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 املبحث األول
  دراسةاإلطار العام لل
  

 : مقدمة ١-١
  

باعتباره عصب تفعيل  جملس اإلدارة مسئوليات أحدى عدي عالف داخلية رقابة نظام  وجودإن    
 ويأيته  إحدى اللجان املنبثقة عنAudit Committee و جلنة املراجعة ، آليات حوكمة الشركات

 توصيات أي وتقدمي ، بفاعلية وتنفيذه الداخلية نظام الرقابة كفاية من التحقق يف يالرئيسها دور

 حقوق وحيمي أهداف الشركة حيقق مبا وتطويره  احلوكمةنظام ل تفعيشأا من اإلدارة لس
ويتطلب ذلك وجود أعضاء يف جلنة املراجعة يتوفر لديهم مقومات  ،عالية بكفاءة صاحلامل أصحاب

األداء املالئمة اليت متكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية ، األمر الذي يسهم يف احلد من املشاكل 
  . منها الكثري من الشركات املسامهة املختلفة اليت تعاين

  
 الدارسةحتديد مشكلة  ٢-١

بدوره أدى الذي   املسامهة ، األمريف العديد من الشركاتتعددت حاالت الفساد املايل واإلداري     
 جلان صوباالهتمام هذه الشركات ، لذلك أجته  ها عانت منيتزيادة عدد املخالفات املالية الإىل 

أحدى اآلليات اليت حتد منها ، غري أن هذه اللجان مل تؤدي الدور الذي تطلع به باعتبارها املراجعة 
 على النحو األكمل ، لذا فإن األمر يتطلب تفعيل دورها من أجل املسامهة يف تفعيل حوكمة الشركات

  .لتحسني األداء وزيادة القدرة التنافسية للشركات املسامهة
 نظام يف هام دور هلا كان وإناململكة العربية السعودية  ب امهة الشركات املسيف املراجعة جلان أن    

األخرى  ال تؤدي مهامها بالشكل املطلوب يف بعض الشركات إال أا ، الشركات يف بعض احلوكمة
 أن متارس هذه اللجان األمر الذي يستوجب معه وجودها يف حد ذاته ليس كافياً ،  وبالتايل فإن

 ليس على وجود جلان املراجعة أمنا كيفية أداء هذه هذه الدراسةتركيز  فإن ولذاأعماهلا مبهنية عالية ، 
  . هامها بكفاءة وفعاليةملاللجان 

التساؤالت من خالل صياغة عدد من ن حتديد اجلوانب املتعلقة مبشكلة الدراسة   ميكبناًء عليه   
  :كما يليالبحثية 
  تفعيل حوكمة الشركات ؟ فعالية أداء جلان املراجعة يفما هو دور معايري -١

 كيف تساعد آليات جلان املراجعة يف تفعيل احلوكمة يف الشركات ؟ -٢

 كيف يساهم تنظيم جلان املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات ؟ -٣
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 الدارسةهدف ٣-١

   حوكمة الشركات  يف تفعيل   جلان املراجعة  بيان دور  إىل حتقيق هدف عام وهو       الدارسة هدف هذ  
 جيب أن تتسم ا     عيارية اليت  امل مقومات األداء ، وذلك الشتقاق جمموعة من      ة السعودية باململكة العربي 

وبصورة أكثر تفصيال تسعى الدارسة إىل حتقيق       ،  دعم فعالية حوكمة الشركات      ت جلان املراجعة واليت  
  : األهداف الفرعية التالية

 .الشركات املراجعة يف تفعيل حوكمة  معايري فعالية أداء جلان بيان دور-١

  .حوكمة الشركات املراجعة يف تفعيل آليات جلاندور بيان  -٢
  .حوكمة الشركات املراجعة يف تفعيل تنظيم جلان بيان أمهية -٣
  
 الدارسةأمهية ٤-١

 هساهم هـذ  ا علمية واألخرى عملية، فعلمياً ت      من زاويتني إحدامه   ه الدارسة ميكن تلمس أمهية هذ     
، من خالل    باململكة العربية السعودية    حوكمة الشركات  يف تفعيل  راجعةبيان دور جلان امل    يف   الدارسة

، األمر الذي يـساعد علـى   دعم فعالية حوكمة الشركات عيارية اليت ت   امل مقومات األداء جمموعة من   
 جلان املراجعة اليت تعد معايري إرشادية تساعد واضعي أطر مبادئ ومعايري املتغريات اشتقاق جمموعة من 

أداء جلان عند احلكم على مستوى فعالية  Benchmarking ستويات قياسية ميكن االحتكام إليهاتوفري مل
الشركات ساعد  ا ت ، جبانب أ  الدارسة هوعملياً فإن هذ  باململكة،حوكمة الشركات   اليت تدعم    املراجعة
 هذه الدراسـة  وبالتايل فإن   ،  ا   مقومات أداء جلان املراجعة    على احلكم على مستوى تطبيق       املسامهة

 يـؤدي إىل حتـسني    أداء جلان املراجعة  على دعم قدرا التنافسية، ألن زيادة فعالية       ساعد الشركات ت
  .األداء مستوى 

  
   فرضيات الدراسة ٥-١

  :  التاليةالثالثتقوم هذه الدارسة على تأصيل واختبار الفرضيات   
، وبني   املراجعة   أداء جلان معايري فعالية    توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني      : "الفرضية األوىل 

  ".التأكيد على فعالية حوكمة الشركات اجليدة
وبني التأكيد على    املراجعةان  آليات جل توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني        :"الفرضية الثانية 

  ". فعالية حوكمة الشركات اجليدة
وبني التأكيد على     املراجعة تنظيم جلان جبة بني   توجد عالقة ذات داللة إحصائية مو     : "الفرضية الثالثة 

  ". فعالية حوكمة الشركات اجليدة
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   منهجية الدراسة٦-١

 أركان هي مدخل وأدوات وطريقة الدراسة، ويتمثـل مـدخل            على ثالثة  الدارسةتقوم منهجية       
م اشـتقاق  حيث سـيت  Normative/Deductive Approachاالستنباطي /عيارييف املدخل املالدراسة 

 فإا تتمثل يف قائمـة      أداة الدراسة الفرضيات اليت تقوم عليها الدراسة من ثنايا الفكر األكادميي، أما           
االستبيان اليت سوف تستخدم يف مجع البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة على عينة الشركات              

ام بعض األساليب اإلحصائية ألغراض     ، باإلضافة إىل استخد   بالسوق املالية السعودية  املسامهة املدرجة   
التحليل اإلحصائي الالزم إلثبات مدى صحة أو خطأ الفرضيات اليت تقوم عليها الدراسة، وأخرياً فإن               

  .   وليست التجربة املعمليةField Study تعتمد على الدراسة امليدانية الدراسةطريقة 
  
  
   خطة الدراسة٧-١
  :  املنهجية سوف تكون خطة هذه الدراسة على النحو التايلاتطلباحتقيقاً هلدف الدراسة واستجابة مل 

  الدراسات السابقة : املبحث الثاين
  .مقومات أداء جلان املراجعة: املبحث الثالث
  .امليدانيةالدراسة : املبحث الرابع

  .خالصة الدارسة: املبحث اخلامس
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  املبحث الثاين
   للجان املراجعةالدراسات السابقة

  الشركات تفعيل حوكمةاليت تناولت اجلوانب املختلفة لدور جلان املراجعة يف السابقة دراسات تعددت ال
على النحو مصنفة زمنياً  ، ميكن عرض بعضها  هذه الدراسةم مبا خيدتوصلت إليهمن ما  االستفادة وألجل
   :التايل

  

إدارة املراجعة الداخلية تتأثر أكدت الدراسة على عالقة جلان املراجعة ب ) ,Goodwin 2003 (  دراسة-١
 استقالل جلنة املراجعة وخربة أعضائها ، وأن عنصر االستقالل أكثر تأثرياً يف -:بعنصرين أساسيني ومها 
   ٠العالقة عن عنصر اخلربة

  

ذه اهتمت ه),Turely and zaman, 2004 , 2003 Carcello and Neal(دراسات-٢

ال يقل عن ثالثة أعضاء ،  ها حبيثاحلد األدىن لعدد أعضاء وار أعضائها  بتشكيل جلان املراجعة واختياساتالدر
جلان املراجعة من املديرين غري التنفيذيني، وأن  على أن يكون معظم أعضاء حتديد احلد األقصى لعددهم دون
حىت ميكن أن يتمتع هؤالء األعضاء باالستقالل الالزم ملمارسة ن هناك أعضاء من خارج الشركة،يكو
 مع ضرورة توافر اخلربة الالزمة يف ااالت املالية واحملاسبية واملراجعة لبعض أعضاء ،رهم يف الشركةدو

  .اللجنة
 

أشارت هذه الدارسة أنه بالرغم من اإللزام يف تكوين ) AL - Mudhaki and Joshi, 2004   (دراسة-٣
نسبة الشركات اليت : لتزم بذلك، فعلى سبيل املثالجلان املراجعة يف كثري من الدول إال أن الكثري من الشركات مل ت

  ٠، على الرغم من أا إلزامية % ٥٦,٢تقوم بتكوين جلان املراجعة يف اهلند 
  

تعدد األبعاد احملاسبية لعملية حوكمة الشركات ومنها حتقيق أشارت إىل  )٢٠٠٥ ,خليل (دراسة -٤
طبيق معايري احملاسبة واملراجعة ، وتزايد دور كل من املساءلة والرقابة احملاسبية ، والسعي حنو تطوير وت

واحلد من اآلثار السلبية لعملية ، وحتقيق اإلفصاح والشفافية ، املراجعة الداخلية واخلارجية وجلان املراجعة 
  .الشركةعالوة على التقومي الفعال واملستمر ألداء ، إدارة األرباح 

 

 إشارة الدارسة إىل أمهية كل من خاصية االستقالل واخلربة  ) Collier and Zaman,2005(دراسة-٥     
 مها كمعايري ميكن االعتماد عليها يف احلكم على أداء جلان املراجعة  و ميكن تصنيفها إىل نوعني من اخلصائص

تضمن اخلصائص الفنية وت ، والتنظيمية وتتضمن عدد األعضاء وعدد االجتماعات، وملكية األسهماخلصائص 
أما بالنسبة خلاصية مدة خدمة األعضاء فإا تندرج ضمن خاصية اخلربة، وأن كال النوعني ل واخلربة املالية ، االستقال

من اخلصائص سواء التنظيمية أو الفنية متثالن املدخل الرئيسي لتطوير أداء جلان املراجعة بالشكل الذي يؤثر على 
  . ممارسة عملية املراجعة ككل داخل الشركة
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 املسامهة الشركات استجابة على بناءدراسة ال هذه جاءت ,. Carcello et al)  2006 (  دراسة-٦

 وجود عن اإلفصاح ضرورة والذي يتطلب  Oxley Sarbanes– أوكسلي ساربنس لقانون األمريكية

 هذا يف األمريكية البورصات متطلبات تفاوت رغم املراجعة، جلنة أعضاء ضمن املالية األمور يف خبري

 عن اإلفصاح أن من بالرغم شكلياً املتطلب ذا تقيدت الشركات مجيع أن وقد وجدت الدارسة  ،انباجل

 املراجعة، جلان أعضاء ضمن والتمويل احملاسبة يف املؤهلني وجود قلة تبني حيث حمدوداً، كان خلفيتهم

  .اللجان تلك خارج فعلياً وجودهم من الرغم على
  

دراسة على تعدد جوانب أداء جلان املراجعة بالشركات، مع مراعاة أكدت ال )٢٠٠٦خليل ( دراسة -٧
 األمر الذي الذي ينعكس بالدرجة األوىل على عملية املراجعة مبراحلها املختلفة ءأن األثر اإلجيايب هلذا األدا

 ،وكشفت الدراسة عن عمق وأصالة البعد التارخيي للجان املراجعة ، يساعد على تطويرها وحتسني جودا
 ةحلمام ا وتطورها واليت متثلت يف مروتعدد املفاهيم واملصطلحات املعربة عنها ، وتعدد مراحل االهت

م خبصائص ومواصفات جلان املراجعة ، مرحلة االهتماالشركات ، واملطالبة بتكوين جلان املراجعة يف 
  .مرحلة التوسع يف أداء ومهام جلان املراجعة و
 

 تفعيل ىف املراجعة جلان دور توضيح ىلإ الدراسة هذه سعت  ( Keung et al . , 2007) دراسة-٨

 ما حلل اإلدارة مساعدة يف الفاعل وأثره املراجعة للجان املفصلي الدور إبراز مع الشركات، ة حوكمة
 جلنة أن إىل الدراسة وخلُصت  ،باالستقالل املراجعة جلان أعضاء يتمتع أن شريطة مشاكل، من يعتريها

  .تعتريها اليت املخاطر ومواجهة الشركات، حوكمة تفعيل يف حمورياً بدوراً تساهم ةاملراجع
  

 دعائم أبرز كأحد جلان املراجعة دور إىل بيان هذه الدراسة  دف)٢٠٠٨, الرحيلي(دراسة -٩

 ومراقبة إدارة من خالله يتم نظام عن عبارة الشركات حوكمة أن الدراسة بينت  وقد،اململكةب احلوكمة
 اختاذ القرارات، يف وإشراكهم ، بينهم العدالة وحتقيق ،  األسهممحلة حقوق محاية دف  لشركاتا

 ومن ، وحقوقهم وواجبام اإلدارة جملس أعضاء وحتديد مسؤولية ، وضوح و بشفافية املعلومات وتوفري

 احلوكمة يف هاما دوراتلعب  املسامهة الشركات يف املراجعة جلان أن إىل إليها توصلت اليت أهم النتائج

  .اإلدارة وجملس الشركة يف الرقابية األجهزة بني وصل حلقةباعتبارها 
 

إىل   األمريكيةاملتحدة الواليات يف أجريت اليت الدراسة  هدفتChan and Li) 2008 , ( دراسة-١٠
 أعضاء ضمن ةاملالي يف النواحي خبري ووجود شركةال قيمة بني عالقة وجود مدى وهي جديدة رؤية حتقيق

 خبرياً تضم الشركات اليت أن تبني،  أمريكية شركة ٢٠٠ أغىن خالل من عينة فحص وبعد ،املراجعة جلنة

 مثل تضم ال اليت تلك الشركات عن مرات مخس حوايل قيمتها تزيد ا املراجعة جلنة أعضاء ضمن مالياً

  .ا املراجعة جلنة أعضاء ضمن املاليني اخلرباء من النوع هذا
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 هو املراجعة جلان تكوين من الرئيسي اهلدف أنت الدراسة إىل خلص )٢٠٠٩,سامي (دراسة -١١

 احلفاظ إىل تسعى املراجعة جلان ا تقوم اليت ملهاما أن و ،املالية القوائم ومصداقية موثوقية وزيادة تأكيد

 من آلية  تعداملراجعة نجلاباعتبار أن  اإلدارة، جملس أعضاء مسئوليات دعم و،  املسامهني حقوق على

 جلان تشكيل  يفيراعى و املالية، والقوائم التقارير رفع مستوى يف حمورياً دوراً هلا احلوكمة آليات

  .املالية والقوائم التقارير جودة لضمان الالزمة التخصصات كافة املراجعة
  

 هلا كان وإن بية السعودية العرململكةاب املراجعة جلان أن الدراسة أوضحت )م٢٠٠٩املعتاز (دراسة -١٢

 فيما بعض أوجه القصور ا حوكمة الشركات الئحة فإن ،الشركات يف بعض احلوكمة نظام يف مميز دور

 كيفية متابعة يف املال سوق هيئة رأسها وعلى اجلهات منمستمرة جلهود  تزال الو ، املراجعة جلان خيص

األمر الذي  واإلرشادات، باللوائح تقيدها تكفل اسبةمن آليات ووضع للتعليمات، املسامهة الشركات تنفيذ
  .الشركات حوكمة بالئحة تتقيد ال اليت الشركات حبق الالزمة العقوبات إصدار ضرورة يستوجب

  

   ,Peter& Julie )  2009( دراسة-١٣
 من لعينة املنظمة رحبية يف والتحسن املراجعة جلان وجود بني العالقة استقصاء الدراسة هذه استهدفت
 النتائج وأظهرت م ،٢٠٠٣ ىف املراجعة للجان اإلجبارية املتطلبات تطبيق قبل وذلك األسترالية الشركات

  .األرباح يف التالعب من حيد املراجعة جلان وجود إن
  

إن وجود جلان املراجعة يف الشركات  أمجعت معظم الدراسات السابقة على :بناء على ما تقدم      
 كوا امهم دورا تلعبألن جلان املراجعة  ،هلا  تفرضه الظروف الداخلية واخلارجية املسامهة بات واقعا

 أن دورها وطبيعة أداؤها ذات اجلوانب و اإلدارة وجملس الشركة يف الرقابية األجهزة بني وصل حلقة
  تسهم يففعالة املراجعة حباجة ملقومات أداء أن جلان ، غري   الشركات املبادرة بتكوينهامن يتطلباملتنوعة 

  تتمثل ، وبصورة تؤدي إىل حتسني مستوى األداء ومن مث زيادة القدرة التنافسية ت الشركاتفعيل حوكمة
و تنظيم جلان ،  جان لتفعيل احلوكمةل آليات هلذه الو، معايري فعالية أداء جلان املراجعة : يف املقومات  هذه

  .املراجعة وهذا ما يتم تناوله يف املبحث الثالث
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  املبحث الثالث
   باململكة مقومات أداء جلان املراجعة

 
        تعترب اململكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية اليت اهتمت مبوضوع جلان املراجعة، حيث 

م الصادر عن ١٩٩٤/ ١/ ٢٣هـ املوافق ١٤١٤/ ٨/ ١٢ بتاريخ ٩٠٣صدر القرار الوزاري رقم 
اص بتشكيل جلان املراجعة يف الشركات املسامهة باململكة والذي نص يف مادته وزارة التجارة واخل

األوىل على أن تشكل يف كل شركة مسامهة جلنة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني تسمى جلنة 
أفردت املعايري املراجعة، كما نص على أن اختيار أعضائها يكون بقرار من اجلمعية العامة للمسامهني و

غرض مراجعة القوائم املالية حيدد املتطلبات  للرقابة الداخلية باصام  معيارا خ٢٠٠٠سعودية يف عام ال
اليت يتعني على املراجع االلتزام ا عند تقومي الرقابة الداخلية آلي منشأة بغض النظر عن حجمها 

اهليئة السعودية ( عارف عليها وشكلها النظامي ، بغرض مراجعة القوائم املالية وفقا ملعايري املراجعة املت

لدور جلان  اًمقترحمتثل إطاراً مقومات أداء جلان املراجعة واليت  ميكن تناول، )للمحاسبني القانونيني
   ).١-٣(كما يوضح الشكل رقم الشركات املسامهة املراجعة يف تفعيل حوكمة 
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  )١-٣(شكل             
  ن المراجعة في تفعيل حوكمة الشركاتإطار مقترح لدور لجا              

 
 
 

 

 

  : املراجعة لتفعيل احلوكمةآليات جلان
  ةالداخلياملراجعة  )١(
 الرقابة الداخلية)٢(

 املراجعة اخلارجية)٣(

 القوائم والتقارير املالية)٤(

  اإلدارة العالقة مع جملس)٥(

جلان 
 املراجعة

  
  :معايري فعالية أداء جلان املراجعة

   التاماالستقالل )١(

التأهيل العلمي  )٢(
 واخلربة العملية

 بذل العناية الالزمة )٣(

 دورية االجتماعات )٤(

  

حوكمة 
 الشركات

 

  :  تنظيم جلان املراجعة
 أسلوب التعيني )١(

 مدة العضوية )٢(

 عدد األعضاء  غري التنفيذيني) ٣(

 نسبة ملكية األسهم لكل عضو) ٤    (
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   معايري فعالية أداء جلان املراجعة١-٣
حرصاً من اهليئة على إرساء أفضل املمارسات يف جمال حوكمة الشركات وتطوير املعايري : االستقالل

 وتاريخ ٢٠١٠-١٠-١واملبادئ ذات العالقة، أصدر جملس هيئة السوق املالية القرار رقم 
م القاضي بتعديل تعريف العضو املستقل الوارد يف الفقرة ١٦/٣/٢٠١٠هـ املوافق ٣٠/٣/١٤٣١

  من املادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية بالقرار رقم) ب(
ف بالنص  م، ليكون التعري١٢/١١/٢٠٠٦هـ املوافق ٢١/١٠/١٤٢٧ وتاريخ٢٠٠٦- ٢١٢- ١

 :اآليت

ومما ينايف االستقاللية، على سبيل . عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة: العضو املستقل"
  :املثال ال احلصر، أي من اآليت

  .أن يكون مالكاً ملا نسبته مخسة يف املئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتها -
 املئة أو أكثر من أسهم الشركة أوصفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخسة يف أن يكون ممثالً لشخص ذي  -

  .أي شركة من جمموعتها
  .أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من جمموعتها -
  و يف أي أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة أ  -

 .شركة من جمموعتها
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني يف الشركة أو يف أي شركة   -

 .من جمموعتها
 .أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارا -
أي من األطراف املرتبطة بالشركة أو بأي شركة من أن يكون موظفاً خالل العامني املاضيني لدى  -

جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وكبار املوردين، أو أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى أي من تلك 
وسيطبق هذا التعريف عند تعيني أي عضو جملس إدارة ابتداًء من ." األطراف خالل العامني املاضيني

  م ١/١/٢٠١١تاريخ 
  

 أي هلا أو من اإلدارة جزءاً تكون أال يتطلب وهذا مستقلة، تكون أن جيب املراجعة جلنة إن    

 عدم وجود ، مع التنفيذيني أعضاء جملس اإلدارة  غريتعيني أعضاء جلنة املراجعة من من خالل  ارتباط
ال ميتلك  ، و أن عالقة مباشرة أو غري مباشرة بني أعضاء جلنة املراجعة واملديرين التنفيذيني بالشركة

  ٠ جلنة املراجعةيكون ا عضو من أعضاءبالشركة اليت مؤثرة  أسهم العضو
  

جيب أن يكون من بني  أعضاء جلنة املراجعة ممن يتوفر لديهم قدر  : اخلربة العملية ي و العلمالتأهيل
ة عن درجة ال يقل مؤهل عضو جلنة املراجعحبيث كبري من الدراية واملعرفة باألمور احملاسبية واملالية 
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مناقشة بعض القوانني متكنه من يف املالية واحملاسبية  علياة ات علمي ويفضل من حيمل درجسالبكالوريو
  ٠ مهنة احملاسبة واملراجعةةالتطور املهين ملزاول ومتابعةأو اللوائح أو معايري احملاسبة واملراجعة 

املراجعة ، وبالتايل جيب أن يتوفر عالية أداء جلنة  اليت حتقق فإن االهتمام باخلربة العملية كأحد املعايري    
 يف ااالت املالية واحملاسبية لدى عضو جلنة املراجعة اخلربة الكافية سواء يف طبيعة نشاط الشركة أو

عقد لقاءات مع املديرين التنفيذيني  ، واالستعانة ببعض اخلرباء يف ااالت اليت حيتاجون إليهاوميكن 
  . الشركةةف على األبعاد املختلفة ألنشطبالشركة للتعر

  

 التواجد بشكل دوري يف : على سبيل املثال بذل العناية الالزمة من العضويتطلب :بذل العناية الالزمة 
الشركة و معايشة األحداث واملشاكل اليت حتدث بالشركة و املتابعة املستمرة لإلدارة املالية وإدارة 

  ٠ واحلوار املستمر مع املراجع اخلارجياملراجعة الداخلية و املناقشة
      

أال يقل عدد   وميكن، ة الدوريةحضور االجتماعاتجيب أن حيرص العضو على  :دورية االجتماعات   
 اجتماع يف العام حىت تكون هناك متابعة ومعايشة ١٢ اجتماعات وأال يزيد عن ٦االجتماعات عن 

  .ملختلفة بالشركةمن جانب جلنة املراجعة لألحداث واألنشطة ا

  

ميكن القول  أن كل من االستقالل والكفاءة العلمية واخلربة والقدرة على بذل العناية الالزمة    
واحلرص على حضور االجتماعات الدورية إذا مت توافرها يف عضو جلنة املراجعة، فإا تعين توفر 

داء، كما تساعد على القيام بالدور مقومات جناح أداء جلان املراجعة ومنطلقات فعالة لتطوير هذا األ
:  على النحو التايلالفرضية األوىلوبناء على ذلك ميكن صياغة  ٠اإلجيايب هلذه اللجان يف الشركة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني معايري فعالية أداء جلان املراجعة ، وبني التأكيد على فعالية "
  ".حوكمة الشركات اجليدة

  

    جلان املراجعة لتفعيل احلوكمةآليات ٢-٣

بأن  الشركةيتضمن العديد من األنشطة واألعمال داخل لتطور أداؤها و  بلجان املراجعة االهتمامزاد
 جلان املراجعة وأن أداء،  أداء جلان املراجعة مرتبط مبدى متتع أعضائها بكل من االستقالل واخلربة املالية

   ).٢٠٠٦ ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل خليل  (:جيب أن ينصب حول اجلوانب اآلتية
  

تقوم جلان املراجعة باإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية للتأكد من حتقق استقالل  :املراجعة الداخلية     
املراجعني الداخليني  ودراسة خطة عمل املراجعة الداخلية والتأكد من فعاليتها يف إجناز األعمال املوكلة 

 واالجتماع معها ودراسة ومناقشة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة معاجلة املالحظات اليت قد ترد              إليها
بالتقرير، كما أا متثل حلقة الوصل بني إدارة املراجعة الداخلية وجملس اإلدارة ، جبانب قيامها بإبداء                
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عالوة على ذلك هناك دور مؤثر       حتديد ومكافأته ،     و تعيني مدير إدارة املراجعة الداخلية        حول الرأي
إلدارة املراجعة الداخلية يف زيادة فعالية جلان املراجعة من خالل ما توفره هلا من معلومات تساعدها يف        

   ٠ املختلفةالشركةفهم أنشطة 
  

إن تقوم جلنة املراجعة بترشيح املراجع اخلارجي والتوصية بتعيينه وحتديد أتعابه ، ف           : املراجعة اخلارجية        
وجود جلان املراجعة يعين وجود نظام قوي للرقابة الداخلية مما يعين احلد من دور املراجع اخلارجي يف                 

 وإا للشركةكذلك متابعة أعماله واعتماد اخلدمات املهنية األخرى اليت يقدمها        و حتديد خماطر الرقابة    
 املراجع اخلارجي وتدعيم استقالله     احلد من تأثري وضغوط اإلدارة على      و ٠ ضوء املتطلبات احملددة له    يف

والتأكد من موضوعيته وكفاءته ، و دراسة خطة املراجعة معه وإبداء املالحظـات عليهـا ودراسـة              
 متثل حلقة الوصـل بـني        كما أن حلنة املراجعة     على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأا          همالحظات

  .املراجع اخلارجي وجملس اإلدارة 
  

 مسئوليات جملس اإلدارة وجود نظام رقابة داخلية فاعل واليت عهد ىأن أحد: لرقابة الداخلية انظام      
 جلنة املراجعة للتحقق من كفاية النظام وتقدمي أي توصيات لس اإلدارة من شأا تفعيل النظام إىلا 

بشأن  م ٣/١/٢٠٠٣يف ) ٢٢١٧( لذا صدر القرار الوزاري رقم وتطويره مبا حيقق أهداف الشركة
وبالتايل تصبح عملية لتعزيز دورها  يف الشركات املسامهة الرقابة الداخلية يف الشركات املسامهة وذلك 

 ، الشركةمراجعة أنظمة الرقابة واملسامهة يف حتسينها وتطويرها أحد املهام الرئيسية للجان املراجعة ب
  .ة بعملية الرقابةيضاف إىل ذلك ضرورة االهتمام باملخاطر املختلفة املتعلق

 املالية السنوية والدورية قبل عرضها على جملس اإلدارة و          مدراسة القوائ   تتم  : التقارير املالية  القوائم و     
إبداء الرأي فيها ومناقشة تقارير املراجعة املختلفة سواء اخلاصة باملراجعة الداخلية أو اخلاصة باملراجعة              

 وذلك من خالل    للشركةة املراجعة ونشره مع القوائم املالية املختلفة        اخلارجية ، أيضاً إصدار تقرير جلن     
 ، واملعايري الرقابية وذلك من خالل       الشركةالتأكد من تطبيق القوانني واللوائح املختلفة املنظمة لعمل         

االلتـزام   التأكد من    والدور الفعال هلذه اللجان يف حتقيق الرقابة الداخلية واحملاسبية ، واملعايري املهنية             
  .بتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة والتدخل يف حتديد السياسة احملاسبية اليت تستخدمها اإلدارة 

تعد جلنة املراجعة إحدى اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة، ويتحدد دور جلنـة             :  العالقة مع جملس اإلدارة   
 يف يالرئيـس هـا  دور ويأيتن جانب اإلدارة، املراجعة يف اإلشراف على التقارير املالية السنوية املعدة م

شـأا   من اإلدارة لس توصيات أي وتقدمي بفاعلية، وتنفيذه الداخلية الرقابة نظام كفاية من التحقق
   .عالية بكفاءة صاحلامل  حقوق أصحابوحيمي الشركة أهداف حيقق مبا وتطويره النظام تفعيل

  

 على إدارة املراجعة الداخلية ودراسة نظام الرقابة الداخلية اإلشرافنة املراجعة يف  جلتتلخص مهام   
وكذلك  ممتابعة أعماهلووالتوصية لس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعام 
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 .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأا
 وبناء على ذلك ميكن .والتوصية لس اإلدارة يف شأاعلى السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي 

 لة إحصائية موجبة بني آليات جلانتوجد عالقة ذات دال:" على النحو التايلثانيةالفرضية الصياغة 
  ".وبني التأكيد على فعالية حوكمة الشركات اجليدة املراجعة

  

   : ة املراجعةتنظيم جلن ٣-٣
س ن جمل جلابشأنالعربية السعودية   باململكةيف الئحة حوكمة الشركات نصت املادة الثالثة عشر

  : على التايلاإلدارة واستقالليتها
ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، لكي يتمكن جملس " -

 .اإلدارة من تأدية مهماته بشكل فعال

شكيل اللجان التابعة لس اإلدارة وفقا إلجراءات عامة يضعها جملس جيب أن يكون ت -
اإلدارة تتضمن حتديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة هلا خالل هذه املدة 

وعلى اللجنة أن تبلغ جملس اإلدارة علما مبا تقوم به أو . وكيفية رقابة جملس اإلدارة عليها 
وعلى جملس اإلدارة أن يتابع . تتخذه من قرارات بشفافية مطلقةتتوصل إليه من نتائج أو 

 .عمل اللجان  بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكولة إليها

وجيب أن يقر جملس اإلدارة لوائح عمل مجيع اللجان الدائمة املنبثقة عنه ، ومنها جلنة املراجعة 
 . وجلنة الترشيحات واملكافآت

ة باملهمات اليت عنيف من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني يف اللجان املجيب تعيني عدد كا -
 عنها حاالت تعارض مصاحل ، مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغري املالية ، ينتجقد 

ومراجعة صفقات األشخاص ذوي العالقة ، والترشيح لعضوية جملس اإلدارة ، وتعيني 
  ):٢٠٠٦هيئة السوق املالية، (."يد املكافآت رين التنفيذيني ، وحتداملدي

ومهامها على النحو  حول تنظيم جلنة املراجعة  يف الئحة حوكمة الشركات املادة الرابعة عشرةنصت
  ):٢٠٠٦هيئة السوق املالية، (: التايل
يشكل جملس اإلدارة جلنة من أعضائه غري التنفيذيني تسمى جلنة املراجعة، ال يقل عدد  -

  . ثالثة، يكون من بينهم خمتص بالشؤون املالية واحملاسبيةأعضائها عن
ة للشركة بناًء على اقتراح من جملس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة  تصدر اجلمعية العمومي-

 على ثالثةالفرضية ال  وبناء على ذلك ميكن صياغة .املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
وبني التأكيد على   املراجعةلة إحصائية موجبة بني تنظيم جلانذات دالتوجد عالقة " :النحو التايل

  ".فعالية حوكمة الشركات اجليدة
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  املبحث الرابع
   امليدانيةالدارسة

  
   :امليدانية  هدف الدراسة ١-٤

 الفرعية املكونة للمتغري املستقل    إىل إجراء اختبار ميداين موعة املتغريات        امليدانيةدف الدراسة     
 الفرضيات الـثالث  عالقتها باملتغري التابع ، وذلك عن طريق االختبار اإلحصائي ملدى صحة أو خطأ            يف

  إىل توفري  امليدانيةاليت مت تأصيلها يف املبحث الثالث، ومن مث يهدف هذا االختبار امليداين ومن مث الدراسة                
جلـان  ريات املستقلة املستمدة من     عكس أمهية الدور الذي تلعبه املتغ     دليل موضوعي ميكن الدفاع عنه، ي     

  .اململكة العربية السعوديةب على فعالية حوكمة الشركات، وذلك يف الشركات املسامهة املراجعة
   : جمتمع الدراسة وحجم العينة٢-٤

 ، وقد مت اختيار     السعوديةالسوق املالية   يف  املدرجة  يتمثل جمتمع الدراسة يف الشركات املسامهة         
ة بناًء على معيار أساسي يتمثل يف سهولة احلصول على البيانات، ونظراً العتبـار               شرك سبعة وعشرون 

أعضاء جلنة املراجعة  قوائم استبيان على ثالثالفرد وليس الشركة هو وحدة التحليل، فقد مت توزيع عدد    
ة، وبلغ عدد  قائم٨١ ، ومن مث بلغ حجم العينة )١ (الشركات املختارة يف  لتمثيل احلد األدىن من األعضاء

  %. ٥٨ قائمة بنسبة ردود ٤٧الردود الصحيحة اليت مت إخضاعها للتحليل اإلحصائي 
  :  قياس متغريات الدراسة ٣-٤

مت استخدام قائمة االستبيان املدعمة باملقياس الدرجي متعدد املستويات يف قياس متغريات الدراسة               
  : يف الشركات املسامهة حمل التطبيق على النحو التايل

   :قياس املتغري التابع: أوالً

يتمثل هذا املتغري يف فعالية حوكمة الشركات، وقد مت قياس هذا املتغري التابع باستخدام مدى معني   
يعكس مستوى فعالية حوكمة الشركات ، وذلك من خالل جمموعة العبارات اليت مت صياغتها اعتماداً 

 Organization ofظمة التعاون االقتصادي والتنمية  منعلى مدى االلتزام باملبادئ الستة الصادرة عن 
Economic Cooperation & Development (OECD, 2004)  

   :قياس املتغريات املستقلة: ثانياً
متثل اإلطار املقترح لدور جلان املراجعة يف تفعيل        متغريات مستقلة   ثالث  تتمثل هذه املتغريات يف       

، وقد مت قياس هذه املتغريات املستقلة باسـتخدام         الثالثبحث  مت عرضها يف امل   حوكمة الشركات واليت    
  .مدى معني يعكس األمهية النسبية اليت تلعبها هذه املتغريات يف التأثري على فعالية حوكمة الشركات

                                                 
 شركة مساهمة سعودية مدرجة بسوق المال السعودي، هذه الشركات    سبعة وعشرون   تتمثل عينة الشركات المختارة في         )٢(

 العقاريـة  - إسمنت تبوك- إسمنت الشرقية- أسمنت السعودية- اليمامة إسمنت - صافوال -كميائية السعودية  ال -سابك: هي

 - جرير - الرياض للتعمير  -  تهامة - النقل البري  –  النقل الجماعي  - االتصاالت السعودية    – التعاونية للتأمين    – الفنادق   –

 – سـاركو  – تطـوير  –  بنـك الريـاض  – البنك األهلي التجاري – األسماك - المراعي- ثمار –صافوال   - نادك -فتيحي  

  .ساسكو
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   Likertويتمثل املدى املعني املستخدم يف قياس متغريات الدراسة التابعة واملستقلة يف مقيـاس    
 وذلك لتحويل اإلدراكات الوصـفية  A Five-Point Likert Scale نقاط الدرجي ذو اخلمسة

 إىل قيم كمية ميكن إخـضاعها للتحليـل         -الناجتة عن إجابات عينة الدراسة على أسئلة قائمة االستبيان        
  .اإلحصائي الالزم إلثبات مدى صحة أو خطأ فرضيات الدراسة

ة صياغة العبـارات املـستخدمة لقيـاس      بشكل يؤكد على دق     وقد مت تصميم قائمة االستبيان        
 Faceاملتغريات التابعة واملستقلة للدراسة، وللتأكيد على صالحية شكل ومضمون قائمة االسـتبيان  

Validity       من أعضاء هيئة التدريس بقسم احملاسبة بكليـة إدارة          مخسة مت عرض قائمة االستبيان على 
 وذلك إلبـداء     بااسم احملاسبة جبامعة امللك خالد       وعضو هيئة تدريس بق    األعمال جبامعة امللك سعود،   

التعديالت اليت يروا قبل توزيع قائمة االستبيان، وبعد إجراء التعديالت الالزمة أقروا مجيعاً  بدقة صياغة 
  .عبارات قائمة االستبيان وسالمتها يف قياس متغريات الدراسة

  : توصيف متغريات الدراسة٤-٤
  : لدراسة اليت تغطيها قائمة االستبيان على النحو التايلمت توصيف متغريات ا  
Y :  املتغري التابع والذي يتمثل يف فعالية حوكمة الشركات.  
X i :     جمموعة ، واليت تتمثل يف      املرتبطة  مبقومات أداء جلان املراجعة باململكة      املتغريات املستقلة

  :  التاليةالثالثاملتغريات الفرعية 
X1 :  معايري فعالية أداء جلان املراجعة وحوكمة الشركات التفاعل بني.  
X2 :   بني آليات جلان املراجعة وحوكمة الشركات التفاعل.  
X3 :   تنظيم جلان املراجعة وحوكمة الشركاتالتفاعل بني.  

  :التحليل اإلحصائي٥-٤
اإلحـصائي  يف سبيل اختبار قبول أو رفض فرضيات الدراسة، مت استخدام بعض أدوات التحليل            

  . وهي حتليل عالقات االرتباط وحتليل االحندار البسيط وحتليل االحندار املتعدد
وللتأكيد على قوة االختبار اإلحصائي اليت تربهن على أن أدوات التحليل اإلحصائي قد أعطـت         

، أي  %١٠و  % ٥ ما بني    αنتائج معنوية إحصائياً، مت االعتماد على مستوى معنوية ميثل مستوى ألفاً            
 وزاد مستوى الثقة، كلما     α، حيث أنه كلما قل مستوى ألفا        %٩٠و  % ٩٥ميثل مستوى ثقة ما بني      

  .  دل ذلك على قوة التحليل اإلحصائي
 فقد وجد أن معامل     وفيما يتعلق باإلحصاءات الوصفية اليت تعكس التحليل االستكشايف للبيانات          

ونظـرا  % ٧٨,٦ = X2 , X3 Y , X1 , للمتغريات األربعة  Cronbach's Alphaرونباخ ك
  ،فهذا يعكس درجة مصداقية عالية إىل حد ما إلجابات عينة الدراسة،  % ٦٠  عن ن هذا املعامل يزيد   أل

  .يعكس مزيد من املصداقية بالنسبة ملتغريات الدراسة ) ١-٤(اجلدول رقم كما أن  
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  )١-٤(جدول رقم 

  اإلحصاءات الوصفية

  معيار االختالف  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغيرات

Y  ١٥,١  ٠,٦٤٢  ٤,٢٦%  

1X  ١٠,٣  ٠,٤٩٥ ٤,٨١%  

2X ١٣,٩  ٠,٦١٧  ٤,٤٣%  

3X ١٤,٦  ٠,٦١٣  ٤,١٩%  

 اقترب كثرياً من احلد األقصى ملستوى اإلجابات ، وهذا يدل على أن             Meanأن الوسط احلسايب    ) ١( 
  . ابات على أسئلة قائمة االستبيان قد متت بدرجة كبرية جداًكل اإلج

 كان أقل من الواحد الـصحيح بالنـسبة لكـل    Standard Deviationأن االحنراف املعياري ) ٢(
املتغريات، وكلما كانت قيمة االحنراف املعياري صغرية كلما دل ذلك على جتانس البيانات، ومن مث 

ستبيان  وهذا بدوره يعكس درجة عالية من املصداقية من جانـب            جتانس اإلجابات على قائمة اال    
  .مفردات العينة حمل االستقصاء

ملتغريات الدراسة ، حيث أنه كلمـا كـان         % ١٥,١و  % ١٠,٣أن معامل االختالف تراوح بني      ) ٣(
  .معامل االختالف أقل كلما كان ذلك أفضل للبيانات املستمدة من قوائم االستبيان

   :رضيات اختبار الف٦-٤
حتليل االحندار املتعدد، ويشري إىل درجة تأثري املـتغريات املـستقلة           ) ٢-٤(يتضمن اجلدول رقم      
 ٨,٥٢ تعادل F، وقد ثبت معنوية عالقة االحندار املتعدد حيث أن قيمة        جمتمعة على املتغري التابع      الثالث

  معامل التحديد   ، ورغم أن قيمة   %٩٩,٩٨ة تعادل   ، أي بدرجة ثق   %٠,٠٢ يعادل   αمبستوى معنوية   
R2   فإن ذلك ال ميثل نقطة ضعف، بل يعد مصدراً لقوة التحليل انطالقاً من سـببني                %٣٧,٢ تعادل ،

  : أساسيني مها
أن الدراسة ال دف إىل استخدام منوذج االحندار املتعدد يف أغراض التنبؤ، وإمنا اهلدف األساسي من ) ١(

  .واملتغري التابع الثالثليل هيكل العالقة بني املتغريات املستقلة النموذج هو حت
أن هناك العديد من املتغريات املستقلة األخرى اليت هلا تأثري على املتغري التابع، األمر الذي يفتح الباب ) ٢(

  . على مصراعيه لدراسة هذه املتغريات يف البحوث املستقبلية
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  )٢-٤(جدول رقم 

   المتعددتحليل االنحدار

 مستوى المعنوية

F 

 

F قيمة 

معامل 

 التحديد 

 مستوى المعنوية 

t 
t اختبار 

الخطأ 

 المعياري

 

 المتغيرات  المعامالت 

 الثابت ٠,٥٩٤٧ ٠,٧٨٥٩ ٠,٧٥٦٨ ٠,٤٥٣٣ ٠,٣٧٢ ٨,٥٢ ٠,٠٠٠٢

   ٠,٢١٧٧ ٠,٢١٥٤ ١,٠١٠٥ ٠,٣١٧٩ 1X  

   ٠,٣٧٥٨ ٠,١٦٢١ ٢,٣١٧٧ ٠,٠٢٥٣ 2X 

   ٠,٢٢٦٩ ٠,١٤٤٧ ١,٥٦٧٧ ٠,١٢٤٣ 3X 

  
، غري أن % ٠,٠٢معنوي مبستوى  املتعدد أن النموذج ككل يعد االحنداريالحظ من نتائج حتليل      

 بسبب وجود عالقة ارتباط خطية – غري معنوي – Y على املتغري التابع X1 , X3كل من أثر 
   .Multicolinearityبني املتغريات 

  ،  املتغري التابع واملتغريات املستقلةحتليل عالقات االرتباط بني )  ٣-٤(ويتضمن اجلدول رقم         
  

  )٣-٤(جدول رقم 

  تحليل عالقات االرتباط

المعنوية  معامل االرتباط حجم العينة المتغيرات

 المحسوبة

1X  ٠,٠١أقل من  ٠,٤٩٩ ٤٧  

2X  ٠,٠١أقل من  ٠,٥٤٤ ٤٧ 

3X ٠,٠١أقل من  ٠,٤٢٦ ٤٧ 

ستخدم فـي     تحليل االنحدار البسيط والذي سوف ي       )٤-٤(ويتضمن الجدول رقم     
 F  اختبـار اسـتخدام ب التابع والمتغيرات المستقلة اختبار عالقة التأثير بين المتغير  

   .R2 التحديد ومعامل
  )٤-٤(جدول رقم 

  تحليل االنحدار البسيط الختبار فرضيات الدارسة

 مستوى المعنوية

F  

 

F قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى 

 المعنوية
t قيمة 

الخطأ 

 المعياري
 المتغير المعامالت

 الثابت ١,١٤٣ ٠,٨٠٩ ١,٤١٣ ٠,١٦٤٤   

٠,٦٤٧ ٠,١٦٧ ٣,٨٦٧ ٠,٠٠٠٤ ٠,٢٤٩ ١٤,٩٥٣ ٠,٠٠٠٤ 1X  

 الثابت ١,٧٥٢ ٠,٥٨٢ ٣,٠١٢ ٠,٠٠٠٤   

٠,٥٦٦ ٠,١٣٠ ٤,٣٤٥ ٠,٠٠٠ ٠,٢٩٦ ١٨,٨٨٠ ٠,٠٠٠ 2X  

 الثابت ٢,٣٨٧ ٠,٥٩٨ ٣,٩٩١ ٠,٠٠٠   

٠,٤٤٦ ٠,١٤١ ٣,١٥٧ ٠,٠٠٣ ٠,١٨١ ٩,٩٦٧ ٠,٠٠٣ 3X  
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  )٥-٤(جدول رقم 
  عدم صحة فرضيات الدارسة/ املعامالت اإلحصائية التفصيلية إلثبات مدى صحة 

/ قبول

 رفض

/ معنوية 

 غري معنوية

معامل 

 التحديد
 Fقيمة   مستوى املعنوية

مستوى 

  املعنوية

مستوى  tقيمة 

 املعنوية

معامل 

  االرتباط

املتغري 

 املستقل

 فرضيةال

%٢٤,٩ معنوية قبول  ٠,٤٩٩ ٠,٠١ ٠٣,٨٦٧ ٠,٠٠٠٤ ١٤,٩٥٣ ٠,٠٠٠٤ 1 X  األولى 

 قبول
 معنوية

٤,٣٤٥ ٠,٠٠٠ ١٨,٨٨٠ ٠,٠٠٠  %٢٩,٦ 
٠,٠١ 

٠,٥٤٤ 2X  الثانية  

 قبول
 معنوية

٣,١٥٧ ٠,٠٠٣ ٩,٩٦٧ ٠,٠٠٣  %١٨,١ 
٠,٠١ 

٠,٤٢٦ 3X  الثالثة  

  

  
  املبحث اخلامس

  الدارسةخالصة 
 والـيت   مقومات ألداء جلان املراجعة اليت تالئم ظروف اململكة          جمموعة   أصيل  بت هذه الدراسة    قامت

معايري  اليت تعد املتغريات جمموعة من مة الشركات، وذلك من خالل اختبارحوكتعترب ضرورية لتفعيل   
 حوكمة الشركات، ونظراً    من آليات املتوقع كآلية أساسية    جلان املراجعة   دور  يتم االسترشاد ا لدعم     

وكمة الـشركات ، فقـد      بيان دور جلان املراجعة يف تفعيل ح      ن اهلدف األساسي هو التركيز على       أل
  : خرجت الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية

  النتائج: أوال
ملعايري على جمموعة من ا   تعتمد   قومات أداء    جيب أن يتم يف ضوء م      جلان املراجعة أن اختيار أعضاء    -١

جلان املراجعة قدرات  على متلك أعضاء املعايري ، وتنطوي هذه ركات لتفعيل حوكمة الشالالزمة 
   .فاعلة يف األداء

إن وجود معايري فعالية أداء جلان املراجعة ، يف ظل ما جيب إن يكون عليه تنظيم هذه اللجـان ،                     -٢
   ركاتيساعد يف تفعيل آلياا املختلفة واليت تنعكس بشكل اجيايب على التطبيق اجليد حلوكمة الش

 وتطورها واليت متثلت يف مرحلة املطالبة بتكوين جلان بلجان املراجعةتعددت مراحل االهتمام -٣
املراجعة يف الشركات ، ومرحلة االهتمام خبصائص ومواصفات جلان املراجعة ، ومرحلة التوسع 

 يف أداء ومهام جلان املراجعة 

م ١٩٩٤لكة ، رغم حداثة االهتمام به منذ العام         أن أداء جلان املراجعة يف الشركات املسامهة باملم       -٤
، إال أنه يتطور مع تعدد القرارات والتشريعات الصادرة بشأنه ، مما يعين أنه ميتـاز مبرونـة األداء      

  .وقابليته للتطوير والتحديث باستمرار 
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  التوصيات: ثانيا 
، لزيادة فعالية أداءها جعة  جلان املرا دورحيدد املال سوق هيئة من )دليل(ضرورة صدور تشريع  -١

كن أن يكون مسماه نظام جلان املراجعة  يف الشركات املسامهة باململكة العربية السعودية على أن مي
 : حيتوي هذا النظام كل اجلوانب املتعلقة يف جلان املراجعة مثال لذلك

  . معايري فعالية جلان املراجعة-      
   .جلان املراجعة) مهام( آليات -      
  .جلان املراجعة) تكوين( تنظيم -      

  . املراجعة ضمن التقارير والقوائم املالية للشركات املسامهة ان اإلفصاح اإللزامي عن تقرير جل-٢
 املسامهني لدى الوعي لتنمية املعنية واجلهات املهنية كل من املنظمات جهود تضافر ضرورة-٣

 مصداقيتها وزيادة والقوائم املالية التقارير جودة حتسني يف املراجعة جلان دور بإبراز واملستثمرين

 .املستفيدين جلموع وشفافيتها

  . إجراء املزيد من البحوث والدراسات اليت تتناول اجلوانب املختلفة ألداء جلان املراجعة-٤
  


ا�� ��  ا��را
  

   :ا��
ا�� ����� ا��
���: أو� 
  

" الواقع واملأمول بني السعودية املسامهة الشركات يف عةاملراج جلان " ،املعتاز صاحل بن إحسان .د -١

 قسم اهبأب خالد امللك جامعة ميبتنظ املنعقد الشركات حوكمة مؤمتر إىل مقدم حبث ،

  .م١/١١/٢٠٠٩م إىل ٣١/١٠/٢٠٠٩  املوافق  ،واملالية اإلدارية العلوم كلية  احملاسبة

 معايري املراجعة واملعايري املهنية األخرىري املراجعة ، اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، جلنة معاي -٢

 .م٢٠٠٦، الد األول 

معايري املراجعة واملعايري املهنية األخرى ،معيـار الرقابـة         اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،       -٣

 .م٢٠٠٦ ، أغسطس الداخلية بغرض مراجعة القوائم املالية

 ،" السعودية حالة ، :الشركات حوكمة دعائم كأحد اجعةاملر جلان "،سالمة الرحيلي عوض. د -٤

يونيو   ،٢١٨-١٧٩ ص  العدد ، ٢٢ الد ، واإلدارة االقتصاد جملة  ،العزيز عبد امللك جامعة

 .م٢٠٠٨
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القوائم  جودة على وأثرها الشركات حوكمة يف املراجعة جلان دور" سامي ،  حممد جمدي .د -٥

 جامعة – العلمية للبحوث التجارة كلية جملة ، " املصرية لاألعما بيئة يف املنشورة املالية

 .م٢٠٠٩يوليو ، ) ٤٦(الد ، ) ٢( رقم العدد ،  اإلسكندرية

دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومـات احملاسـبية          "  حممد أمحد إبراهيم خليل ،       ٠د -٦

لة الدراسـات والبحـوث     جم ،   " دراسة نظرية تطبيقية   –وانعكاساا على سوق األوراق املالية      

  . ٢٠٠٥ ، كلية التجارة ببنها ، العدد األول ، التجارية

تطوير أداء جلان املراجعة وأثره علي عملية املراجعة يف الشركات "  حممد أمحد إبراهيم خليل ، ٠د -٧

 العـدد   ،جامعة بنها    - كلية التجارة    ، جملة الدراسات والبحوث التجارية   ،    " املسامهة املصرية   

  .٢٠٠٦ ،١٩٨-١٤٥  ص ألولا

  .٢٠٠٦، اململكة العربية السعودية، الرياض، الئحة حوكمة الشركاتهيئة السوق املالية السعودية،  -٨
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  االستبيانةقائم : ملحق

    
  
  .......................                     بشركة عضو جلنة املراجعةستاذ الفاضل ادة األسع
  

  : وبعدالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

باململكـة   دور جلان املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات املسامهة        "أقوم بإعداد دراسة بعنوان          
غة واختبار إطارا مقترح لدور جلان املراجعة يف تفعيل ودف هذه الدراسة إىل صيا، "العربية السعودية

حوكمة الشركات املسامهة يف ظل التطورات املعاصرة للجان املراجعة وأثرها على زيادة فعالية حوكمة 
الشركات، لتحديد املتغريات األكثر أمهية واليت تساهم بصورة إجيابية يف دعم العالقة بني جلان املراجعة  

  .وحوكمة الشركات
يسعى اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة إىل اختبار جمموعة من املتغريات اليت تعكس بعض مقومـات                 

 بني هذه املتغريات وبني مـدى فعاليـة حوكمـة           املؤثرة املراجعة  من خالل قياس العالقة        أداء جلان 
  :الشركات، وتتمثل متغريات الدراسة يف

  .كاتمة الشركوفعالية ح:  املتغري التابع-أوالً
   :حماورثة  إىل ثالموزعة ثالثة عشر متغرياوتتكون من :  املتغريات املستقلة-ثانياً
  و فاعلية حوكمة الشركات  بني معايري فعالية أداء جلان املراجعةيتعلق  : األولاحملور
   .جلان املراجعة وفاعلية حوكمة الشركات ) مهام(بني آليات يتعلق  : الثايناحملور
   .جلان املراجعة وفاعلية حوكمة الشركات) تكوين(بني تنظيم يتعلق  : الثالثاحملور

  

 املختلفة للمـتغريات الـسابق      احملاور تعكس   سؤاال  ثالثة عشر  مرفق طيه قائمة استقصاء تتضمن        
اإلشارة إليها، أرجو من سعادتكم التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة ا عن طريق اختيار الـوزن                

  .رد باملقياس الدرجي، حىت أمتكن من استكمال اجلانب التطبيقي هلذه الدراسةاملالئم الوا
  

  شاكرين ومقدرين تعاونكم،،،

  

  

                                                          الباحث  
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 من فضلك اختار املدى الذي تراه مناسباً لإلجابة على األسئلة التالية، مستخدماً املقيـاس الـدرجي               
  :املوجود أمام كل عبارة

  

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  متغيرات الدراسة توصيف 
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  )فعالية حوكمة الشركات(قياس املتغري التابع : أوالً 
راجعة  ـا    املتتميز حوكمة الشركة اليت أكون عضو جلنة        

  :باآليت
  . فعال حلوكمة الشركة ضمان وجود أساس إلطار-
  . ضمان حقوق املسامهني-
  . ضمان املعاملة العادلة للمسامهني-
  . ضمان حقوق أصحاب املصاحل مع الشركة-
  . ضمان اإلفصاح والشفافية-
  . ضمان مساءلة جملس اإلدارة من قبل املسامهني-

          

  :معايري فعالية أداء جلان املراجعة" احملور األول"
 التام لعضو جلنة املراجعة إىل زيـادة        يؤدي االستقالل  )١(

 .فعالية حوكمة الشركات

يؤدي التأهيل العلمي واخلربة العملية لعـضو جلنـة          )٢(
  .املراجعة إىل زيادة فعالية حوكمة الشركات

بذل العناية املهنية الالزمة لعضو جلنـة املراجعـة إىل           )٣(
  .زيادة فعالية حوكمة الشركات

ت لعـضو جلنـة     يؤدي احلضور الدوري لالجتماعـا    ) ٤(
 .املراجعة إىل زيادة فعالية حوكمة الشركات
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١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  متغيرات الدراسة توصيف 
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  :جلان املراجعة) مهام(آليات " احملور الثاين

إشراف ومتابعة جلنة املراجعة على أعمـال املراجعـة         ) ١(
اخلية يف الشركة يؤدي لزيادة فعاليـة حوكمـة         الد

  .الشركات
إشراف ومتابعة جلنة املراجعة علـى نظـام الرقابـة           ) ٢(

الداخلية يف الشركة يؤدي لزيادة فعاليـة حوكمـة         
  الشركات

إشراف ومتابعة جلنة املراجعة على أعمـال املراجعـة         ) ٣(
اخلارجية يف الشركة يؤدي لزيادة فعاليـة حوكمـة         

  .الشركات
إشراف ومتابعة جلنة املراجعة على القوائم والتقـارير        ) ٤(

املالية يف الشركة يـؤدي لزيـادة فعاليـة حوكمـة           
  .الشركات

          

العالقة بني جلنة املراجعة وجملـس اإلدارة يف الـشركة    ) ٥(
  يؤدي لزيادة فعالية حوكمة الشركات

  :جلان املراجعة) تكوين(تنظيم " احملور الثالث"

ني عضو جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العمومية        يؤثر تعي ) ١(
  .يف الشركة على زيادة فعالية حوكمة الشركات

يؤثر عدد األعضاء غري التنفيذيني يف جلنة املراجعـة يف          ) ٢(
  .الشركة على زيادة فعالية حوكمة الشركات

تؤثر طول مدة عضوية عضو جلنة املراجعة يف الشركة         ) ٣(
  .الشركاتعلى زيادة فعالية حوكمة 

ملكية األسهم لعضو جلنة املراجعة يف الشركة       عدم  تؤثر  ) ٤(
 . على فعالية حوكمة الشركاتإجيابا

          

  

  
  


