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  دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية

  دراسة تطبيقية على شركات األدوية المصرية
  

  سامح محمد رضا رياض أحمد
  

  صـلخم
  

 في جمهورية مصر العربية، ولتحقيق تحسين جودة التقارير المالية في لجان المراجعة دور تعرفتهـدف هذه الدراسـة إلى 
تحليل العالقة بين و من الحوكمة ولجان المراجعة والتقارير المالية،الهدف تم استقراء الدراسات المختلفة المرتبطة بكل هذا 

تقرير على  الشركة حصولإمكانية  و في شركات  األدوية المساهمـة المدرجة بالبورصة المصريةالمراجعةن اخصائص لج
 المراجعة توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لكل من استقاللية أعضاء لجنة  المالية، ولقدهانظيف كمقياس لجودة تقارير

 جودة في  اللجنةجتماعالعدد مرات وأنه ال يوجد أي تأثير ، ة الخارجيالمراجعة تقرير ألعضائها في والخبرة المالية هاحجمو
 توافرها في أعضاء لجنة المراجعة والمحافظة بالخصائص التي يجبالتقارير المالية، كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام 

   .على استقالليتهم، وكذلك ضرورة  توافر الخبرة المالية والمحاسبية في معظم أعضاء لجنة المراجعة
  .حوكمة الشركات، خصائص لجنة المراجعة، جودة التقارير المالية: الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
طورات والتغيرات  السنوات األخيرة العديد من التشهدت

على المستوى االقتصادي الدولي لعل من أهمها ظاهرة 
تحرير التجارة العالمية وفتح و Globalizationالعولمة 

الحدود والقيود أمام تدفق رؤوس األموال بين مختلف دول 
منظمة التجارة العالمية العالم عن طريق االنضمام إلى 

WTOبرى بين دول ، ويمثل تحرير تجارة الخدمات أهمية ك
ة ـالعالم خصوصاً بعد أن تبنت منظمة التجارة العالمي

 ،GATTS الجاتس -اق العام بشأن تجارة الخدمات ـاالتف
ة باهتمام الجاتس، ـوقد حظيت مهنة المحاسبة والمراجع

ة ـحيث تناولت المادتين السادسة والسابعة من مواد اتفاقي
ذه التطورات هلة جونتي، ة والمراجعةـالجاتس مهنة المحاسب

كاألدوات ر من المعامالت المالية المعقدة ـظهرت الكثي
 Financial Derivative Instruments المالية المشتقـة

 Securitization Transactions، وعمليات التوريق 

ة أتاحت الكثير من ي معايير محاسبباإلضافة إلى  وجود
 العديد من مثل المعيار الخاص بالمخزون والذي أتاحالبدائل 

الطرق لتقييم المخزون والمعيار الخاص باألصول الثابتة 
واهالكاتها والذي أتاح العديد من طرق احتساب اإلهالك، 

 لتحقيق أهدافها وإخفاء الشركات بعض يمكن أن تستغلها التي
حقيقة نتائج أعمالها ومركزها المالي وإظهاره بشكل مخالف 

م المالية مما يؤدى إلى للواقع عن طريق التالعب في القوائ
 العديد من المشكالت التي تضر باالقتصاد القومي

   ).م2004المطيرى، (
ة في بيئة ــتغييرات جوهريوقد أحدثت الحوكمة 

بة والمراجعة بشكل سة المحاهنكل عام، وبيئة مـاألعمال بش
زاد االهتمام في السنوات األخيرة بدور لجنة وخاص، 

تهدف إلى  التين أدوات الحوكمة، ها أداة مـالمراجعة بصفت
ة عادة فاعلية وظيفة المراجيزيادة مساءلة مجلس اإلدارة وز

بعد حاالت التعثر واالنهيار المالي وخاصة واستقالليتها 
ة، مثل شركة أنرون ـة والمحليـلكثير من الشركات األجنبي

 Enronةـة، وشرككيدة األمريتحات المـفي الوالي 
 .22/9/2010وتاريخ قبوله 7/12/2009تاريخ استالم البحث   .اـإيطاليفي Parmalat   بارماالت 

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/  عمادة البحث العلمي2011©
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 العديد من الدول والهيئات المهنية المحلية ولقد قامت
 والدولية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إصدار معايير

 المعلومات يساهم إتباعها في استعادة الثقة في وتوصيات
 بما يعزز المراجعةالمالية المنشورة، وتفعيل دور لجان 

  .اه واستقالليتة الخارجيالمراجعةفاعلية 
 إلى أن مصداقية وعدالة اتدراسالعديد من ال أشارت كما

البيانات المالية المنشورة للشركات تتوقف على مدى وجود 
أن ، و منبثقة عن مجالس إدارة هذه الشركاتمراجعةلجان 
 فعالية عملية اإلشراف على إعداد تزيد من المراجعةلجان 

 والمراجعة والحد من الخالفات بين اإلدار القوائم المالية
أصدرت الواليات المتحدة األمريكية في عام ، كما الخارجي

 الذي تناول Sarbanes- Oxley Act  قانونم2002
اإلفصاح، وتقديم التقارير المالية من ضرورة التوسع في 

، واإلشراف على والحوكمة، المساهمةجانب الشركات 
ن م) 301(لمادة رقم في ا الحسابات، كما أنه أفرد مراجعي

 ومهماتها المراجعة عن تشكيل لجنة  خاصاًالقانون قسماً
 المراجعةضمان سالمة وموثوقية تقرير  من أجل وواجباتها
من احتمالية تعرضه لضغط المراجع  ةحمايو ةالخارجي
  .اإلدارة
تم إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بحوكمة لقد و

الشركات في مصر إلى أن صدر دليل قواعد ومعايير 
حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية في أكتوبر 

م، الذي يؤكد ضرورة التزام شركات المساهمة 2005
المصرية بهذه القواعد لما تحققه من منافع لهذه الشركات 

  .وللمناخ االستثماري بشكل عام
وتسهم هذه الدراسة في تحديد مدى فعالية لجان المراجعة 

دة التقارير المالية من كأحد أدوات الحوكمة في تحسين جو
خالل التحقق عما إذا كانت هذه اللجان ستؤدى إلى تخفيض 

    .   تقارير المراجعة الخارجية التي تحتوى على تحفظات
  

  :مشكلة الدراسة
لقد أدى انهيار الكثير من الشركات إلي ضياع حقوق 
أصحاب المصالح بها وبصفه خاصة المستثمرين الحاليين 

ثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية وفقدان ثقة المست
 لهذه  وتقارير المراجعة الخارجيةضمنها القوائم الماليةتالتي ت

  .الشركات
لذا اتجهت العديد من الدراسات في الفترة األخيرة إلى 

قوائم المعلومات التي تحتويها العالقة بين الحوكمة والتأسيس 
تخاذ القرارات التي تعتبر المرشد األساسي في ا، المالية

، مما من قبل العديد من األطراف ذات العالقةالمختلفة 
على معلومات صحيحة   بأن تحتوى تلك التقاريريتطلب

  .وعادلة لكي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله
 اإلدارة تقوم بإعداد المعلومات المحاسبية وبالرغم من أن

 تهدف إلى سالمة التيفي إطار من المعايير المهنية، 
وموضوعية القياس المحاسبي، والبعد عن التحيز الشخصي، 
والعدالة في العرض واإلفصاح، إال أن هذه المعايير ما تزال 
تعطي إدارة الشركة مرونة واسعة في االختيار من بين 
السياسات واإلجراءات والطرق المحاسبية البديلة، التي قد 

 اض أوتستغل من قبل المديرين بالشركة لتحقيق بعض األغر
مثل العمل على تحقيق مستويات أرباح  األهداف الشخصية

أو المحافظة على مراكزهم  ممكافآتهمستهدفة من أجل زيادة 
، والذي قد يلحق الضرر بمصالح األطراف األخرى يةالوظيف

يسمى  األمر الذي أدى بدوره إلى نشوء ما، ذات العالقة
  .بظاهرة إدارة األرباح

ت والتقارير الخاصة بحوكمة أكدت معظم الدراساوقد 
 الشركاتالشركات علي ضرورة وجود لجان للمراجعة في 

بل أشارت إلي أن وجود   تطبيق الحوكمة،إلىالتي تسعى 
لجان المراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات 

تقوم لجان المراجعة بدور كما  بالشركة،الحوكمة المطبقة 
ير المالية وتحقيق الثقة في حيوي في ضمان جودة التقار

المعلومات المحاسبية والحد من التالعب  والممارسات غير 
الشرعية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات 
المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط  وتدخالت 

عالوة علي ذلك يشير البعض   عملية المراجعة،فياإلدارة 
يل لجنة للمراجعة كان له  عن تشكالشركةبأن مجرد إعالن 

  أثر علي حركة أسهمها بسوق األوراق المالية
(Abbott, et.al, 2004).    

مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت 
  :التالية

ما مفهوم ودوافع ودعائم حوكمة الشركات؟ وما مفهوم 
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وأهمية وخصائص لجان المراجعة؟ وهل تلتزم شركات 
بشــروط وخصائص تشكيل لجـان األدوية المصـرية 

أن المراجعة بها؟ وهل يمكن لخصـائص لجنة المراجعـة 
 في شركات  الحسابات الخارجيمراجـعرأي على  رـتؤث

 في تحسين جودة التقارير مصرية، وبالتالي تسهم الاألدوية
  المالية؟
  

  :أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تحديد مدى مساهمة 

شركات لمراجعة في تحسين جودة التقارير المالية في لجان ا
 العاملة في قطاع الرعاية المصريةالصناعية المساهمة 

  .الصحية واألدوية
يمكن تحقيق الهدف العام من خالل : األهداف الفرعية

  :األهداف الفرعية التالية
  .ودوافع ودعائم حوكمة الشركاتتوضيح مفهوم  -1
 .جان المراجعةتوضيح مفهوم وأهمية وخصائص ل -2
توضيح مدى تأثير خصائص لجان المراجعة في  -3

  .تقرير المراجعة الخارجية
  

  :أهمية الدراسة
  : لعدة أسباب من أهمهاالدراسةترجع أهمية 

 فيمثل امتداداً للدراسات المحاسبية ت الدراسةأن  -1
الحوكمة ولجان المراجعة وجودة التقارير المالية، من مجال 
كل من حوكمة الشركات  خصائصوتوضيح مفهوم خالل 

  .ولجان المراجعة
 وحديث في مجال مهم أن الدراسة تتعرض لموضوع -2

 وهو دور لجان المراجعة في تحسين ،المحاسبة والمراجعة
جودة التقارير المالية مع تطبيق هذه الدراسة على شركات 

 العاملة في قطاع الرعاية المصريةالصناعية المساهمة 
 أهمية التوسع في تأكيدهامن خالل وذلك ، ةالصحية واألدوي

تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في البيئة االقتصادية 
المصرية واالستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية 

 وبالتالي تحقيق جودة المعلومات ،وتطوير مهنة المراجعة
 التي ستنعكس على ،المحاسبية في البيئة المحاسبية المصرية

  .ستثمرين وحركة سوق األوراق المالية المصريقرارات الم

 أن الدراسة تحاول تحديد مدى فعالية لجان المراجعة -3
 تحسين جودة التقارير المالية من خالل التحقق عما إذا في

كانت هذه اللجان ستؤدى إلى تخفيض تقارير المراجعة 
 شركات المساهمة فيالخارجية التي تحتوى على تحفظات 

 العاملة في قطاع الرعاية الصحية صريةالصناعية الم
  .واألدوية
       

  :فروض الدراسة
 لجان المراجعة  هو أنرئيسيتقوم الدراسة على فرض 

يوجد ارتباط تحسين جودة التقارير المالية، أي أنه تسهم في 
معنوي بين خصائص لجنة المراجعة وتقرير مراجع 

  . الحسابات الخارجي
ة من الفروض الفرعية وينبثق عن هذا الفرض مجموع

 فيخصائص لجنة المراجعة ة من التي تقيس أثر كل خاصي
 المساهمة رأي مراجع الحسابات الخارجي في شركات

الرعاية الصحية الصناعية المصرية العاملة في قطاع 
  : كما يليواألدوية

يوجد تأثير لدرجة استقالليـة لجنة المراجعة في  -1
ي شركات األدوية رأي مراجع الحسابات الخارجي ف

  .المصرية
 يوجد تأثيـر لحجـم لجنـة المراجعة في رأي -2

  .مراجع الحسابات الخارجي في شركات األدوية المصرية
 يوجد تأثير لعدد مرات اجتماع لجنة المراجعة في -3

رأي مراجع الحسابات الخارجي في شركات األدوية 
  .المصرية

نة المراجعة  يوجد تأثير للخبرة المالية ألعضاء لج-4
في رأي مراجع الحسابات الخارجي في شركات األدوية 

  . المصرية
  :منهج وأسلوب الدراسة

 تم ،من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار فروضه
  :االعتماد على كل من

 تم على أساسه تحليل الذي: االستقرائيالمنهج  -1
ودوافع مفهوم بواستقراء أهم الدراسات والبحوث المتعلقة 

ة الشركات، ومفهوم وأهمية وخصائص لجان حوكم
المراجعة، ومدى تأثير خصائص لجان المراجعة في رأي 
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  .مراجع الحسابات الخارجي
 تم على أساسه وضع والذي: االستنباطيالمنهج  -2
مقترح لكيفية الربط بطريقة منطقية بين خصائص  تصور

 المالية من خالل التأثير لجان المراجعة وجودة التقارير
أي تخفيض رأي مراجع الحسابات الخارجي  في إليجابيا

تقارير المراجعة الخارجية التي تحتوى على تحفظات في 
  .الشركات المساهمة الصناعية المصرية

  :مجتمع وعينة الدراسة
المساهمة الصناعية شركات اليتكون مجتمع الدراسة من 

في المدرجة العاملة في قطاع الرعاية الصحية واألدوية و
ام  ع نشرت تقاريرها المالية منبورصة المصرية التيال

استراتيجي ومهم، بوصفه قطاع م 2008 عام م حتى2005
حيث يعمل به نسبة كبيرة من العاملين كما يقدم للبالد 
حصيلة كبيرة من العمالت األجنبية نتيجة صادراتها إلى 

 .مختلف دول العالم
ي هذا ويبلغ مجموع شركات صناعة األدوية العاملة ف

شركة حيث يتضمن هذا 22شركة من مجموع 13القطاع 
 شركات تعمل في مجال الرعاية 9القطاع 
 أماوتجارة األدوية والتحاليل الطبية، ) المستشفيات(الصحية

صناعية من  شركات  على عشرةفتشتمل عينة الدراسة
التي تتوافر لها جميع البيانات  شركة، وهى 13أجمالي 

ة، ومرفق في نهاية الدراسة ات الدراسالالزمة لحساب متغير
   .بيان بهذه الشركات

   :أساليب التحليل االحصائى
حزمة برامج التحليل االحصائى قامت الدراسة باستخدام 

 E-Views وبرنامج SPSSالجاهزة للعلوم االجتماعية 
للقيام بعمليات التحليل اإلحصائي للوصول إلى إثبات أو نفي 

من خالل تنفيذ % 95ثقة فروض الدراسة عند درجة 
  :(Sekaran, 2006)االختبارات اإلحصائية التالية

من ة ـالمتصلانات ـراب البيـالختبار مدى اقت -1
 تم استخدام Normal Distributionع الطبيعي ـالتوزي

وفقاً لالختبار وتكون قاعدة القرار  ، Jarque-Beraاختبار 
 الطبيعي إذا ن البيانات تتبع التوزيعأ قبول الفرض بالمذكور

 %.5  أكبر من Jarque-Beraكانت احتمال اختبار 
ة  ـي في نموذج الدراسـالختبار التداخـل الخط -2

Multicollinearity  دام مقياس ـاستخسيتم
Collinearity Diagnostics اب معامل ـوذلك باحتس

Toleranceة، ومن ثم ـرات المستقلـ لكل متغير من المتغي
  .Variance Inflation Factor (VIF)يتم إيجاد معامل 

الختبار التأكد من خلو نموذج الدراسة من مشكلة  -3
 فقد تم استخدم Autocorrelationاالرتباط الذاتي 

  Durbin Watson Test.اختبار
الختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي  -4

Heteroskedasticity Test لنموذج الدراسة تم استخدم 
 .ذه المشكلة ومعالجتها للكشف عن هWhiteاختبار 
ة تم استخدام ـرات الدراسـمن أجل وصف متغي -5
ة ـالوصفي ةـس اإلحصائيـة من المقاييـمجموع

Descriptive Statistics Measures ط ـكالوس
راف ـ، واالنحMedianط ـوالوسي ،Meanابي ـالحس
 . ةـوأكبر وأقل قيم ،Standard Deviation   اريـالمعي

 راسـة عبـر سلسلـة زمنية الختبـار بيانات الد -6
Time Series Data م، وألن هـذه2008م إلى 2005من 

 Cross Section Data ة ـة مقطعيـات ذات طبيعـبيانال
 Pooled Data االنحدار المشترك فقد تم استخـدام نموذج 

Regression ، وبما أن المتغير التابع هو متغير وهمي
Dummy Variablesتبار  فالبد من استخدام اخ Binary 

Logitلتقدير العالقات بين المتغيرات. 
  :اإلطار النظري

تتناول الدراسة النظرية العديد من المفاهيم والنقاط 
المتعلقة بالدراسة كمفهوم ودعائم ودوافع ومبادئ حوكمة 
الشركات، واألبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات، وحوكمة 

معلومات الشركات في مصر، ودور الحوكمة في جودة ال
المحاسبية، باإلضافة إلى مفهوم وخصائص لجان المراجعة، 

  . ودور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة
  :مفهوم حوكمة الشركات

نشأت الحاجة إلى الحوكمة من منطلق أن المستثمرين 
يسعون دائماً الستثمار أموالهم في شركات تحقق أعلى عائد 

 القدر األكبر من للربح وأقل قدر من المخاطرة، إال أن
هؤالء المستثمرين ليس لديهم الوقت وال يتوافر لديهم الخبرة 
الكافية، لذلك يضعوا ثقتهم في المديرين ومجلس اإلدارة 
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كوكيل عنهم إلدارة الشركة، إال أن المديرين ال يحصلون 
على نفس مقدار أرباح المستثمرين وال يملكون المال ليندموا 

كة، وقد ال يلتزمون بلوائح على ضياعه حال فشل الشر
الشركة مما قد يؤثر على األداء المالي للشركة، مما دعا إلى 

  ).م2008صقر، (ظهور حوكمة الشركات 
تعتبر حوكمة الشركات أحد الوسائل األساسية لمواجهة و

الحديثة واألزمة االقتصادية التأثيرات الناجمة عن التغيرات 
 التي الشركات،لية للعديد من المالية العالمية واالنهيارات الما

 والممارسة غير والمالي الفساد اإلداري إلى أسبابهاترجع 
وكذلك ، السليمة للرقابة واإلشراف ونقص الخبرة والمهارة

اختالل هياكل التمويل وعدم القدرة علي توليد تدفقات نقدية 
باإلضافة إلي  داخلية كافية لسداد االلتزامات المستحقة عليها،

شفافية وعدم االهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية التي نقص ال
عدم إظهار المعلومات  تحقق اإلفصاح والشفافية بجانب

الخضيرى، (للشركة المحاسبية لحقيقة األوضاع المالية 
  .)92: م 2004
 أصحاب قبل من المتبع المنهج بأنها الحوكمة تعرفو

تعبر  حيث مصالحهم الخاصة، لمراقبة الشركة في المصالح
عليها،  والرقابة الشركة إدارة خالله من تمي الذي النظام عن
 على عوائد سيحصلون بأنهم الشركة لممولي الضمان متقد كما
   (Cattrysse,  2005).الشركة  هذه في استثماراتهم من

 اونـالتع ةـمنظمب  الخاصريفـتعال رـويعتب
 The Organization for ةـوالتنمي يداـاالقتص

Economic Co-operation and Development 
(OECD) الحوكمة مفهوم تناولت التي التعريفات أشمل  من 

 عملية في الشركة تستخدمه الذي حيث عرفتها بأنها النظام
 الذي النظام تمثل أنها كما على عملياتها، والرقابة اإلشراف

مختلف  على والمسؤوليات الحقوق توزيع خالله من يتم
 والمديرين اإلدارة مجلس ذلك في بما ةالشرك في األطراف
 تحدد أنها كما المصالح األخرى، وأصحاب األسهم وحملة
 تتعلق التي القرارات باتخاذ الخاصة واإلجراءات القواعد
 تحديد وبذلك يتحدد اإلطار العام الذي يتم من خالله ،بالشركة
 تلك قـتحقي دم فيــتستخ التي والوسائل الشركة أهداف
  .(OECD, 2004)عليها والرقابة دافـاأله

وتحقق حوكمة الشركات اإلفصاح والشفافية في 

وبصفة خاصة المعلومات المالية لما لها جميعها، المعلومات 
من أهمية ودور فعال في تحقيق أهداف أصحاب المصالح 

 االقتصادية، مما يعني االهتمام بتحقيق جودة المنشآتفي 
علي ذلك بل امتد إلي هذه المعلومات، ولم يقتصر األمر 

دورها في تنشيط سوق األوراق المالية حيث ثبت وجود 
عالقة بين مستويات الحوكمة في الدول المختلفة من ناحية 
وبين درجة نمو وتطور أسواقها المالية وأداء األسهم بها من 

  . )7 :م2004خليل، ( ناحية أخري
  :أهمية الحوكمة

 على تساعد التي مةالها األمور الشركات من حوكمة تعتبر
 كاملة لحقوقهم ممارساتهم المساهمين وضمان مصالح حماية

 انتخاب حق مثل اإلجراءات، من مجموعة خالل وذلك من
 في وتوفيرها المعلومات في والشفافية اإلدارة، مجلس أعضاء

للمساهمين  واضح بسجل الشركة واحتفاظ الوقت المناسب،
 .)م2003، يرالبش(الملكية  لتسجيل مضمون وأسلوب

 كل مصالح حماية على الجيد الحوكمة نظام كما يساعد
 القائمة العالقات وينظم الشركة، بالتعامل مع المهتمة األطراف

 المراجعة ولجنة إدارتها ومجلس التنفيذية الشركة إدارة بين
 قيمة ورفع الشركة مخاطر تخفيض إلى يؤدى فيها، مما
 من يحسن الجيد كمةالحو نظام أن كما السوق، في أسهمها
إنتاجها،  جودة من ويحسن الشركة في القيادة وكفاءة نوعية

  فيالشركة كفاءة تحسين على باإلضافة إلى أنه يساعد
 المال رأس تكلفة تخفيض على أصولها والعمل استخدام

  .)م2004الهنينى،(
بشكل  واالقتصاد الشركات الجيدة تساعد كما أن الحوكمة

 والقدرة االقتصادي، األداء ودعم اراتاالستثم جذب على عام
 على تأكيدها خالل الطويل من المدى في المنافسة على

 المراجعة إجراءات وفي الشركة معامالت في الشفافية
 الشركة إدارة تحسين أيضا في المالية، كما تسهم والمحاسبة

 تطوير الشركة على إدارة ومجلس مديري مساعدة خالل من
 أسس على القرارات اتخاذ وضمان لشركة،ل سليمة إستراتيجية

 تتيح سليم، باإلضافة إلى أنها بشكل يد المكافآت وتحد سليمة،
 مع المستثمرين التعامل في بالشفافية تتسم معايير تبني للشركة

 منع علىأيضا  للحوكمة الجيد النظام والمقرضين، كما يساعد
اته وتطلع المجتمع رغبات تحقيق واألزمات المصرفية حدوث
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  .Cattrysse (2005)بشكل عام 
  :دوافع ومزايا حوكمة الشركات

يوجد العديد من الفوائد والمزايا التي تتحقق من الحوكمة 
مما قد يدفع الشركات إلى تطبيقها وقيام العديد من الدول 

خليل ، بوضع التشريعات الالزمة لتطبيقها، ومنها ما يلي
  ):م2004(

وحدات االقتصادية وزيادة تحسين القدرة التنافسية لل -1
  . قيمتها
 فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات -2

  . ة بهاـة المحاسبيـة وتدعيم المساءلـاالقتصادي
ضمان مراجعة األداء التشغيلي والمالي والنقدي  -3

  .للوحدة االقتصادية
تقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع  -4

  .درجة الثقة فيها
عميق ثقافة االلتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير ت -5

  .المتفق عليها
  .تعظيم  أرباح الوحدة االقتصادية -6
  .يةالمالاألوراق زيادة ثقة المستثمرين في أسواق  -7
الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر  -8

  .المتوقعة
  .تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد -9
  :م حوكمة الشركات دعائ2/4

تمثل المقومات التالية الدعائم األساسية التي يجب 
 الشركةحوكمة في التوافرها حتى يمكن الحكم بتطبيق 

  ):م2001لطفي ، (
توفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط األداء  -1

  .اإلداري
مجلس تبع  المراجعة تانة مثل لجـوجود لجان أساسي -2

 .الشركةاإلدارة لمتابعة أداء 
ضوح السلطات والمسئوليات بالهيكل التنظيمي و -3
 .للشركة

فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية  -4
 .وتوفير المعلومات

 .الشركة تعدد الجهات الرقابية على أداء  -5
 الشركات أداء في الحاكمة للقوانين والتعديل المراجعة -6

 مجلس وهما الطرفين كال إلى الرقابة تتحول مسؤولية بحيث
 العمومية الجمعية في والمساهمون ممثلون الشركة إدارة

 .للشركة
 بالمديرين الخاصة والمسئوليات المهام بين الخلط عدم -7

 .أعضائه ومسئوليات اإلدارة ومهام مجلس التنفيذيين
  :مبادئ حوكمة الشركات

لقد اهتمت العديد من الجهات والهيئات بتطبيق الحوكمة 
وبورصة  ،OECDي والتنمية مثل منظمة التعاون االقتصاد
المنظمة الدولية للجان األوراق واألوراق المالية بنيويورك، 

لذا  ، باإلضافة إلى اهتمام الباحثين والكتاب،IOSCOة المالي
فقد تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة إلى أخرى، ولكن 
أكثرها قبوال وأسبقها صدورا هي المبادئ الصادرة عن 

م 1999 عام OECDقتصادي والتنمية منظمة التعاون اال
 OECD كما يلي وهي ،م2004التي تم إعادة صياغتها عام 

(2004) :  
ويتحقق هذا المبدأ من :  مبدأ حماية حقوق المساهمين-1

  :خالل ما يلي
تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية  •
 .األسهم
حضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب  •

 .دارةأعضاء مجلس اإل
على المعلومات المساهمين حصول إتاحة   •

 .المختلفة
 .الشركةممارسة الرقابة على أداء  •
  .على حقوقهم في األرباحالمساهمين حصول  •

ويتحقق هذا المبدأ من  :مبدأ المساواة بين المساهمين -2
  : ما يليخالل

 .المساواة في توفير المعلومات لمختلف الفئات •
ئات المتكافئة من  المساواة في المعاملة للف •

 .المساهمين
 . للمساهمينالدفاع عن الحقوق القانونية •
اإلفصاح عن المصالح الخاصة بمجلس اإلدارة  •

 .والمديرين
 حاالت التعدي على دعنالمساهمين تعويض  •

  .حقوقهم
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ويتحقق هذا المبدأ من :  مبدأ دور أصحاب المصالح-3
  :ما يليخالل 

 .الشركةالتعاون بين أصحاب المصالح وإدارة  •
 .الشركةالمشاركة في المتابعة والرقابة على أداء  •
 على المعلومات  أصحاب المصالحضمان حصول •

 المالئمة والكافية
 . والموثوق فيها •
 . أصحاب المصالحالمحافظة على حقوق •
 على تعويضات في حالة أصحاب المصالححصول  •

 .انتهاك حقوقهم
دأ من ويتحقق هذا المب: مبدأ اإلفصاح والشفافية -4
  :ما يليخالل 

 .دقة اإلفصاح •
 .التوقيت المالئم لإلفصاح •
 .شمولية اإلفصاح •
 .مراجعة المعلومات المفصح عنها •
توصيل المعلومات ل  مالئمةتوفير قنوات •

  .  للمستخدمين
 ويتحقق هذا المبدأ من :مبدأ مسئوليات مجلس اإلدارة -5
              :ما يليخالل 

 الشركةتجاه اإلدارة  مجلس ةمسئوليضمان  •
 .والمساهمين

 .توفير المعلومات الكافية والموثوق فيها •
 .المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين •
 .االلتزام بالقوانين وتحقيق مصالح كافة األطراف •
اتخاذ القرارات ومتابعة المهام والوظائف األساسية  •

 . بالشركة المتعلقة
 مما سبق يالحظ أن جميع مبادئ الحوكمة أكدت على

 عنها واإلفصاحضرورة اإلعداد الجيد للمعلومات المالية 
لجميع األطراف بحيث تكون كافية ومالئمة ، حيث يؤدى 
تحقيق جودة المعلومات المحاسبية إلى إعادة ثقة المستثمرين 
والمقرضين الحاليين والمرتقبين ومختلف المستخدمين للقوائم 

  .        كلوالتقارير المالية وفي الممارسة المحاسبية ك
 أهم غطتالخمسة مبادئ الحوكمة كما يالحظ أن 

 هذه تطبيقة، حيث يؤدى شرك أي لنجاح األساسية الجوانب

 إحكام أهمها من االيجابية من النتائج العديد ئ إلىالمباد
 وحماية ومديري الشركات، اإلدارات مجالس على الرقابة
للقيام  بلالس كل وتوفير منهم األقلية خاصة المساهمين حقوق
 من المصالح أصحاب وإعطاء منهم، المطلوب بالدور

 الفئات من وغيرهم والعمالء، والعمال، والموردين، الموظفين
 الشركات على التأكيد الشركة، مع حياة في دوراً العالقة ذات

والشفافية المحاسبية المعايير و األساليب إتباع بضرورة
 :م2008 الرحيلى،( للمعلومات المالية   الكافياإلفصاحو

185(. 
  :األبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات

بالرغم من تعدد األبعاد المختلفة لعملية حوكمة الشركات 
إال أن األبعاد  سواء القانونية أو التنظيمية أو االجتماعية،

المحاسبية تحظى باهتمام كبير وتشغل الحيز األكبر من 
وكمة في اإلجراءات واألساليب المختلفة لتطبيق الح

ثالثة األبعاد المحاسبية لعملية الحوكمة ، وتشمل  الشركات
  :(Eugene,2003)مراحل هي 

مرحلة الرقابة علي العمل المحاسبي وتشمل نوعين  -1
  الالحقة واآلخر الرقابةالسابقةمن الرقابة أحدهما الرقابة 

  .للعمل المحاسبي
  منسواءمرحلة الممارسة الفعلية للعمل المحاسبي  -2
يم يتقكيفية  و، االلتزام بتطبيق المعايير المحاسبيةناحية

 واإلفصاح عن نتيجة هذه الممارسة في شكل ،ومتابعة األداء
  .تقارير وقوائم مالية

ما بعد الممارسة الفعلية وتشمل أدوار كل من  مرحلة -3
لجان المراجعة و المراجعة الخارجية وما تحققه من إضفاء 

  .لمعلومات المحاسبية المفصح عنهاالثقة والمصداقية في ا
أن النتيجة النهائية لألبعاد المحاسبية السابقة وبذلك يتضح 

هو إنتاج معلومات محاسبية ذات استخدامات متعددة من 
يمكن عن بالشركة، حيث األطراف المختلفة ذات العالقة 
ة على حقوق هؤالء ـطريق هذه المعلومات المحافظ

هذه المعلومات ك يجب أن تعد ل، لذالشركةاألطراف تجاه 
 ويزيد بمستوى شامل من الجودة بحيث يمكن االعتماد عليها

 من يرفع وإدارتها والشركةثقة األطراف األخرى في من 
  .كفاءة سوق األوراق المالية
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  :حوكمة الشركات في مصر
لقد بدأ االهتمام بحوكمة الشركات في مصر منذ عام 

لدراسات من خالل البنك م وذلك بإجراء العديد من ا2001
الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والمركز 
المصري للدراسات االقتصادية وهيئة سوق المال وبورصتي 
القاهرة واإلسكندرية وغيرهم من الهيئات المختلفة، وقد نتج 
عن ذلك إصدار أربعة تقارير، األول في سبتمبر عام 

 الحوكمة في مصر في م والذي اهتم بتقييم معايير2001
ضوء مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والثاني في 

م والذي اهتم بتقييم معايير الحوكمة في 2002أغسطس عام 
مصر فيما يتعلق بممارسات المحاسبة والمراجعة، والثالث 

م 2004م، والرابع في مارس عام 2003في ابريل عام
لحوكمة في البيئة واللذان اهتما بمدي تطبيق معايير ا

   .االقتصادية المصرية
من أن مصر قد  وبالرغم مما أشارت إليه هذه التقارير

أخذت خطوات جادة في مجال تطبيق الحوكمة وذلك من 
 من القوانين العديدخالل تواجد مفهوم ومبادئ الحوكمة في 

قانون الشركات المساهمة  ولوائحها التنفيذية وتعديالتها مثل
ية باألسهم والشركات ذات المسئولية وشركات التوص

قانون قطاع األعمال وم، 1981 لسنة 159المحدودة رقم 
قانون سوق رأس المال رقم وم، 1991 لسنة 203العام رقم 

 8قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم وم، 1992 لسنة95
 لسنة 93قانون اإليداع والقيد المركزي رقم وم، 1997لسنة 

ر العديد من معايير المحاسبة م، وكذلك إصدا2000
، وإلزام جميع شركات المساهمة وغيرها والمراجعة

بحيث تتألف من ثالثة المصرية بتشكيل لجان للمراجعة بها 
من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين على األقل أعضاء 

وأن يكون من ضمن اعضائها أحد الخبراء فى الشئون 
 أشارت إلي الكثير لتقارير هذه اإال أن، المالية والمحاسبية

من السلبيات التي يجب تداركها باإلضافة إلي الكثير من 
الخطوات التي يجب تنفيذها حتى يمكن تطبيق حوكمة 
الشركات بشكل صحيح أهمها ضرورة تحسين مستوي جودة 
التقارير المالية وتفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في 

ت المسجلة في البورصة، مراجعة التقارير المالية للشركا
كذلك تفعيل آليات الرقابة علي إنتاج المعلومات من خالل 

تحقيق التأهيل المناسب للمراجعين وااللتزام بالقيم  
 تحقيق كل هذه الجوانب باإليجاب حيث سينعكساألخالقية، 

علي جودة المعلومات المحاسبية واستخداماتها المتعددة 
راق المالية في البيئة وخاصة في تنشيط حركة سوق األو

 التطبيق الصحيح لحوكمة أناالقتصادية المصرية، أي 
الشركات سيكون المدخل الفعال لتحقيق جودة المعلومات 

  .)م2004(خليل ، المحاسبية
ولقد صدر دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في 

 على أكدم، والذي 2005جمهورية مصر العربية في أكتوبر 
كات المساهمة المصرية بهذه القواعد لما ضرورة التزام شر

تحققه من منافع لهذه الشركات وللمناخ االستثماري بشكل 
 في الشركات حوكمة مبادئ القواعد هذه عام، حيث تتناول

 بشأن الواردة للنصوص مكملة  يمكن اعتبارهاالتيمصر 
 المساهمة شركات المختلفة مثل قانون القوانين في الشركات
 المسئولية ذات والشركات باألسهم يةالتوص وشركات

 وقانون ١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم بالقانون المحدودة الصادر
  .١٩٩٢  لسنة٩5 رقم بالقانون الصادر المال رأس سوق

  :مفهوم وخصائص لجان المراجعة
أدت الفضائح المالية والمحاسبية للشركات األمريكية لقد 

 الواليات فيهم إلى الكثير من اآلثار السلبية على أسعار األس
، العالمي بشكل عامالمتحدة األمريكية وعلى مناخ االستثمار 

وتصاعدت مخاوف حملة األسهم من حدوث المزيد من 
حاالت التالعب عقب اإلعالن عن الفضائح المحاسبية 

، وانرون Xeroxلشركات أمريكية كبرى مثل زيروكس 
Enron وورلدكوم ،Worldcom حيث أدى التالعب ،
 لهذه الشركات والتستر على خسائرها إلى زيادة يالمحاسب
 قيمة أسهمها، وذكر محللون اقتصاديون أن مكاتب فيوهمية 

 أعقاب في وضع حرج في أصبحتالمراجعة الكبرى 
اإلعالن عن الفضائح المالية لعدد من الشركات الكبرى 
مشددين على أن مكاتب المراجعة مسئولة مسئولية مباشرة 

  .الية لهذه الشركاتعن التقارير الم
 العديد SECهيئة سوق المال األمريكية ولقد أصدرت 

تباعها لتجنب هذه امن التصريحات والنصائح الواجب 
 يلي المستقبل ولعل أهمها يتمثل فيما فيالكوارث 

(Pitt,2001:2) :  
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 Current الجاري لإلفصاحاالهتمام بتحقيق نظام  -1
Disclosure إلى معلومات  حيث أن المستثمرين يحتاجوا

  .جارية ومستمرة
 عن البيانات التقديرية بجانب المعلومات اإلفصاح -2

 .التاريخية
أن تقوم الجهة المسئولة عن وضع المعايير  -3

 .باالستجابة السريعة للتغيرات المختلفة
العمل على تحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين  -4

عن طريق لجان مراجعة للتحقق من جودة واكتمال التقارير 
 .المالية

م نتيجة 1940إلى عام هذا، وترجع نشأة لجان المراجعة 
العديد من إدارات الشركات بعمليات غش وتالعب من  قيام

، حيث قامت هيئة سوق المال أجل التأثير على نتائج األعمال
م 1940باقتراح تشكيل لجان المراجعة عام SEC األمريكية 

 المراجعة م بأهمية تشكيل لجان1972كما أوصت في عام 
في شركات المساهمة، وفي عام  من األعضاء غير التنفيذيين

م أصدرت هيئة سوق المال األمريكية نشرتها رقم 1974
التي تطلب فيها ضرورة اإلفصاح في البيانات المالية ) 165(

الختامية عن وجود لجنة مراجعة في الشركات المدرجة 
  الشركات م1978كما طالبت الهيئة عام , وكيفية تشكيلها

بتحديد عدد االجتماعات التي تعقدها اللجنة سنوياً مع توضيح 
ع ـويعد أول تشري، ات التي تؤديها اللجنةـالوظائف والمهم

ملزم في الواليات المتحدة األمريكية، عندما طلبت بورصة 
م من الشركات 1977عام NYSEنيويورك لألوراق المالية 

نيويورك تأسيس لجان المساهمة العامة المدرجة في بورصة 
، م1978 البورصة لعام فيمراجعة ليكون شرطاً لإلدراج 

 المراجعة أن لجان حيث أكد رئيس البورصة في تصريح له 
لتقارير المالية وزيادة ا تحسين  علىعملالالفعالة تستطيع 

  .المساهمةمصداقية التقارير الصادرة عن الشركات 
حاسبين القانونيين وقد أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد الم

م جميع الشركات المساهمة 1967عام AICPA األمريكي
  مكونة من أعضاء مستقلين، كما صدرمراجعةبتشكيل لجان 

المراجعة التي تتعلق بضرورة اتصال  العديد من توصيات
 رقم المراجع الخارجي بلجنة المراجعة مثل التوصية

90(SAS No.90) 61  رقم، والتوصية (SAS No.61)، 

(Dezoort and Salterio, 2001).  
-Sarbanes  م، صدر قانون2002 عام ىوف

Oxley الذي يوصف بأنه أهم تعديل تشريعي إصالحي
تصادق عليه الحكومة األمريكية بعد سلسلة الفضائح المالية 

من ) 301(لكبريات الشركات األمريكية، فطبقا للقسم رقم 
 مباشرة عن ولةالمسئ هي المراجعةهذا القانون، فإن لجنة 

 الخارجي الذي يجب أن يوجه تقريره إلى المراجعتعيين 
 استهدف القانون صياغة عالقة حيث، المراجعةلجنة 

المراجعة إستراتيجية بين المدققين الخارجيين ولجان 
  ).2006 السويطي،(

 المراجعة بأنها عبارة عن مجموعة نةف لجيتعرويمكن 
ء مجلس اإلدارة ثالثة أعضاء على األقل من أعضا من

ا على األقل ـتنفيذيين ويمتلك أحد أعضائهالغير المستقليـن 
تشكل هذه اللجنة من قبل و ة،ـة أو محاسبيـ ماليخبرة

وح ـمجلس اإلدارة ويحكم عملها دليل مكتوب يبين بوض
لك اللجنة ـتمت، كمـا ام بهاـوطرق القي اـمسؤولياته

ام عديدة ـم بمهوتقو ،اـام بمهامهـة للقيـة الكافيـالسلط
ا إلى مجلس ـة قبل رفعهـالمالي  القوائمدراسـةا ـأهمه

ارجي وبين خالالمراجع  بين كوسيط كما أنها تعمل ،اإلدارة
 المراجع  تعيين ها أيضاًس اإلدارة، ومن مهامـمجل

 نظام دراسةو, ونتائـج المراجعةة ـ خطوفحص الخارجي
  .(Andrew and Carol, 2000) الرقابة الداخلي

أما في مصر فقد صدر العديد من التشريعات والقوانين 
التي ألزمت جميع شركات المساهمة المصرية بتشكيل لجان 

من على األقل بحيث تتألف من ثالثة أعضاء للمراجعة بها 
مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين وأن يكون من ضمن 

كما  ،اعضائها أحد الخبراء فى الشئون المالية والمحاسبية
صدر دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في جمهورية 

حدد مفهوم م، والذي 2005مصر العربية في أكتوبر 
 على ضرورة التزام وخصائص لجان المراجعة وأكد

  .بتكوين لجان مراجعة بهاشركات المساهمة 
 دليل قواعد ومعاييـر حوكمة الشركات في ولقد حدد

ة تتشكل ـ لجنابأنه المراجعة نةلجمفهوم وخصائص  مصر
 أال ويجب التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من عدد من
 نـضم يكون أن يجب كما ،ثالثة عن اـأعضائه عدد يقل
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ـة، والمحاسبي المالية الشئون في الخبراء أحد أعضائها
 عدم حالة في الشركة خارج من أكثر أو عضو تعيين يجوزو

 غير دارةاإل مجلس اءـأعض من الكافي ددــالع توافر
 اجتماعات لبرنامج دورياً اللجنة تجتمع أن يجب، والتنفيذيين
 تضع أن كما يجب، أشهر ثالثة كل مرة عن يقل ال وبما محدد

 على لتساعدها اللجنة تصرف تحت كافية إمكانيات الشركة
 كلما بالخبراء باالستعانة لها التصريح ذلك في بما أداء عملها

 روعات الدولية الخاصة،مركز المش (ضرورياً ذلك كان
  ).م2005

  :وظائف لجان المراجعة
يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في ضمان المساعدة 
للحصول على جودة عالية للتقارير المالية، وذلك بتخفيض 
ممارسات إدارة األرباح غير الشرعية عن طريق تقييم قدرة 

 مع المراجع الخارجي واستقالله، وبوساطة إجراء مناقشات
 الخارجيين عن السياسات والمبادئ والمراجعينإدارة الشركة 

نهائي المراقب ال لجنة المراجعة بمثابة تعدالمحاسبية، حيث 
لعملية إعداد التقارير المالية للتحقق من خلوها من األخطاء 

   (Bedard et al., 2004) .    واالنحرافات
  دليل قواعد ومعاييـر حوكمة الشركات فيحدد وقد
مركز المشروعات وظائف لجنة المراجعة فيما يلي،  مصر

  : )م2005 (الدولية الخاصة
 المالية اإلدارة أفراد وباقي المالي المدير كفاءة تقييم -1

  .الرئيسيين
 تقريـر ووضع الداخليـة الرقابـة نظام دراسة -2
 .بشأنه وتوصياتهـا رأيها عن مكتوب
 مجلس على عرضها قبل المالية القوائم دراسة -3
 .وتوصياتها بخصوصها برأيها واإلدالء اإلدارة
 واإلدالء المستخدمة المحاسبية السياسات دراسة -4
 .بخصوصها وتوصياتها برأيها
 الخارجي المراجع مع المراجعة خطة دراسة -5

 .عليها بمالحظاتها واإلدالء
 القوائم على الخارجي المراجع مالحظات دراسة -6
 .بشأنها تم ما ومتابعة المالية
 المراجع واستقاللية أداء وكفاءة مؤهالت تقييم -7

 .وتحديد أتعابه تعيينه واقتراح الخارجي

 إضافية بعمليات الخارجي المراجع قيام اعتماد -8
 .عنها أتعابه على والموافقة

 الداخلية المراجعة إدارة خطة ومناقشة دراسة -9
 .وقدراتها وكفاءتها
 واإلجراءات الداخلية المراجعة تقارير  دراسة-10    

  .لها التصحيحية
دور لجان المراجعة في تحسين جودة المعلومات 

  :المحاسبية
يمكن تحديد مفهوم جودة المعلومات المحاسبية بأنه 

 تتمتع به هذه المعلومات من مصداقية وما المقدار الذي
تحققه من منفعة للمستخدمين وأن تخلو من التحريف 

 القانونية  وأن تعد في ضوء مجموعة من المعايير،والتضليل
والرقابية والمهنية والفنية ، بما يساعد على تحقيق الهدف 

  .من استخدامها
أسواق ويعتبر كل من استعادة ثقة المستثمرين في 

ية، وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد المالاألوراق 
من أهم دوافع تطبيق حوكمة الشركات، وخاصة بعد تزايد 

ابت الكثير من الشركات العمالقة حاالت االنهيارات التي أص
التي ترجع إلى التالعب وعدم دقة المعلومات التي تحتويها 
التقارير المالية الخاصة بها، كما يعتبر مبدأ اإلفصاح 
والشفافية من المبادئ األساسية للحوكمة والذي يضمن توفير 
المعلومات المحاسبية واإلفصاح عنها بما يتفق مع المعايير 

ودة وان يتم توفيرها للمستخدمين في الوقت عالية الج
  .)م2004( خليل المناسب والتكلفة المالئمة،

أكدت معظم الدراسات والتقارير الخاصة بحوكمة وقد 
 الشركاتالشركات علي ضرورة وجود لجان للمراجعة في 

مثل أحد العوامل  حيث تتطبيق الحوكمة،لالتي تسعى 
تقوم كما  بالشركة،لمطبقة الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة ا

لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية 
وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية والحد من التالعب 
والممارسات غير الشرعية نتيجة لما تقوم به من إشراف 
على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط 

عالوة علي ذلك يشير  ية المراجعة، عملفيوتدخالت اإلدارة 
 عن تشكيل لجنة للمراجعة الشركةالبعض بأن مجرد إعالن 

، حيث كان له أثر علي حركة أسهمها بسوق األوراق المالية
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 التي تناولت دور لجان المراجعة Abbottتوصلت دراسة 
في زيادة الثقة في المعلومات المنشورة بالقوائم المالية ، إلي 

التي لديها لجان مراجعة قد انخفض بها معدل أن الشركات 
حدوث التصرفات المالية غير القانونية ، بجانب زيادة درجة 
الثقة في معلومات القوائم المالية وخاصة الشركات المقيدة 

 .(Abbott etal., 2004)أسهمها في سوق األوراق المالية 
 إلى أن مصداقية وعدالة اتدراسالعديد من ال أشارت كما

على مدى وجود  بيانات المالية المنشورة للشركات تتوقفال
أن ، و منبثقة عن مجالس إدارة هذه الشركاتمراجعةلجان 
 فعالية عملية اإلشراف على إعداد تزيد من المراجعةلجان 

 والمراجعوالحد من الخالفات بين اإلدارة  القوائم المالية
في عام أصدرت الواليات المتحدة األمريكية ، كما الخارجي

 والذي تناول Sarbanes- Oxley Act  قانونم2002
تقديم التقارير ضرورة اإلفصاح، وضرورة التوسع في 

، واإلشراف والحوكمة، المساهمةالمالية من جانب الشركات 
) 301(لمادة رقم في ا الحسابات، كما أنه أفرد مراجعيعلى 

تها  ومهماالمراجعة عن تشكيل لجنة  خاصاًمن القانون قسماً
 المراجعةضمان سالمة وموثوقية تقرير  من أجل وواجباتها
من احتمالية تعرضه لضغط المراجع  ةحمايو ةالخارجي
  .(Defond, 2000)اإلدارة

 أدوات أهم من تعد المراجعة لجان بأنوبذلك يتضح 
 دعائم أهم أحد تعتبر كما المساهمة، في الشركات الرقابة
 بين وصل كحلقة عملت حيث الشركات حوكمة مفهوم تحقيق
 والخارجي، الرحيلى الداخلي المراجع من وكل اإلدارة مجلس

  ).م2008( 
ويوجد تأثير مباشر لجودة المعلومات المحاسبية على 
سوق األوراق المالية، حيث يعتمد عليها المستثمرين في 
اتخاذ العديد من القرارات مثل قرار االحتفاظ أو التخلص 

ا تؤثر على حجم التداول وتنشيط من األوراق المالية، كم
  ). م 2003حسانين،( حركة سوق األوراق المالية 

وبذلك فإن التطبيق الفعال للحوكمة سيؤدى إلى دقة 
وموضوعية التقارير المالية وتوفير معلومات محاسبية ذات 

  .جودة عالية وبالتالي تنشيط سوق األوراق المالية
  

  :الدراسات السابقة

ات التي تناولت الحوكمة ولجان برغم تعدد الدراس
المراجعة وجودة التقارير المالية، إال أنه ال يوجد الكثير من 
الدراسات التي تناولت العالقة بينهما، وفيما يلي عرض 

  :مختصر ألهم هذه الدراسات
  :م بعنوان 2010 دراسة حمدان ومشتهى -
 بنوع تقرير مدقق  خصائص لجنة التدقيقعالقة"

  "الحسابات
 هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين إمكانية تسلم هدفت

في المراجعة وخصائص لجنة   نظيفمراجعةالشركة لتقرير 
عمان  الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة ببورصة

عن هيئة   من دليل الحاكمية المؤسسية الصادرمستفيداً
 50 من ةسالدرا، وتمثلت عينة األوراق المالية األردنية

-م2001من شركات القطاع الصناعي خالل الفترة  ةشرك
، وقد تم تحليل بيانات الدراسة من خالل نموذج م2006

ائج الدراسة وجود تأثير توأظهرت ن، االنحدار المتعدد
، والخبرة المالية المراجعةإيجابي لكل من حجم لجنة 

 كما ، الحسابات الخارجيمراجعألعضاء اللجنة على تقرير 
 في المراجعةثير سلبي لملكية أعضاء لجنة تبين وجود تأ

لم ، كما  الحسابات الخارجيمراجعأسهم الشركة على تقرير 
 المراجعةمعيار استقاللية أعضاء لجنة كل من يكن ل

و لعدد مرات االجتماعات أي تأثير أ ،)تنفيذي، وغير تنفيذي(
  . على جودة التقارير المالية

العمل : أهمها وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات
لوضع آلية محددة النتخاب أو على تبني تشريعات مالئمة 

 من المساهمين، أو لجنة مختصة المراجعةترشيح أعضاء لجنة 
بالتعيينات لديها سلطة تعيين األعضاء، للحفاظ على االستقاللية 

، باإلضافة إلى ضرورة  العمل على المراجعةالمطلوبة للجان 
إحداث االنسجام  والتوافق بين دليل الحاكمية المؤسسية الصادر 
عن هيئة األوراق المالية  والقوانين و التشريعات األردنية، 
بخصوص الخصائص التي يجب توافرها في أعضاء لجنة 

، حتى ال تستغل الشركات الصناعية المساهمة العامة المراجعة
  . ببورصة عمان أوجه االختالفالمدرجة

  :بعنوان Luohe et al.,2008 دراسة  -
 "Board Monitoring Audit Committee 
Effectiveness, and Financial Reporting Quality: 
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Review and Synthesis of Empirical Evidence" 
 ألدواتإلى إبراز الدور المهم هذه الدراسة هدفت 
 مات المختلفة لجودة التقارير المالية في تحسين السالحوكمة

، وقد عمدت هذه  شركة50في كندا على عينة مكونة من 
 من خالل فحص مكونات بعض وكمةالدراسة إلى قياس الح

س لتقاللية أعضاء مجس امثلخصائص مجلس اإلدارة 
ثل  مالمراجعةوفحص مكونات خصائص لجنة ، اإلدارة

ربط هذه  مع لية،الماتهم وخبر استقاللية أعضاء اللجنة
 بجودة المراجعةالمكونات المختلفة لمجلس اإلدارة و لجنة 

 قياس جودة التقارير المالية  وذلك عن طريقالتقارير المالية،
تحليل المحتوى  -إدارة األرباح: هيمن خالل ثالثة مقاييس 

وقد تم تحليل ، التقارير المالية المضللة -الخاص باألرباح
توصلت  و،الل نموذج االنحدار المتعددبيانات الدراسة من خ

ة مجلس اإلدارة هي الرادع ـاستقالليإلى أن ة ـالدراس
لكي ، وانه يض التقارير المالية المضللةخفاألكثر فاعلية لت

صف بالنشاط والخبرة تت فعالة يجب أن المراجعةتكون لجنة 
  .واالستقاللية الكاملة

  : بعنوان Musa & Venancio, 2008 دراسة -
"Audit Committees and Voluntary External 

Auditor Involvement in UK Interim Reporting" 
بين خصائص لجنة  تحديد العالقة ةتناولت هذه الدراس

 من ناحية حجم اللجنة وعدد اجتماعاتها والخبرة المراجعة
ونسبة  المالية ألعضائها واالستقاللية التي يتمتعون بها

وبين القرار المراجعة، ا أعضاء لجنة األسهم التي يملكه
،  التقارير المرحليةلفحص الخارجي المراجعالخاص بتعيين 

 شركة بريطانية مدرجة 258وقد تكونت عينة الدراسة من 
 نشرت تقاريرها  التيفي السوق المالي في المملكة المتحدة،

وقد تم تحليل م، 2003-م2001المرحلية في الفترة من 
توصلت ، ومن خالل نموذج االنحدار المتعددبيانات الدراسة 

 لفحص الخارجي المراجعاحتمال تعيين  إلى أن الدراسة
والخبرة المالية  التقارير المرحلية تزيد مع توفر االستقاللية

عندما يكون هذا االحتمال نخفض المراجعة، ويألعضاء لجنة 
  .  ملكية في أسهم الشركةالمراجعةألعضاء لجنة 

  : بعنوانStewart & Munro, 2007 دراسة -
"The Impact of Audit Committee Existence 

and Audit Committee Meeting Frequency on 
the External Audit: Perceptions of Australian 
Auditors" 

 ةتأثير وجود لجنمدى فحص  ةتناولت هذه الدراس
 على  لهاالمراجعاجتماعاتها وحضور   و تكرارللمراجعة

 79وقد تكونت عينة الدراسة من ، رأي المراجع الخارجي
 استراليا خالل مدرجة في السوق المالي في شركة استرالية

اعتبرت هذه الدراسة أنها  و م،2004-م2003الفترة من 
 بعد صدور ، ألنها جاءت الخارجيالمراجعتعكس تصورات 

 أثناء في وم2002 في أمريكا عام  Sarbanes Oxleyقانون
، والذي يعرف وكمةيق الحكومة االسترالية تشريع الحتطب
وقد تم تحليل بيانات الدراسة من خالل ، CLERP 9 ـب

وجود إلى أن الدراسة  توصلت، ونموذج االنحدار المتعدد
المراجع  وعدد مرات اجتماع اللجنة وحضور المراجعةلجنة 

تخفيض مخاطر  يؤدى إلى  لهذه االجتماعاتالخارجي
 يساعد على حل المراجعةوجود لجنة ا أن المراجعة، كم

 النزاعات والصراعات مع اإلدارة و يقود إلى مزيد من
  . المراجعةات في جودةـالتحسين
  :بعنوان Martinez & Fuentes, 2007  دراسة -

"The Impact of Audit Committee 
Characteristics on the Enhancement of the 
Quality of Financial Reporting: An Empirical 
Study in the Spanish Context" 

المراجعة  خصائص لجنة العالقة بينتناولت هذه الدراسة 
وتقرير المراجع الخارجي وأوضحت هذه الدراسة أن استالم 
الشركة لتقرير مراجعة نظيف يعتبر مقياس لجودة 

 وطبقت هذه المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركة،
، لى الشركات اإلسبانية المدرجة في السوق الماليالدراسة ع

 الحوكمةبعد إصدار دليل فيها  المراجعة لجان أنشئتالتي 
وقد تكونت عينة الدراسة من ، م1998في إسبانيا في عام 

اسبانيا  مدرجة في السوق المالي في شركة اسبانية 380
وقد تم تحليل بيانات م، 2001-م1999 الفترة من خالل

 توصلت، ومن خالل نموذج االنحدار المتعددالدراسة 
 سوف تكون أكثر فعالية في المراجعةأن لجان إلى الدراسة 

عملية اإلشراف على إعداد القوائم المالية، والحد من 
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 الخارجي، وهذا يخفض من والمراجعالخالفات بين اإلدارة 
 الخارجي لتقرير يحتوي المراجعاحتمالية استالم الشركة من 

ظات ناتجة عن أخطاء محاسبية أو عدم التزام على تحف
تركيز الملكية يؤثر في إمكانية أن ، وبالمعايير المطلوبة

 من أخطاء أو عدم استالم الشركة تقريرا متحفظا ناتجاً
  .التزام
  : بعنوانAL Mudhaki & Joshi, 2004  دراسة-

"The Role and Functions of Audit 
Committees in the Indian Corporate 
Governance : Empirical Finding" 

 المراجعةلجان خصائص فحص تناولت هذه الدراسة 
المستخدمة في اختيار  والمعايير، والتركيز على وظائفها

 في الشركات المساهمة العامة الهندية المراجعةأعضاء لجنة 
م إلى 2001 خالل الفترة من ي بومباةبورصالمدرجة في 

فقط من % 56.2 إلى أن اسة توصلت الدرو، م2003
 بالرغم من أن مراجعة لجان قامت بتشكيلالشركات الهندية 

تشكيل هذه اللجان يعد من المتطلبات اإللزامية بموجب 
 لجان بهامن الشركات التي يوجد % 68.3، وأن القانون
أن  تتكون لجانها من ثالثة إلى ستة أعضاء، ومراجعة

ن يون غير تنفيذيمن هذه الشركات لديها مدير% 14.6
 وأن من أهم وظائف لجان ،المراجعةمستقلون في لجنة 

المراجعة هو قيامها بمناقشة نطاق عمل المراجع الخارجي، 
 أتعاب وفحص ومناقشة تقرير المراجعة الخارجية، وتحديد

 .فعالية الرقابة الداخليةومدى  ،تمراجع الحسابا
  :م بعنوان 2003 دراسة درويش، -
ح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة دور اإلفصا "

  "دراسة تحليلية ميدانية: الشركات 
تناولت هذه الدراسة دور اإلفصاح المحاسبي في التطبيق 
الفعال لحوكمة الشركات وذلك من خالل التعرف علي أهمية 
اإلفصاح المحاسبي في تطبيق مبادئ الحكومة مع عرض 

 15سة من وقد تكونت عينة الدراتجارب بعض الدول، 
 م،2002-م2000 الفترة من خالل شركة مساهمة مصرية

 الدراسة إلي وجود دور فعال لإلفصاح المحاسبي توصلتو
والشفافية في تطبيق مبادئ الحوكمة في مصر وأن ذلك يؤثر 

  . وتحسين أداء الشركاتةبشكل إيجابي علي البورص

  :بعنوان Good & Seow, 2002  ة دراس -
"The Influence of Corporate Governance 

Mechanisms on the Quality of Financial 
Reporting and Auditing Perceptions of 
Auditors and Directors in Singapore" 

 جودة في الشركات ةتناولت هذه الدراسة تأثير حوكم    
 عملية التقارير المالية ودور المديرين والمراجعين في

 لي الوحدات االقتصادية في سنغافورة، بالتطبيق عالحوكمة
شركة مقيدة في السوق  22وقد تكونت عينة الدراسة من 

 م،2001-م1998 الفترة من خالل المالي في سنغافورة
 الدراسة إلي تأكيد دور المراجعة الداخلية ه هذتوصلتو

ولجان المراجعة في عملية الحوكمة وفي تحقيق جودة 
إلي أهمية القواعد األخالقية في باإلضافة  التقارير المالية،
  .تطبيق الحوكمة

تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة من و
حيث أنها تطبق على الشركات المساهمة الصناعية العاملة 
في قطاع الرعاية الصحية واألدوية والمدرجة في البورصة 
المصرية إذ توجد فروق في البيئة القانونية والثقافية 

مقارنة بالبيئة  قتصادية التي تمت فيها الدراسات السابقةواال
 تبحث في تحديد تأثير  هذه الدراسةالمصرية، كما أن

خصائص لجان المراجعة على تحسين جودة التقارير المالية 
، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم وخصائص لجان رفي مص

ر المراجعة كأحد  أدوات الحوكمة ومدى تأثيرها على التقاري
المالية، كما تناولت مجموعة من خصائص لجان المراجعة 
التي لم يتم تناولها مجتمعة في أي من الدراسات السابقة، كما 

 تأثير لجان المراجعة على مدىالدراسة الميدانية تناولت 
 في شركات المساهمة الصناعية الخارجيتقرير المراجع 

دة التقارير المصرية، إذ اعتمدت هذه الدراسة في قياسها لجو
المالية للشركات على التقرير الذي يصدره المراجع 

 من جهة محايدة الخارجي لهذه الشركات، بوصفه تقريراً
 في اتخاذ قراراتهم األطراف يعتمد عليه العديد من والذي

  . المختلفة
  

  :نموذج الدراسة
ة ـة الدراسـبناء على ما عرض من خالل مشكل
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ة ـوذج الدراسـرض نمـ، يمكن ع وفروضهـااـوأهدافه
 ةلـالمستقات رـح المتغيــ والذي يوض،)1(وفقاً للشكل 

ع ـي من المتوقت الخصائص لجنة المراجعة في ةلـوالمتمث

 المتمثل يـر التابع الرئيسـعلى المتغي  تأثيراأن يكون له
للتعبير عن  لـوكي متغيرك في تقرير المراجع الخارجي

  .جودة التقارير المالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   نموذج الدراسة:)1(شكل     ال          
  

  :وفيما يلي عرض لمتغيرات الدراسة وكيفية قياسها
  :المتغيرات المستقلة: أوالً
لجنة المراجعة  تشكل: استقاللية أعضاء لجنة المراجعة -

 وفقاً لدليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر من
ألغراض يذيين، والتنف غير اإلدارة مجلس أعضاء من عدد

تأخذ لجنة المراجعة المكونة من أعضاء التحليل االحصائى س
، أما إذا لم يكن جميع )1(غير تنفيذيين بالكامل القيمة 

  ).صفر(األعضاء غير تنفيذيين فستأخذ القيمة 
المراجعة وفقاً لدليل  لجنة تشكل: حجم لجنة المراجعة -

ثة أعضاء ثال نقواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر م
على األقل، وسوف يتم قياس حجم لجنة المراجعة من خالل 
عدد أعضاء لجنة المراجعة المنتخبين من قبل مجلس اإلدارة 

 . في الشركات المساهمة الصناعية المصرية
يجب أن تجتمع : عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة -

لمراجعة دورياً وفقاً لدليل قواعد ومعايير حوكمة لجنة ا
أشهر،  كل ثالثة مرة عن يقل ال ركات في مصر بماالش

وسيتم قياس هذا المتغير من خالل عدد اجتماعات لجنة 
 .المراجعة سنوياً

يجب أن يكون  :الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة -
المراجعة وفقاً لدليل قواعد ومعايير  لجنة ضمن أعضاء

 لماليةا الشئون فيالخبراء  أحد حوكمة الشركات في مصر
والمحاسبية، وستقاس الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة 

  علمياًمن خالل قسمة عدد األعضاء الذين يحملون مؤهالً
في مجال المحاسبة أو اإلدارة المالية أو العلوم المالية 

 .األعضاءعدد والمصرفية إلى إجمالي 
  

 :المتغير التابع:  ثانياً
تقرير م ااستخديتم  سوف  : الخارجيالمراجع تقرير

مستقلة الاتالمتغير  
  المراجعةخصائص لجنة 

المراجعةاستقاللية أعضاء لجنة   

المراجعةحجم لجنة   

 عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة

المراجعةالخبرة المالية ألعضاء لجنة 

 
التابع المتغير  

 تقرير المراجع الخارجي
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للتعبير  Proxy Variable  ليوك ريمتغك الخارجي المراجع
 دراسة وهذا يتفق مع عن جودة التقارير المالية، 

(Martinez & Fuentes, 2007) ،  العالقة تناولت التي
المراجعة وتقرير المراجع الخارجي،  خصائص لجنة بين

مراجعة وأوضحت هذه الدراسة أن استالم الشركة لتقرير 
نظيف يعتبر مقياس لجودة المعلومات المالية التي تفصح 

  .عنها الشركة
 التقارير المالية للشركات  الحالية بتجميع الدراسةوقامت

المساهمة الصناعية العاملة في قطاع الرعاية الصحية 
 خالل الفترة المصريةبورصة الواألدوية المدرجة في 

، وبعد ذلك تم م2008 وحتى عام م2005الممتدة من عام 
 التي جمعت من  المراجع الخارجيتحليل محتوى تقارير

ج ـ التحليل اإلحصائي واختبار نتائولغرضة، ـعينة الدراس
  سيتـم التعبيـر عن رـة بهذا المتغيـض المتعلقوالفر
التعبير ، و)صفر(بالقيمـة ف ـ النظيالمراجعـةر ـتقري
واع األخرى من أما األن، )1(القيمة المتحفظ بالتقرير عن 

ولم  التقارير فإن شركات العينة لم تتلق أي تقرير معاكس
عن إبداء الرأي خالل الفترة الممتدة مراجع الخارجي يمتنع ال

 وعلى الرغم من م،2008 إلى العام م 2005العام من 
 في ذلك مع ةكن شاذت لم مصرغرابة هذه النتيجة، فإن 

مية في ذات المجال الدول األخرى، إذ تظهر الدراسات العال
  . ضئالة التقارير السلبية واالمتناع عن إبداء الرأي

    :التطبيقيةالدراسة 
ة إلى محاولة التحقق من النتائج ـتهدف هذه الدراس

لجان ر إلى أن ـ التي تشي،اـة التي تم التوصل إليهـالنظري
 وذلك من تحسين جودة التقارير المالية، تسهم في المراجعة

  .ار الفروضبات واختنلبيال اليالل تحخ

  : أساسية هيمحاور على ثالثة التطبيقيةمل الدراسة توتش
 يتعلق بالتحقق من صالحية البيانات : األولالمحور

ل اإلحصائي من خالل التعرف على مدى اقتراب ـللتحلي
البيانات من توزيعها الطبيعي، فإذا لم تكن هذه البيانات 

ة ـراء المعالجة الالزم، يجب إج طبيعياًاًـة توزيعـموزع
ا بالشكل ـعلى هذه البيانات التي تمكننا من استخدامه

 ارـاختبسيتم استخدام الصحيح الختبار الفروض، ثم 
ثم اختبار  ، Multicollinearity Test يطل الخخالتدا

 وأخيراً،  Autocorrelation Testاالرتباط الذاتي  
ي ـشوائعأ الطـ ثبات تباين الخماختبـار عد

Heteroskedasticity Test .  
 لمتغيرات  يتناول اإلحصاء الوصفي :المحور الثاني

استخدام مجموعة من المقاييس اإلحصائية من خالل الدراسة 
كالوسط  Descriptive Statistics Measuresالوصفية 
راف ـ، واالنحMedianيط ـوالوس  ،Meanالحسابي 
،  قيمةروأصغوأكبر  ،Standard Deviation  المعياري

ة وصفاً يعكس واقع ـلوصف عينة ومتغيرات الدراسوذلك 
    .البيانات

ار ــ اختبيتناول هذا المحــور :المحور الثالث
نموذج االنحدار اب معلمات ـ واحتسالدراسةفروض 

 .Pooled Data Regression رك ـالمشت
اختبار صالحية البيانات للتحليل : المحور األول

  : اإلحصائي
، يجب أوالً الفروض بتحليل البيانات واختبار قبل البدء

 مالءمتها  مدىالتعرف على خصائص البيانات للتحقق من
  : وذلك بإجراء االختبارات التاليةالختبار الفروض، 
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  اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي) 1(الجدول 
 اختبار التداخل الخطي اختبار التوزيع الطبيعي
Jarque-Bera Test  Multicollinearity # المتغير 

J-B Prob.  ToleranceVIF 
 1.52 0.77  0.013 4.8 حجم لجنة المراجعة 1
 2.91 0.56 0.076 1.78 عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة 2

3 
ة ـاء لجنـة ألعضـالخبرة المالي
 المراجعة

1.81 0.058 0.87 1.47 

 1.84 0.32 ـــ ـــ المراجعة لجنة أعضاءاستقاللية  4
 Autocorrelation 2.1 اختبار االرتباط الذاتي

 Heteroskedasticity (White Test)0.19 اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي

 Normal-Distributionالطبيعي التوزيع  اختبار
Test:  

ة ـ البيانات موزعأنللتحقق من يتم إجراء هذا االختبار 
، حيث يترتب على التعرف فيما إذا كانت  طبيعياًاًتوزيع
 اختيار  طبيعياًاًـة توزيعـات موزعة أو غير موزعـالبيان

 ومن أجل الفـروض،األسلوب اإلحصائي المالئم الختبار 
 ،المعلمى Jarque-Beraار ـم اختبادـ استخ تمتحقيق ذلك

ول ـ قبورـاً لالختبار المذكــوفقوتكون قاعدة القرار 
ع التوزيع الطبيعي إذا كانت ـيانات تتبالفرض بان الب

سيتم و، %5 أكبر من Jarque-Bera اختبار .Probاحتمال 
عي ـانات من توزيعها الطبيــار مدى اقتراب البيـاختب

 ةــرات الدراسة المتصلـر من متغيــلكل متغي
Continuous Variables  ،حجم لجنة المراجعة،  :وهي

، والخبرة المالية وعدد مرات اجتماع لجنة المراجعة
ة المتغيرات فهي ـ أما بقي،ةـألعضاء لجنة المراجع

 ال تخضع للتوزيع Dummy Variablesمتغيرات وهمية 
اختبار مدى اقتراب ) 1(ويوضح االلجدول ، الطبيعي

نجد من اختبار حيث ، البيانات من توزيعها الطبيعي
Jarque-Bera Test مثل  الدراسة متغيرات بعض  أن :

والخبرة المالية ألعضاء رات اجتماع لجنة المراجعة عدد م
 االحتمال كان حيثتتبع التوزيع الطبيعي  لجنة المراجعة

Prob.أما المتغير المتعلق بحجم لجنة ، %5  أكبر من

 حيث كان المراجعة فال يقترب من التوزيع الطبيعي
سيتم   وللتغلب على هذه المشكلة،%5 أقل من االحتمال
 باستخدام تغير الذي ال يتبع التوزيع الطبيعي هذا المتحويل

قترب من توزيعه ي، بحيث له (Ln)دالة اللوغاريتم الطبيعي 
، وال يوجد حاجة لفحصه أو اختباره مرة أخرى الطبيعي

  .حيث يقترب تلقائيا من التوزيع الطبيعي
 :Multicollinearity Test التداخل الخطي اختبار

ت الدراسة من توزيعها بعد اختبار مدى اقتراب بيانا
اختبار صالحية البيانات الطبيعي، تأتي الخطوة الثانية من 

وهو اختبار التداخل الخطى، حيث سيتم  للتحليل اإلحصائي
 Collinearityمقياس  من خاللفحص التداخل الخطي 

Diagnostics وذلك باحتساب معامل ،Tolerance لكل 
تم إيجاد معامل متغير من المتغيرات المستقلة، ومن ثم ي

(VIF) Variance Inflation Factor حيث يعد هذا 
ومن النموذج مقياساً لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة، 

 لكافة المتغيرات لم VIFيالحظ أن معامل ) 1(االلجدول 
، لذلك يمكن القول بأن نموذج الدراسة )5(يتجاوز الخمسة 

فاالرتباط بين ال يعاني من مشكلة التداخل الخطي، 
وهذا يدل ، المتغيرات غير ذي داللة إحصائية ومنخفض جداً

سير األثر علي المتغير التابع فعلى قوة نموذج الدراسة في ت
                   .وتحديده
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  :Autocorrelation Testاختبار االرتباط الذاتي 
يتم إجراء هذا االختبار للتأكد من عدم وجود مشكلة 

 تي في النموذج وذلك عن طريق استخدام اختباراالرتباط الذا
 Durbin Watson Test ، حيث تظهر المشكلة إذا كانت

يؤثر في صحة مما القيم المتجاورة للمتغيرات مترابطة 
النموذج حيث سيظهر أثر غير حقيقي للمتغيرات المستقلة 
على المتغير التابع بدرجة كبيرة من جراء ذلك االرتباط، 

، حيث تشير )4 - 0(هذا االختبار ما بين وتتراوح قيمة 
إلى وجود ارتباط موجب قوي، ) الصفر(النتيجة القريبة من 
فتشير إلى وجود ارتباط سالب ) 4(من  أما النتيجة القريبة

 -1.5(قوي، أما النتيجة المثلى فهي التي تتراوح مابين 
التي تشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين القيم )  2.5

 D-Wة ـــوقد ظهرت قيمة للمتغيرات، المتجاور
 )2.5 -1.5(حيث تقع ضمن المدى المالئم ) 2.1(المحسوبة 

وبذلك يتضح عدم وجود مشكلة لالرتباط الذاتي 
Autocorrelationتؤثر على صحة نموذج الدراسة .  

عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي  اختبار
:Heteroskedasticity Test    

خطاء العشوائية أحد االفتراضات تباين األيعتبر ثبات 
 باإلضافة إلى أن متوسطها يجب أن الخطى، لالنحدار هامةال

في حال عدم ثبات تباين الخطأ ، أما يكون مساوياً للصفر
العشوائي تستخدم بعض األساليب اإلحصائية للتغلب على 

الذي يتم إجراؤه باستخدام  Whiteمثل اختبار  هذه المشكلة
 نفسه، البرنامجعد اكتشافه من خالل  بE-Views برنامج

وباختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي 
Heteroskedasticityتبين أن إحصائية   لنموذج الدراسة

White من معيار قبول أو  وهى اكبر)0.19( تساوي 
، وهذا يعني أننا نقبل )0.05( رفض الفرض المساوي

ات تباين الفرض بأن نموذج الدراسة يعاني مشكلة عدم ثب
 برنامج ضمن Whiteالخطأ العشوائي، وقد استخدم اختبار 

E-Viewsحيث أن اختبار للتغلب على هذه المشكلة ، 
White ثبات تباين الخطأ يختبر ويكتشف ويعالج عدم
  .E-Views  في نفس الوقت وذلك ضمن برنامج العشوائي

  : الدراسةلمتغيراتالوصفي اإلحصاء : المحور الثاني
م االنتهاء من المرحلة األولى التي تم فيها التأكد بعد أن ت

من صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي، تأتي المرحلة الثانية 
التي يتم فيها وصف تحليلي أولي لمتغيرات الدراسة قبل البدء 

 التاليباختبار فروضها واستخالص نتائجها، ويعرض الجدول 
   .  المتصلةأهم اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 

  
  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة: )2(الجدول 

 اإلحصاء الوصفي 
 المتغيرات المستقلة

 
الوسط 
الحسابي

  الوسيط 
االنحراف 
 المعياري

 
 أصغر
  قيمة

 
أكبر 
قيمة

 4  3   0.12   3  3.1  حجم لجنة المراجعة
اع ـرات اجتمـدد مـع
 ة المراجعةـلجن

 4.3  4  0.05  4  5 

ة ـرة الماليـالخب
 ألعضاء لجنة المراجعة

 0.33   0.31   0.29  0   1  

  :وفيما يلي تحليل للجدول السابق
تم : المراجعةحجم لجنة  المستقل الخاص بمتغير ال-
، المراجعة من خالل عدد أعضاء لجنة  هذا المتغيرقياس

 المراجعة أن متوسط حجم لجنة السابقالحظ من الجدول يو
قيمة أيضا، في حين أن أكبر أصغر أعضاء، وهي ثالثة 

 إدراكو تؤكد هذه النتائج  لجنة تكونت من أربعة أعضاء،
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 ال ينبغي أن تكون كبيرة المراجعةاإلدارة العليا بأن لجنة 
جداً، ألن ذلك سيؤدي إلى أن تكون أقل فعالية في عملية 

 لذلك التزمت الشركات ،التنسيق ومعالجة المشكالت
 بالحد األدنى الذي يجب المصريةة ـة الصناعيـالمساهم

ـر قواعد ومعايية وفقاً لدليل ـم اللجنــتوافره في حج
  .وكمة الشركات في مصرح

بعدد مرات اجتماع لجنة  المستقل الخاص متغير ال-
 في شركات العينة المراجعة تبين أن لجان : سنوياًالمراجعة

هى اقل قيمة  ومتوسط أربع مرات في العامبتجتمع سنوياً 
، وقد كانت أكثر اللجان اجتماعاً خمس مرات في العام، أيضاً

الصناعية المصرية وهذا يدل على أن الشركات المساهمة 
  وردبالحد األدنى لمرات اجتماع لجنة المراجعة الذي تلتزم 

  .وكمة الشركات في مصرـر حقواعد ومعاييدليل في 
ية ألعضاء لجنة الخبرة المالب  المستقل الخاصمتغير ال-

س هذا المتغير من خالل النسبة المئوية ا قيتم : المراجعة 

قسمة عدد األعضاء عن طريق لألعضاء ذوي الخبرة المالية 
 في مجال المحاسبة أو اإلدارة المالية  علمياًالذين يحملون مؤهالً

وتبين ، األعضاءعدد أو العلوم المالية والمصرفية إلى إجمالي 
ء لجان المراجعة الذين لديهم خبرة مالية في أعضامتوسط أن 

، وأن بعض الشركات ال يمتلك أعضاء %33العينة يساوى 
 فيها أي خبرة مالية، وشركات أخرى يمتلك كل المراجعةلجنة 

ة ـشركات المساهم، وهذا يدل أن معظم أعضائها خبرة مالية
وكمة ـر حقواعد ومعاييدليل ب تلتزم المصريةالصناعية 
 فيما يتعلق بضرورة توافر الخبرة المالية  في مصرالشركات

 مما ينعكس على حد أدنى،المراجعة كألحد األعضاء في لجنة 
فهمهم لكيفية إعداد القوائم المالية ورأى مراجع الحسابات 

  .عن هذه القوائم الخارجي
 أهم اإلحصاءات الوصفية التاليالجدول يعرض و

التعبير عنها بالمتغيرات لمتغيرات الدراسة المنفصلة التي تم 
  :Dummy Variables  الوهمية

  
  المنفصلةاإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة : )3(الجدول 

Binomial Test 

 
المشاهدات المتحققة 

)1(  
 

المشاهدات غير 
  )0(المتحققة 

  اإلحصاءات الوصفية
  المتغيرات

 
 العدد

 
  العدد    النسبة

 
  النسبة

 
الوسط 
  الحسابي

راف االنح
  المعياري

 0.43  0.81  %20  8    %80  32  استقاللية أعضاء لجنة المراجعة

  :وفيما يلي تحليل للجدول السابق
 المستقل الخاص باستقاللية أعضاء لجنة متغيرال

عن تم قياس استقاللية أعضاء لجنة المراجعة : المراجعة
  لجنة المراجعة المكونة من أعضاء غير تنفيذيينطريق منح

إذا لم يكن جميع ) صفر(ومنحها القيمة ، )1(بالكامل القيمة 
أن نسبة  السابقالحظ من الجدول ي واألعضاء غير تنفيذيين،

من عينة الدراسة يمتاز أعضاء لجان المراجعة فيها % 80

م، وهذا يدل 2008م إلى 2005باالستقاللية خالل الفترة من 
 تلتزم المصريةة الصناعية ـشركات المساهمأن معظم 

 فيما وكمة الشركات في مصرـر حقواعد ومعاييدليل ب
  . بضرورة توافر االستقاللية العضاء لجنة المراجعةيتعلق

  أهم اإلحصاءات الوصفيةالتاليالجدول كما يعرض 
 التابع الخاص بتقرير مراجع الحسابات متغيرالمتعلقة بال
  :  الخارجي
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  م2008 –م2005اجع الحسابات الخارجي للفترة اإلحصاء الوصفي لتقرير مر: )4(الجدول 

2005   2006   2007  2008 
            السنوات

  
 النسبة العدد  النسبة العدد   النسبة  العدد  النسبة العدد نوع الرأي

 %90  9  %70   7   %80  8   %80    8 رأي نظيف
 %10  1  %30  3  %20  2   %20   2 رأي متحفظ 

 %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  عكسيرأي 
 %0  0  %0  0  %0  0  %0  0 االمتناع عن إبداء الرأي

 %100  10  %100  10  %100   10  %100  10 مجموعال
  

 التابع الخاص متغيريتبين من الجدول السابق والمتعلق بال
بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عبر أربع سنوات امتدت 

من % 80د نسبة قدرها م أنه يوج2008م إلى 2005من 
م 2005شركات العينة حصلت على تقرير نظيف خالل عام 

في % 70م ثم انخفضت هذه النسبة وأصبحت 2006وعام 
م حيث 2008م ثم ارتفعت مرة أخرى في عام 2007عام 

، وبالنسبة للتقارير المتحفظة فقد بلغت %90وصلت إلى 
لى ثم ارتفعت إ% 20م 2006م وعام 2005نسبتها في عام 

م ثم انخفضت مرة أخرى في عام 2007في عام % 30
، أما بالنسبة ألنواع التقارير %10م حيث وصلت إلى 2008

األخرى فلم تتلقى أي شركة من شركات العينـة خالل 
م أي تقرير عكسي كما لم 2008م إلى 2005الفترة من 

  .   يمتنع أي مراجع خارجي عن إبداء رأيه في قوائمها المالية
  : الدراسةاختبار فروض: الثالث المحور

يتناول هذا المحور اختبــار فروض الدراسة عن 
لجان المراجعة في تحسين جودة مساهمة طريق دراسة مدى 

، حيث يتناول  المصريةاألدويةالتقارير المالية في شركات 
العالقة بين عدة متغيرات مستقلة تتمثل في نموذج الدراسة 

المتغير التابع والمتمثل في خصائص لجنة المراجعة وبين 
جودة التقارير المالية والذي تم قياسه من خالل رأي مراجع 

ة من ـوطالما أن العالقة بين مجموع، الحسابات الخارجي
تابع؛ فإن نموذج االنحدار الر ـمتغيالة وـالمتغيرات المستقل

دد، وحيث إن بيانات ـالمالئم هو نموذج االنحدار المتع
 Crossذات طبيعة مقطعية ات ـالدراسة هي بيان
Sectional Data، في تتمثـلة ــة الدراسـعين كما أن 

 Timeة ـة زمنيـر سلسلـرة شركات عبـبيانات عش
Series Dataم2008م إلى  2005وات من ـ خالل السن،  

 Pooledع نموذج ـاسب مـانات لتتنـب البيـترتي لذلك تم
Data Regression ، بع هو متغير أن المتغير التا وبما

 استخدام تم لذلك Dummy Variableوهمي 
تقدير العالقات بين المتغيرات ل  Binary Logitاختبار

  :، وفيما يلي اختبار الفروض E-Viewsباستخدام برنامج 
تحسين جودة  في لجان المراجعةتسهم  :الرئيسيالفرض 

  .التقارير المالية
التي عية وينبثق عن هذا الفرض مجموعة من الفروض الفر

خصائص لجنة المراجعة في رأي ة من تقيس أثر كل خاصي
،  األدوية المصريةمراجع الحسابات الخارجي في شركات

اختبار نموذج الدراسة العام عن طريق الجدول التالي  يظهرو
  :  للمتغيرات المستقلة كما يلي Binary Logit اختبار
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  اختبار نموذج الدراسة العام: )5(الجدول 
  Binary Logit Test 

#
 

 مستقلةمتغيرات الدراسة ال
 Coefficient Z-Statistic  Prob.

 0.043  1.68-  0.271-   المراجعة لجنة استقاللية  1
  0.015   2.3-  3.7-  حجم لجنة المراجعة  2
 0.07  1.3-  2.2-   المراجعةعدد مرات اجتماع لجنة   3
 0.03  3.2-   1.5-  المراجعة الخبرة المالية ألعضاء لجنة  4

  .1.650  هي% 95 المجدولة عند مستوى ثقة Zقيمة  -
تم اكتشاف وجود مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ  -

 ت وعولجHeteroskedasticityالعشوائي في النموذج 
  .Whiteباستخدام اختبار 

  :ويمكن اختبار الفروض الفرعية كما يلي
ير لدرجة استقاللية لجنة  يوجد تأث:ل األوالفرعي الفرض

  .المراجعة على رأي مراجع الحسابات الخارجي
قيمة المعامل الخاص أن لجدول السابق  امن يتبين

-  يسـاوى Coefficientبالمتغيـر المستقـل األول 
مما يعنى أنه كلما زادت استقاللية أعضاء لجنة  ،0.271

ظ المراجعة كلما قل احتمال حصول الشركة على تقرير متحف
وزاد احتمال حصول الشركة على تقرير نظيف مما يعنى 

 من ارتفاع جودة التقارير الماليـة للشركـة، كما يتبين
ه لة ـالمحسوب  Z-Statisticةقيم األول أن ار الفرضـاختب

 المجدولة عند مستوى وهي أكبر من قيمتها1.68-تساوي 
د  االحتمال، وكذلك فإن 1.650التي كانت % 95ثقة  جاء ق
بأنه  مما يعني قبول الفرض ،%4.3 حيث حقق %5قل من أ

تأثير لدرجة استقاللية لجنة المراجعة في رأي مراجع يوجد 
  .الحسابات الخارجي

يوجد تأثير لحجم لجنة المراجعة  :الفرض الفرعي الثاني
  .على رأي مراجع الحسابات الخارجي

قيمة المعامل الخاص  أن لجدول السابق امن يتبين
 ،3.7-  يسـاوى Coefficientر المستقـل الثاني بالمتغيـ

مما يعني أنه زاد حجم لجنة المراجعة كلما قل احتمال 
 وزاد احتمال حصول متحفظحصول الشركة على تقرير 

الشركة على تقرير نظيف مما يعنى ارتفاع جودة التقارير 

 قيمة الثاني أن  اختبار الفرضمن المالية للشركة، كما يتبين
Z-Statistic  وهي أكبر من 2.3-المحسوبة له تساوي

، 1.650التي كانت % 95 المجدولة عند مستوى ثقة قيمتها
د  االحتمالوكذلك فإن   حيث حقق %5جاء أقل من ق

تأثير لحجم لجنة بأنه يوجد  مما يعني قبول الفرض ،1.5%
  .المراجعة على رأي مراجع الحسابات الخارجي

 لعدد مرات اجتماع يوجد تأثير: الثالثالفرض الفرعي 
 .لجنة المراجعة على رأي مراجع الحسابات الخارجي

قيمة المعامل الخاص  أن لجدول السابق امن يتبين
 ،2.2- يسـاوى Coefficientبالمتغيـر المستقـل الثالث 

عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة مما يعنى أنه كلما زاد 
زاد كلما قل احتمال حصول الشركة على تقرير متحفظ و

احتمال حصول الشركة على تقرير نظيف مما يعنى ارتفاع 
 اختبار من جودة التقارير الماليـة للشركة، كما يتبين

المحسوبة له تساوي   Z-Statistic قيمة الثالث أن الفرض
% 95 المجدولة عند مستوى ثقة  من قيمتهاأقلوهي 1.3-

د  االحتمال، وكذلك فإن 1.650التي كانت    منأكبرجاء ق
بأنه يوجد قبول الفرض عدم  مما يعني ،%7 حيث حقق 5%

تأثير لعدد مرات اجتماع لجنة المراجعة على رأي مراجع 
  .الحسابات الخارجي

يوجد تأثير للخبرة المالية : الرابعالفرض الفرعي 
ألعضاء لجنة المراجعة على رأي مراجع الحسابات 

 .الخارجي
ل الخاص قيمة المعامأن لجدول السابق  امن يتبين

 ،1.5- يسـاوى Coefficientبالمتغيـر المستقـل الرابع 
الخبرة المالية ألعضاء لجنة مما يعنى أنه كلما زادت 
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كلما قل احتمال حصول الشركة على تقرير متحفظ المراجعة 
وزاد احتمال حصول الشركة على تقرير نظيف مما يعنى 

 من ارتفاع جودة التقارير الماليـة للشركة، كما يتبين
ة ـالمحسوب  Z-Statistic قيمة الرابع أن ار الفرضـاختب

 المجدولة عند مستوى أكبر من قيمتهاوهى  3.2- له تساوي 
د  االحتمال، وكذلك فإن 1.650التي كانت % 95ثقة  جاء ق

بأنه  مما يعني قبول الفرض ،%3 حيث حقق %5أقل من 
 رأي تأثير للخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة علىيوجد 

  .مراجع الحسابات الخارجي
 مما سبق يتضـح قبـول معظم الفروض الفرعية 
للدراسة حيث تم قبول ثالثة فروض ورفض فرض واحد، 

أن وبالتالي يتحقق الفرض الرئيسي للدراسة والمتمثل في 
  .تحسين جودة التقارير المالية تسهم في لجان المراجعة

  
    :النتائج والتوصيات

  :النتائج
ق حوكمة الشركات العديد من الفوائد عند  تحق-1
 ومنها تحقيق المساءلة والرقابة المحاسبية وتحقيق تطبيقها

اإلفصاح والشفافية والحد من اآلثار السلبية لعملية إدارة 
الشركة، يم الفعال والمستمر ألداء ي التقباإلضافة إلىاألرباح 

خاصة و الكثير من المشكالت كما أنها تساعد على حل
 . الثقة في المعلومات المحاسبيةانمشكالت المالية وفقدال

الدعائم األساسيـة   تعتبـر لجان المراجعـة أحد-2
للحوكمـة لذلك يجب وضع آلية واضحـة ومحددة 
لإلشـراف ولمتابعـة تشكيل هذه اللجان في شركات 

  .المساهمة المصرية

 الشركاتفي  المراجعة لجنة بين التعاون أهمية تأكيد -3
 األمر الخارجي والمراجع الداخلي المراجع من وكل لمساهمةا

 .الشركات هذه على الرقابة فعالية  منيعزز الذي
 أن وجود لجان المراجعة في شركات المساهمة -4

الصناعية المصرية سيؤدى إلى تحسين جودة التقارير 
المالية، حيث يوجد تأثير لكل من درجة استقاللية لجنة 

والخبرة المالية ألعضائها على رأي المراجعة وحجمها 
 .مراجع الحسابات الخارجي

 ال يوجد تأثير لعدد مرات اجتماع لجنة المراجعة -5
على رأي مراجع الحسابات الخارجي في شركات المساهمة 

 .الصناعية المصرية
  :التوصيات

فادة من المزايا المتعددة التي تحققها اإل ضرورة -1
 في الشركاتتطبيقها حوكمة الشركات والتوسع في 

خاص بحوكمة الدليل ال تطويرالمصرية، مع محاولة 
يتفق وظروف البيئة االقتصادية بما الشركات في مصر 

المصرية ويحقق االستفادة القصوى من تطبيق حوكمة 
 .الشركات

 ضرورة توافر الخبرة المالية والمحاسبية لجميع -2
ي في زيادة ، لما لذلك من أثر إيجابأعضاء لجنة المراجعة

 في ممارسة دورها الرقابي المراجعةفاعلية لجان 
  .واإلشرافي

ضرورة االنتظام في إجراء االجتماعات المنفصلة  -3
 والمراجعاإلدارة مجلس  والمراجعةبين كل من لجنة 

  . الداخليوالمراجع الخارجي
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The Role of Audit Committee as a Supportive Tool of Corporate Governance on Enhancing the Quality 
of Financial Reports An Applied Study on Egyptian Pharmaceutical Corporations 

 
Sameh M. Reda Reyad Ahmed 

ABSTRACT 
This study aims at exploring the role of audit committee on enhancing the financial reports in Egypt. This 
was accomplished through reviewing the literature and previous studies related to corporate governance, 
audit committee and financial reports, then analyze the relationship between the characteristics of the audit 
committees at the Pharmaceutical corporations listed in the Egyptian Exchange and the possibility of the 
Company receiving an unqualified auditors' report as a measure of the quality of financial reports.   
The study finds a positive relationship between the independence of the audit committee members, the size 
of the audit committee, and the financial experience of its members on the external auditor's report. On the 
other hand, there was no effect of the numbers of meeting of the audit committee on the quality of the 
financial reports. Finally, the study emphasized the importance of the characteristics that should be 
required in the members of the audit committee and to maintain their independency, and the existence of 
financial and accounting experience in most of the members of the audit committee.  

KEYWORDS:  Corporate Governance, Audit Committee Characteristics, Quality of Financial Reporting. 
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