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دور لجان المراجعة فى حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم 
  لمنشورة فى بيئة األعمال المصريةالمالية ا

              

  مجدى محمد سامى. د
  أستاذ المحاسبة المساعد

   جامعة طنطا–كلية التجارة 
  

إستهدفت الدراسة تحقيق هدف عام وهو دراسة وتحليل دور لجان المراجعـة فـى         
ئة األعمال   حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة فى بي          زيادة فعالية 

  .المصرية
وعرضت الدراسة لألدبيات السابقة فى مجال لجان المراجعة وحوكمة الـشركات،           
والبواعث األساسية لحوكمة الشركات، ودور لجان المراجعة فى زيـادة فعاليـة حوكمـة              

 جودة القوائم المالية المنـشورة فـى بيئـة األعمـال           الشركات، وأثر لجان المراجعة على    
  .المصرية، وأخيراً نتائج وتوصيات الدراسة

ن لجان المراجعة فى بيئة األعمال المصرية لم تحـظ          ألى  إولقد توصلت الدراسة    
  حيـث  باإلهتمام الكاف، سواء من حيث جهود المجامع المهنية وهيئة سوق المال، أو من            

  .التنظيميةالمتطلبات التشريعية و
  

  اإلطار العام للبحث
  :مقدمة 

أفرزت األزمات والمتغيرات اإلقتصادية المعاصرة التى يموج بها العالم كثيـراً مـن             
القضايا والتى باتت موضع إهتمام دولى متنامى ومن أبرز تلك القضايا إنهيار العديـد مـن    

ـ  Enronالشركات العالمية الكبرى وأهمها شركة إنـرون األمريكيـة           ركة ورلـدكوم    وش
WorldCom       عنها من خسارة المساهمين      والتى هزت اإلقتصاد األمريكى بشدة، وما نجم 

 ولم تكن فضيحة هذه الشركات آخر الفضائح، والتى أعقبها تداعيات عديدة فـى              ،إلموالهم
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 أو ضعف آليات الرقابة علـى أنـشطة         ىسوق المال تجلت فى الفساد المحاسبى أو اإلدار       
  .يةالمؤسسات المال

ح علـى   ِل شهدت الساحة الدولية اإلقتصادية بزوغ مفـاهيم إصـطُ         ،ونتيجة لما سبق  
 لمراجعة مـا يعتـرى ضـعف    Corporate Governanceتسميتها بحوكمة الشركات 

  .عتبارها مدخالً معاصراً إلحكام الرقابةإالرقابة فى الشركات، وب
  

  :طبيعة المشكلة والباعث على الدراسة
مة الشركات فى عالم إدارة الشركات من باب الفساد الـذى           لقد ولج مصطلح حوك     

إستشرى فى بعض الشركات الكبرى، إذ أن عمليات الفساد والتى ترتـب عليهـا إنهيـار                
شركات عمالقة كانت من بين أسبابها ضعف آليات الرقابة الحاكمة فـى تلـك الـشركات                

  .والقصور فى تطبيق مفاهيم حوكمة الشركات
 حقيقياً نحو تأصيل وتطبيق الحوكمة للخـروج بـرؤى جديـدة            كل ذلك كان باعثاً   

إلحكام الرقابة ووضع معايير لضبط العمل بدرجة مناسبة من الشفافية والمصداقية تحقـق             
  .اإلطمئنان للمساهمين والمستثمرين وكافة الفئات المعنية بالتقارير والقوائم المالية

حدى آليات حوكمة   إة بإعتبارها   وتركز هذه الدراسة على إبراز دور لجان المراجع       
الشركات وأثر تلك اللجان على جودة المعلومات الواردة بالقوائم المالية المنشورة فى بيئة             

  .األعمال المصرية
على ما سبق فإن السؤال الذى يطرح فى هذا البحث ما هو دور لجـان               وتأسيساً  

القوائم المالية المنشورة فى    المراجعة فى زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرها على جودة          
  ؟بيئة األعمال المصرية

  

  :ـة الدراسأهداف 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام وهو دراسة وتحليل دور لجان المراجعـة              
فى زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنـشورة فـى بيئـة                

  .األعمال المصرية
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  :م من خالل مجموعة األهداف الفرعية التالية ويتحقق هذا الهدف العا
الوقوف على أهم البواعث التى أدت الى زيـادة اإلهتمـام بموضـوع حوكمـة                -١

  .الشركات فى بيئة األعمال المصرية
 . لجان المراجعة فى زيادة فعالية حوكمة الشركاترإبراز دو -٢

دة بالقوائم   المعلومات الوار  تحسين جودة دراسة وتحليل أثر لجان المراجعة على        -٣
 .المالية المنشورة فى بيئة األعمال المصرية

طرح بعض المقترحات والتوصيات للمساهمة فـى اإلرتقـاء بمـستوى جـودة              -٤
 .المعلومات لمواجهة تحديات الفترة القادمة 

  :أهمية الدراسة 
  :تستمد الدراسة أهميتها من عدة جوانب أهمها

عمال المصرية لما لهـا مـن آثـار         حتمية اإلهتمام بحوكمة الشركات فى بيئة األ       -١
إيجابية على جذب مزيد من اإلستثمارات األجنبيـة ودعـم القـدرات التنافـسية              

  .للشركات
إن اإلهتمام بحوكمة الشركات يساعد على توافر بيئة أعمـال تتـسم بالـشفافية               -٢

والمصداقية ويساهم فى زيادة فعالية الرقابة وإحكامها مما يساعد علـى تحقيـق           
 .ه العولمةياإلقتصادى خاصة فى ظل عالم تسيطر علاإلستقرار 

 حيث أن الكتابات فى موضوع حوكمة الـشركات       خصباتطرق هذه الدراسة مجاالً      -٣
 .دةودحفى عالقتها بلجان المراجعة فى بيئة األعمال المصرية ما زالت م

  
  :منهج الدراسة 

  التحليلـى   صفىليها تم اإلعتماد علي المنهج الو     إلتحقيق أهداف الدراسة المشار     
Descriptive Approach حيث يتناول بالدراسة والتحليل أهم الدراسات واإلتجاهات فى 

 المعلومـات   تحسين جـودة   لجان المراجعة وعالقتها بحوكمة الشركات وأثرها على         مجال
  .الواردة بالقوائم المالية للوقوف على خصائص تلك الدراسات ومدى شموليتها
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  :تساؤالت الدراسة 
  -: الرئيسية التالية الثالثتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت   

  :السؤال األول 
   فى بيئة األعمال المصرية؟لجان المراجعةماهية وأهمية   

  :السؤال الثانى 
ما هو دور لجان المراجعة فى زيادة فعالية حوكمة الشركات فى بيئـة األعمـال                 
  المصرية؟

  : السؤال الثالث 
   على جودة القوائم المالية فى بيئة األعمال المصرية؟لجان المراجعةو أثر ما ه  

  
  :حدود الدراسة 

لم يتعرض الباحث لتحليل آثار تكوين اللجان المراجعة فى الوحـدات الحكوميـة،           -١
  .والمنظمات غير الهادفة للربح

تكتفى هذه الدراسة بتناول لجان المراجعة كأحدى آليات الحوكمة، ولن يتعـرض             -٢
 .آلليات أخرى فى هذا المجال

  

  :خطة الدراسة 
  -: التالية بعراأللتحقيق األهداف األساسية للدراسة فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى األقسام 

  .الدراسات السابقة فى مجال لجان المراجعة وحوكمة الشركات:   القسم األول 
  . الشركاتالمنطلقات الفكرية والبواعث األساسية لحوكمة:   القسم الثانى
  .دور لجان المراجعة فى زيادة فعالية حوكمة الشركات:   القسم الثالث

أثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية المنـشورة فـى بيئـة             :   القسم الرابع 
  .األعمال المصرية
  .خالصة ونتائج وتوصيات الدراسة 
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  القسم األول
   الشركاتالدراسات السابقة فى مجال لجان المراجعة وحوكمة

يتناول الباحث فى هذا الجزء من الدراسة إستقراء وتحليل أهم الدراسات السابقة            
فى مجال حوكمة الشركات، وكذلك لجان المراجعة، ودور تلك اللجان فـى جـودة القـوائم             
المالية، وسيعرض الباحث بإيجاز لألهداف الرئيسية لكل دراسة، وأهم النتائج التى توصلت            

 ويود الباحث أن يؤكد على أن الهـدف مـن تنـاول             .لباحث لنتائج كل منها   وتقويم ا  ،إليها
الدراسات السابقة ليس بغرض العرض التاريخى فحسب، إنما بغرض الدراسـة التحليليـة             

  .اإلنتقادية لها بما يخدم موضوع البحث وهدفه
  

  )١( )1987 (Knappدراسة ) ١( 
 قيام لجان المراجعة بدورها فى      تناولت تلك الدراسة العوامل التى تؤثر على مدى         

تحقيق إستقالل المراجع، والحد من ضغوط مجلس اإلدارة عليه، وقد تمت الدراسـة مـن               
  . مفردة من أعضاء لجان المراجعة١٧٠خالل عينة قوامها 

ولقد انتهت تلك الدراسة إلى أن هناك عدة سمات إذا ما توافرت تحقـق للجـان                  
 ومن أهم تلـك الـسمات وجـود         .ى اإلستقالل والحيادية  المراجعة، وكذلك للمراجع الخارج   

أعضاء ذوى خبرة فى مكاتب المراجعة الكبيرة، وجود أعضاء مديرين فى شركات أخـرى              
 الـى   رأكثر من المديرين قليلى الخبرة فى طبيعة العمـل، اإلفتقـا          ) ليست تابعة أو شقيقة   (

كلة، وجود إختالف فى الـرؤى       للشركة وحاجتها إلى إعادة هي     التمويلىالتوازن فى الهيكل    
  .فيما يتعلق بمعايير األداء المهنى

  
  )٢( )1993 (Lawrenceدراسة ) ٢(

عرضت هذه الدراسة لمدخل أكثر شموليه بغية وضع نموذج لقياس فعالية لجـان               
لـشركاء فـى مكاتـب المراجعـة أو         ل إستبانة   ٩٠ وفى هذه الدراسة ثم إرسال       .المراجعة

ية المراجعة، وكذلك مديرى أقسام المراجعة الداخلية والمـديرين         المراجع المسؤل عن عمل   
  .المحليين المرتبطين بعمل لجان المراجعة وذلك فى بيئة الشركات األمريكية
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ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أن فعالية لجان المراجعة ترتبط بثالث مجاالت مـن        
ا يعتمد على أساس تنظيمى،     اإلشراف، وأن هناك ست أبعاد لقوة لجان المراجعة ثالث منه         

  .الشخصيبينما الثالثة األخرى تعتمد على أساس التقدير 
 

  )٣( )1993 (Arnoldدراسة ) ٣(
إستهدفت هذه الدراسة الوقوف على محددات فعالية لجان المراجعة فى الـشركات        

 شـركة، ولقـد ربطـت هـذه         ٣٠٠ قوامها   ةولقد تمت هذه الدراسة على عين     . اإلنجليزية
  . بين فعالية لجان المراجعة ومجموعة من الخصائص والممارساتالدراسة

ولقد أنتهت هذه الدراسة إلى أن فعالية لجان المراجعة تـرتبط بمجموعـة مـن                 
  :الخصائص تم ترتيبها تنازلياً على النحو التالى

التقدير الموضوعى ، اإلستقالل عن اإلدارة ، الفهم الواعى ألغـراض ومـسئوليات لجنـة     
ة، الرئيس القيادى ، تباين خلفيات أعضاء لجنة المراجعة، بـذل الجهـد والعنايـة        المراجع

  .المقبولة، اإللمام بأصول التمويل والمحاسبة والمراجعة
أما فيما يختص بالممارسات التى تساهم فى فعالية لجنة المراجعة فقد تم ترتيبها               

   :تنازلياً على النحو التالى
مة ، اإلعداد الجيد قبل عقـد اإلجتماعـات، ترتيـب           مدى توافر المعلومات المالئ   

اإلتصاالت مع المراجعين الخارجيين والداخليين، إعداد قائمة محددة باألهداف والمسؤوليات          
  .والصالحيات ، وضع معايير موضوعية إلختيار األعضاء، وإستقاللية األعضاء

  
  )٤( )١٩٩٤(دراسة محمد الفيومى ) ٤(

تراح تطبيق فكرة لجنة المراجعة بمصر نظـراً للمنـافع          إستهدفت هذه الدراسة إق     
  .التى تحققت نتيجة تطبيقها على الشركات بالواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا

 تطبيق فكرة لجـان المراجعـة بالـشركات         ولقد توصلت تلك الدراسة إلى حتمية       
سة بعدة توصيات أهمها    بمصر، نظراً للمنافع المتحققة من تشغيل تلك اللجان وأوصت الدرا         

  . بالجهات المعنيةتهااختصاصاتها وعالقإط تشكيلها ووما يتعلق بشر
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  )٥( )1994 ( Joanne& Menonدراسة ) ٥(
إستهدفت هذه الدراسة الوقوف على العالقة بين فعالية لجان المراجعـة وتكـرار               

  .عقد اإلجتماعات الدورية
 إجتماعات لجان المراجعـة يعتبـر       ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تكرار عقد         

  .مؤشر إلعتماد مجلس اإلدارة عليها بصفة أساسية

  
  )٦( )١٩٩٥(دراسة السيد السقا ) ٦(

تناولت الدراسة مشكلة فعالية لجان المراجعة بإعبتارها واحدة من أهم المـشاكل            
لمراجعة المصاحبة لتكوين لجان المراجعة، وإستهدفت الدراسة تقويم حاجة بيئة الرقابة وا          

فى المملكة العربية السعودية، كما إستهدفت الدراسة تطوير مدخل مفاهيمى لقياس وتطوير            
  .فعالية لجان المراجعة فى شركات المساهمة السعودية

ولقد توصلت الدراسة إلى تحديد حاجة بيئة الرقابة والمراجعة فى المملكـة إلـى              
تفادة من تجارب سابقة لبعض الـدول،       معيار اإلس : لجان المراجعة فى ضوء ثالثة معايير       

 مواجهة المشكالت العملية للمراجع، ومعيار الحاجة إلى        علىومعيار مقدرة لجان المراجعة     
إستكمال التطوير المهنى، كما عرضت الدراسة مدخالً مقترحاً لقياس فعالية لجان المراجعة            

  .جعة وفقاً لمعايير المراجعةيربط بين تكوين لجان المراجعة والحاجة إلى إنجاز عملية المرا

  
  )٧() 1996 (Memullenدراسة ) ٧(

تعرضت هذه الدراسة لدور لجان المراجعة فـى زيـادة الدقـة فـى المعلومـات                
  .المنشورة بالقوائم المالية لمجموعتين من الشركات األمريكية

ولقد تمت هذه الدراسة من خالل إجراء مقارنة بين مجمـوعتين مـن الـشركات       
هـا  ب ت والمجموعة الثانية ليـس    ،ة، المجموعة األولى تكونت لديها لجان مراجعة      األمريكي

لجان مراجعة، ولقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات التى لديها لجان مراجعة قد تحقـق               
  :لها ما يلى



  
  
  
  
 .........دور جلان املراجعة ىف حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم  -       جمدى حممد سامى. د

 8 

لم يتم تغيير المراجع الخارجى أو عزله عند حدوث خالف مهنى، كمـا أن هنـاك            
لتصرفات المالية غير القانونية، كما زادت درجة الثقة فى         إنخفاض نسبى فى معدل وقوع ا     

  . أسهمها فى بورصة األوراق الماليةمعلومات القوائم المالية خاصة للشركات المقيدة
  

  )٨() ١٩٩٦(دراسة فايزة يونس ) ٨(

إستهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على ماهية لجان المراجعة، ودراسـة مـدى             
ة تدعم إدارة المراجعـة الداخليـة بـشركات         االوقت الحاضر ألد  حاجة البيئة المصرية فى     

  .المساهمة لزيادة مصداقية القوائم والتقارير المالية بالنسبة للمستفيدين منها
صت الدراسة إلى أن وجود لجان المراجعة بشركات المساهمة المـصرية           ولقد خلُ   

قتدار وما يـستتبعه مـن      إسوف يؤدى إلى مساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه بكفاءة و         
تحسين مركز الشركة المالى، كما أن هناك شبه إجماع آلراء المراجعين الداخليين على أن              
فكرة تشكيل لجان المراجعة بشركات المساهمة سوف يدعم إسـتقالليتهم وزيـادة كفـاءة              

  .وفعالية إدارة المراجعة الداخلية
  

  )٩() ٢٠٠١(دراسة محمد الرملى ) ٩(
 الدراسة الوقوف على الدور المقتـرح للجـان المراجعـة لـدعم             إستهدفت هذه   

المراجعة الخارجية بشركات المساهمة لضمان فعاليتها وكفاءتها، وكذلك دراسة مدى حاجة           
البيئة المصرية فى الوقت الحاضر للجان المراجعة لزيادة وتأكيد مصداقية التقارير والقوائم            

  .المالية لدى المستفيدين 
إلى حاجة بيئة المراجعة فـى مـصر        ) الجانب النظرى ( هذه الدراسة    صتولقد خلُ   

 علـى  السابقة لبعض الدول ومقدرة لجان المراجعة        للجان المراجعة لإلستفادة من التجارب    
م توصياتها والحاجة إلى إستكمال التطوير المهنى فى مهنة         مواجهة المشكالت العملية ودع   

  .المراجعة بها
ة الميدانية، فقد أثبتت أن لجان المراجعة تساعد على توفير          أما فيما يتعلق بالدراس   

ـ            ع الثقة والمصداقية في البيانات والمعلومات المقدمة لألطراف المستفيدة من تقرير المراج
  .دائهم، ومن ثم زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعةالخارجى، مما يساعد على ترشيد أ
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  )١٠() ٢٠٠١(دراسة عماد الدين عساف ) ١٠(
إستهدفت هذه الدراسة وضع إطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة فـى بيئـة                

بما يحقق مصداقية معلومـات     ك من خالل مدخل التكوين المقترح و      األعمال المصرية، وذل  
  .التقارير والقوائم المالية السنوية والدفترية

ـ                  ان ولقد توصل الباحث فى هذه الدراسة إلى صياغة إطـار مقتـرح لتكـوين لج
  :المراجعة الفعالة، ويرتكز هذا اإلطار المقترح على عدة محاور هى

طبيعة عمل اللجنة، المتطلبات التشريعية والتنظيمية ، فعاليـة اللجنـة ، مهـام اللجنـة ،              
  .المخصصات المالية ألعضاء اللجنة، كيفية صياغة تقرير اللجنة السنوى أو الفترى

  

  )١١( )2002 ( Jean& Jennyدراسة ) ١١(
لـى حالتـان إفتراضـيتان    إ Jenny & Jeanعرضت هذه الدراسة التى قام بها   

التقـارير  إلختبار وجهة نظر المراجعين والمديرين فى مدى تأثير الحوكمة علـى جـودة              
  .والقوائم المالية وذلك بالتطبيق على سنغافورة

  :وقد أسفرت نتائج تلك الدراسة على مايلى  
اء المراجعين والمديرين على أن هناك ثالثة عوامل        فى الحالة األولى، تمخضت آر      

مدى فعالية لجان المراجعـة، جـودة إدارة        : تؤثر فى جودة التقارير والقوائم المالية وهى      
  .المراجعة الداخلية، ومدى اإللتزام بتطبيق قانون مزاولة المهنة

أن معدل  : أما الحالة الثانية ، فقد أسفرت آراء المراجعين والمديرين على ما يلى             
 كذلك اإلستعانة بخبـراء  و، )Audit Partner rotation(تغيير المراجع الشريك دوران 

) Outsourcing of internal audit services(خارجيين فى مجال المراجعة الداخلية 
  .يؤثر على جودة التقارير والقوائم المالية

  
  )١٢( )2005 ( Willian& Ianدراسة ) ١٢(

 Blue Ribbonراسـة إلـى أن هنـاك مقتـرح مـن لجنـة       خَلُصت هـذه الد   

Committee             بشأن زيادة كفاءة لجان المراجعة، ومن أهم مالمح هذا المقترح التوصـل 
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إلى عشرة توصيات منها توصية تختص بتحسين جودة التقارير والقوائم المالية، وقد القى             
الً إلى مهام ومسئوليات لجـان      إال أن هذا التقرير لم يتطرق تفصي      . هذا المقترح قبوالً عاماً   

  .المراجعة
 

  )١٣() ٢٠٠٧( et al Keung.دراسة ) ١٣(
ة الـشركات،   ى توضيح دور لجان المراجعة فى تفعيل حوكم       سعت هذه الدراسة ال   

حل ما يعتريها ل مساعدة االدارة فى عة واثره الفاعلجلى للجان المرامع ابراز الدور المفص
  .ى من الحياد واألستقالليةقء لجان المراجعة بسياج وامن مشاكل، شريطة أن يتمتع أعضا

وخَلُصت الدراسة الى أن لجنة المراجعة تساهم بدورا محوريا فى تفعيل حوكمـة             
  .تعتريهاالشركات، ومواجهة المخاطر التى 

  

  )١٤() ٧٢٠٠(et alLarry  . دراسة ) ١٤(
ات، وعالقتهـا   استهدفت هذه الدراسة بيان دور لجان المراجعة فى حوكمة الشرك         

آليات الحوكمة األخرى ومنها المراجعة الداخلية وعالقـة المراجـع الـداخلى            بكآلية هامة   
نة المراجعة، وكذا مراقب الحسابات وعالقاته بلجنة المراجعة، مع التركيز على أهميـة             جبل

  .تدفق المعلومات بينهم
فعيـل حوكمـة     للجنة المراجعة فى ت    المهمولقد أكدت الدراسة على أهمية الدور       

  .الشركات، مع التركيز على معايير اختيار أعضاء اللجنة وضوابط عملها

  
 )5١() ٢٠٠٩(Julie & Peterدراسة) 15(

أستهدفت هذه الدراسة استقصاء العالقة بين وجود لجان المراجعة والتحـسن فـى                    
 األجبارية للجان    األسترالية وذلك قبل تطبيق المتطلبات     منظماتة لعينة من ال   ظمربحية المن 

 وأظهرت النتائج ان وجود لجان المراجعة يحـد مـن التالعـب فـى          ٢٠٠٣المراجعة فى   
  .األرباح
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)١٦ ( . alt eLisa )١٦() ٢٠٠٩(  

تركز الهدف الرئيسى لهذه الدراسة فى اختبار العالقة بين وجـود لجنـة مراجعـة                      
اختبرت العوامـل المـؤثرة فـى        كما   .محايدة فى المنشأة و احتمالية غش القوائم المالية       

  .احتمالية غش القوائم المالية بخالف استقاللية لجنةالمراجعة
      وخَلُصت الدراسة الى أن وجود لجنة مراجعة مستقلة ال يمنع غش القـوائم الماليـة               

) ١كما اشارت النتائج الى ان احتمالية غش القوائم المالية يرتبط عكسيا بكل مـن               . نهائيا
  عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة، ) ٢اللية لجنة المراجعة، استق

األسـتمرارية ونمـو   فرص ) ٢ة، ظمحجم المن) ١ويرتبط طرديا مع   . هيكل رأس المال  ) ٣
  .ةالمنظم

  
  )17() ٢٠٠٩(  Beng دراسة) 7١(

واتخـاذ األجـراءات    أستهدفت الدراسة اختبار العالقة بين فعالية لجان المراجعـة                   
و ابرزت النتائج أن استقاللية لجان المراجعة       . الرقابة الداخلية ححة العاجلة فى نظام     المص

واتخاذ األجراءات  ة على   بط  ارتباطا طرديا مع قدرة المنظم      وموضوعية مجلس االدارة ترت   
  .المصححة العاجلة فى نظام الرقابة الداخلية

    

   :تقويم الباحث لنتائج الدراسات السابقة 
  يعلى الدراسات السابقة أنها تناولـت بعـض زوايـا لجـان المراجعـة أو            ظ  الح

الحوكمة، ولقد أنتهى الباحث ببعض المالحظات على تلك الدراسات يوجزها الباحـث فيمـا            
  :يلى

 إلى أهم العوامل التى تؤثر على حياد أو إستقالل لجـان            knappأشارت دراسة    -١
لك الدراسة أنها قصرت حيـاد      ويالحظ على ت  . المراجعة وكذلك المراجع الخارجى   

 .وإستقالل لجان المراجعة على عدد محدود من المتغيرات
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 تركز على أبعاد القوة المرتبطة بفعالية لجان المراجعـة          Lawrenceأن دراسة    -٢
 لتنظيمي، ومنها ما يـرتبط بالتقـدير      وهى ستة عوامل منها ما يرتبط باألساس ا       

 .الشخصى

 

ت فعالية لجـان المراجعـة فـى الـشركات           أهم محددا  Arnoldتناولت دراسة    -٣
نجليزية، وقد تم تقسيمها إلى محددات ترتبط بخصائص فعالية لجان المراجعة،           اإل

ويرى الباحث  . ثم مجموعة من الممارسات التى تساهم فى فعالية لجان المراجعة         
أن هذه الممارسات تختلف من بيئة إلى أخرى، لذلك يتعين مراعـاة ذلـك عنـد                

 .وممارسات تلك اللجان فى البيئة المصريةدراسة مهام 

 

شارة إليه  تناولت دراسة الفيومى جوانب هامة فى لجان المراجعة، ومما يجدر اإل           -٤
لى أهمية لجان المراجعة وتشكيلها، كما أوصـت بعـدة          إأن تلك الدراسة تطرقت     

 .توصيات تم تطبيق بعضها فى البيئة المصرية

 

قة بين فعالية لجان المراجعة ودورية  العالMenon & Joanneتناولت دراسة  -٥
عقد إجتماعاتها، وخلصت إلى أن عقد اإلجتماعات الدورية يعتبر مؤشر جيد على            

ويرى الباحث أن هذه الدراسة تناولت زاوية واحدة فقط مـن           . فعالية تلك اللجان  
 .زوايا فعالية لجان المراجعة

 

جان المراجعة، وعلى الـرغم     عرضت دراسة السقا مدخالًَ مقترحاًَ لقياس فعالية ل        -٦
من أن مجال تطبيق هذه الدراسة على بيئة المراجعـة فـى المملكـة العربيـة                
السعودية، إال أنها ألقت الضوء على جوانب كثيرة فى لجان المراجعـة، يمكـن              

 .اإلسترشاد بها للعمل بموجبها فى بيئة المراجعة المصرية

 

 ولقـد  ،المراجعة فـى الـشركات   الدور الفعال للجان   Menullerتناولت دراسة    -٧
أتضح جلياً أهمية دورها خاصة فى زيادة درجة الثقة والمصداقية فى المعلومات            

 .المنشورة بالقوائم المالية للشركات المقيدة أسهمها فى بورصة األوراق المالية
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أبرزت دراسة فايزه يونس بوضوح دور لجان المراجعـة فـى دعـم إسـتقالل                -٨
 .من خالل عينة مختارة لشركات المساهمة فى مصرالمراجع الداخلى وذلك 

 

صت دراسة الرملى إلى أن إنشاء لجان المراجعة يستهدف زيـادة مـصداقية             خلُ -٩
وأن البيئـة المـصرية   .  القوائم والتقارير المالية التى تعقدها اإلدارة للمساهمين     

 تحـدد   اللجان، إال أن األمر يتطلب ضرورة اإلعتماد على الئحة    لتلكبحاجة ماسة   
 .أهداف وصالحيات وسلطات ومسئوليات تلك اللجان

 

يرى الباحث أن هذا اإلطار المقترح لدراسة عساف لم تتوافر فيه كافة المقومـات                -١٠
الالزمة ألداء عمل لجان المراجعة بالبيئة المصرية، وأن هذا اإلطار بحاجة إلى عدة             

فـى بيئـة األعمـال      مقومات أساسية أخرى للوفاء بأهداف ومهام لجان المراجعة         
 .المصرية

 

 إلى أن جودة التقارير والقـوائم الماليـة تتـأثر    Jenny & Jeanخلُصت دراسة  -١١
مدى فعالية لجان المراجعة، جودة إدارة المراجعة الداخليـة،         : بخمسة عوامل هى    

مدى اإللتزام بتطبيق قانون مزاولة المهنة، معدل دوران تغيير المراجـع الـشريك،            
 .ن فى مجال المراجعة الداخليةيراء خارجيواإلستعانة بخب

 

  ومن رأى الباحث أن هذه الدراسة قد أشارت إلـى اآلليـات الجوهريـة لحوكمـة                     
  .الشركات والتى من شأنها أن تؤدى إلى تحسين جودة التقارير والقوائم المالية

  
 إلى عشر Blue Ribbon Committee يرى الباحث أنه بالرغم من توصل لجنة  -١٢

صيات فى محاولة لرفع كفاءة لجان المراجعة، إال أنها لم توضح تفـصيالًَ مهـام               تو
د بها فى مجال عمل تلك اللجانسترشَومسئوليات لجان المراجعة بحيث ي. 

  
 الى أن لجنة المراجعة تساهم بدورا محوريا فـى   .Keung et al دراسة  خلُصت -١٣

  .هاتفعيل حوكمة الشركات، ومواجهة المخاطر التى تعتري
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للجنة المراجعة فـى تفعيـل    على أهمية الدور المهم . Larry et al أكدت دراسة  -١٤
 .حوكمة الشركات، مع التركيز على معايير اختيار أعضاء اللجنة وضوابط عملها

  
 الى أن لجان المراجعة تحد مـن التالعـب فـى    Peter& Julie توصلت دراسة  -١٥

 .األرباح

  
ت الى أن وجود لجنة مراجعة مستقلة ال يمنع  فقد خلُص  .Lisa et alأما دراسة   -١٦

أسـتقاللية  : الغش فى القوائم المالية نهائيا، ولكنه يرتبط عكسيا بعده عوامل أهمها          
 .لجنة المراجعة، عدد مرات أنعقاد لجنة المراجعة، هيكل رأس المال

  
 ان أستقاللية لجان المراجعة وموضوعية مجلس االدارة  الى Beng دراسةانتهت   -١٧

تبط ارتباطا طرديا مع قدرة المنظمة على اتخاذ اجراءات مـصححة فـى نظـام               ير
  .الرقابة الداخلية

  
    في ضوء ما سبق، سوف يركز الباحث بصفة أساسية على أهمية لجـان المراجعـة               
كآلية هامة من آليات حوكمة الشركات ودورها الفاعل في إحكام حلقات الرقابة وضـبط              

 للشركات، مع إبراز دور لجان المراجعة في تحـسين جـودة            األداء، وتحقيق مزايا جمة   
  .   التقارير والقوائم المالية في بيئة األعمال المصرية
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  القسم الثانى
  المنطلقات الفكرية والبواعث األساسية لحوكمة الشركات

  
 أو الحكمانيـة    أويطرح هذا القسم سؤاالً جوهرياً حول ماهية حوكمة الـشركات             

 ، وما هى البواعـث   Corporate Governance) ورد بقاموس الموردكما ( لحاكمة ا
، ودورها فى مجال التغييـر  ختصاصاتهاإوعلى حوكمة الشركات، وكذلك مبادئها ومعاييرها      

  .واإلصالح فى الشركات
يمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها تطبيق ممارسـة سـلطات اإلدارة الرشـيدة             

كات إلى القوانين والمعايير التى تحدد العالقة بـين         بالشركات، ويشير مفهوم حوكمة الشر    
، وأصـحاب   Shareholders، وحملة األسـهم     Managementإدارة الشركة من ناحية     

  )١٨(.Stakeholdersالمصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة 
، Process وعمليـة  State of Affaireويضيف آخر بأن الحوكمة هى حالـة    

نها فى الوقت نفسه مزيج من هذا وذاك، وهى         إ، كما   Streemار   ، وتي  Attitude تجاهإو
حكم الحركـة، ويـضبط     ينها نظام مناعة وحماية وتفعيل، نظام       إعامل صحة وحيوية، كما     

، ويحمى ويؤمن سالمة كافة التصرفات، ونزاهة السلوكيات داخل الشركات، ويضع           تجاهاإل
  .)١٩(من أجلها سياج أمان، وحاجز حماية فعال 

الحالة التى من خاللها يتم إدارة المـوارد        "ف البنك الدولى الحوكمة بأنها      رِعا ي كم  
  .)٢٠(" جتمع بهدف التنميةماإلقتصادية واإلجتماعية لل

ممارسـة  " فيرى أن الحوكمـة هـى        UNDPأما برنامج األمم المتحدة اإلنمائى      
  .)٢١("ى كافة مستوياتهالسلطات االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شئون المجتمع عل

فيعرفها تحديداً  ) OECD (األوروبيةقتصادية  أما التعريف الصادر من المنظمة اإل       
حوكمة الشركات هى مجموعة العالقات بين الشركة، ومجلـس اإلدارة، والمـالك،            "بالتالى  

ام وكل األطراف التى لها عالقة مع الشركة، وهى األسلوب الذى يوفر الهيكل، أو اإلطار الع              
الذى يتم من خالله تحديد وتحقيق أهداف الـشركة، ومراقبـة األداء، والنتـائج، وصـوالً      
لألسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة، والذى من خالله يتم تقـديم الحـوافز الالزمـة               
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، ومساهميهالمجلس اإلدارة فى سعيه لتحقيق األهداف الموضوعة لخدمة مصالح الشركة،           
  .)٢٢(يدة إلستخدام موارد الشركة بكفاءة وتسهيل المراقبة الج

عتبارهـا  إوفى تعريف آخر صدر عن ندوة دور المحاسب فى الحوكمة عرفهـا ب              
مجموعة القوانين والقواعد والمعايير المحددة للعالقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة            

  .)٢٣(أسهمها وأصحاب المصالح من ناحية أخرى 
 التعريفات السابقة للحوكمة تتضمن العديد من الجوانب        وتأسيساً على ما تقدم فإن      

  :أهمها
تعنى الحوكمة بوضع الضوابط والقيود التى تتضمن الحكم والـسيطرة علـى             -

األمور من خالل وضع مجموعة من المعايير والمقاييس العادلة التـى يمكـن     
  .اإلرتكاز عليها

حية، وحملة األسـهم    أن الحوكمة تعنى إحكام العالقة بين إدارة الشركة من نا          -
 .وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى

تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم ثـرواتهم بـشكل             -
 .عادل، وكذلك دعم ومساندة مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة

ل ويرى الباحث أن الحوكمة هى الممارسة الرشيدة لـسلطات اإلدارة مـن خـال             
اإلرتكاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التى تحدد العالقة بين إدارة الـشركة             
من ناحية، وحملة أسهمها وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة مـن ناحيـة              

  .أخرى
 جيـداً للقـوانين واللـوائح       اًأعـداد ن حوكمة الشركات تتطلب     أكما يرى الباحث    

  .عين أن تنتهجها الشركات لتحقيق األهداف المطلوبة منهاواإلجراءات التى يت

    
  :البواعث األساسية لحوكمة الشركات

  الوكالـة  أدى إنفصال ملكية الشركة عن إدارتها إلى ظهور ما يسمى بمـشكلة المؤسـسة             
Agency Problem بتعارض مصالح المديرين التنفيذيين مـع طموحـات    ، والتى تعنى

 سلطاتهم الواسعة الممنوحة لهم فى تحقيـق عوائـد          ض المديرين المساهمين، إذ إستغل بع   
  .خاصة بهم والقيام بأعمال غير أخالقية ومتنافية مع األسس القانونية
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كما باتت الحاجة ماسة إلعادة الثقة والمصداقية ألسواق المال، وتنشيط اإلستثمارات، لمـا             
  .هتمثله من مطمح أساسى تسعى دول العالم لتحقيق

لى بزوع مفاهيم ومـصطلحات     إى إنهيار وإفالس بعض الشركات العالمية       دأكذلك    
وهذا حـدا  . جديدة، بهدف السيطرة على تلك التأثيرات، وكذلك لتفادى حدوثها فى المستقبل      

.  تلـك التـأثيرات    بتكييف الفكر وإعمال التفكير للخروج برؤى جديدة للتخفيف من وطـأة          
لح على تـسميتها  طُ والتى إصCorporate Governanceوكانت النتيجة ظهور مفاهيم 

  .بحوكمة الشركات
لقد تميزت الحوكمة فى العقود األخيرة من القرن الماضى على قدر كبير من األهمية للدول               

ن األمر أصبح أكثـر  أسواء المتقدمة أو النامية على حد سواء لتحقيق التنمية الشاملة، إال   
 .يجة للتحديات العالمية واإلقليمية والمحليةإلحاحاًَ على الدول النامية بشكل خاص نت

  

  ):OECD(مبادئ الحوكمة التى أصدرتها منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية 
تغطى مبادئ منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية فى مجال الحوكمة خمسة مجاالت رئيسية،     

، وتترك األمـور    وهذه المبادئ ليست ملزمة، ولكنها بمثابة مؤشرات يمكن اإلسترشاد بها         
لكل دولة لإلختيار من بينها وفقا لظروفها اإلقتصادية واإلجتماعية الخاصة، وبما يتناسـب             

حماية حقوق المساهمين، المعاملة المتكافئة للمـساهمين، دور        : معها، وأهم تلك المبادئ     
أصحاب المصالح فى أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالـشركات، اإلفـصاح والـشفافية ،         

  .)٢٤(ئوليات مجلس اإلدارة مس
  )٢٥(: بحيث تحقق األهداف التالية) OECD(لقد تم صياغة مبادئ منظمة   

تنمية الوعى نحو التطبيق األمثل لمبادئ حوكمة الشركات، وتوفير إطار مفاهيمي           
وتطبيقى لضمان فعالية حوكمة الشركات، والفهم الواعى للعالقات المترابطة بين حوكمـة            

  . المالىستقراراإلو اإلقتصادى وتحقيق الشركات والنم
ويرى الباحث أن هناك عدة مجاالت أساسية تغطى مبادئ حوكمة الشركات أهمها            

 بحقوق حملة األسهم، المعاملة العادلـة للمـساهمين، دور وحقـوق الـشركات            هتماماإل: 
ات األساسيين فى تفعيل قواعد حوكمة الشركات، اإلفصاح والشفافية، دعـم دور ومـسئولي      

  .أعضاء مجلس اإلدارة
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 يمكن القول بأن أهمية حوكمة الشركات تكمن فى كونها عملية ضـرورية             وأخيراً
 خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور الجمعيات العامـة لحملـة           ألهدافهالضمان تحقيق الشركات    

 بمسئولياتهم، وممارسة دورهم الرقابى على أداء الشركات، وعلـى أداء           ضطالعلإلاألسهم  
إلدارة والمديرين التنفيذيين فى هذه الشركات، وبما يـؤدى إلـى حمايـة حقـوق               مجلس ا 

  .أصحاب المصالح واألطراف المرتبطة بالشركة
  : بالجوانب التالية ختصاصهاإوتستمد الحوكمة أهميتها من 

تحقيق الحياد واإلستقالل لكافة العاملين فى الشركات سـواء علـى مـستوى              -
  .فيذيين والعاملين بهامجلس اإلدارة والمديرين التن

لي أدنى قدر ممكن، واإلعتماد على الضوابط الوقائية التى تمنع          إتقليل اإلخطاء    -
 .حدوث األخطاء ، ومن ثم تحاشى تكاليف حدوثها

ضمان اإلستفادة القصوى من نظم الرقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالـضبط        -
 .الداخلى وخفض اإلنفاق

لحسابات الخارجيين ، خاصة وأنهـم علـى درجـة          التأكد من مثالية مراجعى ا     -
ى ضغوط من جانب مجلس     أعالية من الحياد واإلستقالل، وضمان عدم تأثرهم ب       

 .إدارة الشركة، أو من جانب المديرين التنفيذيين العاملين بها

إذ أن   . نـسبياً ولعل التجربة المصرية فى مجال حوكمة الشركات حديثة العهـد           
 ويمكن القول بأن بيئة األعمال      ثة،الت تخطو خطوات حثي   أسواق راس المال ما ز    
الضوابط التى تعتبر بمثابـة محـاور أساسـية    و القوانينالمصرية بها العديد من   

  -: لحوكمة الشركات أهمهاكآلياتيعتمد عليها 
    د بمثابة ضوابط إستر     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩قانون رقملمجلس  شادية والذى يع 

  .خرىاإلدارة وعالقته باألطراف األ
    عرف بقانون سوق المال والـذى يهـتم     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥قانون رقموالذى ي 

 .و السنويةأبصفة أساسية بالقوائم المالية سواء الدورية 

    حيث يعرض لمجموعـة     ستثمارباإل والذى يعنى    ١٩٩٧ لسنة   ٨قانون رقم ،
 .ستثماراإلمن الحوافز لتشجيع 

  قطاع األعمال (١٩٩١ لسنة ٢٠٣قانون رقم.( 

 ٢٠٠٠ لسنة ٩٣ون رقم قان.  
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  القسم الثالث
  دور لجان المراجعة فى زيادة فعالية حوكمة الشركات

    
 من المفاهيم الحديثة التـى تحظـى   Audit Committeeتعتبر لجان المراجعة 

بإهتمام العديد من الدول مثل الواليات المتحدة األمريكيـة، وكنـدا، والمملكـة المتحـدة،               
، كما توصى العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظراً للدور          وأستراليا وغيرها من الدول   

 لحملـة األسـهم والتأكـد مـن         واإلفصاحالذى تقوم به فى مراقبة عمليات التقرير المالى         
مصداقيتها، وكذلك فى تدعيم إستقالل عملية المراجعة ، األمر الذى حدا ببعض الدول إلـى               

  .ركات المساهمة العاملة بهاإصدار التشريعات الملزمة لوجودها داخل ش
اقية وموثوقيـة  دلقد طرحت فكرة إنشاء وتكوين لجان المراجعة بغرض زيادة مص       

 وكـذلك لمـساندة اإلدارة   )٢٦(القوائم المالية التى تعدها اإلدارة للمساهمين والمـستثمرين        
مراجع الداخلى،  العليا للقيام بمهامها المنوط القيام بها بكفاءة وفعالية، ولتدعيم إستقاللية ال          

 أداء نظام الرقابة الداخلية، وما      تحسين جودة الً عن   ضوحماية حيادية المراجع الخارجى، ف    
  .)٢٧(يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة

يلها وتحديد مسئولياتها   ككما حظى موضوع لجان المراجعة من حيث أهميتها وتش        
ية والهيئات التـشريعية والهيئـات المنظمـة        وواجباتها بإهتمام العديد من المنظمات المهن     
المعهـد األمريكـى للمحاسـبين القـانونيين        : لسوق األوراق المالية بالدول المتقدمة مثل     

)AICPA (     فى القوائم المالية     غش، اللجنة القومية للحد من ال )NCFF(     هيئـة تـداول ،
، )CICA(ونيين  د الكنـدى للمحاسـبين القـان      ــ، المعه )SEC(األوراق المالية بأمريكا    

وغيرهم ، كما شـاركت  ) IIA- UK&USA(ومعهد المراجعين الداخليين بإنجلترا وأمريكا
 من الباحثين والكتاب فى الفكر المحاسبى فى هذا المجال فـى الـسنوات              )٢٨(جهود العديد   

األخيرة، خاصة دراسة دورها وتحديد معايير ألدائها فى تدعيم إستقالل وظيفـة المراجعـة          
تحسين جودتها، بإعتبار أن لجان المراجعة تعتبر قنـاة إتـصال بـين             وظة عليها   والمحاف

اإلدارة والمراجعين، األمر الذى يؤدى فى النهاية الى توفير أو زيادة فرص إحتمال تنفيـذ               
إدارة المنظمة لإلقتراحات المالئمة التى يقدمها المراجع وما يستتبعه ذلك من تحسين جودة             

  .األداء المهنى
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من العينة المختارة   % ٥١ توصل إلى أن     )٢٩( Johnدراسة ميدانية قام بها     وفى  
من العينـة المختـارة مـن       % ٣٢من المديرين التنفيذيين بالواليات المتحدة األمريكية، و        

ال للجان المراجعة فى تـدعيم      عالمديرين التنفيذيين بدول أوروبا أكدوا على أهمية الدور الف        
  .سلوك المديرين التنفيذيين
ضطالع  أنه يتعين على لجان المراجعة اإل)٣٠( Larry & Dickويضيف كل من 

 .بمهام اإلشراف على عمليات المراجعة الخارجية فضالً عن المراجعة الداخلية 

وخالصة ما تقدم، إن تكوين لجان المراجعة فى الواليات المتحدة األمريكيـة، قـد      
ف الثقة فى النظام الرقابى فى شركات        أدت الى ضع   شاكل أو م  رجاء لمراجعة جوانب قصو   

المساهمة بسبب نقص مصداقية القوائم المالية والشك المهنـى فـى اسـتقالل المراجـع               
 . ظهور حاالت اإلفالس والفشل المالى فى هذه الدولهالخارجى ، األمر الذى نتج عن

ويتعين تكوين لجان المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيـذيين ممـن             
   )٣١(: تعون بالكفاءة والخبرة على أن تختص بما يلى يتم

يم اإلجـراءات   وفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من فعاليتها، تق        
لـسياسات المحاسـبية    اإلدارية للتأكد من اإللتزام بالقواعد والقوانين ، فحص ومراجعـة ا          

 الفعلية والتقديرية ، فحـص وتقـويم       المطبقة واإلجراءات المتبعة فى إعداد القوائم المالية      
قتراح تعينيه وتحديـد    إأعمال المراجعة الداخلية ، فحص وتقويم أعمال المراجع الخارجى و         

ستجابه إدارة الشركة لمالحظات وتوصيات مراجع الحسابات الخـارجى         إأتعابه التحقق من    
  .وهيئة سوق المال

اصة بقيام المراجع الخارجى    ، والخ ) ٦٠(ولقد أشارت نشرة معايير المراجعة رقم       
بتوصيل المعلومات عن هيكل الرقابة الداخلية، والتى الحظها خالل عملية المراجعة، وكذلك            

، والخاصة بإتصال المراجع الخارجى مع لجنة المراجعـة         )٦١(نشرة معايير المراجعة رقم     
  .الى طبيعة العالقة التى تحكم عمل المراجع الخارجى بلجنة المراجعة

  

  NO  SAS)60(نشرة معايير المراجعة :  أوال
لقد نالت مشكلة كيفية توصيل المعلومات الخاصة بهيكل الرقابة الداخلية إهتمـام              

 SAS No (60)نشرة معايير المراجعة ) ASB(صدر مجلس معايير المراجعة أكبير، حيث 
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خلية، والتى تسرى   والتى تتناول األمور المتعلقة بنقل المعلومات الخاصة بهيكل الرقابة الدا         
، ويالحظ أن هذه ١٩٨٩ المالية إعتباراً من أول يناير       القوائمعلى المراجعات التى تتم على      

   )٣٢(النشرة 
التقرير عن أوجه الضعف الجوهريـة فـى هيكـل الرقابـة الداخليـة،              ألزمت   -١

  .Reportable Conditionsوالمعروفة بـ 
ر العديد من اإلهتمامـات التـى       فرضت صياغة جديدة للتقرير ، تأخذ فى اإلعتبا        -٢

 .طرحت من خالل مستخدمى التقرير

إلى أنه يتوجب على المراجع الخارجى      ) ٦٠(ولقد أشارت نشرة معايير المراجعة رقم       
اإلتصال بلجنة المراجعة لنقل المعلومات التى توصل إليها خالل قيامه بعمليـة المراجعـة              

  .والمتعلقة بأمور يجب التقرير عنها
  :األمور التى يجب التقرير عنها كما يلى) ٦٠(ددت النشرة رقم وكذلك ح  

 التى تثير إنتباه المراجع الخارجى، والتى يرى ضرورة إبالغها          Mattersاألمور  
إلى لجنة المراجعة، وذلك ألن هذه األمور تمثل نقاط ضعف جوهرية في تصميم أو تـشغيل         

بشكل سلبى على قـدرة المنظمـة علـى     من الممكن أن تؤثر وأنهاهيكل الرقابة الداخلية،  
تفقـه مـع   تسجيل ومعالجة وتلخيص البيانات المالية، والتقرير عنها بصورة متوازنـة وم        

  .تأكيدات اإلدارة بشأن إعداد القوائم المالية
والصادر عن المعهد المصرى ) ٤٠٠(هذا وقد أشار معيار المراجعة المصرى رقم       

أنه يجب على المراجع أن يبلغ اإلدارة علـى         ) ٤٩(م  للمحاسبين والمراجعين فى الفقرة رق    
المستوى المناسب من المسئولية، وفى الوقت المناسب، بنواحى الـضعف الهامـة التـى              

 بعمليـة    المراقبة الداخلية كنتيجة لقيامه    كتشفها فى تصميم وتنفيذ النظام المحاسبى ونظام      إ
  .)٣٣(المراجعة

عيار يتفق إلى حد كبير مع نـشرة معـايير    ليه هذا الم  إويعتقد الباحث أن ما ذهب      
  ).٦٠(المراجعة رقم 
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   SAS No)61(نشرة معايير المراجعة : ثانيا 
 SAS No (61)نشرة معايير المراجعـة  ) ASB(أصدر مجلس معايير المراجعة   
   Communication with Audit Committeeاألتصال بلجان المراجعـة   بخصوص

 المعلومـات   بـشأن  بين المراجع الخارجى ، ولجنة المراجعـة         والتى تنظم عملية اإلتصال   
  .)٣٤(األخرى التى يتعين على المراجع الخارجى إبالغها إلى لجنة المراجعة

وقد أدت هذه النشرة الى توسيع نطاق مسئولية المراجع الخارجى، بحيث تضمن            
ائفها، وضمان قيامها   ضطالع بوظ قيام المراجع بتوفير المعلومات الكافية للجنة المراجعة لإل       

  .بواجباتها ، والوفاء بمسئولياتها اإلشرافية على عملية التقرير واإلفصاح

  
  دليل عمل لجان المراجعة: ثالثا 
ع لوزارة االستثمار المصرية، صدر دليل قواعد الحوكمة عن مجلس المديرين التاب      
هامها، والحد األدنى لعدد د قواعد الحوكمة، كيفية وآليات تشكيل لجنة المراجعة وموحد

  .اجتماعاتها سنويا
 لما ورد بدليل قواعد حوكمة الشركات الصادر عن استكماالالدليل هذا  إعدادتم و      

وهذا الدليل استرشادى يهدف لتحسين . ٢٠٠٥مركز المديرين المصرى فى أكتوبر 
الدور تفعيل فى وتكمن أهمية هذا الدليل . ممارسات لجان المراجعة بالشركات المصرية

 ضبط أداء الشركات و التأكد من التزامها بمعايير بما يكفلالمحورى للجان المراجعة 
  .الحوكمة

فى      فالشركة التى ترغب فى خفض درجة المخاطر التى تتعرض لها و ترغب
يبدأ . والمراجعةعتمد على نظام متكامل للرقابة ء تاألستمرارية واألرتقاء بمستوى األدا

بوضع نظام رقابة داخلية محكم، وتقييم دورى لألداء، وادارة المخاطر، ثم ادارة للمراجعة 
  . )٣٥(الداخلية، ثم يأتى دور لجان المراجعة، وأخيرا دور مراقب الحسابات الخارجى
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  القسم الرابع
  أثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية

  ل المصريةالمنشورة فى بيئة األعما
  

  نظـراً  باتت الحاجة ملحة إلى لجان المراجعة في شركات المـساهمة المـصرية           
لحاجة بيئة الرقابة والمراجعة إليها، وذلك لحمايـة مـصالح المـستثمرين فـى شـركات                
المساهمة، ولتدعيم الهيكل الرقابى لهذه الشركات من أجل مواجهـة إحتمـاالت الخلـل أو             

قتصاد المـصرى نحـو خصخـصة      ى، خاصة فى ظل إتجاه اإل     ضعف الثقة فى النظام الرقاب    
الشركات وتوسيع قاعدة الملكية، وما ينتج عن ذلك من اإلهتمام بتطـوير سـوق األوراق               
المالية والتى شهدت نمواً كبيراً فى حجم التعامالت التى تتم من خاللها، وذلك بعد صـدور                

ذى يفرض ضرورة تحـسين     ، وهو األمر ال   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥قانون سوق رأس المال رقم      
 والمصداقية عليها كأساس إلتخـاذ القـرار        الثـقـةعملية إعداد التقارير المالية وإضفاء      
بر إحدى اآلليات العامة فى الهيكل الرقابى بإعتبارها        تاإلستثماري، كما أن القوائم المالية تع     

  .الوسيلة التى يتم من خاللها توصيل المعلومات إلى المستثمرين
عنا النظر ملياً فى بيئة األعمال المصرية أللفينا أن هنـاك عـدة عوامـل               أموإذا  

تفرض اإلهتمام بفكرة لجان المراجعة، واإللتزام بتطبيقها فى شركات المساهمة المـصرية،        
ومن أهم هذه العوامل التطور الكبير فى األنشطة اإلقتصادية والتجارية والمالية، وتعـاظم             

ى تمثل اآلن قطاعاً تنظيمياً على قدر كبير من األهميـة فـى             أهمية شركات المساهمة، والت   
االقتصاد المصرى، حيث أصبح توجه الحكومة فى الوقت الراهن نحو تحفيز القطاع الخاص         

  .فى دفع النمو اإلقتصادىنظراً للدور الذى يمكن أن يؤديه 
  :ويتم تشكيل لجان المراجعة بهدف

ة التى تخضع للمراجعة والتأكد مـن جـودة     زيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالي     -
  .المعلومات الواردة بها، وزيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية
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مساعدة مجلس إدارة الشركة على الوفـاء بمـسئولياته القانونيـة كوكيـل عـن                -
المساهمين، من خالل قنوات رسمية لإلتصال بين اللجان التابعة لمجلس اإلدارة من            

 .وهيكل الرقابة الداخلية من ناحية أخرى) لخارجين والداخلينا(ناحية والمراجعين 

تدعيم إستقالل وظيفة المراجعة وتحسين جودتها، من خالل إضطالع اللجنة بمهمة            -
 .ن الذين سيتم تعيينهم أو عزلهم أو تغييرهميترشيح المراجعين الخارجي

 .اإلشراف على وظيفة المراجعة الداخلية وتدعيم إستقاللها -

من لجان المراجعة القيام باإلشراف والمتابعة على كافة أنشطة المنظمـة           فالهدف  
وإستخالص النتائج وتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة ، وبالرغم من أنه يسند             
لها مهام محددة ويفوض لها سلطات للقيام بتلك المهام، إال أنها ال تحل محل مجلس اإلدارة                

  .)٣٦(ية حيث يظل للمجلس أوسع السلطات إلدارة المنظمة فى إتخاذ القرارات النهائ
ن الهدف الرئيس من تكوين لجان المراجعة هـو تأكيـد وزيـادة             ويمكن القول أ  

 ومصداقية القوائم المالية، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف يجب ان تـسعى لجـان               ةموثوقي
 وتـساعد المراجـع     المراجعة نحو تدعيم إستقاللية وظيفة المراجعة عن إدارة المنظمـة،         

 ضغوط تؤثر سلبياً علي مصداقية نتائجها، أو        ىالخارجى على أداء عملية المراجعة بدون أ      
  .كفاءتها، وبالتالى التشكيك فى صحة التقرير المالى للمنظمة

 إذ جـاءت    ،وتعتبر لجان المراجعة تطويرا لعملية المراجعة فى معناهـا الواسـع            
ابية تعمل على حمايـة أصـحاب المـصالح المختلفـة           فكرتها بهدف توفير وسيلة فنية رق     

 لس إدارة المنظمات تـؤدى مـسئولياتها  ابالمنظمة من خالل توفير تأكيدات إضافية بأن مج      
فلجان المراجعة تقوم بالتأكد من وجود بيئة رقابية داخليـة          .  عنهم بكفاءة وفعالية   ووكالء

ات جودة مرتفعة مع توافر نظـام       داخلية ذ  مستقلة للمراجعة ال   فعالة، أحد عناصرها وظيفة   
معلومات رسمى سليم يضمن جوده التقارير المالية وغير المالية المعدة سواء للنشر العام             

م المركـز اإلقتـصادى   يأو لإلستخدام الداخلى، كما أن وجود لجنة مراجعة يؤدى إلى تـدع      
لتحسين الكافية  للمنظمة من خالل تزويد باقى أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المالئمة و          

قرارات المجلس فى إدارة شئون المنظمة، فهى خط إتصال رسمى بين أعـضاء المجلـس               
مشكلة عدم تناسق المعلومـات داخـل المجلـس         مما يحد من    التنفيذيين وغير التنفيذيين    
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وتخفيض تكاليف الوكالة وما يتبعه من إحكام سيطرة المجلس على المنظمة، وبالتالى رفع             
  .)٣٧(ة للمنظمة الجودة الشامل

وتنعكس آثار لجان المراجعة بالشركات على عدة جوانب وتحقـق العديـد مـن              
  )٣٨(: فيما يلىDorothyالمزايا يوجزها 

     أن توافر الموثوقية والشفافية فى القوائم والتقارير المالية للشركات يدعم القـدرات
إلرتقاء بجـودة   التنافسية للشركات، مما ينعكس أثره على برامج خفض التكلفة، وا         

  .المنتجات، وزيادة حصة الشركة التسويقية
             إن وجود لجان المراجعة بالشركات بإعتبارها إحدى آليات الحوكمة يزيد من فرص

الشركات فى زيادة الحصة التصديرية، وبالتالى حصيلة النقد األجنبى وتحقيق منافع           
 .لإلقتصاد القومي

       ة المتعددة، وزيادة قيمـة المعلومـات       تخفيف حدة عدم التجانس بين إدارات الشرك
ما يحقق منافع للموارد البشرية على مـستوى الـشركات، وعلـى            ملدى العاملين   

 .المستوى القومى

              إن وجود لجان المراجعة بالشركات يؤدى إلى ترشيد وقت مجلس اإلدارة بالبعد عن
ركيز علـى   وبالتالى الت .  المراجعة بلجنة سبق مناقشتها     للموضوعات التى  التفاصيل

 .المتغيرات المؤثرة على إتخاذ القرارات

      ن المنافع والوفورات الناتجة عن لجان المراجعة       أتحقيق إقتصاديات الرقابة، حيث
 . الرقابة بالشركةببيئةتفوق بكثير أعباء 

           زيادة ثقة المتعاملين بالبورصة مما ينعكس أثرة على إرتفاع حجم التداول وأسـعار
 .األسهم

    البنوك والمقرضين للشركات بمزيد من الضمانات وشـروط التمويـل          عدم مطالبة
 .لثقتهم فى بيئة الرقابة ومصداقية التقارير المالية

      الرقابة  بيئة الضريبى لثقة المأمور الفاحص في       التحاسبتحقيق مزايا ضريبية عند 
 .ومصداقية التقارير والقوائم المالية
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 لتزام مجلس اإلدارة بالعمل على     إلضمان ب الل المراجع الخارجى بتوفير ا    إستقم  يتدع
هتمام، وتحقيق جودة عملية المراجعة وجـودة الخـدمات          اإل موضع ه مالحظات أخذ

 .األخرى التى يقوم بها المراجع الخارجى

 الذى Mandatory Formation ويمكن القول بأن مصر تتبع المدخل اإللزامى  
 بها من غير أعضاء مجلـس اإلدارة        يقضى بقيام كل شركة مساهمة بتكوين لجنة مراجعة       

  .٢٠٠٠ لسنة ٩٣التنفيذيين، وذلك بموجب الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
وقد أخذت بهذا المدخل كل من الواليات المتحدة األمريكية، وكنـدا، وأسـتراليا ،              

  .والمملكة العربية السعودية
وتـؤدي   .)٣٩(الشركاتلقد أصبحت لجان المراجعة أحد الدعائم األساسية لنجاح حوكمة          

  )٤٠(: لشركات، ويتضح ذلك جلياً مما يلى لجان المراجعة دوراً محورياً فى مجال حوكمة ا
تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخـارجيين مـن خـالل تحديـد مجـال              -

  .المراجعة، ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر
 مالحظات وتوصـيات المـراجعين    تقويم النواحى المالية، وكذلك التأكد من أخذ       -

الخارجيين، ومناقشة إجراءات وضوابط الرقابة الداخلية، وتقـويم الـسياسات          
 .المالية للمنظمة

فحص وتقويم أعمال إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من مـدى كفايـة بـرامج               -
المراجعة الداخلية وتقويم مدى كفاية فريق عمل المراجعـة الداخليـة للوفـاء             

 .المنوط القيام بهابالمهام 

 .مراجعة وتقويم أداء إدارة الحسابات واإلدارة المالية  -

 .تعيين أو عزل المراجعين وكذلك اإلشتراك فى تحديد أتعابهم -

وتعتبر لجان المراجعة أداة جيدة من أدوات الحوكمة، فهى تسعى إلى التأكد مـن              
 والمعايير الموضوعة، فضالً عن     فعالية إجراءات الرقابة الداخلية، وكذلك اإللتزام بالقواعد      

فحص ومراجعة السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة فى إعداد القوائم المالية الفعليـة     
  .والتقديرية
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 تختص لجان المراجعـة بفحـص وتقـويم أعمـال إدارة            ،باإلضافة إلى ما سبق   
ة لمالحظـات   المراجعة الداخلية، والمراجع الخارجى، والتحقق من إستجابة إدارة الـشرك         

  .مراقب الحسابات وهيئة سوق المال
المراجعة تسعى فـى    ويرى الباحث أن كل هذه اإلختصاصات التى تقوم بها لجان             

 وتعظيم ثرواتهم بشكل عـادل، وكـذلك دعـم          النهاية إلى الحفاظ على حقوق المساهمين،     
  .ومساندة مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة، وهذا ما تسعى إليه حوكمة الشركات

ومما يجدر اإلشارة إليه أن هناك العديد من المبادرات اإليجابية فى العديد من الدول والتى               
 من المنظمات الدولية والعربية والمحلية وتحقق نجاحـات جيـدة فـى بنـاء        ةتتم بمساعد 

الحوكمة وتحقيق النتائج اإليجابية عن طريق تنمية وبناء المجتمعـات أو قطاعـات منهـا           
إال أن هذا األمر يتطلب مزيداً من إستثمار التجارب الناجحة الدولية           . فاؤلبشكل يسمح بالت  

ستثمار مبادرات المنظمات العربية والدولية على حد سـواء         إمثلما يتطلب   . والعربية منها 
 الفكرى والمعرفى بما يتناسب مع البيئة العربية وقيمهـا وتراثهـا            ىلتحقيق المزج والتالق  

  )٤١(. جابى فى البيئة اإلقتصادية والثقافية واإلداريةيالتغيير واإلوطموحاتها فى التحديث و
والسؤال المطروح فى تلك الدراسة هو كيف يمكن تفعيل دور لجان المراجعة كإحدى                   

 وماهو الدور الذى يمكن أن تساهم به لجان المراجعـة لـضمان جـودة        ؟، آليات الحوكمة 
  .التقارير والقوائم المالية؟

بل اإلجابة عن هذا السؤال المطروح يتعين تحديد مفهوم الجودة فهناك عدة مفاهيم             وق      
  Financial Analysts Federation(FAF)للجودة فى هذا المجال ، وطبقاً لتعريـف  

فإن الجودة تعنى الوضـوح والـشفافية، وتـوافر المعلومـات فـى التوقيـت المناسـب                 
Timeliness   أمـا منظمـة )AICPA (Accounting International Certified 

Public Accountantمـدى  الية ترى أن الجودة هى م  فإن اللجنة الخاصة بالتقارير ال
للهـدف مـن    القدرة على إستخدام المعلومات فى مجال التنبؤ، ومدى مالئمة المعلومـات            

عـة  فالجودة هى الوجه الشفاف للتقارير والقوائم المالية والذى يعكس طبي         . الحصول عليها 
  )٤٢()Nashwa( المنظمة 

 المالية مـن خـالل      ويمكن تقييم مستوى الجودة والموثوقية فى التقارير والقوائم       
  )٤٣( فيما يلى Dorothyإختبار مجموعة من المقاييس حددها 
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فوعة من حملة األسهم ضد مجلس اإلدارة بسبب وجـود          رالدعاوى القضائية الم   -
  .مخالفات وأخطاء جوهرية

ية المرفوعة من هيئة سوق المال بسبب مخالفة مجلـس اإلدارة    الدعاوى القضائ  -
 .لقواعد القيد ومعايير العرض واإلفصاح

 . المحاسبيةالخارجيين بسبب الخالف على السياساتمعدل تغيير المراجعين  -

 .طبيعة مالحظات المراجع الخارجى على القوائم المالية السنوية والدورية  -

 أن هناك عالقة إرتباط قوية بين وجود لجنـة           إلى Dorothyوقد خَلُصت دراسة    
  .مراجعة بالشركات وبين مستوى الجودة والموثوقية فى التقارير والقوائم المالية

  إلى أن أساس الجودة فى التقارير والقوائم المالية        )Nashwa )44وتشير دراسة   
ـ  Accounting Standardsهو توافر معايير محاسبية  داد  والتى يتم على أساسـها إع

التقارير والقوائم المالية، بما يمكن المستثمرين ومتخذى القـرار مـن إتخـاذ القـرارات               
  .الرشيدة

 أن لجان المراجعة لن تؤثر كثيـراً فـى جـودة التقـارير              )Nashwa )45وترى  
، تعنـى   ) SEC(  ،)NYSE(والقوائم المالية، إذ أن مهام لجان المراجعة كمـا حـددتها            

سبية المطبقة فى المنظمة كما أن لجان المراجعـة لـيس لـديها             بالتدقيق فى الطرق المحا   
  .الوقت الكاف لمتابعة تفاصيل تلك التقارير والقوائم المالية

ويرى الباحث أن تشكيل لجان المراجعة من أعضاء ماليين ذوى خبرة يمكـن أن              
الخـارجى  يساهم فى جودة التقارير والقوائم المالية، كما أن التنسيق الكامل بين المراجـع         

  .وأعضاء المراجعة بما لها من صالحيات يجعلها أكثر فعالية
وتأكيداً على دور لجنة المراجعة فى زيادة جودة التقارير والقوائم المالية ما صدر 

 المنبثقة عن بورصة األوراق Blue Ribbon Committeeمن توصيات عن لجنة 
   .The New York Stock Exchange (NYSE)المالية األمريكية 

حيث أسفرت أعمال تلك اللجنة عن عشر توصيات منها توصية تختص بتحـسين             
جودة التقارير والقوائم المالية من خالل التنسيق الكامل بين المراجـع الخـارجى ولجنـة               

   .)46(المراجعة 
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وفى محاولة لتفعيل دور لجان المراجعة فى تحسين جودة التقارير والقوائم المالية         
 الذى أكد على ضرورة إعداد خطاب يناقش مـدى جـودة المبـادئ    SAS 61جاء إصدار 

  . هذه المبادئ على التقارير والقوائم المالية طبيقتأثير تالمحاسبية المطبقة، وتقييم كيفية 
سـنوى أو  ) شـهادة (ويضيف الباحث أنه يتعين على لجنة المراجعة إعداد تقرير         

ساهمين بحيث يشتمل على تقيـيم نظـام        دورى أسوه بما يقدمه المراجع الخارجى إلى الم       
أى تحريـف جـوهرى أو معلومـات       الرقابة الداخلية ، وأن القوائم المالية ال تحتوى على          

  .، ومناقشة تقرير المراجع الخارجى مضللة
مما تقدم يمكن القول بأن هناك آراء متباينه حول مدى قدرة لجان المراجعة على              

 فالرأى األول يذهب إلى أن لجان المراجعـة لـديها         ،ليةتحسين جودة التقارير والقوائم الما    
القدرة على اإلرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية من خالل التأكد من تطبيـق المبـادئ               

، وقدرتها على تحقيق التنسيق الكامل بـين أعـضاء          GAAPالمحاسبية المتعارف عليها    
بين أعضاء لجنة المراجعة والمراجع     لجنة المراجعة والمراجع الخارجى، هذا من ناحية ، و        

  .الداخلى من ناحية أخرى،  والتأكد من تطبيق نظام الرقابة الداخلية
 علـى جـودة     لمراجعة ليس لديها التأثير الكاف    أما الرأى الثانى فيرى أن لجان ا      

، يعة تكوين اللجنة وتبـاين تخصـصات أعـضائها        ية وذلك نظراً لطب   التقارير والقوائم المال  
  .اية الوقت لديهموعدم كف

ويرى الباحث أن لجان المراجعة بإعتبارها آلية من آليـات الحوكمـة لهـا دوراً               
محورياً فى اإلرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية، فهى منوط بها القيـام بالتأكـد مـن                
تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وكذا تقييم الرقابة الداخلية، وحـل المنازعـات          

لتى تنشأ بين اإلدارة والمراجع الخارجى وللقيام بهذه المهام يتعين أن يراعى تشكيل لجان              ا
المراجعة من كافة التخصصات الالزمة سواء محاسبين أو محللين ماليين لـضمان جـودة              

  .التقارير والقوائم المالية
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  جــــائــــة ونتــــالصـــخ
  ةـــــدراســــال

  
فة أساسية دراسة وتحليل دور لجـان المراجعـة فـى     إستهدفت هذه الدراسة بص   

زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة فى بيئة األعمال             
  .المصرية
ولتحقيق الهدف العام من هذه الدراسة وكذلك األهداف الفرعية، فقد تم تقـسيمها               

  :ج التالية  أقسام أساسية وخلص الباحث الى النتائأربعةإلى 
تناول الباحث إطار الدراسة حيث إشتملت على مقدمة، وطبيعة المشكلة والباعـث       
على الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، منهج الدراسة، تساؤالت الدراسة، حـدود            

  .  الدراسةخطةالدراسة ، 
  :ثم عرض الباحث لألقسام التالية   

  

  :القسم األول 
ة التى تمت فى مجال لجان المراجعة وحوكمة الـشركات،          تناول الدراسات السابق    

إحتوى هذا القسم على أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضـوع البحـث حيـث تـم                 
  .إستعراض أهم أهدافها ونتائجها

هناك  وخلص الباحث فى ضوء تحليل ودراسة ما ورد بتلك الدراسات السابقة بأن             
 بخاصية معينة تناولت زاوية أو أكثر فـى         تسمتأ تباين واضح بين تلك الدراسات السابقة     

  .موضوع لجان المراجعة وحوكمة الشركات

  
  :القسم الثانى 

تناول الباحث فيه المنطلقات الفكرية والبواعث األساسية لحوكمة الشركات، حيث            
عرض الباحث لماهية حوكمة الشركات، وما هى البواعث على حوكمة الشركات، وكـذلك             

  .يرها وإختصاصاتها ودورها فى مجال التغيير واإلصالح فى الشركاتمبادئها ومعاي
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  :وخلص الباحث إلى النتائج التالية 
  :أن تعريفات الحوكمة تتضمن العديد من الجوانب أهمها )١(
تعنى الحوكمة بوضع الضوابط والقيود التى تتضمن الحكم والسيطرة على األمور             )أ (

 العادلة التـى يمكـن اإلرتكـاز        من خالل وضع مجموعة من المعايير والمقاييس      
 .عليها

أن الحوكمة تعنى إحكام العالقة بين إدارة الشركة مـن ناحيـة، وحملـة األسـهم                 )ب (
  .وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى

 حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم بشكل عـادل،        تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على      )ج (
 .ات أعضاء مجلس اإلدارة ومساندة مسئوليدعموكذلك 

وقام الباحث بتعريف الحوكمة بأنها هى الممارسة الرشيدة لـسلطات اإلدارة مـن             
خالل اإلرتكاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التى تحدد العالقة بـين            

 وأصحاب المصالح واألطراف المرتبطـة      أسهمهاإدارة الشركة من ناحية، وحملة      
  . أخرىبالشركة من ناحية

  :أن هناك عدد بواعث أساسية لحوكمة الشركات أهمها )٢(
إنفصال ملكية الشركة عن إدارتها، كما أن هناك حاجـة ماسـة إلعـادة الثقـة                

الـشركات العالميـة إلـى      والمصداقية لسوق المال، وكذلك أدى إنهيار وإفالس بعض         
  .اإلهتمام بحوكمة الشركات

  :شركات أهمهاأن هناك عدة مجاالت تغطى مبادئ حوكمة ال )٣(
 ءاإلهتمام بحقوق حملة األسهم ، المعاملة العادلة للمـساهمين، دور حقـوق الـشركا             

 فى تفعيل قواعد حوكمـة الـشركات، اإلفـصاح والـشفافية، دعـم دور                يناألساسي
  .ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة

  

  :القسم الثالث 
ة الـشركات، حيـث     تناول الباحث فيه دور لجان المراجعة فى زيادة فعالية حوكم           

عرض الباحث لتكوين لجان المراجعة وكذلك إختصاصها، وكذلك نشرة معـايير المراجعـة             
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SAS No (60) (61)     الصادرة عن مجلس معايير المراجعـة وكـذا معيـار المراجعـة ، 
  .الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين) ٤٠٠(المصرى رقم 

 اليه هذا المعيار المصرى يتفق إلى حد كبيـر          ص الباحث إلى أن ما ذهب     لُولقد خَ   
  ).ASB(التى أصدرها مجلس معايير المراجعة ) ٦٠(مع نشرة معايير المراجعة رقم 

  
  :القسم الرابع 

حث ألثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية المنشورة فـى           اعرض فيه الب    
عـة فـى عالقتهـا بحوكمـة        بيئة األعمال المصرية، حيث إشتمل هذه القسم لجان المراج        

  .الشركات، ودور تلك اللجان فى بيئة األعمال المصرية
  

  :وخلص الباحث إلى النتائج التالية 
س من تكوين لجان المراجعـة هـو تأكيـد وزيـادة موثوقيـة              يأن الهدف الرئ   )١(

  .ومصداقية القوائم المالية
 الحفاظ على أن اإلختصاصات التى تقوم بها لجان المراجعة تسعى فى النهاية إلى     )٢(

حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم بشكل عادل، وكذلك دعم مسئوليات أعـضاء           
 .مجلس اإلدارة، وهذا ما تسى اليه حوكمة الشركات

أن لجان المراجعة بإعتبارها آلية من آليات الحوكمة لهـا دوراً محوريـاً فـى                )٣(
بالتأكد من تطبيق   اإلرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية، فهى منوط بها القيام          

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وكذا تقييم الرقابة الداخلية، وحل المنازعات          
التى تنشأ بين اإلدارة والمراجع الخارجى، وللقيام بهذه المهام يتعين أن يراعـى            
تشكيل لجان المراجعة من كافة التخصصات الالزمة سواء محاسبين أو محللـين            

 .لتقارير والقوائم الماليةماليين لضمان جودة ا
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  توصيات الدراسة
  

ليه الدراسة من نتائج، وفى حدود األهداف يوصى الباحث ببعض          إوفقاً لما إنتهت    
  :التوصيات أهمها ما يلى 

  
  :التوصية األولى 

يوصى الباحث الجهات المعنية بالسعى نحـو إصـدار تـشريع ملـزم لـشركات               
فر عنه عمل لجان المراجعة وتنشر مـع التقـارير          بما أس ) شهادة(المساهمة بإعداد تقرير    

وية والدورية للشركات مع مراعاة ضرورة إفصاح تقرير لجنة المراجعة عن أنشتطتها            نالس
  .التى يمكن أن تساهم بها فى تحسين جودة التقارير والقوائم المالية

  
  :التوصية الثانية 

هد المـصرى للمحاسـبين   قيام هيئة سوق المال، وبورصة األوراق المالية، والمع    
والمراجعين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمحاسبين القانونيين المـزاولين         

 على اإللتزام بالضوابط المحددة تـشريعياً لعمـل لجـان           لمهنة بتحفيز شركات المساهمة   ل
  .المراجعة بما يضمن فعاليتها

  
  :التوصية الثالثة 

  :ار وتعيين أعضاء لجنة المراجعة تتمثل فىضرورة وضع معايير عامة عند إختي
ضرورة تمتع أعضاء لجان المراجعة بالخبرة الكافية فى مجال الـصناعة والمـال       -

واإلستثمار ومجال المراجعة، وذلك لضرورة إقرار رئيس لجنة المراجعـة بعـدم            
  .وجود تحريف جوهرى بالقوائم السنوية والدورية

ادية حتى يستطيع ممارسة مهامه بـصورة       أن يتسم رئيس اللجنة بالشخصية القي      -
  .فعالة
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  :التوصية الرابعة 
ضرورة تضافر جهود المنظمات المهنية والجهات المعنية لتنميـة الـوعى لـدى             
المساهمين والمستثمرين بإبراز دور لجان المراجعة فى تحسين جودة التقـارير والقـوائم             

  .ينالمالية وزيادة مصداقيتها وشفافيتها لجموع المستفيد
وأخيراً، فإن هذه الدراسة تساهم فى مناقشة قضية ملحة فى البيئـة المـصرية،              
وتساهم فى طرح بعض التصورات حولها، مما يفتح المجال للباحثين لإلهتمام بالدراسـات             

 .المحاسبية فى ذلك المجال
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