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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد آليات عمل جلان التدقيق يف تفعيل احلوكمة بإعتبارها
 وذلك من، حبيث اعتمدنا على املنهج اإلستنباطي أداته الوصف،أداة لتعزيز اإلفصاح احملاسيب يف املؤسسات
 مع حتديد آليات عمل،خالل حتديد املفاهيم ومجيع األمور املتعلقة بلجان التدقيق واحلوكمة واإلفصاح احملاسيب
 أي تقدمي صورة صادقة،جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة واليت تعترب أداة فعالة يف تعزيز اإلفصاح للكشوف املالية
.لوضعية املؤسسة تسمح ملستخدميها باختاذ قرارات سليمة
 أمهها تعزيز مكانة جلان التدقيق يف املؤسسة من،كما خلصت هذه الدراسة إىل تقدمي بعض التوصيات
 مما ينعكس إجيابا على تفعيل احلوكمة مما يؤدي إىل،خالل منحها االستقاللية يف متابعة عملها واختاذ القرارات
.تعزيز اإلفصاح يف املؤسسات
Abstract

This study aims to determine the work of audit committees mechanisms to activate
governance as a tool to enhance the accounting disclosure in corporations, so we relied
on deductive approach its tool descriptions, by identifying concepts and all matters
relating to committees audit and corporate governance and accounting disclosure,
specifying the work of audit committees to activate governance mechanisms which is
considered an effective tool in enhancing the disclosure of the financial statements, that
is, to provide an honest picture of the status of the organization allows its users to take
sound decisions
This study also concluded that some recommendations, the most important to
strengthen the status of audit committees in the organization by granting autonomy to
pursue its work and decision-making, which will reflect positively on the activation of
governance leading to enhance disclosure in the corporations.the study and the main
objectives that will seek to achieve, is well as the method and procedures used ,in
addition to highlighting the most important results reached.
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-1مقدمة:
إن خمتلف األطراف الذين لديهم عالقة باملؤسسة سواء داخليني (مسامهني ،مدراء ،موظفني )...أو خارجيني (بنوك،
موردين ،زبائن )...كل منهم يسعى لتحقيق أهدافه من خالل تعظيم منافعهم ،حبيث وصول كل طرف ألهدافه جيب
توفر آليات واضحة تنظم العالقة بني خمتلف هذه األطراف.
ولتنظ يم العالقة بني خمتلف األطراف ،تعترب احلوكمة عنصر فعال يف املؤسسة ،حبيث تقوم على تنظيم العالقات
والتعامالت بني خمتلف األطراف يف املؤسسة ،حبيث تعترب احلوكمة كأداة للحد من مشاكل نظرية الوكالة اليت هتدف
إىل معرفة أسباب تعارض املصاحل بني خمتلف األطراف.
وجلان التدقيق يف املؤسسة هي كأحد مقومات تفعيل احلوكمة ،حبيث تعمل دور الوسيط بني املدقق الداخلي
واخلارجي وجملس اإلدارة ،وذلك من خالل تقدمي تقاريرهم إىل جملس اإلدارة ،باإلضافة إىل اإلشراف على تعيني
املدقق الداخلي واخلارجي ومتابعة عملهما.
ويعترب اهلدف األس اسي من تفعيل احلوكمة من طرف جلان تدقيق هو تعزيز اإلفصاح احملاسيب ،مما يسمح بإعداد
كشوف مالية تبني الوضعية احلقيقية للمؤسسة بالنسبة ملستخدميها ،واليت على أساسها يتم إختاذ قراراهتم.
-1-1مشكلة الدراسة:
تسعى كل مؤسسة لتطبيق احلوكمة ومبادئها من أجل تعزيز اإلفصاح احملاسيب ،والذي تعكسه الكشوف املالية اليت
يتم إعدادها يف املؤسسة ،حبيث للجان التدقيق دور هام لتفعيل احلوكمة يف املؤسسة ،وعليه فاملشكلة اليت تعاجلها
هذه الدراسة ،ميكن صياغتها يف السؤال الرئيس التايل:
كيف تساهم لجان التدقيق في تفعيل الحوكمة لتحقيق اإلفصاح المحاسبي؟
 -2-1أهداف الدراسة :انطالقا من مشكلة الدراسة ،ميكن حتديد أهداف الدراسة واملتمثلة فيما يلي:
 )1شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة بلجان التدقيق ،وذلك بالتطرق ألسباب ظهورها والدور الذي تلعبه يف
املؤسسة؛
 )5شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة باحلوكمة ،وذلك بالتطرق ألسباب ظهورها وأثرها على أداء املؤسسة؛
 )3شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة باالفصاح احملاسيب؛
 )4إبراز اإلجراءات اليت تقوم هبا جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة لتعزيز اإلفصاح.
-3-1أهمية الدراسة:
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية تطبيق احلوكمة يف املؤسسة وأثرها يف تعزيز اإلفصاح احملاسيب ،مع توضيح أهم
األدوات لتفعيلها واملتمثلة يف جلان التدقيق ،وذلك من خالل اإلشارة ملختلف اإلجراءات املتبعة من قبل جلان التدقيق
لتفعيلها.
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 -4-1منهج البحث:
اعتمدنا يف حبثنا األسلوب االستنباطي أداته الوصف ،وذلك من خالل شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة بلجان
التدقيق واحلوكمة واإلفصاح احملاسيب  ،باإلضافة إىل أهم اإلجراءات اليت تتبعها جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة من أجل
حتقيق إفصاح حماسيب يعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة.
-5-1هيكل البحث :من أجل اإلجابة على تساؤالت البحث ،قمنا بتقسيم حبثنا على النحو التايل:
 جلان التدقيق. حوكمة املؤسسات. اإلفصاح احملاسيب. إجراءات جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة كأداة لتعزيز اإلفصاح احملاسيب. -2لجان التدقيق
1-2لجان التدقيق نشأتها ومفهومها
 1-1-2نشأة لجان التدقيق :باعتبار الواليات املتحدة األمريكية أقوى الدول من الناحية االقتصادية ،فإن تطور

جلان التدقيق ارتبط ارتباطا وثيقا باألحداث اليت عرفها االقتصاد األمريكي ،وفيما يلي أهم األحداث اليت أثرت يف
إنشاء جلان التدقيق:1
ظهرت فكرة تشكيل جلان التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية بعد اهلزات املالية الناجتة عن التالعب يف التقارير
املالية ملؤسسة  Robbins & McKessonواليت أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك لألوراق املالية )(NYSE
 New York Stock Exchangeوهيئة تداول األوراق املالية
بالتوصية بضرورة تشكيل جلنة مكونة من األعضاء غري التنفيذيني تكون مهمتها تعيني املدقق اخلارجي وحتديد أتعابه،
وذلك كمحاولة لزيادة ودعم استقالليته يف إبداء الرأي يف الكشوف املالية اليت تصدرها املؤسسات ،ويف عام 1967
أوصى معهد احملاسبني القانونيني األمريكي Institute of Certified Public Accountants American
(SEC) Securities and Exchange Commission

) (AICPAمجيع املؤسسات العامة بضرورة إنشاء جلنة التدقيق حبيث تكون من ضمن مسئولياهتا حل املشكالت اليت
قد تنشأ بني املدقق اخلارجي وإدارة املؤسسة فيما يتعلق باألمور احملاسبية وطريقة اإلفصاح عن املعلومات يف القوائم
املالية ،ويف عام  1972أوصت هيئة تداول األوراق املالية شركات املسامهة بإنشاء جلان التدقيق تكون عضويتها
قاصرة فقط على األعضاء غري التنفيذيني من جملس اإلدارة.
ويف عام  1974أصدرت هيئة تداول األوراق املالية

)(SEC

نشرهتا رقم )  ( 165اليت تطلب فيها ضرورة

اإلفصاح عن وجود جلنة التدقيق يف الشركات املدرجة يف البورصات ،ويف عام 1978أصدرت بورصة نيويورك
) (NYSEقرار يلزم فيه الشركات األمريكية اليت تتداول أوراقها بالسوق املايل بإنشاء جلان التدقيق مكونة من أعضاء
جملس إدارهتا غري التنفيذيني ،ويف عام  1979قررت بورصة نيويورك ) (NYSEاستخدام جلان التدقيق ،وهو ما
شجعته هيئة تداول األوراق املالية ) (SECوكذلك معهد احملاسبني القانونيني األمريكي ).(AICPA
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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وذلك بعد اهنيار

عدد من الشركات األمريكية العمالقة ،حيث أكد القانون على أمهية مراعاة حوكمة الشركات من حيث انتهاج آليات
دورية وسريعة لتوفري اإلفصاح والشفافية يف القوائم املالية ،باإلضافة إىل اإللزام بتشكيل جلان التدقيق من أعضاء
مستقلني تكفل عنصر االستقاللية ملدقق احلسابات اخلارجي،وتدعيم فعالية التدقيق الداخلي.
 2-1-2مفهوم لجان التدقيق:
عرفت اهليئة الكندية للمحاسبني القانونيني(( 1992

)The Canadian Institute of Chartered (CICA

 Accountantsجلنة التدقيق بأهنا" جلنة مكونة من مدراء املؤسسة الذين ترتكز مسؤولياهتم يف تدقيق الكشوف املالية
السنوية قبل تسليمها إىل جملس اإلدارة ،وتعد جلنة التدقيق كحلقة وصل بني املدققني وجملس اإلدارة ،وتتلخص
نشاطاهتا يف تدقيق ترشيح املدقق اخلارجي ،ونطاق ونتائج التدقيق ،وكذلك الرقابة الداخلية للمؤسسة ،ومجيع
املعلومات املالية املعدة للنشر".2
أما "حمادة رشا" عرفتها بأهنا" جلنة منبثقة عن جملس إدارة الشركة تقتصر عضويتها على األعضاء غري التنفيذيني
ممن لديهم خربة مبجال احملاسبة والتدقيق ،وتشمل مسؤوليتها على تدقيق املبادئ والسياسات احملاسبية املعتمدة يف
إعداد التقارير املالية ،وتدقيق اإلفصاح يف التقارير املالية املنشورة ،والتأكد من كفايتها ومالئمتها ملستخدميها ،ودعم
استقاللية املدقق اخلارجي ومناقشته بنتائج التدقيق ،وتقييم كفاءة املدقق الداخلي ودعم استقالله ،وتدقيق االلتزام
بتطبيق قواعد احلوكمة ،والتأكد من مالئمة نظام الرقابة الداخلي وكفايته باملؤسسة".3
أما "الذنيبات علي" عرفها بأهنا " جلنة تتكون عادة من املديرين غري التنفيذيني يف املؤسسة ،وأن اهلدف األساس
من تشكيلها هو زيادة فاعلية وظيفة التدقيق وزيادة مساءلة اإلدارة".4
أما "سليمان محمد مصطفى" يعرفها بأهنا " جلنة منبثقة عن جملس إدارة املؤسسة ،وتقتصر عضويتها على

األعضاء غري التنفيذيني  ،ومسؤوليتها جيب أن تشمل على تدقيق املبادئ والسياسات احملاسبية املطبقة داخل
املؤسسة ،واالجتماع باملدقق اخلارجي ومناقشته يف نتيجة عملية التدقيق ،وأيضا التأكيد على مالئمة نظم الرقابة املالية
باملؤسسة".5
ومن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف جلان التدقيق على أهنا " جلنة يتم تعيينها من أعضاء جملس اإلدارة غري

التنفيذيني ،حبيث تقوم على تعيني املدقق اخلارجي وحتديد أتعابه والتأكد من مدى استقاللية عمله ،كما تقوم أيضا
مبتابعة عمل املدقق الداخلي والتأكد من استقاللية عمله ،باإلضافة إىل عملها كهمزة وصل بني جملس اإلدارة واملدقق
الداخلي واخلارجي من خالل إيصال نتائج عملهما (التقارير) إىل جملس اإلدارة".
 :-2-2أسباب ظهور لجان التدقيق وأهدافها:
 -1-2-2أسباب ظهور لجان التدقيق :تتمثل أسباب ظهور جلان التدقيق فيما يلي:6

 تزايد حاالت الفشل املايل للعديد من املؤسسات والبنوك  ،وتزايد حاالت الغش والتالعب ،ورغبة هذه
املؤسسات يف تدعيم نظام الرقابة على نشاطاهتا ،والتأكد من سالمة تطبيق املبادئ احملاسبية؛

33

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص248-233 :

ISSN: 2602-7860

 زيادة الضغوط من جانب مستخدمي الكشوف املالية على املؤسسات والبنوك إلظهار نتيجة أعماهلا ومركزها
املايل بصورة حقيقية وسليمة؛

 التناقض املوجود بني مدققي احلسابات اخلارجيني وبني إدارة املؤسسة خاصة يف جمال احملافظة على استقالل
مدقق احلسابات إلبداء الرأي الفين احملايد ،ومن مث فوجود جلنة التدقيق يف أي مؤسسة ميثل محاية للمسامهني
ويضمن حتقيق استقالل مدقق احلسابات يف عملية إبداء رأيه الفين احملايد حول الكشوف املالية؛
 تدعيم الثقة يف عملية إعداد الكشوف املالية وتدقيقها خاصة يف ظل اقتصاديات السوق واملنافسة ،حيث يعترب
احلصول على كشوف مالية سليمة ميكن االعتماد عليها يف اختاذ قرارات االستثمار أساس عملية التنمية
وزيادة فعالية بورصة األوراق املالية؛

 حاجة أصحاب املصلحة يف املؤسسات خاصة املقيدة بالبورصة إىل آلية إدارية تسهم يف ضبط أداء اإلدارة
ورقابتها كوكيل عنهم خاصة بشأن األمور املالية والرقابية.
 2-2-2أهداف لجان التدقيق :تتمثل أهداف جلان التدقيق فيما يلي:7
 التحقق من صحة الكشوف املالية ومصداقيتها؛
 توفري إفصاح شامل وآمن للكشوف املالية؛
 الربط بني املدقق الداخلي واخلارجي وجملس اإلدارة وتنسيق األعمال فيما بينهم؛
 مساعدة املديرين يف إجناز األعمال بشكل صحيح وكامل؛
 التحقق من كفاءة نظام إدارة املخاطر وفعاليته؛

 التحقق من سري العمليات املالية وفق األنظمة والقوانني املعمول هبا؛
 حل القضايا واملشاكل املختلفة؛
 احلفاظ على مسعة املؤسسة بإجراء احلوار واالتصال مع مجيع األطراف ذات املصلحة.
 -3-2خصائص لجان التدقيق :تتمثل خصائص جلان التدقيق يف جمموعة من العناصر التالية:8
 1-3-2االستقاللية :يعترب معيار االستقالل عن اإلدارة من أهم املعايري اليت ترتكز عليها أغلب اللوائح املنظمة

لعمل جلنة التدقيق ،وميثل هذا املعيار أحد أهم شروط اختيار أعضاء جلنة التدقيق حيث أنه من الضروري أن يكون
أعضاء جلنة التدقيق مستقلني ظاهريا وحقيقيا عن إدارة املؤسسة حبيث ال يظهر جمللس إدارة املؤسسة وجود عالقة
مباشرة أو غري مباشرة بني أعضاء اللجنة ومدراء الشركة التنفيذيني ،ولتحقيق االستقاللية جيب حتقق ما يلي:
 أن ال يكون عضو جلنة التدقيق من موظفي املؤسسة أو إحدى الشركة التابعة هلا؛

 أن ال حيصل العضو على أية مكافأة مالية من املؤسسة أو إحدى الشركات التابعة هلا خبالف املكافآت اليت
حيصل عليها مقابل اخلدمة يف جملس اإلدارة؛
 أن ال يكون أحد أقاربه موظفا تنفيذيا داخل املؤسسة أو إحدى الشركات التابعة هلا؛
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 أن ال يكون العضو مديرا تنفيذيا يف إحدى املؤسسات اليت هلا عالقات جتارية مع املؤسسة أو إحدى الشركات
التابعة هلا؛

 ال جيوز ملن يعمل مستشارا يف مؤسسة ما أن يكون عضوا يف جلنة تدقيقها.
 5-3-5المؤهالت والخبرة :من األمور املتفق عليها أن يتمتع أعضاء جلنة التدقيق باخلربة واملعرفة واملهارة بالقدر
الذي ميكنهم من متابعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى االلتزام بإجراءات هذه النظم باإلضافة إىل القدرة على
فهم األمور احملاسبية ،والتدقيق واإلدارة املالية ،وأن يكونوا على دراية كافية بإعداد التقارير املالية وبطبيعة نشاط
املؤسسة.
 -3-3-5حجم لجنة التدقيق :خيتلف عدد أعضاء اللجنة من شركة إىل أخرى ومن دولة إىل أخرى وذلك وفقا
حلجم جملس اإلدارة وحجم املؤسسة وطبيعة نشاطها ،ويف مجيع األحوال جيب أن يكون حجم جلنة التدقيق منسجم
مع املسئوليات الواجب القيام هبا ،ومزيج من اخلربات والقدرات اليت متكن اللجنة من القيام بدورها وحتقيق أهدافها،
وبشرط أن ال يؤثر هذا احلجم على أداء اللجنة ،وهلذا الشأن اهتمت العديد من اهليئات واملؤمترات العلمية
والدراسات بتحديد احلجم األمثل لعدد أعضاء اللجنة والذي يرتاوح بني ثالثة إىل مخسة أعضاء وقد ميتد ليشمل
سبعة أعضاء كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا واسرتاليا ومصر والسعودية.
 -4-3-2عدد مرات االجتماع :يعترب عدد املرات اليت جتتمع فيه جلنة التدقيق خالل العام من األمور اليت تؤثر يف
فاعلية جلنة التدقيق ،حيث يعد ذلك مقياسا مهما على مقدرة اللجنة على القيام مبهامها وممارسة دورها بشكل
إجيايب ،كما أن عدد االجتماعات يرتبط حبجم مسئوليات اللجنة وبطبيعة ظروف الشركة ،و على سبيل املثال فقد
أوصى تقرير (  (Smithسنة  3002يف بريطانيا بأن العدد املناسب الجتماعات جلنة التدقيق خالل العام جيب أن
ال يقل عن ثالث مرات يف حني أوصت جلنة ( )Treadwayسنة  7891يف الواليات املتحدة األمريكية بأن يكون
االجتماع على أساس ربع سنوي ،مع مراعاة ضرورة حضور كل من املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي هلذه
االجتماعات من أجل مناقشة املوضوعات اليت تتعلق بأدائهم.
 -3حوكمة المؤسسات
 -1-3نشأة الحوكمة ،مفهومها وأسباب ظهورها
 -1-1-3نشأة الحوكمة:
تشري األدبيات االقتصادية حلوكمة املؤسسات أن االقتصاديني " "Meansو" "Berleكانا من أوائل من تناول
فصل امللكية عن اإلدارة اجملسدة يف نظرية الوكالة وذلك يف عام ، 1932حيث اعتربا آليات حوكمة املؤسسات
كفيلة بسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري ومالكي املؤسسة من جراء املمارسات السلبية اليت من املمكن أن
تضر باملؤسسة وبالصناعة ككل ،ويف عام  1937نشر "  " Ronald Coaseأول مقال يبني فيه طريقة التوفيق بني
املالك واملسريين للمؤسسة ،وكذلك تطرق كل من " "Jensen and Mecklingيف عام  ،7811و "

Oliver

 "Williamsonعام  1979إىل" مشكلة الوكالة "،حيث أشارا إىل حتمية حدوث صراع باملؤسسة عندما يكون
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هناك فصل بني امللكية واإلدارة ،وىف هذا السياق أكدوا على إمكانية حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق اجليد
آلليات حوكمة املؤسسات.9
وعند التعرف على التجارب الدولية بشأن حوكمة املؤسسات ،نالحظ أن "الواليات المتحدة األمريكية "كانت
السباقة يف هذا اجملال ،إذ قامت بورصة نيويورك ( )NYSEباقرتاح قواعد تلزم املؤسسات بتحديد مديرين مستقلني
حلضور جملس اإلدارة ،أما يف "اليابان" فقد أعلنت بورصة طوكيو بوضع دليل للتطبيقات اجليدة حلوكمة املؤسسات،
أما "المفوضية األوربية" فقد قامت بتكليف فريق عمل من بروكسل ملهمة تطوير وتوحيد اإلطار القانوين للمؤسسات
هبدف اإلفصاح ومحاية املستثمرين ،أما يف املنطقة العربية فتعد مجهورية "مصر" العربية الرائدة يف جمال تطبيق قواعد
ومبادئ حوكمة املؤسسات ،وتشري الدراسات إىل أنه يف  3007مت اإلنتهاء من أول تقرير لتقومي حوكمة املؤسسات
يف مصر ،أما يف "الجزائر" هناك بعض بوادر االهتمام باحلوكمة يف املؤسسات.10
 -2-1-3مفهوم الحوكمة:
عرفت "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" )(OECDاحلوكمة على أهنا " "تتضمن جمموعة من العالقات بني

إدارة املؤسسة  ،جملس اإلدارة  ،محلة األسهم وأصحاب املصاحل اآلخرين ،حيث تقدم احلوكمة إطارا لوضع أهداف
املؤسسة وطرق حتقيق هذه األهداف ومتابعة األداء".11

أما "مؤسسة التمويل الدولية" ( )IMFعرفتها على أهنا " نظام يتم من خالله إدارة املؤسسات ،والتحكم يف

أعماهلا ،وتعين وجود نظم حتكم العالقات بني األهداف األساسية اليت تؤثر يف األداء ،كما تشمل مقومات تقوية
املؤسسة على املدى البعيد ،وحتديد املسؤول واملسؤولية".12
أما "أحمد خضر" عرفها على أهنا "جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات املتبادلة بني املؤسسة واألطراف أصحاب

املصاحل املختلفة يف املؤسسة ،يف إطار من الشفافية واملساءلة ،واليت تؤدي إتباعها إىل استدامة األعمال ورفع كفاءة
املؤسسة يف إدارة عملياهتا ،وحيسن قدرهتا التنافسية يف األسواق".13
أما "محمد عبده حافظ" عرفها على أهنا " حماولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية
أو مهارات فنية أو فكرية أو سلوكية ،وذلك هبدف حتديد نقاط القوة والضعف ،والعمل على تعزيز األوىل ومواجهة
الثانية ،وذلك كضمانة أساسية لتحقيق فاعلية املؤسسة اآلن ويف املستقبل".14
من خالل التعاريف السابقة نعرف احلوكمة على أهنا " جمموعة من اآلليات واإلجراءات اليت تسمح بتوضيح

وتنظيم العالقات واملمارسات بني خمتلف األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة (مسامهني ،جملس اإلدارة ،اإلدارة،
املوظفني ،املوردين.")...،
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 -2-3أهمية الحوكمة وأهدافها:
 -1-2-3أهمية الحوكمة :تتمثل أمهية احلوكمة فيمايلي:15
 حماربة الفساد اإلداري واملايل يف املؤسسات؛

 حتقيق درجة عالية من النزاهة ،احليادية واالستقاللية لكافة العاملني يف املؤسسة ابتداء من جملس اإلدارة،
واملديرين التنفيذيني حىت أدىن مستوى العاملني فيها؛

 حتقيق أكرب قدر من اإلفصاح والشفافية يف التقارير املالية؛
 حتقيق أكرب قدر من الفاعلية ملدققي احلسابات ،والتأكد من كوهنم على درجة عالية من االستقاللية وعدم
خضوعهم ألية ضغوط من جملس اإلدارة ،أو من املديرين التنفيذيني؛
 تعظيم القيمة السوقية لألسهم من خالل تدعيم تنافسية الشركات يف أسواق املال.
-2-2-3أهداف الحوكمة :تتمثل أهداف احلوكمة فيما يلي:16
 التأكيد على مبدأ الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة على األداء مع حتسني الكفاءة االقتصادية للمؤسسات؛
 التمييز بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين التنفيذيني من جهة ،واملهام اخلاصة مبجلس اإلدارة ومسؤوليات
أعضائه من جهة أخرى؛
 املوازنة بني مصاحل األطراف املختلفة والتواصل معهم بشكل فعال؛

 توفري هياكل إدارية قادرة على حماسبة اإلدارات العليا وتقييم أدائها؛
 إتاحة الفرص أمام املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني ومتكينهم من القيام بدور املراقبني ألداء املؤسسات؛
 تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت املؤسسة وعملياهتا ،وإجراء احملاسبة والتدقيق املايل بشكل يتيح ضبط
عناصر الفساد يف أي مرحلة؛

 محاية أصول املؤسسة وحقوق املسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل؛
 حتسني الكفاءات االقتصادية للمؤسسات ورفع قيمة أسهمها؛
 تنمية االستثمارات وزيادة تدفقها من خالل تعميق ثقة املستثمرين يف أسواق املال والعمل على تنمية
املدخرات ،وتعظيم الرحبية وخلق فرص عمل جديدة.
 -3-3األطراف المعنية بالحوكمة ومبادئها:
 -1-3-3األطراف المعنية بالحوكمة :تتمثل هذه األطراف فيما يلي:
أ -المساهمون :وهم الذين يسامهون برأس مال املؤسسة عن طريق ملكيتهم لألسهم ،مقابل حصوهلم علىاألرباح املالئمة مع املبالغ املستثمرة من قبلهم،باإلضافة إىل تعظيم رأس مال املؤسسة على املدى البعيد ،وهم الذين
خيتارون أعضاء جملس اإلدارة املناسبني.17
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ب -مجلس اإلدارة :وهم األشخاص الذين ميثلون املسامهني ،وأصحاب املصاحل ،وتوكل إليهم سلطة اإلدارةاليومية ألعمال املؤسسة ورسم السياسات العامة ،وكيفية احلفاظ على حقوق املسامهني ،باإلضافة إىل الرقابة على
أدائهم.18
-ج -اإلدارة :وهي املسؤولة عن إدارة الشركة ،وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة،وتعد اإلدارة هي

املسؤولة عن زيادة أرباح الشركة ،ومسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية املتعلقة باملعلومات اليت تنشرها للمسامهني.19

د -أصحاب المصالح :هم جمموعة من األشخاص أو املؤسسات ،هلم مصاحل داخل املؤسسة ،مثل (الدائنني،املوردين واملوظفني) ،وهؤالء الفئة قد يكون هلم مصاحل متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان ،مثال الدائنون يهتمون

مبقدرة املؤسسة على سداد الديون ،يف حني يهتم العمال واملوظفون مبقدرة املؤسسة على االستمرار.20
 -2-3-3مبادئ الحوكمة :إن املبادئ األساسية حلوكمة املؤسسات وضعت يف بداية األمر من طرف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية (31دولة) سنة ، 1222واليت أصبحت فيما بعد املرجع األساسي لصانعي القرارات،
املنظمات ،املؤسسات ذات الطابع اإلداري والقانوين وغريها ،21وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي:

-أ -ضمان وجود أساس إلطار فعال للحاكمية المؤسسية :البد أن يتضمن اإلطار كال من تعزيز شفافية

األسواق وكفاءهتا ،كما يتعني أن يكون اإلطار منسجما مع أحكام القانون ،وأن يصاغ فيه بشكل واضح تقسيمات
املسؤوليات املوزعة بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.22
ب -حفظ حقوق جميع المساهمين:وتشمل نقل ملكية األسهم ،واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد مناألرباح وتدقيق الكشوف املالية ،وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.23

ج -المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين:وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة ،وحقهم يف الدفاععن حقوقهم القانونية ،والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية ،وكذلك محايتهم من أي عمليات
استحواذ أو دمج مشكوك فيها ،أو من االجتار باملعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم يف اإلطالع على كافة املعامالت
مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.24
د -دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالمؤسسة:وتشمل احرتام حقوقهم القانونية،والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق ،وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على املؤسسة ،وحصوهلم على
املعلومات املطلوبة.ويقصد بأصحاب املصاحل ،املصارف والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء.25

ه -اإلفصاح والشفافية :ينبغي أن يكفل إطار احلوكمة اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املناسب بشأن مجيع املسائلاجلوهرية املتعلقة باملؤسسة ،مبا يف ذلك الوضع املايل واألداء وامللكية وإدارة وحوكمة املؤسسة.26

و -مسؤوليات مجلس اإلدارة :وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار أعضائه ومهامهاألساسية ،ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.27
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 -4اإلفصاح المحاسبي
 -1-4مفهوم اإلفصاح :لقد تعددت التعاريف اخلاصة باإلفصاح احملاسيب ،نذكر منها ما يلي:
تعرفه "رشا حمادة" بأنه " يقصد باإلفصاح إعالم اجملتمع املايل بالتقارير املالية للشركات سواء كان ذلك يف صلب
هذه التقارير أو إيضاحات مرفقة به".28

أما "توفيق الخيال" يعرفه بأنه " أن تظهر التقارير املالية للمنشأة مجيع املعلومات واحلقائق املالية وذلك بإتباع سياسة
الوضوح والشفافية  ،ملساعدة متخذي القرارات وأصحاب املصاحل على اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة".29

أما "محمد المبروك أبو زيد" يعرف اإلفصاح احملاسيب بأنه يتمثل يف "مشول التقارير املالية على مجيع املعلومات
الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبية".30

أما "محمود السيد ناغي" يعرفه بأنه " يتمثل يف التعبري بوضوح من خالل الكشوف املالية وبشكل عادل عن
الوضع املايل ألداء املؤسسة والتغريات يف احلالة املالية ،وميكن تطبيق ذلك من خالل التطبيق املتكامل للمعايري الدولية

للتقارير املالية وتوفري اخلصائص النوعية يف املعلومات".31
من خالل التعاريف السابقة نعرف اإلفصاح احملاسيب بأنه" ضرورة احتواء الكشوف املالية على معلومات تصف
الوضعية احلقيقية للمؤسسة ،أي تكون خالية من أي خطأ أو تضليل ،تسمح ملستخدميها باختاذ قرارات سليمة".
-2-4مقومات اإلفصاح المحاسبي :تتمثل مقومات اإلفصاح احملاسيب فيما يلي:
 -1-2-4تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية:

تتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات احملاسبية ،كما ختتلف طرق استخدامها هلذه املعلومات ،فمنها من يستخدمها
بصورة مباشرة ،ومنها من تستخدمها بصورة غري مباشرة ،ومن األمثلة على مستخدمي املعلومات احملاسبية (املالك

احلاليون واحملتملون ،الدائنون ،احملللون املاليون ،املوظفون ،اجلهات احلكومية واجلهات اليت هتتم بالشؤون
االجتماعية).32
 -2-2-4أغراض استخدام المعلومات المحاسبية:
جيب ربط الغرض الذي تستخدم فيه املعلومات احملاسبية لعنصر أساسي هو ما يعرف مبعيار أو خاصية املالئمة،
حيث تعترب األمهية النسبية مبثابة املعيار الكمي الذي حيدد حجم أو كمية املعلومات احملاسبية واجبة اإلفصاح ،وتعترب
املالئمة املعيار النوعي الذي حيدد طبيعة أو نوع املعلومات احملاسبية واجبة اإلفصاح ،لذا تتطلب خاصية املالئمة
وجود صلة وثيقة بني طريقة إعداد املعلومات واإلفصاح عنها من جهة ،والغرض الرئيسي الستخدام هذه املعلومات
من اجلهة األخرى.33
 -3-2-4طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها:

بعد حتديد املستخدم املستهدف للمعلومات احملاسبية ،وكذلك الغرض الذي تستخدم فيه ،تتمثل اخلطوة التالية يف

حت ديد طبيعة ونوع املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها ،وتتمثل املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها حاليا يف
البيانات املالية احملتواة يف الكشوف املالية (امليزانية ،حساب النتائج ،جدول سيولة اخلزينة وجدول تغري األموال
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اخلاصة) ،هذا إضافة إىل معلومات أساسية أخرى تعترب ضرورية لكن نظرا لتعذر اإلفصاح عنها يف صلب الكشوف
املالية تعرض يف املالحظات املرفقة بالكشوف املالية واليت تعترب جزءا ال يتجزأ من تلك الكشوف.34
 -4-2-4موقع اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية:

تتطلب القدرة على قراءة الكشوف املالية وتفسري مضموهنا قدرا كبريا من املهارة واخلربة ،وكذا مدى قابليتها

للقراءة والفهم من طرف مستخدمي املعلومة املالية ،وعليه جيب أن يراعي معدو الكشوف املالية عدم عرض
املعلومات يف مكان يصعب االهتداء إليه ،وأن يتم ترتيب وتنظيم املعلومات فيها بصورة منطقية بالرتكيز على األمور
اجلوهرية ،حبيث ميكن للمستخدم قراءهتا بيسر وسهولة.35
 -3-4أنواع اإلفصاح المحاسبي :هناك عدة أنواع لإلفصاح حسب اهلدف ،36وتتمثل هذه األنواع فيما يلي:37
 -1-3-4اإلفصاح الكامل :يشري إىل مدى مشولية التقارير املالية وأمهية تغطيتها ألية معلومات ذات أثر حمسوس
على القارئ لكن مفهوم الكمال غري ممكن حاليا.

 -2-3-4اإلفصاح التثقيفي (اإلعالمي) :هو التحول حنو املطالبة باإلفصاح عن املعلومات املالئمة الختاذ
القرارات مثل اإلفصاح عن التنبؤات املالية من خالل الفصل بني العناصر العادية وغري العادية يف الكشوف املالية.
 -3-3-4اإلفصاح الكافي :يشري اإلفصاح الكايف إىل احلد األدىن الواجب إشهاره من املعلومات.
 -4-3-4اإلفصاح المالئم :هو اإلفصاح املالئم حلاجة مستخدمي البيانات وظروف املؤسسة وطبيعة املؤسسة.
 -5-3-4اإلفصاح الوقائي :يعين أن التقارير املالية جيب اإلفصاح فيها عن كل ما جيعلها غري مضللة ألصحاب
الشأن ويهدف اإلفصاح الوقائي إىل محاية اجملتمع املايل وبصفة خاصة املستثمر العادي الذي له قدرة حمدودة على
استخدام املعلومات احملاسبية.

 -6-3-4اإلفصاح العادل :يهتم بالرعاية املتوازنة الحتياجات مجيع األطراف املعنية.
 -5إجراءات لجان التدقيق لتفعيل الحوكمة كأداة لتعزيز اإلفصاح:

تتمثل إجراءات جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة باعتبارها أداة مهمة لتعزيز اإلفصاح يف املؤسسات من خالل املهام

اليت تقوم هبا جلان التدقيق ،وتتمثل هذه املهام فيما يلي:
 -1-5مهام مرتبطة بالتقارير المالية :وتتعلق باألمور التالية:38

 دراسة الكشوف املالية السنوية والدورية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي فيها؛
 مناقشة تقارير التدقيق املختلفة سواء اخلاصة بالتدقيق الداخلي أو التدقيق اخلارجي؛
 إصدار تقرير جلنة التدقيق ونشره مع الكشوف املالية املختلفة للمؤسسة ،وذلك من خالل التأكد من تطبيق

القوانني واللوائح املختلفة املنظمة لعمل املؤسسة؛

 التأكد من االلتزام بتطبيق معايري احملاسبة والتدقيق والتدخل يف حتديد السياسة احملاسبية اليت تستخدمها

اإلدارة.
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 -5-5مهام مرتبطة بوظيفة التدقيق الداخلي :تتمثل هذه املهام فيما يلي:39
 تقييم فاعلية التدقيق الداخلي والتأكد من أنه يتم وفق معايري األداء املهين؛
 متابعة اللوائح والنظم املتعلقة مبهام التدقيق الداخلي واملوافقة عليها؛

 فحص إسرتاتيجية أداء التدقيق الداخلي وخطته السنوية واملوافقة عليها؛
 تدعيم استقاللية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
-1تعيني مدير التدقيق الداخلي وعزله؛
-5التأكد من أن التدقيق الداخلي لديه املوارد الكافية ملباشرة عملياته؛
-3حرية مدير التدقيق يف االتصال املباشر بلجنة التدقيق ملناقشة أية أمور مهمة؛
-4التأكد من عدم وجود أية قيود على املدققني الداخليني عند تنفيذ مهامهم؛
 -2املشاركة يف تعيني فريق التدقيق وترقيتهم وتغيريهم.

 فحص نتائج التدقيق الداخلي وخاصة تلك اليت هلا تثري مهم ،مثل التصرفات غري القانونية ،ونقاط الضعف يف
الرقابة الداخلية؛

 فحص املستوى املهين للمدققني الداخليني ومدى كفاءهتم يف تنفيذ مسئولياهتم؛
 التنسيق بني عمل املدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني ،مما يؤدي إىل حتسني االتصال بينهم وزيادة جودة
عملية التدقيق وحتقيق التكامل بينهما.
 -3-5مهام مرتبطة بوظيفة التدقيق الخارجي :تتمثل فيما يلي:40

 تقوم اللجنة برتشيح تعيني أو إعادة تعيني أو عزل املدقق اخلارجي جمللس اإلدارة ،ويقوم اجمللس برفع التوصية
للجمعية العامة للمسامهني للمصادقة على توصيات اللجنة؛
 تقوم اللجنة بتقييم مؤهالت وخربات املدقق اخلارجي ،وتقوم بتقييم فاعلية التدقيق يف هناية كل دورة تدقيق،
وتدقيق استقاللية املدقق اخلارجي سنويا؛
 استقصاء أسباب استقالة املدقق ،وتبحث عن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها حيال ذلك؛

 تصادق اللجنة على شروط تكليف املدقق وحتديد أتعابه ،ومالئمة تلك األتعاب مع أنشطة التدقيق املنفذة؛
 تدقيق نتائج أعمال التدقيق مع املدقق اخلارجي ،وتبحث معه القضايا اليت مت حلّها والقضايا املعلقة؛

 تدقيق مستويات األخطاء واستجابة اإلدارة ملالحظات ومقرتحات املدقق اخلارجي ،واحلصول على تفسريات
من املدقق واإلدارة يف حالة عدم تسوية أخطاء معينة؛

 تقييم فاعلية أعمال التدقيق اخلارجي يف هناية كل دورة تدقيق ،والتأكد من قيام املدقق بتنفيذ خطة التدقيق
املوضوعة ،وتدقيق التقديرات احملاسبية الرئيسة مع املدقق ومدى قناعته هبذه التقديرات ،ومعرفة ردوده على
أسئلة جلنة التدقيق.
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 -4-5مهام مرتبطة باالتصال مع المساهمين :تتمثل فيما يلي:41
 جيب أن يدرج يف تقرير جملس اإلدارة ملخص عن دور اللجنة؛
 جيب أن يدرج يف تقرير جملس اإلدارة أمساء ومؤهالت أعضاء اللجنة خالل الفرتة؛

 جيب أن يذكر تقرير جملس اإلدارة عدد اجتماعات اللجنة اليت عقدهتا وذكر أمساء احلضور يف كل اجتماع؛
 جيب أن يوضح التقرير كيفية حتمل اللجنة ملسؤولياهتا؛
 جيب حضور رئيس جلنة التدقيق اجتماع اهليئة العامة للمسامهني ،للقيام بالرد على استفسارات وأسئلة
املسامهني حول القضايا اليت تقع ضمن مسؤوليات اللجنة.
-6الخاتمة:

من خالل ما سبق نستخلص ما يلي:
 )1جلان التدقيق تتكون من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني ،تساهم بتعيني ومراقبة عمل املدقق اخلارجي
والداخلي واإلدارة العليا؛
 )5جلان التدقيق تعترب مهزة وصل بني (املدقق الداخلي ،املدقق اخلارجي ،اإلدارة العليا) وجملس اإلدارة؛
 )3تتمثل احلوكمة يف جمموعة من املبادئ اليت تساهم يف تنظيم العالقة بني خمتلف األطراف الفاعلة يف
املؤسسة ،سواء كانوا داخليني أو خارجيني؛
 )4اإلفصاح احملاسيب يتمثل يف تقدمي كشوف مالية غري مضللة تسمح بإعطاء صورة حقيقية عن وضعية
املؤسسة؛

 )2لتعزيز اإلفصاح احملاسيب ،تقوم جلان التدقيق مبجموعة من اإلجراءات اليت تساهم يف تفعيل احلوكمة،
باعتبارها أداة فعالة لتعزيز اإلفصاح يف املؤسسات.
وعليه ارتأينا لتقدمي بعض التوصيات اليت تساهم يف تفعيل احلوكمة من طرف جلان التدقيق ،من أجل تعزيز
اإلفصاح احملاسيب على مستوى املؤسسات اجلزائرية:
 )1سن قوانني تفرض على املؤسسات سواء عمومية أو خاصة بتشكيل جلان التدقيق على مستوى مؤسساهتم،
مع فرض عقوبات على كل مؤسسة ختالف هذا األمر؛
 )5حتديد مسؤوليات كل طرف داخل املؤسسة (مالك ،إداريني ،موظفني ،)..من أجل تفادي تعارض املصاحل
بني هذه األطراف ،وكذلك من أجل أن يتحمل كل طرف مسؤوليته يف النقائص أو األخطاء على مستوى
املهام املوكلة إليه؛
 )3تشكيل جلان التدقيق من ط رف أشخاص لديهم كفاءة عالية يف احملاسبة والتدقيق ومجيع األمور املتعلقة
بالتسيري ،مما يؤدي إىل تفادي املمارسات غري القانونية على مستوى املؤسسة؛
 )4تعزيز مكانة جلان التدقيق يف املؤسسة من خالل منحها االستقاللية يف متابعة عملها واختاذ القرارات ،مما
ينعكس إجيابا على تفعيل احلوكمة يف املؤسسة وعلى تعزيز اإلفصاح احملاسيب؛
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 )2حتسني العالقة بني خمتلف األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة ،سواء داخليني أو خارجيني ،مما يؤدي إىل
تنظيم العالقات بينهم ،وهذا ما هتدف إليه احلوكمة؛
 )6تنظيم أو املشاركة يف دورات تكوينية متعلقة باحلوكمة لفائدة األطراف داخل املؤسسة ،وذلك من أجل زيادة
فهمهم ألسس وقواعد احلوكمة وكيفية تفعيلها.
-7الهوامش والمراجع:
 -1إياد سعيد حممود الصوص ،مدى فاعلية لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي (دراسة تطبيقية على

البنوك العاملة في فلسطين) ،مذكرة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،فلسطني ،5115 ،ص .56 -52

 -2عوض بن سالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات ،حالة السعودية ،جملة جامعة امللك عبد العزيز،

اإلقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،55العدد ،1السعودية ،5112 ،ص.123

 -3لؤي حمفوظ داود ،دور لجان التدقيق في الحد من ممارسات تمهيد الدخل في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان،

دراسة ميدانية ،مذكرة ماجسرت ،جامعة الزرقاء ،األردن ،5112/5114 ،ص.11

 -4مهند السعدي أمحد حسني ،أثر لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة

األردنية،دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المساهمة العامة ،مذكرة ماجسرت ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،5112 ،ص
.12

 -5جمدي وائل كببجي ،فاعلية دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات غسل األموال ،دراسة تطبيقية على المصارف العاملة

في فلسطين ،اجمللة األردنية إلدارة األعمال ،اجمللد ،11العدد  ،1األردن ،5112 ،ص.111

 -6حممد عبد اهلل املومين ،تقييم مدى إلتزام الشركات األردنية المساهمة بضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عملها لتعزيز

حوكمة الشركات ،دراسة ميدانية ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،56العدد األول ،سوريا ،5111 ،ص
.342 -542
 -7لؤي حمفوظ داود ،مرجع سبق ذكره ،ص.15

 -8إياد سعيد حممود الصوص ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .45-32

 -9مجيل أمحد وسفري حممد ،تجليات حوكمة الشركات في اإلرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح ،حبث مقدم للملتقى الوطين
حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،يومي  11/16ماي  ،5115ص.4

 -10حديد نوفيل ومسوس كمال ،العالقة بين حوكمة نظم المعلومات وحوكمة المؤسسات وسيرورة تطبيقها في مؤسسات
التعليم العالي ،اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات اإلقتصادية ،جامعة اجلزائر ،3العدد ،2اجلزائر ،5114 ،ص .116

 -11جنالء إبراهيم حيي عبد الرمحن ،دور اآلليات الداخلية للحوكمة في تحسين اإلفصاح والتقرير عن المسؤولية اإلجتماعية
لمنشآت األعمال السعودية ،جملة احملاسبة واملراجعة ،جامعة بين سويف ،اجمللد  ،1العدد  ،5مصر ،ديسمرب  ،5113ص .122

 -12صاحل زيد الكيالين ،أثر الحاكمية المؤسسية في مكافحة الفساد المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان من
وجهة نظر المدققين الداخليين والخارجيين ،مذكرة ماجسرت ،جامعة الزرقاء ،األردن ،5112/5114،ص.13
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