دور لجاف التدقيؽ في دعـ الحوكمة وانعكاس ذلؾ في ترسيخ الحكـ الرشيد ،دراسة
استطالعية الراء عينة مف المحاسبيف والمدققيف العامميف في محافظة السميمانية".
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المستخمص:

تزايد التركيز في السنكات األخيرة عمى دكر لجاف التدقيؽ في دعـ حككمة الشركات كمف ضمف

مسئكليات مجمس اإلدارة أف تككف المعمكمات المالية التي تـ اإلفصاح عنيا تعكس بعدالة المركز المالي

لمشركة كنتيجة نشاطيا .فالحككمة ليست ىدفان في حد ذاتيا،كإنما تسعى لمكصكؿ إلى تحسيف األداءكمساعدة
مجمس اإلدارة عمى تحمؿ ىذه المسئكلية .عميو فقد تـ االتجاه إلى إنشاء لجاف التدقيؽ ،كتزايد االعتماد عمييا
في ضبط جكدة التقارير المالية ،كلجاف التدقيؽ يشكميا مجمس اإلدارة بيدؼ الحد مف حاالت الفساد المالي

كاإلدارم .كيرل كثير مف الباحثيف أف نجاح حككمة الشركات يعتمد عمى نجاح لجاف التدقيؽ ،كاف أم خمؿ
في تككينيا يؤدم إلى إحداث فجكة في حككمة الشركات .كيأمؿ أف تقدـ لجاف التدقيؽ نكعية جديدة مف
األعماؿ تعزز الثقة لدل ذكم المصمحة في السعي إلى عدـ تجاكز

إدارة الشركات لمقكانيف كالتعميمات

كالمبادئ كالمعايير المتعارؼ عمييا .لقد حظيت لجاف التدقيؽ باىتماـ العديد مف المنظمات المينية كالييئات

التشريعية كالييئات المنظمة لسكؽ األكراؽ المالية سكاء عمى المستكل الدكلي أك المحمي .إ َف سالمة تشكيؿ
لجاف التدقيؽ يعزز مف دعـ حككمة الشركات التي تناكؿ البحث مفيكميا ك أىـ المبادئ التي تقكـ عمييا ثـ

أكضحإسياـ لجاف التدقيؽ كالحككمة معا عمى ترسيخ الحكـ الرشيد الذم تسعى

إلى الكصكؿ إليو غالبية

الدكؿ .ككاف مف أبرز االستنتاجات التي تكصؿ إلييا البحث ىك كجكد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف

دكر لجاف التدقيؽ كحككمة الشركات مف جية كاقامة الحكـ الرشيد مف جية أخرل.

الكممات المفتاحية :حككمة الشركات ،لجاف التدقيؽ ،التدقيؽ الداخمي ،التدقيؽ الخارجي ،الحكـ الرشيد.

Abstract:
The increasing concentration in recent years on the role of audit committees in
support of corporate governance among the responsibilities of the governing
council to be the financial information was disclosed to reflect fairly the financial
status of the company and a result of its performance. governance is not a goal in
itself, but seek to improve performance and to help the Governing Council to take
this responsibility.
It has been the trend in the establishment of committees and scrutiny, and the
growing dependence in quality control of financial reports, audit committees
formed by the Governing Council with a view to reducing the incidence of
financial and administrative corruption. In the view of many researchers the
success of the corporate governance depends on the success of audit committees,
and that any imbalance in the composition of a gap in the corporate governance.
It hoped that the progress of audit committees new quality of business
confidence among the stakeholders in the pursuit of not exceeding the management

of companies of laws and regulations, norms and standards and norms. We have
received audit committees interest to many professional organizations, legislative
bodies and the Organization of the securities market, whether at the international or
domestic. We have received audit committees interest to many professional
organizations, legislative bodies and the Organization of the securities market,
whether at the international or domestic. The safety of the formation of the audit
committees to enhance the support of corporate governance, which dealt with the
concept of research and the most important principles on which he then explained
the contribution of audit committees and governance together to establish rational
governance, which seeks to reach the majority of States. The most prominent of the
conclusions reached by the search is correlation with moral significance between
the role of audit committees corporate governance, on the one hand and the
establishment of good governance on the other hand.
Key words: corporate governance, audit committees, internal auditing, external
auditing, rational governance.

:منيجية البحث
:أىداؼ البحث

:يمكف أف نبيف أبرز أىداؼ البحث باآلتي

.التعريؼ بمجاف التدقيؽ كابراز دكرىا في تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية في األداء- 1

 كرفع الحس،التعريؼ بالحككمة كبياف دكرىا في تحقيؽ الشفافية كالمساءلة كالمساكاة بيف المستثمريف- 2
.)بالمسؤكلية لدل شقي اإلدارة )مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية

التعريؼ بالحكـ الرشيد كتكضيح دكره في تحقيؽ االنسجاـ كالعدالة االجتماعية بتكفير الحد األدنى مف- 3
 كتحقيؽ مستكل مف، كتكفير مستكل مف الشرعية في المجتمع،المتطمبات كالحاجات الضركرية لإلنساف

.الكفاءة كالتعاكف لدل األفراد كالمنظمات لخمؽ بيئة اجتماعية داعمة لمتنمية المستدامة

:أىمية البحث

تأتي اىمية البحث مف ككنو يتناكؿ مكضكعان مف المكضكعات الميمة التي تعيشيا الساحة العراقية عمى كجو

العمكـ كاقميـ ككردستاف عمى كجو الخصكص كالمتمثمة باألزمة المالية الحادة التي كاف الفساد اإلدارم كالمالي

 فضال عف سكء استخداـ ا ألمكاؿ كسكء التصرؼ بيا كذلؾ لضعؼ الدكر الرقابي لمجيات،أحد أىـ مسبباتيا
 يسمط البحث الضكء عمى الدكر الذم تضطمع بو.الرقابية كلعدـ حصكؿ ىذه الجيات عمى الدعـ الكافي

"إلى تحقيؽ الكفاءة

المحاسبة كالتدقيؽ في حماية الماؿ العاـ كالحد مف حاالت التالعب كالتزكير كصكال

.كالفاعمية في اداء المنظمات سكاء الحككمية منيا أكغير الحككمية

مشكمة البحث:

يمكننا صياغة مشكمة البحث مف خالؿ األسئمة اآلتية:

- 1ىؿ يمكف لمجاف التدقيؽ مف تعزيز مستكل الحككمة؟
- 2ىؿ يمكف لمحككمة أف تعزز مف الحكـ الرشيد؟

- 3إلىأم مدل يمكف لكؿ مف لجاف التدقيؽ كالحككمة معا مف إرساء الحكـ الرشيد؟

فرضيات البحث:

يقكـ البحث عمى الفرضيات اآلتية:

الفرضية األولى:تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف دكر لجاف التدقيؽ كبيف تعزيز مستكل الحككمة.

الفرضية الثانية :تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف

دكر الحككمة كبيف تعزيز الحكـ الرشيد.

الفرضية

الثالثة:تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف كؿ مف لجاف التدقيؽ كالحككمة مف جية ك الحكـ الرشيد

مف جية أخرل.

GOVERNANCEالمبحث األوؿ :الحوكمة
اوال :مفيوـ وتعريؼ الحوكمة

تختمؼ كجيات النظر حكؿ مفيكـ حككمة الشركات ،كىذا االختالؼ ينبع أساسان مف اختالؼ مصالح

األطراؼ ذات العالقة بالشركة كتجدر اإلشارة إلى أ َنو ال يكجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو لمفيكـ حككمة
الشركات كذلؾ لتداخمو في العديد مف األمكر التنظيمية كاالقتصادية كالمالية كاالجتماعية لمشركات كىك األمر

الذم يؤثر في المجتمع كاالقتصاد بشكؿ عاـ .إ َف مفيكـ حككمة الشركات ذك طبيعة ديناميكية متجددة
لممفيكـ ذاتو كالمستمدة مف االىتماـ المستمر عمى الصعيد الدكلي كاإلقميمي كالحالي ،إذ بد أ االىتماـ بمفيكـ

حككمة الشركات كابراز أىميتو في الحد أك التقميؿ مف المشكالت التي قد تنشأ مف الفصؿ بيف الممكية

كاإلدارة كالتي مثمتيا نظرية الككالة ،كلحؽ ذلؾ مجمكعة مف الدراسات العممية كالعممية التي أكدت عمى أىمية

المتقدمة كالناشئة خالؿ العقكد القميمة
شيدتيا عدد مف دكؿ شرؽ آسيا

2006.)4،االلتزاـ بمبادئ حككمة الشركات (سميماف،

العديد مف االقتصاديات في كلقد ظيرت الحاجة إلى الحككمة

التي أعقاب االنييارات االقتصادية كاألزمات المالية في خاصة الماضية،

ككذلؾ ما شيده االقتصاد األمريكي مؤخ ار عقد التسعينات مف القرف العشريف ،في كأمريكا الالتينية كركسيا

 .2002مف انييارات مالية كمحاسبية خالؿ عاـ

إف مصطمح الحككمة ىك الترجمة المختصرة التي راجت لممصطمح

 CORPORATE GOVERNANCEأما

الترجمة العممية ليذا المصطمح ،كالتي اتفؽ عمييا ،فيي" :أسمكب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة".

عرفت حككمة الشركات " أبنيا نظاـ يظـ في طياتو مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد كالمعايير كآليات تطبيقية
كيككف نظاـ ذاتي لمتكجيو كاإلدارة كالرقابة كالتدقيؽ بحيث يشمؿ تكزيع الكاجبات كالمسؤكليات بيف األطراؼ

المختمفة المشاركة،كيحافظ عمى مصالح األطراؼ ذات العالقة كتحسيف األداء كنزاىة السمككيات كالحد مف

الممارسات الخاطئة ك إدارة المخاطر فضالن عف استغالؿ المكارد بكفاءة كفاعمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

 .الكحدة االقتصادية" (البياتي كاحمد)3،2014،

بنيا "نسيج مف العالقات المتشابكة بيف الشركة كحممة األسيـ أك قد ينظر إلييا
كيرل الباحثكف في الحككمة أ

عمى أنيا بيف الشركة كبيف أصحاب المصمحة اآلخريف".

ثانيا:أىداؼ حوكمة الشركات:

:تيدؼ الحككمة إلى تحقيؽ عدد مف االىداؼ كأىميا
تعد الشفافية مف المفاىيـ الحديثة كالمتطكرة في الحككمة ،كالتي يجب عمى اإلدارة الكاعية األخذ بيا  :الشفافية

لما ليا مف أىمية عمى الشركة كاألطراؼ المعنية بيا .كتعني الشفافية االنفتاح كالتخمي عف الغمكض كالسرية
.كالتضميؿ ،كجعؿ كؿ شيء قابؿ لمتحقؽ كالرؤية السميمة

- 1المساءلة :يحؽ لممساىميف مساءلة اإلدارة التنفيذية عف أدائيا كىذا حؽ يضمنو القانكف كأنظمة الحككمة

ليـ .كما تضمف المساءلة مسؤكلية اإلدارة التنفيذية أماـ مجمس اإلدارة كمسؤكلية المجمس أماـ المساىميف.

- 2المسؤولية :تيدؼ أنظمة الحككمة إلى رفع الشعكر بالمسؤكلية لدل شقي

اإلدارة مجمس اإلدارةكاإلدارة

التنفيذية كأف يتصرؼ كؿ عضك مف أعضاء مجمس اإلدارة بدرجة عالية مف األخالؽ المينية .كما تقر
المسؤكلية بالحقكؽ القانكنية لممساىميف كتشجع التعاكف بيف الشركة كالمساىميف في أمكر شتى منيا الربح

كتكفير فرص العمؿ كتحقيؽ االستدامة االقتصادية.

- 3المساواة:المقصكد بالمساكاة ىنا المساكاة بيف صغار المستثمريف ككبارىـ؛ كما يقصد بيا المساكاة بيف
المستثمريف المحمييف كاألجانب عمى حد سكاء .فإف مالؾ السيـ الكاحد مثالن يمتمؾ الحقكؽ نفسيا التي

يمتمكيا مالؾ المميكف سيـ كالتصكيت كالمشاركة في الجمعية العمكمية ،كمساءلة مجمس اإلدارة ،كالحصة

مف تكزيع األرباح.كغيرىا.

ثالثا  :مبادئ حوكمة الشركات:

نظ ار إلى االىتماـ المتزايد بمفيكـ الحككمة ،فقد حرصت العديد مف المنظمات عمى دراسة ىذا المفيكـ

كتحميمو؛ ككضع معايير كمبادئ محددة لتطبيقو.

كتيدؼ إلى مساندة الدكؿ

إذ تمثؿ ىذه المبادئ العمكد الفقرم لتطبيؽ الحككمة،

مفجؿ تقييـ كتحسيف
األعضاء كغير األعضاء أ

اإلطار القانكني كالمؤسسي

كالتنظيمي الخاص بحككمةالشركاتفي دكليـ كتقديـ االرشادا ت .كمف أبرز المنظمات؛ منظمة التعاكف كالتنمية
االقتصادية ،كبنؾ التسكيات الدكلية ممثال في لجنة بازؿ ،كمؤسسة التمكيؿ الدكلية التابعة لمبنؾ الدكلي.

تعد المنظمات سابقة الذكر المراجع الرئيسة لمحككمة عمى مستكل العالـ لتطبيؽ أفضؿ الممارسات المتعمقة

بالحككمة إال أف لكؿ دكلة مرجعية محمية يجب عمى الشركات التقيد بضكابط الحككمة المعدة مف قبؿ ىذه

المرجعيات .كسكؼ يككف تركيزنا عمى المبادئ المعدة مف قبؿ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية

) التي صدرت عاـ1999ـ كالتي تـ إعادة صياغتيا عاـ 2004ـ كذلؾ لككنيا األكثر شيكعا كقبكالن (OECD
)www.OECD.org:عمى المستكل الدكلي كمف ىذه المبادئ نذكر اآلتي (
 - 1مبدأ حماية حقكؽ المساىميف كيتحقؽ ىذا المبدأ مف خالؿ:

أ  -تأميف كسائؿ تسجيؿ كنقؿ كتحكيؿ ممكية األسيـ.

ب -حضكر الجمعية العامة كالتصكيت كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة.
ج -الحصكؿ عمى مختمؼ المعمكمات.

د  -ممارسة الرقابة عمى أداء الكحدات االقتصادم.
ق -الحصكؿ عمى حقكقيـ في األرباح.

- 2مبدأ المساكاة بيف المساىميف في المعاممة كيتحقؽ ىذا المبدأ مف خالؿ:
أ -المساكاة في تكفير المعمكمات لمختمؼ الفئات.

ب -المساكاة في المعاممة لمفئات المتكافئة مف المساىميف.
ج -الدفاع عف الحقكؽ القانكنية.

د -اإلفصاح عف المصالح الخاصة بمجمس اإلدارة كالمديريف.
ق -التعكيض عف حاالت التعدم عمى حقكقيـ.

 - 3مبدأ دكر أصحاب المصالح في الحككمة كيتحقؽ ىذا المبدأ مف خالؿ:
أ -التعاكف بيف أصحاب المصالح كادارة الكحدات االقتصادية.

ب -المشاركة في المتابعة كالرقابة عمى أداء الكحدات االقتصادية.
ج -ضماف حصكليـ عمى المعمكمات المالئمة كالكافية كالمكثكؽ فييا.

د -المحافظة عمى حقكقيـ.

ق -الحصكؿ عمى التعكيضات في حالة انتياؾ حقكقيـ.

 - 4مبدأ اإلفصاح كالشفافية كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:
أ -دقة اإلفصاح.

ب -التكقيت المالئـ لإلفصاح.
ج  -شمكلية اإلفصاح.

د -تدقيؽ المعمكمات المفصح عنيا.
ق  -تكفير قنكات تكصيؿ المعمكمات لممستخدميف.

- 5مبدأ مسؤكليات مجمس اإلدارة كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:
أ  -ضماف مسؤكلية المجمس تجاه الكحدة االقتصادية كالمساىميف.

ب -تكفير المعمكمات الكافية كالمكثكؽ فييا.
ج -المعاممة المتكافئة لجميع المساىميف.

د -االلتزاـ بالقكانيف كتحقيؽ مصالح كافة األطراؼ.

ق -اتخاذ الق اررات كمتابعة المياـ كالكظائؼ األساسية ،بالكحدة االقتصادية.

كيرل الباحثكف أىمية األخذ في االعتبار الظركؼ البيئية المحيطة عند صياغة مبادئ حككمة الشركات

كتطكيرىا كالتكصية بتنفيذىا في األسكاؽ المالية كالشركات المساىمة المدرجة فييا كالعاممة في بمد ما ,كال
سيما ما يتصؿ بثقافة البمد المعني كما يرتبط بيا مف عكامؿ سياسية كاقتصادية إلى جانب التشريعات

كالقكانيف ذات الصمة.

رابعا :أىمية حوكمة الشركات:

تنبع أىمية حككمة الشركات مف الدكر الذم ت مثَمو الشركات في تنمية كتقكية االقتصاد بشكؿ عاـ ،ك إ َف
انييار الشركات سيككف لو كقعان مؤلمان عمى األسكاؽ المالية كبالتالي تراجع معدالت التنمية ،كتفاقـ البطالة،
ؼ َف معرفة أسباب انييار الشركات العالمية في دكلة متقدمة مثؿ الكاليات
كعدـ االستقرار السياسي .كلذلؾ إ
المتحدة األمريكية كمعرفة التشريعات التي أصدرتيا كدكرىا في منع االنييارات مستقبال سيككف درسان ميمان
تستطيع الدكؿ النامية االستفادة منو بشكؿ يمكنيا مف

أخذ تجارب اآلخريف كاالستفادة منيا،كقد اكتسبت

حككمة الشركات أىمية أكبر بالنسبة لمديمقراطيات الناشئة نظ انر لضعؼ النظاـ القانكني الذم ال يمكف معو

إجراء العقكد كحؿ المنازعات بطريقة فعالة .كيؤدم إتباع المبادئ السميمة لحككمة الشركات إلى خمؽ

االحتياطات الالزمة ضد الفساد كسكء اإلدارة مع تشجيع الشفافية في الحياة االقتصادية (العيسكم،2003 ،

)36167 ،2005).ك(السعدني،

كتظير أىمية حككمة الشركات مف خالؿ اآلتي (ميخائيؿ:)89 -85 ،2005،

 - 1محاربة الفساد الداخمي في الشركات كعدـ السماح بكجكده أك باستم ارره بؿ القضاء عميو.

- 2تحقيؽ كضماف النزاىة كالحيادية كاالستقامة لكافة العامميف في الشركة بدءان مف مجمس اإلدارة كالمديريف
التنفيذييف إلى أدنى عامؿ فييا.

- 3تقمؿ مف حاالت تضارب المصالح في الشركة كتزيد مف حاالت االندماج بيف أصحاب المصالح

عف

طريؽ زيادة فاعمية اإلفصاح كالمساءلة كالرقابة كالحكافز.

 -4إف لحككمة الشركات معايير كممارسات الستثمار المكارد المتاحة لمشركات بكفاءة كفاعمية كالتي تعكس
تقدـ اإلدارة كتطكرىا مف إدارة تقميدية إلى إدارة حديثة تتجاذب مع متطمبات أصحاب المصالح كتستعمؿ
اآلليات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الشركة بشفافية.

إف لحككمة الشركات تأثيرا" متبادال " عمى العديد مف المجاالت االقتصادية كالقانكنية كاالجتماعية اليادفة -5
إلى صالح األفراد كالمؤسسات كالمجتمع.

- 6تعمؿ الحككمة عمى كفاءة استخداـ المكارد كتعظيـ قيمة الشركة كتدعيـ منافستيا في األسكاؽ.

 7إَ-ف قكاعد حككمة الشركات تتداخؿ بعدد مف القكانيف مثؿ  :قكانيف الشركات،كاألسكاؽ المالية ،كالمحاسبة
كالتدقيؽ،كتتمثؿ أىمية حككمة الشركات في قدرة المعايير التي تستند إلييا عمى الكفاء بحقكؽ كافة
األطراؼ المستفيدة في الشركة ،كتعد األنظمة كالقكانيف صماـ األماف الرئيسي الذم يضمف حككمة جيدة

لمشركات كما إف معايير اإلفصاح كالشفافية كمعايير المحاسبة تعد عصب مبادئ حككمة الشركات.

 - 8أىمية الحككمة بالنسبة إلى الشركة نفسيا كحممة األسيـ كالمستثمريف المرتقبيف كأسكاؽ رأس الماؿ
كاالقتصاد كمو فضالنعف أىميتيا في المجاالت القانكنية كاالجتماعية.

خامسا :المستمزمات األساسية لتطبيؽ مفيوـ حوكمة الشركات:

حككمة الشركات ىي مزيج مف األنظمة الخارجية كقكانيف الشركات كقكانيف أسكاؽ األكراؽ المالية

كاالستثمارات كمعايير المحاسبة كالتدقيؽ كغيرىا مف األنظمة ذات العالقة بتحسيف األداء في قطاع األعماؿ
كاألنظمة الداخمية التي تتبعيا الشركة إلدارة كتكجيو أعماليا كمتابعة أدائيا .يتكقؼ التطبيؽ الجيد لمحككمة
أ -المستمزمات الخارجية :وتتكوف مف (خميفة:)2005 ،377،

عمى كجكد مجمكعة مف المستمزمات ىي:

- 1عناصر تنظيمية كتشير إلى المناخ العاـ لالستثمار في الدكلة التي تعمؿ مف خاللو الشركات ،كترجع

أىميتيا إلى أف كجكدىا يضمف تمثيؿ القكانيف كالقكاعد التي تضمف حسف إدارة الشركة كىي عبارة عف:

 القكانيف المنظمة لمسكؽ كالنشاط االقتصادم مثؿ  :قانكف سكؽ الماؿ كقانكف الشركات كتنظيـ المنافسة
كمنع الممارسات االحتكارية كالقكانيف المتعمقة باإلفالس.

 كفاءة القطاع المالي (البنكؾ كسكؽ الماؿ) في تكفير التمكيؿ الالزـ لممشركعات بالشكؿ المناسب الذم
يشجع الشركات عمى التكسع كالمنافسة الدكلية.

 كفاءة األجيزة كالييئات الرقابية (مثؿ ىيئة سكؽ الماؿ) في أحكاـ الرقابة عمى الشركات.
 دكر المؤسسات ذاتية التنظيـ غير الحككمية التي تضمف عمؿ األسكاؽ بكفاءة كمف الجمعيات المينية
مثؿ جمعية المحاسبيف كالمدققيف كالشركات العاممة في األسكاؽ المالية.

- 2عناصر خاصة كتشير إلى أصحاب المصالح كالمؤسسات الخاصة كالمينييف مف المحاسبيف كالمدققيف
كالقانكنييف.

ب -المستمزمات الداخمية :كتشير إلى القكاعد كاألسس التي تتضمف كضع ىياكؿ إدارية سميمة كالتي تحدد
كيفية اتخاذ الق اررات كتكزيع السمطات داخؿ الشركة بيف مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف كحممة
األسيـ التي يؤدم تكفيرىا إلى تقميؿ التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ (سميماف.)2006 ،20،

سادسا :االطراؼ الرئيسة التي تؤثر في حوكمة الشركات وتتأثر بيا:

 Davis,ىناؾ عدة أطراؼ رئيسة تؤثر كتتأثر في التطبيؽ السميـ إلطار حككمة الشركات ىي (
)2007, 17- 22:
- 1حممة األسيـ (المالكيف) :كىـ مف يقكمكف بتقديـ رأس الماؿ لمشركة عف طريؽ ممكيتيـ لألسيـ
لمحصكؿ عمى األرباح المناسبة الستثماراتيـ كتعظيـ قيمة الشركة عمى المدل الطكيؿ ،كيككف مف حقيـ
اختيار أعضاء مجمس اإلدارة المناسبيف لحماية حقكقيـ.

- 2مجمس اإلدارة  :كيعد بمثابة الككيؿ لحممة األسيـ كأصحاب المصمحة،كيضمف لممستثمريف في الشركة
بأف رأس الماؿ الذم تـ استثماره قد تـ استخدامو مف جانب مديرم الشركة بطريقة رشيدة،كيقكـ مجمس
اإلدارة بمسؤكلية اختيار المديريف التنفيذييف األكثر كفاءة كخبرة في مجاؿ عمميـ كتحفيزىـ عمى األداء

الجيد مف خالؿ تبني سياسات منافسة لمركاتب كالمكاؼ آت فضالن عف الرقابة عمى أدائيـ كضماف
مصداقية التقارير المعدة مف قبؿ اإلدارة كأنيا تفي بالمتطمبات القانكنية كاألخالقية.

- 3اإلدارة العميا :كتعد اإلدارة العميا عنص انر أساسيان في حككمة الشركات ،ففي حيف يمارس مجمس اإلدارة

دك انر رقابيان تجاه أعضاء اإلدارة العميا ،ؼ إ نو ينبغي عمى مديرم اإلدارة العميا ممارسة دكرىـ في الرقابة

عمى المديريف التنفيذييف في الشركة كتتككف اإلدارة العميا مف مجمكعة أساسية مف مسؤكلي الشركة ،كىي

المسؤكلة عف اإلدارة الفعمية لمشركة كتقديـ التقارير الخاصة باإلدارة(السيما التقارير المالية) إلى مجمس
اإلدارة  .فضال عف مسؤكليتيا عف تعظيـ إرباح الشركة كزيادة قيمتيا كمسؤكليتيا تجاه اإلفصاح
كالشفافية في المعمكمات التي تنشرىا لحممة األسيـ.

- 4التدقيؽ الداخمي والخارجي :كيعد الدكر الذم ممثَمو التدقيؽ دك انر حيكيان بالنسبة لحككمة الشركات ،لذا
ينبغي عمى مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا

إدراؾ أىمية عمميات التدقيؽ كالعمؿ عمى نشر الكعي بيذه

األىمية لدل العامميف بالشركة ،كتركز عمميات التدقيؽ الداخمي كالخارجي عمى القكائـ المالية لمشركات

في إطار تفعيؿ دكر أصحاب المصمحة لضماف فاعمية حككمة الشركات.

- 5األنشطة المحاسبية :تكصؼ المحاسبة بأنيا نظاـ لمقياس كاإلفصاح إذ يقكـ المحاسب بقياس العناصر
المختمفة المككنة لمقكائـ المالية كاإلفصاح عف نتائج عممية القياس في شكؿ معمكمات كتكصيميا إلى

مستخدمييا.

- 6االتصاالت :إف االتصاؿ الفعاؿ يدعـ عالقات الثقة بيف حممة األسيـ كالمجمس كاإلدارة فيك يعد كالمادة
الالصقة التي تحافظ عمى تماسؾ مككنات إطار حككمة الشركات معا ،كمف الميـ

أف يفيـ العاممكف

رسالة الشركة ك استراتيجيتيا ككيفية إضافة القيمة إلى تمؾ الشركة ك أف يثؽ العاممكف بيا كأف بإمكانيـ
االتصاؿ مع الجيات العميا في الشركة بدكف خكؼ مف ردكد فعؿ سمبية ،كيتـ تشجيع الشركات لكضع

تقنيات لتقكية االتصاالت المتبادلة.

- 7المسؤولية والمساءلة :أكدت منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية  OECDعمى أف يككف مجمس اإلدارة
مسؤكال بشكؿ أساسي عف مراقبة أداء الشركة كتحقيؽ عائد مناسب لحممة األسيـ كيمنع المجمس تعارض
المصالح كيكازف الطمبات المتنافسة عمى الشركة مف خالؿ ممارسة األحكاـ المكضكعية كالمستقمة.

 - 8أصحاب المصمحة :كىـ مجمكعة مف األطراؼ ليـ مصالح مباشرة أك غير مباشرة في الشركة مثؿ
العامميف كالزبائف كالمكرديف الذم عمييـ مراقبة مستكل التزاـ إدارة الشركة ،ككذلؾ الييئات المحاسبية

كالكسطاء المالييف كككاالت الحككمة التي تسعى بدكرىا إلى تخفيض حاالت عدـ التماثؿ في المعمكمات

كتحسيف عمميات اإلشراؼ عمى الشركة كرقابتيا.

- 9مجتمع الماؿ واألعماؿ :تشكؿ األسكاؽ ركنان أساسيا مف أركاف ىيكؿ النظاـ التمكيمي في النظـ

االقتصادية المعاصرة لما تقكـ بو مف دكر ميـ في تشجيع االستثمار كتحقيؽ التنمية االقتصادية.

كيتسع مفيكـ األسكاؽ المالية ليشمؿ جميع القنكات التي ينساب فييا الماؿ بيف مختمؼ مؤسسات أفراد
المجتمع .كاف التعامؿ في األسكاؽ المالية ينبغي

أف يخضع لمجمكعة مف القكاعد كاإلجراءات التي

تشكؿ األساس الذم يحكـ تصرؼ المتعامميف داخؿ تمؾ األسكاؽ كتعد القكانيف كالمعايير المنظمة لعمؿ
الشركات مثؿ قكانيف الشركات كقكانيف األسكاؽ المالية كالمعايير المحاسبية كالتدقيقية العمكد الفقرم

إلطار حككمة الشركات كيعد الجياز المصرفي عنص انر ميمان في ضماف تكفير األمكاؿ الالزمة كالسيكلة

الكافية لنمك الشركات كتمكيؿ عممياتيا.

- 10الحكومة والمنظمات :تمثَؿ الحككمة دك ار " في إنشاء اإلطار المؤسسي كالقانكني الشامؿ لحككمة
الشركات كتبايف دكر كؿ مف ىؤالء األطراؼ كتفاعالتيـ فيما بينيـ كذلؾ حسب الظركؼ السياسية

كاالقتصادية كالثقافية .كىنالؾ جيكد كاضحة كمممكسة عمى المستكل الدكلي فيما يتعمؽ بمفيكـ حككمة

الشركات سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ المنظمات الدكلية التي سبؽ ذكرىا أ ـ مف خالؿ بعض الدكؿ نفسيا
كتقكـ ىذه المنظمات بكضع مجمكعة مف المعايير كاإلرشادات التي تكفؿ تحسيف األطراؼ القانكنية

كالمؤسسية كالتنظيمية،فضالن عف اليي آت المحاسبية كالتدقيقية التي تقكـ بإصدار المعايير المحاسبية
كالتدقيقية الدكلية ،كقد قامت العديد مف الدكؿ بإصدار تقاريرىا لصالح ممارسة حككمة الشركات في

سبيؿ تفعيؿ مفيكـ الشركات.

- 11مجتمع االستثمار :يتضمف مجتمع االستثمار كؿ تمؾ الكحدات التي تمتمؾ األسيـ القابمة لمتداكؿ ،كاف
مؤسسات المستثمريف تمتمؾ دك انر بار انز في تطكير معايير حككمة الشركات التي تستثمر فييا ،كىي تمثَؿ

دك انر متزايدان في ضماف حصكؿ الدعـ لتمؾ المعايير كبالمقابؿ ؼ
استجابة متزايدة لتمؾ المجمكعات المؤثرة كالقكية.

إف الشركات تجد نفسيا في حالة

نستنتج مما سبؽ َأنحككمة الشركات يقدـ إطا انر تشغيميان يمكف لمشركة استخدامو كيككف قابال " لمتنفيذ ،كاف

األساس في إطار حككمة فعاؿ ىك :مجمس إدارة فعاؿ كمستقؿ ،ثقافة سميمة تسمح بنجاح كازدىار مبادئ

حككمة الشركات ،لجنة التدقيؽ كلجنة المكاؼآت كلجنة التعيينات التي تضمف حككمة فعالة لمشركة ،إطار
سميـ لمرقابة الداخمية ،قكاعد مالئمة لمسمكؾ األخالقي ،إجراءات كسياسات كاضحة ،إدارة فعالة لممخاطر،

تدقيؽ خارجي فعاؿ كمستقؿ ،إفصاح شفاؼ ،اتصاؿ فعاؿ ،كأنظمة تضمف المساءلة كالقياس الفعاؿ.

سابعا :خصائص حوكمة الشركات:

تمثؿ الخصائص أدناه السمات التي يجب أف تتكفر في حككمة الشركات لكي تكتمؿ الجكانب الفكرية
الخاصة بيا ،كما تساعد عمى تحقيؽ أىدافيا كمزاياىا المتعددة،كىي المسؤكلية أماـ مختمؼ األطراؼ،
استقاللية مجمس اإلدارة كالمجاف المختمفة ،االنضباط الذاتي كااللتزاـ بالقكانيف ،منع المتاجرة بالسمطة

كالمعمكمات الداخمية لممنظمة ،حماية مكجكدات المنظمة (الرحيمي.)9 ،2005 ،

ثامنا :مقومات حوكمة الشركات:
(الجادر،

يمكف الحكـ بتطبيؽ حككمة الشركات في المنظمات عندما تتكافر فييا المقكمات اآلتية

:)32،2008

- 1تكفر القكانيف كالمكائح الخاصة بضبط األداء اإلدارم لممنظمة.
 - 2كجكد لجاف أساسية – منيا لجنة التدقيؽ – تابعة لمجمس اإلدارة لمتابعة أداء المنظمة.
- 3كضكح السمطات كالمسؤكليات بالييكؿ التنظيمي لممنظمة.

- 4فعالية نظاـ التقارير كقدرتو عمى تحقيؽ الشفافية كتكفير المعمكمات.
- 5تعدد الجيات الرقابية عمى أداء المنظمة.

تاسعا :محددات حوكمة الشركات:

بالنظرة السطحية إلى ىذه المحددات قد تفيـ عمى أنيا قيكد عمى الحككمة ،كلكنيا في الكاقع تمثؿ ضكابط

لضماف فعالية تطبيؽ الحككمة ،كىي (شحاتة كعمي:)22 -19،2007،

- 1محددات داخمية كتشمؿ؛ المساىمكف ،مجمس االدارة كالمديركف ،اصحاب المصالح ،التدقيؽ ،طرؽ
االفصاح المحاسبي.

- 2محددات خارجية كتشمؿ؛ األنظمة كالتشريعات كاألجيزة الرقابية ،المعاييرالمحاسبة ،معايير التدقيؽ،
المؤسسات المالية ،االسكاؽ.

عاش ارً :طبيعة نظاـ حوكمة الشركات:

إف نظاـ حككمة الشركات يعد مف النظـ التي ترتبط بتطبيؽ سياسات الحرية االقتصادية ألم بمد كبتفعيؿ

كأحكاـ آليات السكؽ في نفس الكقت .فيك نظاـ يعمؿ بشكؿ جكىرم عمى جذب االستثمارات ألم دكلة

أك

ألم شركة ؛ ألنيا تعمؿ عمى نشر ثقافة االلتزاـ  .كما انيا ترتبط كبشكؿ أساسي بعمميات تحقيؽ القيمة
المضافة ككذلؾ التراكـ الرأسمالي بما يؤدم في نياية األمر إلى تحقيؽ النتائج المممكسة اآلتية(ميخائيؿ،

:)85-2005،84

- 1اقتصاديات التشغيؿ األمثؿ  :كيتـ ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى القضاء عمى كافة أشكاؿ اليدر االقتصادم
ألم مشركع ،كعدـ السماح بأم عادـ غير مطابؽ لممكاصفات التي يريدىا المشركع مما يؤدم إلى

تخفيض التكاليؼ بنسبو كبيرة.

ذلؾ برفع إنتاجية عناصر اإلنتاج الخاصة بأم مشركع إذ تعمؿ
- 2اقتصاديات االرتقاء االنتاجي :كيتـ َ
الحككمة ىنا عمى رفع الطاقات التشغيميو بشكؿ مممكس كممحكظ مما سكؼ يؤدم إلى زيادةمممكسة في
اإلنتاج.

- 3اقتصاديات العائد والمردود االستثماري :يتعمؽ بربح رأس الماؿ المستثمر في المشركع ،إذ يتحقؽ ذلؾ
بانخفاض تكاليفو ،مما يعطي زياده في قدرة المشركع عمى تخفيض أسعار منتكجاتو أك تسعيرىا بشكؿ
ِ
لمنتكجات المشركع فضال عما يحققو المشركع مف عائد كمردكد.
مناسب،كمف ثـ زيادة القدرة التسكيقيو
ىنا يأتي دكر حككمة الشركات بعده نظاما يعمؿ عمى تفعيؿ اإلمكانات كتشغيؿ كتكظيؼ المكارد كيزيد مف

كفاءة استخدامو.

المبحث الثاني :مفيوـ وأىداؼ لجاف التدقيؽ
أشارت الدراسات كالتقارير الخاصة بحككمة الشركات إلى ضركرة كجكد لجاف

اؿتدقيؽ في الشركات ضمف

قكاعد حككمة الشركات .كمع التحكالت االقتصادية التي يشيدىا إقميـ ككردستاف العراؽ في الكقت الحاضر
كتزايد أعداد شركات األمكاؿ ،أصبح لزامان عمى كظيفة التدقيؽ أف تنشط كأف يككف ىناؾ اىتماـ مف جانب
الباحثيف كالييئات العممية لمكاكبة ىذا التطكر كانعكاساتو لفتح آفاؽ جديدة لجكدة أداء عممية التدقيؽ .إذ

أصبحت البيئة في إقميـ ككردستاف العراؽ في الكقت الحاضر مالئمة لتطبيؽ لجاف التدقيؽ لضبط جكدة
التقارير المالية ،كالتأكد مف مصداقيتيا ،كدعـ استقالؿ عمؿ المدقؽ الداخمي كالخارجي.

أوالً :ماىية لجاف التدقيؽ

مفيكـ لجاف التدقيؽ ليس حديثان تمامان إذ كاف مكجكدان قبؿ األزمة المالية عاـ  2000كقد انتشرت فكرة تككيف
لجنة التدقيؽ مف أعضاء مجمس إدارة الشركة غير المتفرغيف المعينيف مف خارج الشركة لزيادة فاعمية
المجمس كدعـ كتطكير النظـ المحاسبية كالرقابية كمناقشة المكضكعات كالمشاكؿ بمكضكعية فيي

" لجنة

مشكمة مف أعضاءمجمس اإلدارة المستقميف بغرض زيادة مصداقية كمكثكقية القكائـ المالية التي تعدىا اإلدارة

لممساىميف كالمستثمريف كلمساندة اإلدارة العميا لمقياـ بمياميا بكفاءة كفاعمية كلدعـ استقاللية المدقؽ الداخمي

كالخارجي فضال عف تحسيف جكدة اداء نظاـ الرقابة الداخمية كمايستتبعو مف رفع كفاءة

أداء عممية التدقيؽ

(سامي.)19،2009 ،

كعمى الرغـ مف قياـ ىي آت عديدة بكضع أكثر مف مفيكـ لمجاف التدقيؽ إال أنيا تؤكد عمى أىميتيا

كضركرة تككينيا .كتعد لجاف التدقيؽ أحد األركاف الرئيسة لتفعيؿ منظكمة الحككمة (عكض.)208 ،2008 ،

كينظر المساىمكف إلى لجاف التدقيؽ عمى انيا "الطريؽ لمحد مف السمكؾ االنتيازم لممديريف بتحقيؽ

كتتأثر التعريفات المتعمقة بمجاف ).(Lennox, 2002 , 3منفعتيـ الخػاصة كمراقبة اإلدارة التنفيذية العميا"
التدقيؽ بالغرض مف إنشائيا كطبيعة عمميا أك طريقة تشكيميا كالمياـ كالمسؤكليات المككمة إلييا.
كقد عرؼ (الرحيمي )193 ،2008 ،لجنة التدقيؽ بأنيا "لجنة مككنة مف ثالثة إلى خمسة مديريف غير

مكمفيف بالمسؤكليات التنفيذية لإلدارة المالية ،كمف أىـ Hعماليا تدقيؽ القكائـ المالية ،ككذلؾ التأكد مف فاعمية
نظاـ الرقابة الداخمية كالمحاسبية لمشركة ،كنتائج التدقيؽ الداخمي كالخارجي ،كنطاؽ التدقيؽ ،ككذلؾ الرقابة

الداخمية لمشركة ،كجميع المعمكمات المالية المعدة لمنشر".

كيرل الباحثكف اف لجنة التدقيؽ تعد آلية محكرية مف آليات حككمة الشركات ،كىي لجنة فرعية منبثقة

مف مجمس اإلدارة كتتككف مف ثالثة أعضاء غير تنفيذييف أك مستقميف كحد أدنى كيككف الحد األقصى حسب

حجـ الشركة كطبيعة نشاطو .عمى أف يتكافر بالمجنة خبرة مالية كمحاسبية كقانكنية كمعرفة بطبيعة نشاط

الشركة .كتعقد المجنة اجتماعاتيا أربع مرات عمى األقؿ في السنة بمعدؿ اجتماع كؿ ثالثة

أشير .كتيدؼ

المجنة إلى مساعدة مجمس اإلدارة عمى أداء مسؤكلياتو ،كالتأكد مف سالمة نظاـ الرقابة الداخمية كتنفيذه،
كدعـ استقالؿ كمتابعة المدقؽ الداخمي كالخارجي ،كضبط جكدة التقارير المالية.

ثانيا :أىداؼ تكويف لجاف التدقيؽ:

)Caskey et al., 2008, 1:ييدؼ تككيف لجاف التدقيؽ إلىاآلتي (

- 1مساعدة مجمس اإلدارة عمي أداء مسؤولياتو المالية :كيتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ أداء مياـ لجاف
التدقيؽ بتفكيض مف مجمس اإلدارة.

 - 2التأكد مف سالمة نظاـ الرقابة الداخمية وتنفيذه :يجب أف تقػكـ لجاف التدقيؽ بالتحقؽ مف كفاية نظاـ
الرقابة الداخمية كفاعمية تنفيذه ثـ تقديـ التكصيات التي مف شأنيا تفعيؿ النظاـ كتطكيره إلي مجمس

اإلدارة بما يحقؽ أىداؼ الشركة كحماية مصالح المساىميف كأصحاب المصالح األخرل.

- 3دعـ استقالؿ المدقؽ الداخمي :كيتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ متابعة المدقؽ الداخمي كاقامة قنػاة
اتصاؿ مباشرة بينو كبيف لجنة التدقيؽ كتمقى تكصياتو كتكفير المكارد الالزمة لو كحؿ المشاكؿ

كالخالفات التي قد تنشأ بينو كبيف اإلدارة.

- 4ضبط جودة التقارير المالية :تيدؼ لجاف التدقيؽ إلي ضبط جكدة التقارير المالية لمشركة مف خالؿ
فحص التقارير المالية كدراسة السياسات كالطرؽ المحاسبية لمحد مف حاالت الغش كالتصرفات غير
القانكنية في التقارير المالية ،كمف ثـ دعـ الثقة في التقارير المالية كزيادة مصداقيتيا.

- 5دعـ استقالؿ المدقؽ الخارجي :أكصت العديد مف المنظمات المينية بتككيف لجاف التدقيؽ نظ انر لما تقكـ
بو مف دكر لدعـ استقالؿ المدقؽ الخارجي مف خالؿ ككف ىذه المجاف قػػناة اتصاؿ بينو كبيف مجػمس

اإلدارة.

تتككف لجنة التدقيؽ مف أعضاء مف مجمس اإلدارة عمى

ثالثا :مؤىالت وىيكمة لجاف التدقيؽ

أ َاليقؿ عف ثالثة ممف يتمتعكف بالمؤىالت اآلتية

(جريجكرم،ليمييف:)212-208 ،2003 ،

- 1االستقاللية :كيقضي بأف تضـ المجنة أغمبية مف أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف ذكم القدرة عمى
ممارسة التقدير كالحكـ بشكؿ مستقؿ عف اإلدارة.

- 2المعرفة المالية والخبرة:أم تمتع أعضاء لجنة التدقيؽ بالمعرفة كالخبرة المالية كالمحاسبية.

ممف يتكافر لدييـ الفيـ الجيد
- 3الخبرات المتراكمة :أم االىتماـ بالخبرات المتراكمة لدل أعضاء المجنة ّ
لمخاطر العمؿ كالعمميات،كمكاصمتيـ لتمؾ الخبرات مف خالؿ التدريب كالتعميـ المستمر.
- 4الفحص النافي لمجيالة :نظ ار لممسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ لجنة التدقيؽ كالطبيعة المعقدة لممحاسبة

كالشؤكف المالية التي يكمفكف باإلشراؼ عمييا كممارستيا فإف المجنة تستحؽ قد ار مناسبا مف مكرد أعضاء

اء مف حيث عدد األعضاء المخصصيف ليا أك مف حيث الكقت الذم يخصصو
مجمس اإلدارة سك ن
العضك لشؤكنيا.

رابعا :مسؤوليات لجنة التدقيؽ
ا" ميما " مف

إ َف المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ أعضاء لجنة التدقيؽ تككف كبيرة بسبب انيا تمثؿ جزء
عممية اإلشراؼ كالرقابة كليا دكر حقيقي في المساعدة عمى االحتفاظ بثقة المستثمر في البيانات المالية التي

يفصح عنيا ،إذ تكمؼ لجنة التدقيؽ بشكؿ عاـ باإلشراؼ عمى ثالثة مجاالت أساسية ىي (ياسيف،2008 ،
:)26
- 1إعدادالتقاريرالمالية
أ  -تعد مسؤكلية إعداد التقارير المالية مف مسؤكلية اإلدارة المالية كتحديدا المحاسبيف إالأ َف دكر لجنة
التدقيؽ في ىذا الجانب يتمثؿ بالدكر اإلشرافي كالرقابي المتمثؿ بفحص كافة القكائـ المالية السنكية
أكالمرحمية قبؿ مصادقة مجمس اإلدارة عمييا كقبؿ نشرىا لمتأكد مف مكضكعيتيا كمصداقيتيا

كمالءمتيا كتقديميا في الكقت المناسب.

ب -استعراض نتائج التدقيؽ الداخمي كالخارجي كالمالحظات الكاردة في تقرير المدقؽ الخارجي أك
تكصياتو المقدمة لتحسيف األداء كالعمميات كنظاـ الرقابةالداخمية.

ج -فحص كافة السياسات المحاسبية المعتمدة لمتركيز عمى بياف

انعكاسات التغير فييا عمى القكائـ

المالية كتقييـ سياسات اإلدارة في التقديرات كالتي تعد مؤثرة كجكىرية عمى القكائـ المالية.

د -التشاكرمع اإلدارة كالمدقؽ الخارجي حكؿ القكائـ المالية كحؿ أية خالفات مممكسة قد تنشأ بينيماعند
إعدادىا.

 - 2الرقابةالداخمية وادارة المخاطر :وتشمؿ
أ -تقكيـ فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية كالتأكد مف درجة االلتزاـ بو كفي القكانيف كالتعميمات النافدة.

ب -التأكد مف كجكد عممية رسمية لتحديد كتقدير كادارة المخاطر في كافة المستكيات اإلدارية كالتحقؽ مف
كجكد نظاـ مناسب إلدارتيا.

ج -مساعدة مجمس اإلدارة في تنفيذ مسؤكلياتو الرقابية كتحديدا في مجاؿ عممية إدارة المخاطر.
-3عمميات التدقيؽ الداخمي والخارجي وتشمؿ:
أ  -متابعة فاعمية التدقيؽ الداخمي.
ب -بياف تأثير التغيرات اليامة في المبادئ كالسياسات المحاسبية عمى نطاؽ عممية التدقيؽ.
ج -حؿ المشكالت كالصعكبات كالخالفات التي تنشأ أثناء ممارسة عممية التدقيؽ.

د-التكصية لمجمس اإلدارة بتعييف المدقؽ الخارجي أكعزلو كتحديد أجكره كاإلسياـ بكضع ضكابط حكؿ
مشاركتو في تقديـ خدمات غيرتدقيقية.

ق -استعراض القكائـ المالية كالمكافقة عمييا بعدإتماـ عممية التدقيؽ كقبؿ رفعيا لمجمس اإلدارة.
ك  -متابعة مالحظات المدقؽ الخارجي كتكصياتو كالتأكد مف أخذىا بنظر االعتبار كمعالجتيا.

ز -استعراض نطاؽ التدقيؽ الذم سيمارسو المدقؽ الخارجي كالكقت الالزـ لو كاإلجراءات التي سيتـ

استخداميا كتقديـ التكصيات إلى مجمس اإلدارة بيذا الخصكص.

خامسا :مداخؿ تكويف لجاف التدقيؽ

ىناؾ مدخالف لتككيف لجاف التدقيؽ كىما(الرحيمي:)102 ،2008 ،

المدخؿ االختياري :يككف لمشركات في ظؿ ىذا المدخؿ حرية اختيار ك تككيف لجاف التدقيؽ لدييا كفقان

القتناع الشركة بمدل احتياجيا لدكر ىذه المجاف.

المدخؿ اإللزامي :تمتػزـ الشركات في ظؿ ىذا المدخؿ بتككيف لجاف التدقيؽ كفقان لمتطمبات تنظيمية أك

قانكنية.

كلتطبيؽ ىذا المدخؿ بفاعمية يتطمب األمر كجكد نظاـ عمؿ لمجاف التدقيؽ يككف مرجعان استرشاديان لمشركات.
كينبغي أف ينطكم ىذا النظاـ عمى قكاعد عمؿ تكضح كيفية تعييف أعضاء لجاف التدقيؽ كالخصائص

المطمكب تكافرىا فييـ كالمياـ الكاجب قياميـ بيا خالؿ المدة المالية.

كيرل الباحثكف ضركرة المزج بيف المدخميف :اإللزامى في حالة غياب المستفيديف عف اإلدارة ،كاالختيارم

مف خالؿ إقناع اإلدارة بالمنافع المتكقعة لتشكيؿ لجاف التدقيؽ.

سادساً :دور وعالقة لجاف التدقيؽ في تفعيؿ منظومة الحوكمة واليات تنفيذىا

الشركة التي ترغب في خفض درجة المخاطر التي تتعرض ليا كالتي ترغب في ضماف حسف األداء

كاالستم اررية تعتمد عمى نظاـ كامؿ لمرقابة كالتدقيؽ يبدأ بكضع نظاـ داخمي لمرقابة كتقييـ األداء كادارة
المخاطر ثـ إنشاء إدارة لمتدقيؽ الداخمي كبعد ذلؾ يأتي دكر لجنة التدقيؽ كأخي انر دكر مراقب الحسابات

 .الخارجي

إذإف المسؤكليات كالمياـ الممقاة عمى عاتؽ لجنةالتدقيؽ كالمياـ المكمفة بيا تشير إلى كجكد عالقة قكية

بيف لجنة التدقيؽ كمفيكـ حككمة الشركات كآليات تنفيذىا بصفة عامة ،فمما الشؾ فيو إف مفيكـ حككمة

الشركات يركز بالدرجة األساس عمى الجانب الرقابي في الشركات كتعد لجنة التدقيؽ أحدأىـ آليات الرقابة
في الشركات  ،إذ تتضح أىميػة حككمػة الشركات في الحػد مف الممارسات الخاطئة لإلدارة العميا لمشركات.

ككذلؾ الدكر الميـ لمراقب الحسابات في فحص كتدقيؽ كابداء الرأم عف القكائـ المالية .كال يمكف أف يككف
ىناؾ حككمة شركات فعالة بدكف تدعيـ فاعمية االستقالؿ كالمينية ٍ
لكؿ مف لجنة التدقيؽ كالتدقيؽ الداخمي

كالخارجي .كسيتـ تناكؿ عالقتيامع بعض آليات الحككمة األخرل بكاسطة األطراؼ ذات الصمة ،إذ تحدد تمؾ
- 1عالقة لجنة التدقيؽ بمجمس اإلدارة

 :العالقة مف خالؿ مايأتي

إف مف األسباب التي تدعك إلى تبني تطبيؽ الحككمة في الشركات تنبع مف أىميتيا كأداة كفيمة لمحد مف

المخاطر كمف أضرار ظاىرة تكافؽ المصالح بيف إدارة الشركة كمديرييا التنفيذييف مف جية كالمدققيف

كاألطراؼ األخرل مف جية أخرل ،لذا فإف كجكد لجنة تدقيؽ فاعمة يمكف أف يسيـ في تعزيز ذلؾ ،إذ تعد

مخرج لبناء الثقة بيف األطراؼ ،مف جانب أخر فإف لمجنة التدقيؽ دك ار " محكريا " في تفعيؿ حككمة الشركات
كمكاجية المخاطر التي تعترييا كتسيـ في مساعدة اإلدارة لحؿ المشاكؿ التي تكاجييا نظ ار لما يتمتع بو

أ عضاؤىا مف الحيادية كاالستقاللية كالخبرة كعدـ قدرة مجمس اإلدارة عمى تحقيؽ ذلؾ بمعزؿ عف كجكد لجنة

التدقيؽ بسبب ضخامة حجـ ىذه األعماؿ المنكطة بو كعدـ التجانس بيف أعضاء ئو الذم دفعو لتشكيؿ لجنة

فرعية متخصصة بيذا المجاؿ تسعى إلى تفعيؿ دكر مجمس اإلدارة لالضطالع بمسؤكلياتو كممارسة المياـ

المنكط القياـ بيا بكفاءة كفاعمية مف خالؿ قياـ لجنة التدقيؽ بالتحقؽ مف كفاية نظاـ الرقابة الداخمية كتنفيذه
بفاعمية كتقديـ تكصيات لمجمس اإلدارة مف شأنيا تفعيؿ النظاـ كتطكيره بما يحقؽ أغراض الشركة كيحمي

مصالح المساىميف كالمستثمريف بكفاءة عالية كتكمفة معقكلة،

إلى جانب دكرىا في دراسة السياسات التي

تتبناىاالشركة قبؿ اعتمادىا كأم تغيير فييا كتقديـ ما تراه المجنة مف مقترحات بشأنيا آخذة بنظر االعتبار
مالءمتيا لطبيعة أعماؿ الشركة كأثرىا عمى نتيجة أعماليا كمركزىا المالي كدراسة القكائـ المالية المرحمية

كالسنكية قبؿ عرضياعمى مجمس اإلدارة كابداء الرأم كالتكصية في شأنيا مع تعزيز االتصاؿ بيف المدقؽ
الخارجي كمجمس اإلدارة كحؿ النزاعات التي قد تنشأ بينيما كالتأكد مف مدل التزاـ الشركة بالقكانيف

(الرحيمي.)195 ،2008 ،

- 2عالقة لجنة التدقيؽ بالتدقيؽ الداخمي
تاريخيا كانت لجنة التدقيؽ مسؤكلة عف اإلشراؼ عمى التقارير المالية السنكية التي تعدىا اإلدارة ،كاليكـ امتد
ىذا الدكر ليشمؿ أيضا ضماف قكة إجراءات الرقابة الداخمية كاإلشراؼ عمى أنشطة التدقيؽ الخارجي،

كلغرض تحمؿ مسؤكلياتيا اإلشرافية بشكؿ أفضؿ فإنيا تعتمد عمى التدقيؽ الداخمي كأحد الدعائـ األساسية
التي تساعد في تحقيؽ حككمة أفضؿ لمشركات مما يفرض أىمية قياـ التدقيؽ الداخمي بالتعاكف مع لجنة

التدقيؽ خصكصا عند تحديد كادارة المخاطر كعند فحص نظاـ الرقابة الداخمية مف خالؿ تقديـ التقديرات

المستمرة لممخاطر التي تتعرض ليا الشركة كاجراءات الرقابة الداخمية لمتغمب عمى تمؾ المخاطر ليسيـ ذلؾ
في زيادة

فاعمية كجكدة اإلدارة كتقكية البنى التحتية لمشركة كتحسيف فاعمية لجنة التدقيؽ ىذا مف جانب ،كمف جانب

آخر فإف كظيفة التدقيؽ الداخمي تزكد لجنة التدقيؽ بالمعمكمات المالءمة المتمثمة باألعماؿ غير القانكنية،

األخطاء ،عدـ الكفاءة كالفاعمية ،ضعؼ الرقابة كتعارض المصالح كغيرىا مف المعمكمات التي ترد في تقرير

المدقؽ الداخمي ،لذا نجد أ َف لجنة التدقيؽ تيتـ بعقداجتماعات خاصة مع المدققيف الداخمييف لمتأكد مف سالمة
ككفاية كسائؿ المتابعة التي كضعتيا اإلدارة لمكاجية المخاطر التي تكتنؼ عممية اعداد التقارير المالية،
كالتأكد مف كجكد تنسيؽ بيف التدقيؽ الداخمي كالتدقيؽ الخارجي بعدىا حمقة اتصاؿ فعالة بينيما.كما اف كجكد

لجنة التدقيؽ سيدعـ استقاللية المدقؽ الداخمي كيتسبب في زيادة كفاءة كفاعمية إدارة التدقيؽ الداخمي

كاالعتماد عمى ضكابط كقائية تمنع حدكث األخطاء أك تقميمياأك اتخاذ اإلجراءات التصحيحية السريعة كتقكيـ

أعماؿ التدقيؽ الداخمي كاجراءات الرقابة الداخمية ،إذ إف لمجنة التدقيؽ دكر ا" في تعييف المدقؽ الداخمي

كترقيتو كمكافئتو أك االستغناء عنو كالمساعدة في تحديد مؤىالتو كميامو كالسعي لتكافر المكارد الكافية ألداء

ميامو،إذ يشير ذلؾ إلىأ َف جكدة العالقة التكاممية بيف الطرفيف ستنعكس إيجابياعمى جكدة حككمة الشركات
(عيسى.)79 ،2008 ،
- 3عالقة لجنة التدقيؽ بالتدقيؽ الخارجي
إف اليدؼ األساس مف تككيف لجنة التدقيؽ ىكتأكيد كزيادة مكثكقية كمصداقية القكائـ المالية ،كفي سبيؿ
تحقيؽ ذلؾ فإف لجنة التدقيؽ تسعى نحك دعـ استقاللية التدقيؽ كمساعدة المدقؽ الخارجي عمى أداء عممية

التدقيؽ دكف أية ضغكط تؤثر سمبانعمى مصداقية نتائجو أك كفاءتو كبالتالي التشكيؾ في صحة تقريره المقدـ

كيتـ ذلؾ مف خالؿ اضطالع المجنة بميمة ترشيح المدقؽ الخارجي الذم سيتـ تعيينو كعزلو كتغييره كاإلسياـ

في تحديد أجكره كتقييـ عممو مع تحديد األساس المعتمد في ذلؾ ،كحؿ النزاعات التي قد تنشأ بيف المدقؽ

الخارجي كالمدقؽ الداخمي أك اإلدارة فيي أداة

اتصاؿ فاعمة تسيـ في تكافر أك زيادة فرص

احتماؿ تنفيذ

اإلدارة لالقتراحات المالءمة التي يقدمياالمدقؽ الخارجي كمايتبعو ذلؾ مف تحسيف جكدة األداء الميني

كالكقكؼ عمى نقاط الضعؼ الجكىرية في تصميـ أكتشغيؿ ىيكؿ الرقابة الداخمية كفي الكقت المناسب ،إذ إ َف
تحقيؽ التنسيؽ بيف أعضاء المجنة كبيف المدقؽ الخارجي مف خالؿ تحديد مجاؿ التدقيؽ كمراجعة القكائـ

المالية قبؿ كبعد النشر سكاء تمؾ المتعمقة بالسياسات المحاسبية المعتمدة كالتغييرات المقترحة بصددىا أكتمؾ

الخاصة بالصعكبات كالمشاكؿ التي تكتنؼ أداء عممو يمكف أف يعزز مياـ التدقيؽ بشكؿ أفضؿ كيدعـ
بالتالي آليات تنفيذ حككمة الشركات (يعقكب.)72 ،2006 ،

عالقة لجنة التدقيؽ باألطراؼ ذات المصالح:
تبرز أىمية لجنة التدقيؽ ككنيا تمثؿ أحد أىـ آليات الرقابة في الشركات كتمثؿ نقطة االرتكاز لتطكير

التقارير المالية ك حماية مصالح المساىميف مف خالؿ إشرافياعمى إعداد التقارير المالية كأداء اإلدارة كالمدقؽ
الداخمي كالخارجي كمد خط اتصاؿ بيف تمؾ األطراؼ كالتخفيؼ مف مشكمة المعمكمات غير المتماثمة بيف

اإلدارة كمجمس اإلدارة كغمؽ فجكة التكقعات مف خالؿ مراقبة اإلدارة كتحسيف استقاللية المدقؽ الخارجي إلى

جانب أ َف كجكدىا قد يحقؽ انخفاض نسبي في معدؿ حدكث التصرفات المالية غيرالقانكنية مع تكافر الثقة
كالمصداقية في البيانات كالمعمكمات المالية المقدمة لإلطراؼ المستفيدة ،إذ يؤكد ذلؾ إف لمجنة التدقيؽ بعدىا

آلية مف آليات الحككمة دك انر محكريان في االرتقاء بجكدة التقارير المالية (سامي.)25 ،2009 ،

سابعاً :المعوقات المؤثرة عمى فاعمية لجاف التدقيؽ في الشركات

كتتمثؿ التحديات كالمشاكؿ التي مف المتكقع اف تكاجو تطبيؽ لجاف التدقيؽ في الشركات حسب رأم الباحثيف

باآلتي:

 - 1عدـ كضكح شكؿ كدكر كفائدة لجاف التدقيؽ.

 - 2تعاني الشركات بصكرة عامة مف مستكل عاؿ مف التكتـ كعدـ اإلفصاح نظ انر لعدـ تقدير المديريف قيمة
اإلفصاح كالشفافية.

 - 3عدـ التفيـ الكامؿ لدكر المجاف كمياميا كأسمكب تنفيذىا.
 - 4عدـ تكفير اإلمكانيات المناسبة لمجاف.

 - 5عدـ تقييـ أعماؿ المجاف ككؿ عضك فييا.

 - 6عدـ التنسيؽ مع مراقب الحسابات الخارجي كاالستفادة مف عممو كخبراتو.
 - 7صعكبة تكفير مينييف ذكم خبرة بمستكل يفكؽ مستكل الجيات التي يتـ الرقابة عمييا.

كلكي تتمكف لجنة التدقيؽ مف إنجاز مياميا عمميان البد مف تكفير السمطة كالمكانة المالئمة ليا ،كيجب

أف يحضر عضك المجنة برنامج تعميـ متعمؽ بالتدقيؽ مزكد مف خالؿ مؤسسة مينية بشكؿ دكرم .كيجب أف

تعقد لجنة التدقيؽ اجتماع ا" كاحدا" عمى األقؿ كؿ ثالثة شيكر ،كقد يسمح بحضكر اإلدارة كالمديريف المالييف

كرئيس قسـ التدقيؽ الداخمي أك المدقؽ الخارجي .كاذا كاف جدكؿ أعماؿ لجنة التدقيؽ يتضمف تقييـ أداء

اإلدارة فيجب عدـ السماح بحضكر اإلدارة .كيجب أف يحاكؿ أعضاء المجنة جمع المعمكمات كتبادؿ اآلراء
مف خالؿ االتصاؿ الفردم كالمنفصؿ لالجتماعات الرسمية باإلدارة كمكظفي التدقيؽ الداخمي كالمدقؽ

الخارجي.

المبحث الثالث :الحكومة الرشيدة

تقكـ الحككمة الرشيدة عمى كجكد مؤسسات كفؤه تستجيب لحاجات السكاف كتعزز العدالة االجتماعية كتضمف
المساكاة في الحصكؿ عمى الخدمات كىي آلية تعمؿ عمى طرح القضايا اليامة في الدكلة كتعد قيمة ىامة
لتعزيز مبدأ الحؽ في الديمقراطية كأىمية مشاركة المكاطنيف في القضايا العامة لمجتمعاتيـ كألكطانيـ مما
يمكنيـ مف المساىمة في تحديد حاجاتيـ كأكلكياتيـ التنمكية كالمشاركة في صنع القرار االقتصادم

كاالجتماعي الخاص بيـ كبأسرىـ كبالمجتمع الذم يعيشكف فيو.

اوال  :مفيوـ الحكـ الراشد:

الحكمانية (الحكـ) عبارة عف مصطمح تـ البدء في استخدامو مع بداية عقد التسعينيات إذ تزايد استخداـ ىذا
ٍ
بشكؿ كاسع في المراحؿ األخيرة مف عقد التسعينيات كأصبح شائع االستخداـ مف قبؿ خبراء
المصطمح
ٍ
كبشكؿ خاص مف قبؿ المنظمات الدكلية مثؿ
اإلدارة،

 :البنؾ الدكلي كمشركع األمـ المتحدة

اإلنمائي...كغيرىما مف المنظمات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية كلقد تعددت التعريفات الخاصة بمصطمح

الحكمانية إذ عرفيا البنؾ الدكلي في عاـ  1992بأنيا" :الكسيمة التي يتـ بيا ممارسة السمطة في إدارة المكارد
االقتصادية كاالجتماعية الالزمة لمتنمية" ،كعرفيا البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة بانيا

" :ممارسة السمطة

االقتصادية كالسياسية كاإلدارية إلدارة شؤكف الدكلة عمى كافة المستكيات" ،أما الككالة األمريكية لمتنمية

الدكلية فتعرؼ الحكمانية عمى أنيا " :قدرة الحككمة عمى الحفاظ عمى السالـ االجتماعي كضماف القانكف
كالنظاـ كالتركيج إلى خمؽ الظركؼ الضركرية لمنمك االقتصادم ،كضماف الحد األدنى مف التأميف

االجتماعي"(البرادعي.)6 ،2003 ،

إال أف أغمب الكتاب يركف أف ِ
الحكمانية تتعمؽ باتخاذ الق اررات نحك التكجيات لممجتمع كلمؤسساتو
َ
المختمفة ،فيي تتضمف التفاعالت ضمف اليياكؿ كالعمميات كالتقاليد كالتي تحدد كيفية ممارسة السمطة ككيفية
اتخاذ الق اررات ككيفية تعبير المكاطنيف كمف ييميـ األمر عف كجيات نظرىـ .لذا فإنيا تتعمؽ بالسمطة ك

العالقات كمساءلة متخذم الق اررات .لذلؾ مف الممكف استخداـ الفكرة في مضاميف مختمفة عمى المستكل

العالمي ،كالكطني ،كالمحمي ،كالمجتمعي أك المؤسسي (الكايد.)11 ،2003 ،

كفي ىػذا اإلطار حاكؿ الكايد أف ِّ
يصنؼ التعريفات التي تتناكؿ المفيكـ في األدبيات المختمفة إلى ستة

محاكر يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي (الكايد:)10 ،2002 ،
- 1المحور األوؿ :كيدرس العالقة بيف آليات السكؽ مف جانب كالتدخؿ الحككمي مف جانب آخر فيما يتعمؽ
بتقديـ الخدمات العامة كالذم يعكس الحد مف التدخؿ الحككمي كاالتجاه نحك الخصخصة كمؤشرات

لمتعبير عف عدـ تدخؿ الحككمة إال عند الضركرة.
- 2المحور الثاني :كيبحث ِ
الحكمانية مف خالؿ التركيز عمى المنظمات الخاصة كيركز عمى مطالب
المعنييف بالمنظمة ككيفية إرضاء الزبكف.

- 3المحور الثالث :كيعبر عف اتجاه اإلدارة الحككمية الجديد كالقائـ عمى إدخاؿ أساليب إدارة األعماؿ كادخاؿ
قيـ جديدة مثؿ المنافسة ،قياس األداء ،التمكيف ،كمعاممة المستفيديف مف الخدمة كزبائف.
- 4المحور الرابع :كيعبر عف ِ
الحكمانية الجيدة  ،كىك امتداد لممحكر الثالث كيزيد عميو في الربط بيف
الجكانب السياسية كاإلدارية.

- 5المحور الخامس :كيعبر عف أف السياسات العامة ما ىي إال محصمة لمتفاعالت الرسمية كغير الرسمية
بيف عدد مف الفاعميف (الحككمة ،القطاع الخاص ،المجتمعات المدنية) عمى المستكييف المحمي كالمركزم.
إذ لـ تعد الحككمة ىي الفاعؿ الكحيد كأف ىناؾ مساكاة في األدكار بيف الفاعميف.
- 6المحور السادس :كيرل أف مفيكـ ِ
الحكمانية يتمثؿ في إدارة مجمكعة مف الشبكات المنظمة في عدد مف
األجيزة الحككمية.

ثانيا :مكونػات ِ
الحكومة الرشيدة

- 1الحكومػػػة

تتضمف ِ
الحكمانية ثالثة مياديف رئيسة ىي (الكايد:)45 ،2003 ،

تتشكؿ الحككمة في الدكؿ ذات النظاـ االنتخابي مف حككمة منتخبة كجياز تنفيذم .كىذا األمر يسرم عمى

أف لمحككمات كظائؼ عديدة
الحككمات التي يتـ تشكيميا كفقان ألحزاب يتـ االنتخاب كفقان ليا ،كنعمـ جيدان َ
يمكف أف نذكر منيا ،ككنيا تركز عمى البعد االجتماعي فيي تحدد المكاطف كالمكاطنة في المجتمع ،كككنيا

صاحبة السمطة فيي تتحكـ كتراقب ممارسة القكة ،كككنيا مسؤكلة نحك تقديـ الخدمات العامة لممكاطنيف تعمؿ

عمى تييئة البيئة المساعدة عمى التنمية البشرية في المجتمع.

- 2القطػاع الخػاص

إف ىناؾ تحكالن كاضحان في معظـ
تشكؿ الدكلة أكبر قكة لتحقيؽ التنمية يشاركيا في ذلؾ القطاع الخاص إذ َ
دكؿ العالـ نحك االعتماد عمى القطاع الخاص كاقتصاديات السكؽ كتطبيؽ برامج اإلصالح االقتصادم مف
قبؿ العديد مف الدكؿ النامية.

لذا يرل الباحثكف أف مفيكـ ِ
الحكمانية الجيدة يعطي دك انر كبي انر لمقطاع الخاص في إحداث النقمة النكعية عمى
َ
ٍ
بشكؿ متكامؿ.
نطاؽ المجتمع كذلؾ مف خالؿ التفاعؿ كالتكامؿ مع دكر الحككمة كدكر المجتمعات المدنية
- 3المجتمعػات المدنيػة

تعمؿ منظمات المجتمع المدني عمى إشراؾ األفراد كالناس في النشاطات االقتصادية كاالجتماعية كتعمؿ

عمى تنظيميـ في جماعات ذات قكة لمتأثير في السياسات العامة كالحصكؿ عمى حؽ الدخكؿ لممكارد العامة،
ٍ
أف منظمات المجتمع المدني كفي مقدمتيا المنظمات غير الحككمية
كبشكؿ خاص لمفئات الفقيرة .لذا نجد َ
تساعد عمى تحقيؽ إدارة أكثر ترشيدان لمحكـ مف خالؿ عالقاتيا بيف الفرد كالحككمة كمف خالؿ تعبئتيا

ألفضؿ الجيكد الفردية كالجماعية .اف منظمات المجتمع المدني تعمؿ عمى تييئة البيئة المساعدة عمى

تحقيؽ التنمية البشرية دكف اف يقتصر ذلؾ عمى القطاع الخاص كالحككمة فقط فمنظمات المجتمع المدني

تساعد الناس عمى تجاكز فشؿ نظاـ السكؽ في بعض األحياف.

أف منظمات المجتمع المدني كاسعة النطاؽ كمتنكعة في مجاالتيا
كيمكف القكؿ في ىذا المجاؿ َ
كاىتماماتيا كالتي تشمؿ االتحادات العمالية كالنقابات المينية ،كالمنظمات غير الحككمية ،كالمنظمات التي ال
تسعى لمربح ،كالجمعيات الخيرية كاالجتماعية كالدينية كالثقافية كالعممية ،كالتعاكنيات ،األحزاب السياسية،

كالنكادم ،كجماعات البيئة ،كاألكاديمية ،كالبحثية ،كحماية المستيمؾ ،كاألحياء المحمية كالتي ليس ليا عالقة

مباشرة كظيفيان كتنظيميان مع منظمات القطاع الخاص أك الحككمي.

ثالثا :عناصر الحكـ الرشيد

إف مفيكـ الحكـ الرشيد يتضمف اإلشارة إلى مفاىيـ الشفافية كالمساءلة ،كدكلة القانكف كالمشاركة

الالمركزية كالتنسيؽ .كاف ىذا المفيكـ يتسؽ مع االتجاىات األخرل السائدة مثؿ مفيكـ اقتصاد السكؽ،

كاستعادة دكر الديمقراطية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف.

كيعد مفيكـ حسف الحكـ كىك أحد الشركط األساسية لمتنمية ،أكثر المفاىيـ إثارة لمجدؿ في الدكؿ النامية

كالتعبير عف ىذا المفيكـ يتسع ليشمؿ مجمكعة مف المحاكر يربط أحدىا بيف كؿ مف الشفافية كالمساءلة مف
جانب ككسائؿ لإلدارة الجيدة لمدكلة كلممجتمع ،كبيف الديمقراطية مف جانب آخر .كيربط اآلخر بيف آليات

السكؽ كدرجة التدخؿ الحككمي فيما يتعمؽ بتقديـ الخدمات العامة في إطار التعرؼ عمى العالقة بيف كؿ مف

الدكلة كالسكؽ (السيد،

 .)20 ،1999كمف ىنا يمكف القكؿ

(البرادعي:)12-11 ،2005،

إ َف عناصر الحكـ الرشيد تتمثؿ في

- 1إصالح القطاع العاـ

يطرح البنؾ الدكلي نمكذجا لإلصالح اإلدارم يركز عمى التغير في دكر الدكلة كيدعك إلى الخصخصة كالى
دكلة أصغر تمكف القطاع الخاص مف النمك.

- 2المساءلة

فيي تنبع مف مفيكـ التمثيؿ الشعبي كىك مفيكـ يمتد إلى زمف الخمفاء الراشديف .التمثيؿ في مفيكمو المتعمؽ

بإدارة الحكـ يعني أف مف اختيركا لمحكـ باسـ الشعب يخضعكا لممساءلة مف قبؿ الشعب عف فشميـ كلممكافئة

عؿ نجاحاتيـ .كىناؾ مساءلة داخمية كخارجية ،الخارجية  :يقكـ بيا الشعب بمساءلة حككماتو ،أما الداخمية :
فتقكـ الحككمة بغية حماية المصمحة العامة بإرساء أنظمة كحكافز متعددة تحكـ سمكؾ المنظمات المختمفة

ضمف الحككمة.
- 3الشفافية

يرتبط عنصر الشفافية بعنصر المساءلة كمف ذلؾ تجميع كتكفير كاشادة البيانات المالئمة عف السياسات

كعف أداء المنظمات الحاكمة.

- 4اإلطار القانوني لمتنمية

يدعك البنؾ الدكلي إلى إصدار قكانيف جديدة خاصة بالنشاط االقتصادم فضالن عف التدريب القانكني.

ال يمكف الحديث عف الحكـ الرشيد اكالحكـ الصالح في دكؿ العالـ الثالث دكف الحديث عف الفساد كاإلصالح
(

www.a-mكالديمقراطية .فاإلصالح ىك حجر األساس في بناء الحكـ الصالح كمف مبادئو نذكر اآلتي)c.org:
أ -إحالؿ معيار الكفاءة بدؿ معيار الكالء ,سكاء أكاف كالءالعالقة القرابية أـ العشائرية أك المحسكبية.

ب -إحالؿ سمطة القانكف مكاف سمطة أجيزة المخابرات كاألمف لتنظيـ الحياة العامة في بعدييا المدني

كالسياسي.

ج -مبدأ المسؤكلية بمعنى الشعكر كاإلحساس بالكاجب كما يقتضيو ىذا الكاجب فيما يتعمؽ بالشأف العاـ بدالن
.مف التمتع كاستباحة المكارد العامة ككأنيا إقطاعية خاصة أك عائمية

مما سبؽ عرضو يرل الباحثكف أف فرض الحكـ الجيد أك الرشيد سكاء مف قبؿ السمطات الكطنية أك

المنظمات الدكلية ال يمكف خمقو بيف عشيو كضحاىا ،إذ إ َف الكظيفة األساسية لمدكلة في ىذه العممية ىي
تكفير البيئة المناسبة لتحقيؽ الحكمانية الجيدة كلكف تحقيقيا الفعمي يتطمب قناعة كمشاركة المحككميف
(المكاطنيف) .كلمنظمات المجتمع المدني دكر ىاـ في تعزيز المشاركة المدنية كبناء الثقة  ،كإف تطبيؽ فكرة

أىداؼ"
ا
الحاكمية الرشيدة ىك السالح األمثؿ لمحاربة الفساد في منظمات المجتمع فضال عف ذلؾ ؼ إ َف ليا
كثيرة أىميا:
أ -تحقيؽ االنسجاـ كالعدالةاالجتماعية كذلؾ بتحديد الحد األدنى لمستكل معيشة كافة المكاطنيف كتحقيؽ
مستكل مف الحياة الكريمة ليـ.

ب -جعؿ المكاطف محكر اىتماـ متخذم القرار كبناء البرامج المجتمعية عمى سماع المكاطنيف.

ج -تحقيؽ كادامة حالة مف الشرعية في المجتمع.

د -الكفايةفي تحقيؽ التنمية االقتصادية كفي تخصيص كاستغالؿ المكاردالعامة كتكييؼ اإلدارة العامة
الحتياجات المكاطنيف في تكزيع الماؿ العاـ.

إف الحكـ الرشيد مكضكع ميـ في أم نقاش حكؿ التنمية

رابعا :عالقة الحكـ الرشيد بالنمو االقتصادي
؛ ألنو مرتبط بالنمك االقتصادم فالدراسات التي

أجراىا البنؾ الدكلي تظير العالقة المكجكدة بيف الحكـ الرشيد كارتفاع نصيب الفرد مف الدخؿ الكطني .إذ إف
األبحاث التي أجراىا صندكؽ النقد الدكلي تظير أف أتباع المقاييس الرئيسة لمشفافية ك الكضكح تؤدم إلى

مما يشير إلى أف المستثمريف  %إلى %17تخفيض سعر القركض الدكلية ك المحمية بنسبة تتراكح بيف 7
يعدكف الحكـ الصالح عامال مخفضا لمخاطر االستثمار.

إ َف الحكـ الصالح يزيد مف فاعمية المساعدات كيشجع عمى استخداـ المكارد المحمية بشكؿ أفضؿ .كما
إف المناخ الذم يييئو كجكد سياسة قكية مدعكمة بمؤسسات المساءلة العامة يساىـ في ضماف أف أمكاؿ
المساعدات لف تيدر أك يساء استخداميا ،كبالتالي يؤدم إلى مزيد مف التنمية االقتصادية مقابؿ

أمكاؿ المعكنات ،كذلؾ مثمما تساعد الشفافية كالكضكح عمى أف األمكاؿ لف تيدر أك يساء استخداميا ،كبنفس

الطريقة يضمف الحكـ الصالح استخداما أكثر كفاءة كفعالية لممكارد العامة المحمية؛ إذف فال عجب أف يككف

صالح الحكـ ىك لب التنمية الدكلية ،كالمحمية ،كىكذا فإف صالح الحكـ أساسي إذا أردنا تخفيض الفقر في

العالـ .فصالح الحكـ كمحاربة الفساد كااللتزاـ المستديـ ببناء الكفاءات كالقدرات يعد عامالن أساسيان لمنجاح في

محاربة الفقر.

خامسا :أىداؼ الحكـ الرشيد

مف أىمأىداؼ الحكـ الرشيد ما يأتي(المشيداني:)15 ،2011 ،
- 1إعماؿ االنسجاـ كالعدالة االجتماعية بتكفير الحد األدنى مف المتطمبات كالحاجات الضركرية لإلنساف
كالتي تكفر لو مستكل مف المعيشة الكريمة تتيح المجاؿ لإلبداع كالتميز.

- 2تكفير مستكل مف الشرعية في المجتمع.

- 3تحقيؽ مستكل مف الكفاءة كالتعاكف لدل األفراد كالمؤسسات لخمؽ بيئة اجتماعية داعمة.

سادسا :مقومات الحكـ الرشيد:

مف أجؿ تبني الحاكمية الرشيدة البد مف تكفر العديد مف المقكمات منيا (سميماف:)52 ،2006،
- 1تمكيف القكل البشرية عمى المستكل المحمي مف إدارييف كفنييف بالتدريب كالتكعية كتنمية الميارات
المطمكبة عف طريؽ دعـ مؤسسات المجتمع المدني كحث المكاطنيف باالنضماـ كالمشاركة بيا.

 - 2تنمية مستكل مشاركة السكاف المحمييف في صياغة السياسات كاتخاذ الق اررات.

 - 3تبني أساليب جديدة في اإلدارة كتطكير البناء المؤسسي قائمة عمى الشفافية كالمساءلة.

تتطمب الحاكمية الرشيدة تكفير بنية أساسية كتنمية ثركات كتطكير إمكانيات المؤسسات القائمة مف
خالؿ تكفير اآلليات المناسبة لمعمؿ كدعـ ما ىك قائـ لضماف المشاركة الفعالة مف المكاطنيف.

المبحث الرابع الجانب العممي :تحميؿ البيانات وتفسيرىا
 .1عينة البحث
بمغ حجـ عينة البحث  110مفردة كقد تـ تكزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة تـ استرداد  101استبانة

منيا ،كبعد تفحص االستمارات تـ استبعاد استمارة كاحدة نظ انر لعدـ تحقيؽ الشركط المطمكبة منيا ،كبذلؾ
يككف عدد االستمارات الخاضعة لمدراسة  100استبانة .كالجداكؿ اآلتية تبيف خصائص كسمات عينة

البحث.

المجموعة األولى :البيانات الشخصية والوظيفية:

أ  -توزع العينة حسب المؤهل الدراسي :يبيف الجدكؿ (  )1كيفية تكزع العينة المأخكذة بالنسبة لممؤىؿ
الدراسي:

جدكؿ رقـ ()1

تكزع العينة حسب المؤىؿ الدراسي
الفئات

التك اررات

النسبة المئكية %

ماجستير

4

4%

بكالكريكس

61

61%

دبمكـ

35

35%

دبمكـ عالي

0

0%

أجمالي

100

100%

نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أ َف حممة شيادة البكالكريكس كالماجستير يشكمكف  %65مف افراد العينة.
ب -توزع العينة حسب التخصص:الجدكؿ ( )2يبيف تكزع العينة حسب التخصص:
جدكؿ رقـ ()2

تكزع العينة حسب التخصص
الفئات

التك اررات

النسبة المئكية %

محاسبة

78

قانكف

2

78%
15%
2%
5%

15

إدارة

5
100

أخرل

أجمالي

100%

يالحظ مف الجدكؿ أف  %78مف المستجكبيف ىـ مف المحاسبيف.
ت -توزع العينة حسب العنواف الوظيفي:يبيف الجدكؿ ( )3كيفية تكزع العينة بحسب العنكاف الكظيفي:
جدكؿ رقـ ()3
تكزع العينة حسب العنكاف الكظيفي
الفئات
مدٌز عبم
معبون مدٌز عبم
مدٌز تنفٍذي
مدٌز أقدم
مدٌز
معبون مدٌز
رئٍس هٍئت تدقٍق
مدقق أقدم
مدقق
معبون مدقق

التك اررات
1
1
1
4
6
12
10
25
22
3

النسبة المئكية %
1%
1%
1%
4%
6%
12%
10%
25%
22%
3%

مدٌز حسبببث أقدم
مدٌز حسبببث
محبسب أقدم
معبون محبسب
أجمبلً

2
1
2
2

2%
1%
2%
2%

100

100%

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف %95مف المستجكبيف ىـ ممف يشغمكف كظيفة مدقؽ اك محاسب عمى األقؿ.

 .2تحميؿ فقرات البحث و اختبار فرضياتو:

تحميؿ فقرات المحور األوؿ :دور لجاف التدقيؽ في دعـ الحوكمة:تـ ترتيب الفقرات تنازليان ككما يأتي:

- 1إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى ا َف لجاف التدقيؽ يجب أف ترفض اليدايا أك اليبات ككؿ ما مف شأنو
أف يؤثر عمى استقالليتيا كنزاىتيا .كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (  )4.82كانحراؼ
معيارم بمغ (.)0.73

االَ

- 2إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أ َف تحديد نطاؽ أداء عمؿ لجاف التدقيؽ ك تكصيؿ النتائج يجب
يحدث أم تدخؿ في عمميا كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (  )4.56كانحراؼ معيارم بمغ
(.)0.70

- 3إ َفأفراد عينة البحث متفؽ كف عمى أ َف عمى لجاف التدقيؽ اتخاذ ق ارراتيـ كاضعيف المصمحة العامة في
االعتبار كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.48كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.68

- 4إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أف لجاف التدقيؽ تضمف استقاللية تامة لمتدقيؽ الداخمي كقد حصمت
ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.41كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.71
- 5إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أف لتقارير لجاف التدقيؽ التأثير الفعاؿ في تحسيف كفاءة أداء الجيات
الخاضعة لمتدقيؽ كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.35كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.65

- 6إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أف عدـ االىتماـ بالتقارير التي تصدرىا لجاف التدقيؽ يضعؼ مف أداء
ىذه المجاف كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.32كانحراؼ معيارم بمغ (.)1.12
- 7إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أف لجنة التدقيؽ يجب أف تتككف مف أعضاء مف مجمس اإلدارة غير
التنفيذييف كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.24كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.74

- 8إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أف لجنة التدقيؽ تعد نائب عف السمطة التشريعية في مراقبة السمطة
 )4.20كانحراؼ معيارم بمغ
التنفيذية(الحككمة) كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (
(.)1.035

- 9إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أ َفتقديـ التأكيد المعقكؿ مف قبؿ لجاف التدقيؽ بكضع الكحدة كاإلفصاح
التاـ عما يدكر فييا كابالغ مجمس اإلدارة عف أية مستجدات جكىرية يؤثر عمى سالمة البيانات
الماليةكقدحصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.10كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.59

- 10إ َفأفراد عينة البحث متفؽ كف عمىأ َف القكانيف كالتشريعات الخاصة بمجاف التدقيؽ تنصب عمى حقكؽ
أصحاب المصالح كحكؿ المساءلة كالتي تمثؿ الصفة الغالبة إلستراتيجية الحككمة كحؽ التصكيت

كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (  )4.00كانحراؼ معيارم

بمغ (.)0.59

الجدكؿ اآلتي يكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحكر األكؿ:
جدكؿ رقـ ()4

الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحكر األكؿ
السؤاؿ
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
مجموع

)Weight Meanالوسط الحسابي(الموزوف)(
4.20
4.24
4.41
4.10
4.82
4.56
4.00
4.48
4.35
4.32
43.48

)Std.االنحرافالمعياري (
1.035
0.74
0.71
0.59
0.73
0.70
0.59
0.68
0.65
1.12
7.545

الترتيب
8
7
4
9
1
2
10
3
5
6

تحميؿ فقرات المحور الثاني :دور الحوكمة في تعزيز الحكـ الرشيد:

 .1إ َأففراد عينة البحث متفؽكف عمى أننو يجب أف تمارس السمطة السياسية أعماليا ضمف معايير محددة
األمد كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ
لتحقيؽ تنمية مكارد الدكلة القصيرة كالطكيمة
( )4.53كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.73

 .2إ َفأفراد عينة البحث متفؽ كف عمى ا َنو البد مف كجكد الشفافية كالمساءلة كالمساكاة كتكافؤ الفرص
حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.38كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.75

كقد

 .3إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى ضركرة النظر إلى المحاسبة بعدىا عنص انر ميمان في الحكـ الرشيد كقد
حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.28كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.85

 .4إ َف افراد عينة البحث متفؽ كف عمى أ َفالتخطيط كاالختيار كالمفاضمة بيف البدائؿ يعد مف العناصر
األساسية في الحكـ الرشيد كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (  )4.27كانحراؼ معيارم بمغ
(.)0.69

 .5إ َأففراد عينة البحث متفؽكف عمى ضركرة العمؿ بقكانيف كأنظمة كتشريعات كلكائح متداكلة شفافة كمتعارؼ
عمييا كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ ( )4.26كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.69
 .6إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى اَنو البد مف كجكد قيادة مميزة كخطط تنمية إستراتيجية مرنة كاف تطبيؽ
مبادئ الحككمة يعالج الفساد المالي كاإلدارمكقد حصمت الفقرتيف عمى نفس الكسط الحسابي كقدره
( )3.99كنفس االنحراؼ المعيارم كقدره (.)0.89

 .7إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أ َفاالستقرار كا ألمف كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية المستدامة ىي مف
 )3.74كانحراؼ معيارم بمغ
نتائج الحكـ الرشيد كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (
(.)0.80

 .8إ َفأفراد عينة البحث متفؽكف عمى أ َفالمشاركة المجتمعية الفعالة مف قبؿ منظمات المجتمع المدني يساىـ
 )3.71كانحراؼ معيارم بمغ
في دعـ الحكـ الرشيد كقد حصمت ىذه الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (
(.)0.72

عمى َف تكعية دكائر الدكلة كمنظمات المجتمع المدني كالتعاكف فيما بينيا
 .9إ َفأفراد عينة البحث متفؽ كف أ
يساىـ في تحقيؽ الحكـ الرشيد كقدحصمت الفقرة عمى كسط حسابي بمغ (  )3.5كانحراؼ معيارم
بمغ(.)0.56

الجدكؿ اآلتي يكضح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحكر الثاني:
جدكؿ رقـ ()5

الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحكر الثاني
)Std.االنحرافالمعيارم (
0.89

الترتيب
6

السؤاؿ
Q1

)Weight Meanالكسط الحسابي(المكزكف) (
3.99

Q2

4.26

0.69

5

Q3

4.53

0.73

1

Q4
Q5

3.71
4.38

0.72
0.75

8
2

Q6

3.99

0.89

6

Q7

4.28

0.85

3

Q8

4.27

0.69

4

Q9

3.74

0.80

7

Q10

3.50

0.56

9

اجمبلً

40.66

8.57

كفي ضكء ما تـ التكصؿ إليو في التحميؿ السابؽ يتـ التحقؽ مف صحة فرضيات البحث ككاآلتي:
الفرضية األولى:تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف دكر لجاف التدقيؽ كبيف تعزيز مستكل الحككمة  ،إذ بمغ
الكسط الحسابي  43.48كاالنحراؼ المعيارم  7.545كما في الجدكؿ (.)4

الفرضية الثانية :تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف دكر الحككمة كبيف تعزيز الحكـ الرشيد  ،إذ بمغ الكسط
الحسابي  40.66كاالنحراؼ المعيارم  8.57كما في الجدكؿ (.)5

بيف لجاف التدقيؽ كالحككمة مف جية ك αالفرضية الثالثة :تكجد عالقة ارتباط عند مستكل داللة =0.05
الختبار تمؾ العالقة عند مستكل داللة

الحكـ الرشيد مف جية اخرل .كقد تـ استخداـ اختبار بيرسكف

كالنتائج ىي كما مبينة في الجدكؿ (  )6أف قيمة مستكل الداللة تساكم  0.000كىي أقؿ مف =0.05α

المحسكبة تساكم ،0.61مما يدؿ عمى كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ،0.05rكما أف قيمة

بيف لجاف التدقيؽ كالحككمة مف جية ك الحكـ الرشيد مف جية أخرلα.عند مستكل =0.05
جدكؿ رقـ ()6
معامؿ االرتباط بيف لجاف التدقيؽ كالحككمة مف جية ك الحكـ الرشيد مف جية أخرل
المحكر

اإلحصاءات

لجاف التدقيؽ كالحككمة

معامؿ ارتباط
مستكل الداللة

الحكـ الرشيد
0.61
0.000
100

حجـ العينة
spss.المصدر :مف إعداد الباحثيف باستخداـ البرنامج اإلحصائي

االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات

يمكف تمخيص أىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا بما يأتي:

- 1تعد لجنة التدقيؽ إحدل آليات تنفيذ حككمة الشركات اليامة كليا دكر فاعؿ كمنسؽ مع أطراؼ الحككمة
ذات الصمة مف مجمس اإلدارة ،المدقؽ الداخمي،المدقؽ الخارجي،المساىميف كاإلطراؼ األخرل ذات

المصمحة.

- 2يؤدم االلتزاـ آبليات الحككمة كقكاعدىا مف قبؿ الشركات المممككة لمدكلة إلى الحد مف الفساد المالي
كاإلدارم فييا كزيادة كفاءة أدائيا.

- 3تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف دكر لجاف التدقيؽ كبيف تعزيز مستكل الحككمة.
- 4تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف دكر الحككمة كبيف تعزيز الحكـ الرشيد.

- 5تكجد عالقة ارتباط قكية كمكجبة بيف كؿ مف لجاف التدقيؽ كالحككمة معان مف جية ك الحكـ الرشيد مف
جية أخرل.

ثانيا :التوصيات

- 1عمى إدارة الشركات العاممة في

إقميـ ككردستاف العراؽ تطبيؽ آليات الحككمة التي أكردىا الباحثكف

لمكقاية مف مشاكؿ الفساد المالي كاإلدارم التي يككف ليا تأثير سمبي عمى أداء تمؾ الشركات.

- 2يجب عمى الشركات المساىمة تبني إطار عمؿ حككمة الشركات بشكؿ يضمف اإلفصاح الدقيؽ في

الكقت المناسب عف جميع األمكر المالية كغير المالية لكي نضمف مساىمة تمؾ الشركات في تفعيؿ

اقتصاد اإلقميـ.

- 3إنشاء معيد ميني لتنظيـ كتطكير أداء أعضاء لجاف التدقيؽ ،كتنظيـ مسألة التعميـ الميني المستمر
ألعضائيا  ،كالعمؿ عمي إرساء المقكمات العممية كالعممية الكاجبة لمنظكمة لجاف التدقيؽ كتنظيـ البرامج

التدريبية الالزمة لممرشحيف لعضكية المجاف.

- 4تبني تشكيؿ لجاف التدقيؽ في جميع المنظمات الحككمية كغير الحككمية ك تفعيؿ ممارسات تمؾ المجاف
لمرقابة عمى أداء الشركات كمساندتيا في تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات بشكؿ سميـ كتعزيز آليات

تنفيذىا لمكصكؿ إلىإقامة حكـ رشيد.

المصػػػػػػػادر

اوال :العربية

 - 1البياتي ،غازم عبدالعزيز سميماف كاحمد ،جيا كريـ ،جودة التدقيق وأثره في تحسين مستوى حوكمة
الشركاتدراسة ميدانية في ديوان الرقابة المالية /إقليم كوردستان العراق
العممي جامعة نكركز في دىكؾ.2014،

 ،بحث مقدـ الى المؤتمر

- 2البرادعي ،محمد عبد القادر" ،2003 ،إطار مقترح لمحددات مساىمة لجاف التدقيؽ في تحقيؽ جكدة
التقرير المالي :دراسة تطبيقية" ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة ،جامعة المنصكرة،
المجمد التاسع كالعشركف ،العدد األكؿ.

- 3الجادر ،عبداهلل فيدالعبد" ،2008،تطبيؽ حككمة الشركات الحؿ األمثممتفاديأزمةسكقاألكراقالمالية" ،القبس
االقتصادم ،العدد .41

- 4جريجكرم ،ىكلي ك ليمياف ،جيسكف

"دكر لجاف المراجعة في حككمة الشركات

" مف كتاب حككمة

الشركات في القرف الحادم كالعشريف ،مركز المشركعات الدكلية الخاصة،الطبعة الثالثة ،كاشنطف

.2008

- 5ياسيف ،عمرك " ،2008 ،دكر المراجعة الداخمية كمبادئ حككمة الشركات"  ،مجمة التنفيذم ،ربع سنكية،
مركز المديريف المصرم.

- 6يعقكب ،فيحاء عبد اهلل "،2006،التدقيؽ الداخمي كدكره في التحكـ المؤسسي" اطركحة دكتكراه فمسفة في
المحاسبة ،مقدمة إلى كمية اإلدارة كاالقتصاد ،الجامعة المستنصرية.

- 7الكايد ،زىير عبد الكريـ" ،2002،المفيكـ المعاصر لإلدارة المجتمعية" كرقة عمؿ "المؤتمر الدكلي

السابع :إدارة المؤسسات األىمية كالتطكعية في المجتمعات المعاصرة" قناة القصباء -الشارقة ،18-17
اإلمارات العربية المتحدة .2002

- 8الكايد ،زىير عبد الكريـ "الحكمانية قضايا كتطبيقات" منشكرات المنظمة العربية لمعمكـ اإلدارية,
القاىرة.2003 ,

- 9ميخائيؿ ،اشرؼ حنا" ،2005،تدقيؽ الحسابات كاطرافو في إطار منظكمة حككمة الشركات" ،بحث مقدـ
إلى المؤتمر العممي األكؿ حكؿ التدقيؽ الداخمي في إطار حككمة الشركات ،القاىرة ػ مصر.

 - 10المشيداني ،بشرل نجـ عبد اهلل" ،2007 ،اإلطار المقترح لحككمة الشركات المساىمة "
دكتكراه فمسفة في المحاسبة ،مقدمة إلى مجمس كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة بغداد.

أطركحة

 - 11سامي ،مجدم محمد " ،2005 ،دكر لجاف المراجعة في حككمة الشركات كأثرىا عمي جكدة القكائـ
المالية المنشكرة في بيئة األعماؿ المصرية " ،المؤتمر الخامس بعنكاف حككمة الشركات كأبعادىا
المحاسبية كاإلدارية كاالقتصاديةػ الجزء األكؿ ،كمية التجارة ،جامعة اإلسكندرية.

 - 12سامي ،مجدم محمد " ،2009 ،المراجعة الخارجية إحدل آليات حككمة الشركات ،المؤتمر العممي
األكؿ لحككمة الشركات ،كمية العمكـ اإلدارية كالمالية ،جامعة الممؾ خالد.

 - 13سميماف ،محمد مصطفى" ،2006،حككمة الشركات كمعالجة الفساد المالي كاالدارم– دراسة مقارنة"،
الدار الجامعية ،مصر.

- 14السعدني ،مصطفى حسف بسيكني" ،2005 ،المراجعة الداخمية في إطار حككمة الشركات مف منظكر
طبيعة خدمات المراجعة الداخمية" ،بحث مقدـ الى المؤتمر العممي

األكؿ حكؿ التدقيؽ الداخمي في

إطار حككمة الشركات ،القاىرة ػ مصرالعربية.

 - 15السقا،السيد

( ،1999إطارنظرىمقترحمقياسكتطكيرفعاليةلجانالمراجعةفى

شركاتالمساىمةالسعكدية)،مجمةالتجارةكالتمكيؿ،جامعةطنطا،العددالثانى.

 - 16عكض ،آماؿ محمد محمد " ، 2008 ،دكر آليات الحككمة في تعزيز حككمة تكنكلكجيا المعمكمات
كضبط مخاطر األنشطة االلكتركنية لممنشآت" ،مجمة الدراسات المالية كالتجارية ،كمية التجارة ،جامعة
بني سكيؼ ،العدد األكؿ.

 - 17عٍسى،سمٍزكبملمحمد،

،2008

"العواماللمحددةلوظٍفتالمزاجعتالداخلٍتفٍتحسٍنجودة

حوكمتالشزكبث،دراستتطبٍقٍت"،مجلتكلٍتالتجبرةللبحوثبلعلمٍت،جبمعتاإلسكندرٌت،المجلد ،45العدد األول.

 - 18العيسكم ،عاطؼ محمد " ،2003 ،دراسة اختباريو ألثار آليات حككمة الشركات عمي جكدة التقارير
المالية كفعالية عممية تدقيؽ الحسابات في األردف" ،مجمة الدراسات المالية كالتجارية ،كمية التجارة ،
جامعة القاىرة ،فرع بني سكيؼ ،السنة الثالثة عشر ،العدد األكؿ.

 - 19الرحيمي ،عكض سالمة " ،2008،لجاف المراجعة كأحد دعائـ حككمة الشركات – حالة السعكدية "،
بحكث كأكراؽ عمؿ المؤتمر العربي األكؿ حكؿ التدقيؽ الداخمي في إطار حككمة الشركات ،القاىرة.

 - 20شحاتة ،السيد شحاتة كعمي ،عبدالكىاب نصر ،2007 ،ػ مراجعة الحسابات كحكکمة الشرکات في

بيئة االعماؿ العربية كالدكلية المعاصرة ،الدار الجامعية ،اسکندرية .خميفة ،محمد ناجي حسف،2005 ،
اإلشراؼ كالحككمة في البنكؾ ،المؤتمر العربي األكؿ حكؿ التدقيؽ في إطار حككمة الشركات ،مصر.

ثانيا  :الجنبية
21- Caskey , J. , Nagar , V. and Petacchi , P. ,2008, " Reporting Bias with an Audit

Committee " , Accounting Review, Forthcoming .
22- Davis , C.,2007, Basel Committee Guidance on Corporate Governance for
Banks , a conference organized by the Egyptian Banking Institute , Cairo,
May 7- 8.
23- Lennox , C. S. , 2002 , " Opinion Shopping, Audit Firm Dismissals, and Audit
Committees " , Hong Kong University of Science and Technology , February .
24- WWW.OECD.Org.
25- http://www.adccg.ae/Publications/Doc.

26- WWW.a-m-c.org.

الممحؽ :استمارة االستبانة

الجزء األوؿ :معمومات عامة

) داخؿ المربع المناسب المقابؿ لكؿ سؤاؿ√.الرجاء اإلجابة عف األسئمةاآلتية ككضع إشارة (

- 1الشيادة :

بكالكريكس

ماجستير

- 2التخصص
- 3العنكاف الكظيفي:
مدير عاـ
مدير

دبمكـ عالي

محاسبة
معاكف مدير عاـ
رئيس مدققيف

مدير حسابات أقدـ

إدارة

مدير تنفيذم

مدقؽ أقدـ

مدير حسابات

دبمكـ/معيد
قانكف

مدير أقدـ

مدقؽ

ـ .مدقؽ

محاسب أقدـ

أخرل
مدير

محاسب

معاكف
ـ.محاسب

الجزء الثاني :متغيرات البحث
المحور االوؿ:دكر لجاف التدقيؽ في تعزيز مستكل الحككمة
ت

المؤشرات :دور لجاف التدقيؽ في تعزيز مستوى الحوكمة.

1

تعد لجنة التدقيؽ نائب عف السمطة التشريعية في مراقبة السمطة التنفيذية(الحكومة).

أتفؽ تماماً

أتفؽ

محايد

ال أتفؽ

ال أتفؽ تماماً

2

تتكوف لجنة التدقيؽ مف أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف.

3

عمى لجاف التدقيؽ ضماف استقاللية تامة لمتدقيؽ الداخمي.

4

تقديـ التأكيد المعقوؿ مف قبؿ لجاف التدقيؽ بوضع الوحدةواإلفصاح التاـ عما يدور فييا وابالغ مجمس
اإلدارة عف أية مستجدات جوىرية يؤثر عمى سالمة البيانات المالية.

5

عمى لجاف التدقيؽ اف ترفض اليدايا أو اليبات وكؿ ما مف شأنو اف يؤثر عمى استقالليتيا ونزاىتيا.

6

لتحديد نطاؽ أداء عمؿ لجاف التدقيؽ و توصيؿ النتائج يجب إال يحدث أي تدخؿ في عمميا.

7

تنصب القوانيف والتشريعات الخاصة بمجاف التدقيؽ عمى حقوؽ أصحاب المصالح وحوؿ المساءلة والتي

8

عمى لجاف التدقيؽ اتخاذ ق ارراتيـ واضعيف المصمحة العامة في االعتبار.

9

لتقارير لجاف التدقيؽ األثر الفعاؿ في تحسيف كفاءة أداء الجيات الخاضعة لمتدقيؽ.

10

إف عدـ االىتماـ بالتقارير التي تصدرىا لجاف التدقيؽ يضعؼ مف أداء ىذه المجاف.

تمثؿ الصفة الغالبة إلستراتيجية الحوكمة وحؽ التصويت وانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة.

المحور الثاني:دكر الحككمة في تعزيز الحكـ الرشيد
ت

المؤشرات :دور الحوكمة في تعزيز الحكـ الرشيد

1

البد مف وجود قيادة مميزة وخطط تنمية إستراتيجية مرنة.

2

العمؿ بقوانيف وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة شفافة ومتعارؼ عمييا.

3

يجب اف تمارس السمطة السياسية اعماليا ضمف معايير محددة لتحقيؽ تنمية موارد الدولة القصيرة والطويمة االمد.

4

المشاركة المجتمعية الفعالة مف منظمات المجتمع المدني يساىـ في دعـ الحكـ الرشيد.

5

البد مف وجود الشفافية والمساءلة والمساواة وتكافؤ الفرص.

6

تطبيؽ مبادئ الحوكمة يعالج الفساد المالي واإلداري .

7
8

النظر إلى المحاسبة بعدىا عنصراً ميماً في الحكـ الرشيد.

التخطيط واالختيار والمفاضمة بيف البدائؿ تعد مف العناصر األساسية في الحكـ الرشيد.

9

االستقرار واألمف والتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة ىي مف نتائج الحكـ الرشيد .

10

اف توعية دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتعاوف فيما بينيا يساىـ في تحقيؽ الحكـ الرشيد.

أتفؽ تماماً

أتفؽ

محايد

الأتفؽ

الأتفؽ تماماً

