. -

جراهات الرقابة الداذمية. -  مراقبة المذاطر كاي

مراقبػػة األتشػػطة ككافػػة الومميػػات لضػػماف عدالػػة المواممػػة بػػيف كافػػة األطػػراؼ ذات الصػػمة  -

 بتشاط المتشأة.

ذػػػاطر التػػػي تحػػػيط بتظػػػػاـ بأتػػػه عمػػػى مجمػػػػس اإلدارة مراقبػػػة الم COSOكخكضػػػحت لجتػػػة 

 (:80 :2012الرقابة في الشركة، كيمتـز خعضاه مجمس اإلدارة بمقياسيف قاتكتييف هما )هيدكب، 

الػػذم يتطمػػب الومػػؿ بػػإذبلص ككفػػاه كاإلطػػبلع عمػػى كافػػة القضػػايا ، مقيػػاس كاجػػب الرعايػػة .1

ـ التي تذص المتشأة، كحضكر االجتماعات بشػكؿ متػتظـ، كاإليمػاف المطمػؽ بجػدكل عممهػ

 في المتشأة.

مقياس كاجب الكاله، الذم يتطمب عدـ اسػتػبلؿ مػكقوهـ لتحقيػؽ مكاسػب شذصػية كالومػؿ  .2

 ألفضؿ متفوة لصال  المتشأة كخف يككتكا مكض  ثقة كتزاهة في خداسهـ ألعمالهـ.     
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كيمكػػػػف لمجمػػػػس اإلدارة إتشػػػػاه إدارة خك لجتػػػػة تتػػػػكلى إدارة المذػػػػاطر كتتضػػػػمف مسػػػػؤكلياتها 

 ( اآلتي:148 :2009وياشي، )مزياتي كال

 .المذاطر المرتبطة بأتشطة المتشأةتحميؿ جمي   -

 تطكير متهجيات القياس كالضبط لكؿ تكع مف ختكاع المذاطر. -

 تزكيد مجمس اإلدارة كاإلدارة التتفيذية الوميا بمومكمات عف متظكمة المذاطر في المتشأة. -

 المكجكدة في المتشأة إلتجاز مهامها. التواكف بيف هذه المجتة خك الداسرة كالدكاسر األذرل -

 حماية حقوق المساهمين والمعاممة المتكافئة والعادلة بينهم:   2.2.2.3

توتبػػر ثقػػة المسػػاهميف كالمسػػتثمريف بػػأف األمػػكاؿ التػػي يسػػتثمركتها لػػف يسػػاه اسػػتذدامها مػػف 

سػػػتكظؼ  قبػػػؿ مػػػديرم الشػػػركة خك خعضػػػاه مجمػػػس اإلدارة خك كبػػػار المسػػػاهميف كخف هػػػذه األمػػػكاؿ

بالشػػكؿ األمثػػؿ الػػذم يراعػػي مصػػالحهـ، بمثابػػة خحػػد الوكامػػؿ فػػي تشػػكه كتطػػكر خسػػكاؽ رخس المػػاؿ 

(OECD, 2004.) 

فكاقػػػػ  األمػػػػر خف مجػػػػالس اإلدارة كالمػػػػديريف ككبػػػػار المسػػػػاهميف تتػػػػكفر لهػػػػـ إمكاتيػػػػة اتذػػػػاذ 

قػػػة القػػػرارات التػػػي تحقػػػؽ مصػػػالحهـ عمػػػى حسػػػاب مصػػػال  غيػػػرهـ مػػػف المسػػػاهميف، كعميػػػه فػػػإف ث

المسػػاهميف كالمسػػتثمريف ال تتػػكفر إال إذا تأكػػد المسػػتثمركف ختهػػـ سيحصػػمكف عمػػى مواممػػة عادلػػة 

كمتكافسػػة سػػكاه كػػاتكا محممػػيف خك خجاتػػب، كلهػػذا فػػإف تظػػاـ الحككمػػة الفوػػاؿ يجػػب خف يػػكفر كسػػاسؿ 

يػة ضػد يتستى لممساهميف اسػتذدامها لحمايػة حقػكقهـ كالقػدرة عمػى إقامػة الػدعاكل القاتكتيػة كاإلدار 

 (. OECD, 2004المديريف كخعضاه مجمس اإلدارة )

كقد خظهرت التجربة خف خحد خهـ المحددات لقدرة المساهميف عمى حماية حقكقهـ يتمثػؿ فػي 

تكفر كساسؿ فوالة لمحصكؿ عمى توكيضات متاسبة عف األضرار التػي قػد تمحػؽ بمصػالحهـ دكف 

تظػػػاـ القػػػاتكتي اآلليػػػات البلزمػػػة إلقػػػامتهـ تػػػأذير، كتتوػػػزز ثقػػػة صػػػػار المسػػػاهميف حيتمػػػا يػػػكفر ال
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بػػػأف حقػػػكقهـ قػػػد ت القاتكتيػػػة التػػػي تبػػػرر اعتقػػػادهـ لمػػػدعاكل القاتكتيػػػة عتػػػدما تتػػػكفر لػػػديهـ السػػػتدا

 (.4 :2007اتتهكت )الكزير، 

مف تاحية خذرل فإته ثمة مذاطر تتمثؿ في خف يؤدم كجكد تظاـ قاتكتي يمكف المسػاهميف 

ضػػػد ختشػػػطة الشػػػركة قػػػد يػػػؤدم إلػػػى اإلسػػػراؼ فػػػي إقامػػػة مثػػػؿ هػػػذه  مػػػف إقامػػػة الػػػدعاكل القاتكتيػػػة

الدعاكل بشكؿ يوطؿ خعماؿ الشركة خك يحممها تكاليؼ مرتفوة. لذلؾ فقد سػوت الكثيػر مػف الػتظـ 

القاتكتيػػة إلػػى احتػػكاه هػػذه المذػػاطر مػػف ذػػبلؿ صػػياغة خحكػػاـ تقضػػي بحمايػػة المػػديريف كخعضػػاه 

 (.2005 ،)لطفيفي إقامة الدعاكل القاتكتية مجالس اإلدارة مف إساهة استذداـ الحؽ 

كتظهػػر عػػدة دراسػػات كخبحػػاث كجػػكد ارتبػػاط إيجػػابي بػػيف جػػكدة حككمػػة الشػػركات كاسػػتوداد 

المسػػتثمريف لممسػػاهمة فػػي هػػذه الشػػركات كمسػػتكل الوػػبلكة التػػي يمكػػف خف يػػدفوها المسػػتثمركف فػػي 

م خجرتػػػػػػه مؤسسػػػػػػة مػػػػػػاكتزم هػػػػػػذه األسػػػػػػهـ، ففػػػػػػي تقريػػػػػػر "مسػػػػػػ  آراه المسػػػػػػتثمريف الػػػػػػدكلييف" الػػػػػػذ

(Mckinsey & Company 2002 ) شػركة اسػتثمارية  200كهػك خكؿ مسػ  يشػمؿ خكثػر مػف

% 80، كجػدت تمػؾ المؤسسػة خف 2002كتػـ تحديثػه فػي عػاـ  2000دكلية خجرته المؤسسػة عػاـ 

مػف المسػػتطمويف كػػاتكا يميمػػكف تحػك دفػػ  عػػبلكة ألسػػهـ الشػركات التػػي اعتبركهػػا ذات تظػػـ حككمػػة 

كما خجػاب المسػتثمركف خف تػكفر مومكمػات كافيػة حػكؿ تظػـ الحككمػة فػي الشػركات يػؤثر ، ةمتاسب

 (.6 :2007إيجابيان في قرارهـ االستثمارم )الكزير، 

كتشػػير البحػػكث الحديثػػة إلػػى خف الػػدكؿ التػػي تطبػػؽ حككمػػة الشػػركات لحمايػػة األقميػػات مػػف 

لمػػاؿ ذات السػػيكلة األكبػػر كيمكػػف حممػػة األسػػهـ تفػػت  خمامهػػا خبػػكاب عػػدد خكبػػر مػػف خسػػكاؽ رخس ا

 (:46 :2008القكؿ خف الفكاسد المحققة تتيجة حككمة الشركات هي )الشوبلف، 

 تقميؿ المذاطر. .0

 تحفيز األداه. .8
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 تحسيف فرص الكصكؿ إلى خسكاؽ رخس الماؿ. .3

 تحسيف الشفافية كالقابمية لممحاسبة االجتماعية. .2

 خالصة الفصل الثالث:   3.2.3

مساهمة حككمة الشركات في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة، حيث اهتـ هذا الفصؿ ب

تػكقش فػي هػػذا الفصػؿ دكر المتظمػات الدكليػػة كالوربيػة كالمحميػػة فػي تفويػؿ حككمػػة الشػركات كمػػا 

 تاقش دكر حككمة الشركات في مت  خك الحد مف مسببات فجكة التكقوات كتبيف لمباحثة ما يمي:

تومػؿ عمػى إضػفاه ثقػة خكبػر عمػى مصػداقية القػكاسـ الماليػة مبادئ كآليات حككمة الشركات  .0

مػف ذػػبلؿ التأكيػد عمػػى رفػػ  مسػتكل جػػكدة عمميػة المراجوػػة، كهػػذا مػا خدل بالوديػػد مػػف دكؿ 

الوالـ كمف خجؿ تتظيـ خكثر لمؤسساتها إلى إضافة عدد مف المجاف إلػى مجمػس اإلدارة مػف 

التػػػي قػػػد تكػػػكف حالػػػت دكف قيامػػػه خجػػػؿ التذفػػػيض مػػػف المسػػػؤكليات الممقػػػاة عمػػػى عاتقػػػه، ك 

بكاجباتػه عمػى خكمػؿ صػكرة، كخهػـ هػذه المجػاف لجتػة المراجوػة بقصػد دعػـ اسػتقبلؿ المراجػػ  

الذػػارجي، مػػا سػػيتوكس عمػػى جػػكدة المراجوػػة كمػػف ثػػـ زيػػادة ثقػػة المجتمػػ  بالمهتػػة كبالتػػالي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

جية كاألطراؼ األذػرل لحككمػة الشػركات كالمتمثمػة كجكد عبلقة تكاممية بيف المراجوة الذار  .8

فػػي المراجوػػة الداذميػػة، لجتػػة المراجوػػة، كمجمػػس اإلدارةد حيػػث خف درجػػة الػػتحكـ فػػي هػػذه 

الوبلقػػة كحسػػػف تكظيفهػػا يػػػؤدم إلػػى مسػػػاهمة كبيػػرة فػػػي تطبيػػؽ حككمػػػة الشػػركات كبالتػػػالي 

 تحسيف جكدة عممية المراجوة.

دكلة ألذرل حسب ظركؼ كبيسة خعمػاؿ كػؿ دكلػة،  إف تطبيؽ حككمة الشركات تذتمؼ مف

  كتبلحظ تكجه ليبيا تحك تطبيؽ حككمة الشركات كتظاـ يومؿ عمى ضبط بيسة األعماؿ.
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 مقدمة:  1.4

دل مسػػػاهمة تطبيػػػؽ مبػػػادئ تهػػػدؼ الدراسػػػة الميداتيػػػة بشػػػكؿ رسيسػػػي إلػػػى التوػػػرؼ عمػػػى مػػػ 

 حككمة الشركات في المصارؼ التجارية الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

كعميػػػه فقػػػد تتػػػاكؿ هػػػذا الفصػػػؿ عػػػرض كتحميػػػؿ البياتػػػات المتحصػػػؿ عميهػػػا مػػػف المشػػػاركيف 

باسػػػتمارات االسػػػتبياف كالذاصػػػة بػػػآراسهـ حػػػكؿ مسػػػتكل المسػػػاهمة المتكقػػػ  لكػػػؿ مػػػف مبػػػدخ حقػػػكؽ 

سػػػػػاهميف، مبػػػػػدخ المواممػػػػػة  الوادلػػػػػة كالمتسػػػػػاكية بػػػػػيف جميػػػػػ  المسػػػػػاهميف، مبػػػػػدخ دكر خصػػػػػحاب الم

المصػػال ، مبػػدخ اإلفصػػاح كالشػػفافية، كمبػػدخ مسػػؤكليات مجمػػس اإلدارة فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات 

حاؿ تطبيقها في المصارؼ التجارية الميبية. كلتحقيؽ ذلؾ تـ تقسيـ هذا الفصؿ إلى مبحثيف عمػى 

 تالي:التحك ال

 : متهجية الدراسة كالتحميؿ الكصفي لمبياتات.المبحث األول

 : التحميؿ اإلحصاسي االستداللي كاذتبار الفرضيات.المبحث الثاني
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 المبحث األول
 منهجية الدراسة وتحميل البيانات وصفياً 

متهجيػػة الدراسػػة مػػف حيػػث المػػتهج الوممػػي الػػذم اتبوتػػه الدراسػػة كاألداة  يتػػاقش هػػذا المبحػػث     

التػػػي تػػػـ اسػػػتذدامها لمحصػػػكؿ عمػػػى البياتػػػات البلزمػػػة لتحقيػػػؽ خهػػػداؼ الدراسػػػة، كمجتمػػػ  الدراسػػػة 

كالويتػػػات التػػػي تػػػـ اذتيارهػػػا كاألسػػػاليب اإلحصػػػاسية التػػػي تػػػـ اسػػػتذدامها لتحميػػػؿ بياتػػػات الدراسػػػة 

تضمف اذتبار مصداقية كثبات البياتػات المتحصػؿ عميهػا، كمػا تضػمف كاذتبار الفرضيات، حيث 

تحميػػػؿ البياتػػػات باسػػػتذداـ خسػػػاليب اإلحصػػػاه الكصػػػفي بهػػػدؼ الكصػػػكؿ إلػػػى تتػػػاسج مبدسيػػػة حػػػكؿ 

 مشكمة الدراسة، كتضمف خيضان اذتبار الفرضيات لتوميـ التتاسج كذلؾ مف ذبلؿ الفرعيف التالييف:

 اذتبار مصداقية كثبات البياتات المتحصؿ عميها.: متهجية الدراسة ك الفرع األول -

 : تحميؿ البياتات كصفيان.الفرع الثاني -

 :منهجية الدراسة واختبار ثبات ومصداقية البيانات  1.1.4 

اعتمدت هذه الدراسة عمى المػتهج االسػتتتاجي االسػتقراسي كالػذم يوتمػد عمػى تحديػد المشػكمة      

ص اإلطار التظرم لمدراسة كذلؾ لتحديد متػيػرات الدراسػة بشكؿ كاض ، كمراجوة األدب الستذبل

كفرضػػياتها، كلتطبيػػؽ الجاتػػب الوممػػي مػػف الدراسػػة تػػـ تحديػػد مجتمػػ  كعيتػػة الدراسػػة كتػػـ تصػػميـ 

استمارة استبياف لمحصكؿ عمى البياتات، كتـ تكزيوها عمى عيتة الدراسة كبهذا تػـ تجميػ  البياتػات 

اـ األسػػاليب اإلحصػػاسية المتاسػػبة كاسػػتذبلص التتػػاسج كلتتفيػػذ البلزمػػة الذتبػػار الفرضػػيات باسػػتذد

 ذطكات هذا المتهج تضمتت متهجية الدراسة ما يمي:

 :مجتمع وعينة الدراسة  1.1.1.4

 يتككف مجتم  كعيتة الدراسة مف:
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 126مراجوك الحسابات الػذيف سػبؽ لهػـ مراجوػة حسػابات المصػارؼ كتػـ تحديػد عػددهـ بػػ  .خ 

 ماه المراجويف المقيديف لدل مصرؼ ليبيا المركزم.مراجوان حسب كشؼ بأس

المراجوػػػػكف الػػػػداذميكف بالمصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة الكاقوػػػػة بالمتطقػػػػة الشػػػػرقية كتػػػػـ تحديػػػػد  .ب 

مراجوػان كالػذيف تػـ حصػرهـ بالمقابمػة الشذصػية مػ  إدارات المراجوػة الداذميػة  50عددهـ بػ 

 بالمصارؼ التجارية الميبية.

جويف الػػػداذمييف بتػػػػاهن عمػػػى استقصػػػػاه قامػػػت بػػػػه الباحثػػػة لممػػػػراجويف كقػػػد تػػػػـ اذتيػػػار المػػػػرا

 الداذمييف بالمصارؼ التجارية الميبية حيث تبيف مته ما يمي:

إف موظػػػـ المػػػراجويف الػػػداذمييف يحممػػػكف مؤهػػػؿ جػػػاموي فمػػػا فػػػكؽ فػػػي تذصػػػص محاسػػػبة  -

 بلتهـ الوممية.بالتالي تبيف خف المراجويف الداذمييف لديهـ دراية بمكضكع الدراسة بحكـ مؤه

إف موظػػـ المػػراجويف الػػداذمييف يوممػػكف فػػي مكاتػػب المراجوػػة القاتكتيػػة بوػػد سػػاعات الػػدكاـ  -

الرسػػمية كمػػتهـ مػػف لديػػه رذصػػة مزاكلػػة مهتػػة المراجوػػة القاتكتيػػة بالتػػالي فهػػـ مضػػػطمويف 

 بمكضكع الدراسة.

ا يوطػػػي سػػتة فػػػي مجػػػاؿ عممهػػـ ممػػػ 15إف خغمػػب المػػػراجويف الػػػداذمييف لػػديهـ ذبػػػرة تفػػػكؽ  -

 ختهـ عمى دراية بمكضكع الدراسة. اتطباع

اإلجمػاع  –التجارم الكطتي  –الجمهكرية  –كتـ اذتيار المصارؼ التجارية التالية )الكحدة 

 التجارة كالتتمية(. –الوربي 

كقد تـ اذتيار عيتة مف مجتم  الدراسة لمفسة األكلى بطريقة الويتة الوشكاسية، كقد بمع حجـ 

مراجػػػ   50  مػػػف مراجوػػػي الحسػػػابات المقيػػػديف لػػػدل مصػػػرؼ ليبيػػػا المركػػػزم، كمراجػػػ 50الويتػػػة 

داذمػػي )المػػراجويف الػػداذمييف بمصػػارؼ الويتػػة بالكامػػؿ( كقػػد تػػـ خذػػذ مجتمػػ  الفسػػة الثاتيػػة بالكامػػؿ 

كذلؾ لذمؽ التكازف بيتها كبيف الويتة مف الفسة األكلى كبحيث ال يكػكف لفسػة المػراجويف الذػارجييف 
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مفػردة مػف كػؿ فسػة  50مى تتاسج الدراسة، خما مف حيث اذتيار الويتة كاالكتفاه بوػدد تأثير خكبر ع

فيمكف إرجاعػه إلمكاتيػات الباحثػة كمحدكديػة الكقػت، كمػا خف كثيػر مػف المراجػ  اإلحصػاسية بيتػت 

مفػػػػػردة ممكػػػػف خف يكػػػػػكف كافيػػػػػان إحصػػػػاسيان إلجػػػػػراه الدراسػػػػػات الومميػػػػة فػػػػػي الومػػػػػكـ  30بػػػػأف حجػػػػػـ 

 (.4 :2001لطكيسي، االجتماعية  )ا

 أداة جمع البيانات:   2.1.1.4 

تػػـ تجميػػ  بياتػػات الدراسػػة عػػف طريػػؽ اسػػتمارة االسػػتبياف كقػػد تػػـ فػػي ضػػكه خهػػداؼ الدراسػػة 

 تقسيـ االستبياف إلى قسميف كما يمي:

: يتككف مف األسسمة المتومقة بالمومكمات الديمكغرافية الذاصة بويتػة الدراسػة كتتكػكف القسم األول

 خسسمة. 5مف 

: يتتػاكؿ آراه عيتػة الدراسػة حػكؿ مػدل مسػاهمة تطبيػؽ مبػادئ حككمػة الشػركات فػي القسم الثاني

المصارؼ التجاريػة الميبيػة فػي تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي مهتػة المراجوػة كتػـ تقسػيمه إلػى 

 ذمسة محاكر كاآلتي:

 ؼ التجاريػة : يتاقش مدل مساهمة مبدآ حماية حقكؽ المساهميف في المصػار المحور األول

 .فقرات 9الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة كيتككف مف 

 يتػػػػاقش مػػػػدل مسػػػػاهمة مبػػػػدخ المواممػػػػة الوادلػػػػة كالمتسػػػػاكية بػػػػيف جميػػػػ  المحثثثثور الثثثثثاني :

المساهميف في المصارؼ التجارية الميبية في تضييؽ فجػكة التكقوػات فػي المراجوػة كيتكػكف 

 فقرات.  7مف 

 تاقش مدل مساهمة مبػدخ دكر خصػحاب المصػال  فػي المصػارؼ التجاريػة : يالمحور الثالث

 فقرات. 7الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة  كيتككف مف 
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 يتاقش مدل مساهمة مبدخ اإلفصاح كالشفافية في المصارؼ التجارية الميبية المحور الرابع :

 ت.فقرا 7في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة كيتككف مف 

 يتػػػاقش مػػػدل مسػػػاهمة مبػػػدخ مسػػػؤكليات مجمػػػس اإلدارة فػػػي المصػػػارؼ المحثثثور الخثثثامس :

 فقرات. 9التجارية الميبية في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة كيتككف مف 

كقػػػد اسػػػتذدمت الدراسػػػة المقيػػػاس االسػػػمي لتصػػػتيؼ إجابػػػات الجػػػزه األكؿ مػػػف االسػػػتبياف، 

( لتصػتيؼ اإلجابػات 1 – 4مكضػ  بالشػكؿ رقػـ )كمقياس )ليكرت( ذم الذمس درجػات كمػا هػك 

 .المتومقة بالجزه الثاتي مف االستبياف

 (1 – 4الجدكؿ رقـ )
 تكزي  الدرجات عمى إجابات المشاركيف

 بشكل قميل جداً  بشكل قميل متوسط بشكل كبير بشكل كبير جداً  اإلجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 

ف فػي الدراسػة تػـ عرضػها عمػى خعضػاه هيسػة كقبؿ تكزي  اسػتمارة االسػتبياف عمػى المشػاركي

التدريس في مجاؿ المحاسبة كمحكميف لبلسػتمارة، كذلػؾ بهػدؼ تقيػيـ االسػتمارة مػف حيػث كضػكح 

األسسمة كقابميتها لمفهـ كارتباطها بمشكمة الدراسة كهدفها، كختها تذدـ الفرضية الرسيسية كالفرضيات 

ة االسػػػتمارة كمبلهمتهػػػا لمفرضػػػيات مػػػ  بوػػػض الفرعيػػػة لمدراسػػػة، كجػػػاهت ردكدهػػػـ مطمستػػػة لسػػػبلم

المبلحظػػات التػػي خذػػذت بوػػيف االعتبػػار، كقػػد تػػـ تكزيػػ  االسػػتمارات عمػػى جميػػ  خفػػراد الويتػػة مػػف 

الي االسػتمارات % مف إجمػ55صالحة لمتحميؿ كهي تمثؿ تسبة  استمارة  55الفستيف كتـ استرداد 

% مػف االسػتمارات المرسػمة لهػذه 62كبتسػبة استمارة تمثؿ المراجويف الػداذمييف  31متها المكزعة 

االسػػػتمارات  إجمػػػالي% مػػف 48اسػػػتمارة تمثػػؿ مراجوػػػي الحسػػابات كهػػػي تمثػػؿ تسػػػبة  24الفسػػة، ك

 المرسمة لهذه الفسة. 
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 (2 – 4الجدكؿ رقـ )
 االستمارات المكزعة كالمستممة كالصالحة لمتحميؿ كتسب الردكد

 مرحمة توزيع االستبيان
عدد 

االستمارات 
 زعةالمو 

عدد االستمارات 
 المستممة

عدد االستمارات 
 الصالحة لمتحميل

نسبة االستمارات 
 الصالحة إلى الموزعة

 %48 24 24 50 مراجوي الحسابات
 %62 31 31 50 المراجويف الداذمييف

 %55 55 55 100 اإلجمالي
 

 :المحكمين

 د جاموة بتػازم. المحاسبة المشارؾ بكمية االقتصا خستاذدكتكر جموة ذميفة الحاسي،  -

 دكتكر جموة الفاذرم، خستاذ المحاسبة المساعد بكمية االقتصاد جاموة عمر المذتار. -

 دكتكر مصطفى بكار، خستاذ المحاسبة المشارؾ بكمية االقتصاد جاموة بتػازم. -

 :اختبار التوزيع الطبيعي   3.1.1.4 

الذتبػار مػا  (Kolmogorov – Smirnov Test) سػمرتكؼ –تػـ اذتبػار ككلمجػكركؼ 

            إذا كاتػػت البياتػػات تتبػػ  التكزيػػ  الطبيوػػي مػػف عدمػػه ككاتػػت التتػػاسج كمػػا هػػي مبيتػػة فػػي الجػػدكؿ

كهػػذا يػػدؿ عمػػى خف البياتػػات تتبػػ  التكزيػػ   0.05حيػػث خف القيمػػة االحتماليػػة خكبػػر مػػف  (3 – 4)

 الطبيوي.

 (3 –4الجدكؿ رقـ )
 تتاسج اذتبار التكزي  الطبيوي

يؽ مبادئ حككمة مساهمة تطب
الشركات في المصارؼ التجارية الميبية 

 في تضييؽ فجكة التكقوات

 القيمة االحتمالية العدد Zقيمة 

0.118 55 0.054 
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 :صدق وثبات أداة الدراسة  4.1.1.4

لمتأكػػػد مػػػف ثبػػػات  (αبوػػػد اسػػػتبلـ اسػػػتمارات االسػػػتبياف تػػػـ اسػػػتذداـ موامػػػؿ خلفػػػا كركتبػػػاخ )

 كمكثكقية البياتات المتحصؿ عميها مف المشاركيف.

%( 60( عػػف )α(، فوتػدما تتسػاكل خك تزيػػد قيمػة )αكتتكقػؼ مكثكقيػة البياتػػات عمػى قيمػػة )

فإته مف التاحية التطبيقية لمومكـ اإلداريػة كاإلتسػاتية يوتبػر األمػر مقبػكالن كالبياتػات يتػكفر لهػا الثقػة 

( يبيف تتاسج الثبات، كمته يتضػ  خف موامػؿ الثبػات 3 – 4يها. كالجدكؿ رقـ )كيمكف االعتماد عم

( كهػػػك مػػػا يشػػػير إلػػػى إمكاتيػػػة االعتمػػػاد عمػػػى البياتػػػات 0.969( كموامػػػؿ الصػػػدؽ )0.938بمػػػع )

مكاتية توميمها.  المتحصؿ عميها كالثقة بها كمف ثـ الثقة في التتاسج المتحصؿ عميها كاي

 (4 – 4الجدكؿ رقـ )

 بات خلفا كركتباخ لمحاكر الدراسةموامؿ ث

عدد  محاور الدراسة
 العبارات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

مساهمة مبدخ حماية حقكؽ المسػاهميف فػي تضػييؽ فجػكة 
 التكقوات في المراجوة.

9 0.926 0.962 

مسػػػػػاهمة مبػػػػػدخ المواممػػػػػة الوادلػػػػػة بػػػػػيف المسػػػػػاهميف فػػػػػي 
 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

7 0.929 0.964 

مسػػاهمة مبػػدخ دكر خصػػحاب المصػػال  فػػي تضػػييؽ فجػػكة 
 التكقوات في المراجوة.

7 0.942 0.971 

مسػػػػػاهمة مبػػػػػدخ اإلفصػػػػػاح كالشػػػػػفافية فػػػػػي تضػػػػػييؽ فجػػػػػكة 
 التكقوات في المراجوة.

7 0.909 0.953 

مساهمة مبدخ مسؤكليات مجمس اإلدارة فػي تضػييؽ فجػكة 
 التكقوات في المراجوة.

9 0.980 0.990 

 0.969 0.938 39 امؿ الصدؽ كالثبات لبلستمارة ككؿمو
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عاليػة جػدان كخكبػر  ت الثبات كالصدؽ لممحاكر الذمسةكيتض  مف الجدكؿ خيضان خف موامبل

%( ممػػا يشػػػير إلػػى إمكاتيػػػة ثبػػات كصػػػدؽ التتػػاسج عتػػػد 98% إلػػػى 90% كتتػػػراكح بػػيف )60مػػف 

 التطبيؽ. 

 ل البيانات:األسموب اإلحصائي المستخدم في تحمي  5.1.1.4

توتمد الدراسة عمى خسمكب اإلحصػاه الكصػفي لتحميػؿ البياتػات باسػتذداـ المتكسػطات      

الحسػػابية كاالتحػػراؼ المويػػارم، كمػػا توتمػػد عمػػى اإلحصػػاه االسػػتداللي الذتبػػار الفرضػػيات عمػػى 

 التحك التالي: 

 أسموب تحميل البيانات: .1

االتجػاه الوػاـ إلجابػات المشػاركيف،  تـ استذداـ اإلحصػاه الكصػفي الػذم يسػاعد فػي مورفػة

حيث تتـ عممية تحميؿ البياتات مف ذبلؿ تجميػ  إجابػات المشػاركيف فػي الدراسػة كتفريػع البياتػات 

كحسػػػاب التكػػػرارات كالتسػػػب المسكيػػػة لتكزيػػػ  كعػػػرض البياتػػػات كػػػذلؾ ( SPSS) باسػػػتذداـ برتػػػامج

قيػػاس المسػػتذدـ فػػي اسػػتمارة حسػػاب المتكسػػط كذلػػؾ لمقارتػػة متكسػػطات اإلجابػػات مػػ  متكسػػط الم

( تقاط كمتكسط فرضي لككف هػذه القيمػة تمثػؿ الحػد الفاصػؿ بػيف مكافقػة 3االستبياف كالذم يبمع )

 كعدـ مكافقة المشاركيف في الدراسة.

 أسموب اختبار الفرضيات )اإلحصاء االستداللي(: .2

ة كبمسػتكل موتكيػ (ONE SAMPLE T-TESTلويتػة كاحػدة ) (T) تػـ اسػتذداـ اذتبػار

 ( حيث تـ صياغة الفرضيات بشكؿ إحصاسي كذلؾ حتى يمكف قبكلها خك رفضها كالتالي:0.05)

 ≥ H0: µ 3الفرضية الصفرية              

 H1: µ˃ 3الفرضية البديمة                
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(، حيػث يػتـ قبػكؿ الفرضػية P – valueكيتـ قبكؿ كرفض الفرضية بتاهن عمى تحديػد قيمػة )

% خك تساكيها كالوكس فػي حالػة 5خقؿ مف مستكل الداللة الموتكية  (P – valueإذا كاتت قيمة )

 الرفض.

 التحميل الوصفي لمبيانات:   2.1.4

في هذا الفرع تـ تحميؿ البياتػات التػي تػـ تجميوهػا مػف ذػبلؿ اسػتمارة االسػتبياف لمكصػكؿ إلػى     

 تتاسج مبدسية حكؿ مشكمة البحث عمى التحك التالي:

   :نات خاصة عن المشاركينبيا   1.2.1.4

يتاقش هذا الجزه المومكمػات المتحصػؿ عميهػا عػف تأهيػؿ المشػاركيف كتذصصػهـ كذبػرتهـ 

 :كمسمياتهـ الكظيفية ككذلؾ الومر عمى التحك التالي

 :توزيع المشاركين في الدراسة حسب المؤهل العممي   1.1.2.1.4

% ال يقؿ تأهيمهـ عف دبمكـ 85.5( خف خغمب المشاركيف كبتسبة 5 – 4يبيف الجدكؿ رقـ )

% مػف المشػاركيف يحممػكف 12.7% مف المشاركيف يحممػكف البكػالكريكس ك69.1عاؿ، حيث خف 

كمػػػثمهـ يحممػػػكف  الػػػدكتكراه% مػػػف المشػػػاركيف يحممػػػكف شػػػهادة 1.8شػػػهادة الماجسػػػتير كمػػػا تسػػػبته 

لػػـ  الػدبمـك الوػػالي تهـ تقػؿ عػػف شػػهادةشػهادة الػػدبمـك الوػالي، فػػي حػػيف خف المشػاركيف الػػذيف مػػؤهبل

 %.14.5تتجاكز تسبة 

كبػػػذلؾ تشػػػير التتػػػاسج إلػػػى خف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة لػػػديهـ مػػػؤهبلت عمميػػػة تمكػػػتهـ مػػػف 

بداه رخم عممي كفتي حكؿ مكضكع الدراسة.  اإلجابة عمى خسسمة االستبياف كاي

 

 

 



 001  

 (5 - 4الجدكؿ رقـ  )

 تكزي  المشاركيف في الدراسة حسب المؤهؿ الوممي

 النسبة العدد العممي المؤهل

 %14.5 8 دبمـك متكسط
 %1.8 1 دبمكـ عالي
 %69.1 38 بكالكريكس
 %12.7 7 ماجستير
 %1.8 1 دكتكراه

 %100 55 اإلجمالي
 

 

 :التخصصتوزيع المشاركين في الدراسة حسب   2.1.2.1.4  

صػػهـ % مػػف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة تذص72.8( خف مػػا تسػػبته 6 – 4يبػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

% مػػػػف المشػػػػاركيف تذصصػػػػهـ إدارة خعمػػػػاؿ، خمػػػػا المشػػػػاركيف مػػػػف 12.7محاسػػػػبة، كمػػػػا تسػػػػبته 

%، فػػي حػػيف المشػػاركيف مػػف تذصػػص التمكيػػؿ فكاتػػت 10.9تذصػػص االقتصػػاد فكاتػػت تسػػبتهـ 

 .% مف مجمكع المشاركيف في الدراسة3.6تسبتهـ 

راسػػة يتػػدرج فػػي كحيػػث خف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة خغمػػبهـ مػػف المحاسػػبيف كخف مكضػػكع الد

مجػػاؿ اذتصاصػػهـ، لػػذا فػػإف المومكمػػات المتحصػػؿ عميهػػا مػػف ذػػبلؿ ردكدهػػـ عمػػى خسػػسمة الدراسػػة 

 يمكف االعتماد عميها كالثقة فيها في استذبلص التتاسج.                           
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 (6 – 4الجدكؿ رقـ )

 تكزي  المشاركيف في الدراسة حسب التذصص

 النسبة العدد التخصص
 %72.8 40 محاسبة
 %12.7 7 إدارة
 %10.9 6 اقتصاد
 %3.6 2 تمكيؿ

 %100 55 اإلجمالي
 

 :المسمي الوظيفيتوزيع المشاركين في الدراسة حسب    3.1.2.1.4

% مػػػف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة كظيفػػػتهـ 36.4( خف مػػػا تسػػػبته 7– 4يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

% مػػػػػدير إدارة المراجوػػػػػة 14.5ة، % مسػػػػػاعد مكتػػػػػب المحاسػػػػػب7.3صػػػػػاحب مكتػػػػػب المحاسػػػػػبة، 

 % مف المشاركيف كظيفتهـ مراج  داذمي بالمصرؼ.41.8الداذمية بالمصرؼ، كخف ما تسبته 

% مػػػػف المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة  يمارسػػػػكف خعمػػػػاؿ المراجوػػػػة 43.7كبالتػػػػالي فػػػػإف تسػػػػبة 

ة كبأتهػػا % يمارسػػكف خعمػػاؿ المراجوػػة الداذميػػة كهػػذا يػػدعـ تتػػاسج الدراسػػ56.3الذارجيػػة، كتسػػبة 

 سكؼ تتأثر بآراه الفستيف المشاركة في الدراسة.                           

 (7 – 4الجدكؿ رقـ )

 تكزي  المشاركيف في الدراسة حسب المسمى الكظيفي

 النسبة العدد الوظيفة
 %36.4 20 صاحب المكتب
 %7.3 4 مساعد بالمكتب

مدير إدارة المراجوة 
 الداذمية

8 14.5% 
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 %41.8 23 داذميمراج  
 %100 55 اإلجمالي

 

 :عدد سنوات الخبرةتوزيع المشاركين في الدراسة حسب    4.1.2.1.4

% مػػػف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة تزيػػػد عػػػدد 47.3( خف مػػػا تسػػػبته 8– 4يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

سػػتة،  20إلػى  15% تتػراكح عػدد سػػتكات ذبػرتهـ مػف 16.4سػتة،  20سػتكات الذبػرة لػديهـ عػػف 

% تتػػراكح عػػدد سػػتكات 14.4سػػتة، كتسػػبة  15ك 10راكح عػػدد سػػتكات ذبػػرتهـ بػػيف % تتػػ16.4

 5% تقػػػؿ عػػػدد سػػػتكات الذبػػػرة لػػػديهـ عػػػف 5.5سػػػتكات، كخف مػػػا تسػػػبته  10إلػػػى  5ذبػػػرتهـ مػػػف 

 ستكات.

 10كبػػذلؾ تشػػير التتػػاسج إلػػى ارتفػػاع تسػػبة المشػػاركيف ممػػف تزيػػد عػػدد سػػتكات ذبػػرتهـ عػػف 

ج التػػي تػػـ الحصػػكؿ يوطػػي اتطباعػػان جيػػدان عمػى خف التتػػاس% ممػا 80.1سػتكات حيػػث كصػػمت إلػػى 

 عمى ذبرة جيدة لدل المشاركيف في الدراسة.                            عميها قد بتيت 

 (8 – 4الجدكؿ رقـ )

 تكزي  المشاركيف في الدراسة حسب الذبرة

 النسبة العدد مدة الخبرة
 %5.5 3 ستكات 5خقؿ مف 

 %14.4 8 ستكات 10إلى خقؿ مف  5مف 
 %16.4 9 ستة 15إلى خقؿ مف  10مف 
 %16.4 9 ستة 20إلى خقؿ مف  15مف 

 %47.3 26 ستة فأكثر 20مف 
 %100 55 اإلجمالي
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 :العمرتوزيع المشاركين في الدراسة حسب   5.1.2.1.4 

% مػػػػف المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة تتػػػػراكح 36.4( خف مػػػػا تسػػػػبته 9 – 4يبػػػػيف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )

تتػراكح خعمػارهـ % 21.5سػتة،  60تزيػد خعمػارهـ عػف  %25.5سػتة،  50إلػى  40ـ مف خعماره

 30% تقػؿ خعمػارهـ عػف 1.8ستة،  60ك 50% تتراكح خعمارهـ بيف 14.5ستة،  40ك 30بيف 

 ستة.

            % تتػػػػراكح خعمػػػػارهـ مػػػػا بػػػػيف72.7كبػػػػذلؾ فػػػػإف خغمبيػػػػة المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة كبتسػػػػبة 

 ذكم الذبرة كالتأهيؿ الجيد كالدكر الفواؿ في الممارسة الوممية.                          ستة كهي تضـ  60 – 30

 (9 – 4الجدكؿ رقـ )                                     

 تكزي  المشاركيف في الدراسة حسب الومر
 النسبة العدد العمر
 %1.8 1 ستة 30خقؿ مف 

 %21.8 12 ستة 40ستة إلى خقؿ مف  30مف 
 %36.4 20 ستة 50ستة إلى خقؿ مف  40مف 
 %14.5 8 ستة 60ستة إلى خقؿ مف  50مف 

 %25.5 14 ستة فأكثر 60مف 
 %100 55 اإلجمالي

 

قياس مساهمة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعثات   3.1.4

 :في المراجعة

مارة االسػػتبياف التػػي تحتػػكم عمػػى فػػي هػػذا الجػػزه تػػـ تحميػػؿ بياتػػات األجػػزاه الباقيػػة مػػف اسػػت

 .األسسمة الذاصة بمشكمة الدراسة
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 فجوة التوقعات في المراجعة: أ حماية حقوق المساهمين في تضييقمساهمة مبد  1.3.1.4

( التتاسج الذاصػة بمحػكر حمايػة حقػكؽ المسػاهميف، كيتضػ  10 – 4يكض  الجدكؿ رقـ )

كهػك مؤشػر عمػى ميػؿ المشػاركيف  3.48لواـ بمػع مف البياتات في الجدكؿ خف المتكسط الحسابي ا

مسػاهمة مبػدخ حمايػة حقػكؽ المسػاهميف فػي تضػييؽ فجػكة التكقوػات في الدراسة إلى المكافقة عمػى 

 .1.45كقد بمع االتحراؼ المويارم الواـ في المراجوة، 

هميف جػػاه فػػي الترتيػػب األكؿ كمػػف ذػػبلؿ تتػػاسج تحميػػؿ عتاصػػر مبػػدخ حمايػػة حقػػكؽ المسػػا

"خف حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى حصػػكؿ المسػػاهميف عمػػى المومكمػػات الذاصػػة  عبػػارة

بالمصرؼ بصفة دكرية كمتتظمة كبسػهكلة يمكػف خف يسػاهـ فػي تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي مهتػة 

% )مكافػػؽ بشػػكؿ كبيػػر   61.8، كبتسػػبة مكافقػػة 3.65المراجوػػة" حيػػث بمػػع المتكسػػط الحسػػابي 

"خف حػرص المصػارؼ التجاريػة   ، خما الترتيب الثاتي فكػاف لموبػارة1.39مكافؽ( باتحراؼ مويارم 

الميبيػػة عمػػى مشػػاركة كتصػػكيت المسػػاهميف فػػي اجتماعػػات الجمويػػة الومكميػػة بشػػكؿ عػػادؿ "يمكػػف 

خف يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات فػػػي المراجوػػػة حيػػػث بمػػػع المتكسػػػط الحسػػػابي لهػػػذه الوبػػػارة 

، خمػػػػا 1.47بشػػػػكؿ كبيػػػػر   مكافػػػػؽ( بػػػػاتحراؼ مويػػػػارم % )مكافػػػػؽ 63.6كبتسػػػػبة مكافقػػػػة  3.63

"خف تقػػديـ إدارة المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة لممسػػاهميف مومكمػػات  الترتيػػب الثالػػث فقػػد جػػاه لوبػػارة 

جيػػدة ككافيػػة عػػف اجتماعػػات الجمويػػة الوامػػة" يمكػػف خف يسػػاهـ فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي 

% )مكافؽ بشكؿ كبير   مكافػؽ( بػاتحراؼ 58.1كبتسبة مكافقة  3.58المراجوة بمتكسط حسابي 

 . 1.37مويارم 

كجػػاهت الوبػػارات األذػػرل مرتبػػة مػػف حيػػث المكافقػػة عميهػػا فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي 

 المراجوة عمى التحك اآلتي:
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  حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة عمػػػى تمكػػػيف المسػػػاهميف مػػػف االطػػػبلع عمػػػى إجػػػراهات

 .1.44%، كاتحراؼ مويارم 63.6تسبة مكافقة ، كب3.58اإلفصاح بمتكسط حسابي 

  تقػػديـ إدارة المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػػة مومكمػػات كافيػػة كجيػػػدة لممسػػاهميف عػػف اجتماعػػػات

%، كاتحػػػراؼ مويػػػارم 58.1، كبتسػػػبة مكافقػػػة 3.58الجمويػػػة الومكميػػػة بمتكسػػػط حسػػػابي 

1.37. 

 كالمساهميف بمتكسط  حرص المصارؼ التجارية الميبية عمى عدـ كجكد توارض بيف اإلدارة

 . 1.46%، كاتحراؼ مويارم 58.1، كتسبة مكافقة 3.51حسابي 

 

  حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة عمػػػى مشػػػاركة المسػػػاهميف فػػػي اتتذػػػاب مجمػػػس اإلدارة

 .1.61%، كاتحراؼ مويارم 58.2، كتسبة مكافقة 3.44بمتكسط حسابي 

 ممكيػة األسػهـ بػيف المسػاهميف  حرص المصارؼ التجاريػة الميبيػة عمػى سػهكلة تقػؿ كتحكيػؿ

 .1.46%، كاتحراؼ مويارم 60، كتسبة مكافقة 3.40بمتكسط حسابي 

  تكفير المصارؼ التجارية الميبية المتاخ المتاسب لممساهميف لمساهلة مجمس اإلدارة كاقتراح

 .1.44% كاتحراؼ مويارم 54.6، كتسبة مكافقة 3.36الحمكؿ بمتكسط حسابي 

 ارية الميبية بمشػاركة المسػاهميف فػي إجػراه خم توػديبلت عمػى التظػاـ اهتماـ المصارؼ التج

%، كاتحػراؼ مويػارم 45.5، كتسبة مكافقة 3.22األساسي في المصرؼ بمتكسط حسابي 

1.49. 

كرغػػػػـ خف التتػػػػاسج المبدسيػػػػة لتحميػػػػؿ مكافقػػػػة المشػػػػاركيف عمػػػػى عتاصػػػػر مبػػػػدخ حمايػػػػة حقػػػػكؽ 

ي المراجوػػػػة جػػػػاهت إيجابيػػػػة، إال خف ارتفػػػػاع المسػػػػاهميف كدكرهػػػػا فػػػػي تضػػػػييؽ فجػػػػكة التكقوػػػػات فػػػػ

االتحػػػراؼ المويػػػارم لػػػردكد المشػػػاركيف يضػػػ  قيػػػد عمػػػى التسػػػميـ بهػػػذه المسػػػاهمة، كيتطمػػػب األمػػػر 
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تطبيؽ التحميؿ االستداللي الذتبار الفرضية الذاصة بهذا المبدخ كهذا ما تـ تكضيحه في المبحث 

 .الثاتي

 (10 – 4الجدكؿ رقـ )
 مدل مساهمة مبدخ حقكؽ المساهميف في تضييؽ فجكة التكقواتآراه المشاركيف حكؿ 

 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى 
سػػهكلة تقػػؿ كتحكيػػػؿ ممكيػػة األسػػهـ بػػػيف 
المساهميف يمكػف خف يسػاهـ فػي تضػييؽ 

 لتكقوات في المراجوة.فجكة ا

25.5% 34.5% 16.4% 1.8% 21.8% 3.40 1.46 

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى 
حصػػػػػػكؿ المسػػػػػػاهميف عمػػػػػػى المومكمػػػػػػات 
الذاصػػػػػػػػػػة بالمصػػػػػػػػػػرؼ بصػػػػػػػػػػفة دكريػػػػػػػػػػة 
كمتتظمػػة كبسػػهكلة يمكػػف خف يسػػاهـ فػػي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

38.2% 23.6% 14.5% 12.7% 10.9% 3.65 1.39 

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى 
مشػػػػػػػػاركة كتصػػػػػػػػػكيت المسػػػػػػػػػاهميف فػػػػػػػػػي 
اجتماعػػػػػػات الجمويػػػػػػة الومكميػػػػػػة بشػػػػػػكؿ 
عادؿ يمكف خف يساهـ فػي تضػييؽ فجػكة 

 التكقوات في المراجوة.

40% 23.6% 10.9% 10.9% 14.5% 3.64 1.47 

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى 
مشاركة المسػاهميف فػي اتتذػاب خعضػاه 

اإلدارة يمكػػػػػػػػف خف يسػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػي مجمػػػػػػػس 
 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

38.2% 20% 12.7% 5.5% 23.6% 3.44 1.61 

حرص المصػارؼ التجاريػة الميبيػة  عمػى 
عػػػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػػػكد توػػػػػػػػػػػػارض بػػػػػػػػػػػػيف اإلدارة 
كالمساهميف يمكف خف يساهـ في تضييؽ 

34.5% 23.6% 16.4% 9.1% 16.4% 3.51 1.46 
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 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

 فجكة التكقوات في المراجوة.
اهتمػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػػة الميبيػػػػػػػػػة  
بمشػػػػػػاركة المسػػػػػػاهميف فػػػػػػي إجػػػػػػراه خيػػػػػػة 
توػػػػػػديبلت عمػػػػػػى التظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي فػػػػػػي 
المصػػػرؼ يمكػػػف خف يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ 

 فجكة التكقوات في المراجوة.

29.1% 16.4% 20% 16.4% 18.2% 3.22 1.49 

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى 
تمكػػػػيف المسػػػػاهميف مػػػػف اإلطػػػػبلع عمػػػػى 
إجػػراهات اإلفصػػاح يمكػػف خف يسػػاهـ فػػي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

34.5% 29.1% 10.9% 10.9% 14.5% 3.58 1.44 

تػػػػػػػػػػكفير المصػػػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػػػة الميبيػػػػػػػػػػة 
لممسػػػػػاهميف المتػػػػػاخ المتاسػػػػػب لمسػػػػػػاهلة 
مجمػػػس اإلدارة كاقتػػػراح الحمػػػكؿ المتاسػػػبة 
يمكػػػػػػػف خف يسػػػػػػػاهـ فػػػػػػػي تضػػػػػػػييؽ فجػػػػػػػكة 

 . التكقوات في المراجوة

27.3% 27.3% 18.2% 12.7% 10.9% 3.36 1.44 

تقػػػػػديـ إدارة المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة الميبيػػػػػة  
لممسػػػاهميف مومكمػػػات جيػػػدة ككافيػػػة عػػػف 
اجتماعػػػػػػات الجمويػػػػػػة الوامػػػػػػة يمكػػػػػػف خف 
يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات فػػػي 

 المراجوة.

34.5% 23.6% 18.2% 12.7% 10.9% 3.58 1.37 

  3.49      المتوسط العام
 1.45       المعياري واالنحراف
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تضييق فجثوة مساهمة مبدأ المعاممة العادلة والمتساوية بين جميع المساهمين في  2.3.1.4 

 :التوقعات في المراجعة

( كالػػػذم يحتػػػكم عمػػػى تتػػػاسج تحميػػػؿ إجابػػػات المشػػػاركيف حػػػكؿ 11– 4يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

لمساهميف بالمصارؼ التجارية الميبية، حيث يتض  محكر المواممة الوادلة كالمتساكية بيف جمي  ا

كهػػػك مؤشػػػر عمػػػى مكافقػػػة المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة عمػػػى  3.47خف المتكسػػػط الحسػػػابي الوػػػاـ بمػػػع 

مسػػػاهمة مبػػػدخ المواممػػػة الوادلػػػة كالمتسػػػاكية بػػػيف المسػػػاهميف فػػػي المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة فػػػي 

 . 1.41اؼ المويارم كقد بمع االتحر تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة، 

كمػػػػف ذػػػػػبلؿ تتػػػػاسج تحميػػػػػؿ عتاصػػػػػر مبػػػػدخ المواممػػػػػة الوادلػػػػػة كالمتسػػػػاكية بػػػػػيف المسػػػػػاهميف 

اهتمػػاـ خف تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة جػػاه فػػي الترتيػػب األكؿ عبػػارة "كمسػػاهمتها فػػي 

بحصػػػكؿ المسػػػاهميف عمػػػى مومكمػػػات قبػػػؿ شػػػراه األسػػػهـ لكافػػػة فسػػػات  المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة

األسػهـ "يمكػػف خف يسػاهـ فػػي تضػييؽ فجػػكة التكقوػات فػػي المراجوػة  حيػػث بمػع المتكسػػط الحسػػابي 

 .1.33( باتحراؼ مويارم % )مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ60كتسبة مكافقة ، 3.67

عمػػى مواممػػة  "خف حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة لترتيػػب الثػػاتي فقػػد كػػاف لموبػػارة خمػػا ا

تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي ؼ مواممة متكافسة "يمكػف خف يسػاهـ فػي جمي  المساهميف في المصار 

% )مكافػؽ بشػكؿ 58.2 ، كتسبة مكافقػة3.60، حيث بمع المتكسط الحسابي لهذه الوبارة المراجوة

 .1.33( باتحراؼ مويارم كبير   مكافؽ

خف المسػػاكاة بػػيف جميػػ  فسػػات األسػػهـ فػػي المصػػارؼ الترتيػػب الثالػػث جػػاهت الوبػػارة " كفػػي

يمكػف خف يسػػاهـ فػي تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي المراجوػػة، فػي حقػكؽ التصػكيت "اريػة الميبيػة تجال

( )مكافػػػػؽ بشػػػػكؿ كبيػػػػر   مكافػػػػؽ %58.2بتسػػػػبة مكافقػػػػة ، 3.45حيػػػػث بمػػػػع المتكسػػػػط الحسػػػػابي 

 . 1.49باتحراؼ مويارم 
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حيػث كجاه ترتيب الوتاصر األذرل لمبػدخ المواممػة الوادلػة كالمتسػاكية بػيف المسػاهميف مػف 

 :كة التكقوات في المراجوة كما يميمساهمتها في تضييؽ فج

  حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى اإلفصػػاح عػػف المصػػال  الذاصػػة بمجمػػس اإلدارة

 . 1.46%، كاتحراؼ مويارم 50.8، كتسبة مكافقة 3.45كالمديريف بمتكسط حسابي 

 طػاه المومكمػات الداذميػة حرص المصارؼ التجارية الميبيػة عمػى تػكفير إجػراهات تسػم  بإع

%، كاتحػػػػراؼ مويػػػػارم 50.9، كتسػػػػبة مكافقػػػػة 3.42لكافػػػػة المسػػػػاهميف بمتكسػػػػط حسػػػػابي 

1.42. 

  اهتماـ المصارؼ التجارية الميبية بحماية صػار المساهميف مػف اسػتػبلؿ كبػار المسػاهميف

 .1.44%، كاتحراؼ مويارم 52.7، كتسبة مكافقة 3.36بمتكسط حسابي 

 رية الميبية عمى حماية حقكؽ األقمية مف المساهميف مػف االتجػار خك حرص المصارؼ التجا

، كتسبة مكافقة، 3.35التداكؿ لحساب المطمويف عمى المومكمات الداذمية بمتكسط حسابي 

 .1.42كاتحراؼ مويارم 

بػػػدخ المواممػػػة الوادلػػػة كرغػػػـ خف التتػػػاسج المبدسيػػػة لتحميػػػؿ مكافقػػػة المشػػػاركيف عمػػػى عتاصػػػر م

ف المساهميف كدكرها في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة جاهت إيجابية، إال خف بي كالمتساكية

ارتفاع االتحراؼ المويارم لردكد المشاركيف يض  قيد عمى التسميـ بهذه المساهمة، كيتطمب األمر 

ا ما تـ تكضيحه في المبحث تطبيؽ التحميؿ االستداللي الذتبار الفرضية الذاصة بهذا المبدخ كهذ

 . تيالثا
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 (11– 4الجدكؿ رقـ ) 
 آراه المشاركيف حكؿ مساهمة مبدخ المواممة الوادلة لممساهميف في تضييؽ فجكة التكقوات

 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

حػػػػػرص المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة الميبيػػػػػة عمػػػػػى 
هميف فػػػػي المصػػػػرؼ مواممػػػػة جميػػػػ  المسػػػػا

مواممػػػػػػػة متكافسػػػػػػػة يمكػػػػػػػف خف يسػػػػػػػاهـ فػػػػػػػي 
 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

 

32.7% 25.5% 21.8% 9.1% 10.9% 3.60 1.33 

المساكاة بيف جمي  فسػات حممػة األسػهـ فػي 
المصػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػة الميبيػػػػػػة  فػػػػػػي حقػػػػػػكؽ 
التصػػػػػكيت يمكػػػػػف خف يسػػػػػاهـ فػػػػػي تضػػػػػييؽ 

 فجكة التكقوات في المراجوة.

32.7% 25.5% 14.5% 9.1% 18.2% 3.45 1.49 

اهتمػػػاـ المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة بحمايػػػة 
صػػػػػػػار المسػػػػػػاهميف مػػػػػػف اسػػػػػػتػبلؿ كبػػػػػػار 
المسػػػػاهميف يمكػػػػف خف يسػػػػاهـ فػػػػي تضػػػػييؽ 

 فجكة التكقوات في المراجوة.

29.1% 23.6% 18.2% 12.7% 16.4% 3.36 1.44 

حػػػػػرص المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة الميبيػػػػػة عمػػػػػى 
  الذاصػػػة بمجمػػػس اإلفصػػػاح عػػػف المصػػػال

اإلدارة كالمػػػػػػػديريف يمكػػػػػػػف خف يسػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػي 
 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

36.4% 16.4% 16.4% 18.2% 12.7% 3.45 1.46 

اهتماـ المصػارؼ التجاريػة الميبيػة بحصػكؿ 
المسػػػػػػػاهميف عمػػػػػػػى مومكمػػػػػػػات قبػػػػػػػؿ شػػػػػػػراه 
األسهـ لكافة فسات األسهـ يمكف خف يسػاهـ 

 ي المراجوة.في تضييؽ فجكة التكقوات ف

38.2% 21.8% 16.4% 16.4% 7.3% 3.67 1.33 

حػػػػػرص المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة الميبيػػػػػة عمػػػػػى 
حمايػػػة حقػػػكؽ األقميػػػة مػػػف المسػػػاهميف مػػػف 
االتجار خك التداكؿ لحسػاب المطموػيف عمػى 

30.9% 16.4% 21.8% 18.2% 12.7% 3.35 1.42 
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 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

المومكمػػػػات الداذميػػػػة يمكػػػػف خف يسػػػػاهـ فػػػػي 
 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

حػػػػػرص المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة الميبيػػػػػة عمػػػػػى 
تػػكفير إجػػراهات تسػػم  بإعطػػاه المومكمػػات 
الداذميػػة لكافػػة المسػػاهميف يمكػػف خف يسػػاهـ 

 في تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

32.7% 18.2% 20% 16.4% 12.7% 3.42 1.42 

  3.47      المتوسط العام
 1.41       المعياري االنحراف

 

 :ضييق فجوة التوقعات في المراجعةمساهمة مبدأ دور أصحاب المصالح في ت   3.3.1.4

( كالذم يحتكم عمى تتاسج تحميؿ إجابات المشاركيف عف 12– 4مف ذبلؿ الجدكؿ رقـ )

األسسمة الذاصة بمساهمة مبدخ دكر خصحاب المصال  في المصارؼ التجارية الميبية في تضييؽ 

 3.69يتض  خف المتكسط الحسابي الواـ لمكافقة المشاركيف بمع فجكة التكقوات في المراجوة 

 .1.31كاالتحراؼ المويارم الواـ 

كقد رخل المشاركيف في الدراسة خف خهـ الوكامؿ التي تؤدم إلى دعـ دكر خصحاب 

يؽ فجكة المصال  في المصارؼ التجارية الميبية كالتي بدكرها تؤدم إلى المساهمة في تضي

 :راجوة هيالتكقوات في الم

قياـ المصارؼ التجارية الميبية بتسهيؿ مهاـ خصحاب المصال  كفقان ألحكاـ القاتكف حيث  .1

 67.35، كبتسبة مكافقة 3.96بمع المتكسط الحسابي لردكد المشاركيف عف هذه الوبارة 

 .0.99(، االتحراؼ المويارم مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ(
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ض ألصػحاب المصػال  عتػد اتتهػاؾ حقػكقهـ، حيػث بالقاتكف الذم يكفػؿ حػؽ التوػكيااللتزاـ  .2

% 69.1، كبتسػػبة مكافقػػة 3.90عػػف هػػذه الوبػػارة  المتكسػػط الحسػػابي لػػردكد المشػػاركيفبمػػع 

 .1.19االتحراؼ المويارم ك (، مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ(

، حيػػث بمػػع المتكسػػط األداهالومػػؿ عمػػى تطػػكير آليػػات مشػػاركة جميػػ  الوػػامميف فػػي تحسػػيف  .3

% )مكافػؽ بشػكؿ 65.4كبتسػبة مكافقػة  ،3.81ذه الوبػارة كد المشاركيف عػف هػالحسابي لرد

 .1.29االتحراؼ المويارم ك (، كبير   مكافؽ

عمػػػى االتصػػػاؿ مػػػ  خصػػػحاب المصػػػال  إليجػػػاد طػػػرؽ  حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة .4

مذتمفػػػة لتػػػأميف تػػػدفؽ رخس المػػػاؿ الذػػػارجي كالػػػداذمي إلػػػى المصػػػرؼ، حيػػػث بمػػػع المتكسػػػط 

% )مكافػؽ بشػكؿ 56.4، كبتسػبة مكافقػة 3.63لردكد المشاركيف عػف هػذه الوبػارة  الحسابي

 .1.37(، كاالتحراؼ المويارم كبير   مكافؽ

عمػػػى كجػػػكد آليػػػة عمػػػؿ فوالػػػة بػػػيف خصػػػحاب المصػػػال  حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة  .5

لمتكسػػػط الحسػػػابي لػػػردكد كمجمػػػس اإلدارة لتػػػكفير دعػػػاسـ اسػػػتمرارية المصػػػرؼ، حيػػػث بمػػػع ا

مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ(، % )61.8كبتسبة مكافقة ، 3.60عف هذه الوبارة المشاركيف 

 .1.39كاالتحراؼ المويارم 

اريػة الميبيػة بضػركرة كجػكد يأتي في الترتيب ما قبؿ األذير عتصػر اهتمػاـ المصػارؼ التج  .6

تسػػم  ألصػػحاب المصػػال  االتصػػاؿ بمجمػػس لمتوبيػػر عػػف مذػػاكفهـ تجػػاه التصػػرفات آليػػات 

، 3.55غيػػػر القاتكتيػػػة، حيػػػث بمػػػع المتكسػػػط الحسػػػابي لػػػردكد المشػػػاركيف عػػػف هػػػذه الوبػػػارة 

 .1.39(، كاالتحراؼ المويارم % )مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ56.3كبتسبة مكافقة 

خمػػػا الترتيػػػب األذيػػػر فكػػػاف لوبػػػارة حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة عمػػػى إتبػػػاع  آليػػػات  .7

يػث بمػع المتكسػط الحسػابي لػردكد المشػاركيف عػف هػذه لتكصيؿ شكاكل الوامميف كبحثهػا، ح
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(، كاالتحػػػػػراؼ مكافػػػػػؽ مكافػػػػػؽ بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر   % )47.3، كبتسػػػػػبة مكافقػػػػػة 3.35الوبػػػػػارة 

 .1.44المويارم 

صػػػػر مبػػػػدخ دكر كرغػػػػـ خف التتػػػػاسج المبدسيػػػػة لتحميػػػػؿ مكافقػػػػة المشػػػػاركيف عػػػػف مسػػػػاهمة عتا 

تبػػيف كجػػكد هػػذه المسػػاهمة، إال خف  فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة خصػػحاب المصػػال 

ارتفاع االتحراؼ المويارم لردكد المشاركيف يض  قيد عمى التسميـ بهذه المساهمة، كيتطمب األمر 

ا ما تـ تكضيحه في المبحث تطبيؽ التحميؿ االستداللي الذتبار الفرضية الذاصة بهذا المبدخ كهذ

 .        الثاتي

 (12 – 4الجدكؿ رقـ )
 كيف حكؿ مساهمة مبدخ دكر خصحاب المصال  في تضييؽ فجكة التكقواتآراه المشار 

 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

حػػػػرص المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة عمػػػػى 
تسػػػػػػهيؿ مهػػػػػػاـ خصػػػػػػحاب المصػػػػػػال  كفقػػػػػػان 
ألحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػاتكف يمكػػػػػػػف خف يسػػػػػػػاهـ فػػػػػػػي 

 يؽ فجكة التكقوات في المراجوة.تضي

38.2% 29.1% 23.6% 9.1% 0 3.96 0.99 

اهتمػػاـ المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة بالومػػؿ 
عمى تطكير آليات مشاركة جمي  الوامميف 
فػػػػي تحسػػػػيف األداه يمكػػػػف خف يسػػػػاهـ فػػػػي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

41.8% 23.6% 16.4% 10.9% 7.3% 3.82 1.29 

بالقػػػػػػػػػاتكف الػػػػػػػػػذم يكفػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػؽ  االلتػػػػػػػػػزاـ
التوكيض ألصػحاب المصػال  عتػد اتتهػاؾ 
حقكقهـ يمكف خف يساهـ فػي تضػييؽ فجػكة 

 التكقوات في المراجوة.

40% 29.1% 20% 3.6% 7.3% 3.91 1.19 

اهتماـ المصارؼ التجاريػة الميبيػة بضػركرة 
 1.39 3.55 %14.5 %5.5 %23.6 %23.6 %32.7كجػػػػكد آليػػػػات تسػػػػم  ألصػػػػحاب المصػػػػال  
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 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

االتصػػػػػػػاؿ بمجمػػػػػػػس اإلدارة لمتوبيػػػػػػػر عػػػػػػػف 
كفهـ تجػػػػاه التصػػػػرفات غيػػػػر القاتكتيػػػػة مذػػػا

يمكػػػػػػػػف خف يسػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػي تضػػػػػػػػييؽ فجػػػػػػػػػكة 
 التكقوات في المراجوة.

حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة  عمػػػى 
كجػػػػػػكد آليػػػػػػة عمػػػػػػؿ فوالػػػػػػة بػػػػػػيف خصػػػػػػحاب 
المصػػػػػال  كمجمػػػػػس اإلدارة لتػػػػػكفير دعػػػػػاسـ 
اسػػػتمرارية المصػػػرؼ يمكػػػف خف يسػػػاهـ فػػػي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

32.7% 29.1% 20% 1.8% 16.4% 3.60 1.39 

حػػػػرص المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة عمػػػػى 
االتصػػػػاؿ مػػػػ  خصػػػػحاب المصػػػػال  إليجػػػػاد 
طػػػػػرؽ مذتمفػػػػػة لتػػػػػأميف تػػػػػدفؽ رخس المػػػػػاؿ 

 الذارجي كالداذمي إلى المصرؼ.

38.2% 18.2% 23.6% 9.1% 10.9% 3.64 1.37 

يػػػػػة عمػػػػػى إتبػػػػػاع حػػػػػرص المصػػػػػارؼ التجار 
 1.44 3.35 %16.4 %10.9 %25.5 %16.4 %30.9 آليات لتكصيؿ شكاكل الوامميف كبحثها.

  3.69      المتوسط العام
 1.31       المعياري االنحراف

 

 :ضييق فجوة التوقعات في المراجعةمساهمة مبدأ اإلفصاح والشفافية في ت   4.3.1.4

مبػػػػػدخ  لدراسػػػػػة حػػػػػكؿ مسػػػػػاهمةلمشػػػػػاركيف فػػػػػي ا( إجابػػػػػات ا13 – 4يكضػػػػػ  الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )

كالشػفافية فػي تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي المراجوػة كتشػير البياتػات فػي الجػدكؿ إلػى خف  اإلفصاح

، كهػك مؤشػر عمػى 1.34، كاالتحػراؼ المويػارم الوػاـ 3.59المتكسط الحسابي الواـ لممحػكر بمػع 

اإلفصاح كالشفافية كدكرها في تضييؽ  ميؿ المشاركيف في الدراسة إلى المكافقة عمى عتاصر مبدخ
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 حػػرص المصػػرؼ عمػػى كجػػكداه فػػي الترتيػػب األكؿ عبػػارة "فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة، كقػػد جػػ

"، حيػث بمػع المتكسػط عتها كتأثيرها فػي فجػكة التكقوػاتاإلفصاح موايير جيدة إلعداد المومكمات ك 

% )مكافػؽ بشػكؿ كبيػر   65.4قػة كبتسػبة مكاف 3.91بارة الحسابي لردكد المشاركيف عف هذه الو

 .1.14كاالتحراؼ المويارم (، مكافؽ

حػػرص المصػػرؼ عمػػى اإلفصػػاح عػػف جميػػ  الومميػػات الترتيػػب الثػػاتي فقػػد كػػاف لوبػػارة "خمػػا 

"، حيػػث بمػػػع المتكسػػػط الحسػػػابي مسػػػاهمتها فػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػاتالماليػػة كتتػػػاسج األعمػػػاؿ ك 

مكافؽ بشكؿ كبيػر   مكافػؽ(، % )54.6بتسبة مكافقة ك ، 3.67لردكد المشاركيف عف هذه الوبارة 

 .1.28كاالتحراؼ المويارم 

اهتمػػاـ المصػػرؼ باإلفصػػاح عػػف ممكيػػة األسػػهـ بجميػػ  كجػػاه فػػي الترتيػػب األذيػػر عتصػػر "

"، حيػػػث بمػػػع المتكسػػػط تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات فػػػي المراجوػػػةفسػػػات األسػػػهـ يمكػػػف خف يسػػػاهـ فػػػي 

 .1.31كاالتحراؼ المويارم  3.40 لوتصرالحسابي لردكد المشاركيف عف هذا ا

كيمكف القكؿ خف عتاصر مبدخ اإلفصػاح كالشػفافية فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة يمكػف خف 

 :ي المراجوة كفقان لمترتيب التاليتساهـ في تضييؽ فجكة التكقوات ف

 .إلعداد المومكمات كاإلفصاح عتها كجكد موايير جيدة .1

 .الية كتتاسج األعماؿالومميات الماإلفصاح عف جمي   .2

 .متكقوةاإلفصاح عف عكامؿ المذاطر ال .3

 تكفير إفصاح يساعد عمى اجتذاب رؤكس األمكاؿ كالحفاظ عمى حقكؽ المساهميف.  .4

 .كجكد ممارسة خك خسمكب غير خذبلقياإلفصاح لممساهميف في حالة  .5

 .جمس اإلدارة كالمدراه التتفيذييفاإلفصاح عف كيفية اذتيار م .6

 .ـمكية األسهـ لجمي  المساهميف بجمي  فسات األػسهاإلفصاح عف م .7
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مة عتاصػػر مبػػدخ اإلفصػػاح كرغػػـ خف التتػػاسج المبدسيػػة لتحميػػؿ مكافقػػة المشػػاركيف عػػف مسػػاه

فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة قػػد بيتػػت كجػػكد هػػذه المسػػاهمة، إال خف ارتفػػاع  كالشػػفافية

ى التسػػػميـ بهػػػذه المسػػػاهمة، كيتطمػػػب األمػػػر االتحػػػراؼ المويػػػارم لػػػردكد المشػػػاركيف يضػػػ  قيػػػد عمػػػ

ا ما تـ تكضيحه في المبحث تطبيؽ التحميؿ االستداللي الذتبار الفرضية الذاصة بهذا المبدخ كهذ

 .الثاتي

 (13 – 4الجدكؿ رقـ )
 آراه المشاركيف حكؿ مساهمة مبدخ اإلفصاح كالشفافية في تضييؽ فجكة التكقوات

 البيان
 بشكل

 كبير

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

حرص المصػارؼ التجاريػة الميبيػة عمػى 
اإلفصػػػاح عػػػف جميػػػ  الومميػػػات الماليػػػة 
كتتػػػػاسج األعمػػػػاؿ يمكػػػػف خف يسػػػػاهـ فػػػػي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

36.4% 18.2% 30.9% 5.5% 9.1% 3.67 1.28 

ريػػػػػػػػة الميبيػػػػػػػػة اهتمػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػارؼ التجا
باإلفصػػػػاح عػػػػف ممكيػػػػة األسػػػػهـ لجميػػػػ  
المسػػاهميف بجميػػ  فسػػات األسػػهـ يمكػػف 
خف يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات 

 في المراجوة.

29.1% 16.4% 29.1% 16.4% 9.1% 3.40 1.31 

اهتمػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػة الميبيػػػػػػػػة 
بتػػػػكفير إفصػػػػاح يسػػػػاعد عمػػػػى اجتػػػػذاب 
رؤكس األمػػػػػكاؿ كالحفػػػػػاظ عمػػػػػى حقػػػػػكؽ 

ساهميف يمكف خف يساهـ في تضييؽ الم
 فجكة التكقوات في المراجوة

41.8% 18.2% 14.5% 12.7% 12.7% 3.64 1.46 

حرص المصػارؼ التجاريػة الميبيػة عمػى 
اإلفصػػػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػػف عكامػػػػػػػػػػؿ المذػػػػػػػػػػاطر 

36.4% 21.8% 21.8% 10.9% 9.1% 3.65 1.32 



 087  

 البيان
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المتكقوػػػة يمكػػػف خف يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ 
 فجكة التكقوات في المراجوة.

ص المصارؼ التجارية الميبية  عمى حر 
اإلفصػػػػاح لممسػػػػاهميف فػػػػي حالػػػػة كجػػػػكد 
ممارسػػة خك خسػػمكب غيػػر خذبلقػػي يمكػػف 
خف يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات 

 في المراجوة.

32.7% 20% 25.5% 9.1% 12.7% 3.51 1.37 

حرص المصارؼ التجارية الميبية  عمى 
كجػػكد موػػايير جيػػدة إلعػػداد المومكمػػات 

تهػػػا يمكػػػف خف يسػػػاهـ فػػػػي كاإلفصػػػاح ع
 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

41.8% 23.6% 20% 12.7% 1.8% 3.91 1.14 

التػػػػػػػػػزاـ المصػػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػػة الميبيػػػػػػػػػة  
باإلفصػػػػاح عػػػػف كيفيػػػػة اذتيػػػػار مجمػػػػس 
اإلدارة كالمػػػػػػػػدراه التتفيػػػػػػػػذييف يمكػػػػػػػػف خف 
يسػػاهـ فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي 

 المراجوة.

32.7% 20% 20% 10.9% 16.4% 3.42 1.46 

  3.59      المتوسط العام
 1.34       المعياري االنحراف

 

ضثييق مساهمة مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في المصارف التجارية الميبيثة فثي ت  5.3.2.4

 :فجوة التوقعات في المراجعة

( تحميػػؿ إجابػػات المشػاركيف فػػي الدراسػػة حػػكؿ مسػػاهمة مبػػدخ 14 – 4يكضػ  الجػػدكؿ رقػػـ )

كليات مجمػس اإلدارة فػي تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي المراجوػة، حيػث بمػع المتكسػط الحسػابي مسػؤ 

 .1.35كاالتحراؼ المويارم الواـ  3.70الواـ لردكد المشاركيف 
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كقػػد رخل المشػػارككف خف كػػؿ عتاصػػر مبػػدخ مسػػؤكليات مجمػػس اإلدارة يمكػػف خف تسػػاهـ فػػي 

وتاصػػر مرتبػػة حسػػب مسػػاهمتها عمػػى التحػػك تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة، كتػػأتي هػػذه ال

 التالي:  

حرص المصارؼ التجارية الميبية عمى تقديـ كافة المومكمات الصحيحة لمجمػس اإلدارة فػي  .1

، 3.89 ي لػػردكد المشػػاركيف عػػف هػػذا الوتصػػرالكقػػت المتاسػػب حيػػث بمػػع المتكسػػط الحسػػاب

 .1.47رم ير   مكافؽ( كاتحراؼ مويامكافؽ بشكؿ كب% )78.1كبتسبة مكافقة 

مجمػػس اإلدارة، حيػػث  ألداهبكجػػكد قكاعػػد كقػػكاتيف متظمػػة  التػػزاـ المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة .2

% 65.4، كبتسػبة مكافقػة 3.87 ي لردكد المشاركيف عف هػذا الوتصػربمع المتكسط الحساب

 .1.23( كاتحراؼ مويارم )مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ

عمى الومؿ ضمف ذطة إستراتيجية شاممة  حرص مجمس اإلدارة بالمصارؼ التجارية الميبية .3

، 3.85لئلشراؼ كالرقابة، حيث بمع المتكسط الحسابي لػردكد المشػاركيف عػف هػذا الوتصػر 

 .  1.28مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ( كاتحراؼ مويارم % )67.3كبتسبة مكافقة 

بلؿ تظػػاـ التػػزاـ مجمػػس اإلدارة بالومػػؿ عمػػى تحقيػػؽ القػػدر الػػبلـز لممسػػاهلة كالمتابوػػة مػػف ذػػ .4

كبتسػػػبة ، 3.76لػػػردكد المشػػػاركيف عػػػف هػػػذا الوتصػػػر حيػػػث بمػػػع المتكسػػػط الحسػػػابي فوػػػاؿ، 

 .1.29% )مكافؽ بشكؿ كبير   مكافؽ( كاتحراؼ مويارم  67.3مكافقة 

عمػػػى اإلفصػػػاح عػػػف صػػػبلحيات المجػػػاف المتبثقػػػة عػػػف  حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة .5

جػػراهات عممهػػا، حيػػث بمػػع المتك  ي لػػردكد المشػػاركيف عػػف هػػذا سػػط  الحسػػابمجمػػس اإلدارة كاي

 .1.26%، كاتحراؼ مويارم  61.8، كبتسبة مكافقة 3.71 الوتصر
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التػػزاـ مجمػػس اإلدارة بالمواممػػة المتسػػاكية لكػػؿ فسػػة مػػف فسػػات المسػػاهميف كبطريقػػة عادلػػة،  .6

كبتسػػبة مكافقػػة ، 3.69حيػػث بمػػع المتكسػػط الحسػػابي لػػردكد المشػػاركيف عػػف هػػذا  الوتصػػر 

 .1.30(، كاتحراؼ مويارم ؽ بشكؿ كبير   مكافؽ% )مكاف60

التزاـ خعضاه مجمس اإلدارة بمراعاة جمي  المساهميف عمى خساس المومكمات الكافية كبػذؿ  .7

الوتايػػة الكافيػػة بمػػا يحقػػؽ خفضػػؿ مصػػمحة لممسػػاهميف بطريقػػة عادلػػة، حيػػث بمػػع المتكسػػط 

% )مكافؽ بشكؿ 54.5ة كبتسبة مكافق، 3.58الحسابي لردكد المشاركيف عف هذا الوتصر 

 .1.44كاتحراؼ مويارم (، كبير   مكافؽ

حرص المصارؼ التجارية الميبية عمػى تكميػؼ عػدد مػف خعضػاه مجمػس اإلدارة مػف الذػارج  .8

لممارسػػػػة الحكػػػػـ المسػػػػتقؿ لمسػػػػؤكلية ضػػػػماف تزاهػػػػة التقػػػػارير الماليػػػػة، حيػػػػث بمػػػػع المتكسػػػػط 

% )مكافؽ بشكؿ 56.4ة مكافقة كبتسب، 3.47الحسابي لردكد المشاركيف عف هذا الوتصر 

 .1.33(، كاتحراؼ مويارم كبير   مكافؽ

التػػػزاـ مجمػػػس اإلدارة بالمصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة بتػػػكفير تظػػػاـ رسػػػمي يتصػػػؼ بالشػػػفافية  .9

لومميػػػػات ترشػػػػي  كاتتذػػػػاب خعضػػػػاه مجمػػػػس اإلدارة، حيػػػػث بمػػػػع المتكسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػردكد 

مكافػػػػؽ بشػػػػكؿ كبيػػػػر   % )54.6 كبتسػػػػبة مكافقػػػػة، 3.45المشػػػػاركيف عػػػػف هػػػػذا الوتصػػػػر 

  .1.53كاتحراؼ مويارم مكافؽ(، 

كرغػػـ خف التتػػاسج المبدسيػػة لتحميػػؿ مكافقػػة المشػػاركيف عػػف مسػػاهمة عتاصػػر مبػػدخ مسػػؤكليات 

مجمػػس اإلدارة  فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة قػػد بيتػػت كجػػكد هػػذه المسػػاهمة، إال خف 

يف يض  قيد عمى التسميـ بهذه المساهمة، كيتطمب األمر ارتفاع االتحراؼ المويارم لردكد المشارك

ا ما تـ تكضيحه في المبحث تطبيؽ التحميؿ االستداللي الذتبار الفرضية الذاصة بهذا المبدخ كهذ

 .الثاتي
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 (14 – 4الجدكؿ رقـ )
 آراه المشاركيف حكؿ مساهمة مبدخ مسؤكليات مجمس اإلدارة في تضييؽ فجكة التكقوات

 البيان
 بشكل

 بيرك

 جدا

 بشكل

 بشكل متوسط كبير

 قميل
 بشكل

 جدا قميل
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

التزاـ المصارؼ التجارية الميبيػة  بكجػكد 
قكاعػػػػػػد كقػػػػػػكاتيف متظمػػػػػػة ألداه مجمػػػػػػس 
اإلدارة يمكػػػػػػف خف يسػػػػػػاهـ فػػػػػػي تضػػػػػػييؽ 

 فجكة التكقوات في المراجوة.

41.8% 23.6% 21.8% 5.5% 7.3% 3.87 1.23 

مجمس اإلدارة بالمصارؼ التجارية  التزاـ
الميبية بالمواممػة المتسػاكية لكػؿ فسػة مػف 
فسػػات المسػػاهميف كبطريقػػة عادلػػة يمكػػف 
خف يسػػػاهـ فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات 

 في المراجوة.

36.4% 23.6% 21.8% 9.1% 9.1% 3.69 1.30 

حػػػػػػػػػػػرص مجمػػػػػػػػػػػس اإلدارة بالمصػػػػػػػػػػػارؼ 
التجارية الميبية عمى الومؿ ضمف ذطػة 

يجية شػػػػػػاممة لئلشػػػػػػراؼ كالرقابػػػػػػة إسػػػػػػترات
يمكػػػػػػف خف يسػػػػػػاهـ فػػػػػػي تضػػػػػػييؽ فجػػػػػػكة 

 التكقوات في المراجوة.

41.8% 25.5% 18.2% 5.5% 9.1% 3.85 1.28 

التزاـ مجمس اإلدارة بالومؿ عمى تحقيػؽ 
القػػػػػدر الػػػػػبلـز لممسػػػػػاهلة كالمتابوػػػػػة مػػػػػف 
ذػػبلؿ تظػػاـ فوػػاؿ يمكػػف خف يسػػاهـ فػػي 

 تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة.

36.4% 30.9% 14.5% 9.1% 9.1% 3.76 1.29 

حرص المصارؼ التجارية الميبيػة  عمػى 
اإلفصػػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػبلحيات المجػػػػػػػػػاف 
جػػػػراهات  المتبثقػػػػة عػػػػف مجمػػػػس اإلدارة كاي
عممها يمكف خف يساهـ في تضييؽ فجكة 

 التكقوات في المراجوة.

34.5% 27.3% 20% 10.9% 7.3% 3.71 1.26 
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تجارية التزاـ مجمس اإلدارة بالمصارؼ ال
الميبيػػػػػة  بتػػػػػكفير تظػػػػػاـ رسػػػػػمي يتصػػػػػؼ 
بالشػػػػػػػفافية لومميػػػػػػػات ترشػػػػػػػي  كاتتذػػػػػػػاب 
خعضػػاه مجمػػس اإلدارة يمكػػف خف يسػػاهـ 
فػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػييؽ فجػػػػػػػػػكة التكقوػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي 

 المراجوة.

36.4% 18.2% 20% 5.5% 20% 3.45 1.53 

التزاـ خعضاه مجمػس اإلدارة بالمصػارؼ 
التجاريػػػػػػػػػػػة الميبيػػػػػػػػػػػة  بمراعػػػػػػػػػػػاة جميػػػػػػػػػػػ  

سػػاس مػػف المومكمػػات المسػػاهميف عمػػى خ
الكافيػػة كبػػذؿ الوتايػػة الكافيػػة بمػػا يحقػػؽ 
خفضػػػػػػػؿ مصػػػػػػػمحة لممسػػػػػػػاهميف بطريقػػػػػػػة 
عادلة يمكف خف يساهـ في تضييؽ فجكة 

 التكقوات في المراجوة.

40% 14.5% 21.8% 10.9% 12.7% 3.58 1.44 

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى 
تكميػػؼ عػػدد مػػف خعضػػاه مجمػػس اإلدارة 

ارسػػػػػة الحكػػػػػـ المسػػػػػتقؿ مػػػػػف الذػػػػػارج لمم
لمسػػسكلية ضػػماف تزاهػػة التقػػارير الماليػػة 
يمكػػػػػػف خف يسػػػػػػاهـ فػػػػػػي تضػػػػػػييؽ فجػػػػػػكة 

 التكقوات في المراجوة.

27.3% 29.1% 18.2% 14.5% 10.9% 3.47 1.33 

حرص المصارؼ التجارية الميبيػة  عمػى 
تقػػػػػػػػػديـ كافػػػػػػػػػة المومكمػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػحيحة 
لمجمػػػػػػػس اإلدارة فػػػػػػػي الكقػػػػػػػت المتاسػػػػػػػب 

ي تضػػػػػػييؽ فجػػػػػػكة يمكػػػػػػف خف يسػػػػػػاهـ فػػػػػػ
 التكقوات في المراجوة .

54.5% 14.5% 9.1% 9.1% 12.7% 3.89 1.47 

  3.70      المتوسط العام
 1.35       المعياري االنحراف
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 المبحث الثاني                                     

 واختبار الفرضيات االستنتاجيالتحميل اإلحصائي 

المبحػػػث األكؿ مػػػف هػػػذا الفصػػػؿ تػػػـ التكصػػػؿ إلػػػى تتػػػاسج  بوػػػد القيػػػاـ بالتحميػػػؿ الكصػػػفي فػػػي

مبدسيػػػة حػػػكؿ مسػػػاهمة كػػػؿ مبػػػدخ مػػػف مبػػػادئ حككمػػػة الشػػػركات فػػػي تضػػػييؽ فجػػػكة التكقوػػػات فػػػي 

 المراجوة.

إال خف تومػػيـ التتػػاسج ال يتػػأتى إال بوػػد التحقػػؽ مػػف كػػكف اتجاهػػات المشػػاركيف فػػي الدراسػػة 

 .هدراسة ذات داللة إحصاسية مف عدمحكؿ فرضيات ال

لػػذلؾ فػػإف هػػذا المبحػػث يتتػػاكؿ اذتبػػار الفرضػػيات إحصػػاسيان، حيػػث يػػتـ اسػػتذداـ االذتبػػار 

 .فيلتوزيز تتاسج التحميؿ الكص (T – testاإلحصاسي )

كمػا يتتػػاكؿ اذتبػػار الفػػركؽ بػػيف الفسػػات المشػاركة فػػي الدراسػػة لمتوػػرؼ عمػػا إذا كاتػػت هتػػاؾ 

تـ ذلػػؾ مػػف ذػػبلؿ ة حػػكؿ مشػػكمة الدراسػػة، كيػػاذتبلفػػات جكهريػػة بػػيف الفسػػات المشػػاركة فػػي الدراسػػ

 :الفرعيف التالييف

 .اذتبار فرضيات الدراسة: الفرع األول

 .فسات الدراسة : اذتبار الفركؽ بيفالفرع الثاني

 :اختبار فرضيات الدراسة1.2.4  

يتتػػػاكؿ هػػػذا الفػػػرع اذتبػػػار فرضػػػيات الدراسػػػة إحصػػػاسيان، كتقػػػكـ هػػػذه الدراسػػػة عمػػػى فرضػػػية 

 :س فرضيات فرعية عمى التحك التالية كذمرسيسية كاحد
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 الفرضية الرئيسية:  -

إف تطبيػػػؽ مبػػػادئ حككمػػػة الشػػػركات فػػػي المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػػه دكر إيجػػػابي فػػػي "

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 :صياغة الفرضيات الفرعية التالية كالذتبار الفرضية الرسيسية لمدراسة تـ

 :ولىالفرضية الفرعية األ  -

إف تطبيؽ مبدخ حماية حقكؽ المساهميف في المصارؼ التجارية الميبية له دكر إيجابي فػي "

 ."راجوةتضييؽ فجكة التكقوات في الم

 :الفرضية الفرعية الثانية -

إف تطبيؽ مبدخ المواممة الوادلػة كالمتسػاكية بػيف جميػ  المسػاهميف فػي المصػارؼ التجاريػة "

 ."ؽ فجكة التكقوات في المراجوةتضييالميبية له دكر إيجابي في 

 :الفرضية الفرعية الثالثة -

لػه دكر إيجػابي فػي  ال  فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػةإف تطبيؽ مبدخ دكر خصحاب المص"

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 الفرضية الفرعية الرابعة: -

دكر إيجػػػابي فػػػي إف تطبيػػػؽ مبػػػدخ اإلفصػػػاح كالشػػػفافية فػػػي المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػػه "

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 الفرضية الفرعية الخامسة:  -

إف تطبيؽ مبدخ مسؤكليات مجمس اإلدارة في المصارؼ التجارية الميبية له دكر إيجابي في "

 .تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة"

 



 032  

 يمة كاألتي: كالذتبار الفرضية الرسيسية تـ صياغتها في شكؿ فرضية صفرية كفرضية بد

 :H0 الفرضية الصفرية   -

إف تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات في المصارؼ التجارية الميبية ليس له دكر إيجابي في " 

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 :H1 الفرضية البديمة -

إف تطبيػػػؽ مبػػػادئ حككمػػػة الشػػػركات فػػػي المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػػه دكر إيجػػػابي فػػػي "

 ."لتكقوات في المراجوةتضييؽ فجكة ا

 :لفرضية البديمة إحصاسيان كما يميكيمكف التوبير عف الفرضية الصفرية كا

 H0 : µ ≤ 3     الفرضية الصفرية                  

 H1 : µ ˃ 3الفرضية البديمة                         

 :مياذتبار الفرضيات الفرعية كما يكتـ اذتبار الفرضية الرسيسية عف طريؽ 

 :اختبار الفرضية الفرعية األولى   1.1.2.4

 :صفرية كبديمة الذتبارها كما يمي تـ صياغة الفرعية األكلى في صكرة

 H0 1الفرضية الصفرية  -

إف تطبيػػػؽ مبػػػدخ حمايػػػة حقػػػكؽ المسػػػاهميف فػػػي المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػػيس لػػػه دكر "

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةإيجابي في 

 H1 1البديمة  الفرضية -

له دكر إيجابي فػي  ميف في المصارؼ التجارية الميبيةإف تطبيؽ مبدخ حماية حقكؽ المساه"

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة
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 :إحصاسيان 

      H01: µ ≤ 3الفرضية الصفرية             

 H11: µ ˃ 3الفرضية البديمة                    

( تبػػيف رفػػض 15 – 4احػػدة كمػػا هػػك مكضػػ  بالجػػدكؿ رقػػـ )لويتػػة ك ( T) كبتطبيػػؽ اذتبػػار

              الفرضػػػػػػية الصػػػػػػفرية لصػػػػػػال  الفرضػػػػػػية البديمػػػػػػة، كذلػػػػػػؾ ألف القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة المتػػػػػػاظرة لقيمػػػػػػة

(T=7.44)  خكبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة  3.45المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي %، كخف 5خقػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػتكل الموتكيػػػػػة

يػدؿ عمػى خف مبػدخ حمايػة حقػكؽ المسػاهميف لػه كهػذا ( تقػاط 3كسط الفرضي لمقيػاس ليكػرت )المت

 . تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةدكر إيجابي في 

 (05 – 2الجدكؿ رقـ )

 (One sample T- testتتاسج اذتبار الفرضية الفرعية األكلى لمدراسة )

الفرعية  الفرضية
 األكلى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
جة الدر  Tقيمة  الفرضي

 المعيارية
3.49 1.45 3.00 7.445 0.000 

 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  2.1.2.4

 الذتبار الفرضية الفرعية الثاتية تـ صياغتها في صكرتها الصفرية كالبديمة كاألتي:   

  H02:  الفرضية الصفرية -

التجاريػة الميبيػة  فػي المصػارؼ لوادلة كالمتساكية بػيف المسػاهميفإف تطبيؽ مبدخ المواممة ا"

 ".تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةليس له دكر إيجابي في 
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 :H12 الفرضية البديمة -

إف تطبيؽ مبدخ المواممة الوادلة كالمتساكية بػيف المسػاهميف فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة "

 ."تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةله دكر إيجابي في 

 :ر عتها إحصاسيان كتـ التوبي

 H02: µ ≤ 3الفرضية الصفرية                        

 H12 : µ ˃ 3الفرضية البديمة                          

خقػػػػؿ مػػػػف  0.000( تبػػػػيف خف القيمػػػػة  االحتماليػػػػة   16 – 4كمػػػػف ذػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ ) 

خكبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة  3.47المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي ك  ((T=6.584%، كخف قيمػػػػػة 5مسػػػػػتكل الموتكيػػػػػة 

كبػػػػذلؾ تػػػػرفض الفرضػػػػية الصػػػػفرية لصػػػػال  الفرضػػػػية البديمػػػػة، خم خف مبػػػػدخ  3سػػػػط الفرضػػػػي المتك 

المواممة الوادلػة كالمتسػاكية لجميػ  المسػاهميف فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة لػه دكر إيجػابي فػي 

 .                              تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 (16 – 4لجدكؿ رقـ )ا                              

 (One –sample T- testتتاسج اذتبار الفرضية الفرعية الثاتية )

الفرضية الفرعية 
 الثاتية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الدرجة  Tقيمة  الفرضي

 المعيارية
3.47 1.41 3.00 6.584 0.000 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة   3.1.2.4

 :صكرتها الصفرية كالبديمة كاآلتي ذتبار الفرضية الفرعية الثالثة تـ صياغتها فيال

   H03 :الفرضية الصفرية -

إف تطبيؽ مبدخ دكر خصحاب المصال  في المصارؼ التجارية الميبية ليس له دكر إيجػابي "

 ".تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةفي 

  :H13  الفرضية البديمة -

تضػييؽ المصال  في المصارؼ التجارية الميبية له دكر إيجػابي فػي  إف مبدخ دكر خصحاب"

 ".فجكة التكقوات في المراجوة

 :كقد تـ التوبير عتها إحصاسيان 

    H03 : µ ≤ 3الفرضية الصفرية                    

  H13 : µ ˃ 3الفرضية البديمة                      

كاتت خقػؿ مػف مسػتكل  P – value = 0.000( تبيف خف17 – 4كمف ذبلؿ الجدكؿ رقـ )

كهػي خكبػر مػف  3.69كبمػػت قيمػة المتكسػط الحسػابي   T = 10.313%، كخف قيمػة5الموتكيػة 

، كبالتػػالي تػػرفض الفرضػػية الصػػفرية لصػػال  الفرضػػية البديمػػة، خم خف 3قيمػػة المتكسػػط الفرضػػي 

 .                                وات في المراجوةفجكة التكق تطبيؽ مبدخ دكر خصحاب المصال  له دكر إيجابي في تضييؽ

 (07– 2الجدكؿ رقـ ) 
 (One - sample  T-testتتاسج اذتبار الفرضية الفرعية الثالثة )

الفرضية 
 الفرعية الثالثة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الدرجة  Tقيمة  الفرضي

 المعيارية
3.69 1.31 3.00 10.313 0.000 
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 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:    4.1.2.4

 :صكرتها الصفرية كالبديمة كاآلتي الذتبار الفرضية الفرعية الرابوة تـ صياغتها في

 :H04الفرضية الصفرية  -

إف تطبيؽ مبدخ اإلفصاح كالشفافية في المصارؼ التجارية الميبية ليس له دكر إيجابي في " 

 .جوة"تضييؽ فجكة التكقوات في المرا

 :H14الفرضية البديمة  -

إف تطبيػػؽ مبػػػدخ اإلفصػػاح كالشػػػفافية فػػػي المصػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػه دكر إيجػػػابي فػػػي " 

 ". تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة

 :ـ التوبير عتها إحصاسيان كما يميكقد ت

 H˳4: µ ≤ 3الفرضية الصفرية                      

 H₁4: µ ˃ 3          الفرضية البديمة              

كاتػت خقػؿ   P – value = 0.000( تبػيف خف قيمػة18– 4كمػف ذػبلؿ التظػر إلػى الجػدكؿ رقػـ )

كهػي  3.59، كمػا خف قيمػة المتكسػط الحسػابي  T = 9.26%، كخف قيمػة5مػف مسػتكل الموتكيػة 

ديمػة، ، كبالتػالي تػرفض الفرضػية الصػفرية لصػال  الفرضػية الب3خكبر مف قيمة المتكسػط الفرضػي 

تضػييؽ خم خف تطبيؽ مبدخ اإلفصاح كالشفافية في المصارؼ التجاريػة الميبيػة لػه دكر إيجػابي فػي 

 . فجكة التكقوات في المراجوة

 (08 – 2الجدكؿ رقـ )
 ( One – sample T-testتتاسج اذتبار الفرضية الفرعية الرابوة )

الفرضية الفرعية 
 الرابوة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

المتوسط 
الدرجة  Tقيمة  الفرضي

 المعيارية
3.59 1.34 3.00 9.26 0.000 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة   5.1.2.4

 :فرية كالبديمة كاآلتيالذتبار الفرضية الفرعية الذامسة تـ صياغتها في صكرتها الص

 :H05الفرضية الصفرية  -

صػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة لػػػيس لػػػه دكر إف تطبيػػػؽ مبػػػدخ مسػػػؤكليات مجمػػػس اإلدارة فػػػي الم" 

 ".تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةإيجابي في 

 : H15الفرضية البديمة  -

إف تطبيؽ مبدخ مسؤكليات مجمس اإلدارة في المصارؼ التجارية الميبية له دكر إيجابي في "

 .تضييؽ فجكة التكقوات في المراجوة"

 :كقد تـ التوبير عتها إحصاسيان 

 H05: µ ≤ 3فرية                         الفرضية الص

  3µ˃:H₁5   ضية البديمة                        الفر 

كهػي خقػؿ مػف P – value =0.000( خف قيمػة 19 – 4كيتضػ  مػف ذػبلؿ الجػدكؿ رقػـ )

، 3كهػي خكبػر مػف المتكسػط الفرضػي  3.70%، كخف قيمػة المتكسػط الحسػابي 5مستكل الموتكيػة 

، كبػذلؾ تػرفض الفرضػية الصػػفرية لصػال  الفرضػية البديمػة، خم خف مبػػدخ (T =11.52)كخف قيمػة 

مسؤكليات مجمس اإلدارة في المصارؼ التجارية الميبية له دكر إيجابي في تضييؽ فجكة التكقوات 

                                    .في المراجوة

 (09 – 2الجدكؿ رقـ )
 ( One – sample T-testذامسة )تتاسج اذتبار الفرضية الفرعية ال

الفرضية الفرعية 
 الذامسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الدرجة  Tقيمة  الفرضي

 المعيارية
3.70 1.35 3.00 11.52 0.000 



 021  

كمف ذبلؿ تتاسج اذتبار الفرضيات الفرعية، يتـ الكصكؿ إلى رفػض الفرضػية الصػفرية لمفرضػية  

تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة كالتي تتص عمى " سية لمدراسةالرسي

" لصػػال  الفرضػػية البديمػػة، خم خف تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػةلػػيس لػػه دكر إيجػػابي فػػي 

ضػػييؽ فجػػكة تطبيػؽ مبػػادئ حككمػػة الشػركات فػػي المصػػارؼ التجاريػة الميبيػػة لػػه دكر إيجػابي فػػي ت

                         .التكقوات في المراجوة

 (20 – 4الجدكؿ رقـ )

 تتاسج اذتبار الفرضيات الفرعية لمدراسة

 النتيجة P - value α الفرضية

 H0رفض1.1111.15 الفرضية الفرعية األكلى 

H0 رفض1.1111.15 الفرضية الفرعية الثاتية

H0 رفض1.1111.15 الفرضية الفرعية الثالثة

H0رفض1.1111.15 ية الرابوةالفرضية الفرع

H0رفض1.1111.15 الفرضية الفرعية الذامسة

 

   :اختبار الفروق بين فئات عينة الدراسة حول مشكمة الدراسة2.2.4   

يهػػػػدؼ هػػػػذا الجاتػػػػب إلػػػػى اذتبػػػػار مػػػػدل كجػػػػكد فركقػػػػات جكهريػػػػة بػػػػيف إجابػػػػات المػػػػراجويف 

جاريػػػة الميبيػػػة حػػػكؿ مػػػدل مسػػػاهمة مبػػػادئ الذػػػارجييف، كالمػػػراجويف الػػػداذمييف فػػػي المصػػػارؼ الت

 .فجكة التكقوات في مهتة المراجوة حككمة الشركات في تضييؽ
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  t(، كاذتبػارONE WAY ANOVAكقػد تػـ اسػتذداـ اذتبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم )

إلػى خف الفػرؽ  (H0لمفركؽ بػيف متكسػطات عيتتػيف مسػتقمتيف الذتبػار ذلػؾ، كيشػير فػرض الوػدـ )

( يساكم ( كالمجتم  الثاتي )المراجويف الداذمييفجتم  األكؿ )المراجويف الذارجييفمبيف متكسط ال

بػيف آراه  %5صفر، بموتى خته ال تكجد فركؽ جكهرية ذات داللة إحصػاسية عتػد مسػتكل موتكيػة 

 .لمشاركيف توزل إلى كظيفة المشارؾا

 :ر عته إحصاسيان عمى التحك التاليكيوب

 8H0 : µ1= µ            الفرضية الصفرية          

المػراجويف الفرؽ بػيف متكسػط المجتمػ  األكؿ )إلى خف  (H1في حيف يشير الفرض البديؿ )

( ال يسػػػاكم صػػػفر، بموتػػػى ختػػػه تكجػػػد فػػػركؽ الػػػداذمييف المػػػراجويفكالمجتمػػػ  الثػػػاتي )الذػػػارجييف(، 

لػػػى كظيفػػػة % بػػػيف آراه المشػػػاركيف توػػػزل إ5جكهريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػاسية عتػػػد مسػػػتكل موتكيػػػة 

 :ر عته إحصاسيان عمى التحك التاليالمشارؾ، كيوب

 8µ µ1:H1        لفرضية البديمة                 ا

( تتػػػػاسج اذتبػػػػارات موتكيػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيف إجابػػػػات المػػػػراجويف 21– 4كيبػػػػيف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )

اكر الذػػػػارجييف، كالمػػػػراجويف الػػػػداذمييف بالمصػػػػارؼ التجاريػػػػة، كذلػػػػؾ حسػػػػب كػػػػؿ محػػػػكر مػػػػف محػػػػ

الدراسػػة، كالػػذم يتضػػ  مػػف ذبللػػه كجػػكد فركقػػات جكهريػػة بػػيف إجابػػات المشػػاركيف توػػزل لكظيفػػة 

% مما يدؿ 5خقؿ مف مستكل الموتكية  (P – valueالمشارؾ، كذلؾ ألف جمي  القيـ االحتمالية )

كة عمػػى كجػػكد فركقػػات ذات داللػػة إحصػػاسية حػػكؿ دكر مبػػادئ حككمػػة الشػػركات فػػي تضػػييؽ فجػػ

فػػض فػػرض الوػػدـ لصػػػال  % كبالتػػالي ر 5عتػػد مسػػتكل داللػػة  ،وػػزل لكظيفػػة المشػػارؾالتكقوػػات ت

 . الفرض البديؿ
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 (80– 2الجدكؿ رقـ ) 
 (ONE WAY ANOVAتتاسج تحميؿ التبايف األحادم )

 لمفركؽ بيف المتكسطات حسب متػير الكظيفة 

القيمة  αقيمة  محور الدراسة
 النتيجة ليةاالحتما

مسػػػػاهمة مبػػػػدخ حمايػػػػة حقػػػػكؽ المسػػػػاهميف فػػػػي 
 المصارؼ التجارية في تضييؽ فجكة التكقوات

0.05 0.001 
 (H1عػػدـ رفػػض)

 (H0كرفض )
مساهمة مبػدخ المواممػة الوادلػة بػيف المسػاهميف 
فػػػػػي المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة فػػػػػي تضػػػػػييؽ فجػػػػػكة 

 التكقوات
0.05 0.000 

 (H1عدـ رفض)
 (H0كرفض )

كر خصػػػػػػحاب المصػػػػػػال  فػػػػػػي مسػػػػػػاهمة مبػػػػػػدخ د
 0.001 0.05 المصارؼ التجارية في تضييؽ فجكة التكقوات

 (H1عدـ رفض)
 (H0كرفض )

مسػػػػػػػػػػاهمة مبػػػػػػػػػػدخ اإلفصػػػػػػػػػػاح كالشػػػػػػػػػػفافية فػػػػػػػػػػي 
 المصارؼ التجارية في تضييؽ فجكة التكقوات

 (H1عدـ رفض) 0.001 0.05
 (H0كرفض )

مسػػػػاهمة مبػػػػدخ مسػػػػؤكليات مجمػػػػس اإلدارة فػػػػي 
 ي تضييؽ فجكة التكقواتالمصارؼ التجارية ف

 (H1عدـ رفض) 0.008 0.05
 (H0كرفض )

 

لمفركؽ بيف متكسطات عيتتيف مستقمتيف حسب  T( اذتبار 88 - 2كيكض  الجدكؿ رقـ ) 

متػير الكظيفة، كيتضػ  مػف الجػدكؿ خف هتػاؾ اذتبلفػات بػيف مفػردات الدراسػة فيمػا يتومػؽ بكجهػة 

 ( ممػػا1.15لقػػيـ االحتماليػػة لبلذتبػػار خقػػؿ مػػف )تظػػرهـ حػػكؿ محػػاكر الدراسػػة، حيػػث كاتػػت جميػػ  ا

مبػادئ حككمػة الشػركات  المشاركيف في الدراسػة حػكؿ مسػاهمةيدؿ عمى كجكد فركؽ بيف إجابات 

فض فػػرض فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة فػػي تضػػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي المراجوػػة كبالتػػالي تػػر 

 .الودـ لصال  الفرض البديؿ
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 (22 – 4لجدكؿ رقـ )ا
 لمفركؽ بيف متكسطات عيتتيف مستقمتيف حكؿ مساهمة tسج اذتبار تتا

 مبادئ حككمة الشركات في تضييؽ فجكة التكقوات حسب متػير الكظيفة 
القيمة 
االنحراف  Tقيمة   االحتمالية

 المعياري
المتوسط 
 محور الدراسة الحسابي

0 4.228 
1.25037 2.9283 

مراج  
 داذمي

اهميف فػػػػػي مسػػػػاهمة مبػػػػػدخ حمايػػػػػة حقػػػػػكؽ المسػػػػػ
فجػكة  ؽكبالتضػييالمصارؼ التجارية الميبيػة فػي 

 التكقوات في المراجوة
0.90464 4.2083 

مراج  
 ذارجي

0 5.032 
1.04616 2.8848 

مراج  
 داذمي

مسػػاهمة مبػػدخ المواممػػة الوادلػػة بػػيف المسػػاهميف 
في المصارؼ التجارية الميبية في تضػييؽ فجػكة 

 التكقوات في المراجوة
0.0984 4.2321 

مراج  
 ذارجي

0 4.257 
1.0273 3.1982 

مراج  
 داذمي

مسػػػػػػػاهمة مبػػػػػػػدخ دكر خصػػػػػػػحاب المصػػػػػػػال  فػػػػػػػي 
المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة فػػػػي تضػػػػييؽ فجػػػػكة 

 التكقوات في المراجوة
0.8909 4.3214 

مراج  
 ذارجي

0 4.224 
0.95194 3.1169 

مراج  
 داذمي

 
مساهمة مبدخ اإلفصاح كالشفافية في المصػارؼ 
التجاريػة الميبيػػة فػػي تضػييؽ فجػػكة التكقوػػات فػػي 

 4.2083 0.94816 المراجوة
مراج  
 ذارجي

0.001 3.393 
1.13319 3.2545 

مراج  
 داذمي

مسػػػػػاهمة مبػػػػػدخ مسػػػػػؤكليات مجمػػػػػس اإلدارة فػػػػػي 
المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة فػػػػي تضػػػػييؽ فجػػػػكة 

 التكقوات في المراجوة
1.06523 4.2731 

مراج  
 ذارجي

0 4.523 
1.01114 3.158 

مراج  
 داذمي

مسػػػاهمة تطبيػػػؽ مبػػػادئ حككمػػػة الشػػػركات فػػػي 
 المصارؼ التجارية الميبية فػي تضػييؽ فجػكة تتػا

 التكقوات في المراجوة
0.92324 4.3558 

مراج  
 ذارجي
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 المقدمة:  1.5

يستورض هذا الفصؿ خهـ التتاسج الرسيسية كالفرعية التي تكصمت إليهػا الدراسػة اسػتتادان إلػى 

تتػػاسج تحميػػؿ البياتػػات كصػػفيان، كتتػػاسج اذتبػػار فرضػػيات الدراسػػة، كتتػػاسج اذتبػػار الفػػركؽ بػػيف آراه 

السػػابؽ كالتػػي مػػف  فسػػات عيتػػة الدراسػػة حػػكؿ مشػػكمة الدراسػػة التػػي تػػـ التكصػػؿ إليهػػا فػػي الفصػػؿ

 ذبللهػػا تػػـ التكصػػؿ إلػػى التتػػاسج الػػكاردة فػػي هػػذا الفصػػؿ، كمػػا يسػػتورض مجمكعػػة مػػف التكصػػيات

 .استتادان إلى تتاسج هذه الدراسة

 :النتائج   2.5 

 :إلى التتاسج التالية مف ذبلؿ التحميبلت التظرية كالوممية لمدراسة تـ التكصؿ

اجويف الػػػداذمييف عمػػػى خف تطبيػػػؽ مبػػػادئ حككمػػػة اتفقػػػت آراه المػػػراجويف الذػػػارجييف كالمػػػر  .1

 .ضييؽ فجكة التكقوات في المراجوةالشركات يساهـ بشكؿ إيجابي في ت

بيتت الدراسة إف تطبيؽ مبدخ حماية حقكؽ المساهميف في المصارؼ التجارية الميبية يساهـ  .2

 :جكة التكقوات كذلؾ مف ذبلؿفي تضييؽ ف

صػػػػكؿ المسػػػػاهميف عمػػػػى المومكمػػػػات الذاصػػػػة حػػػرص المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة عمػػػػى ح -

ت عمػى التظػاـ األساسػي بالمصرؼ بصفة دكرية كمتتظمة كالمشػاركة فػي إجػراه خيػة توػديبل

 .في المصرؼ

ت تقػػديـ إدارة المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة لممسػػاهميف مومكمػػات جيػػدة ككافيػػة عػػف اجتماعػػا -

 .الجموية الوامة كالمشاركة فيها

الميبية لممساهميف المتاخ المتاسب لمساهلة مجمس اإلدارة كاقتراح تكفير المصارؼ التجارية  -

 .مف االطبلع عمى إجراهات اإلفصاح الحمكؿ المتاسبة كتمكيتهـ
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المسػػػػاهميف ارض بػػػػيف اإلدارة ك حػػػػرص المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة عمػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد توػػػػ -

 .ة في اتتذاب خعضاه مجمس اإلدارةكتمكيتهـ مف المشارك

ف تطبيػػؽ مبػػدخ المواممػػة الوادلػػة كالمتسػػاكية بػػيف المسػػاهميف تسػػاهـ فػػي خكضػػحت الدراسػػة خ .3

 :تكقوات في المراجوة كذلؾ مف ذبلؿتضييؽ فجكة ال

حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة عمػػػى مواممػػػة جميػػػ  المسػػػاهميف فػػػي المصػػػرؼ مواممػػػة  -

 .كالمساكاة بيتهـ في حقكؽ التصكيتمتكافسة 

تػكفير إجػراهات تسػم  بإعطػاه المومكمػات الداذميػة حرص المصارؼ التجارية الميبيػة عمػى  -

المطموػػيف لكافػػة المسػػاهميف، كحمايػػة حقػػكؽ األقميػػة  مػػتهـ مػػف االتجػػار خك التػػداكؿ لحسػػاب 

 .عمى المومكمات الداذمية

اهتمػػاـ المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة بحصػػكؿ المسػػاهميف عمػػى مومكمػػات قبػػؿ شػػراه األسػػهـ  -

 .اهميف مف استػبلؿ كبار المساهميفالمسلكافة فسات األسهـ، كحماية صػار 

 .حرص المصارؼ التجارية الميبية عمى اإلفصاح عف المصال  الذاصة بمجمس اإلدارة -

بيتت الدراسة خف تطبيؽ مبدخ دكر خصحاب المصال  فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة يسػاهـ  .4

 :تكقوات في المراجوة كذلؾ مف ذبلؿفي تضييؽ فجكة ال

ريػػػػة الميبيػػػػة عمػػػػى تسػػػػهيؿ مهػػػػاـ خصػػػػحاب المصػػػػال  كفقػػػػان ألحكػػػػاـ حػػػػرص المصػػػػارؼ التجا -

القػػػاتكف، كااللتػػػزاـ بالقػػػاتكف الػػػذم يكفػػػؿ حػػػؽ التوػػػكيض ألصػػػحاب المصػػػال  عتػػػد اتتهػػػاؾ 

 حقكقهـ.

حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة عمػػػى كجػػػكد آليػػػة عمػػػؿ فوالػػػة بػػػيف خصػػػحاب المصػػػال   -

مشػػػاركة  ومػػػؿ عمػػػى تطػػػكير آليػػػاتالمصػػػرؼ، كال كمجمػػػس اإلدارة لتػػػكفير دعػػػاسـ اسػػػتمرارية
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، كػذلؾ كجػكد آليػات تسػم  ألصػحاب المصػال  االتصػاؿ األداهجمي  الوامميف فػي تحسػيف 

 .فهـ تجاه التصرفات غير القاتكتيةبمجمس اإلدارة لمتوبير عف مذاك 

حػػػرص المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة عمػػػى االتصػػػاؿ مػػػ  خصػػػحاب المصػػػال  إليجػػػاد طػػػرؽ    -

 .ماؿ الذارجي كالداذمي إلى المصرؼس المذتمفة لتأميف تدفؽ رخ

خكضحت الدراسة خف تطبيؽ مبدخ اإلفصػاح كالشػفافية فػي المصػارؼ التجاريػة الميبيػة يسػاهـ  .5

 :تكقوات في المراجوة كذلؾ مف ذبلؿفي تضييؽ فجكة ال

حػػرص المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى كجػػكد موػػايير جيػػدة إلعػػداد المومكمػػات كاإلفصػػاح  -

 .الومميات المالية كتتاسج األعماؿعف جمي   عتها، كاإلفصاح

اهتمػػػاـ المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة بتػػػكفير إفصػػػاح يسػػػاعد عمػػػى اجتػػػذاب رؤكس األمػػػكاؿ  -

 .فصاح عف عكامؿ المذاطر المتكقوةكالحفاظ حقكؽ المساهميف، كاإل

التػػػػزاـ المصػػػػارؼ التجاريػػػػة الميبيػػػػة باإلفصػػػػاح عػػػػف كيفيػػػػة اذتيػػػػار خعضػػػػاه مجمػػػػس اإلدارة  -

 .فصاح عف الممارسات غير األذبلقيةمدراه التتفيذييف، كاإلكال

خكضػػحت الدراسػػة خف تطبيػػؽ مبػػدخ مسػػؤكليات مجمػػس اإلدارة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة  .6

 :كذلؾ مف ذبلؿ اآلتييساهـ بشكؿ إيجابي في تضييؽ فجكة في المراجوة 

ومميػػات اتتذػػاب كترشػػػي  التػػزاـ المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػػة بكجػػكد قكاعػػد كقػػكاتيف متظمػػػة ل -

 .مجمس اإلدارة كخداه

حػػػػرص المصػػػػرؼ عمػػػػى اإلفصػػػػاح عػػػػف صػػػػبلحيات المجػػػػاف المتبثقػػػػة عػػػػف مجمػػػػس اإلدارة  -

جراهات عممها، كختها تقدـ المومكمات الصحيحة لمجمس اإلدارة في الكقت   .المتاسبكاي

ايػػػػة التػػػػزاـ مجمػػػػس اإلدارة بحصػػػػكؿ جميػػػػ  المسػػػػاهميف عمػػػػى المومكمػػػػات الكافيػػػػة كبػػػػذؿ الوت -

 .ة بما يحقؽ خفضؿ مصمحة لممساهميفالمهتية الكافي
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حػػرص مجمػػس اإلدارة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة عمػػى الومػػؿ ضػػمف ذطػػة إسػػتراتيجية  -

هلة كالمتابوػػة مػػف ذػػبلؿ شػػاممة لئلشػػراؼ كالرقابػػة، كالومػػؿ عمػػى تحقيػػؽ القػػدر الػػبلـز لممسػػا

 .تظاـ فواؿ

 :التوصيات   3.5

 :ج السابقة تكصي الدراسة باآلتيسمف ذبلؿ التحميؿ كالتتا

خف يػػػتـ كضػػػ  السحػػػة تضػػػمف التػػػزاـ مػػػف قبػػػؿ المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة بقكاعػػػد حككمػػػة  .1

الشركات عمى خف يتـ تقييمها مف قبؿ هيسة ذاصػة مػف سػكؽ األكراؽ الماليػة، كخف تتضػمف 

لجػاف هذه البلسحة ضركرة كجكد لجاف المراجوة كالتوكيضات كالترشػيحات، ذلػؾ ألف كجػكد 

 .لتزامه بموايير المراجوة الدكليةالمراجوة تؤثر عمى استقبلؿ المراج  كا

تأهيػػؿ خعضػػاه مجػػالس اإلدارة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة مهتيػػان لتمكيػػتهـ مػػف ممارسػػة الحكػػـ  .2

 .اف تزاهة القكاسـ الماليةالمستقؿ لضم

موالجػة خكجػه  تـضركرة إعادة التظر في القػكاتيف كالتشػريوات المتظمػة لمهتػة المراجوػة، كيػ .3

 .التقص كالقصكر فيها

ضركرة تكعية المجتم  بكاجبات المراج  الذارجي عمى خساس فهػـ كاضػ  لطبيوػة كخهػداؼ  .4

 بيتهـ. كتطكير سبؿ االتصاؿعممية المراجوة، 

ضػػػػركرة إقامػػػػة الػػػػدكرات التدريبيػػػػة كالمػػػػؤتمرات المهتيػػػػة كالومميػػػػة بػػػػػرض التوريػػػػؼ بمفهػػػػـك  .5

كات كمػػػا تفرضػػػه عمػػى مهتػػػة المراجوػػػة مػػف تحػػػديات جديػػػدة كمبػػادئ كآليػػػات  حككمػػػة الشػػر 

 المراج ، كالحد مف المتافسة غير الشريفة.استقبلؿ تتومؽ بضركرة تدعيـ 
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 :الكتبأواًل: 

دار المػريو لمتشػر،  ،"ارة مدذؿ لبتاه المهارات البحثيةطرؽ البحث في اإلد" ،اكما، سيكاراف -

2009. 

مكتبة الحرية لمتشػر ، الحككمة المؤسسية"، محمد عبدالفتاح" اهلل كارد كعشماكم،عطا ميؿ،ذ -

 .2008، مصر، القاهرة، كالتكزي 

 .2008، دار المريو لمتشر ،""المراجوة مدذؿ متكامؿ ،اريتز، الفيف كلكبؾ، جيمس -

األعمػاؿ مراجوة الحسابات كحككمة الشركات فػي بيسػة " ،شحاتة عمي، عبدالكهاب كشحاتة، -

 .2007، الدار الجاموية، اإلسكتدرية ،"الوربية كالدكؿ المواصرة

اتحػػاد المصػػارؼ  ،"رةحككمػػة الشػػركات كدكر مجمػػس اإلدا" ،، عػػدتاف بػػف حيػػدربػػف دركيػػش -

 .2007، الوربية

دراسػػػة  -حككمػػػة الشػػػركات كموالجػػػة الفسػػػاد المػػػالي كاإلدارم " ،سػػػميماف، محمػػػد مصػػػطفى -

 .2006، ر الجامويةالدا، اإلسكتدرية، مقارتة"

 .2003، الدار الجاموية ،"الدكلية كعكلمة خسكاؽ رخس الماؿ المراجوة" ،، خميف السيدلطفي -

 :المجالت والدورياتثانيًا: 

 –"فجػػكة التكقوػػات كمػػدل تأثرهػػا بػػبوض المتػيػػرات الشذصػػية  ،مؤيػػد محمػػد عمػػي، الفضػػؿ -

 .2012، كبرخكت، المجمة الوربية لممحاسبة ،دراسة ميداتية في الوراؽ"

آليات حككمة الشركات كدكرها في تضييؽ فجكة التكقوػات فػي " ،الحاج، فهيـ سمطاف محمد -

 - مػة الومػـك اإلتسػاتية كاالقتصػاديةمج ،"امػة السػكداتيةالمراجوة فػي الشػركات المسػاهمة الو

 .2012، يكليك، الودد األكؿ، جاموة السكداف لمومـك كالتكتكلكجيا
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قيػػاس خثػػر تطبيػػؽ آليػػات حككمػػة الشػػركات فػػي تضػػييؽ فجػػػكة " ،، مصػػطفى بهتسػػاكمتػػكير -

جاموػة عػيف  –المجمة الوممية لبلقتصاد كالتجػارة  ،"دراسة تطبيقية –وات في المراجوة التكق

 .2012يكليك، ، المجمد الثالث –الودد الثالث  –شمس 

خثػػػػر التكقوػػػػات غيػػػػر الموقكلػػػػة لمسػػػػتذدمي " ،دراغمػػػػة، زهػػػػراف محمػػػػد كعقػػػػؿ، سػػػػاهؿ محمػػػػد -

المجمػة الوربيػة لممحاسػبة يكليػك،  ،"فجكة تكقوات المراجوة في فمسطيف بياتات المالية عمىال

2011. 

دكر المراجػ  الذػارجي كالمتظمػات المهتيػة فػي الحػد مػف " ،لجػاؾمحمػد إبػراهيـ ا، حسب اهلل -

المجمػػػة الومميػػػة لمبحػػػكث ، "ة لػػػدعـ مصػػػداقية التقػػػارير الماليػػػةفجػػػكة تكقوػػػات تقريػػػر المراجوػػػ

  .2011 –الجزه الثاتي  –الودد الثالث ، سات التجاريةكالدرا

، مجمػة المتصػكر ،دكر موايير التدقيؽ في تقمػيص فجػكة التكقػ "" ،، عمر عمي كامؿالدكرم -

 .2010، ، الجزه األكؿ14الودد 

، الفصػؿ الثالػث، مجمػة المحاسػب المجػار ،""فجكة التكقوات فػي المراجوػة ،، تاصيؼفرحات -

 . 2009، 39الودد 

قكاعػػد الحككمػػة كتقيػػيـ دكرهػػا فػػي مكافحػػة ظػػاهرة الفسػػاد كالكقايػػة " ،، فيصػػؿ محمػػكدشػػكاكرةال -

مجمػػػػة جاموػػػػة دمشػػػػؽ لمومػػػػـك االقتصػػػػادية  ،"ردتيػػػػةمتػػػه فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاهمة الوامػػػػة األ

 .2009، الودد الثاتي – 25المجمد  - كالقاتكتية

ثرهػا عمػى جػكدة القػكاسـ دكر لجػاف المراجوػة فػي حككمػة الشػركات كخ" ،، مجدم محمػدسامي -

جاموػة  –تجػارة لمبحػكث الومميػة مجمػة كميػة ال ،"لمتشكرة في بيسػة األعمػاؿ المصػريةالمالية ا

 . 2009يكليك  – 46المجمد  2الودد  – ريةدسكتاإل
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التكامػػػػؿ بػػػػيف اآلليػػػػات المحاسػػػػبية كغيػػػػر المحاسػػػػبية لػػػػتظـ " ،، خحمػػػػد سػػػػويد قطػػػػبحسػػػػاتيف -

مجمػة كميػػة  ،"كقوػػات عػف القيمػة الوادلػة لممتشػأةفجػكة التكذفػض  األداهالحككمػة كخثػره عمػى 

 .2009، يتاير، 46المجمد ، الودد األكؿ، جاموة اإلسكتدرية –التجارة لمبحكث الوممية 

م   –دارة األرباح خثر جكدة المراجوة الذارجية عمى عمميات إ" ،عيسى، سمير كامؿ محمد -

( المجمد 2الودد )، جاموة اإلسكتدرية –ممية مجمة كمية التجارة لمبحكث الو ،"دراسة تطبيقية

 .2008، ( يكليك45)

مجمػػة جاموػػة  ،"ؽ فػػي األردفالذػػدمات االستشػػارية كخثرهػػا عمػػى حيػػاد المػػدق" ،، عصػػاـقػػريط -

 .2008 –الودد األكؿ  – 24المجمد  –دمشؽ لمومـك االقتصادية كالقاتكتية 

لممراجػػ  الذػػارجي فػػي تحسػػيف  مجػػاالت مسػػاهمة التػييػػر اإللزامػػي" ،، يكسػػؼ محمػػكدجربػػكع -

المجمػػد  –مجمػػة الجاموػػة اإلسػػبلمية  ،"راجوػػة كتوزيػػز مكضػػكعيته كاسػػتقبللهجػػكدة عمميػػة الم

 .2008يتاير ، الودد األكؿ –السادس عشر 

حالػػػػة  –ـ حككمػػػػة الشػػػػركات "لجػػػػاف المراجوػػػػة كأحػػػػد دعػػػػاس، عػػػػكض بػػػػف سػػػػبلمة، الرحيمػػػػي -

 .2008، 22مجمد  األكؿالودد ، كاإلدارةاالقتصاد  :، مجمة الممؾ عبدالوزيز"السوكدية

الوكامػؿ المحػددة لجػكدة كظيفػة المراجوػة الداذميػة فػي تحسػيف ، "سػمير كامػؿ محمػد، عيسى -

الوػػدد ، اإلسػػكتدريةجاموػػة  –مجمػػة كميػػة التجػػارة لمبحػػكث الومميػػة ، "جػػكدة حككمػػة الشػػركات

 .2008يتاير ، 1رقـ 

ة الداذميػػػػة سػػػػيف كفايػػػػة تظػػػػاـ الرقابػػػػ"دكر لجػػػػاف المراجوػػػػة فػػػػي تح ،، حسػػػػيف خحمػػػػددحػػػػدكح -

 24المجمػػد  –"، مجمػػة جاموػػة دمشػػؽ لمومػػـك االقتصػػادية كالقاتكتيػػة كفاعميتهػػا فػػي الشػػركات

 .2008 –الودد األكؿ 
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تضػييؽ فجػكة التكقوػات فػي دكرمويػار الوػرض كاإلفصػاح فػي " ،سمطاف بف عػايض، البقمي -

، دكريػػػة عمميػػػة محكمػػػة، وػػػة األزهػػػرجام، المجمػػػة الومميػػػة لقطػػػاع كميػػػات التجػػػارة، "المراجوػػػة

 .2007، الودد األكؿ

مكاتيػػة تطبيقهػػا عمػػى " ،حػػاـز، ظػػاهر كالذطيػػب، القشػػي - الحاكميػػة المؤسسػػية بػػيف المفهػػكـ كاي

المجمػد ، مجمة اربد لمبحكث الوممية ،"ركات المدرجة في األسكاؽ الماليةخرض الكاق  في الش

 . 2006، الودد األكؿ، الواشر

دراسػػة كاذتبػػار تػػأثير آليػػات حككمػػة الشػػركات عمػػى تضػػييؽ فجػػكة " ،السػػيد ، إبػػراهيـالمميجػػي -

 متاح عمى، 2006، "التكقوات في بيسة الممارسة المهتية في مصر

Docs,ksu.edu.sa/DOC/Articles33/Articl330452.doc 

تقيػػيـ دكر الهيسػػة الوامػػة لسػػكؽ المػػاؿ فػػي تحسػػيف فواليػػة التقريػػر المػػالي فػػي " ،، يػػكتسعقػػؿ -

، المجمػػػة الومميػػػة لمبحػػػكث كالدراسػػػات التجاريػػػة، "المبػػػادئ الدكليػػػة لحككمػػػة الشػػػركات ضػػػكه

 .2005، حمكاف، جاموة القاهرة

المجمػػة ، األردف ،"الشػػركات كخثرهػػا فػػي بيسػػة المحاسػػبةاتهيػػار بوػػض " ،، ظػػاهر شػػاهرالقشػػي -

 .2005، 2الودد  25المجمد ، الوربية لئلدارة

كمػة الشػركات فػي تحقيػؽ جػكدة المومكمػات المحاسػبية دكر حك " ،، محمد خحمػد إبػراهيـذميؿ -

مجمػػة الدراسػػات كالبحػػكث ، دراسػػة تظريػػة تطبيقيػػة ،"كاسػػاتها عمػػى سػػكؽ األكراؽ الماليػػةكاتو

 .2005 ،بتها جاموة الزقازيؽ،، الودد األكؿ، التجارية الستة الذامسة كالوشركف

تكتييف راجوي الحسػابات القػا"فجكة التكقوات بيف المجتم  المالي كم، يكسؼ محمكد ،جربكع -

الوػػػدد ، المجمػػػد الثػػػاتي عشػػػر، اإلسػػػبلمية، مجمػػػة الجاموػػػة "كطػػػرؽ موالجػػػة تضػػػييؽ الفجػػػكة

 .2004، الثاتي
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"رصد مبلم  فجػكة التكقوػات  ،، حساـ بف عبدالمحسففهدة بتت سمطاف كالوتقرم، السديرم -

 االقتصػػػػاد: لوزيزالسػػػوكدية: دراسػػػة ميداتيػػػة مجمػػػة جاموػػػة الممػػػؾ عبػػػدافػػػي بيسػػػة المراجوػػػة 

 .  2004، المجمد الثامف عشر، الودد الثاتي، كاإلدارة

، االتحاد الوربي لممحاسػبيف القػاتكتييف ،"حاسبة"الحككمة الجيدة في مهتة الم ،مكفؽ، اليافي -

 .2003، بيركت

تفسير فجكة دكر التقدير الشذصي لمستكيات األهمية التسبية في " ،الرفاعي إبراهيـ، مبارؾ -

، الوػػػدد الثػػػاتي، جاموػػػة طتطػػػا، المجمػػػة الومميػػػة لمتجػػػارة كالتمكيػػػؿ، "ت فػػػي المراجوػػػةالتكقوػػػا

2002. 

" اديػهاتتقدراسػة  –: التشػذيص كالحمػكؿ فجكة التكقوات في المراجوػة"، راضي، محمد سامي -

، الجػزه الثػاتي ،كؿالوػدد األ، جاموػة اإلسػكتدرية –: كمية التجارة مجمة كمية البحكث الوممية

  .1999مارس

الوكامػؿ المػؤثرة عمػى اسػتقبلؿ المػراجويف الذػارجييف كحيػادهـ فػي " ،، يكسػؼ محمػكدجربػكع -

 .2013-7-12تاريو الزيارة  www.iasj.net: متاح عمى "لة فمسطيفقطاع غزة مف دك 

 الرسائل العممية:ثالثًا: 

المراجوػة بػيف الطػرؼ الثالػث كالمػراجويف  فجػكة التكقوػات فػي عمميػة" ،ذميػؿ، مهتدم، بدكم -

 .2012، جاموة السكداف المفتكحة ،الدكاعي كالمبررات" –كذبراه الضراسب 

كدة خثػػػػػر لجػػػػػاف المراجوػػػػة عمػػػػػى كفػػػػػاهة كفاعميػػػػػة المراجوػػػػػة كجػػػػػ" ،محمػػػػد، سػػػػػميماف بالحسػػػػػف -

 .2012، جاموة بتػازم ،"المومكمات بالتقارير المالية

http://www.iasj.net/
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راسػة دكر اإلفصػاح المحاسػبي فػي حككمػة الشػركات فػي د" ،عفت خبك بكػر محمػد، الصاكم -

تشػػػكرة، غيػػػر م دكتػػػكراهرسػػػالة  ،إطػػػار برتػػػامج الذصذصػػػة فػػػي مصػػػر مػػػ  دراسػػػة تطبيقيػػػة"

 .2010جاموة اإلسكتدرية، 

المحاسػػبي كجػػكدة  اإلفصػػاح"خثػػر تطبيػػؽ قكاعػػد الحككمػػة عمػػى ، ماجػػد إسػػماعيؿ، خبػػك حمػػاـ -

، لشركات المدرجة في سكؽ فمسػطيف لػؤلكراؽ الماليػةدراسة ميداتية عمى ا –التقارير المالية 

2009 . 

الوكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى جػػكدة المراجوػػة الذارجيػػة فػػي الجمهكريػػة " ،عبدالسػػبلـ قاسػػـ، األهػػدؿ -

 .  2008، جاموة خسيكط، رسالة ماجستير "،دراسة تظرية ميداتية –اليمتية 

لفمسػػطيتية بقكاعػػد حككمػػة امػػدل التػػزاـ الشػػركات المسػػاهمة الوامػػة " ،حبػػكش، محمػػد جميػػؿ -

 . 2007، الجاموة اإلسبلمية غزة ،"الشركات

قياس خثر اآلليات المحاسبية لحككـ الشركات في تحسيف جكدة " ،خشرؼ خحمد محمد، غالي -

، جاموػػة قتػػاة السػػكيس، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر متشػػكرة ،المحتػػكل اإلعبلمػػي لمتقػػارير الماليػػة"

2007. 

كالحمػػػػكؿ المقترحػػػػة ، خسػػػػبابها كمككتاتهػػػػا، التكقوػػػػات فجػػػػكة" ،خحمػػػػد شػػػػكقي محمػػػػد، رمضػػػػاف -

جاموػػػػػة ، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر متشػػػػػكرة ،بػػػػػالتطبيؽ عمػػػػػى مهتػػػػػة المراجوػػػػػة فػػػػػي مصػػػػػر"

 2006، اإلسكتدرية

اإلفصاح كالشفافية في المصارؼ التجاريػة بػيف متطمبػات حككمػة " ،افطيطيـ سالـ، الجهاتي -

 .جاموة بتػازم، جستير غير متشكرةرسالة ماركات كرقابة مصرؼ ليبيا المركزم"، الش
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 المؤتمرات والندوات:رابعًا: 

كرقػػة بحثيػػة مقدمػػة لممػػؤتمر الوممػػي  ،""محػػددات الحككمػػة كمواييرهػػا ،محمػػد ياسػػيف، غػػادر -

 .2012، الدكلي بوتكاف عكلمة اإلدارة في عصر المورفة

سػػػػاهمة لمدكر لجػػػػاف المراجوػػػػة فػػػػي تفويػػػػؿ حككمػػػػة الشػػػػركات ا" ،، عيػػػػد بػػػػف حامػػػػدالشػػػػمرم -

التدكة الثاتية عشػر لسػبؿ تطػكير المحاسػبة فػي المممكػة الوربيػة  ،"بالمممكة الوربية السوكدية

 .2010، السوكدية

ر الوكامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي جػػػػكدة مراجوػػػػة الحسػػػػابات مػػػػف كجهػػػػة تظػػػػ" ،محمػػػػد عمػػػػي، جبػػػػراف -

ير كرقػػػة بحثيػػػة مقدمػػػة لمتػػػدكة الثاتيػػػة عشػػػر لسػػػبؿ تطػػػك  ،"المحاسػػػبيف القػػػاتكتييف فػػػي الػػػيمف

 .2010، المحاسبة في المممكة الوربية السوكدية

محمػػػد مفتػػػاح، "تطبيػػػؽ قكاعػػػد كآليػػػات حككمػػػة الشػػػركات كخثػػػره عمػػػى متذػػػذ القػػػرار ، اهللعبػػػد -

، كمية التجػارة –مجمة الفكر المحاسبي  ،"دراسة ميداتية –المالية  األكراؽبسكؽ  االستثمارم

 .2009ديسمبر  ،، الودد الثاتيجاموة عيف شمس

خثرهػا عمػى جػكدة التقػارير جاف المراجوة في حككمة الشركات ك دكر ل، "مجدم محمد، سامي -

المػػؤتمر الوممػػي الذػػامس لحككمػػة الشػػركات ، "لمتشػػكرة فػػي بيسػػة األعمػػاؿ المصػػريةالماليػػة ا

، كميػة التجػارة، جاموػة اإلسػكتدرية، الجػزه الثػاتي، كخبوادها المحاسبية كاإلدارية كاالقتصادية

2005. 

مقػػاؿ  ،"راجوػػة الذارجيػػة فػػي حككمػػة الشػػركاتآليػػات تػػدعيـ دكر المفػػت حسػػيف، مطيػػر، رخ -

 .2013-6-17تاريو الزيارة   www.iugaza.edu.ps: عمىمتاح 

http://www.iugaza.edu.ps/
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"دكر حككمػػػػػة الشػػػػػركات فػػػػػي تحقيػػػػػؽ جػػػػػكدة المومكمػػػػػات  ،هػػػػػكاـ كلوشػػػػػكرم، تػػػػػكاؿ، جموػػػػػة -

دمة لمممتقى الكطتي حكؿ الحككمة المؤسسية في الجزاسػر، متػاح كرقة بحثية مق ،المحاسبية"

 .2013-6-17تاريو الزيارة   www.iefpedia.com/pdfعمى 

لمحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي  حككمػػة الشػػركات كآليػػة" ،كرقػػة بحثيػػة مقدمػػة لمممتقػػى الػػكطتي حػػكؿ -

 .2012الجزاسر،  ،"كاإلدارم

دكر حككمة الشركات في التتسيؽ بيف اآلليات الرقابية الداذمية " ،عمر، قمافبراؽ، محمد ك  -

 بحثيػػػة مقدمػػػة لمممتقػػػى الػػػكطتي حػػػكؿ كرقػػػة ،كالذارجيػػػة لمحػػػج مػػػف الفسػػػاد المػػػالي كاإلدارم"

 .2012الجزاسر،  ،"دارم"حككمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي كاإل

، كرقة بحثية مقدمة لمممتقى عثماتي" ،"الحككمة المفهكـ كاألهمية ،ة، هاجر راب  كغاتـ، بكقرة -

التظػػاـ المحاسػػبي كأحػػد خهػػـ متطمبػػات حككمػػة الشػػركات كخثػػره " ف،سػػواد، حسػػيف ز شػػوابتية

 كرقػػة بحثيػػة مقدمػػة لمممتقػػى الػػكطتي حػػكؿ "حككمػػة الشػػركات كآليػػة ،عمػػى بكرصػػة الجزاسػػر"

 .2012سر، الجزا ،"لمحد مف الفساد المالي كاإلدارم

آليػػات حككمػػة الشػػركات كدكرهػػا فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي كاإلدارم " ،كآذػػركف، حسػػاتي -

 .2012، الجزاسر ،"لمحد مف الفساد المالي كاإلدارم حككمة الشركات كآلية" ،"الكطتي حكؿ

تطبيػػؽ قكاعػػد الحككمػػة كخثرهػػا عمػػى اإلفصػػاح المحاسػػبي " ،سػػامي، عيشػػي، عمػػار كعمػػرم -

" متػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػى حالػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػركات المسػػػػػػػػػػػاهمة الجزاسريػػػػػػػػػػػة –الماليػػػػػػػػػػػة  كجػػػػػػػػػػػكدة التقػػػػػػػػػػػارير

www.iefpedia.com/pdf 2013-6-20، تاريو الزيارة. 

المراجوػػػة الداذميػػػة فػػػي إطػػػار حككمػػػة الشػػػركات مػػػف " ،مصػػػطفى حسػػػف بسػػػيكتي ،السػػػودتي -

الػداذمي فػي إطػار ر الوربي األكؿ لمتػدقيؽ المؤتم، متظكر طبيوة ذدمات المراجوة الداذمية

http://www.iefpedia.com/pdf
http://www.iefpedia.com/pdf
http://www.iefpedia.com/pdf
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تػػػػػدقيؽ  –تػػػػػدقيؽ المصػػػػػارؼ كالمؤسسػػػػػات الماليػػػػػة  –تػػػػػدقيؽ الشػػػػػركات حككمػػػػػة الشػػػػػركات )

 .2005، سبتمبر 26-24، الشركات الصتاعية( القاهرة

"تػػػدقيؽ الحسػػػابات كخطرافػػػه فػػػي إطػػػار متظكمػػػة حككمػػػة الشػػػركات"  ،خشػػػرؼ حتػػػا ،ميذاسيػػػؿ -

 –لتدقيؽ الداذمي في إطار حككمة الشركات )تدقيؽ الشػركات المؤتمر الوربي األكؿ حكؿ ا

 ،سػػػػبتمبر 26-24شػػػػركات الصػػػػتاعية( تػػػػدقيؽ ال –تػػػػدقيؽ المصػػػػارؼ كالمؤسسػػػػات الماليػػػػة 

  .2005 القاهرة مركز المشركعات الدكلية الذاصة،

حككمػػة فػػي التشػػري  الضػػريبي التػػدقيؽ الػػداذمي كتفويػػؿ مبػػادئ ال" ،إمػػاـ حامػػد، آؿ ذميفػػة   -

تػػدقيؽ  –تػػدقيؽ الشػػركات الػػداذمي فػػي إطػػار حككمػػة الشػػركات )" المػػؤتمر الوربػػي رمالمصػػ

، القػػػاهرة، سػػػبتمبر 26-24( تػػػدقيؽ الشػػػركات الصػػػتاعية –لماليػػػة المصػػػارؼ كالمؤسسػػػات ا

 .2005، جاموة الدكؿ الوربية، متظمة التتمية الدكلية

بلؿ اسػػتذداـ قكاعػػد تفويػػؿ اآلليػػات المحاسػػبية لحككمػػة الشػػركات مػػف ذػػ" ،، محمػػدالوسػػيمي -

، القيػد بالبكرصػات الماليػػة دراسػة تطبيقيػػة عمػى بوػػض الشػركات المقيػػدة بالبكرصػة المصػػرية

الجػػػػزه ، المحاسػػػػبية كاإلداريػػػػة كاالقتصػػػػادية كخبوادهػػػػاالمػػػػؤتمر الذػػػػامس لحككمػػػػة الشػػػػركات 

 .2005، كمية التجارة، جاموة اإلسكتدرية، الثاتي
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 (1ممحق )

 رسالة اإلرفاق
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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
 

   ..السيد المشارك
 تحية طيبة وبعد..

تطبيثثق مبثثادئ حوكمثثة الشثثركات فثثي مسثثاهمة مثثدى " تقػػـك الباحثػػة بإعػػداد دراسػػة بوتػػكاف

/ كر" تحػػت إشػػراؼ الػػدكتالمصثثارف التجاريثثة الميبيثثة عمثثى تضثثييق فجثثوة التوقعثثات فثثي المراجعثثة

 كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة. عوض الروياتي،

، قمػػػت كلهػػػذا السػػػبب كيتطمػػػب إعػػػداد الدراسػػػة الحصػػػكؿ عمػػػى بوػػػض البياتػػػات السػػػتكمالها.

 بإعداد استمارة البياتات المرفقة التي توتبر جزهان مف البحث.

هذا المجػاؿ، فػإف إجابػاتكـ عػف األسػسمة الػكاردة  كتظران لتأهيمكـ الوممي كلذبرتكـ الوممية في

بالقاسمة المرفقة سػيككف لهػا تػأثير هػاـ عمػى إتمػاـ هػذه الدراسػة، كمػا خرجػك خف يكػكف لهػا دكر هػاـ 

 في الكصكؿ إلى تتاسج تذدـ األطراؼ الموتية بهذا البحث. 

فػػإتتي خؤكػػد لكػػـ المرفقػػة  االسػػتمارةإتتػػي إذ خشػػكر لكػػـ سػػمفان مسػػاهمتكـ فػػي اسػػتكماؿ بياتػػات 

 بأف إجاباتكـ عف األسسمة الكاردة بها لف تستذدـ إال لػرض البحث الوممي فقط. 

                                                         

 الباحثة                                                                              
 سناء محمود محمد أسعيد                                                                                                                
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 (2ممحق )

 استمارة االستبانة
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 : الجزء األول: بيانات عامة عن المشاركين
 

 :المؤهل العممي .1
            دبمـك متكسط )    (  كس خك دبمـك عاليبكالكري )    ( 
 ماجستير )    (  دكتكراه   )    ( 
  حدد (خذرل (.............   



 :التخصص  .2
 محاسبة )    (   إدارة )    ( 
 اقتصاد )    (  تمكيؿ كمصارؼ )    ( 
  حدد (خذرل (..........  

 

 الوظيفة الحالية: .3
 )( . مراج  ذارجي )صاحب المكتب    ( 
  اج  الذارجيمساعد بمكتب المر. )    ( 
 مدير إدارة خك قسـ المراجوة الداذمية. )    ( 
 مراج  داذمي بإدارة المراجوة الداذمية. )    ( 
 )( .خذرل )حدد    ( 

 

 : مجال مهنتك أو وظيفتك الحالية عدد سنوات الخبرة في .4
  كاتست 5خقؿ مف                    )    ( 
  ستكات 10 إلى خقؿ مفستكات  5مف    )    ( 
  ستة 15إلى خقؿ مف ستكات   10مف )    ( 
  ستة 20إلى خقؿ مف  ستة 15مف )    ( 
  ستة فأكثر 20مف             )    ( 

 

 العمر: .5
  ستة  30خقؿ مف  )    ( 
  ستة 40إلى خقؿ مف  30مف )    ( 
  ستة 50إلى خقؿ مف  40مف )    ( 
  ستة 60إلى خقؿ مف  50مف )    ( 
 60 ة فأكثرست )    ( 
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 :الجزء الثاني: بيانات محاور الدراسة
إلى خم مدل ترل خف مستكل تطبيؽ الوتاصر التالية كالذاصة بحماية حقكؽ المساهميف   :أوالً 

إيجابي في تضييؽ مستكل االذتبلؼ بيف المراج  دكر في المصارؼ التجارية الميبية له 
مستكل الثقة في تتاسج عمميات المراجوة الذارجي كمستذدـ المومكمات المحاسبية كرف  

 الذارجية. 
 

بشكل كبير   ت
 جداً 

 بشكل
 بشكل متوسط كبير 

 قميل 
بشكل قميل 

 جداً 

حػػػػرص المصػػػػرؼ عمػػػػى سػػػػهكلة تقػػػػؿ كتحكيػػػػؿ  .1
 ممكية األسهـ بيف المساهميف.

     

2. 
حرص المصرؼ عمى حصكؿ المساهميف عمى 

مصػػػػرؼ بصػػػػفة دكريػػػػة المومكمػػػػات الذاصػػػػة بال
 .تظمة كبسهكلةكمت

     

3. 
حػػػػػػرص المصػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مشػػػػػػاركة كتصػػػػػػكيت 

اعػػػػات الجمويػػػة الومكميػػػػة المسػػػاهميف فػػػي اجتم
 .بشكؿ عادؿ

     

4. 
يف فػػي حػرص المصػػرؼ عمػى مشػػاركة المسػاهم

 .اتتذاب خعضاه مجمس اإلدارة
     

5. 
حرص المصرؼ عمػى عػدـ كجػكد توػارض بػيف 

 اإلدارة كالمساهميف.
     

6. 
رؼ بمشاركة المساهميف في إجراه اهتماـ المص
ت عمػػػػػػػى التظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي فػػػػػػػي خيػػػػػػػة توػػػػػػػديبل

 .المصرؼ

     

7. 
مػػف  حػػرص المصػػرؼ عمػػى تمكػػيف المسػػاهميف

 .اإلطبلع عمى إجراهات اإلفصاح
     

8. 
تػػػػكفير المصػػػػرؼ لممسػػػػاهميف المتػػػػاخ المتاسػػػػب 
لمسػػػػػػػػػػػاهلة مجمػػػػػػػػػػػس اإلدارة كاقتػػػػػػػػػػػراح الحمػػػػػػػػػػػكؿ 

 المتاسبة.

     

9. 
ة المصرؼ لممساهميف مومكمات جيدة تقديـ إدار 

 .الوامةككافية عف اجتماعات الجموية 
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إلى خم مدل ترل خف مستكل تطبيؽ الوتاصر التالية كالذاصة بالمواممة الوادلة كالمتساكية  :ثانياً 
إيجابي في تضييؽ مستكل دكر بيف جمي  المساهميف في المصارؼ التجارية الميبية له 

 المراج  الذارجي كمستذدـ المومكمات المحاسبية كرف  مستكل الثقة فياالذتبلؼ بيف 
 . تتاسج عمميات المراجوة الذارجية

 

بشكل   ت
 كبير جداً 

بشكل 
بشكل  متوسط كبير

 قميل
بشكل 
 قميل جداً 

1. 
حػػػػػػػرص المصػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى مواممػػػػػػػة جميػػػػػػػ  

 .ساهميف في المصرؼ مواممة متكافسةالم
     

2. 
حممػة األسػهـ فػي المساكاة بيف جميػ  فسػات 

 المصرؼ في حقكؽ التصكيت.
     

3. 
اهميف اهتماـ المصرؼ بحماية صػار المس

 .مف استػبلؿ كبار المساهميف
     

4. 
حػػػػػػرص المصػػػػػػرؼ عمػػػػػػى اإلفصػػػػػػاح عػػػػػػف 

الذاصػػػػػػػػػػػػػػػة بمجمػػػػػػػػػػػػػػػس اإلدارة  المصػػػػػػػػػػػػػػػال 
 .كالمديريف

     

5. 
اهتماـ المصرؼ بحصكؿ المسػاهميف عمػى 

فػػػػة فسػػػػات مومكمػػػػات قبػػػػؿ شػػػػراه األسػػػػهـ لكا
 .األسهـ

     

6. 

حرص المصرؼ عمى حماية حقكؽ األقميػة 
مػػػػػف المسػػػػػاهميف مػػػػػف االتجػػػػػار خك التػػػػػداكؿ 
لحسػػػػػػػػػػاب المطموػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػى المومكمػػػػػػػػػػات 

 الداذمية.

     

7. 
حػػػػػرص المصػػػػػرؼ عمػػػػػى تػػػػػكفير إجػػػػػراهات 

ومكمػػػات الداذميػػػة لكافػػػة تسػػػم  بإعطػػػاه الم
 .المساهميف
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مستكل تطبيؽ الوتاصر التالية كالذاصة بدكر خصحاب المصال  في إلى خم مدل ترل خف  :ثالثاً 
إيجابي في تضييؽ مستكل االذتبلؼ بيف المراج  دكر المصارؼ التجارية الميبية له 

 .لثقة في تتاسج عمميات المراجوةالذارجي كمستذدمي المومكمات المحاسبية كرف  مستكل ا
 

بشكل   ت
 كبير جداً 

بشكل 
 كبير

بشكل  متوسط
 لقمي

بشكل 
 قميل جداً 

1. 
حػػػػػػػرص المصػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى تسػػػػػػػهيؿ مهػػػػػػػاـ 

 .اب المصال  كفقان ألحكاـ القاتكفخصح
     

2. 
اهتمػػػػػاـ المصػػػػػرؼ بالومػػػػػؿ عمػػػػػى تطػػػػػكير 

ة جميػ  الوػامميف فػي تحسػيف آليات مشػارك
 .األداه

     

3. 
االلتػػػػػػػػػزاـ بالقػػػػػػػػػاتكف الػػػػػػػػػذم يكفػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػؽ 

صحاب المصػال  عتػد اتتهػاؾ التوكيض أل
 .حقكقهـ

     

4. 

اهتمػػػػاـ المصػػػػرؼ بضػػػػركرة كجػػػػكد آليػػػػات 
تسػػػػػػػػم  ألصػػػػػػػػحاب المصػػػػػػػػال  االتصػػػػػػػػاؿ 

فهـ تجػاه بمجمس اإلدارة لمتوبيػر عػف مذػاك 
 .التصرفات غير القاتكتية

     

5. 
حػػػرص المصػػػرؼ عمػػػى كجػػػكد آليػػػة عمػػػؿ 
فوالػػػػػة بػػػػػيف خصػػػػػحاب المصػػػػػال  كمجمػػػػػس 

 .ة لتكفير دعاسـ استمرارية المصرؼاإلدار 

     

6. 

االتصػػػػػػاؿ مػػػػػػ  حػػػػػػرص المصػػػػػػرؼ عمػػػػػػى 
خصػػػحاب المصػػػال  إليجػػػاد طػػػرؽ مذتمفػػػة 

مػػػػػػػػػػػاؿ الذػػػػػػػػػػػارجي لتػػػػػػػػػػػأميف تػػػػػػػػػػػدفؽ رخس ال
 .كالداذمي إلى المصرؼ

     

7. 
حػػػػػػػرص المصػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى إتبػػػػػػػاع آليػػػػػػػات 

 لتكصيؿ شكاكل الوامميف كبحثها.
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في إلى خم مدل ترل خف مستكل تطبيؽ الوتاصر التالية كالذاصة بمبدخ اإلفصاح كالشفافية  :رابعاً 
إيجابي في تضييؽ مستكل االذتبلؼ بيف المراج  دكر المصارؼ التجارية الميبية له 

 .لثقة في تتاسج عمميات المراجوةالذارجي كمستذدمي المومكمات المحاسبية كرف  مستكل ا
 

بشكل   ت
 كبير جداً 

بشكل 
 كبير

بشكل  متوسط
 قميل

بشكل 
 قميل جداً 

1. 
حػػػرص المصػػػرؼ عمػػػى اإلفصػػػاح عػػػف جميػػػ  

 .مميات المالية كتتاسج األعماؿالو
     

2. 
اهتماـ المصرؼ باإلفصاح عف ممكيػة األسػهـ 

 .مي  المساهميف بجمي  فسات األسهـلج
     

3. 
اهتمػػاـ المصػػرؼ بتػػكفير إفصػػاح يسػػاعد عمػػى 

مػػػكاؿ كالحفػػػاظ عمػػػى حقػػػكؽ اجتػػػذاب رؤكس األ
 .المساهميف

     

4. 
فصػػاح عػػف عكامػػؿ حػػرص المصػػرؼ عمػػى اإل

 .المتكقوةالمذاطر 
     

5. 
حػػػرص المصػػػرؼ عمػػػى اإلفصػػػاح لممسػػػاهميف 

كجػػػػػػكد ممارسػػػػػػة خك خسػػػػػػمكب غيػػػػػػر فػػػػػػي حالػػػػػػة 
 .خذبلقي

     

6. 
 حػػػػرص المصػػػػرؼ عمػػػػى كجػػػػكد موػػػػايير جيػػػػدة

 .إلعداد المومكمات كاإلفصاح عتها
     

7. 
التزاـ المصرؼ باإلفصاح عف مكافآت مجمس 

 .اإلدارة كالمديريف
     

اإلفصػػاح عػػف كيفيػػة اذتيػػار التػػزاـ المصػػرؼ ب .8
 .جمس اإلدارة كالمدراه التتفيذييفم
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إلى خم مدل ترل خف مستكل تطبيؽ الوتاصر التالية كالذاصة بمسسكليات مجمس اإلدارة  :خامساً 
إيجابي في تضييؽ مستكل االذتبلؼ بيف المراج  دكر في المصارؼ التجارية الميبية له 

 كمات المحاسبية كرف  مستكل الثقة في تتاسج عمميات المراجوة.  الذارجي كمستذدـ الموم

بشكل   ت
 كبير جداً 

بشكل 
بشكل  متوسط كبير

 قميل
بشكل 
 قميل جداً 

1. 
قػػكاتيف متظمػػة التػػزاـ المصػػرؼ بكجػػكد قكاعػػد ك 

 .ألداه مجمس اإلدارة
     

2. 
التػػػػػػػزاـ مجمػػػػػػػس اإلدارة بالمصػػػػػػػرؼ بالمواممػػػػػػػة 

المسػػػػػاهميف مػػػػػف فسػػػػػات المتسػػػػػاكية لكػػػػػؿ فسػػػػػة 
 .كبطريقة عادلة

     

3. 
حػػرص مجمػػس اإلدارة بالمصػػرؼ عمػػى الومػػؿ 

تراتيجية شػػػػػػاممة لئلشػػػػػػراؼ ضػػػػػػمف ذطػػػػػػة إسػػػػػػ
 .كالرقابة

     

4. 
التزاـ مجمس اإلدارة بالومؿ عمى تحقيػؽ القػدر 

هلة كالمتابوػػػػة مػػػػف ذػػػػبلؿ تظػػػػاـ الػػػػبلـز لممسػػػػا
 .فواؿ

     

5. 
حػػػػػػػػػرص المصػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى اإلفصػػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػف 

عػف مجمػس اإلدارة  اف المتبثقػةصبلحيات المجػ
جراهات عممها  .كاي

     

6. 
التػػػزاـ مجمػػػس اإلدارة بالمصػػػرؼ بتػػػكفير تظػػػاـ 
رسػػػػػػمي يتصػػػػػػؼ بالشػػػػػػفافية لومميػػػػػػات ترشػػػػػػي  

 كاتتذاب خعضاه مجمس اإلدارة.

     

7. 

التػػػػزاـ خعضػػػػاه مجمػػػػس اإلدارة بمراعػػػػاة جميػػػػ  
المساهميف عمى خساس مف المومكمػات الكافيػة 

ضػؿ مصػمحة الكافية بما يحقؽ خفكبذؿ الوتاية 
 .لممساهميف بطريقة عادلة

     

8. 

حػػػػػػرص المصػػػػػػرؼ عمػػػػػػى تكميػػػػػػؼ عػػػػػػدد مػػػػػػف 
خعضاه مجمس اإلدارة غير المكظفيف القادريف 

لية ضػماف عمى ممارسة الحكـ المسػتقؿ لمسػسك 
 .تزاهة التقارير المالية

     

9. 
حػػرص المصػػرؼ عمػػى تقػػديـ كافػػة المومكمػػات 

 .ارة في الكقت المتاسبلمجمس اإلد الصحيحة
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The extent to which corporate governance application by Libyan 

commercial banks contribute in bridging the audit expectation gap 

By 

Sana mahmoud Mohamed 

Supervisor 

Dr. Awad Ahmed Alrwyati 

Abstract 

This study aims to identify the extent of contribution of the application of 

the principles of corporate governance in Libyan commercial banks in 

narrowing the Expectations gap in auditing , with aview of the concept of corporate 

governance , Objectives, prenciples and accounting dimensions also introduced the 

concept of the expectations gap and its components and its causes and ways to narrow 

,and then touch the principles of corporate governance in narrowing the expectations 

gap ,the study adopted the inductive reasoning method , and questionnaire were used 

as a means to collect data for the study , and the study was chosen from auditors 

enrolled with the bank of Libya, and internal auditors with the Libyan commercial 

banks using descriptive statistics to analyze general information for study participants 

, as well as data analysis on the contribution of each of the principles of corporate 

governance in narrowing the expectations gap 

In the review , The statistics have also been used Deductive reasoning to analyze 

data relating to the study ,Using ( one sample T test ) to test the hypotheses of the 

study , was used ( one way Anova ) to test Ben contrast study showed approval of 

study participants on corporate governance principles contribution in commercial 

bank in narrowing the Expectation gap.  
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