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  :امللخص

العمل على التنسيق بني اآلليات الرقابية الداخلية يف  والدور املنتظر منه الشركاتمفهوم حوكمة  مهيةدف هذه الورقة إىل إيضاح أ
املستشري يف واإلداري لحد من الفساد املايل ل، )اخل..،اخلارجيةاملراجعة (جية واخلار )خلإ..املراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية، جلان املراجعة،(

مفهوم متطلبات حتديث هذه اآلليات سواء الداخلية أو اخلارجية مبا يتوافق و لك من خالل، وذسواء يف القطاع العام أو اخلاص الشركات
 حتديث من خالل ،والتنسيق فيما بينها هذه اآللياتتعاون بني  دعو إىل إحداثت  – الشركاتحوكمة  – ةاألخري ههذ .الشركاتحوكمة 
بني مجيع األطراف عامالت امل إيضاح إىلؤدي الذي ي األمر، حول مراقبة املعامالت املالية واإلداريةالتعاون  نقاطتوضيح واألدوار  نظيموتالعالقة 

  .اليت تعيق هذه املصاحل الذي ميكن أن يشوب هذه املعامالت  واإلدارياحلد من الفساد املايلوبالتايل  ،الشركاتيف ذات املصاحل املشتركة 
  .، الفساد املايل واإلداري، اآلليات الرقابية الداخلية واخلارجيةالشركاتحوكمة  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
  This paper aims to clarify the importance of the concept of corporate governance and the role 
expected of it to work on coordination between the regulatory mechanisms of the Interior (internal audit, 
internal control, audit committees,..Etc) and external (external audit,..Etc), to reduce the financial and 
administrative corruption rampant in companies, whether in public or private sector, and that through the 
modernization of these mechanisms, either internal or external, consistent with the requirements of the 
concept of corporate governance. The latter calls for the creation of cooperation between these mechanisms 
and coordination among them, through the modernization of the relationship and the organization of roles 
and to clarify the points of cooperation on the monitoring of financial transactions and administrative, 
which leads to a clarification of transactions between all parties with common interests in companies, and 
thus reduce the financial and administrative corruption, which can afflict these transactions that impede 
those interests. 
Keywords: corporate governance, the regulatory mechanisms of internal and external, financial and 
administrative corruption. 

  مقدمة
للطاقة وشركة ) Enron(خاصة األمريكية منها، وعلى رأسها شركة  الشركاتلقد شهدت العقود املاضية عدة ايارات لكربى 

)WorldCom( الشركاتد املايل واإلداري واحملاسيب، كل هذه األسباب وغريها دفعت لالتصاالت، نتيجة تصرفات غري أخالقية وشيوع الفسا 
الدويل إىل تبين مفاهيم جديدة، واليت من بينها  النقد وصندوق الدويل االقتصادية واهليئات الدولية مثل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي والبنك

  : اإلجابة على اإلشكالية اآلتية واملتمثلة يفالورقة حتاول هذه وهلذا  .)Corporate Governance( الشركاتهذا املفهوم املتمثل يف حوكمة 

ت للحد من الفساد املايل شركاية مبا يتوافق ومتطلبات حوكمة الهل هناك تكامل بني أهم اآلليات الرقابية اخلارجية والداخل
  ؟واإلداري

  :اآلتيةة التعرض للنقاط ورقاول هذه الحتولإلجابة على هذه اإلشكالية، 
 ؛الشركاتالدوافع أو األسباب املؤدية إىل نشوء مفهوم حوكمة  -1
 ؛الشركات ياراوالفساد املايل واإلداري البحث حول العالقة بني  -2
 اآلليات الرقابية الداخلية واخلارجية يف إطار مفهوم حوكمة الشركات؛التعريف ب -3
 ؛مبا يتوافق ومتطلبات احلوكمة هابينفيما التنسيق أمهية والعالقة بني اآلليات الرقابية اخلارجية والداخلية توضيح  -4
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  .دور اآلليات الرقابية الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات يف احلد من الفساد املايل واإلداري -5

 الشركاتمفهوم حوكمة  وءنشودوافع أسباب  -1

دارة واملسامهني وبأكثر معيارية فصل امللكية عن بنظرية الوكالة، واليت تتأسس على الفصل بني اإل الشركاتاقتصاديات حوكمة ترتبط 
 & Aichian (:، إال أنه من خالل العمل املكثف لـ1921 )Knight(لى انفصال امللكية عن اإلدارة هوالرقابة، ويعترب أول من تكلم ع

Demest( 1972 باإلضافة إىل كل من 1 األحباث اخلاصة بنظرية الوكالة،بدأ النشر يف)Means & Berle( اللذان ناقشا املدى الذي أدى ،
مفهوم انفصال امللكية واحلوكمة وجتلى هذا االرتباط بني مفهوم  2.وذلك يف الواليات املتحدة األمريكية الشركةإىل افتراق امللكية والتحكم يف 

إطار احلوكمة وفق ا االرتباط كون هذ إضافة إىل أنعن اإلدارة من خالل أن كل طرف يسعى إىل حتقيق مصلحته ولو على حساب اآلخرين، 
   3.يسعى إىل ضمان االنضباط السلوكي والتوازن يف حتقيق مصاحل مجيع األطراف، وكيفية الرقابة الفعالة وإدارة املخاطر

 الشركاتمفهوم حوكمة  1-1
رام االعتباطية، وهذا جمموعة اآلليات التنظيمية اليت تعمل من أجل حتديد سلطة املسريين والتأثري على قرا الشركاتيقصد حبوكمة 

الطريقة «بأا  الشركاتكما ميكن النظر إىل حوكمة  .4دف االلتزام بتحقيق مصاحل األطراف املختلفة دون التفرد باملصاحل اليت ختص املسريين
يقصد ا و 5،»قة بالشركةاليت تستخدم ا السلطة إلدارة أصول وموارد الشركة، دف حتقيق مصاحل املسامهني واألطراف األخرى ذات العال

   6.»الشركاتالنظام الذيُ يوجِه ويراقب « أيضا

ُ ويف السياق  واملسامهني اليت حتدد وتراقب اجتاه اإلستراتيجية وأداء  الشركةالعالقة بني «على أا  الشركاتحوكمة  تربتعنفسه
وخارجها مع األطراف ذات املصلحة، وأيضا تبيني كيفية الرقابة  ةالشركأي عبارة عن جمموعة من اإلرشادات تبني كيفية العمل يف  7،»الشركة

من طرف بعض الباحثني يف جمال االقتصاد والقانون، حيث يرون أن مصطلح حوكمة  اقياسي اكما أن هناك تعريف .ألجل جتسيد هذا النظام
جمموعة من اآلليات « بأا عبارة عن -االقتصاديني-هم خر منكما يراها البعض اآل  8،»الدفاع عن مصاحل محلة األسهم « يشري إىل  الشركات

عبارة عن  الشركاتميكن القول بأن حوكمة  وعليه  9.»أقرا مسبقا  ألهدافها اليت الشركاتاليت تساعد على يئة الوضعية احلقيقية لتشغيل 
  . الشركةى حتقيق مصاحل مجيع األطراف ذات الصلة بنظام متكامل يشمل اإلجراءات واآلليات اخلاصة بالتسيري والرقابة، واليت تعمل عل

 الشركاتأمهية حوكمة  1-2
بالطرق اليت من خالهلا ميكن إعادة مصاحل األطراف إىل الصف، بأن « مهتمة  الشركاتيتضح من خالل املفاهيم السابقة أن حوكمة 

سابقا، واليت تعود بالفائدة على  طرف اإلدارة كما ذكر واملقصود هنا هو البحث عن أفضل االستراتيجيات من 10.»تضمن املنفعة للمستثمرين
  11:يفيما يل الشركاتو ميكن أن نعدد أمهية حوكمة . املسامهني

 .املنشورة القوائم املاليةالواردة يف  املعلومات املاليةحتقيق الثقة يف  -
 .على جذب االستثمارات وزيادة قدرا التنافسية الشركاتمساعدة  -
 .بالتزاماا، وضمان حتقيق أهدافها بشكل قانوين واقتصادي الشركةضمان وفاء  -
 .وعدم السماح بوجوده والقضاء عليه ائيا الشركاتحماربة الفساد الداخلي يف  -
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 .الشركةضمان حتقيق الرتاهة واحلياد واالستقامة لكافة العاملني يف  -
 .الشركةتوفري معلومات عادلة وشفافة لكافة األطراف ذات العالقات املرتبطة ب -

 الشركاتأهداف حوكمة  1-3
  12:من خالل العناصر اآلتية الشركاتميكن أن نلخص أهداف حوكمة 

 .حتسني القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزيادة قيمتها -
 .فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات االقتصادية وتدعيم املساءلة احملاسبية ا -
 . والنقدي للوحدة االقتصاديةضمان مراجعة األداء التشغيلي واملايل -
 .تعميق وتعزيز ثقافة االلتزام بالقوانني واملبادئ واملعايري املتعارف عليها -
 .زيادة ثقة املستثمرين يف أسواق املال -
 .التنبؤ باملخاطر املتوقعة وإدارا -
 .تعظيم األرباح وحتقيق العدالة والشفافية وحماربة الفساد -

 الشركاتمبادئ حوكمة  1-4
اململوكة لقاعدة  الشركاتجمموعة األسس واملمارسات اليت تطبق بصفة خاصة على « على أا  الشركاتبادئ حوكمة تعرف م

، وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية املطبقة الشركةعريضة من املستثمرين،  وتتضمن احلقوق والواجبات لكافة األطراف املتعاملة مع 
  14:ما يلي الشركاتومن بني مبادئ حوكمة  13.»واملسامهني الشركةأختذ قد يؤثر على مصلحة واليت حتكم أي قرار  الشركةب

  املسؤولية والتكامل بني املديرين واملسريين 1-4-1
ن مسئولني وفق نوعية القرارات املتخذة ومدى يكون املسريو حتمل املسؤولية للمديرين واملسريين صبغة قضائية وسلوكية، حيث

وليتهم تتمثل يف حتقيق األهداف املنتظرة من طرف تاحة، أما فيما خيص املديرين فمسؤلى حتقيقها يف حدود اإلمكانيات املفعاليتها، أي العمل ع
  .للشركة داء االقتصادياألاملسامهني، ذلك ألن مصاحلهم مرتبطة ب

 استقاللية جملس اإلدارة 1-4-2
ماعية، وذلك ألن اهلدف من هذا الس ضمان تأثري املسريين على جيب على جملس اإلدارة أن يبين استقالليته بدون إلغاء مسؤوليته اجل

  .الشركةالتوجيهات وقيادة 

  الشفافية واإلفصاح 1-4-3
وتنظيم  الشركاتقصد هنا بالشفافية بني املديرين وجملس اإلدارة، وجملس اإلدارة مع املسامهني، وهذا املبدأ يرتكز على الرقابة يف يو

  .وهنا نوضح أن الشفافية واإلفصاح ال تنتهي عند تقدمي املعلومات وإمنا تتعدهاالعالقات بني أصحاب املصاحل، 

  احترام حقوق املسامهني 1-4-4
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يتمثل ذلك من خالل تسهيل للمسامهني ممارسة حقوقهم مبا فيها حق التصويت، وعلى جملس اإلدارة القيام بدوره يف تسهيل هذا 
  .، وإيضاح هلم الدور الذي ميكن أن يلعبوه يف القراراتالشركةإىل احلق يف اإلعالم بشؤون التصويت باعتباره ميد ثقة كبرية يف السوق، إضافة 

  النظرة اإلستراتيجية طويلة األمد من أجل تثمني استثمارات املسامهني 1-4-5
 املدير املايل للمؤسسة القابضة  Warren Buffettو )Air Liquide(رئيس جملس الرقابة لـ  Alain Jolyحيث يرى

)Berkshire Hathaway( أرباح األسهم خالل سنوات عديدة، وحيثون املأطرين يف جمال  بأن القيمة االقتصادية للمؤسسة عبارة عن قيم
  .الشركةمن املسريين، أن تكون هلم نظرة إستراتيجية طويلة املدى لنمو  الشركاتحوكمة 

 الشركاتأنشطة حوكمة  1-5
 15:لتطبيق الفعال ملفهوم احلوكمة فيما يليوا الشركةأمهية بالغة يف حتسني بيئة  اليت هلاو الشركاتميكن إبراز أهم أنشطة حوكمة 

 إدارة ومراقبة املخاطر 1-5-1
 الشركةتعرف إدارة املخاطر على أا عملية ديناميكية يتم فيها اختاذ كافة اخلطوات املناسبة للتعرف على املخاطر املؤثرة على أهداف 

  .مة الرشيدة من جملس اإلدارة وضع نظام إلدارة املخاطر وإعالم املسامهني ذا النظاموالتعامل معها، وتتطلب قواعد احلوك
 تأكيد نظام الرقابة الداخلية 1-5-2

اإلجراءات اليت يقوم ا أصحاب املصاحل بالتنظيم، وذلك بفرض الرقابة على املخاطر وضمان قيام  الشركاتحيث تتضمن حوكمة 
  .اخلية الالزمة للتغلب على هذه املخاطراإلدارة بتطبيق إجراءات الرقابة الد

 وعالقته بايار الشركات الفساد املايل واإلداري -2

تعد ظاهرة الفساد املايل واإلداري ظاهرة عاملية و، يف الوقت احلديث الشركاتحياة رز مسات بمن أأصبح الفساد املايل واإلداري 
ذلك من خالل  ضح، ويتحىت الدول املتقدمة منهاومل تسلم منه أي دولة يف العامل  واسعة االنتشار، وختتلف درجة مشوليتها من جمتمع إىل آخر

  .لفساد املايل واإلداريخاصة منها العاملية اليت مسها االعديدة  الشركات

  مفهوم الفساد 2-1
لرشوة أو االبتزاز أو إساءة استعمال القوة العمومية أو املنصب أو السلطة للمنفعة اخلاصة، سواء عن طريق ا« بأنهعرف الفساد ي

 إسقاط هذا التعريف على كنومي 16.» استغالل النفوذ أو احملسوبية أو الغش أو تقدمي إكراميات للتعجيل باخلدمات أو عن طريق االختالس
  .كوميبدون التمييز بني القطاع العام أو اخلاص، حيث إن القطاع اخلاص يتورط يف معظم حاالت الفساد احل الفساد املايل واإلداري

 أسباب ظهور الفساد املايل واإلداري  2-1-1

 17:يف األبعاد الثالثة اآلتية الشركاتميكن ذكر أهم األسباب اليت تؤدي إىل تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري يف 

 البعد السياسي 2-1-1-1
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ن إك املبادرات ملكافحته ، فإا حىت و، وال متتلة الضعيفة اليت تتعايش مع الفسادأسباب الفساد اإلداري واملايل باإلرادة السياسي ترتبط
منها ة ويليات الرقاباألمر الذي يعطل اآل، الفساد ستقتصر على الشكل ليس إالأعلنت عن إصالحات، وبدون اإلرادة السياسية فان مواجهة 

  .خيبو وازع املساءلة واحملاسبة، بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز يف أبعاده قدرا

 البعد االقتصادي 2-1-1-2
املعيشة بشكل عام، فضال عن غياب الفعالية  ىثل يف البطالة وتدين الرواتب واألجور وتباين الدخول بشكل كبري واخنفاض مستويتم

 .حيتل الفساد املايل فيها حيزا واسعااليت الناجتة عن عمليات السمسرة  أواالقتصادية يف الدولة وكثرة الصفقات التجارية املشبوهة 
 البعد االجتماعي  2-1-1-3

للقيام بواجب وظيفي معني مثن، و إلجراء معاملة مع إدارات الدولة  صبحلكل شيء مثن يقاس بالدنانري، وعندما ي صبحجلى عندما ييت
   .ثقافة الفساد يسمىالعامة من صلب ثقافة اتمع وبذلك يكون اتمع يف هذا احلال قد ابتلي مبا  ةيااحلالفساد قد أضحى يف يكون  حيثمثن، 

  لفساد املايل واإلدارياالقتصادية لثار اآل 2-1-2

  18:اإلداري يف النقاط اآلتيةواملايل لفساد النامجة من تفشي ااآلثار االقتصادية ذكر أهم ميكن 

صة يساهم يف تدين كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية العامة، وذلك بسبب الرشاوى اليت حتد من املوارد املخص -
  . ثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتهالالست

قد للفساد اثر مباشر يف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات من إمكانات نقل املهارات والتكنولوجيا، ف -
حجم الضرائب ومن مث تراجع مؤشرات  أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات االستثمارية وقد يعطلها، وبالتايل يسهم يف تدين

 .التنمية البشرية
باجلانب يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم املميزة يف اتمع، مما يتيح هلم االستئثار  -

مراكمة األصول بشكل مستمر مما يؤدي إىل توسيع الفجوة بني هذه باإلضافة إىل قدرم على  ،األكرب من املنافع االقتصادية اليت يقدمها النظام
 . النخبة وبقية أفراد اتمع

  

  الشركاتالفساد املايل وعالقته بايار  2-2
وقد جتلى هذا الفساد من خالل العاملية له ارتباط مباشر بظاهرة الفساد املايل واإلداري،  الشركاتكربى الشركات ال سيما ايار  يعترب

، إضافة إىل عدم قانونية املعامالت اإلدارية بني الشركات يف حد ذاا واليت  WorldComشركة لتالعب بالقواعد اخلارجية واحملاسبية مثل ا
  .Endersonمكتب املراجعة العاملي أندرسون و  Enronشركة كانت السبب يف ايارها مع بعضها البعض مثل 

 Enronايار شركة  2-2-1

الفساد املايل واحملاسيب اليت سقطت نتيجة العديد من العوامل، لعل أبرزها  الشركاتمن بني أخر  2001سنة  Enronيعد ايار شركة 
عدم تطبيق أو انعدام أخالقيات مهنة املراجعة واألعمال، حيث تعترب األحداث اليت جرت يف هذه الشركة الذي طال هذه الشركة من خالل 
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 الشركةوما يؤكد غياب الشفافية هو أنه يف السنة اليت اارت فيه  19.اخلارجيةواإلفصاح حول وضعيتها  منوذجا صارخا حول غياب الشفافية
   20.مليار دوالر أمريكي 60يف الواليات املتحدة األمريكية من حيث الرحبية حيث بلغت  الشركاتكانت يف املرتبة السابعة على مستوى 

يرى بعض املتخصصني أن  مشتركة للتالعب بقواعدها اخلارجية واحملاسبية، حيثوقد جتلى هذا الفساد من خالل إنشاء شركات 
إضافة إىل ذلك وجود عالقة   21.املشتركة، كان التالعب بالقواعد احملاسبية املتعارف عليها الشركاتمن إنشاء  Enronاهلدف الرئيسي لشركة 

، Enronل يف تقدمي خدمات استشارية من طرف هذا األخري إىل شركة ، تتمثEndersonومكتب املراجعة العاملي  Enronمشبوهة بني شركة 
من خالل استخدام موظفني ال عالقة هلم مبراجعة احلسابات مقابل حصوهلم على مكافآت إلغماض أعينهم على املخالفات وعدم التمحيص 

ندرسون لتقدمي خدمات استشارية إىل جانب عملية حيث أبدى العديد من اخلرباء استياءهم من قيام مؤسسة أ 22.األمني والفعلي للمستندات
  23.الذي حياربه مفهوم حوكمة الشركات ميثل حسبهم تضارب يف املصاحلالفساد املايل واحملاسيب ، وهذا ) Enron(مراجعة حسابات شركة 

 WorldComايار شركة  2-2-2

 1989ات احملدودة البعيدة، ويف عام ، حتت مسمى شركة اخلدم1983عام  نشاطها بوالية ميسيسييب WorldComبدأت شركة 
، وعمدت هذه األخرية يف الفترة املمتدة مابني 1995اندجمت مع مؤسسة الشركات املتميزة وحتولت إىل شركة عامة ومتَ قيدها يف البورصة سنة 

إىل غياب اإلفصاح والشفافية حول  إىل استخدام حيل حماسبية دف إخفاء مركزها املايل، ويعود السبب يف ايارها 2002سنة و 1999سنة 
  .الشركاتواليت تعترب من بني أهم ركائز حوكمة  24وضعيتها احلقيقية،

  .الشركاتاآلليات الرقابية الداخلية واخلارجية يف إطار مفهوم حوكمة  -3

هو  الرقابية إىل ما، وميكن تقسيم هذه اآلليات الشركةعدة آليات رقابية تعمل على حتقيق أهداف  مفهوم حوكمة الشركاتتضمن ي
  .اخلارجيةهو خارجي كاملراجعة  داخلي كاملراجعة الداخلية وجلان املراجعة ونظم الرقابة الداخلية، ومنها ما

 الشركاتاآلليات الرقابية الداخلية ملفهوم حوكمة  3-1
وميكن . قيق أهداف الشركة، واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحاخلية على أنشطة وفعاليات الشركةتنصب آليات حوكمة الشركات الد

  :فيما يليحوكمة الشركات الرقابية الداخلية ملفهوم ليات أهم اآلتصنيف 
  

 جلنة املراجعة 3-1-1
، والعمل مع الشركاتآليات جديدة لإلشراف على الرقابة يف  نالعاملية إىل البحث ع الشركاتيف كربى  املاليةأدى تزايد االيارات 
  .اخلارجيةلرقابة والتأكد منها، وتعد جلنة املراجعة من بني اآلليات اليت تلعب دورا مهما يف عالقتها مع املراجعة اآلليات اخلارجية قصد حتسني ا

 نشأة وتطور جلنة املراجعة 3-1-1-1
شركة ل التقارير املاليةالنامجة عن التالعب يف  املاليةظهرت فكرة تكوين جلان املراجعة يف الواليات املتحدة األمريكية بعد االيارات 

McKesson & Robbin اليت أدت إىل قيام كل من بورصة نيويورك ،NYSE  املاليةوجلنة تداول األوراق SEC  بالتوصية بتشكيل جلنة مكونة
اد املايل يف بداية القرن احلايل نتيجة توسع الفس املاليةوقد أخذ مفهوم جلنة املراجعة أمهية كبرية خاصة بعد االيارات   25.من أعضاء غري تنفيذيني
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بتشكيل جلان  الشركات، الذي ألزم مجيع 2002يف جويلية  Sarbanes-Oxleyواإلداري، ففي الواليات املتحدة األمريكية مت إصدار قانون 
  26.يف املستقبل االيارات املاليةوذلك نظرا للدور اهلام الذي تلعبه يف منع حدوث  ،مراجعة

 مفهوم جلنة املراجعة 3-1-1-2
جلنة منبثقة من جملس اإلدارة تقتصر عضويتها على األعضاء غري التنفيذيني ممن لديهم اخلربة يف جمال احملاسبة « بأا  تعرف جلنة املراجعة

ومراجعة اإلفصاح يف التقارير ودعم  التقارير املاليةواملراجعة، تشتمل مسؤوليتها على مراجعة املبادئ والسياسات احملاسبية املعتمدة يف إعداد 
   27.»راجع اخلارجي ومناقشته بنتائج املراجعةاستقالل امل

بني مسؤولياا يف  من، إذ اخلارجيةه األخرية جتاه املراجعة ذوجلنة املراجعة من خالل مسؤولية ه اخلارجيةوتظهر العالقة بني املراجعة 
  28:شيئني أساسني مها اخلارجيةاإلشراف على املراجعة 

 .التقارير املاليةن عندهم القابلية وااللتزام يف حتديد اخلطر اخلاص بإعداد ورجين اخلاوجيب أن تقرر ما إذا كان املراجع -
ملتعلقة قدرة جلنة ملراجعة يف االعتماد على املراجعني اخلارجيني من خالل صدقها وصراحتها يف تقدير العمليات التنظيمية واملهارات واملواقف ا -

 .التقارير املاليةبإعداد 

أخرى جتاه املراجع اخلارجي من طرف جلنة املراجعة إلمتام مهامه يف أحسن الظروف، ومثال ذلك جند أن هذه كما أن هناك مسؤوليات 
  29:اهليئة جيب عليها جتاه املراجع اخلارجي

 .عةاالجتماع بانتظام مع املراجعني اخلارجيني بدون حضور اإلدارة، ملناقشة أي قضايا نزاع تنشأ مع اإلدارة خالل سياق عملية املراج -
 .التقارير املاليةومراجعة أحكام إعداد  اخلارجيةاملطالبة مبراقبة نزاهة البيانات  -
 .تقييم نظام الرقابة الداخلية -
  .اخلارجيةالتمييز بسوء التصرفات الذي ينجم ما بعد إعداد البيانات  -

ل على توفري استقالليته، حيث حسب جلنة تداول إضافة إىل مسؤولية أخرى على عاتق جلنة املراجعة جتاه املراجع اخلارجي تتمثل يف العم
فان إحدى أهم وظائف جلنة املراجعة، تتمثل يف محاية استقاللية املراجع اخلارجي، وذلك الن استقالليته ضرورية لنوعية  (SEC) األوراق املالية

  30.التدقيق وألنه يقلل احتمال تأثري العوامل اخلارجية على أحكام املراجع اخلارجي

  

ذلك من خالل االستفادة اليت حتصل عليها جلنة املراجعة من املراجع  يتضحتكاملية، حيث  اخلارجيةأن العالقة بني جلنة املراجعة واملراجعة  كما
 ةاخلارجي، وذلك حينما تكون قادرة على استخدام املعلومات اليت مت مجعها عن طريق املراجعني املستقلني يف تقييم ضوابط الرقابة الداخلي

إضافة إىل ذلك فان التكامل  31.القوائم املاليةللمؤسسة، وأداء اإلدارة، وفعالية املراجع الداخلي، وأثر كل ذلك على وجود إمكانية االعتماد على 
ماله واعتماد بينهما يعين وجود نظام قوي للرقابة الداخلية، مما يعين احلد من دور املراجع اخلارجي يف حتديد خماطر الرقابة، وكذلك متابعة أع



 

 
   

 
672012 

 
 

يته خدمات املهنية األخرى اليت يقدمها للمؤسسة يف ضوء املتطلبات احملدد له، وكذلك احلد من تأثري اإلدارة يف الضغط عليه وتدعيم استقالل
 32.وموضوعيته وكفاءته

  الرقابة الداخلية 3-1-2

 الشركاتلكربيات  االيارات املاليةأمهيتها أكثر بعد ، وازدادت الشركاتتعترب الرقابة الداخلية من بني أهم الوسائل املسامهة يف حوكمة 
، كما ركزت هذه الشركاتيف العامل، حيث ما فتئت التشريعات تركز عليها وتعطي هلا أمهية بالغة ملا هلا من دور كبري يف حتقيق أهداف حوكمة 

هلذه األخرية من دور يف تفعيل الرقابة الداخلية مبا يتناسب  ، ملااخلارجيةالتشريعات على االرتباط الذي ينبغي أن يكون بينها وبني املراجعة 
  .الشركاتومتطلبات حوكمة 

 الرقابة الداخليةمفهوم  3-1-2-1

جمموعة إجراءات احلماية اليت تساهم يف التحكم يف « الرقابة الداخلية على أا  -1977سنة  -يعرف مصف اخلرباء احملاسبني الفرنسي 
ومحاية املمتلكات ونوعية املعلومات من جهة، ومن جهة أخرى تطبيق تعليمات اإلدارة والتشجيع على  شركةال، من أجل هدف محاية الشركة

كما تعرفها هيئة احملاسبة  33.»الشركةللحفاظ على بناء  الشركةحتسني النتائج والتوضيح، من خالل تنظيم الطرق واإلجراءات لكل نشاطات 
وغريها املوضوعة من قبل اإلدارة، من أجل توجيه كافة العمليات بالصفة املطلوبة  اخلارجيةمن النظم  جمموعة« بأا  -1978سنة  -االجنليزية 

وتنشأ الرقابة الداخلية ألجل تقدمي ضمان معقول فيما  34.»والفعالة، واحترام السياسات اإلدارية ومحاية األصول وضبط الدقة يف البيانات املسجلة
35:االت اآلتيةخيص التحقق من األهداف يف ا   

 .الفعالية وجناعة العمليات -
 .اخلارجيةاملصداقية للتقارير  -
 .احترام القوانني والتنظيمات -
 

 املراجعة الداخلية 3-1-3

حيث ، 1929، وذلك ألن ظهورها كان بعد األزمة االقتصادية اخلارجيةتعترب املراجعة الداخلية وظيفة حديثة نسبيا باملقارنة مع املراجعة 
، مما أدى القوائم املاليةاألمريكية تستعمل خدمات مكاتب املراجعة اخلارجية يف التصديق على حسابات امليزانية و الشركاترة كانت يف تلك الفت

  36.إىل البحث عن وسيلة لتخفيض املصاريف املنفقة على تلك املكاتب والذي من خالله ساهم يف املساعدة على جتسيدها الشركاتب

  خليةمفهوم املراجعة الدا 3-1-3-1

وظيفة «جعة الداخلية فانه يعترب املرا )The Institute Of Internal Auditors( حسب تعريف امع األمريكي للمراجعني الداخليني
ن من داخل املشروع، تتناول فحص انتقادي لإلجراءات والسياسات، والتقييم املستمر للخطط والسياسات اإلدارية وإجراءات يؤديها موظفو

ُ تعرف  37.»داخلية، وذلك دف تنفيذ هذه السياسات اإلدارية والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ودقيقة وكافيةالرقابة ال كما
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ا، كما حيمل هلا نصائح من أجل التحسني نشاط مستقل يهدف إىل تقدمي ل« ا املراجعة الداخلية بألمؤسسة ضمان حول درجة التحكم يف عمليا
وتقدمي  الشركةإنشاء قيمة مضافة، ويساعدها على حتقيق مقاربة نظامية ومنهجية ملساراا يف إدارة املخاطر واملراقبة وحوكمة ويؤدي إىل 

    38.»اقتراحات من أجل تقوية فعاليتها

  املراجعة الداخلية أمهية 3-1-3-2

ل اإلشراف عليها من طرف جلنة املراجعة بغية ، من خالالشركاتاملراجعة الداخلية من بني اآلليات اليت تعمل على تفعيل حوكمة  تعترب
جناز األعمال املوكلة إليها، ودراسة إالتأكد من حتقق استقالل املراجعني الداخليني ودراسة خطة عمل املراجعة الداخلية والتأكد من فاعليتها يف 

  39.ومناقشة تقارير املراجعة الداخلية ومعاجلة املالحظات اليت قد ترد بتقريره

 األمريكي قانونالن القوانني والتشريعات خاصة إ، فالشركاتن املراجعة الداخلية آلية رقابية حلوكمة فإ ،سابقا أشري إليهوكما 
)Sarbanes-Oxley(  الفرنسي  اخلارجيةوقانون احلماية)LSF( الشركات ومسؤولية أكرب ، يعتربان الرقابة الداخلية حتديا كبريا بالنسبة حلوكمة

القانونية فان املراجعة الداخلية تلعب دورا أساسيا ضمن مسار  تومن أجل تلبية االلتزاما ،، ويف هذا اإلطارالشركاتولني يف ؤملسوإضافية على ا
 يم فعاليتهاحتضري وإنتاج التقارير حول الرقابة الداخلية، من خالل دعم املراجعة الداخلية  للرقابة الداخلية بواسطة اإلجراءات اليت تتناسب وتقي

  40.وتشجيع تطويرها بشكل مستمر

 اآلليات الرقابية اخلارجية ملفهوم حوكمة الشركات 3-2

، من خالل اليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجيني على الشركة ةالرقابيف حوكمة الشركات الرقابية اخلارجية ملفهوم ليات اآلتتمثل 
هذه تطرق إليها تلرقابة واليت من بينها مكاتب املراجعة اخلارجية، هذه األخرية اليت املكاتب واهليئات واملنظمات اخلارجية املختصة يف اإىل اللجوء 

، إضافة إىل ذلك وجود ارتباط بينها وبني اآلليات الرقابية الشركاتمن بني أهم اآلليات الرقابية حلوكمة  انظرا أل ،بالتفصيلالورقة البحثية 
  .الداخلية

 مفهوم املراجعة اخلارجية 3-2-1

بصفة عامة على التحقيق يف البيانات باعتبارها نتائج ملسار إنتاج املعلومات، حيث تعمل كرقابة على حسابات  اخلارجيةاجعة تدل املر
األداة الرئيسة املستقلة واحليادية اليت دف إىل « على أا  – اخلارجيةاملراجعة  -كما ميكن تعريفها  41.وطريقة حتضري هذه احلسابات الشركة
فقط وإمنا أيضا وضع اختبارات  اخلارجيةوعليه فان مراجعة احلسابات اخلارجية ليست عملية فحص البيانات  42.»يف املنشأة ئم املاليةالقوافحص 

البيانات  )إفصاح(، حيث يقوم ا مدقق مستقل يعرب برأي موضوعي على مدى إنصاف تقدمي الشركةملدى صحة السجالت احملاسبية يف 
للمؤسسة والتسجيالت والعمليات  اخلارجيةفحص مستقل وقانوين للقوائم «على أا  اخلارجيةاعتبار املراجعة  كما ميكن 43.اخلارجية

عملية دف إىل توفري التأكد من إمكانية االعتماد على املعلومات املتضمنة يف «وبشيء من التفصيل والتحديد ميكن تعريفها بأا   44.»والنشاطات
  45.»دة طبقا ملبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها أو قواعد أخرى، واملعالقوائم املالية

 الشركاتيف حوكمة  اخلارجيةمسامهة املراجعة  3-2-2
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من خالل دورها الذي تلعبه خاصة من النواحي االقتصادية واالجتماعية ومن عدة نواحي  الشركاتيف حوكمة  اخلارجيةتساهم املراجعة 
  46:حيأخرى، وفيما يلي أهم هذه النوا

  
  الناحية االقتصادية 3-2-2-1

، اليت يتم إعدادها لكافة األطراف ذات شركاتلل القوائم املاليةالواردة يف  املعلومات املاليةإىل زيادة الثقة يف  اخلارجيةتؤدي املراجعة 
  .الشركةاملصلحة ب

  الناحية االجتماعية 3-2-2-2
بالقوانني واللوائح من  الشركةوذلك ملعرفة مدى التزام  الشركةخدمة اتمع انطالقا من حاجة املسامهني وكافة األطراف اليت هلا مصاحل ب

  :خالل
  .شركةالتحقق من مدى كفاءا يف استغالل املوارد املتاحة لل -
 .مراعاة مصاحل املسامهني ومصاحل كافة األطراف األخرى ذات املصلحة -
 نواحي األخرىال 3-2-2-3

  :نواحي أخرى الشركاتيف حوكمة  اخلارجيةتشمل مسامهة املراجعة 
  .حماولة حل مشكل عدم التماثل يف املعلومات بني املالك واإلدارة -
 .املقيدة بالبورصة الشركاتتقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ب -

  .الشركاتق متطلبات حوكمة الداخلية وفوالعالقة بني اآلليات الرقابية اخلارجية  -4

بغية تعزيز الرقابة على خمتلف ، الشركة الداخلية واخلارجية يفرقابية الليات على تعزيز العالقة بني اآل مفهوم حوكمة الشركات يعمل
تلف هذه اآلليات مصاحل األطراف ذات الصلة بالشركة، ويتجلى املفهوم الرقايب حلوكمة الشركات يف وجود عالقة تكاملية وتعاونية بني خم

  .الرقابية، وفيما يلي التكامل والتعاون احلوكمي بني أهم اآلليات الرقابية الداخلية واخلارجية

 عالقة املراجعة اخلارجية بلجنة املراجعة 4-1

والعمل مع  ،الشركاتالعاملية إىل البحث على آليات جديدة لإلشراف على الرقابة يف  الشركاتيف كربى  االيارات املاليةأدى تزايد 
 .اخلارجية اآلليات اخلارجية قصد حتسني الرقابة والتأكد منها، وتعد جلنة املراجعة من بني اآلليات اليت تلعب دورا مهما يف عالقتها مع املراجعة

بني مسؤولياا يف اإلشراف على  منه األخرية جتاه املراجعة اخلارجية، إذ ذتظهر العالقة بني املراجعة اخلارجية وجلنة املراجعة من خالل مسؤولية هو
  47:املراجعة اخلارجية شيئني أساسني مها

 .التقارير املاليةجيب أن تقرر ما إذا كان املراجعني اخلارجيني عندهم القابلية وااللتزام يف حتديد اخلطر اخلاص بإعداد  -
ا يف تقدير العمليات التنظيمية واملهارات واملواقف املتعلقة قدرة جلنة ملراجعة يف االعتماد على املراجعني اخلارجيني من خالل صدقها وصراحته -

 .التقارير املاليةبإعداد 



 

 
   

 
672012 

 
 

على  إذ جيبكما أن هناك مسؤوليات أخرى جتاه املراجع اخلارجي من طرف جلنة املراجعة إلمتام مهامه يف أحسن الظروف، ومثال ذلك 
  48:ما يلي هذه اهليئة جتاه املراجع اخلارجي

 .ام مع املراجعني اخلارجيني بدون حضور اإلدارة، ملناقشة أي قضايا نزاع تنشأ مع اإلدارة خالل سياق عملية املراجعةاالجتماع بانتظ -
 .التقارير املاليةاملطالبة مبراقبة نزاهة البيانات اخلارجية ومراجعة أحكام إعداد  -
 .تقييم نظام الرقابة الداخلية -
  .إعداد البيانات اخلارجيةالتمييز بسوء التصرفات الذي ينجم ما بعد  -

إضافة إىل مسؤولية أخرى على عاتق جلنة املراجعة جتاه املراجع اخلارجي تتمثل يف العمل على توفري استقالليته، حيث حسب جلنة تداول 
ستقالليته ضرورية لنوعية فان إحدى أهم وظائف جلنة املراجعة، تتمثل يف محاية استقاللية املراجع اخلارجي، وذلك الن ا (SEC) األوراق املالية

  49.التدقيق وألنه يقلل احتمال تأثري العوامل اخلارجية على أحكام املراجع اخلارجي

ذلك من خالل االستفادة اليت حتصل عليها جلنة املراجعة من املراجع وكما أن العالقة بني جلنة املراجعة واملراجعة اخلارجية تكاملية، 
على استخدام املعلومات اليت مت مجعها عن طريق املراجعني املستقلني يف تقييم ضوابط الرقابة الداخلية  اخلارجي، وذلك حينما تكون قادرة

فان التكامل  ،إضافة إىل ذلك 50.القوائم املاليةللمؤسسة، وأداء اإلدارة، وفعالية املراجع الداخلي، وأثر كل ذلك على وجود إمكانية االعتماد على 
وي للرقابة الداخلية، مما يعين احلد من دور املراجع اخلارجي يف حتديد خماطر الرقابة، وكذلك متابعة أعماله واعتماد بينهما يعين وجود نظام ق

يته خدمات املهنية األخرى اليت يقدمها للمؤسسة يف ضوء املتطلبات احملدد له، وكذلك احلد من تأثري اإلدارة يف الضغط عليه وتدعيم استقالل
  51.وموضوعيته وكفاءته

  عالقة املراجعة اخلارجية بالرقابة الداخلية 4-2

مرتبطة باملراجعة اخلارجية وذلك للتكامل املوجود  تكون، عادة ما الشركاتتطرق إىل الرقابة الداخلية يف إطار مفهوم حوكمة عند ال
هذا األخري حفز على االهتمام . Sarbanes-Oxleyبينهما، حيث جند ذلك من خالل اهتمام التشريعات والقوانني خاصة منها القانون األمريكي 

فان األنظمة الرقابية ستخفض من خطر  soxفع على املدى الطويل، وحسب قانون املراجعة اخلارجية، ملا هلما من مناإىل بالرقابة الداخلية إضافة 
  52.كثر شفافية ومسؤوليةاملوثوق ا واأل التقارير املاليةخسائر االحتيال والسرقة، مما يؤدي إىل االستفادة من إعداد 

على تقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقريرا عن ذلك، وبالرغم من  افانه يتعني على املراجعني اخلارجيني أن يصدقو ،ووفق هذا القانون
والرقابة الداخلية، إال أنه حدد  يةالقوائم املالأن املعيار اخلاص مبراجعة الرقابة الداخلية يصف عملية املراجعة على أا عملية متكاملة لكل من 

  53:جمموعة من اخلطوات اليت تظهر ارتباط املراجعة اخلارجية بالرقابة الداخلية، وهي

 .ختطيط عملية املراجعة -
 .لرقابة الداخليةلتقومي عملية تقييم اإلدارة  -
 .احلصول على فهم بالرقابة الداخلية -
 .اختيار وتقومي فعالية التصميم -
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 .عالية الرقابة الداخلية على التقرير املايلتكوين رأي عن ف -
 .إصدار تقرير عن الرقابة الداخلية -
 .توصيل النتائج إىل جلنة املراجعة واإلدارة -

الذي يبني كيفية تقييم الرقابة الداخلية من طرف املراجعني اخلارجيني وإلزامهم  )sox(من قانون  404ويف إطار القانون نفسه فإنه حسب القسم 
قة يف تقريرهم حول تقييمهم للرقابة الداخلية املنجزة من طرف اإلدارة، حيث يلزم القانون أن كل تقرير سنوي جيب أن حيتوي على تقرير باملصاد

  54:خاص بالرقابة الداخلية والذي يضم

 .ولة على وضع وتسيري هيكل الرقابة الداخلية بشكل مالئم إلجراءات اإلفصاحتأكيد بأن اإلدارة مسؤ -
 .عالية هيكل الرقابة الداخلية واإلجراءات اخلاصة باإلفصاحتقييم ف -

 كما تتضح العالقة بني املراجعة اخلارجية والرقابة الداخلية من خالل املسؤولية اليت تقع على عاتق املراجع اخلارجي فيما خيص الرقابة
  55:تلزمه بالقيام مبا يلي إذالرقابة الداخلية،  الداخلية، حيث تتضمن معايري املراجعة حتديد مسؤولية املراجع اخلارجي فيما خيص

 .التقارير املاليةفهم وتقييم عمليات اإلدارة اخلاصة بتقييم فعالية الرقابة الداخلية يف إعداد  -
 .ختطيط وأداء عملية مراجعة الرقابة الداخلية للمؤسسة -
تقييمه (سسة، هذا الرأي يضيف مسؤولية جديدة للمراجع اخلارجي تقدمي رأي يف التقييم املكتوب لإلدارة عن فعالية الرقابة الداخلية للمؤ -

  .التقارير املاليةيف إعداد  )لفعالية الرقابة الداخلية

ضرورة حتديد العالقة بني الرقابة الداخلية واملراجعة اخلارجية على أساس أن هذه األخرية تم بقياس مدى فاعلية الرقابة الداخلية  وتتضح
الرئيسية وأهدافها التشغيلية، خاصة منها املتعلقة مبجال محاية األصول واملوارد، ويهتم املراجع اخلارجي مبدى تأكده من إمكانيات  يف حتقيق أهدافها

   56.واكتشاف أمرها يف الوقت املناسب القوائم املاليةأساليب وأدوات الرقابة الداخلية يف منع حدوث أخطاء جوهرية أو تالعب يف 

بط أيضا يف العالقة بني املراجعة اخلارجية والرقابة الداخلية من خالل الضمان الذي ميكن أن يقدمه املراجع اخلارجي حول الترا بنيكما يت
حيث يرى بعض املختصني أن القيمة املضافة اليت يقدمها املراجعني اخلارجيني واليت ميكن أن يستفيد منها محلة األسهم بشكل الرقابة الداخلية، 
  57.ن هلم بأن الرقابة الداخلية قوية وفعالةخاص بأن يضم

أصبح من الضروري أن يتضمن  إذ، الشركاتحول نظم الرقابة الداخلية يف إطار حوكمة  اكبري االحظ مما سبق أن هناك اهتماميوعليه 
تكون هناك قيمة إضافية لعمل املراجع تقرير املراجع اخلارجي تقريرا مدجما مع التقرير املايل حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية، حيث ال 

كما هلا دور  اخلارجي بدون تقييمه وتقوميه للرقابة الداخلية، مما يؤدي إىل استنتاج أن املراجعة اخلارجية مرتبطة بالرقابة الداخلية بشكل تكاملي،
  .الشركاتهذه األخرية مبا حيقق أهداف حوكمة  كبري يف تفعيل
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  املراجعة الداخليةعالقة املراجعة اخلارجية ب 4-3

تتحدد العالقة بني املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخلية من خالل وجود تعاون وثيق بينهما على أساس الدور الرئيسي للمراجع الداخلي 
  58:الذي يتمثل يف عنصرين أساسيني

يف مراجعة مجيع العمليات اليت تتم خالل السنة  فانه يقع عليه العبء األكرب الشركة،حبكم أن املراجع الداخلي موظف من بني موظفي إدارة  -
 .مهما كانت طبيعتها

ول الرئيسي مع العاملني يف اإلدارة اخلارجية عن توفري كل ما يانات أو معلومات، حبكم أنه املسؤمساعدة املراجع اخلارجي يف جتهيز أي ب -
 .حيتاجه املراجع اخلارجي

ملفهوم  )اخل..املراجعة اخلارجية،(واخلارجية  )اخل..جلان املراجعة، املراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية(ة وجود ارتباط بني آليات الرقابية الداخليإذن 
، ولذلك فانه كل ما يكون هناك تعاون وارتباط بينهم بشكل كبري فان ذلك حتما الشركاتتفعيل اجليد حلوكمة اليعمل باجتاه  الشركاتحوكمة 

، كما إن هذه اآلليات من األفضل أن تعمل فيما بينها الشركةيسمح بتجسيد رقابة األطراف ذات املصلحة على  ، مماالشركةسيعزز التحكم يف 
  .من خالل العمل على التنسيق بني آلياا الشركاتن تنجر عن إحدى آلياا، وهو ما تسعى إليه حوكمة إلتغطية النقائص اليت ميكن 

 وكمية الداخلية واخلارجيةاحلأمهية التنسيق بني اآلليات الرقابية  -5

ويف إطار حوكمة الشركات البد أن يكون هناك  الشركات،حوكمة احدى أهم اآلليات الرقابية ملفهوم  اخلارجيةملراجعة اأن فسابقا إليه  كما أشري
من ، كل هذا يأيت الشركاتوكمة إخفاء عجز اآلليات الرقابية األخرى حللذلك تعمل املرجعة اخلارجية على  تكامل بني هذه اآلليات الرقابية،

  59:بلعب أدوار من عدة نواحي ميكن ذكر أمهها فيما يلي اخلارجيةقيام املراجعة  خالل

، باعتبار هذه األخرية آلية من اآلليات الرقابية حلوكمة اخلارجيةواألسواق  الشركةتساهم يف حتسني العالقة املوجودة بني  اخلارجيةاملراجعة  -
 .واملوجهة إىل هذه األسواق الشركةخالل الزيادة يف مصداقية املعلومات املنتجة من طرف إدارة ، وذلك من الشركات

دورا مهما وذلك يف حالة ما إذا كان هناك تالعب فيها، من خالل املصادقة من طرف  اخلارجيةتلعب املراجعة  التقارير املاليةفيما خيص  -
 .املراجع اخلارجي ومنحه الثقة فيها

هري فيما خيص إجراءات احلصول على املعلومات من طرف املسامهني حول قدرة اإلدارة على التسيري بطريقة وأداء فعال، حيث دور أخر جو -
واحملاسبية عادلة ومنظمة وواضحة، وبالتايل  املعلومات املاليةأن رأي املراجع اخلارجي حول نوعية حتضري احلسابات مهم، من خالله يضمن بأن 

 .بالتصويت باملوافقة وقبول تسيري اإلداريني بشكل مضمون يسمح للمسامهني
هو  بالنسبة للرقابة الداخلية يلعب املراجع اخلارجي دورا حيويا من خالل إبداء رأيه حول التقرير املقدم من طرف اإلدارة، بضمانه أن ما -

 .موصوف من طرف املسريين مطابق للواقع فيما خيص إجراءات الرقابة الداخلية
، باعتبارها آلية ملزمة للمسري يف الشركةخر من خالل حتديد سلطة املسريين مبا يوافق مصلحة األطراف املختلفة ذات الصلة بآجعة دور للمرا -

 .التسيري مبا يطابق األطراف أصحاب مصاحل
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 الفساد املايل واإلداريمن دور اآلليات الرقابية الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات يف احلد  -6

ويتمثل  سواء القطاع العام والقطاع اخلاص،بصفة عامة،  الشركاتاليت تعاين منها  كلاد الفساد املايل واإلداري من اخطر املشيع
هذه حوكمة الشركات دورا مهما يف معاجلة  وتلعبباملكاسب واالمتيازات اليت يتم احلصول عليها بشكل غري مشروع،  واإلداري الفساد املايل

، حيث يف إطار مكافحتها للفساد وفق التنسيق احلوكمي القائم ارجيةاخلداخلية وال وكميةاحلمن خالل جمموعة من اآلليات وذلك كل، ااملش
  60:تقوم مبا يلي  –اآلليات الداخلية واخلارجية  –بينها 

صح عنها الشركات، وذلك من خالل حوكمة الشركات يف زيادة الثقة والشفافية يف املعلومات اليت تف آلياتمن  آليةك راجعةجلنة املتقوم  -
زيادة من خالل  ةاخلارجي املراجعةيف الشركات، وكذلك دورها يف دعم  ةالداخلي راجعةوإشرافها على وظيفة امل التقارير املاليةدورها يف إعداد 

  . التأكيد على االلتزام مببادئ حوكمة الشركات إضافة إىلاستقالليتها، 
تنفيذه وتقدمي التوصيات إىل جملس اإلدارة، واليت من شاا  ة، وفاعليبالتحقيق من كفايته داخليةالرقابة النظام  خيصفيما  راجعةجلنة املتقوم  -

 . الشركة وحيمي مصاحل املالكني وبقية أصحاب املصاحل بكفاية عالية وتكلفة معقولة هدافتفعيل النظام وتطويره مبا حيقق أ
 ،زيادة قدرة املواطنني على مساءلة الشركةمن خالل ، إذ إا تعزز هذه العملية الشركات حوكمة فهوممدور مهم يف تقوم املراجعة الداخلية ب -

حتسني سلوك املوظفني العاملني يف الشركات ومن خالل األنشطة اليت ينفذوا بزيادة املصداقية، العدالة،  املراجعون الداخلينيحيث يقوم 
  .اطر الفساد اإلداري واملايلتقليل خماألمر الذي يؤدي إىل  العامة،

من خالل االستفادة اليت حتصل  –أي وفق متطلبات احلوكمة  –وجود عالقة بني جلنة املراجعة واملراجعة اخلارجية بصفة تكاملية  كذلك
قييم ضوابط الرقابة الداخلية عليها جلنة املراجعة من املراجع اخلارجي، من استخدام املعلومات اليت مت مجعها عن طريق املراجعني املستقلني يف ت

إضافة إىل ذلك فان التكامل بينهما يعين وجود  61.للمؤسسة، وأداء اإلدارة، وفعالية املراجع الداخلي، يؤثر على إمكانية االعتماد على القوائم املالية
يف الضغط عليه وتدعيم استقالليته  -اد اإلداريالفس –نظام قوي للرقابة الداخلية، مما يعين احلد من خماطر الرقابة، واحلد من تأثري اإلدارة 

  62.وموضوعيته وكفاءته

مرتبطة باملراجعة اخلارجية، حيث تم القوانني  ار مفهوم حوكمة الشركات عادة ما تكونالرقابة الداخلية يف إطفإن  إضافة إىل ذلك،
ن إبالرقابة الداخلية إضافة إىل املراجعة اخلارجية، حيث  هذا األخري حفز على االهتمام. Sarbanes-Oxleyخاصة منها القانون األمريكي 

مما يؤدي إىل االستفادة من إعداد التقارير املالية املوثوق ا  -البيئة اخلصبة للفساد  –األنظمة الرقابية ختفض من خطر خسائر االحتيال والسرقة 
رقابة الداخلية واملراجعة اخلارجية على أساس أن هذه األخرية تم بقياس وتتحدد ضرورة االهتمام بالعالقة بني ال 63.واألكثر شفافية ومسؤولية

تم املراجع مدى فاعلية الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافها الرئيسية وأهدافها التشغيلية، خاصة منها املتعلقة مبجال محاية األصول واملوارد، ويه
ة الداخلية يف منع حدوث أخطاء جوهرية أو تالعب يف القوائم املالية واكتشاف أمرها اخلارجي مبدى تأكده من إمكانيات أساليب وأدوات الرقاب

   64.يف الوقت املناسب

إن كل من التدقيق الداخلي واخلارجي يعد آلية   Archambeaultيرى ويف إطار مكافحة األسباب املؤدية إىل الفساد املايل واإلداري 
ومنع واكتشاف حاالت الغش  التقارير املاليةحلوكمة، وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة مهمة من آليات املراقبة ضمن إطار هيكل ا

 فإنه من الضروري االهتمام  -مكافحة الفساد املايل واإلداري -ويف يف السياق نفسه . واليت يئ البيئة املثلى للفساد املايل واإلداري 65.والتزوير
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على   Cadbury committeeجلنة  ، مثلما أكدتهعملية احلوكمةأمهية يف تفعيل اهليئات املهنية والتنظيمية ا باملراجعة الداخلية، اليت ترى فيه
   .إحدى أهم أوجه الفساد املايل 66،منع الغش والتزويرو اكتشافالداخلي يف  راجعأمهية مسؤولية امل

تساهم  – الشركاتاحدى آليات حوكمة اليت هي اخلارجية  املراجعة –احلسابات  اإلمنائي فان مراجعة ،وحسب برنامج األمم املتحدة
 خالل املساءلة من إطار تطبيق يف االقتضاء عند وحيقق – الداخلية املراقبة لتدابري املالئم التطبيقو األداء استعراض يف مكافحة الفساد من خالل

 مستقل باستعراض يف املسامهة يف مكافحة الفساد تتحددخلارجية إضافة إىل ذلك فان مهمة املراجعة ا ،املنظمة داخل لإلدارة الرئيسية النظم
 الفساد منع يف رئيسيا عنصرا األداء واستعراض احلسابات مراجعة مكتب به يقوم الذي اإلشراف كما يشكل، والتنفيذية واإلدارية املالية لألنشطة

  67.وكشفها للقانون املنافية اإلدارية واملمارسات

  والتوصيات امتةاخل
اخلارجية املتمثلة يف املراجعة اخلارجية  وأ ،الرقابية الداخليةوجلان املراجعة وسواء الداخلية املتمثلة يف املراجعة الداخلية  عترب الرقابةت  
حوكمة يعمل مفهوم  ،ولذلك .داريالفساد املايل واإل يعتمد عليها مفهوم حوكمة الشركات يف احلد منأهم اآلليات الرقابية اليت من  ،وغريها

 ،مبفردهاالناجم من عمل هذه اآلليات  ا يسمح بتغطية العجزخالل تنظيم العمل فيما بينها مب الشركات على التنسيق بني هذه اآلليات الرقابية من
تعزيز خلارجية يف وعليه تقوم اآلليات الرقابية الداخلية وا ،هذا املفهوممبا يتماشى ومتطلبات   -اآلليات الرقابية –تحديد أدوارها كما يقوم ب
كما أن عمل هذه املمارسات اإلدارية واملالية القانونية، تطلبات مدى مطابقتها ملمراقبة على األنشطة واملعامالت املالية واإلدارية و اإلشراف
تقليل الذي يؤدي إىل األمر ال، نتائج احملققة من هذه الشركاتال عدالةومصداقية من  يزيد الشركاتمع بعضها وفق متطلبات حوكمة اآلليات 

تفعيل هذه اآلليات الرقابية وفق متطلبات حوكمة  يفالعمل  علىوعليه توصي هذه الورقة البحثية  ،واحلد منها خماطر الفساد اإلداري واملايلمن 
املنتمية إىل القطاع العام  سواء يف الشركات -التنسيق  –أدوار كل من هذه اآلليات وتوضيح نقاط التعامل فيما بينها من خالل حتديد  الشركات
خاصة يف املسائل املتعلقة عملها يف حتقيق املساءلة واحملاسبة ا  املنوطتعزيز استقالليتها مبا ميكنها من القيام بأدوارها ، إضافة إىل أو اخلاص

  .بالشؤون املالية واإلدارية
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