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 :ملخص

 

 من املسريين، عىل املصاحل آ حصاب وبقية املالك رقابة ضعف بسبب لالهنيار، العاملي املس توى عىل الرشاكت من الكثري تعرضت ال خريين العقديني خالل        

 املراجعة مثل اخلارجية آ و دارة،ال   مكجلس ادلاخلية ال ليات من مجموعة عةل تقوم للرقابة فعاةل ك داة تعترب اليت احلومكة موضوع لبحث دراستنا جاءت املنطلق هذا

 املراجعة جودة بني العالقة ا جياد يف ادلراسة لهذه الرئييس التساؤل متثل هبذا للحومكة، ادلاخلية ال ليات مهنا عوامل بعدة املراجعة جودة كذكل وتتأ ثر. اخلارجية

 .الرشاكت حلومكة ادلاخلية وال ليات

 .ال دارة جملس املراجعة، جلنة الرشاكت، حومكة املراجعة، جودة عىل ابةالرق املراجعة، جودة :املفتاحية اللكامت

 

Abstract: 
        During the last two centuries, many companies in the world have been broken duren due to 
the poor control of owners and other stakeholders. In managers, form this point came our study 
to examine the issue of governance, which is considered as an effective tool for monitoring, It is 
based on a set of internal mechanisms as the board of management, including internal 
mechanisms of government. The main question of this study is to find the relationship between 
quality audit and the internal mechanisms of corporate governance. 
 
Key words: Quality Audit, Quality Control Audit, Corporate Governance, Audit Committee, Board 
of Directors. 
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 :مقدمة

 ،خاصة بصفة( اخلاريج التدقيق)املراجعة ومعلية عامة بصفة املالية التقارير يف امجلهور ثقة اخنفاض اىل  الرشاكت وفشل ال داري الغش حالت تزايد آ دى

 معلومات توفري يف تؤديه اذلي ادلور خالل من آ مهيهتا تس متد فاملراجعة املالية، القوامئ ومس تخديم( احلساابت حمافظي)واملراجعني ال دارة من للك قلقا يسبب مما

 .املراجعة حمل للرشكة املالية نةالس   هناية اترخي عقب املناسب التوقيت يف احلساابت حمافظ تقرير خالل من املالية القوامئ ملس تخديم ودقيقة حصيحة

نرون لرشكة حدث وما ادلويل، والتجارة الاعامتد بنك مثل الضخمة الرشاكت من العديد آ صابت اليت الاهنيارات ا ىل ا ضافة    آ كتوبر يف للطاقة Enron ا 

عالن 0440   آ كرب بني من تعترب اكنت واليت Arthur Anderson نآ ندرسو آ رثر واملراجعة احملاس بة رشكة لسمعة ا ساءة من ذكل عىل ترتب وما ا فالسها، وا 

 ،0991 عام الالتينية وآ مرياك آ س يا رشق دول من عدد يف حدثت اليت الاهنيارات ا ىل ابل ضافة آ خرى رشاكت هناك العامل، يف واملراجعة للمحاس بة رشاكت مخس

 عىل مقدرهتا ومدى الرشاكت نشاط تعرتض اليت اخملاطر عن التقرير عدم خالل من هنيةامل  ملسؤولياهتا حتملها بعدم املراجعة ةنم  ا ىل الهتام توجيه  مت حيث

دارة عىل فعاةل رقابة حتقيق عىل الرتكزي رضورة ا ىل آ دى هذا لك . نشاطها مزاوةل يف الاس مترار  هذه مع املتعامةل ال طراف اكفة مصاحل حتقيق عىل واحلفاظ الرشاكت ا 

 .الرشاكت حساابت مراجعة ممة آ داء وكيفية نوعية عىل آ كرث والرتكزي الرشاكت، حبومكة يعرف ما تفعيل ا ىل امللحة اجةاحل آ ظهر اذلي ال مر الرشاكت،

 :التايل الرئييس التساؤل طرح ميكن س بق ما خالل ومن 

 

 الرشاكت؟ حلومكة ادلاخلية بأ ليات املراجعة جودة عالقة ما

 

   :الرئييس السؤال عن لال جابة الفرعية ال س ئةل بعض طرح ميكننا الرئيس ية ال شاكلية عىل ولال جابة

  املراجعة؟ جودة عىل آ ثر ال دارة جملس لالجامتعات هل -0

  الرشاكت؟ حلومكة مؤرشا املراجعة جودة تعترب هل -0

 :التالية الفرضيات نقرتح ال س ئةل هذه عن لال جابة

 . راجعةامل جودة عىل ا جيااب يؤثر ال دارة جملس اجامتعات عدد -0

 .     الرشاكت حومكة لتطبيق مام مؤرش تعترب املراجعة جودة-0

 : التالية العنارص اىل التطرق خالل من عدما من الفرضية حصة واختبار ، ال شاكلية هذه عىل ال جابة س نحاول

  املراجعة؛ جودة - آ ول  

 مفاهميي؛ مدخل – الرشاكت حومكة -اثنيا   

 .الرشاكت حومكة بأ ليات وعالقهتا املراجعة جودة -اثلثا   

 

 املراجعة جودة  -آ ول

 .1احلارض الوقت حىت الامثنينات بداية منذ فيه حبث حبيث املتجددة، القدمية املواضيع من املراجعة جودة موضوع يعترب

 

 :املراجعة جودة مفهوم  -1

 quality  اجلودة رقابة ، Audit Quality املراجعة جودة مهنا املراجعة معلية جودة لوصف تس تخدم اليت املصطلحات من العديد املراجعة جمال يف ظهر          

Control ، اجلودة( ضامن) تأ كيد Quality Assurance ، كوجن هبوجن احملاس بني مجعية خلصت وقد. خاص تفسري املصطلحات هذه من وللك Hong Kong 

Society of Accountants ، رقابة آ ما نفسه، املكتب هبا يقوم واليت املراجعة جودة عىل ادلاخيل وال رشاف الفحص ا جراءات عن بارةع  يه اجلودة تأ كيد آ ن ا ىل 

 . 2 حمايدة خارجية هجة قبل من اخلاريج الفحص هبا فيقصد اجلودة

 وخارجيا ذاتيا مس تقال يكون آ ن للمراجع كنمي آ نه حيث املراجع اس تقالل مفهوم من آ مشل حديث مفهوم املراجعة جودة مفهوم آ ن الباحثني آ حد وآ شار         

 .املطلوبة ابجلودة ليس آ دائه ولكن

 آ صدرهتا اليت املعايري يف سواء لها، وحمدد واحض مفهوم يتبلور مل ذكل من وابلرمغ والباحثني، املهنية امجلعيات ابهامتم املراجعة جودة مفهوم حظي وقد         

 . الباحثون آ جراها اليت ادلراسات آ ويف املهنية، املنظامت

 هناك آ ن كام مقدما، اختبارها ميكن ل املادية السلع خالف عىل اخلدمات آ ن مهنا ال س باب من العديد ا ىل املراجعة جلودة حمدد مفهوم وضع صعوبة وترجع         

متام بعد املراجعة جودة قياس يف صعوبة  .اخلدمة هذه من املس تفيدين دلى اخلربة توافر عدم ا ىل ضافةابل   لها، حمددة مقاييس وجود لعدم املراجعة معلية ا 

 جودة بني ربط من مفهنم املراجعة، جودة لتعريف املداخل من العديد تبنوا الباحثني ا ن نالحظ املراجعة جودة تناولت اليت ادلراسات اس تقراء خالل من و         

 جودة بني اثلث فريق ربط حني يف املهنية، ابملعايري الالزتام ومدى املراجعة جودة بني ربط من ومهنم ملالية،ا القوامئ يف لل خطاء املراجع اكتشاف واحامتل املراجعة

 .املراجعة معلية يف املشرتكة ال طراف اكفة آ هداف وحتقيق املراجعة
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 :املالية القوامئ يف لل خطاء املراجع اكتشاف واحامتل املراجعة جودة -1-1

 قدرة بأ هنا املراجعة جودة عرفت حيث املالية، القوامئ يف لل خطاء املراجع اكتشاف واحامتل املراجعة جودة بني ربطوا من آ وائل من De Angelo تعترب        

ذا– املالية القوامئ يف املادي التحريف اكتشاف عىل املراجع  .اكتشافه عند التحريف هذا عن والتقرير موجوًدا اكن ا 

 لكام وآ نه اجلوهرية، لل خطاء املالية القوامئ احتواء بعدم املراجع يقدمه اذلي التأ كيد مس توى بأ هنا املراجعة جودة عرف حيث Palmrose  ذكل عىل وآ كد          

 .حصيح العكس و املراجعة جودة عىل دل لكام املس توى هذا كرب

   . املراجعة معلية تنفيذ آ ثناء والتالعب والغش  اخلطأ   اكتشاف عىل املراجع قدرة مدى بأ هنا املراجعة جودة عرف حيث Knapp  ذكل وآ يد         

 والتقرير املالية القوامئ يف ال خطاء ابكتشاف املراجعة مكتب قيام احامتل بأ هنا تعريفها ميكن ذكل ومع واسع مفهوم املراجعة جودة آ ن Grant et alوآ ضاف        

 .عهنا

 

 :املهنية ابملعايري املراجع الزتام ومدى املراجعة جودة -0-0

 وفقا تؤدى اليت تكل بأ هنا اجليدة املراجعة خدمة الصباغ عرف فقد املهنية ابملعايري املراجع الزتام ومدى املراجعة جودة بني ربطوا اذلين للباحثني وابلنس بة         

رشادات ملعايري  .املهين والعرف السلوك لقواعد ووفقا املراجعة، وا 

عداد ومعايري امليداين ابلعمل املتعلقة املهنية ابملعايري املراجع الزتام مبدى املراجعة جودة Copley and Doucet عرف كام            .التقارير ا 

رشادات املهين، السلوك وآ داب وقواعد للمراجعة، املهنية ابملعايري الالزتام تعين املراجعة جودة آ ن البعض وآ ضاف            وال جراءات واعدالق وكذكل املراجعة، وا 

 مبدى املراجعة جودة بقياس قاما فقد  Krishnan and Schauer آ ما.  املراجع ونزاهة حياد عىل واحملافظة املراجعة، منة لتنظمي املهنية الهيئات تصدرها اليت

 .رابلتقري واخلاصة علهيا املتعارف املراجعة مبعايري الالزتام

 

 :املراجعة بعملية املعنية ال طراف فةاك آ هداف بتحقيق املراجعة جودة -0-3

 اخلصائص يف تمتثل بأ هنا املراجعة جودة عرفت فقد املراجعة، بعملية املعنية ال طراف اكفة آ هداف بتحقيق املراجعة جودة ربطوا اذلين الباحثني وخبصوص           

ش باع ا ىل يؤدي مبا للمراجع املهين الرآ ي هبا يمتزي اليت  آ ن عىل وآ كد املراجعة، لبيئة والاقتصادية العملية القيود حدود يف وذكل املالية، القوامئ مس تخديم احتياجات ا 

 املهنة تقدمه ما بني الفجوة ويسد الاحتياجات، تكل حيقق مما مس متر بشلك املعايري لتعديل ابملهنة س يؤدي املراجعة جلودة مقياسا املس تخدمني احتياجات جعل

 .املهنة عن اجملمتع رضا زايدة يلوابلتا املس تخدمون ويتوقعه

 .3: ال يت نالحظ املراجعة جلودة اخملتلفة للمفاهمي السابق التحليل ومن           

 ابل ضافة املراجعة، جودة تغطيه آ ن جيب اذلي اجملال آ و للنطاق واحضة حدود وضع لصعوبة وذكل الصعبة ال مور من املراجعة جودة مفهوم حتديد يعد- 

 ؛نس يب مفهوم اجلودة وممفه آ ن ا ىل

تباعها املراجع عىل جيب اليت وال جراءات الوسائل عىل ركزت السابقة املفاهمي آ ن-   يف تمتثل واليت املالية، القوامئ يف الثقة وزايدة اجليد ال داء لتحقيق ا 

 ؛املراجعة بعملية املعنية ال طراف ل هداف املراجع لبيةوت  املهنية، ابملعايري املراجع والزتام املالية، القوامئ يف ال خطاء اكتشاف املراجع حماوةل

 اكتشاف آ ن كام املراجعة، جودة عىل احلمك خالهل من ميكن اذلي الوحيد املعيار ليس املالية القوامئ علهيا حتتوى اليت واخملالفات ال خطاء اكتشاف آ ن- 

 ؛املراجعة معلية من ال سايس الهدف ليس املالية القوامئ يف والغش واخملالفات ال خطاء

 احلد املهنية وال صدارات ابملعايري الالزتام ميثل حيث اكفيًا، ليس فقط املهنية وال رشادات ابملعايري املراجع الزتام مبدى املراجعة معلية جودة عىل احلمك آ ن- 

 ؛ال داء جلودة ال دىن

 :التالية الرشوط تتوفر عندما تتحقق املراجعة جودة آ ن - 

 ؛علهيا املتعارف املهنية املراجعة معايري من بلك ملراجعا الزتام -

 ؛املهين  السلوك قواعد و وآ داب -

  ؛املراجعة جودة عىل الرقابة ومعايري -

 .املالية القوامئ يف اكتشافها مت اليت واخملالفات ال خطاء عن ال فصاح ا ىل ابل ضافة -

 عن ال فصاح مع املراجعة، ملعايري وفقا وفاعلية بكفاءة املراجعة معلية آ داء يه"  املراجعة جلودة التايل التعريف ا ىل الوصول ميكن السابق العرض ومن          

 ". املالية القوامئ مس تخديم واحتياجات رغبات تلبية عىل والعمل املكتشفة، واخملالفات ال خطاء

 

 :فهيا املؤثرة والعوامل املراجعة جودة آ مهية  -2

 وتزايد املالية، القوامئ يف جوهرية وحتريف غش حالت وجود بسبب ال خرية، الس نوات يف مس مترة وانتقادات مزتايدة ضغوطا املراجعة ةمن واهجت          

 اكرب من جعةللمرا املالية قوامئها خضوع من ابلرمغ للفشل الكبرية ال مريكية الرشاكت من العديد تعرض بعد وخصوصا املراجعني، ضد املرفوعة القضائية ادلعاوى

 .املراجعة ماكتب
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 – املراجعة حمل الرشكة -املراجع) املراجعة معلية آ طراف لاكفة رضورايً  مطلًبا متثل واليت املراجعة، جبودة الاهامتم جيب الضغوط تكل عىل وللتغلب         

 :التالية اجملالت خالل من املراجعة جودة آ مهية وتنبع(. املهنية املنظامت -املراجعة خدمات من املس تفيدين

 ؛املهنية ابملعايري الالزتام تأ كيد- 

 املراجعة؛ يف التوقعات جفوة تضييق يف املسامهة- 

ماكنية تعزيز-   املالية؛ القوامئ يف املوجودة وال خطاء اخملالفات اكتشاف ا 

 الواكةل؛ رصاعات ختفيض- 

 الرشاكت؛ حومكة مفهوم تدعمي يف املسامهة- 

 ة؛جيد تنافس ية آ داة- 

 .املالية القوامئ ومصداقية املراجعة تقرير يف الثقة زايدة- 

ذ ذاته، ابملدقق خاصة نوايح لتشمل تتوسع آ ن لبد فا هنا ال داء جودة عىل املؤثرة العوامل آ ما             ابل طراف الاهامتم اكن حيث السلوكية النظر وهجة ومن آ نه ا 

ذ املالية، القوامئ ومس تخديم معدي وكذكل آ نفسهم، املرجعيني من تكوني  واليت املراجعة بيئة تشلك اليت اخملتلفة  الفئات هذه لتصورات جوهري اختالفًا هناك آ ن ا 

دارة بتخطيط ترتبط بأ هنا يرى من فهناك. املراجعة جبودة اخملتلفة للعوامل  يرى نم وهناك السلوكية، والنوايح والتقومي املراجعة ا جراءات عن فضال املراجعة، معلية وا 

 ال تعاب ونس بة والعلمية العملية اخلربة عن فضال املراجعة، معلية جودة قياس يف مًما عامال تعد احلساابت مراقب ماكتب ضد املرفوعة القضائية ادلعاوى مقياس بأ ن

 درجة حتقيق يضمن ليك احلساابت ملراقب لبد. املبذول اجلهد جحم وكذكل ،(  peer review)النظري مراجعة ا ىل ابل ضافة املاكتب، بني املنافسة وآ ثر يتلقاها اليت

 .4 منه املطلوبة الالزتامات ببعض ال يفاء من ال داء جودة من مقبوةل

ذا-:وموضوعية بزناهة الالزتام-   ؛منته ممارس ته عند احلقائق بتحريف معًدا القيام للمدقق جيوز ل ا 

 ؛الاكفية املهنية العناية بذل لخال من وذكل العامة املهنية ابملعايري الالزتام- 

فشاء وعدم العمل رسية عىل ابحلفاظ وذكل الزابئن جتاه ابملسؤوليات الالزتام-  ل مهنا آ ي ا   ؛الزبون مبوافقة ا 

 ؛مهنا ل ي التحزي ودون التدقيق معلية من املس تفيدة ال طراف مجيع مع بعداةل التعامل خالل من وذكل والاس تقالل ابحلياد الالزتام- 

 .العمل يف واس متراره لبقائه آ ساس يا ركنًا وتعد احلساابت مراقب مسعة عىل آ ثرها ينعكس واليت القوامئ مس تخديم ثقة كسب- 

 

 املراجعة جودة عىل الرقابة متطلبات -3

 والاجراءات الس ياسات وضع ندع  احلساابت مراقب ابحلس بان يأ خذها ان جيب واليت اجلودة لرقابة عنارص تسعة اجلودة رقابة معايري جلنة حددت لقد

 :5عىل العنارص هذه وتشمل هبا اخلاصة

 الاس تقاللية؛- 

 ؛ املوظفني بني ال عامل توزيع- 

 املوظفني؛ بني الاستشارات- 

 ال رشاف؛- 

 التوظيف؛ س ياسة- 

 املوظفني؛ مس توى حتسني- 

 الرتقية؛- 

 الزابئن؛ مع والاس مترار القبول- 

 .الفحص- 

 عىل اجلودة رقابة واجراءات س ياسات تنفيذ وجوب املعيار اكد فقد  quality control for audit  بعنوان صدر واذلي 004 رمق ادلويل ياراملع  آ ما         

 واتساع الرشكة آ عامل وطبيعة حبجم العوامل عدة عىل تعمتد اجلودة رقابة واجراءات س ياسات وتوقيت طبيعة وان الفردية، التدقيق ماكتب او الرشكة مس توى

 .واملنفعة ابلتلكفة املتعلقة والاعتبارات. التنظميي وهيلكها اجلغرايف نطاقها

 : يه عنارص س بعة تتضمن التدقيق ماكتب تتبناها اليت ادلوةل س ياسة ا جراءات و س ياسات آ هداف آ ن ا ىل املعيار آ شار كام           

 والرسية؛ واملوضوعية والامانه يهآ لس تقالل  مببادئ ابلزتامه واملتعلقة املهنية املتطلبات- 

 الاكفية؛ املهنية العناية بذل لغرض وذكل: والكفاءه املهارات- 

 املهين؛ التدريب من درجة عىل حصلوا ابفراد العمل اانطة خالل من وذكل: املهام توزيع- 

 اجلودة؛ متطلبات يليب املنجز العمل ان من للتاكد املس مترة واملتابعة التوجيه خالل من وذكل:   الارشاف- 

 ذكل؛ الامر تطلب اذا اخلربة ذوي من واخلارجية ادلاخلية اجلهات مع التشاور وجوب: التشاور- 

 الزابئن؛ مع للعالقات واملتابعة التقومي اجراء خالل من الزابئن عىل واحملافظة القبول- 

 . 6اجلودة رقابة واجراءات س ياسات تطبيق وفاعلية ءةكفا من التاكد لغرض املس مترة املراقبة اىل العمل خضوع جيب: املراقبة- 
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 احلساابت مراقب مكتب يف العليا الادارة اعضاء قيام خالل من داخلًيا تمت قد كوهنا حيث من تتنوع فهيي الاداء جودة رقابة يف املس تخدمة ال ساليب آ ما          

 .اجلود لرقابة ادلولية ابملعاير املكتب اعضاء الالزتام مدى وكذكل هبا لاملعمو  والاجراءات الس ياسات مراجعة خالل من الاداء جودة بفحص

ذ العراق يف به معمول هو وكام الاداء جودة بفحص للقيام الاختصاص ذوي من جلنة اختيار يمت ان آ و            جلنة ابختيار(  احلساابت مراقب منة جملس) يقوم ا 

 الالزتام مدى تثبت اليت والاجراءات الس ياسات عىل والاطالع السجالت لفحص احلساابت مراقيب ماكتب اىل اجئةمف بزايرات تقوم واليت والتفتيش املتابعة

 . 7الالزمة واختاذ الهيا احملاةل اخملالفات بدراسة تقوم اليت الانضباط جلنة يه اخرى جلنة اىل حتال خمالفات وجود حال ويف ابلتعلاميت،

 ابلتفتيش التدقيق مكتب يقوم حيث النظري بفحص الاسلوب هذا ويعرف اخر، مدقق بواسطة الفحص وكذكل املزتامن الرشيك صحف بواسطة يمت آ ن آ و          

 س بني،للمحا الامرييك اجملمع اىل التقرير يرفع اجلودة معايري مع تتطابقها حال ويف احلساابت مراقب مبكتب اخلاصة العامة الس ياسة مراقبة طريق عن اجلودة رقابة عىل

 ملواهجة الامرييك اجملمع اتبعها اليت الاجراءات امه من النظري حفص اسلوب ان املكتب، ضد سلبية كحاةل يسجل ذكل فان املتبعة الس ياسات فشل حال يف آ ما

ذ الاداء، جودة عىل الرقابة احاكم من للتاكد املايض القرن من الس بعينات منتصف يف اصاهبا ما اعقاب يف املهنة هيدد اذلي اخلطر  يف الاسلوب هذا يساعد ا 

 . احلساابت مراقب مسعة عىل ينعكس واذلي الاداء حتسني عن فضال الاداء جودة معايري لتحقيق احلساابت ومراقيب التدقيق منة من للك منافع حتقيق

 

 مفاهميي مدخل – الرشاكت حومكة -اثنيا

 

 الرشاكت حومكة وآ مهية مفهوم  -1

 ونظاما ادلول لهنيار الرئيسة ال س باب من تعد وال داري املايل والفساد التعرث وان. واس تقرارها ادلول وتقدم لتطور ال سايس احملرك هو دالاقتصا يعد         

 .املؤسسايت

 متصةل العوامل هذه آ اثر وان املهنية الرقابة وضعف معهل وطريقة احلساابت مراقبة مبهنة املرتبطة العوامل بني العالقة ضعف من انمج املذكور التعرث ا ن          

 . الرشاكت يف املؤسيس ابلتحمك بأ خر آ و بشلك

 واهنيار الالتينية وآ مرياك آ س يا، رشق دول شهدهتا اليت املالية وال زمات الاقتصادية الاهنيارات آ عقاب يف وخاصة الرشاكت حومكة مبفهوم الاهامتم ازداد لقد          

Organization  For Economic Co- operation &Development (OECD  ) منظمة وتعد. املايض القرن من التسعينات قدع يف السوفيايت الاحتاد

دارة كيفية يوحض اذلي النظام ذكل بأ هنا ابحلومكة املهنيني آ وائل عرضها حيث من  .8علهيا والرقابة املالية ال عامل رشاكت ا 

 

 عام الصادر تقريرها يف اللجنة هذه تعرفها اذ.  9 هذه النظر وهجة مع ويتفق الرشكة ورقابة توجيه بواسطته تمت اذلي نظامال  بأ هنا Cad bury يعرفها : 40 تعريف -

 ( .الرشكة ورقابة توجيه جمال يف للتطبيق القابةل القواعد من مجموعة) بأ هنا  بلجياك يف0991

 

 داخلها من ينبع آ خاليق منظور خالل من الرئيسة آ هدافها لتحقيق سعهيا يف الرشكة تتبناها تيجيةا سرتا بأ هنا الرشاكت حومكة يفWilliamson  يرى :40 تعريف -

 ودون اذلاتية بقدراهتا آ هدافها حتقيق يكفل اذلي ابلشلك داخلية وتعلاميت ولواحئ آ نظمة ودلهيا ا داري هيلك ولها بذاهتا وقامئة مس تقةل معنوية خشصية ذات ابعتبارها

 .ال خرى ال طراف مبصاحل يرض ل اذلي وابلشلك افهي فرد آ ي تسلط

 

 وبعبارة( اخلصوص وجه عىل املسامهة والرشاكت املؤسسات حمك آ جل من وتطبق تصمم اليت وال ليات وال جراءات النظم مجموعة بأ هنا)  آ يضا وتعرف  :43 تعريف -

    .10والعشوائية واملزاجية الفردية عن بعيًدا الرشاكت عىل رةوالس يط التحمك مفهوم يف نوعية نقةل يعد الرشاكت حومكة مفهوم فان آ خرى

دارة ونظام التنظميي ابلهيلك املمتثةل ال ساس ية واملقومات القواعد من مجموعة عىل يرتكز نظاًما يعد الرشاكت حومكة فان وعليه            املمتثةل وظائفها وجبميع لال 

ذ. والصالحيات املسؤوليات العالقة ذات حتديد مع والرقابة والتوجيه ابلتنظمي قامة كيفية هو الواسع ابملعىن الرشاكت حومكة حوهل تدور ما لك آ ن ا   يسمح هيلك ا 

تباع الرئيسة التغيريات بعض تتضمن كام القانون آ حاكم نطاق يف احلرية من واسع بقدر  ذليا وابلشلك املالية القوامئ يف وادلقة والوضوح للشفافية ادلولية املعايري ا 

 .مهنا املس تفيدين آ غراض حيقق

 

 وآ هدافها الرشاكت حبومكة الاهامتم مربرات -0

 Pen) رشكة اهنيار تبعها واليت ال مريكية املتحدة الولايت يف( Watergate)فضيحة ا ىل يعود الرشاكت حومكة مبفهوم الاهامتم آ ساس ابن القول ميكن

Central Company )جمال يف العامةل املالية ال عامل رشاكت تقدما اليت الرشاوى من عديدة حالت عن الكشف جانب ا ىل ،املايض القرن من الس بعينات يف 

 هناكل ابن القول ميكن فانه العموم وعىل ، 0911 عام يف(Forigen Corpreat) القول قانون ا صدار مت آ ثرها عىل واليت ال جانب املسؤولني ا ىل اخلارجية التجارة

 :تمتثل الرشاكت حبومكة ملالهامت رئيسة عوامل

 

 منخفضة، آ داء جودة وذات الكفوءة غري التدقيق وجلان الضعيفة، الاس تقاللية ذات ال دارات جملالس الضعيفة والرقابة الس يطرة بسبب  :املؤسساتية الكوارث  -2-1

فالس اهنيار ا ىل آ دى ذكل لك واخلارجية ادلاخلية والتدقيق الرقابة آ نظمة وضعف  ,Xerox, Watergate, Anderson, Quest.)مثل الرشاكت من ريكب عدد وا 
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Enron )عدم صاحبه هذا التالعب ا ن ،11% 054 من بأ كرث آ رابهحا تصممي يف الكبرية الرشاكت بعض مغالة نتيجة ابل رابح تضخًما ال مرييك الاقتصاد شهد اذ 

ذ. الرسيعة املاكسب عىل احلصول وراء يالسع بل املهنة وآ خالقيات املهين السلوك ومبادئ بقواعد الالزتام  الرشاكت مضن من ال مريكية( Enron)  رشكة اكنت ا 

 عىل اثر مما دولر، من آ قل ا ىل اخنفض مث ،0دولر(  13)  فهيا الواحد السهم سعر اكن اذلي الوقت يف 0440عام من ال ول اكنون يف ا فالسها آ شهرت اليت

 .حصيحة اكنت املنشورة املالية القوامئ آ ن فرتاضاب قراراهتم  اختذوا اذلي املستمثرين

 

 يف ال سهم ملكية آ صبحت عندما خاصة واملسامهني املستمثرين ل نشطة ووضوًحا رصاحة آ كرث الرشاكت حومكة قضااي تعد :ال سهم ملكية حصة يف التغريات -2-2

 عن فضال آ خرين مستمثرين بني انتشاًرا آ كرث الرشكة آ سهم ملكية تكون وعندما خرال   اجلانب يف. املؤسسني املستمثرين آ يدي يف تركزًيا آ كرث العامة الرشاكت

ذ آ قل، تكون طلباهتم لتلبية الرشكة عىل للضغط املستمثرين هؤلء قدرة فان املؤسسني، املستمثرين  ختفيض جيب آ فضل بشلك الرشاكت حومكة توفر ولغرض انه ا 

 .الرشكة رآ سامل لكفة فيضخت  عن فضال الرشاكت لها تتعرض اليت اخملاطر

 

 ابلرشكة العالقة ذات ال طراف مجيع بني تمت اليت التعاقدات تنفيذ سلبيات عىل للتغلب القانونية الناحية من الرشاكت حومكة آ مهية تأ يت :القانونية البيئة -2-3

 .السلبية املامرسات من طرف لك حقوق يضمن اذلي وابلشلك

 

 ليس مهنم الكثري ان جبانب الرشاكت يف آ مواهلم رؤوس استامثر اىل املستمثرين يسعى اذ ،للجمهور اململوكة الرشاكت يف(  التحمك) ارةوال د امللكية بني الفصل -2-4

دارة، الاكفية اخلربة آ و الوقت دليه دارية وكفاءة خربة ذوي خارجيني بأ فراد الاس تعانة ا ىل يضطرمه مما لال   .لرشكةاب اخلاصة ال دارية ال عامل لجناز ا 

صدار والقواعد والتعلاميت القوانني وتطبيق. التشغيلية العمليات كفاءة عىل والتأ كيد الاهامتم ا ىل احلاجة خشصت آ عاله املذكورة العوامل ا ن             املعايري وا 

تباعها الواجب واملبادئ صدار رآ س ولكفة تالرشاك خماطر ختفيض عن فضال املالية، والقوامئ ابلتقارير الثقة زايدة لغرض ا     .الرشاكت حلومكة وقوانني ترشيعات املال،وا 

 :ابل يت ا جيازها ميكن اليت ال هداف من مجموعة حتقيق يف مًما دوًرا تلعب الرشاكت حومكة ا ن           

 ضامن عن فضال املناسب، الوقت يف وتقدميها اتابملعلوم والشفافية ابل سهم ملكيهتم لتثبيت بسجالت الاحتفاظ خالل من وذكل: املسامهني حقوق حامية -2-4-0

 .الس نوية ال رابح من حصة عىل واحلصول ال دارة اجمللس آ عضاء انتخاب حق ذكل يف مبا املسامه حقوق

 داخل اكنوا سواء املسامهني بني واملساواة العداةل حتقيق يضمن اذلي وابلشلك ابلرشكة املصاحل ذات ال طراف مجيع حبقوق الاعرتاف وتعين :العداةل حتقيق  -2-4-0

 . 12الرشكة خارج آ و

 .هبا العاملني ذكل مقدمة ويف الرشكة مع للمتعاملني والولء الانامتء روح زرع يتطلب ما وهذا: ابلرشكة العالقة ذات اخملتلفة ال طراف مصاحل حامية -2-4-3

 الرشكة بعمل العالقة ذات ال طراف مجليع واملالمئة ابدلقة املمتثةل اخلصائص ذات املفيدة وماتاملعل توفري ا ن  :التصال قنوات سالمة ودمع املعلومات توفري  -2-4-0

 الرشاكت حومكة تدمع لكها والقوانني القواعد وتطبيق واخلارجية ادلاخلية الرقابة آ نظمة سالمة عن فضال الرشكة يف املؤسيس التحمك وحصة سالمة يعكس ذكل لك

 .وفاعليته وكفايته الرشكة ءآ دا سالمة يف ينعكس ومبا

 ا ضافة خالل من التنافس ية املزية وحتقيق املنافسة دائرة مضن البقاء وراهئا من تس هتدف اليت ال سرتاتيجيات من مجموعة الرشاكت تنهتج: الرشكة ا سرتاتيجية -2-4-5

ذ. به تعمل اذلي السوق آ و القطاع يف لها قمية  التحليل مهنجية وابعامتد البيئية والهتديدات الفرص مع وفعاليهتا الرشكة يف ضعفوال القوة نقاط حتديد خاللها من يمت ا 

 .ال سرتاتيجي

دارة وجود خالل من وذكل: اخملتلفة اخملاطر ا دارة  -2-4-6  ما ا ن. اخلاريج املراقب مع ابلتنس يق يعمل ادلاخلية للرقابة نظام وجود عن فضال للمخاطر وفاعةل كفوءة ا 

 المتسك خالل من للرشكة الاقتصادية السمعة ودمع احلفاظ عن فضال للرشكة الاقتصادي ال داء حتسني يف حامت آ ثره س يقل املؤسيس تحمكلل  آ هداف من ذكر

 توافر عىل فيتوق الرشاكت حلومكة اجليد التطبيق آ ن ا ىل ال شارة وجتدر. ابلرشكة اخلاصة الوظائف وجبميع املهين ابلسلوك اخلاصة والقواعد املبادئ من مبجموعة

 ومعل الاقتصادي للنشاط املنظمة القوانني يشمل واذلي ادلوةل يف لالستامثر العام ابملناخ املتعلقة اخلارجية ابحملذرات واملمتثةل احملددات من مجموعتني جودة مس توى

ذ التدقيق،و  احملاماة ماكتب مثل احلرة ابملهن اخلاصة املؤسسات ا ىل ابل ضافة املايل القطاع ،وكفاءة السوق  القوانني تنفيذ تطبيق يتضمن احملددات هذه وجود آ ن ا 

دارة حسن تضمن اليت والقواعد  القواعد ا ىل تشري اليت ادلاخلية احملددات عن فضال اخلاص، والعائد الاجامتعي العائد بني ما التعارض مينع اذلي وابلشلك الرشاكت ا 

 .الرشكة بني املسؤوليات وتوزيع لصالحياتا وتفويض القرارات اختاذ كيفية حتدد اليت وال سس

 

 الرشاكت حومكة مبادئ -3

 ال طار وحتسني تقيمي آ جل من هجودمه يف املنظمة، آ عضاء غري من ادلول وحلكومات والتمنية، الاقتصادي التعاون ملنظمة عوان تكون آ ن املبادئ هبذه يقصد

 وال طراف والرشاكت، واملستمثرين، املالية، آ وراق لبورصات واملقرتحات ال رشادات توفري آ جل من وكذكل دوهلم، يف الرشاكت حبومكة اخلاص والتنظميي القانوين

 . 13للرشاكت اجليدة احلومكة تمنية يف دور لها اليت ال خرى

لهيا توصلت مبادئ مخسة وفق احلومكة تطبيق ويمت  املبادئ تمتثل و ،0440 عام يف لها يالتعد آ صدرت قد بأ هنا علام ،0999 عام يف والتمنية التعاون منظمة ا 

  14:يف التعديل بعد
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 الرشاكت حلومكة فعال ا طار توافر -3-0

 بني املسؤوليات تقس مي بوضوح وحيدد القانون آ حاكم مع يتوافق وآ ن ال سواق، وكفاءة الشفافية مس توى رفع عىل الرشاكت حومكة ھيلك يعمل آ ن جيب 

 .  15القانون بتطبيق وال لزام والرقابة رشافال   عن املسؤوةل اخملتلفة الهيئات

 

 املسامهني مجيع حقوق حفظ -3-0

 اجامتعات يف املشاركة يف املسامهني وحق املالية القوامئ مراجعة الرشكة، آ رابح يف املشاركة ال دارة جملس آ عضاء اختيار ال سهم، ملكية نقل وتشمل 

 .العامة امجلعية

 

 سامهنيللم  املتساوية املعامةل -3-3

 كام ال جانب، واملسامهني املسامهني صغار بيهنم ومن  املسامهني، مجليع املتاكفئة املعامةل الرشاكت يف ال دارة سلطات ممارسة آ ساليب ا طار يكفل آ ن جيب 

 آ و هبا التالعب آ و احلقوق، هذه نهتاكاب قام من لك حماس بة يمت وآ ن حقوقهم، انهتاك حاةل يف فعيل تعويض عىل للحصول فرصا املسامهني لاكفة تتاح آ ن ينبغي

 .املسامهني وخداع ممارس هتا دون احليلوةل

 

 الرشاكت حومكة يف املصاحل آ حصاب دور -3-0

 تشجيع عىل آ يضا يعمل وآ ن القانون، يرس هيا كام املصاحل آ حصاب حبقوق الاعرتاف عىل ابلرشاكت ال دارة سلطات ممارسة آ ساليب ا طار ينطوي آ ن جيب 

 :16ييل كام سلمية مالية آ سس عىل القامئة للمرشوعات الاس تدامة وحتقيق العمل وفرص الرثوة خلق جمال يف املصاحل آ حصاب وبني الرشاكت بني نالتعاو 

 القانون؛ حيمهيا اليت املصاحل آ حصاب حقوق احرتام تأ كيد عىل ابلرشاكت ال دارة سلطات ممارسة آ ساليب تعمل آ ن ينبغي -

 حقوقهم؛ انهتاك حاةل يف تعويضات عىل احلصول فرص هلم تتاح آ ن ينبغي آ ؤلئك فا ن املصاحل آ حصاب حقوق نونالقا حيمي حيامن -

 حتسني بدورھا ال ليات تكل تكفل وآ ن املصاحل، آ حصاب ملشاركة آ ليات بوجود ابلرشاكت ال دارة سلطات ممارسة آ ساليب ا طار يسمح آ ن جيب -

 ال داء؛ مس توايت

 .بذكل املتصةل املعلومات عىل احلصول فرص هلم تكفل آ ن جيب ابلرشاكت ال دارة سلطات ممارسة معلية يف املصاحل بآ حصا يشارك حيامن -

 

 والشفافية ال فصاح -3-5

 ومن الرشكة، بتأ سيس املتصةل املسائل لاكفة املناسب الوقت ويف وادلقيق الرسيع ال فصاح حتقيق الرشاكت حلومكة املنظمة القواعد ا طار يكفل آ ن ينبغي   

 :17التالية العنارص عىل ابحتواهئا اخل...الرشكة عىل والرقابة امللكية وال داء، املالية الوضعية بيهنا

منا فقط اجلوھريه املعلومات عىل يقترص وآ ل ومتاكمال شامال ال فصاح يكون آ ن جيب-   والتشغيلية املالية النتاجئ مثل آ خرى معلومات عىل آ يضا يشمل وا 

 وهيالك املصاحل، آ حصاب من وبغريھم ابلعاملني املتعلقة املادية املسائل املتوقعة، اخملاطرة عوامل التصويت، وحقوق ال غلبية آ سهم ملكية ، الرشكة آ ھداف ،للرشكة

 ابلرشاكت؛ ال دارة سلطات ممارسة وس ياسات

عداد جيب-   املالية؛ وغري املالية راجعةوامل احملاس بة ملعايري طبقا عهنا وال فصاح احملاسبية املعلومات ا 

 يفيد واملسامهني للمجلس وموضوعي خاريج ضامن تقدمي هبدف وذكل ومؤھل، مس تقل مراجع بواسطة الرشكة حلساابت الس نوية ابملراجعة القيام جيب- 

 وآ ن اكمل، بشلك بوظيفته القيام عىل قادر اخلاريج واملراجع املراجع ھذا يكون وآ ن الهامة، اجملالت مجيع يف وآ داهئا للرشكة احلقيقي املايل املركز متثل املالية القوامئ آ ن

 املهنة؛ هبا متارس اليت املهنية والضوابط القواعد، املبادئ، معهل يف يراعي

جراء وادلفاتر، املستندات اكفة عىل ال طالع يف اخلاريج للمراقب احلرية اكمل تكفل آ ن جيب-   واملوجودات ل صولا وجود من والتحقق اجلرد معليات وا 

 دليه؛ العاملني من آ ي عىل آ و عليه، ال دارة سلطة قبل من ممارس هتا متت اليت الضغوط آ و القيود عن يعلن وآ ن املرشوع، يف ال خرى

 

 تتسم ريقةوبط اقتصادية، وبتلكفة املناسب، الوقت يف اكفية معلومات عىل املس تخدمني حبصول تسمح املعلومات وتوزيع لبث قنوات توفري جيب- 

 ابلعداةل؛

 تؤثر اليت ال طراف من وغريھا التصنيف، ورشاكت والوسطاء، احمللل توصيات ويدمع التحليل، يتناول فعال مبهنج الرشاكت حومكة ا طار يزود آ ن جيب- 

 .احمللل ياتتوص  آ و التحليل نزاھة عىل يؤثر قد اذلي املصاحل تعارض من ختلو واليت املستمثرين، يتخذھا اليت القرارات عىل

  ال دارة جملس مسؤوليات -3-6

دارة الفعاةل املتابعة يكفل آ ن جيب كام الرشاكت، لتوجيه ال رشادية اخلطوط الرشاكت حومكة ا طار يتيح آ ن جيب  وآ ن ال دارة جملس قبل من التنفيذية لال 

 .واملسامهني الرشكة قبل من ال دارة جملس مساءةل يضمن

 : 18 ييل ما بدآ  امل  ھذا يتضمن آ ن آ خر ومبعىن
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 يعمل آ ن جيب كام املطبقة، القواعد وسالمة احلس نة النوااي آ ساس عىل وكذا للمعلومات اكمل توفري آ ساس عىل ال دارة جملس آ عضاء يعمل آ ن جيب -

 آ نفسهم؛ حلساب وليس واملسامهني الرشكة صاحل لتحقيق ال عضاء

 مجليع املتاكفئة املعامةل حتقيق عىل يعمل آ ن ينبغي اجمللس فا ن املسامهني، فئات خمتلف عىل ةمتباين تأ ثريات ال دارة جملس قرارات عن ينتج حيامن -

 املسامهني؛ فئات من فئة ل ي ظمل آ ي حيدث ل وحبيث املسامهني،

 وآ ل يصدرھا، اليت القرارات ةاكف يف املصاحل آ حصاب اكفة ا ھامتمات احلس بان يف يأ خذ وآ ن السارية القوانني مع التوافق ال دارة جملس يضمن آ ن جيب -

 معها؛ التام التوافق عىل يعمل وآ ن التنظميية، احلكومية القرارات آ و القوانني آ و الرشعية عىل ابخلروج ال حوال من حال بأ ي يسمح

 حتديد العمل، خطط املزيانيات، ،اخملاطرة س ياسة الرشكة، ا سرتاجتية وتوجيه مراجعة بيهنا من الرئيس ية املهام ببعض القيام ال دارة جملس عىل جيب -

دارة متابعة آ يضا، ومتابعهتم هلم املمنوحة واملزااي املرتبات وتقرير الرئيسني، التنفيذيني املسؤولني اختيار الرشكة، آ ھداف  ابلنس بة اخملتلفة املصاحل تعارض صور وا 

دارة  اخل؛... للرشكة واحملاسبية ةاملالي التقارير سالمة ضامن واملسامهني، ال دارة وجملس التنفيذية لال 

 غري ال عضاء من اكف عدد تعيني خالل من وذكل ال دارة، عن مس تقةل بصفة الرشكة لشؤون املوضوعي التقيمي ممارسة من ال دارة جملس يمتكن آ ن جيب -

ج الهدف عن وال فصاح ادلقيق التحديد خالل من وكذا ال عامل مس تقبل تقيمي عىل القادرين التنفيذيني  تأ سيسها، عند ال دارة جملس بلجان اخلاصة العمل راءاتوا 

 مسؤولياهتم؛ ملامرسة اكف وقت تكريس خالل ومن

 والاكمةل، الفورية املعرفة حيقق اذلي وابلشلك املناسب، الوقت ويف ادلقيقة املناس بة املعلومات ا ىل النفاذ سهوةل ال دارة جملس ل عضاء يتوافر آ ن جيب -

 .املناسب الوقت يف القرار اذاخت عىل تساعد واليت

 

 الرشاكت حومكة آ راكن -0

 :  بـ تمتثل رئيسة عنارص بأ ربعة الفعاةل احلومكة آ راكن( IIA)  حددت لقد

 ادلاخلية املراجعة. آ  

 .ال دارة جملس. ب

 .اخلارجية املراجعة. ج

 .املراجعة جلنة. د

عداد معلية فان وابلتايل قوية، تكون ادلاخلية الرقابة فان حصيحة س تقالليةا ضامن مع جيد بشلك بعضها مع ال راكن هذه مجيع تعمل وعندما   تمت التقارير ا 

 .آ عاله املذكورة العنارص مجليع املهنية وال خالق القمي عىل وابحملافظة وحيوية مبوضوعية

 ينعكس ومبا تقاريرمه متابعة وحىت للرشكة واخلارجية ادلاخلية املراجعة آ عامل عىل الرقايب دورها ممارسة لها تكفل بصالحيات تمتتع للمراجعة جلنة وجود ان          

 :تمتثل ال غراض من مجموعة حتقيق آ داهئا من تس هتدف واليت ال رشافية املسؤوليات اجناز عىل ال دارة جملس مساعدة يف

 ؛املالية التقارير تاكمل -

ذعان -  ؛والتنظميية القانونية للمتطلبات الرشكة ا 

 ؛الوظيفية لواجباهتم آ داهئم عند وادلاخليني اخلارجيني املراجعيني س تقالليةا ضامن -

 .وفاعلية بكفاية للرشكة ادلاخلية املراجعة وظيفة آ داء ضامن -

 حتديد طريق عن اخملاطر تقليل دفهب الرشكة هبا تقوم اليت ابلرتتيبات تمتثل داخلية ضوابط عىل كنظام تعمتد وان لبد الفعاةل احلومكة ا ن ا ىل ال شارة وجتدر          

   .الاقتصاد ظروف مع املتفقة اخلارجية ابلضوابط دمعها من لبد الضوابط هذه تتجمع وليك ال دارة جملس وآ عضاء واملسامهني ال دارة بني العالقة

منا البعد آ حادية ليست الرشاكت حلومكة الشامةل النظرة ان            والبعد املالية وغري املالية املعلومات حيث من الاقتصادي ابلبعد وتمتثل ال بعاد ثالثية يه وا 

نتاج آ ثر حيث من البييئ  املصاحل آ حصاب مع املتبادةل والعالقات السلوك ومس توايت القمي حيث من الاجامتعي والبعد البيئة، ا ىل اخلدمة وتقدمي بيعها آ و السلعة ا 

 .رشكةال  نشاطات عىل فقط املسامهني مع وليس اخملتلفة

 نظم واخلدمات، التصالت نظم والرقابية، احملاسبية النظم التنظميي، الهيلك ال دارة، جملس من تتكون داخلية آ بعاد ا ىل احلومكة آ بعاد تقس مي ميكن كام           

سرتاتيجيهتا الرشكة وقمي التقنية  املعلومات بتقدمي واملمتثل اخلاريج املايل ال فصاح يف لشفافيةوا والاجامتعية والس ياس ية الاقتصادية ابلبيئة تتعلق خارجية وآ بعاد. وا 

 عن فضال الاجناز، ومقاييس اخلارجية املراجعة وتقارير احملاسبية والس ياسات الس نوية التقارير عليه تش متل مبا العالقة ذات ال طراف لك عن والاكمةل الصحيحة

 عىل ودمعها بيهنا التنس يق ا جياد عىل والعمل املعايري هذه بني الاختالفات لتقليل مشرتكة جبهود القيام طريق عن ودةواجل والرقابية احملاسبية ادلولية ابملعايري الالزتام

 لعامليا املس توى عىل املالية البياانت بني املقارنة فاعلية لتحسني موحدة عاملية ورقابية حماسبية معايري لوضع آ ساًسا تكون معايري ا جياد ا ىل اجلهود تكل تؤدي آ ن

 املعلومات توافر آ نفا عرضه مت كام يس تلزم واذلي ال داء وفاعلية كفاية عىل احلمك خاللها ميكن واليت بذكل اخلاصة املعايري ووضع ال داء جودة يضمن اذلي وابلشلك

 مراقب قبل من ال ساس ابدلرجة تقدميها يمت واليت فهيا قةالث ودرجة مالءمهتا خالل من فائدهتا عىل احلمك يمت واليت الفائدة من درجة عىل حتمهيا اليت اخلصائص ذات

 .اجلودة من عالية بدرجة املمتزي ال داء ذو احلساابت
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 :الرشاكت حومكة بأ ليات وعالقهتا املراجعة جودة -اثلثا

 رقابة آ ليات ابقرتاح النظرية هذه قامت ل خريةا هذه معاجلة آ جل ومن نزعات، ا ىل تؤدي والرقابة امللكية بني الفصل آ ن فرضية عىل تقوم الواكةل نظرية ا ن

 آ ن املصاحل ل حصاب تضمن آ ن جيب الرشاكت حومكة هيلكة فا ن مث ومن ، املسامهني ملصاحل وفقا يترصفون وجعلهم للمدراء الانهتازية الترصفات من احلد من تسمح

دارة ذ ملصلحهتم، وفقا تمت املؤسسة ا  دخال مع ال دارة جمالس هيالك بدراسة اقامو  اذلين الكتاب من العديد هناك ا   لك آ ظهر كام دراساهتم، يف املراجعة جلنة هيلكة ا 

 بدفع القيام مث ومن جودة ذات مراجعة تتطلب للحومكة جيدة داخلية هيالك عىل حتتوي اليت الرشاكت آ ن 0443 يف alو Abbottو 0440 يف alو Carcello من

 .09مرتفعة آ تعاب

 

 :ال دارة مبجلس عالقهتاو  املراجعة جودة - 0

 قرارات مبراقبة ملكفة قانونية سلطة آ نه آ ساس عىل ال دارة جملس بيهنا من للمدراء، الانهتازية الترصفات من ابحلد تقوم اليت الرقابية ال ليات من العديد هناك

 .املصاحل تعارض عىل والقضاء الزنعات حل يف مم دور يلعب فهو للرشكة ابلنس بة قمية وخلق املسامهني حاجات بتلبية تقوم داخلية آ لية وابعتباره املدراء،

ماكنية 0994 يف Pitol-Belinو Charreaux من لك اخترب حيث : الرشاكت من آ نواع ثالثة حسب وذكل ال دارة جملس تكوين يف اختالف وجود ا 

ظهار ا ىل يؤدي ما وهذا وال دارية، املراقبة، العائلية،  .والقرار امللكية بني الفصل معلية تربز عندما آ كرث اجمللس دور ا 

 :ال دارة جملس خصائص

ذ ال دارة، جملس جحم عىل تعمتد آ ن ميكن ال دارة جملس خصائص بأ ن القول ميكن  من ال خر البعض وهناك العنرص هذا حول اختلفت دراسات عدة هناك ا 

 .الصحيح عكسوال كفاءة ذا يعترب الكثرية ال عضاء ذو اجمللس آ ن بينت اليت ادلراسات

 :اجمللس جحم -0

 مع للرشكة، السابقني آ و احلاليني املوظفني غري خارجيني آ عضاء عىل حيتوى آ ن يتطلب ابحلومكة، ترتبط اليت الرقابية مبهامه قيامه يف ال دارة جملس جناح ا ن

 .،04 ال عضاء من املناسب العدد عىل احتوائه رضورة ا ىل ل ضافةاب الرشكة، ملسري التس يريية واملهمة ال دارة جملس لرئيس الرقابية املهمة بني الفصل رضورة

دارة العامة ال دارة وظيفيت بني امجلع -0  اجمللس وا 

 رئيس وظيفة يه والثانية املدير وظيفة يه ال وىل الوظيفة آ ن حيث. والرقابة القرار لوظيفيت تركزي هناك يكون عندم الوظيفة ازدواجية عن التلكم ميكن

 ةتكون فانه الوظيفة يف ازدواجية هناك تكون عندما تقيميها، عىل وال رشاف املدير آ عامل رقابة اجمللس، آ عضاء قيادة يف ال خري هذا وظيفة وتمتثل دارة،ال   جملس

 آ ن جيب ل املدير آ ن Jensen 1993  آ كد السبب لهذا احلومكة، وهيلكة الرقابة آ ليات فعالية ختفيض ا ىل ذكل يؤدي مما والرشكة، اجمللس عىل للمدير كبرية سلطة

 .املسامهني ومصاحل اخلاصة مصاحله بني الفصل عىل القدره هل تكون ل ل نه اجمللس، رئيس ماكنة حيتل

 ال دارة جملس اس تقاللية -3

خارجيني ليسوا من املوظفني احلالييني آ و تقيمي مدى اس تقالل آ عضاء اجمللس يتحدد بعدة عوامل مهنا طبيعة تكوين اجمللس، حيث جنده يتكون من آ عضاء          

 ،Fama، (Fama Jensen, 1983)) ; (1980وحسب. السابقني للرشكو، ومل يكن هلم آ ي تعامل مع الرشكة، وآ عضاء داخليني ومه املسريين التنفيذيني

 (Godard Schatt, 2004)  توفري آ فضل س يطرة عىل ترصفات املسري، بيامن ترى بعض  لكام ارتفعت نس بة ال عضاء اخلارجيني زادت اس تقاللية وقوة اجمللس يف

 .دراسات انعدام تأ ثري ال داريني املس تقلني عن ال داء الرقايب جمللس ال دارة

 ال دارة جمالس اجامتعات عدد -0

 جند املراجعة، جبودة وعالقهتا اخلاصية هذه حول ال حباث من العديد آ جريت وقد الس نة، يف اجمللس هبا يقوم اليت الاجامتعات عدد يف اخلاصية هذه تمتثل

 0446 يف al و Yatim آ شار بيامن ال دارة، جملس فعالية زايدة يف يسامه لالجامتعات املرتفع العديد آ ن آ ثبت واذلي 0999 يف Vafeas هبا قام اليت ادلراسة بيهنا من

 . 00جودة ذات مبراجعة سلبيا ترتبط الاجامتعات كثرية ال دارة جمالس آ ن ا ىل

 

 املراجعة بلجنة وعالقهتا املراجعة جودة -0

 ويأ يت عنه، املنبثقة اللجان ا حدى املراجعة وجلنة الرشاكت، حومكة تفعيل آ داة ابعتباره ال دارة جملس مس ئوليات ا حدى يعد فعال داخلية رقابة نظام وجود           

 آ هداف حيقق مبا وتطويره، احلومكة نظام تفعيل شأ هنا من ال دارة جمللس توصيات وتقدمي بفاعلية، فيذهوتن  ادلاخلية الرقابة نظام كفاية من التحقق يف الرئييس دورها

 اس تقالل لعدم وذكل واحملاسبية، املالية املهارات ميتلكون واذلين املس تقلني، ال دارة جملس آ عضاء من تتكون اللجنة وهذه. املصاحل آ حصاب حقوق وحيمي الرشكة

 .الرشكة يف املراجعة جودة عىل املراجعة جلنة تؤثر آ ن املمكن مفن وهبذا هبا، الواردة املعلومات جودة من للتأ كد والتقارير املالية القوامئ ومراجعة تعابهآ   وحتديد املراجع

)  مس تقلني آ عضاؤها يكون حبيث ال قل، عىل آ عضاء ثالثة الغالب يف ال دارة، جملس آ عضاء من مكونة مجموعة عن عبارة املراجعة جلنة س بق، ملا ا ضافة          

 بوضوح يبني مكتوب دليل معلها وحيمك ال دارة، جملس قبل من اللجنة هذه تشلك حماسبية، او مالية خربة ال قل عىل آ عضاهئا آ حد وميتكل ،( تنفيذيني غري

 .مبهاما للقيام الاكفية السلطة اللجنة متتكل كام مسؤولياهتا،

 جلان فعالية زايدة هبدف ال مريكية، والبورصة املالية ال وراق هيئة عينهتا اليت اللجنة توصيات عىل نعمتد املراجعة، جودة عىل املراجعة نةجل  آ ثر لتوضيح          

 اليت التوصيات آ مه ييل وفامي. ومسؤولياهتا فعاليهتا، املراجعة، جلان اس تقاللية: رئيس ية جمالت ثالثة حول التوصيات هذه تركزت حيث ،0444 س نة يف املراجعة

 :00 املراجعة جودة عىل تؤثر آ ن املمكن من واليت اللجنة، هبا خرجت
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 عىل تؤثر قد واليت عهنا ال فصاح جيب اليت ابل مور املراجع ومناقشة ابلرشكة، تربطه اليت العالقات اكفة يبني املراجع من مكتوب بيان اس تالم-

 الاس تقاللية؛ هذه لتعزيز قرار آ ي ابختاذ ال دارة جملس ا ىل والتوصية اس تقالليته،

 للرشكة؛ املالية ال وضاع عكس يف وجودهتا مالءمهتا ومدى الرشكة، تس تخدما اليت احملاسبية املبادئ يف املراجع مناقشة -

دارة املراجع من لك ومع بيهنا فامي املالية البياانت انقشت قد اللجنة آ ن ا ىل يشري س نوي تقرير ا صدار -  يكون آ مور آ ي اخلصوص وجه وعىل كة،الرش  وا 

عدادها آ ن حيث من املالية، ابملعلومات اللجنة رآ ي التقرير هذا يتضمن آ ن جيب كام للمؤسسة، املالية املعلومات عىل وتؤثر تقديري فهيا احلمك  املبادئ وفق مت ا 

 املقبوةل؛ احملاسبية

 اخلاريج؛ تاحلسااب مراجع معل نتيجة تظهر اليت ال مور ومناقشة دراسة -

دارة وآ جوبة ادلاخيل الرقابة بنظام املتعلق اخلاريج احلساابت مراجع مالحظات تقرير دراسة -  .عليه الرشكة ا 

 يه ةاللجن آ ن ابعتبار بيهنام، ا جيابية عالقة وجود عىل اتفقت املراجعة جودة عىل املراجعة جلنة تأ ثري حول آ جريت اليت ادلراسات جل خالل من ونالحظ          

 مثل، املراجع، خشص يف علهيا املتعارف املراجعة معايري توفر من التأ كد يف املمتثل دورها ا ىل ابل ضافة ، املراجع وعزل بتعيني امللكفة الرشكة يف الوحيد الطرف

 .املراجعة حمل للرشكة املالية للقوامئ حفصه دعن للمراجع املهنية العناية درجة ارتفاع من والتأ كد املراجعة، ملهمة التخطيط آ سلوب الكفاءة، الاس تقاللية،

 

 الرشاكت وحومكة املراجعة جودة بني العالقة -3

 الثقة وزايدة ال موال حامية يف دلورها نتيجة وذكل الرشاكت، حومكة منظومة يف ال ساس ية احملاسبية اجلوانب آ حد العالية اجلودة ذات املراجعة معلية متثل           

 .احملاسبية املعلوماتو  البياانت يف

 آ طراف بني رصاعات يوجد الواكةل نظرية منظور من ل نه احلومكة، مفهوم تطبيق من التأ كد ميكن خاللها مفن احلومكة، وجود عىل قواي مؤرشا اعتبارها وميكن          

 مصاحل حيقق مبا للرشكة الاقتصادي ال داء عىل ينعكس مما عالية ةجود ذات خارجية مراجعة ا ىل حاجة هناك اكنت الرصاعات، زادت لكام آ نه املنطقي ومن التعاقد

 .املؤسسة مبصلحة عالقة لها اليت ال طراف خمتلف

 ت،الس ندا ومحةل ال سهم ومحةل ال سهم، ومحةل العليا ال دارة بني التعاقدية اكلعالقة ابملؤسسة املوجودة التعاقدات عىل الرقابة يف املراجعة دور ويمتثل          

 .املؤسسة يف املتعارضة  املصاحل بني التوازن حتقيق عىل املراجعة تساعد وابلتايل

 اجليدة، احلومكة هيلك بناء يف قوية دعامة جتعلها واليت اجليدة املراجعة به تقوم اذلي ادلور خالل من الرشاكت، حومكة عىل املراجعة جلودة تأ ثري يوجد كام            

 واذلي عالية، كفاءة ذا مراجع ختتار سوف الرشكة فا ن جيد رشاكت حومكة ا طار وجود حاةل يف يعىن املراجعة، معلية جودة عىل الرشاكت مكةحلو  تأ ثري آ يضا هناك

 .املالية التقارير يف الثقة لتعزيز عالية جودة ذات مراجعة خدمة لتقدمي يسعى سوف بدوره

 املعلومات يعد اذلي الطرف) ال دارة بني ينشأ   اذلي حلاملصا تعارض نتيجة أ  تنش اخلارجية املراجعة ودةج ا ىل احلاجة آ ن يتضح س بق ما عىل وتأ سيسا         

 املقرضني، آ موال عىل حيصل اذلي الطرف) املسامهني بني وآ يضا(. ال دارة آ داء نتاجئ تقيمي يف احملاسبية املعلومات يس تخدم اذلي الطرف) املسامهني وبني( احملاسبية

س تغاللها ال دارة تقوم وقد  (.اثبتة فائدة عىل بذكل وحيصل ابل موال املؤسسة ميد اذلي الطرف) الس ندات محةل وبني( حصيحة غري بطريقة اب 

 تقليل وابلتايل م،قراراهت املس تخدمون آ ساسها عىل يتخذ واليت املالية ابلتقارير الواردة املعلومات وسالمة دقة لضامن املراجعة جودة ا ىل احلاجة تنشأ   كذكل           

 .03احملاسبية املعلومات من املنفعة وزادت التأ كد، عدم حاةل اخنفضت املراجعة، جودة زادت فلكام تأ كد، عدم حاةل

 آ كرث يقةبطر  مراجعهتا مت مالية تقارير من توفره ما خالل من املراجعة جودة آ ن الباحث يرى الرشاكت، حبومكة املراجعة جودة لعالقة السابق للعرض نتيجة 

 . الرشاكت حومكة لتطبيق مام مؤرشا تعترب فعالية
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 :خامتة

 من وذكل الرشاكت حومكة عىل التعرف: آ ول حماوةل هو الرشاكت حومكة مس توى عىل املراجعة جودة عىل الرقابة متطلبات موضوع دراسة من هدفنا اكن

 ومتطلبات فهيا املؤثرة والعوامل وآ هدافها مفاهميها ا ىل ابلتطرق  املراجعة جبودة ال حاطة: واثنيا ومبادهئا، راهتامرب  ا ىل والتطرق الرشاكت للحومكة مفهوم ا عطاء خالل

 من وعةمجم ا ىل ال خري يف وتوصلنا املراجعة، وجلان ال دارة جملس مضهنا من واليت الرشاكت حلومكة ادلاخلية ال ليات عىل التعرف: واثلثا املراجعة جودة عىل الرقابة

 :النتاجئ

 رقابيا نظاما فهو وظائفها، وجبميع ال دارة ونظام التنظميي ابلهيلك املمتثةل ال ساس ية واملقومات القواعد من مجموعة عىل يرتكز نظاما الرشاكت حومكة تعد- 

 ال دارات؛ بني واملسؤوليات الصالحيات لتوزيع الرشاكت تتبناه

 ابلرشكة؛ املرتبطة ال خرى وال طراف املصاحل وآ حصاب واملسامهني الرشكة بني العالقة حتدد اليت وادلعامئ ملبادئا من مجموعة عىل الرشاكت حومكة تقوم- 

 من مجموعة توافر ال خرى ال طراف املصاحل وحامية العداةل وحتقيق املسامهني حقوق حبامية املمتثةل وآ هدافها مبادهئا وحتقيق الرشاكت حومكة جناح يتطلب- 

 املعدة؛ والقوامئ التقارير تاكمل خالل من الرشكة وفاعلية كفاية رفع يف تسامه حيث واخلارجية ادلاخلية واملراجعة ال دارة وجملس املراجعة بلجنة تمتثل ال راكن

 الرشاكت؛ حومكة ظل يف املراجع  آ داء وفاعلية كفاءة رفع ا ىل هتدف املراجعة جودة حتقيق ا ن- 

 من املراجعة جودة حتسني يف واملسامهة ادلاخلية، املراجعة وظيفة آ داء بتحسني ترتبط مبهام تقوم الراجعة، جلنة مثل دارة،ال   جمللس فرعية جلان تكوين- 

 علهيا؛ املتعارف املراجعة مبعايري والزتامه املراجع واس تقاللية كفاءة من التحقق خالل

 آ و املراجعة، ماكتب جودة مس توى عىل سواء دوليا، علهيا املتفق املعايري من رتبتق معايريها جعل طريق عن املراجعة، منة ممارسة رشوط حتسني - 

 الرقابة سواء املراجعة، جودة عىل الرقابة آ سلوب حتسني ا ىل ابل ضافة معهل، جودة حيقق حىت هبا القيام املايل املراجع عىل جيب اليت املهام آ و املراجعة، معلية جودة

 .البعض لبعضها ملاكتبا رقابة آ و للمكتب، اذلاتية
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