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امللخص:
تحمل هذه الدراسة عنوان دور املراجعة في فاعلية مبادئ وإجراءات حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املالي ،وهدفت الدراسة الي
الوقوف علي اهم الصعوبات التي تواجه تطبيق آليات حوكمة الشركات والدور الذي تلعبه املراجعة في الحد من تلك الصعوبات ،وبيان اثر التفاعل بين
املراجعة واليات الحوكمة على فاعلية اجراءات الحوكمة مما ينعكس ايجابا على شفافية القوائم وزيادة الثقة فيها ،مما يؤدي الي حماية املساهمين
والذي اصبح من أهم األهداف املشتركة بين املراجعة والحوكمة ،وقد وضعت عدد من الفروض بهدف اختبارها وتعميم نتائجها وتوصلت الدراسة الي
إثبات صحة تلك الفروض باستخدام األساليب اإلحصائية في تحليل أداة الدراسة كما خلصت الدراسة الي عدد من النتائج منها علي املراجع فحص نظام
الحوكمة بالشركة واعداد تقارير عن كفاءتها وفاعليتها ،وأن تفاهم املراجع الداخلي مع املراجع الخارجي واملتابعة من قبل االدارات العليا  ،يؤدي الي
تطبيق آليات الحوكمة .وبناء علي النتائج اوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها على املراجعين (داخليين او خارجيين ) املساهمة الفعالة في ايجاد
مناخ ملئم لتطبيق آليات الحوكمة وبفاعلية.
الكلمات املفتاحية  :املراجعة ،الحوكمة ،الفساد املالي

املقدمة:
تسبب انهيار اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية بسبب األزمة املالية العاملية والتي فجرها الفساد وسوء اإلدارة وافتقارها للرقابة
ونقص الشفافية ،في البحث عن املعلومة املوثوقة والتي يمكن االعتماد عليها في بناء القرارات املتعلقة باملحافظة على راس املال ويمكن الوصول إلى هذه
املعلومات عن طريق تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة .
ً
ونظرا النتشار حاالت الفساد املالي واالداري في العديد من الشركات أصبح من الضروري ايجاد جميع الحلول التي تؤدي الي تنفيذ وتطبيق آليات
الحوكمة ،ومن هنا تحاول الدراسة القاء الضوء على الدور الذي تلعبه املراجعة كحل ضمن هذه الحلول.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة للوقوف على أهم الصعوبات واملعوقات التي تواجه تطبيق آليات حوكمة الشركات  ،والدور الذي تلعبه املراجعة في مجابهة
تلك الصعوبات في اطار بحث علمي منهجي يوضح ويناقش العلقة بين فاعلية املراجعة والدور الذي تلعبه في فاعلية حوكمة الشركات.

مشكلة الدراسة:
تسعى الدراسة في حل هذه مشكلة الصعوبات التي تواجه تطبيق آليات حوكمة الشركات من خلل ربط املراجعة بفاعلية حوكمة الشركات
حيث أن للمراجعة دور هام في الحصول على قوائم مالية على درجة عالية من الشفافية واإلفصاح واملصداقية خدمة ألصحاب املصالح من مساهمين
وغيرهم مما يوحد الهدف بين املراجعة والحوكمة وهو الحد من الفساد املالي ،وأصحاب السندات والبنوك واملقرضين من خلل منظومة من أداء
اإلدارات واللجان واملجالس التي تقوم بوضع أسس األداء اإلداري والفني واملنهي ألعمال املراجعة ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤالت االتية
 .1ما هو الدور الذي تلعبه الحوكمة في الحد من الفساد املالي؟
 .2ما هو إثر املراجعة على فاعلية حوكمة الشركات؟
 1الباحثة تود شكرجامعة امللك خالد على الدعم اإلداري والفني لهذا البحث
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 .3كيف تساعد املراجعة في فاعلية اليات وإجراءات حوكمة الشركات؟
 .4ما مدى تأثير تطبيق نظام محكم ألعمال املراجعة في تفعيل مبادئ الحوكمة؟
 .5ما هو الدعم الذي تقدمه املراجعة من أجل فاعلية الحوكمة للحد من الفساد املالي؟

فروض الدراسة:
 .1هناك علقة ذات داللة احصائية بين املراجعة الفعالة وفاعلية تطبيق اجراءات ومبادئ حوكمة الشركات
 .2وجود ربط بين املراجعة الخارجية والداخلية يدعم حوكمة الشركات
 .3توجد علقة ذات داللة احصائية بين معرفة العاملين بالشركة لدور املراجع الخارجي وتطبيق اليات الحوكمة

منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك بهدف التوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفرضيات كما تستخدم املنهج التاريخي في
ماهية الحوكمة واملراجعة والدراسات السابقة

إجراءات الدراسة:
تضمنت إجراءات الدراسة:
مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من املراجعين الداخليين والخارجيين واألكاديميين:
أداة الدراسة :تمثلت أدوات الدراسة في املراجع واالستبانة وامللحظة الشخصية
صدق وثبات أداة الدراسة :تمثلت أداة الدراسة األساسية في االستبانة والتي تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة بهدف التحقق من الفروض
والختبار صدقها فقد تم توزيعها على عدد من املختصين من أساتذة الجامعات لتحكيمها وتم األخذ بآرائهم وأجراء التعديلت املطلوبة على اسئلتها.

الدراسات السابقة:
 دراسة أبو النيل ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات في تفعيل جودة املراجعة الداخلية وأثرها على اتعاب املراجعة الخارجية ووصلت إلى
عدد من النتائج منها ،ازدياد فاعلية الحوكمة بزيادة فاعلية املراجعة الداخلية ويتضح ذلك من خلل دورها في الرقابة الداخلية وأداره املخاطر وحوكمة
الشركات ،وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم وظيفة املراجعة الداخلية داخل هياكلها اإلدارية حتي تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها الجديدة واملتمثلة في
إضافة قيمة للمنشأة وتشجيع الشركات على إقرار نتيجة الحوكمة في تقريرها السنوي
 دراسة الشمرى ()2010
هدفت هذه الدراسة الي وضع إ طار تحليلي للمراجعة الداخلية يحكم العلقة بين أداء األنشطة الداخلية وبين فاعلية حوكمة الشركات وقد
توصلت الدراسة الي العديد من النتائج أبرزها ان نشاط املراجعة الداخلية يدعم فاعلية حوكمة الشركات واوصت بعدد من التوصيات منها التأكيد
علي استغللية األطراف املختلفة لحوكمة الشركات وال سيما املراجعة الداخلية والخارجية ومجلس اإلدارة.
 دراسة عيس ى ()2008
هدفت الدراسة الي الوقوف على العوامل املحددة لجودة املراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات في مصر وجاءت اهمية الدراسة
في أنها تسعي الي تحديد عوامل جودة وظيفة املراجعة الداخلية والتي تعتبر من اهم املحددات لدورها الذي يمكن ان تلعبه في تحسين جودة حوكمة
الشركات ومن نتائج الدراسة ثبات صحة جميع فرضياتها واوصت بعدد من التوصيات اهمها ضرورة تفعيل دور وظيفة املراجعة الداخلية في الشركات
املصرية
 دراسة ممدوح ()2005
هدفت هذه الدراسة الى توضيح أسس حوكمة الشركات ودور املراجعة منها باعتبارها أحد عناصرها الرئيسة ومن أهم النتائج التي توصلت اليها
الدراسة تعريف اعضاء املراجعة بمبادئ حوكمة الشركات واستفادت الباحثة من هذه الدراسة في تغطية بعض الجوانب النظرية في الحوكمة
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املبحث األول :اإلطار النظري
املطلب األول :مفهوم املراجعة وأهدافها

ا
أول :مفهوم املراجعة.
ان علم املراجعة من العلوم االجتماعية الذي يأتي مواكبا لعلم املحاسبة تأكيدا واستنادا له من النواحي التطبيقية أو االكاديمية وعلى الرغم
من أن علم املراجعة علم حديث نسبيا اال أن بداية املمارسة لها كمهنة ظهرت منذ زمن بعيد وكانت مصر موطنا لهذه املمارسات قبل غيرها من الدول
وقد وردت العديد من التعاريف للمراجعة منها " :املراجعة بمعناها الحرفي يقصد بها فحص البيانات والسجلت بقصد التحقق من صحتها "(الجمل
1990ص )12غير ان للمراجعة معنى منهي اصطلح عليه الكتاب املحاسبون فيقصد بها الفحص االنتقادي املنظم ألنظمة املراقبة الداخلية ،والبيانات
املحاسبية املبينة بالدفاتر والسجلت والقوائم املالية للمنشأة التي تراجع حساباتها بقصد ابداء رأي فني محايد عن مدى صدق أو دقة هذه البيانات
ودرجة االعتماد عليها وعن مدي داللة القوائم املالية التي اعده املشروع عن نتيجة اعماله من ربح او خسارة وعن مركزه املالي وذلك بناء علي املعلومات
وااليضاحات املقدمة ملراجع الحسابات (ابو طبل ص ،)6وقد عرفها ابراهيم عثمان شاهين بانها فحص منظم للمعلومات بواسطة شخص مستقل عن
هذه املعلومات ومستخدميها بقصد جمع وتقييم أدلة اثبات لتقدير مدي سلمتها وايصال نتيجة الفحص الي مستخدمي هذه املعلومات
(شاهين1980ص)38
وعرفتها جمعية املحاسبة االمريكية بانها عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم االدلة والقرائن التي تتعلق بنتائج االنشطة واالحدا االقتصادية
بشكل موضوعي لتحديد مدي التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقرر وتبليغ االطراف املعنية بنتائج املراجعة (توماس،1997 ،ص) 26
هذا ويعتبر تعريف أبو طبل شرح املراجعة لفظا واصطلحا مهنيا وهو شامل لكافة انواع املراجعات
تكامل املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية
إن املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية متكاملتان ،إذ تعتمد الثانية إلى حد كبير على األولى فتسهل أو تصعب مهمة املراجع الخارجي بمدى
جودة أو عدم جودة نظام املراقبة الداخلية ومدى جدية وكفاءة الساهرين على مدى تطبيقه .واملراجعة الخارجية مكمل ال بد منه للمراجعة الداخلية
والشعور املنهي للمراجع الداخلي ويقينه بان الكل يراقب ومراقب وحرصه الدائم من جهته علي تفادي ،بل القضاء علي النقائص واالنحرافات التي ما فتئ
يقف عليها املراجع الخارجي ،يؤدي ذلك الى جودة سير العمل وبالتالي انجاح املؤسسة وازدهارها وتلكم من النتائج املباشرة لتكامل املراجعتين (بوتين
،ص)16-15
ا
ثانيا :أهداف املراجعة.
ظل الهدف الرئيس ي للمراجعة الي منتصف القرن التاسع عشر هو تعقب االخطاء والغش ،بالرغم من التطور في مجال املراجعة والسبب تماش ي
هذا الهدف مع صغر حجم املؤسسات ولكن نظرا لكبر حجم املؤسسات تعددت اهداف املراجعة والتي يمكن ايجازها في االتي (الصباغ واخرون،
.2008ص)10-8
 .1ابداء راي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم املالية
 .2التأكد من الوحدة محل املراجعة حصلت على احتياجاتها من املوارد بصورة اقتصادية وتم استخدامها بكفاءة
 .3ابداء راي فني محايد عن مدى كفاءة ادارة املنشأة
 .4التحقق من أن النتائج املستهدفة تحققت بفعالية
 .5ابداء رائي عن املعلومات املتعلقة باألنشطة االجتماعية والبيئة

املطلب الثاني :مفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها

ا
أول :مفهوم الحوكمة
هناك العديد من املرادفات العربية ملصطلح الحوكمة من بينها حكم الشركات  ،حكمانية الشركات ،حوكمة الشركات ،باإلضافة الى العديد من
البدائل األخرى مثل السيطرة على الشركات لرقابة على الشركات ،اسلوب ممارسة سلطة االدارة بالشركات  ،اسلوب االدارة املثلي ،القواعد الحاكمة
للشركات ،االدارة النزيهة ،اسلوب االدارة الرشيدة ،االنضباط السلوكي (صحصاح،2005،ص)15
وال يوجد تعريف موحد للحوكمة على املستوى العالمي بين املختصين وفيما يلي بعض التعريفات :
في عام  1929اورد تقرير لجنة كادبرى التعريف التالي (حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي املالية وغير املالية ومن خلله يتم
السيطرة عليه (صحصاح ،2005،ص)16
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عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بانها (تتضمن مجموعة من العلقات بين ادارة الشركة ومجلس ادارتها واملساهمين واصحاب املصالح وهي
بذلك توفر الهيكل الذي يمكن من خلله وضع اهداف الشركة ووسائل بلوغ تلك االهداف ومتابعة االداء
ً
وعرفت ايضا بانها ( تتضمن وجود مجموعة من العلقات بين االدارة التنفيذية للشركة ومجلس ادارتها ومساهميها وغيرهم من أصحاب املصلحة كذلك
تقدم اإلجراءات والهياكل التي تستخدم ال دارة ونوجيه أعمال وشؤون الشركة من أجل ضمان تقرير االداء والشفافية واملساءلة بالشركة وتعظيم
فائدة املساهمين على املدى الطويل مع مراعاة مصالح االطراف املختلفة (حماد،2005،ص)10
ومن هذه التعريفات يمكن القول إن الحوكمة تعني الرقابة املتكاملة لجميع النواحي املالية واإلدارية بشفافية تمكن من السيطرة على هذه النواحي
ا
ثانيا :أهداف الحوكمة
تناول العديد من الكتاب والباحثين أهداف حوكمة الشركات ويمكن تلخصيها في (درويش،2007،ص)32
 .1الفصل بين امللكية واإلدارة والرقابة على األداء
 .2ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خلله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعتها
 .3تقييم أداء اإلدارة العليا وتقرير املساءلة ورفع درجة الثقة
 .4أمكانية مشاركة املساهمين واملوظفين والدائنين واملقرضين واالضطلع بدور املراقبين بالنسبة ألداء الشركات
 .5حماية حقوق املساهمين بصفة عامة سواء كانوا اغلبية او اقلية وتعظيم عوائدهم
وهناك الكثير من الفوائد املتوقعة من تطبيق أسلوب املشاركة ويـأتي في مقدمتها إسقاط األنظمة اإلدارية املركزية التي تحول قوى العمل إلى أدوات
تنفيذية تفتقر إلى الحيوية والفعالية ،كما أن عدم تبني أسلوب املشاركة سيؤدي إلى إضعاف الدور االستراتيجي لإلدارات العليا وذلك النشغاله
ً
بالتفاصيل أو عدم توافر الوقت الكافي لديه للهتمام باالستراتيجية مما ينعكس سلبا على الشركة وعلى االقتصاد ككل.
ا
ثالثا :مبادئ حوكمة الشركات
بشكل عام يجب ان يقوم هيكل حوكمة الشركات على االتي
 .1املسائلة :بحيث ينتج نظام الحوكمة مسائلة الشركة امام جميع املساهمين وتقدم ارشادات ملجلس االدارة في كيفية وضع استراتيجية الشركة
ومراقبة اإلدارة وتعتبر عملية وضع السياسات واألشراف على النظم املختلفة (الرقابة ،الحوكمة ،أدارة املخاطر) أحدي املسؤوليات الهامة ملجلس
اإلدارة ،كما يجب وضع معايير أداء لقياس سلوك مجلس الدارة واالدارة التنفيذية وتقييم التقدير والحكم الشخص ي لهم عند التعامل مع
املجموعات املختلفة من أصحاب املصالح (صحصاح  ،2008،ص)25
 .2العدالة :وتعني ان الحوكمة تتعهد بحماية مصالح املساهمين وتؤكد على معاملتها املتساوية لهم بمن فيهم صغار املساهمين كما ينبغي في إطار
حوكمة الشركات ان يتم توفير الحماية للمساهمين ويسهل لهم ممارسة حقوقهم وذلك من خلل
 طرق مضمونة لتسجيل امللكية


بيع أو تداول االسهم
الحصول على املعلومات الهامة املتلقة بنشاط الشركة بشكل منتظم وفي الوقت املناسب




املشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية
انتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة



 ضمان لتوزيع االرباح
 .3الشفافية :تعني ان الشركة تؤكد علي التزامها بالتوقيت املناسب ،وب الدقة في عملية االفصاح عن جميع املعلومات املتعلقة باملركز املالي وبأداء
الشركة وهيكل امللكية وحوكمة الشركة من خلل قنوات أتصال معينة ،يمكن لجميع االطراف الوصول اليها بسهولة (.سليمان ،2008،ص)42
ويعتبر وجود نظام إفصاح قوي وتشجيع الشفافية الحقيقية ،أحد امللمح املحورية لتحقيق اإلشراف علي عمل الشركات  ،ويمكن ان يكون أداة
قوية للتأثير علي سلوك اإلدارة وحماية املستثمرين  ،ويساعد أيضا في فهم لهيكل ونواحي نشاط الشركة  ،وسياسات الشركة فيما يتعلق باملعايير
األخلقية .
 .4املسئولية :وتعني ان الشركة تدرك حقوق جميع األطراف املهتمة بالشركة والتي تتضمنها اللوائح والقوانين وتشجع علي التعاون املشترك بينها وبين
تلك االطراف
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املطلب الثالث :الفساد املالي وأسبابه.
ا
أول :تعريف الفساد املالي.
يقصد به جميع املمارسات العمليات املالية الغير مشروعة املتمثلة باالنحرافات املالية ومخالفة القواعد واالحكام املالية التي تنظم سير العمل
اإلداري واملالي والذي يهدف الى تحقيق منافع مالية شخصية وعلى حساب القوانين والتعليمات املالية واملصلحة العامة (البكوع واحمد )2102
ا
ثانيا :أسباب الفساد املالي.
هناك أسباب كثيرة تدفع األشخاص إلى ممارسة الفساد بشكل عام ،والفساد املالي بشكل خاص ،أهمها:
 ضعف الوازع الديني :والتي تعتبر من أخطر وأهم األسباب حيث يأتي الجهل باألمور الدينية في مقدمة تلك األسباب ،فعندما يجهل الشخص
بالحلل والحرام وتعليمات الدين اإلسلمي وما سوف يلحق به وبمن يعول إذا قام بارتكاب بعض تلك املمارسات كاالختلس والرشوة وسرقة املال
العام ،فل شك أنه سوف يردعه إذا ما أدرك تعاليم دينه عن مجرد التفكير في ممارسة تلك األخطاء ،فاإلسلم ركز على وازع الضمير اإلنساني
والتقوى بحيث يأتي الردع القانوني في مرحلة تالية.
 بـ -األسباب االقتصادية ،مثل عدم مراعاة السياسات االقتصادية لتحقيق التوازن أو العدالة في توزيع املوارد االقتصادية على السكان يؤدي إلى
اختلل توزيع الدخل بين فئات وشرائح املجتمع مما يدفع ذوي الدخل املحدود من املوظفين إلى مضاعفة أرباحهم ومكاسبهم ولو كان ذلك بطرق
غير مشروعة.

املبحث الثاني :الدراسة امليدانية.
املطلب األول :إجراءات الدراسة امليدانية
قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة لهذه الدراسة باالستناد الي اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة ،كأداة لجمع املعلومات ،وتم
توزيعها واعيد استلمها باليد وكانت تفاصيل االستبانة كاالتي
 احتوت علي خطاب للمبحو واشارت فيه الي موضوع الدراسة وغرضها وهدفها
 اسئلة االستبانة واحتوت على قسمين:
 .1القسم األول :خاص بجمع بيانات ديموغرافية عن االشخاص املبحوثين وتضمنت (العمر ،التخصص العلمي ،املؤهل العلمي ،الوظيفة ،سنوات
الخبرة) وذلك للطمئنان الي توفر املعرفة اللزمة لدي املجيبين علس محتوي االستبانة وقدرتهم على االجابة على اسئلتها
 .2القسم الثاني وقد تم صياغته بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث استخدم مقياس ليكرت بدرجاته الخمس (موافق بشدة ،موافق ،محايد،
ال اوافق ،ال اوافق بشدة) وقد تم توزيع اسئلة االستبانة على فرضيات الدراسة كاالتي
الفرضية االولي االسئلة من ()10-1
الفرضية الثانية االسئلة من ()20-11
الفرضية الثالثة االسئلة من ()30-21
والختبار مدي مصداقية نتائج االستبانة تم عرضها على مجموعة من املختصين من استاذة الجامعات في االقسام املحاسبية بهدف تحكيمها وابداء
آرائهم علي سلمة صياغتها وترابط فقراتها

املطلب الثاني :مجتمع الدراسة ومناقشة الفرضيات
يتكون مجتمع الدراسة من االفراد املنتمين الي املجموعات االتية
املراجعون الخارجيون-املراجعون الداخليون  -املحاسبون – األكاديميون  -املهتمون بحوكمة الشركاتحيث يمثل هذا املجتمع املجموعة الكلية من العناصر التي تسعي الباحثة ان تعمم عليها النتائج ذات العلقة باملشكلة املدروسة .وتم اختيار عينة
عشوائية تم تحديدها بصورة تقريبية وقد تم توزيع  65استبانة على افراد عينة الدراسة واسترد منها  50استبانة وعلية اقتصرت الدراسة على تحليل
 50استبانة
جدول ( :)1حجم عينة الدراسة
االستبانات
املسترد

العدد
50

النسبة
76,95

غير املسترد
املوزع

15
65

%23
%100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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شكل( :)1نسبة املسترد من عينة الدراسة

70
60
50
40

غير المسترد

30

الموزع

20
10
0
76,95

50

من الجدول ( )1والشكل ( )1يتضح أن عدد افراد عينة الدراسة املستردة بلغ  50فردا ( )%76،9وتعتبر هذه االعداد والنسبة كبيرة من الناحية
االحصائية مما يؤدي الي القبول بنتائج الدراسة وتعميمها على املجتمع الكلي.
وفيما يلي وصفا مفصل الفراد عينة الدراسة ويتعلق بخصائص املبحوثين
 .1العمر:
جدول( :)2التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر
العمر
اقل من  25سنة
 25واقل من  35سنة
 35واقل من  45سنة
 45واقل من  55سنة
 55سنة فاكثر
املجموع

النسبة
%6
%44
%30
%16
%4
%100

التكرار
3
22
15
8
2
50

شكل ( :)2التوزيع التكراري ل فراد عينة الدراسة وفق متغير العمر
60%
50%
40%
النسبة

30%
20%
10%
0%
3

26

5

4

10

2

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

يوضح الجدول ( )2والشكل ( )2ان غالبية افراد عينة الدراسة والبالغ عددهم 22فردا بنسبة %44اعمارهم تتراوح بين الفئة العمرية ( 25واقل من
 )35ويرجع السبب في ذلك الي ان وظيفة املراجعة تتطلب خبرة ومهارة وتأهيل علمي وعملي ال يمكن ان يصل اليه الذين تقل اعمارهم عن  25عاما
حيث ان من متطلبات املهنة درجة علمية معينة وتأهيل عملي معين
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 .2التخصص العلمي:
جدول( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرالتخصص العلمي
التكرار
27
10
8
4
1
50

التخصص العلمي
محاسبة
مراجعة
ادارة اعمل
اقتصاد
اخري
املجموع

العدد
%54
%20
%16
%8
%2
%100

املصدر :اعداد الباحثة من بيانات الدراسة التطبيقية

شكل( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي
30
25
20
15

التكرار

10

النسبة

5

0

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

يتضح من الجدول ( )3والشكل ( )3ان أكبر نسبة من افراد عينة الدراسة تخصصهم محاسبة حيث بلغت نسبتهم  %54ويعزي ذلك الي ان املراجع يجب
ان يكون محاسبا في املقام االول

 .3املؤهل العلمي:
جدول( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيراملؤهل العلمي
املؤهل العلمي
ثانوي
بكالريوس
ماجستير
دكتوراه
زمالة
اخري
املجموع

التكرار
3
26
5
4
10
2
50

النسبة
%6
%52
%10
%8
%20
%4
%100

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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شكل( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيراملؤهل العلمي
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

التكرار
النسبة

املصدر :اعداد الباحثة من بيانات الدراسة التطبيقية

يلحظ من الجدول ( )4والشكل ( )4ان غالبية عينة الدراسة من حملة البكالوريوس حيث ان عددهم  25فردا اي ان نصف عينة الدراسة املبحوثة من
حملة البكالوريوس يليهم حملة الزمالة اما بخصوص حملة الشهادة الثانوية فقد الحظت الباحثة ان لهم عدد كبير من سنوات الخبرة ومما سبق نلحظ
ان مهنة املراجعة تحتاج الي درجة عالية من التأهيل
 .4نوع الوظيفة:
جدول( : )5التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرنوع الوظيفة
التكرار
8
13
19
7
3
50

نوع الوظيفة
مراجع داخلي
مراجع خارجي
محاسب
اكاديمي
اخري
املجموع

النسبة
%16
%%26
%%38
%14
%6
%100

يتضح من الجدول ( )5ان توزيع االستبانة تم وفق الوظيفة ذات العلقة املباشرة مع موضوع الدراسة حيث وزعت على الذين يشغلون وظيفة املراجعة
سواء كانوا داخليين أو خارجيين ،وكذلك املحاسبين حيث االرتباط الوثيق بين الوظيفتين ،حيث يبدأ املراجع من حيث انتهي املحاسب ،وكذلك
األكاديميون حيث الحظت الباحثة ان اغلب املراجعين يشغلون مهن اكاديمية حيث نادرا ما يوجد مراجع قانوني ال توجد له علقة وظيفية مع مؤسسة
اكاديمية وهذا يدل على اتساق عينة املبحوثين
 .5سنوات الخبرة:
جدول ( :)6التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
اقل من  5سنوات
5وافل من  15سنة
15وافل من  25سنة
25وافل من  35سنة
35وافل من  45سنة
 45سنة فاكثر
املجموع

التكرار
8
20
10
3
8
1
50

النسبة
%16
%40
%20
%6
%16
%2
%100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

54

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

رقية أمحد

دور املراجعة يف فاعلية مبادئ وإجراءات حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل

شكل (:)5التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرسنوات الخبرة

50
45
40
35
30
25

التكرار

20

النسبة

15
10
5
0
اقل من  5 5وافل من 15وافل من 25وافل من 35وافل من  45سنة
فاكثر
 45سنة
 35سنة
 25سنة
 15سنة
سنوات

المجموع

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

يلحظ من الجدول ( )6والشكل ( )5ان غالبية عينة الدراسة على درجة عالية من الخبرة ومن خلل مسح الباحثة لعين الدراسة عند توزيع االستبانة
اتضح ان اغلب املراجعون كبار في السن الي حد ما ويحملون درجات علمية دكتوراه واملاجستير كأقل درجة باإلضافة الي الزمالة
تحليل البيانات واختبار صحة الفروض:
لتحليل االستبانة واختبار صحة الفروض استخدمت الباحثة االسلوب االحصائي الذي يعكس العلقة بين متغيرين أو أكثر وقد تم استخدام
 -1املنوال  -2اختبار مربع كاي
ا
أول :عرض ومناقشة الفرضية الولي
تنص الفرضية االولي علي (هناك علقة ذات داللة إحصائية بين املراجعة الفعالة وفاعلية تطبيق إجراءات ومبادئ حوكمة الشركات )وللتحقق
من هذه الفرضية تم دراسة اراء عينة الدراسة بخصوص كل سؤال من اسئلة الفرضية وذلك بحساب املنوال إلجابات افراد عينة الدراسة علي كل
سؤال من اسئلة الفرضية ومن ثم علي اسئلة الفرضية مجتمعة ويتم التركيز علي اسئلة الفرضية مجتمعة في التحليل فكان املنوال إلجابات عينة
الدراسة عن كل االسئلة هو اوافق بشدة  ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة علي جميع اسئلة الفرضية ولألشخاص الذين ال يوافقون
فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لتحديد الفروق ذات الداللة االحصائية بين اعداد املوافقون وغير املوافقين عن اسئلة الفرضية وسوف يطبق ذلك
على اسئلة كل الفرضيات
ويمكن تلخيص أجابه عينة الدراسة عن اسئلة الفرضية االولي كما يلي
جدول ( :)7التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الولي
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

العدد
243
155
52
40
10
500

النسبة املئوية
%49
%31
%10
%8
%2
%100
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شكل ( :)6التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية االولي
500
400
300
200

العدد

100

النسبة المئوية

0

يظهر من الجدول ( )7والشكل ( )6ان عدد املوافقين بشدة على جميع اسئلة الفرضية بلغ ( )243فردا ()%49
وباإلشارة الي ما سبق من تحليل احصائي واستعراض النسب ان جميع اسئلة الفرضية االولي جاءت لصالح املوافقين مما يدل على ان الفرضية قد
تحققت
جدول ( :)8نتائج اختبارمربع كاي لدللة الفروق عن اسئلة الفرضية األولي
م
1

االسئلة
يعمل املراجع على تحديد االليات التى تساعد في الحكم على صدق
وعدالة القوائم املالية
تساعد حوكمة الشركات املراجع في معرفة الدور املنوط به

3

تحتل مسالة الشفافية واالفصاح القدر االكبر فيما يتعلق
بموضوع حوكمة الشركات
تؤثر املراجعة في الوصول الى االهداف وتفعيل مبادئ حوكمة
الشركات
يمتلك املراجع دراية كاملة باملعايير الواجبة لتفعيل حوكمة
الشركات
استغللية املراجع الخارجي تفعل مبادئ واليات حوكمة الشركات

7

حوكمة الشركات تضمن املساواة والعدالة بين املساهمين كما
املراجعة
التغيير املستمر ملراجع الحسابات يدعم تطبيق الحوكمة

96.1

9

قوة حوكمة الشركات تؤثر في طبيعة وتوقيت ونطاق املراجعة

69.2

0.000

10

تطبيق قواعد حوكمة الشركات يؤدى الى تحسين املعلومات
املحاسبية مما يسهل عمل املراجع

77.5

0.000

2

4
5
6

8

قيمه مربع كاى
96,4

القيمة االحتمالية
0.000

103,2

0.000

99,4

0.000

128.7

0.000

112.3

0.000

89.8

0.000

118.05

0.000
0.000

الفروق
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

لصالح
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق

ويتضح من الجدول اعله أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى بين اجابات افراد العينة عن جميع اسئلة الفرضية ( )0.000أصغر من مستوي
الداللة ( )0.01وهذا يعنى ان الفروق بين اعداد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة احصائية عالية لصالح املوافقين على جميع اسئلة
الفرضية مما يؤكد تحققها.
ا
ثانيا :عرض ومناقشة الفرضية الثانية
تنص الفرضية الثانية علي (وجود ربط بين املراجعة الداخلية والخارجية يدعم حوكمة الشركات) فكان املنوال إلجابات عينة الدراسة عن كل
االسئلة هو اوافق بشدة ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة علي جميع اسئلة الفرضية ويمكن تلخيص إجابات افراد عينة الدراسة كما
يلي
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جدول ( :)8التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثانية
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

النسبة املئوية
%54
%31
%9
%5
%1
%100

العدد
268
157
45
26
5
500

شكل ( :)7التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثانية
500
400
300
200

العدد

100

النسبة المئوية

0

يتضح من الجدول ( )8والشكل ( )7ان نسبة االفراد املوافقون على جميع اسئلة الفرضية بلغت ( )%86وهي نسبة عالية تعني ان غالبية املبحوثون
موافقون علي اسئلة الفرضية وبالتالي يمكن تعميم نتائجها
جدول ( :)9نتائج اختبارمربع كاي لدللة الفروق عن اسئلة الفرضية األولي
م
1

االسئلة
تفعيل دور املراجعة الداخلية يعتبر اساس حوكمة الشركات

2

يقوم املراجع بالتحقيق من كفاية نظام املراجعة الداخلية
لتفعيل مبادئ وآليات حوكمة الشركات
تقوم لجنة املراجعة الداخلية بمتابعة وفحص مدى تطبيق مبادئ
حوكمة الشركات
وجود لجنة مراجعة داخلية ذات مهام واضحة يدعم تطبيق
حوكمة الشركات
وجود ربط بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية يدعم
حوكمة الشركات
تجنب الفشل املالي يسهل عمل املراجع ويدل على قوة نظام
املراجعة الداخلية
تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة يؤدى الى تضييق فجوة التوقعات
في املراجعة
تعمل املراجعة الداخلية من خلل الحوكمة على قيام املراجع
الداخلي باداء اعماله بصورة صحيحة واستغللية كاملة
تعمل املراجعة الداخلية من خلل الحوكمة على منع واكتشاف
الغش والتزوير في السجلت املحاسبية
يقوم مراجع الحسابات من خلل الحوكمة بالعمل مع ادارة
الشركة على ضمان تلبية متطلبات االفصاح في البيانات املالية بما
يتوافق مع املعايير املحاسبية

3
4
5
6
7
8
9
10

قيمه مربع كاى
96,4

القيمة االحتمالية
0.000

103,2

0.000

99,4

0.000

128.7

0.000

112.3

0.000

89.8

0.000

118.05

0.000

96.1

0.000

69.2

0.000

77.5

0.000

الفروق
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

لصالح
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق

ويتضح من الجدول اعله أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى بين اجابات افراد العينة عن جميع اسئلة الفرضية ( )0.000أصغر من مستوي
الداللة ( )0.01وهذا يعنى ان الفروق بين اعداد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة احصائية عالية لصالح املوافقين على جميع اسئلة
الفرضية مما يؤكد تحققها.
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ا
ثالثا :عرض ومناقشة الفرضية الثالثة
تنص الفرضية الثالثة على (توجد علقة ذات داللة إحصائية بين معرفة العاملين بالشركة لدور املراجعة وتطبيق اليات الحوكمة) فكان املنوال
إلجابات عينة الدراسة عن كل االسئلة هو اوافق بشدة ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة على جميع اسئلة الفرضية ويمكن تلخيص
إجابات افراد عينة الدراسة كما يلي
جدول ( :)10التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثالثة
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

النسبة املئوية
%51.6
%33.8
% 6.4
% 7.4
% 0.8
%100

العدد
258
169
32
37
4
500

شكل ( :)8التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثالثة
600
400
العدد

200

النسبة المئوية
0

يتبين من الجدول ( )10والشكل ( )8ان عدد االفراد املوافقين بشدة على اسئلة الفرضية  258فردا وعليه فان الفرضية قد تحققت
جدول ( :)11نتائج اختبارمربع كاي لدللة الفروق عن اسئلة الفرضية األولي
م
1

االسئلة
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يضمن للشركة ميزة تنافسية

2

اتباع مراجع الحسابات للمعايير الدولية يشعر املساهمين بالثقة
في ادارة الشركة وبالتالي ضمان حقوقهم
تطبيق قواعد الحوكمة يشعر الساهمين بضمان حقوقهم

4

ابلغ املراجعين الخارجيين بوجود مخاطر تتعرض لها الشركة او
وجود ضعف على الرقابة على االزمات يساعد على تطبيق حوكمة
الشركات
وجود التزام او ميثاق أخلقي للعاملين بالشركة يدعم تطبيق
الحوكمة مما ينعكس علي زيادة ثقة اصحاب راس املال
معرفة العاملين بالشركة لدور املراجع الخارجي يدعم تطبيق
الحوكمة
فاعلية الحوكمة تزيد من تجنب الفشل املالي

8

وجود عدد كاف من اعضاء مجلس االدارة املستغلين يدعم
حوكمة الشركات واطمئنان اصحاب راس املال
قيام مجلس اإلدارة بمراجعة سياسة تأهيل املوارد البشرية
بالشركة يدعم تطبيق الحوكمة وينعكس ايجابا علي جذب
 .االستثمارات
اصحاب رؤوس االموال في اتخاذ القرارات بدعم اليات الحوكمة
ويحد من الفساد املالي.

3

5
6
7

9

10

قيمه مربع كاى
120,06
112,12

القيمة االحتمالية
0.000

الفروق
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

0.000

93,8

0.000

109,6

0.000

114,03

0.000

79,6

0.000

ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

0.000

ذات داللة
احصائية عالية

107.08
95,2

0.000
0.000

86.1

119.5

0.000

لصالح
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق

اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق

اوافق

58

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

دور املراجعة يف فاعلية مبادئ وإجراءات حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل

رقية أمحد

ويتضح من الجدول اعله أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى بين اجابات افراد العينة عن جميع اسئلة الفرضية ( )0.000أصغر من مستوي
الداللة ( )0.01وهذا يعنى ان الفروق بين اعداد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة احصائية عالية لصالح املوافقين على جميع اسئلة
الفرضية مما يؤكد تحققها.

الخاتمة :النتائج والتوصيات

ا
أول :النتائج
توصلت الباحثة من خلل الدراسة النظرية والتطبيقية الي النتائج التالية
 .1يجب علي املراجع فحص نظام الحوكمة بالشركة واعداد تقارير عن كفاءتها وفاعليتها
 .2تفاهم املراجع الداخلي مع املراجع الخارجي واملتابعة من قبل االدارات العليا ،يؤدي الي تطبيق اليات الحوكمة بفاعلية
 .3املراجعة تؤثر تأثيرا مباشرا في تطبيق اليات الحوكمة من خلل تأثيرها الجوهري علي الشفافية واملصداقية وحماية املساهمين
 .4االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين يعتبر العامل االساس ي في تفعيل اليات الحوكمة مما ينعكس ايجابا على الحد من الفساد املالي والذي
يعتبر الدور االساس ي لنظام الحوكمة
 .5يساعد املراجعة القائمين على حوكمة الشركات على فهم الدور املنوط بهم
 .6فاعلية الحوكمة تقلل من الفساد املالي
ا
ثانيا :التوصيات
.1
.2
.3
.4
.5

على املراجعين (داخليين او خارجيين) املساهمة الفعالة في ايجاد مناخ ملئم لتطبيق اليات الحوكمة وبفاعلية
على موظفي الشركات واملراجعين االطلع بصورة مستمرة على ما يستجد في مجال عملهم
ضرورة تطبيق اليات حوكمة الشركات وضمان التزام االطراف املعنية بها وتوفير مناخ ملئم لتطبيق هذه االليات
ع لى املراجعين واملهتمين بالحوكمة واملنظمات املهنية والباحثين القيام بفحص كل االساليب االليات الخاصة بمجالهم واكتشاف
استخدامات متطورة لهذه االساليب
البد من الربط بين املراجعة _داخلية وخارجية _ وحوكمة الشركات بصورة تفاعلية لضمان الحد من الفساد املالي واالداري

املراجع:
 .1أبو السعود ،ممدوح )2005( ،دور املراجعة الداخلية لحوكمة الشركات ،ورقة عمل مقدمة الي املؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في
إطار حوكمة الشركات ،القاهرة
 .2ابو النيل ،سميرة )2013( ،دور حوكمة الشركات في تفعيل جودة املراجعة الداخلية وأثر ذلك على اتعاب املراجعة الخارجية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة بنها مصر
 .3ابو طبل ،عيس ى ،بعض موضوعات في مراجعة الحسابات ،القاهرة ،مكتبة النصر.
 .4بوتين ،محمد ،املراجعة ومراقبة الحسابات ،ديوان املطبوعات الجامعية
 .5توماس وهنكي )1997(،ترجمة حجاج ،وسعيد .املراجعة بين النظرية والتطبيق ،الرياض ،دار املريخ
 .6حماد ،طارق )2005( ،حوكمة الشركات وتطبيقات الحوكمة واملراجعة في املصارف ،االسكندرية ،الدار الجامعية
 .7درويش ،عدنان )2007(،حوكمة الشركات ودور مجلس االدارة ،اتحاد املصارف العربية
 .8سليمان ،محمد )2008(،حوكمة الشركات ودور اعضاء مجلس االدارة واملديرين التنفيذيين ،االسكندرية ،الدار الجامعية.
 .9شاهين ،ابراهيم ،)1980(،املراجعة دراسات وحاالت عملية.
 .10الشمري ،عيد ( )2010إطار مقترح للمراجعة الداخلية واثرها علي فاعلية حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية
 .11الصباغ ،أحمد واخرون )2008(،اساسيات املراجعة ومعاييرها ،ب ن.
 .12عيس ى ،سمير )2008( ،العوامل املحددة لجودة املراجعة الداخلية غي تحسين جودة حوكمة الشركات ،مجلة العلوم للبحو العلمية ،جامعة
االسكندرية (.)45( )1يناير
 .13يعقوب ،عادل ،هجرة رؤوس االموال االسلمية الي الخارج في ظل العوملة  .ورقة عمل مقدمة الي املؤتمر الثالث للقتصاد االسلمي
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Abstract:

This study titled as The Role of auditing in the effectiveness of the principles and the
procedures of corporate governance as a mechanism to Financial corruption. This study aimed at identifying
the most important difficulties facing the application of corporate governance and the role of the audit in
reducing these difficulties, it also aimed at demonstrating the impact of the interaction between the audit and
governance mechanisms on the effectiveness of the procedures of governance which will reflect positively on
the transparency of the menus and will increase confidence in them , which will lead to the protection of
shareholders, which has become a common goal for review and governance 70 . A number of assumptions
have been developed in order to test and disseminate their findings and concluded the study to prove the
validity of the hypothesis by using statistical methods in the analysis of the study tool . The study has
concluded also a number of results which includes that the auditor has to examine the governance system of
the company and prepare reports on its efficiency and effectiveness , the mutual understanding between the
internal auditor and the external auditor and the follow-up by the Supreme departments results in an effective
application of this mechanisms. On the base of these results ,the study suggests a number of
recommendations, which includes that the reviewers (internal and external) have to Effectively contribute in
creating a favorable environment for an effective application of the mechanics of governance.
Keywords: Auditing,Governance, Financial corruption.
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