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: حالة اململكة  ية املال   مات ز األ من    يف احلد    الناشئة   األسواق يف  ة  بالرشكات املساِهم املراجعة    دور جلنة 

 السعودية   العربية 

   

 عصيمي زكي    أمحد زكريا 

 جامعة حلوان   –كلية التجارة وإدارة األعامل    –قسم املحاسبة  أستاذ مساعد ب 

 

 م( 2019/ 30/9 م، وقبل للنرش يف7/2019/ 31)قدم للنرش يف

 
 املالية، بيئة األعامل السعودية. ماتزاألالرشكات املساهة، األسواق الناشئة،  جلنة املراجعة،الكلامت املفتاحية:  

أهية ودور جلان املراجعة يف الرشكات املساهة السعودية يف عىل إىل التعرف هيدف هذا البحث  مستخلص الدراسة:

منع حدوث هذه عىل املالية، وبالتبعية العمل واملشكالت األزمات  خاصة  ؛ عهاواملساعدة يف اكتشاف األزمات قبل وق

دور جلنة املراجعة عىل ولتحقيق هذا اهلدف يتطلب األمر التعرف  .الالزمة التقاريروذلك من خالل توفري ؛ األزمات

 جودة ويف حتسني ،حتسني الربحية ويف ،نظم الرقابة الداخلية كفاءة وفعالية زيادة  ويف ،الرشكات  حوكمة فعالية يف زيادة

عرض وحتليل بعض الدراسات عىل واعتمد البحث يف حتقيق أهدافه  السعودية. األعامل بيئة وذلك يف ،املالية  القوائم

بعض اجلهات الداخلية بالرشكات املساهة آراء مجع وحتليل وعرض هذا باإلضافة إىل ؛ التي تتعلق بموضوع البحث

ا بعض اجلهات رين العموميني وبعض املديرين املاليني وأعضاء من جلنة املراجعة(، وأيض  يالسعودية )بعض املد

أنه توجد عالقة ذات داللة وقد توصل هذا البحث إىل  .اخلارجية )بعض املراجعني اخلارجيني وبعض األكاديميني(

 األعامل  بيئة يف بالرشكات املساهة ةيم الرقابة الداخلظ  ن   كفاءة وفعالية وزيادة املراجعة جلان بني أدوارإحصائية 

 املراجعة  جلان بني أدوارإحصائية ا توجد عالقة ذات داللة موجبة وقوية، وأيض  االرتباط السعودية، وأن عالقة 

موجبة ومتوسطة. بينام ال توجد عالقة ذات االرتباط السعودية، وأن عالقة  األعامل بيئة يف املالية القوائم جودة وحتسني

وحتسني الربحية بالرشكات  الرشكات حوكمة فعالية زيادة املراجعة من ناحية وكل من جلان بني أدوارإحصائية  داللة

ويويص الباحث برضورة تفعيل أدوار  ولكنها ضعيفة. ،السعودية، وأن عالقة االرتباط موجبة  األعامل بيئة يف املساهة

املالية هلا؛ سواء وتوفري اإلمكانيات الالزمة  ،سعودية بشكل أكربلا األعامل بيئة يف املراجعة بالرشكات املساهة جلان

مفصلة عىل مدار و، مع رضورة وجود خطة عمل واضحة وحمددة االستقالليةوغري املالية، ومنحها درجة عالية من 

العالية  تاملراجعة من ذوي التخصصات املتنوعة والكفاءا ةا تويص الدراسة برضورة أن يكون أعضاء جلنالعام. أيض  

من  واملفيدة للحد   ، وذلك حتى تستطيع القيام بدورها عىل أكمل وجه، وإنتاجها للتقارير املالئمةواخلربة الكبرية

 . األزمات املالية
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 العام للبحث   اإلطار  :األولالقسم  

 متهيد   -1

بعد األزمات التي مرت هبا العديد من كربيات 

جعة االرشكات حول العامل أصبح وجود جلان للمر

وذلك للمساعدة يف  ا؛ رضوري   ابالرشكات املساهة أمر  

منع  عىل  والعمل ،اكتشاف األزمات قبل وقوعها 

املساعدة يف   وذلك من خالل؛ حدوث هذه األزمات

 .املالئمةالسليمة و املالية لتقاريرإنتاج ا

  جلان املراجعة وجود  االهتامم برضورة ويرجع  

ملتحدة األمريكية بعـد اإىل الواليات  بالرشكات املساهة

هتا يف أواخر العرشينيات من األزمة املالية التي هـز  

م أصـدرت هيــئة 1972عام في فالقرن املاضـي. 

 Commission Exchangeتـداول األوراق الـمـاليــة 

and Securities (SEC)   ا بتكوين جلان املراجعة يف  قرار

ويف  ، مرينثالرشكات املساهة حلامية املساهني واملست

أوصت جلنـة الكونجرس األمريكي   م1976عام 

برضورة إنشاء جلان للمراجعـة فـي الشـركات 

صدر من وزير  ويف اململكة العربية السعودية  .املسـاهة

( بتاريخ 903التجارة القرار الوزاري رقم )

واخلاص بتشكيل جلان املراجعة يف  هـ،12/8/1414

من حاالت  د  ذلك للحم و ،الرشكات املساهة باململكة

وتبعات األزمة املالية التي مرت هبا اململكة  الفساد املايل

حالة اإلفراط يف ، والتي كان من أسباهبا م2006عام 

،  منح القروض والتسهيالت من القطاع البنكي

، وغياب جلنة املراجعة أو غياب ملضاربات العشوائيةوا

جلنة املراجعة(  ت  دم جِ ال للجنة املراجعة )إن و  الدور الفع  

 . باململكة من الرشكات املساهة بعض يف 

 

  لبحث:مشكلة ا   -2

دور  عىل  رضورة التعرفتتمثل مشكلة البحث يف 

جلان املراجعة يف الرشكات املساهة السعودية يف 

خاصة واملساعدة يف اكتشاف األزمات قبل وقوعها، 

منع حدوث هذه  عىل  وبالتبعية العملاألزمات املالية، 

ومن  . ير الالزمةروذلك من خالل توفري التقا ؛ ألزماتا

 التساؤالت التالية: نع البحث إىل اإلجابةيسعى هنا 

 حوكمة فعالية زيادة يف املراجعة جلان دور هو ما  -

   السعودية؟ األعامل بيئة يفاملساهة  الرشكات

  كفاءة وفعالية زيادة يف  املراجعة  جلان دور  هو  ما  -

 بيئة يف بالرشكات املساهة نظم الرقابة الداخلية

   السعودية؟ األعامل

حتسني الربحية   يف املراجعة جلان دور  هو  ما  -

   السعودية؟ األعامل بيئة يف بالرشكات املساهة

يف  بالرشكات املساهة املراجعة جلان دور  هو ما  -

  األعامل بيئة يف  املالية القوائم جودة حتسني

   السعودية؟

 

 أهداف وأهية البحث:   -3

دور جلان  أهية وعىل  التعرفدف هذا البحث إىل هي

املراجعة يف الرشكات املساهة السعودية يف املساعدة يف  

 األزمات خاصة  ؛ اكتشاف األزمات قبل وقوعها 

منع حدوث هذه  عىل  وبالتبعية العمل املالية، واملشاكل

  ير الالزمة. روذلك من خالل توفري التقا ؛ األزمات

  التعرف يتطلب األمر سايساأل دفولتحقيق هذا اهل 

 حوكمة فعالية دور جلنة املراجعة يف زيادةعىل 

م الرقابة  ظ  ن   كفاءة وفعالية ويف زيادة ،الرشكات

  القوائم  جودة ويف حتسني ،ويف حتسني الربحية ،الداخلية

 السعودية. األعامل بيئة وذلك يف ،املالية

جال ملبع أهية هذا البحث يف تناوله ومن هنا تن

ا للحاجة  نظر   ؛زادت أهيته يف الفرتة األخرية يبحث

، خاصة يف ظل ة هلذا املجال احليوي يف بيئة األعاملح  لِ امل  

،  واملحلية اهنيار العديد من كربيات الرشكات العاملية

  ها تقارير باعتبار املراجعة جلان دور واحلاجة إىل إبراز

واملشكالت يف مواجهة األزمات املهمة األدوات  إحدى

 السعودية.  األعامل بيئة يف ملاليةا
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 فروض البحث:   -4

 اختبار الفروض التالية:إىل  يسعى هذا البحث

 جلان بني أدوار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

  املساهة يف الرشكات حوكمة  فعالية وزيادة املراجعة

   . السعودية األعامل بيئة

 جلان بني أدوار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

  نظم الرقابة الداخلية كفاءة وفعالية وزيادة راجعةامل

   .السعودية األعامل بيئة يف بالرشكات املساهة

 جلان بني أدوار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

 بيئة يف وحتسني الربحية بالرشكات املساهة املراجعة

   . السعودية األعامل

 جلان بني أدوار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

 األعامل بيئة يف املالية القوائم جودة وحتسني عةجاملرا

   .السعودية

 

 منهجية البحث   -5

الدراسة النظرية  عىل  يعتمد البحث يف حتقيق أهدافه

العربية   راجعيف امل ما وردعىل وذلك باالعتامد ؛ املكتبية

والتي متكن  ،فيام يتعلق بموضوع البحث واألجنبية

عتمد البحث  يا وأيض   ،الباحث من احلصول عليها 

 السعودية.  األعامل يف بيئةالدراسة االستكشافية 

 

 تنظيم البحث:   -6

لتحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إىل عدة أقسام 

 عىل النحو التايل: 

لإلطار العام للبحث،  ا القسم األول: يتضمن عرض   -

 ،والذي يركز عىل عرض مشكلة البحث، وأهدافــه

 تنظيمه. ومنهجيته، وكيفية وفروضه، وأهيته،

القسم الثاين: يركز عىل الدراسات السابقة املرتبطة  -

 بموضوع البحث. 

القسم الثالث: يتناول اإلطار الفكري ملوضوع   -

 البحث.

   .االستكشافية الدراسة القسم الرابع:  -

القسم اخلامس: يعرض خالصة البحث ونتائجه  -

   وتوصياته.

 

 الدراسات السابقة :  القسم الثاين 

 

الدراسات التي تناولت  تدت وتنوعلقد تعد  

. وعىل الرغم من  ببيئة األعاملموضوع جلان املراجعة 

دراسة تتناول   كل   د هذه الدراسات وتنوعها، إال أن  تعد  

وتركز عىل أحد عنارص املوضوع دون بقية عنارصه. 

 ويمكن بيان أهم هذه الدراسات فيام ييل:

 

 (:  م2007) بصفر دراسة -1

  ف عىل الدور الذيتعر  لهتدف هذه الدراسة إىل ا

حوكمة  تقوم بـه جلـان املراجعـة لتفعيـل  يمكن أن

يف الرشكات املساهة السعودية من خالل   الرشكات

القوائم املالية، ونظام الرقابـة الداخلية، واملراجع  

اخلارجي، واملراجع الداخيل، وإدارة املخاطر. ولتحقيق 

تشتمل  يانباستاستامرة  وتوزيع  هذا اهلـدف تـم تصميم

ات فرضي  توظيفها للتعامل مع  تم   بعادمن األ عىل عدد  

، هـذا وقـد اعتمدت الباحثة يف إجراء التحليل دراسةال

عىل اجلمع بني وجهات النظر ألهم األطراف ذات  

العالقة يف الرشكات املساهة )عضو جملس اإلدارة،  

وعضـو جلنـة املراجعـة، واملـدير التنفيذي، واملراجع 

 مع عمل ،لداخيل، واملدير املايل، واملراجع اخلارجي(ا

وأظهرت النتائج وجود دور للجان   .املقارنة بينهم

يف الرشكات   حوكمة الرشكاتاملراجعة يف تفعيل 

من خالل اإلرشاف والرقابة عىل   ؛املساهة السعودية

قد يساعد علـى محاية   األمر الذي ،نظام الرقابة الداخلية

 تويصساهني واملستثمرين. وملصول وحقوق ااأل

يف الرشكات  حوكمة الرشكاتتفعيل رضورة الدراسة ب 

جلان  املساهة السعودية من خالل االهتامم بدور 



 

 هـ(1441م/2019، )227-205 (، ص ص2(، ع )28، مج )(العلوم اإلداريةجامعة امللك سعود )جملة 

 

208 

بتوجيه   ا أيض   ، كام تويصاملراجعة اإلرشايف والرقايب

املزيد من األبحاث والدراسات لدراسة دور جلان 

د  حكان أ وهذا  ؛حوكمة الرشكاتاملراجعة يف تفعيل 

لعمل دراسة استكشافية يف البيئة السعودية  الدوافع

تفعيل ملعرفة دور جلان املراجعة بالرشكات املساهة يف 

  .واحلد من األزمات املاليةحوكمة الرشكات 

 

 : (م2008) دحدوح دراسة  -2

دراسة وحتليل دور جلنة إىل هذا البحث  هيدف

  ة املراجعة يف حتسني كفاية نظـم الرقابـة الداخليـ

لتحقيق أهداف هذا  . و يف األردن وفعاليتها يف الرشكات

  ها عي وزت وتم ،استامرة استبيانوتوزيع عداد إتم البحث 

عىل عينة من الرشكات املسـاهة الصـناعية األردنية،  

وعينة أخرى من مراجعي احلسابات اخلارجيني عىل 

هـذه الشـركات، وقـد تضـمنت االستبانة األنشطة  

وتسهم يف حتسني   ،ارسها جلنة املراجعةالتي يمكن أن مت

ـم الرقابـة الداخلية وفعاليتها يف الرشكات.  ظ  كفاية ن  

الدراسة إىل أن هناك جمموعة من األنشطة   توصلتو

وتؤدي إىل حتسني كفاية نظم   ،متارسـها جلنة املراجعة

الرقابة الداخلية وفعاليتها من وجهة نظر عينتـي 

ينبغي عىل جلان املراجعة  أنهالدراسة وترى  .الدراسة

منها التقـارير اإلفصاح بتقاريرها التـي جيـب أن تتضـ

عن أنشطتها التي يمكن أن تسهم يف   السـنوية للرشكات

ولكن هذه   .حتسني كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليته

ظم الرقابة الداخلية  حتسني ن   أبعادالدراسة مل تستكمل 

من  كانت املالية، وهذه  جودة التقاريرعىل  ا وفعاليته

وذلك الستكامل ؛ أسباب ودوافع القيام هبذا البحث

 .  النقص يف الدراسات السابقة

 

 : (م2009)ي سام دراسة -3

دور جلان عىل  التعرف هتدف هذه الدراسة إىل 

وأثرها عىل  ،زيادة فعالية حوكمة الرشكات يفاملراجعـة 

.  ل املرصيةامبيئة األع يفجودة القوائم املالية املنشورة 

عىل  الدراسة اعتمدت  لتحقيق أهداف هذا البحثو

بعض عرضت حيث ؛ طريقة البحث املكتبي النظري

جمال جلان املراجعة وحوكمة   يفالسابقة  الدراسات

األساسية حلوكمة الرشكات،  دوافع الـرشكات، وال 

  زيـادة فعاليـة حوكمـة  يفودور جلان املراجعة 

ة عىل جودة القوائم املالية  عأثر جلان املراجالرشكات، و

  هذه ولقد توصلت . بيئة األعامل املرصية يف املنـشورة 

بيئة األعامل املرصية مل  يفالدراسة إىل أن جلان املراجعة 

املجامع املهنية   لبم قِ ن ، سواء مِ الكايف باالهتامم ـظم حتم  

 التنظيمية.الترشيعات  لبم قِ ن وهيئة سوق املال، أو مِ 

دور جلان دراسة احلالية ملعرفة لومن هنا هتدف ا

بيئة  يفزيادة جودة القوائم املالية املنشورة  يفاملراجعـة 

نتائج دراسة سامي نتائجها ب ةومقارن ،يةسعوداألعامل ال

ا هذه الدراسة مل  أيض   .بيئة األعامل املرصية( يف م2009)

عىل   ا حتسني نظم الرقابة الداخلية وفعاليته ح كيفيةتوض  

من أسباب ودوافع ا أيض  رير املالية، وهذه ا جودة التق

 القيام هبذا البحث.

 

 : ( ,Beng 2009) دراسة -4

اختبار العالقة بني فعالية إىل الدراسة  هذه  هدفت

  يف حة العاجلة املصح   اإلجراءاتجلان املراجعـة واختـاذ 

.  يف الواليات املتحدة األمريكية م الرقابة الداخلية ظن  

اسة اعتمد الباحث عىل حتليل رولتحقيق أهداف الد

فعالية جلان املراجعـة  االنحدار الختبار العالقة بني 

نظم الرقابة  يف املصححة العاجلة  اإلجراءاتواختـاذ 

التي توصلت إليها هذه الدراسة  النتائج  همأو. الداخلية

أن استقاللية جلان املراجعة وموضوعية جملس  هي 

قدرة املنظمة عىل اختاذ  عا ما طردي  ترتبط ارتباط  دارة اإل

  .نظام الرقابة الداخلية يفاملصححة العاجلة  اإلجراءات

الدراسة رضورة توافر االستقاللية الكافية   ىلذا تر

.  نظام الرقابة الداخليةمن أجل حتسني للجان املراجعة 

ركزت عىل االستقاللية هذه الدراسة  ومن هنا نجد أن

م الرقابة الداخلية  ظ  ن  حتسني كفاية  أبعادد من ع  فقط كب  
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جودة التقارير املالية، وهذه من أسباب عىل  ا وفعاليته

  أهية األمر الذي يزيد من؛ ودوافع القيام هبذا البحث

 البحث احلايل.

 

 : ( ,.2009Owens‐Jackson et. Al)  دراسة -5

هتدف هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني وجـود  

القوائم   ة واحتاملية غش  أاملنش يفجلنـة مراجعـة حمايدة 

ولتحقيق هذا   .يف الواليات املتحدة األمريكية املالية

احتاملية   يفالعوامـل املـؤثرة  الدراسة اختربت اهلدف

؛  املراجعة القوائم املالية بخالف استقاللية جلنة غش  

  جلنة تكوين عالقة  هو: من خالل طريقني: األولذلك و

  الرشكة،  حجم لمث)  الرشكة طبيعة ومدى املراجعة

  والرافعة  اإلدارية، امللكية مثل)  التعاقد وبيئة ،(والنمو

  ، فحص  والثاين هو .االحتيال احتامل عىل( املالية

 مراجعة جلان هلا  التي الرشكات ،منفصل وبشكل

  توصلت و احتيالية. مالية وهبا تقارير ،ا متام   مستقلة

  ة ال يمنع غش  ىل أن وجود جلنة مراجعة مستقلإالدراسة 

يف  غش  وجود احتاملية أنكام  ،ا هنائي   القـوائم املاليـة

ستقاللية جلنة ا ا بكل مـنالقوائم املالية يرتبط عكسي  

هيكل رأس  و عدد مرات انعقاد جلنة املراجعةو املراجعة

فرص و  حجم املنظمة من كل   ا معويرتبط طردي   ،املال

  زتك  أن هذه الدراسة ر أي   .ونمـو املنظمة االستمرارية

أال وهو   ؛د واحد من أبعاد جودة القوائم املاليةع  ب  عىل 

احلالية  يف القوائم املالية، أما الدراسة  د احتاملية الغش  ع  ب  

 ع  سوف تتناول أكثر من ب  ف
حتسني جودة أبعاد من  د 

الرشكات،  حوكمة فعالية د زيادةع  كب   ؛القوائم املالية

م الرقابة  ظ  عالية ن  فد كفاءة وع  د حتسني الربحية، وب  ع  وب  

 . الداخلية

 

 : ( ,2009Baxter and Cotter)  دراسة -6

هتدف هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني وجود   

لعينة من   رشكةربحية ال يفجلان املراجعة والتحـسن 

ل تطبيق املتطلبات ب وذلك ق ، ات األسرتاليةرشكال

  وقد تم   م.2003 عام يف للجان املراجعة  اإلجبارية

رشكة أسرتالية   500البيانات من عينة مكونة من جتميع 

 م2001عام األسرتايل مسجلة يف سوق األوراق املالية 

هذه الدراسة  نتائج توصلتو باستخدام أسلوب املسح.

يف  ـب عمـن التال  ـد  ن وجود جلان املراجعة يم  أ إىل

وجود جلان  رضورةلذا ترى الدراسة  األرباح.

. إال أن هذه األسرتاليةللمراجعة شاملة بالرشكات 

د واحد من أبعاد جودة القوائم ع  ب  عىل  الدراسة ركزت

د التحسن يف الربحية، أما الدراسة  ع  أال وهو ب   ؛املالية

ا سوف تتناول احلالية ف   فعالية  د زيادةع  كب   ؛أخرىأبعاد 

د كفاءة ع  د حتسني الربحية، وب  ع  الرشكات، وب   ةمحوك

د حتسني جودة  ع  م الرقابة الداخلية، وب  ظ  وفعالية ن  

 القوائم املالية. 

 

 :(م2010الشمري ) دراسة -7

دف هذه الدارسة إىل بيان دور جلان املراجعة يف هت

.  تفعيل حوكمة الرشكات باململكة العربية السعودية

تم توزيع عدد ثالث قوائم   د فق ولتحقيق هدف الدراسة 

لتمثيل احلد األدنى  استبيان عىل أعضاء جلنة املراجعة

بلغ حجم   وقد من األعضاء يف الرشكات املختارة، 

قائمة، وبلغ عدد الردود الصحيحة التي تم   81العينة 

قائمة بنسبة ردود  47إخضاعها للتحليل اإلحصائي 

ان أن اختيار أعضاء جلوتوصلت الدراسة إىل  .58%

املراجعة جيب أن يتم يف ضوء مقومات أداء تعتمد عىل  

الزمة لتفعيل حوكمة الرشكات، ال جمموعة من املعايري 

وتنطوي هذه املعايري عىل متلك أعضاء جلان املراجعة 

  توصلت الدراسة إىل أن ا يض  أ، وقدرات فاعلة يف األداء

أداء جلان املراجعة يف الرشكات املساهة باململكة رغم  

د  م يتطور مع تعد  1994ثة االهتامم به منذ عام احد

مما يعني أنه   ؛القرارات والترشيعات الصادرة بشأنه

يمتـاز بمرونـة األداء وقابليته للتطوير والتحديث  

رضورة صدور ترشيع  . وتويص الدراسة بباستمرار

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Baxter2
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 ،)دليل( من هيئة سوق املال يدد دور جلان املراجعة

من هنا نجد أن دراسة الشمري  .ها ئأدافعالية  ويزيد من

بيان دور جلان املراجعة يف  عىل  ( اقترصتم2010)

ومل   ،تفعيل حوكمة الرشكات باململكة العربية السعودية

جودة  عىل  تفعيل حوكمة الرشكاتاألثر التايل لتتناول 

أو حتسني الربحية أو حتسني كفاءة وفعالية  التقارير املالية

من أسباب ودوافع القيام  هوهذ ،نظم الرقابة الداخلية

 هبذا البحث.

 : (م2012) الصوص دراسة -8

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى فاعلية  

  ةالداخلي راجعةدور جلان املراجعة يف دعم آليات امل

يف البنوك العاملة يف فلسطني من وجهة نظر   ةواخلارجي

اخلارجيني ومفتيش سلطة النقد  والداخليني  راجعنيامل

الدراسة   لك البنوك، ولتحقيق هذا اهلدف اتبعتت عىل 

استامرة حيث تم تصميم  ؛املنهج الوصفي التحلييل

كأداة جلمع البيانات من جمتمع الدراسة   استقصاء

  ، 57 احلسابات الداخليني وعددهم مراجعياملكون من 

من  و ، 25احلسابات اخلارجيني وعددهم  مراجعيمن و

وكان من   .20دهم دمفتيش سلطة النقد الفلسطينية وع

أهم نتائج الدراسة أنه يتوفر بشكل عام يف أعضاء جلان 

املراجعة اخلصائص الالزمة ملامرسة دورها بفاعلية يف  

مع وجود التزام إىل  ةواخلارجي ةالداخلي راجعةدعم امل

املحددة حسب وليات ؤواملسما بتطبيـق املهام  حد  

ت عمـل  ا اللوائح والتعليامت، باإلضافة إىل وجود آلي

معينـة تقوم هبا جلان املراجعة يف البنوك أثناء تنفيذ  

رضورة حتديد مفاهيم  بالدراسة  تويصو. مهامها 

، وعىل سلطة النقد  للجان املراجعة االستقاللية

واضحة وحمددة  ا الفلسطينية أن تضع رشوط  

وما ينطوي عليها من متطلبات، باإلضافة  ،لالستقاللية

لقوائم املالية  لرير النهائي قإىل رضورة أن يتضمن الت

عن  ال البنوك يف هناية الفرتة املالية تقرير  بم ن قِ املنشورة مِ 

املهام التي أنجزهتا جلنة املراجعة خالل العام، كام جيب  

أن يتضمن ميثاق جلنة املراجعة املهام والصالحيات 

؛ املراجعة بحيث يكون مصدر قوة وسلطة ألعضاء جلنة

ا  تويص الدراسة أيض  بفاعلية، و ملامرسة دورها  وذلك

تنمية قدرات أعضاء جلان املراجعة يف األمور   برضورة

وإكساهبم املهارات املرصفية املختلفة  ،املالية والفنية

أي  .والالزمة لتدعيم دورهم املنوط هبم يف هذا املجال

د واحد من أبعاد جودة ع  ب  عىل  أن هذه الدراسة ركزت

سواء   راجعة د دعم دور املع  ب   أال وهو  ؛القوائم املالية

جودة عىل  والذي بالتبعية سيؤثر ،ةأو اخلارجي ةالداخلي

سوف تتناول أكثر ف احلالية القوائم املالية، أما الدراسة

   حتسني جودة القوائم املالية. أبعاد د منع  من ب  

 

 : (م2013دراسة عبد الفتاح ) -9

حتديد عالقة   إىلهتدف هذه الدراسة بشكل أسايس 

صائص جلان املراجعة بجودة التقارير املالية بالبيئة خ

  قد و  .املرصية يف إطار أساليب وأدوات نظم املعلومات

عىل   احلصولتم  حيث؛ الباحث بعمل دراسة مقارنةقام 

ملرصية  من البورصة ا لدراسةاذه البيانات اخلاصة هب

عينة  عىل  ، وتم احلصولورشكة مرص لنرش املعلومات

رشكة أمكن احلصول عىل تقارير    211 نمبدئية مكونة م

 86ت العينة النهائية بينام ضم   ،جلان املراجعة اخلاصة هبا 

. وقد  م2010 ،2009وذلك عن عامي  ؛رشكة

د تباين شديد يف فهم دور  ووجتوصلت الدراسة إىل 

ترتاوح فيام بني  جلان املراجعة يف الرشكات املرصية 

كات  رشالرشية الكربى من التجاهل التام من 

ر، والتفعيل  كم ذ  ، والتقيد الشكيل دون فاعلية ت  األموال

غ فيه بام يتجاوز املحدود / أو املتوسط / أو املبالم 

ال يتم اإلفصاح  أنه كام صالحياهتا يف بعض احلاالت،

عة ضمن التقارير السنوية جلان املراج تقارير عن

تلك اللجان الطابع الشكيل. عىل  . كام يغلبللرشكات

الدراسة برضورة حتفيز وإقناع الرشية الكربى   وتويص 

من رشكات األموال باملنافع املتوقعة لتشكيل جلان 

ا برضورة مراقبة أداء جلان املراجعة املراجعة، وأيض  

ل جملس اإلدارة من ناحية واملنظامت بم ن قِ خالل العام مِ 
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واهليئة العامة للرقابة  ،واهليئات املهنية )البورصة املرصية

ومن هنا هتدف الدراسة احلالية  .من ناحية أخرى ية(لاملا 

استكامل ما توصلت إليه دراسة سعيد عبد الفتاح  إىل 

زيادة جودة  يفدور جلان املراجعـة معرفة و (م2013)

  ، يةسعودبيئة األعامل ال يفالقوائم املالية املنشورة 

(  م2009نتائج دراسة سامي )بها ائجنتنة ومقار

   .بيئة األعامل املرصية( يف م2013ودراسة عبدالفتاح )

 

 : ( ,2014Al-Aali & Hassabelnaby) دراسة  -10

 حوكمة اليةعالدراسة إىل التعرف عىل ف هذه هتدف

 جلان دور وخاصة الناشئة، السوق اقتصاد يف الرشكات

  أعضاء نظر  وجهة من السعودية  الرشكات يف املراجعة

تم   املراجعة. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة جلنة

البحث املكتبي   بني جتمع خمتلطة  منهجية استخدام

من خالل   ؛والبحث امليداين السنوية النظري للتقارير

 جلنة أعضاء من استخدام طريقة املسحب مجع بيانات

  املال  سوق هيئة يف مدرجة رشكة 91 يف املراجعة

  ، وقد توصلت الدراسة إىل أنم2011 عام يف  السعودية

 مهام أداء عىل باستمرار يركزون املراجعة جلنة أعضاء

 يف ا نشاط   أقل بدرجة ويشاركون خمتارة، وطوعية عامة

 الداخلية الرقابة عىل اإللزامية الرقابة مسؤوليات

  أن إىل الدراسة هذه نتائج وتشري .املايل وعملية التقرير

 م   حاجة هناك
  ولوائح  معايري وضع مواصلة إىل ةح  لِ

  ل بم قِ  نمِ  فهمها  يف وأسهل ا قانون   للتنفيذ قابلة حماسبية

  . السعودية العربية اململكة يف احلسابات مراجعة جمتمع

 عاليتها فو الرشكات إدارة مسألة خضعت وقد

  العاملية  املالية األزمة أعقاب يف  فمكث   لتمحيص 

   .االقتصادي والركود األخرية

 

 : ( ,.Al-Matari, et., al 2017)دراسة  -11

 جلنة فعالية تأثري يف بحثال إىل الدراسة هذه هتدف

يف   التجارية للبنوك الداخلية الرقابة نظام عىل املراجعة

  ؛ خصائصها  من عةبأر استخدام خالل  من ، وذلكاليمن

 بني االجتامعات وتواتر املراجعة، جلنة اجتامعات :وهي

 مراجعاتو الداخليني، راجعني املو املراجعة جلنة

ومراجعات نتائج عمليات  ،املراجعة جلنة ومقرتحات

مجع   تم الدراسة الداخلية. ولتحقيق أهدافاملراجعة 

  طريقة  خالل من اليمنية التجارية البنوك من بيانات

  ال  قاب ا استبيان   88 جمموعه ما  واعت رب االستبياين.  سحامل

ا  بنك   17 عىل عتز  و   ا استبيان   170 أصل من لالستخدام

جلنة  فعالية أن النتائج للتحليل. وأظهرت مناسبة ا جتاري  

جلنة  بني االجتامعات تواتر يف املتمثلةو ،املراجعة

ومراجعات   ني الداخليني،واملراجعاملراجعة 

ومراجعات نتائج عمليات  ،املراجعة جلنة تا ومقرتح

  بنوك ال بأداء كبري حد  إىل املراجعة الداخلية مرتبطة

 . باليمن التجارية

 

 : ( ,.Majiyebo, et,  al (2018  دراسة -12

  استقالل  تأثريإىل التعرف عىل  الدراسة هذه هتدف

 املايل جودة عملية التقرير عىل وحجمها  راجعةامل جلنة

ولتحقيق  .نيجرييا  يف  جةاملدرم  األموال عإيدا لبنوك

 بورصة من بيانات عىل احلصول هدف البحث تم

 عرش لـخمسة املالية والقوائم النيجريية املالية األوراق

  سنوات  عرش مدى عىل املدرجة الودائع بنوك من( 15)

  املعدل  جونز نموذج واعت مد(. م2016-2007)

 تمولقد يل. ا امل جودة عملية التقرير لقياس( م1991)

وتوصلت   . STATA 13 باستخدام البيانات حتليل

  سلبي  تأثري  هلا  راجعةامل جلنة استقاللية  إىل أن  الدراسة

  الودائع  املايل لبنوك عملية التقرير جودة عىل وكبري

  له  ليس راجعةامل جلنة حجم أن نيجرييا. كام يف املدرجة

  الودائع املايل لبنوك عملية التقرير  جودة عىل  كبري تأثري

عىل  بأنه ينبغي الدراسة وأوصت .نيجرييا  يف املدرجة

 جمالس استقالل  تكفل أن نيجرييا  يف الودائع بنوك

 جودة حتسني إىل ذلك يؤدي أن املرجح من ألن ؛إدارهتا 

https://www.researchgate.net/profile/Abdulrahman_Al-Aali
https://www.researchgate.net/profile/Hassan_Hassabelnaby
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  يف  الودائع  لبنوك  إلدارة ينبغي  املايل. كام عملية التقرير

  يف دليل حوكمة الرشكات  تأخذ يف حسباهنا  أن نيجرييا 

 حتسني إىل ؤدييا قد مم  . جلان مراجعة تكوين يفنيجرييا 

 نيجرييا.  يف   الودائع لبنوك املايل  اإلبالغ جودة

وبعد استعراض بعض الدراسات ذات العالقة  

 الرشكات املساهةدور جلان املراجعة يف بموضوع 

أو أكثر دون   ا جانب  يتضح أن أغلب الدراسات تناولت 

ا يف مثل عيب  وضوع، وهذا ال ي  ملض جلميع جوانب االتعر  

هذه الدراسات، وهذه هي طبيعة البحث العلمي.  

عىل   جلان املراجعةأثر فبعض الدراسات تناولت جانب 

( م2010مثل دراسة الشمري ) حوكمة الرشكات

  ، (Al-Aali & Hassabelnaby, 2014)ودراسة 

عىل  جلان املراجعةأثر جانب والبعض اآلخر تناول 

 (Beng, 2009) مثل دراسة  ؛ فعالية نظم الرقابة الداخلية

والبعض تناول  ،(Al-Matari, et. Al., 2017)ودراسة 

مثل دراسة   حتسني الربحية عىل  جلان املراجعةأثر 

(Baxter and Cotter, 2009) ،   ا تناول  والبعض أيض

مثل دراسة عبد الفتاح   ودة التقارير املاليةجعىل  األثر

كام أن  . (Majiyebo, et al., 2018ودراسة ) (م2013)

يف بيئات جلان املراجعة  دور لتوبعض الدراسات تنا 

 , Baxter and Cotter) مثل دراسة غري البيئة السعودية

ح ي، األمر الذي يت(م 2012) الصوصودراسة  (2009

 بالبيئة السعودية مكانية مقارنة نتائج الدراسة احلاليةإ

   . يف البيئات غري السعوديةاألخرى  اتلدراسامع نتائج 

 

 اإلطار الفكري ملوضوع البحث   : القسم الثالث 

 من "Audit Committees" املراجعة نا جل تعترب

  مثل  ؛الدول من العديد باهتامم حتظى التي املفاهيم

  املتحدة،  واململكة وكندا، األمريكية، املتحدة الواليات

  من العديد تويص  ام ك الدول، من  وغريها  ،وأسرتاليا 

 يمكن أن الذي للدور انظر   ؛بتكوينها  املهنية املنظامت

  يف  وكذلك  املايل، التقرير عمليات مراقبة يف به  تقوم

 الداخلية أو اخلارجية، سواء املراجعة عملية تدعيم

يف القوائم املالية، وحتسني كفاءة وفاعلية  ومنع الغش  

  كمة الرشكات وا تفعيل حيض  أنظم الرقابة الداخلية، و

  إىل الدول  ببعض  حدا  الذي  األمر، وإدارة املخاطر

  رشكات  داخل لوجودها  ةمم زِ ل  م   ترشيعات إصدار

  هبا. العاملة املساهة

 من العديد قامت العرشين، القرن أواخر منذو

  من  تتكون والتي املراجعة جلان بتشكيل الرشكات

 نم دائمة جلنة باعتبارها  وذلك ،اخلارجيني املديرين

  مع  التفاعل مهمة إليها  ضفو   وقد .اإلدارة جملس

 عىل العام اإلرشاف وتوفري  ،اخلارجيني املراجعني

  قانون صدور ومنذ ة.املالي التقارير إعداد عملية

 ،2002 عام يف Sarbanes-Oxley Act أوكسيل ساربينز

 لبم قِ  نمِ  املتحدة الواليات يف جديدة قواعد وضع تم

 Securities andوالبورصة املالية وراقاأل جلنة

Exchange Commission (SEC) ألزمت والتي 

 ،البورصة  يف  سجلةامل  الرشكات يف  املراجعة جلان وجود

 ,Dutta) ومسؤولياهتا  تكوينها  بشأن إرشادات وقدمت

Saurav K., 2013) . 

 وأهية ،املراجعة جلان يف املرغوبة اخلصائص  إنو

 بإجياز حتديدها  تم ؛ليةا امل التقارير إلعداد املراجعة جلان

 السابق الرئيس Arthur Levitt ليفيت آرثر جانب من

 يف ألقاه خطاب يف ،والبورصة املالية وراقاأل للجنة

 التي املشاكل من سنتني  قبل وذلك ،م 1999 عام

  كوم  ورلد ورشكة Enron انرون رشكة يف حدثت

World Com ، قانون  صدور  من سنوات ثالث وقبل  

  الالفع   رشافاإلعىل  حيث ركز؛ يلأوكس ساربينز

  .املالية التقارير إعداد عملية عىل للجنة املراجعة

 من منبثقة فرعية جلنة": وتعرف جلنة املراجعة بأهنا 

 األساسية األدوات وأحد التنظيمي للمنشأة، اهليكل

 من مزيد إضفاء إىل هتدف والتي التنظيمية، للحوكمة

 وتعزيز املالية، اريرقالت مصداقية وموضوعية يف الثقة

 التوصيات وتقديم واملساءلة، الشفافية مبدأ

 املوارد املتاحة، استغالل لتحسني الالزمة واملقرتحات

https://www.researchgate.net/profile/Abdulrahman_Al-Aali
https://www.researchgate.net/profile/Hassan_Hassabelnaby
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Baxter2
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Baxter2
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 باملنشأة املختلفة القطاعات  داخل األداء وتطوير 

(Magrane & Malthus, 2010) . 

 التحديد وجه عىل أوكسيل ساربينز قانون ويتطلب

 ،مستقلني أعضاء من كامللبا  املراجعة جلنة أن تتكون

 اأمر   املراجعة جلنة ألعضاء ةاليمور املاألب الوعي ويعترب

 األعضاء لبعض  املالية واملعرفة اخلربة وتعترب منه، بد ال

 . (Dutta, 2013) فيه ا مرغوب   اأمر  

اجتامعاهتا مرة واحدة كل ثالثة  املرجعة تعقد جلنة 

 هعلي اتفقت ما  ضوء يف وهذا  ، أشهر عىل األقل

 Australian National Audit) املهنية املختلفة املنظامت

Office [ANAO], 2005; Government Finance 
Officers Association [GFOA], 2008; American 
Gastroenterological Association [AGA], 2008; 
American Institute of Certified Public 

Accountants [AICPA], 2010) أو كلام دعت احلاجة 

 . لذلك

تلتزم الرشكة أن توفر للجنة املراجعة املوارد  و

 ذلك الترصيح هلا  الكافية ألداء واجباهتا، بام يف

،  ا كلام كان ذلك رضوري   ومستشارين خرباءباالستعانة ب

عىل   نظر ا) ها واجبات، أه  ة مهام وعوتتوىل جلنة املراج

 ,Adel & Maissa، م2011عصيمي، سبيل املثال: 

2013 :) 

 والتحقق من كفايته ،الداخلية الرقابة نظام تقييمأ( 

 . تهيوفاعل

  وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع املحاسب القانوين ب( 

 .)مراجع احلسابات اخلارجي(

ات بمراجع احلسا متابعة ومراقبة استقاللية ج( 

اخلارجي، ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة 

ملعايري  ا ومدى فعاليتها وفق   ،ونطاق عملية املراجعة

 املراجعة املعتمدة.

املديرين التنفيذيني وجملس   بني ا وسيط   ادور   تلعبد( 

 جهة منومراجع احلسابات اخلارجي  ،جهة اإلدارة من

 .أخرى

لة للمراجع مالكا  التنظيمية  االستقاللية توفري (هـ

والتنظيمية له،   الفنية واملساندة الدعم  الداخيل، وتوفري 

 املهني له.  األداء جودة تقويماملساعدة يف ا وأيض  

 املراجع من بني كل   والتنسيق التعاون ودعم تفعيلو( 

أقىص   حتقيق يضمن بام اخلارجي، واملراجع الداخيل

 هيا ديؤ التي واملراجعة الفحص  أعامل  من ممكنة استفادة

 .منهام كل  

 املالية املجاالت خمتلف الرشكة يف  أداء ومتابعة  تقييم ز( 

 املالية.  وغري

توصل إىل  ( John, 2002)ويف دراسة ميدانية قام هبا 

% من العينة املختارة من املديرين التنفيذيني  51أن 

% من العينة املختارة 32 األمريكية،بالواليات املتحدة 

بدول أوروبا أكدوا عىل أهية  من املديرين التنفيذيني

ال للجان املراجعة يف تدعيم سلوك املديرين  الفع  لدور ا

  ( Larry & Dick, 2002) من  ل  كام يرى ك التنفيذيني.

 اإلرشاف بمهام االضطالع املراجعة جلان عىل يتعني أنه

  املراجعة  عن ال  فض اخلارجية املراجعة عمليات عىل

 . الداخلية

 جلنة املراجعة يف كل من يف باتلاملتط وتتشابههذا، 

 يف التي تلك مع األورويب واالحتاد املتحدة اململكة

 مقارنة إرشادات (1) اجلدول ويقدم  .املتحدة الواليات

 املتحدة، واململكة املتحدة، الواليات يف املراجعة للجنة

 : (Dutta, 2013) واليابان األورويب، واالحتاد
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 املراجعة )مقارنة(  جلنة بشأن الدولية  شاداتر لإل ملخص  :(1) رقم  جدول 

 املتطلبات 
SOX  أو SEC  يف 

 املتحدة  الواليات

FRC  اململكة  يف 

 املتحدة 
 األورويب  االحتاد

 اليابان 

 

 التكوين
 أعضاء ثالثة األقل عىل

 .مستقلني

 أعضاء ثالثة األقل عىل

 .مستقلني

 وعىل ،أعضاء مخسة إىل ثالثة

 .مستقل واحد عضو  األقل

  ثالثة األقل عىل

 جيب واألغلبية ،أعضاء

 أعضاء يكونوا أن

 .مستقلني

 األعضاء مهارات

 الوعيرضورة توافر 

، األعضاء لكل املايل

 خبري يوجد األقل وعىل

 .واحد مايل

 مالية خربةرضورة توافر 

 لألعضاء. حديثة

 له واحد عضو  األقل عىل

، مع املحاسبة جمال يف  مهارة

 لكل املايل توافر الوعي

 .األعضاء

-- 

 

 املتطلبات 
SOX  أو SEC  يف 

 املتحدة  الواليات

FRC  اململكة  يف 

 املتحدة 
 األورويب  االحتاد

 اليابان 

 

 املوارد

 أموالرضورة توافر 

 مستشارين جلذب

 .خارجيني

 أموالرضورة توافر 

 خدمات عىل لحصولل

 التوقيت يف  معلوماتو

 عىل للحصولو ،املناسب

 .اخلرباء من حائنص

 حصوللل  الأمو افر  رضورة تو 

، املوظفني خدمات عىل

 مستشارين جلذبو

 .خارجيني

-- 

 عىل  اإلرشاف

 املراجعني

 اخلارجيني

 املراجعني تعيني

 رشافاإل، واخلارجيني

، العمل خطة عىل

 األتعاب عىل املوافقةو

 بخالف والتعاقدات

 .املراجعة

، التعيني بشأن التوصية

 املوافقة، والسنوي التقييم و

 فحص .اباألتع عىل

 ،املراجعة بخالف اخلدمات

 .االستقالة دراسةو

 تقييم و املراجعة خطة فحص

 األعامل خماطر كفاية مدى

 املراجع حددها  التي

 ،اخلارجي

 .النتائج فحصو

 عمليات تقييم 

 أو املراجعة، وتعيني

إقالة املراجعني 

 .اخلارجيني

 عىل اإلرشاف

 املراجعني

 الداخليني

 املراجعة عىل اإلرشاف

 قناةوتعمل ك ،خليةداال

 جمموعة مع مبارشة

 .الداخلية املراجعة

، الفعالية وفحص مراقبة

 إقالة /عىل تعيني  واملوافقة

 الداخلية. رئيس املراجعة

 للفعالية السنوي الفحص

 إلدارة املراجعة الداخلية.

 السنوي الفحص

 إلدارة املراجعة للفعالية

 للرئيس توف ر .الداخلية

اق ت للرشكة التنفيذي  رير 

ا   املراجعة عن سنوي 

 والرقابة الداخلية

 الداخلية.

 نظم عىل اإلرشاف

 الداخلية الرقابة

نظم الرقابة  فحص

 إجراءات فهم الداخلية و

 .الفعالية تقييم 

 اإلدارة من تقرير استالم

الرقابة  نظم  فعالية حول

 الفحصالداخلية، و

 بيان الرقابة عىل واملوافقة

 يف الداخلية

 وي.سنال التقرير

 فعالية راقبةم

 .الرقابية الضوابط

حتسينات  وعمل التقييم 

 سياسات وتقييم 

 التنفيذي الرئيس

 لتعزيز للرشكة

 .الرقابية الضوابط

 مع التعامل

 الشكاوى

 وعدم الرسية ضامن

 هوية عن الكشف

 .االحتيال عن املبلغني

 بروتوكولرضورة توافر 

 الشكاوى يلتلق  

، الرسية ترتيبات فحص

 املناسبة الرتتيبات ضامنو

 .املتابعة وإجراءات للتحقيق

 التحقيق ترتيبات ضامن

 فحص، واملتابعة وإجراءات

 .الرسية ترتيبات

-- 
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 .فيها  والتحقيق

 مع االتصال

 املصلحة أصحاب
-- 

 التقرير يف  منفصل قسم 

يتناول موضوع  السنوي

 أصحاب املصلحة.

-- -- 

 -- -- متطلبات أخرى

 مالءمة مدى تقييم 

 واألحكام، ات،ياسالس

 املحاسبية والتقديرات

 التعامالت معاجلةو

 .املعقدة

-- 

 

 أن وضامن املراجعة جلنة وجود أهية عىل وللتأكيد

 يف  املالية التقارير جملس فإن ؛املناسبة السلطة منحها  يتم

 Financial Reporting Council of املتحدة اململكة

the U.K (FRC) ينص  عة،راجامل للجنة إرشاداته يف 

 السنوي التقرير يف منفصل قسم وجود رضورة عىل

 سالمة عىل احلفاظ يف أهيتها و ،اللجنة عمل يصف

 . (Dutta, 2013) املالية التقارير إعداد عملية

 دةحمد   واجبات توجد ال القضائية النظم  بعض  ويف

 يف املالية التقارير جملس ويعرتف، املراجعة للجنة

 أن جيب املراجعة جلنة تترتيبا  بأن املتحدة اململكة

 حلجم ا وفق   ختتلف وسوف ، مهامها  مع متناسبة تكون 

  فمن ذلك، ومع. الرشكة أعاملوخماطر  وتعقيد

 مع تتفاعل أن املراجعة جلنة من عامة بصفة املتوقع

 والتي املالية، لتقاريرا دورة إعداد يف أخرى أطراف

 اجعةرامل وجمموعة  املحاسبني،  وطاقم  اإلدارة، تشمل

  اإلدارة  وجملس  اخلارجيني، واملراجعني  الداخلية،

(Dutta, 2013) .   

 أنه إىل( 60) رقم املراجعة معايري نرشة أشارت وقد

  املراجعة بلجنة االتصال اخلارجي املراجع عىل  يتوجب

  بعملية  قيامه خالل إليها  توصل التي املعلومات لنقل

  وكذلك  .عنها  التقرير جيب بأمور واملتعلقة  املراجعة

 كتابة تقرير جيب التي األمور( 60) رقم النرشة حددت

 اخلارجي، املراجع انتباه تثري التي األمور، وهي عنها 

  وذلك  ؛املراجعة جلنة إىل إبالغها  رضورة يرى والتي

  تصميم  يف جوهرية ضعف  نقاط متثل األمور  هذه ألن

 أن املمكن من وأهنا  الداخلية، الرقابة هيكل نفيذت أو

  تسجيل  عىل  املنظمة قدرة عىل  لبيس  بشكل تؤثر 

 عنها  والتقرير املالية، البيانات وتلخيص  ومعاجلة

 إعداد بشأن اإلدارة تأكيدات مع ومتفقة متوازنة بصورة

   املالية. القوائم

 Auditing(ASB) املراجعة معايري جملس كام أصدر

Standard Board  املراجعة معايري نرشة SAS No. 

  تنظم  والتي املراجعة لجانب صالت اال بخصوص( (61

 املراجعة وجلنة اخلارجي املراجع بني االتصال عملية

  املراجع  عىل يتعني التي األخرى املعلومات بشأن

 هذه أدت وقد. املراجعة جلنة إىل إبالغها  اخلارجي

 ؛اخلارجي املراجع مسؤولية نطاق توسيع إىل النرشة

 افيةالك ماتاملعلو بتوفري  املراجع قيام تضمن بحيث

 قيامها وضامن بوظائفها، لالضطالع املراجعة للجنة

  عملية  عىل اإلرشافية بمسؤولياهتا  والوفاء بواجباهتا،

 .املايل واإلفصاح رالتقري

 تقوم أن املراجعة جلنة من ا أيض   املتوقع من أنه كام

  سوء مع  للتعامل وبروتوكوالت  إجراءات بإعداد

 نةجل ودور وظائف وصف ويف. املايل الترصف
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  هي  استخدامها  يشيع التي األفعال فإن املراجعة،

 عىل يدل األمر الذي؛ والفحص  ،والتقييم اإلرشاف،

 املتوقع من وليس .املراجعة للجنة املراقبة وظيفة أهية

 هي التي الوظائف تنفيذ فعال   يتم أن املطلوب من أو

 اإلدارة مسؤولية مثل األخرى، األطراف مسؤولية من

 املراجعني ومسؤولية ،املالية ائم القو ادإعدعن 

 بعض  يف أنه إال، املراجعة عملية ختطيطعن  اخلارجيني

 مفصل، عمل إىل اإلرشاف وظيفة تؤدي قد األحيان،

 أو السيئ اإلداري عملال يف التحقيق عند وخاصة

 . (Dutta, 2013)  الرقابية للضوابط اإلدارة جتاوزات

 باإلرشاف تقوم نأ املراجعة جلنة من املتوقع ومن

  . للرشكة الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاية مدى عىل

 أوكسيل ساربينز قانون من 404 اجلزء اهتم قدو

 ونتيجة ،الداخلية الرقابة لضوابط الدوري الفحص ب

 بفحص  تقوم أن املراجعة جلنة من املتوقع  فمن  لذلك،

 الداخلية الرقابة ضوابط بشأن لإلدارة السنوي التقرير

 تقييم بشأن ا أيض   وكذلك، املالية التقارير ادإعد عىل

 Sarbanes-Oxley) اإلدارة لتقرير اخلارجي املراجع

Act, 2002).  

 املجاالت بمتابعة تقوم أن املراجعة جلنة عىل وجيب

 نقاط أو مهمة قصور أوجهجماالت هبا  أهنا  ترى التي

 اإلجراءات تنفيذ يتم أن تطلب وأن، جوهرية ضعف

 نقاط تدارك يتم مل وإذا،  املناسب الوقت يف يحيةالتصح

 عىل فيجب ،املهمة القصور  وأوجه اجلوهرية الضعف

 .املالية التقارير سالمة يف رها دو تقييم املراجعة جلنة

 عليها  فيجب مهام   التأثري فيها  يكون التي احلاالت ويف

 يف  والنظر ،بأكمله اإلدارة جملس انتباه حمل جتعله أن

 .املختصة األطراف إىل إضايف إفصاح عمل

 تقوم أن املراجعة جلنة من ا أيض   املتوقع ومن

  وفحص  املالية التقارير إعداد عملية عىل باإلرشاف

 تقييم احتديد   ا عليه وجيب، بعد إعدادها  ةاملالي القوائم

 املحاسبيةأو املعايري  املبادئ ومعقولية مالءمة  مدى

 ت،مت   التي التقديرات وخمتلف  مة،املستخدم 

 ا مطلوب   يكون، وعنها  املحاسبة تمت   التي واالحتياطيات

، اخلارجيني املراجعني مع ا سنوي   جتتمع أن اللجنة من

 ويف  .وتوصياهتم مأعامهل  نتائج بفحص  تقوم وأن

 نمِ  املراجعة  إصالح حول اجديد   ا مقرتح   فإن احلقيقة،

 دادإع  املراجعني من يتطلب  األوروبية  املفوضية لبم قِ 

 يتضمن والذي ،املراجعة للجنة طول ومفصلم تقرير

 ,Dutta)  هبا  القيام تم  التي املراجعة عاملأل ا وصف  

2013)  . 

 إرشايف بدور تقوم املراجعة جلنة فإن ؛وباختصار

 اونظر    .املالية  التقارير إعداد  عملية سالمة ضامن يف مهم 

 اخلارجيني، للمراجعني الوظيفية احلياة عىل لتأثريها 

 ومراقبة الداخلية، املراجعة فريق سرئي وتعيني

 تتحمل فإهنا  ؛املالية بالتقارير املتعلقة اإلدارية الوظائف

 من خالية املالية القوائم أن ضامن جتاه مهمة  مسؤولية

 .أو الغش االحتيالحاالت  أو اجلوهرية األخطاء

 تعترب أو يف تشارك ال املراجعة جلنة أن حني ويف

 تقوم فإهنا  ؛والفحص  التفصييل ملالع عن  مسؤولة

 اقرتح  وقد . بأكملها  للعملية املستوى  رفيع بفحص 

 للجان مفيدة نصائح عرش القضائي ديلويت مركز

  (Dutta, 2013) :ييل ما  وهي ،املراجعة

الذي و، اإلدارة قبل من االحتيال خماطر تقييم .أ

  اإلدارة  عاتقعىل  يقع الذي الضغط عىل يستند

 . حربا األ توقعات لتلبية

 خطر كل تتناول التي الداخلية الرقابة نظم متقيي .ب

 .االحتيال خماطر من

 الضوابط  واختبار الداخليني، املراجعني عمل  تقييم .ج

 .االحتيال بمخاطر املتعلقة الرقابية

  تأخذ األمور الرشكة إدارة كانت إذا مما التحقق  .د

 .اهتا يف أولوي ةاملهم

 ،املحاسبية توالتقديرا املبادئ يف التغيريات تقييم .ه

 .التغيريات هذه مالءمة مدى يفو

 مبارش تواصل لدهيم الداخليني  املراجعني أن ضامن .و

 .املراجعة جلنة مع
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 وسلطة موارد  لدهيم الداخليني املراجعني  أن ضامن .ز

 الرقابية للضوابط الدوري التقييم إلجراء كافية

 .االحتيال عن الكشف واختبارات

 ؛ويةوالسن سنوية ربع ال املالية القوائم كل فحص  .ح

 حتديدها  تم املنظمة وأهداف املخاطر أن من للتأكد

 .اإلدارة جملس تقرير يف صحيح بشكل

  عن للكشف احلالية التكنولوجيا  استخدام .ط

املشبوهة   املعامالتلتعرف عىل ل وذلك ،االحتيال

 . الوقت املناسب يف

 اخلارجية  املراجعة  فريق لدىيكون   أن عىل رصاراإل .ي

 وذلك ؛االحتيال جمال يف ص ص  متخ األقل عىل

 .العنارص لتلك االنتقادي للتقييم

 

  من العديد قق  ي بالرشكات املراجعة جلان إن وجود

  ييل: فيام (Dorothy, 1996) وجزها ي ؛املزايا 

 املالية والتقارير القوائم  يف والشفافية املوثوقية توافر -

 للرشكات، التنافسية القدرات يدعم مما  ؛للرشكات

 التكلفة، خفض  برامج عىل أثره عكسين مما 

 الرشكة حصة وزيادة املنتجات، بجودة واالرتقاء

 .التسويقية

 إحدى باعتبارها  بالرشكات املراجعة جلان وجود إن -

التي   الرشكات فرص  من يزيد احلوكمة آليات

 وبالتايل التصديرية، احلصة زيادة يف تصدر منتجاهتا 

  القتصادل منافع وحتقيق ،األجنبي النقد حصيلة

 . وميالق

  الرشكة إدارات بني  التجانس عدم حدة ختفيف -

  ا مم   ، العاملني لدى املعلومات قيمة وزيادة املتعددة،

 الرشكات، مستوى عىل البرشية للموارد منافع يقق

 . القومي املستوى وعىل

 ترشيد إىل يؤدي بالرشكات املراجعة جلان وجود إن -

 تفاصيلال عن بالبعد ، وذلكاإلدارة جملس وقت

  ،املراجعة بلجنة مناقشتها  سبق التي ضوعاتللمو

  عىل املؤثرةواملهمة  املتغريات عىل الرتكيز وبالتايل

 القرارات. اختاذ

 املنافع إن حيث ؛الرقابة اقتصاديات حتقيق -

  بكثري تفوق املراجعة جلان عن الناجتة والوفورات

 .بالرشكة الرقابة بيئية أعباء

  عىل أثره ينعكس مما  ، لبورصةبا  املتعاملني ثقة زيادة -

 األسهم.  وأسعار التداول حجم  ارتفاع

 من بمزيد للرشكات واملقرضني البنوك مطالبة عدم -

 الرقابة بيئة يف لثقتهم التمويل ورشوط الضامنات

 املالية. التقارير ومصداقية

  لثقة الرضيبي التحاسب عند رضيبية مزايا  حتقيق -

 اريرالتق صداقيةوم الرقابة بيئة يف املأمور الفاحص 

 .  املالية والقوائم

  الضامن  بتوفري اخلارجي املراجع استقالل تدعيم -

  تها مالحظ وضع عىل  بالعمل اإلدارة  جملس بالتزام

  املراجعة عملية جودة وحتقيق االهتامم، موضع

 املراجع هبا  يقوم التي األخرى اخلدمات وجودة

  .اخلارجي

 

تضمن نظام الرشكات اجلديد لعام  ولقد 

من بني  يف اململكة العربية السعودية  م2015هـ/1437

مة للرشكات املساهة، ما أسامه »جلنة مواده املنظ  

وذلك بالفصل الرابع من الباب اخلامس يف  ،«املراجعة

 : (104 : 101املواد من )

شكل بقرار من اجلمعية العامة (: ت  101ادة )في املف

غري أعضاء  العادية يف رشكات املساهة جلنة مراجعة من 

لس اإلدارة التنفيذيني سواء من املساهني أو من  جم

ثالثة وال يزيد  عن غريهم، عىل أال يقل عدد أعضائها 

عىل مخسة، وأن حتدد يف القرار مهامت اللجنة وضوابط  

 .عملها، ومكافآت أعضائها 

(: يشرتط لصحة اجتامع جلنة 102ادة )يف املو

قراراهتا  املراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر
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أغلبية أصوات احلارضين، وعند تساوي األصوات ب

 .ت معه رئيس االجتامعيرجح اجلانب الذي صو  

(: ختتص جلنة املراجعة باملراقبة 103ادة )يف املأما 

عىل أعامل الرشكة، وهلا يف سبيل ذلك حق االطالع عىل  

إيضاح أو بيان من أعضاء   سجالهتا ووثائقها وطلب أي  

التنفيذية، وجيوز هلا أن تطلب  أو اإلدارة جملس اإلدارة 

من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للرشكة إذا أعاق  

جملس اإلدارة عملها أو تعرضت الرشكة ألرضار أو  

 .خسائر جسيمة

(: عىل جلنة املراجعة النظر يف  104ادة )يف املو

القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات التي 

وإبداء مرئياهتا حياهلا إن احلسابات،  يقدمها مراجع

، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأهيا يف شأن  ت  دم جِ و  

وعام قامت   ،مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة

به من أعامل أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها. وعىل  

كافية من هذا التقرير يف  ا ع نسخ  ودِ جملس اإلدارة أن ي  

انعقاد اجلمعية العامة   قبل موعد مركز الرشكة الرئييس

ن يرغب من  مم  بعرشة أيام عىل األقل، لتزويد كل  

 .تىل التقرير أثناء انعقاد اجلمعيةوي   ،املساهني بنسخة منه

لعام   نظام الرشكاتومن هنا يتضح أن 

  ى أعط يف اململكة العربية السعودية م 2015هـ/1437

تطلب من   ، فلها أناملراجعة القوة والصالحيات للجنة

لس اإلدارة ــ الذي هو رأس اهلرم ومركز القيادة يف جم

إدارة الرشكة ــ أن يدعو اجلمعية العامة العادية 

جلنة  ا يض  أ وقد أعطى النظام .للمساهني لالنعقاد

املراجعة صالحية االطالع عىل سجالت الرشكة  

وتقريرها، وهلا أن تطلب من جملس اإلدارة أو اإلدارة 

يتعلق بمراقبة اللجنة ألعامل   وضيح أي يشء التنفيذية ت

للجنة أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة  والرشكة. 

جلنة  اإلدارة أعاق جملسإذا اجلمعية العامة للمساهني 

ما تعرضت الرشكة  أو إذا ، يف أداء عملها املراجعة 

 .ألرضار وخسائر

لعام   جعل نظام الرشكات اجلديد

تشكيل   ية السعوديةيف اململكة العرب م 2015هـ/1437

ق بني الرشكات ومل يفر  ، إلزاميةجلنة املراجعة بالرشكات 

، ما يعني أنه عىل الرشكات "املقفلة"املدرجة أو املغلقة 

شكل جلنة  املغلقة بام يف ذلك الرشكات العائلية أن ت  

  .مراجعة يتكون أعضاؤها من ثالثة أعضاء عىل األقل

ات ق بني الرشكإن أحد أهم الفرو :من املمكن القول

املدرجة والرشكات املغلقة يف القواعد والتنظيامت 

جة ختضع  أن الرشكات املدرم  هو، املتعلقة بلجنة املراجعة

 .لقواعد حوكمة أكثر من الرشكات املغلقة

 الدراسة االستكشافية   :القسم الرابع

 جمتمع الدراسة وعينتها:   -1

اخلارجيني  ني راجعامل يتكون جمتمع الدراسة من

ومن املديرين   ،كجهات خارجية ينياألكاديمو

وأعضاء جلنة املراجعة  ،املديرين املالينيو العموميني

املساهة يف اململكة العربية بالرشكات  كجهات داخلية

بالطريقة السعودية، وسوف يقوم الباحث بأخذ عينة 

ر  ادوأحول  ئهم للتعرف عىل آراهم من البسيطة العشوائية

، وقد تم الرتكيز  السعودية األعامل جلنة املراجعة ببيئة

واملدن  عىل الرشكات الكبرية واملتواجدة بمدينة الرياض

وقد   ،واملدرجة بسوق األسهم السعوديالقريبة منها، 

تم االستعانة بدليل الرشكات يف اختيار اجلهات 

وقد تم اختيار األكاديميني من جامعة امللك   .الداخلية

  سالمية، اإلسعود  وجامعة اإلمام حممد بن  ، سعود

املراجعون  املجمعة. وأما وجامعة  ،وجامعة القصيم

فقد تم اختيارهم من مكاتب املراجعة  اخلارجيون 

مكاتب املراجعة  عىل  وقد تم الرتكيز ،بمدينة الرياض

 ا تم االختيار بالطريقة العشوائية. الكبرية. وعموم  

 

 أداة مجع البيانات بالدراسة:   -2

قصاء موجهة  ائمة استقام الباحث بتصميم ق

املاليني وأعضاء جلنة  للمديرين العموميني واملديرين
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املراجعة كجهات داخلية بالرشكات املساهة يف اململكة 

ف عىل دور جلنة املراجعة  العربية السعودية، وذلك للتعر 

بالرشكات املساهة السعودية. وقد جاء تصميم قائمة 

ة ت السابقاالستقصاء بعد أن متت مراجعة الدراسا 

ذات العالقة بموضوع الدراسة. وقد تم تقسيم قائمة  

االستقصاء إىل أربعة أقسام؛ يتناول القسم األول بيانات 

أنواع من البيانات(،  4ديموغرافية عن املستقىصم منهم )

أما القسم الثاين فيتناول بيانات عن طبيعة عمل جلنة  

قسم أنواع من البيانات(، يف حني أن ال 4املراجعة )

 7لث يتناول أدوار وأهية جلنة املراجعة الداخلية )الثا 

أنواع من البيانات(، وأما القسم الرابع واألخري فيتناول 

مقرتحات لتطوير أداء جلنة املراجعة )نوع واحد من  

 البيانات(.

كام قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء أخرى 

اخلارجيني واألكاديميني كجهات  ني مراجع لموجهة ل

رشكات املساهة يف اململكة العربية  ارجية للخ

السعودية، وذلك للتعرف عىل دور جلنة املراجعة 

بالرشكات املساهة السعودية. وقد جاء تصميم قائمة 

االستقصاء بعد أن متت مراجعة الدراسات السابقة 

ذات العالقة بموضوع الدراسة. وقد تم تقسيم قائمة  

م األول بيانات اول القساالستقصاء إىل ثالثة أقسام؛ يتن

أنواع من البيانات(،  3ديموغرافية عن املستقىص منهم )

أما القسم الثاين فيتناول أدوار وأهية جلنة املراجعة 

أنواع من البيانات(، يف حني أن القسم   7الداخلية )

الثالث واألخري يتناول مقرتحات لتطوير أداء جلنة 

 املراجعة )نوع واحد من البيانات(.

ام الباحث بقياس درجة صدق أداة مجع  ا، وقد قهذ

البيانات املستخدمة )قائمتي االستبيان(؛ باالعتامد عىل 

حكم علمي لبعض الباحثني املتخصصني )وخاصة 

أعضاء هيئة التدريس باجلامعات( عىل وضوح أداة  

القياس، ومدى قدرهتا عىل حتقيق اهلدف منها، أي قام  

قام الباحث ومن هنا  .Face Validityبقياس الباحث 

 باخلطوات التالية:

خ من قائمتي االستبيان عىل عدد من   - توزيع ن سم

أعضاء هيئة التدريس ذوي الدرجات العلمية  

املختلفة وذوي التخصصات املختلفة )خاصة يف  

ختصص املحاسبة واملراجعة(. )أستاذ، وأستاذ 

أساتذة مساعدين من جامعة امللك   مشارك، وثالثة

عة القصيم، وأستاذ مشارك ذ من جامسعود، وأستا 

من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  

 .وأستاذ مساعد من جامعة املجمعة( 

أرفق بالقائمتني املوزعة خطاب للمحكمني يوضح   -

هلم بأن املطلوب هو احلكم عىل وضوح أداة 

 القياس، ومدى حتقيقها للهدف منها.

،  كل القوائم تم توزيعها وجتميعها بشكل ش - خيص 

م ملناقشة تعليقاهتم  كام ك   تم إجراء مقابلة مع كل حم 

ا  بأداة وآرائهم فيام يتعلق  مجع البيانات سواء وجه 

 لوجه أو عرب التليفون. 

طبقا آلراء املحكمني، تم تعديل صياغة بعض   -

األسئلة، كام تم إلغاء بعض األسئلة، وإضافة  

 البعض اآلخر، وذلك بام يقق أهداف البحث. 

 

قائمة استبيان عىل عينة   50توزيع عدد وقد تم  هذا،

من املراجعني اخلارجيني بمكاتب املراجعة بالرياض،  

وخاصة املكاتب األربعة الكبار، وكانت نسبة الردود  

قائمة  50قائمة استبيان(، كام تم توزيع  %34 )68

استبيان عىل عينة من األكاديميني بجامعة امللك سعود،  

اإلسالمية، وجامعة  بن سعود وجامعة اإلمام حممد 

%  86القصيم وجامعة املجمعة، وكانت نسبة الردود 

ا  43) قائمة  45قائمة استبيان(، كام تم توزيع أيض 

استبيان عىل عينة من املديرين العموميني ومثلهم عىل  

املديرين املاليني، ومثلهم عىل أعضاء من جلنة املراجعة 

ريبة منها، ملدن القبالرشكات املساهة بمدينة الرياض وا

قائمة استبيان(.، وذلك  27% )60وكانت نسبة الردود 
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 موضح باجلدول التايل:

 

 نسبة ردود املوزع من قوائم االستبيان   : ( 2جدول رقم )

 املستلم  املوزع  بيان 
نسبة  

 الردود 

 % 68 34 50 املراجعون اخلارجيون

 % 86 43 50 األكاديميون

 % 60 27 45 املديرون العموميون

 % 60 27 45 املاليون املديرون

 % 60 27 45 جلنة املراجعة

 % 67 158 235 اإلمجايل

 

هذا، وتتلخص نتائج حتليل بيانات االستبيان بإجياد 

مستوى األهية آلراء املراجعني اخلارجيني  

واألكاديميني كجهات خارجية حول أهية وأدوار جلنة 

ني  ن املالياملراجعة، وآراء املديرين العموميني واملديري

وأعضاء جلنة املراجعة كجهات داخلية بالرشكات 

ا   بالسعودية حول طبيعة جلنة املراجعة بالرشكات، وأيض 

عن أهية وأدوار جلنة املراجعة، وذلك كام هو موضح  

 باجلداول التالية:

 

 
 نتائج قوائم االستبيان عن طبيعة عمل جلنة املراجعة   : ( 3)  رقم   جدول 

 الفئة  العبارة 

 %   األهية   مستوى 

ا  غالب ا  دائام   ا  أحيان   نادر 
ال يتم  

 ذلك 

هل يتم عمل جلنة املراجعة وفق 

برنامج عمل حمدد ِمن قبل 

 اللجنة نفسها؟

% 9 املديرون العموميون  29 %  41 %  12 %  9 %  

 املديرون املاليون

 
33 % 23 %  28 %  9 %  7 %  

% 19 % 33 جلنة املراجعة  26 %  11 %  11 %  

كة فقط هل جلنة املراجعة بالرش

 هي التي حتدد جمال عملها؟

 املديرون العموميون

 
3 % 26 %  41 %  12 %  18 %  

 املديرون املاليون

 
19 % 37 %  21 %  9 %  14 %  

% 37 % 19 جلنة املراجعة  26 %  7 %  11 %  

هل هناك لقاءات دورية منتظمة 

 للجنة املراجعة لديكم؟

% 35 % 9 املديرون العموميون  32 %  18 %  6 %  

 املديرون املاليون

 
28 % 28 %  26 %  14 %  4 %  

 جلنة املراجعة

 
30 % 26 %  22 %  19 %  3 %  

هل للجنة املراجعة دور أسايس 

 ومهم بالرشكة؟

 املديرون العموميون

 
9 % 33 %  30 %  22 %  6 %  

 املديرون املاليون

 
18 % 28 %  36 %  14 %  4 %  

 جلنة املراجعة

 
33 % 29 %  22 %  13 %  3 %  

ث عينة البحأغلبية  أنبق يتضح من اجلدول السا 

جلنة أعضاء  عينة البحث من ديرين املاليني وأغلبيةاملمن 

وفق برنامج   يتم عمل جلنة املراجعة املراجعة يرون أن

وذلك يف ضوء   ،ل اللجنة نفسها بم ن قِ عمل حمدد مِ 

عينة ، بينام أغلبية حتددها اللجنة لقاءات دورية منتظمة

املديرين العموميني ال يرون ذلك، وهذا قد  البحث من 
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ديرين العموميني يشرتكون يف وضع برنامج  ي أن امليعن

راجعة ليس لدهيا احلرية املعمل جلنة املراجعة، وأن جلنة 

ليست لقاءاهتا ، وأن الكاملة يف وضع برنامج عملها 

ولكن قد تكون اللقاءات حسب رغبة  ،دورية ومنتظمة

ويرى املديرون  املديرين التنفيذيني واحتياجات العمل.

أن دور جلنة املراجعة  املاليون ملديرون العموميون وا

بالرشكة متوسط األهية، يف حني يرى أعضاء جلنة 

 .  مهماملراجعة أن دورهم بالرشكة 

 

 
 

 ل اجلهات الداخلية بم ن ِق مِ   ستبيان عن أهية وأدوار جلنة املراجعة اال نتائج قوائم    : (4)  رقم    جدول

 الفئة  العبارة 

 مستوى األهية 

ا   ري مهم غ حمايد  مهم  مهم جد 
غري مهم عىل  

 اإلطالق 

 الرشكات  حوكمة  فعالية

 املديرون العموميون
41 % 29 % 24 % 6 % 0 % 

 املديرون املاليون 
37 % 28 % 24 % 9 % 2 % 

 جلنة املراجعة 
37 % 22 % 22 % 15 % 4 % 

نظم الرقابة   كفاءة وفعالية

 الداخلية 

 املديرون العموميون
73 % 15 % 6 % 3 % 3 % 

 ون املديرون املالي
65 % 19 % 9 % 5 % 2 % 

 جلنة املراجعة 
52 % 22 % 15 % 7 % 4 % 

 حتسني الربحية 

 املديرون العموميون
47 % 23.5 % 23.5 % 3 % 3 % 

 املديرون املاليون 
47 % 23 % 23 % 5 % 2 % 

 جلنة املراجعة 
48 % 22 % 19 % 7 % 4 % 

 املالية  القوائم جودة حتسني

 املديرون العموميون
73 % 12 % 6 % 6 % 3 % 

 ن املاليو املديرون
70 % 14 % 9 % 5 % 2 % 

 جلنة املراجعة 
52 % 22 % 15 % 7 % 4 % 

 

 الفئة  العبارة 

 مستوى األهية 

ا   غري مهم  حمايد  مهم  مهم جد 
غري مهم عىل  

 اإلطالق 

املراجعني   اإلرشاف عىل

 اخلارجيني 

 % 3 % 6 % 12 % 29 % 50 املديرون العموميون

 % 2 % 5 % 9 % 28 % 56 املديرون املاليون 

 % 4 % 7 % 15 % 30 % 44 املراجعة جلنة 

 % 3 % 6 % 6 % 29 % 56 املديرون العموميون عىل املراجعني اإلرشاف
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 % 2 % 5 % 0 % 28 % 65 املديرون املاليون  الداخليني 

 % 4 % 7 % 4 % 37 % 48 جلنة املراجعة 

 الشكاوى مع التعامل

 % 3 % 9 % 12 % 44 % 32 املديرون العموميون

 % 2 % 9 % 14 % 42 % 33 املديرون املاليون 

 % 4 % 11 % 19 % 26 % 40 نة املراجعة جل

 

أفراد العينة من   يتضح من اجلدول السابق أن أغلبية 

اجلهات الداخلية واملتمثلة يف املديرين العموميني  

واملديرين املاليني وأعضاء جلنة املراجعة يرون أن جلنة 

ِهم املراجعة هلا  يف حتقيق األهداف املذكورة  دور م 

ميني يف  وافقة املديرين العمووتأيت م  باجلدول أعاله،

  املديرين تليها موافقة ، حتقيق أغلب األهداف أوال  

وهذا يعكس أن جلنة  .ثم أعضاء جلنة املراجعة ،املاليني

املراجعة تعطي أهية أقل لدورها، وقد يكون ذلك  

بسبب تبعيتها سواء للمديرين العموميني أو للمديرين  

نظم الرقابة  اليةفاءة وفعويأيت هدف ك ،املاليني. هذا 

  القوائم  جودة ويليه هدف حتسني ،الداخلية يف املقدمة

اهلدفني. يف حني  هذين املالية، األمر الذي يعكس أهية 

 مع الرشكات وهدف التعامل حوكمة يأيت هدف فعالية

، األهيةيف املرتبتني األخريتني من حيث الشكاوى 

جلنة   بعملطان يرتبقد ال وهذا يعكس أن هذين اهلدفني 

  اهلدفني  املراجعة بشكل كبري، ويقع عبء حتقيق هذين 

 الرشكة.  عاتق إدارةعىل 

 ل اجلهات اخلارجية بم ن ِق نتائج قوائم االستبيان عن أهية وأدوار جلنة املراجعة مِ :  ( 5)رقم  جدول  

 الفئة  العبارة 

 مستوى األهية 

 غري مهم  حمايد  مهم  ا مهم جد  

غري مهم  

عىل  

 ق طال اإل

 الرشكات حوكمة ةفعالي

% 04 وناخلارجي وناملراجع  30 %  24 %  6 %  0 %  

% 83 وناألكاديمي  72 %  24 %  10 %  1 %  

نظم الرقابة  كفاءة وفعالية

 الداخلية

% 27 وناخلارجي وناملراجع  61 %  6 %  6 %  0 %  

% 46 وناألكاديمي  20 %  9 %  6 %  1 %  

 حتسني الربحية
% 84 وناخلارجي وناملراجع  24 %  22 %  4 %  2 %  

% 47 ونكاديمياأل  42 %  22 %  6 %  1 %  

 املالية القوائم  جودة حتسني
% 73 وناخلارجي وناملراجع  11 %  7 %  7 %  2 %  

% 69 وناألكاديمي  51 %  9 %  6 %  1 %  

املراجعني  عىل اإلرشاف

 اخلارجيني

% 15 وناخلارجي وناملراجع  82 %  12 %  7 %  2 %  

% 55 وناألكاديمي  92 %  9 %  4 %  2 %  

 عىل املراجعني اإلرشاف

 نيالداخلي

% 33 وناخلارجي وناملراجع  43 %  17 %  5 %  1 %  

% 32 وناألكاديمي  43 %  19 %  5 %  1 %  

 الشكاوى مع التعامل
% 57 وناخلارجي وناملراجع  28 %  6 %  7 %  2 %  

% 64 وناألكاديمي  29 %  0 %  6 %  1 %  
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ن  يتضح من اجلدول السابق أن أغلبية أفراد العينة م

يني  اخلارجية واملتمثلة يف املراجعنياجلهات اخلارج

يف  دور مهم واألكاديميني يرون أن جلنة املراجعة هلا 

حتقيق األهداف املذكورة باجلدول أعاله، وتأيت موافقة  

 ،املراجعني اخلارجيني يف حتقيق أغلب األهداف أوال  

أفراد العينة من  آراء تليها موافقة األكاديميني. وتتفق 

 ن اجلهاتا مع أفراد العينة ماجلهات اخلارجية تقريب  

نظم الرقابة  يف أن هدف كفاءة وفعاليةالداخلية 

  جودة  ويليه هدف حتسنييف املقدمة، الداخلية يأيت 

اهلدفني  هذين املالية، األمر الذي يعكس أهية  القوائم

ا من وجهة نظر املراجعني اخلارجيني واألكاديميني.  أيض  

هو   نياملراجعني الداخليعىل  اإلرشافولكن جاء هدف 

من   الداخليةبأن إدارة املراجعة  لالعتقاد قل أهيةاأل

وليس جلنة   ، سلطة يف الرشكةأعىل املفرتض أن تتبع 

املراجعة، ويف هذه اجلزئية اختلفت آراء اجلهات  

من أفراد العينة.  ةاجلهات الداخليآراء اخلارجية مع 

اجلهات اخلارجية أن هدف فاعلية  اعتربت ا أيض  

ية، وقد يرجع ذلك  قل األهاحلوكمة من األهداف األ

  احلوكمة يعتمد بشكل كبري  ةإىل أن حتقيق هدف فاعلي

  ، كمجلس اإلدارة ؛جهات أخرى غري جلنة املراجعة عىل

   .وإدارة املراجعة الداخلية ،واملراجع اخلارجي

 املراجعة جلان بني أدوار حصائيةوبقياس العالقة اإل

  امل األع يئةب املساهة يف الرشكات حوكمة  فعالية وزيادة

أنه ال توجد عالقة ذات مغزى  دم جِ و   السعودية

ولكنها ضعيفة،   ،، وأن عالقة االرتباط موجبةإحصائي

موضح باجلدول  هو ، كام ومن هنا يرفض الفرض األول

 .التايل

 
  وزيادة   املراجعة   جلان   أدوار العالقة بني    2كا   : ( 6)  رقم   جدول 

 عودية الس   عامل األ   بيئة   املساهة يف   الرشكات   حوكمة   فعالية 

 2كا  معامل االرتباط 
الداللة  

 قيمة  اإلحصائية 
درجة  

 املعنوية 
 قيمة 

درجة  

 املعنوية 

0.064 0.107 5.357 0.253 
ال توجد 

 عالقة

  بصفر دراسة ال تتفق مع نتائج وهذه النتيجة 

ا لجان املراجعة أن لترى والتي  ؛ (م2007) يف تفعيل  دور 

؛  يةة السعوديف الرشكات املساه حوكمة الرشكات

من خالل اإلرشاف والرقابة عىل نظام الرقابة وذلك 

ي ساماتفقت مع نتائج دراسة  ا ، ولكنهالداخلية

باهتامم  حتظم مل  ان املراجعةترى أن جلوالتي  ؛ (م2009)

ي دراسة الشمرأن كام  كبري يف بيئة األعامل املرصية.

متلك أعضاء جلان املراجعة رضورة ترى ( م2010)

حتى تستطيع ان تقوم بدور   داء لة يف األقدرات فاع 

 . يف السعودية حوكمة الرشكاتتفعيل فعال يف جمال 

  بني أدوار إحصائيةبينام توجد عالقة ذات داللة 

نظم الرقابة  كفاءة وفعالية وزيادة املراجعة جلان

السعودية،   األعامل بيئة يف بالرشكات املساهة الداخلية

هنا يقبل ية، ومن موجبة وقو االرتباط وأن عالقة 

 موضح باجلدول التايل.هو ، كام الفرض الثاين

 
 

كفاءة    وزيادة   املراجعة   جلان   أدوار العالقة بني    2كا   : ( 7)رقم    جدول 

  األعامل   بيئة   يف   بالرشكات املساهة   نظم الرقابة الداخلية   وفعالية 

  السعودية 

 2كا  معامل االرتباط 
الداللة  

 قيمة  اإلحصائية 
درجة  

 املعنوية 
 مة قي 

درجة  

 املعنوية 

00.84 0.535 39.603 0.000 
توجد 

 عالقة

 

والتي  ؛(م2007) بصفروهذه النتيجة أكدهتا دراسة 

ا لجان املراجعة أن لترى  يف اإلرشاف والرقابة عىل  دور 

، نظام الرقابة الداخلية يف الرشكات املساهة السعودية

  ؛ (م2008) دحدوحمع دراسة  هذه النتيجة ا تتفقوأيض  

جلنة املراجعة تسهم يف حتسني  أن أنشطة  التي ترىو

يف   كفاية نظـم الرقابـة الداخلية وفعاليتها يف الرشكات

 األردن.

بني  إحصائيةيف حني ال توجد عالقة ذات داللة 

وحتسني الربحية بالرشكات  املراجعة جلان أدوار

، وأن عالقة االرتباط  السعودية األعامل بيئة يف املساهة



 

 هـ(1441م/2019، )227-205 (، ص ص2(، ع )28، مج )(العلوم اإلداريةجامعة امللك سعود )جملة 

 

224 

يفة، ومن هنا يرفض الفرض لكنها ضعو ،موجبة

 موضح باجلدول التايل.هو  ، كام الثالث

 
وحتسني    املراجعة   جلان   أدوار العالقة بني    2كا   : ( 8)  رقم   جدول 

 السعودية   األعامل   بيئة   يف   الربحية بالرشكات املساهة 

 2كا  معامل االرتباط 
الداللة  

 قيمة  اإلحصائية 
درجة  

 املعنوية 
 قيمة 

درجة  

 املعنوية 

0.040 0.107 5.357 0.253 
ال توجد 

 عالقة

 

 & Peter وهذه النتيجة ال تتفق مع نتائج دراسة

Julie (2009)  ـد  وجود جلان املراجعة يم   أنترى والتي  

 . يف األرباح مـن التالعـب 

  بني أدوار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة بينام 

  بيئة  يف املالية القوائم جودة وحتسني املراجعة جلان

موجبة االرتباط ، وأن عالقة السعودية األعامل

موضح  هو ، كام ومتوسطة، ومن هنا يقبل الفرض الرابع

 باجلدول التايل.

 

  وحتسني   املراجعة   جلان   أدوار العالقة بني    2كا   : ( 2)رقم    جدول 

 السعودية   األعامل   بيئة   يف   املالية   القوائم   جودة 

 2كا  معامل االرتباط 
الداللة  

 قيمة  اإلحصائية 
جة  در 

 وية املعن 
 قيمة 

درجة  

 املعنوية 

0.540 0.535 39.603 0.000 
توجد 

 عالقة

 

 : مفردات العينة لتطوير أداء جلنة املراجعة   مقرتحات   -3

 بعض أفراد العينة ما ييل: اقرتح  

أن من عينة الدراسة جلنة املراجعة من اقرتح أعضاء 

ربع سنوية لطرح اقرتاحات  اللجنة اجتامعات كون ت

دخال بنود قد تعطي اللجنة  إو ،ستمرطوير املجديدة للت

ألن  ؛ بالطبعمكن أاإلنجاز إذا مرونة ورسعة يف 

  ، ةممه فكار جديدة مطلوب ألي  تجديد والتطوير بأال

.. وقد اقرتح بعض املديرين  .ومنها مهام جلنة املراجعة

أن يتم تدعيم جلنة املراجعة  من عينة الدراسة العموميني

الالزمة لتطوير أداء  يةة واملهنيبجميع التخصصات الفن

 ،أو أن يتم تطوير أداء أعضاء جلان املراجعة ،اللجنة

  الصوص  وهذا االقرتاح يتفق مع توصية دراسة

تنمية قدرات أعضاء  والتي تقرتح رضورة ؛(م2012)

.. وقد اقرتح  .جلان املراجعة يف األمور املالية والفنية

وفري  رضورة ت  من عينة الدراسةبعض املديرين املاليني 

. وقد اقرتح  لعمل جلنة املراجعة املوارد املالية الالزمة

رضورة  من عينة الدراسة  اخلارجينيبعض املراجعني 

وجود خطة عمل سنوية وجدول أعامل يومي أو 

وقد اقرتح بعض األكاديميني   .للجنة املراجعة سبوعيأ

ن  وأ ،التامةاالستقاللية رضورة توافر من عينة الدراسة 

، وهذا  يف الرشكة تابعة ألعىل سلطة ملراجعةجلنة ا نتكو

والتي  ؛(Beng, 2009)  دراسة توصيةاالقرتاح يتفق مع 

رضورة توافر االستقاللية الكافية للجان املراجعة ترى 

  .نظام الرقابة الداخليةمن أجل حتسني 

 

 خالصة البحث ونتائجه وتوصياته   :القسم اخلامس

عىل  رفإىل التعبشكل أسايس هدف هذا البحث 

جلان املراجعة يف الرشكات املساهة  وأهية دور

السعودية يف املساعدة يف اكتشاف األزمات قبل 

وقوعها، خاصة األزمات واملشاكل املالية، وبالتبعية 

ولتحقيق هذا   .منع حدوث هذه األزماتعىل  العمل

دور جلنة  عىل  اهلدف األسايس تطلب األمر التعرف

 ويف زيادة ،الرشكات حوكمة ةفعالي دةيف زيا املراجعة 

ويف حتسني   ،نظم الرقابة الداخلية كفاءة وفعالية

  بيئة  وذلك يف ؛املالية القوائم  جودة ويف حتسني ،الربحية

 السعودية.  األعامل

مخسة أقسام. تضمن  إىلوقد قسم هذا البحث 

لإلطار العام للبحث، والذي يركز   ا القسم األول عرض  

  وفروضه، وأهيته، هدافهلبحث، وأعىل عرض مشكلة ا 

ز عىل  ومنهجيته، وكيفية تنظيمه. أما القسم الثاين فرك  

الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع البحث. يف حني  

والذي  ؛أن القسم الثالث تناول اإلطار الفكري للبحث
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للمفاهيم واملوضوعات األساسية التي  ا تضمن عرض  

دراسة  ل البع فتناوأما القسم الرا .يقوم عليها البحث

. يف حني أن  االستكشافية يف بيئة األعامل السعودية

عرض خالصة البحث ونتائجه   واألخري  القسم اخلامس

   وتوصياته.

توجد عالقة ذات داللة إىل أنه  وقد خلص الباحث

  كفاءة وفعالية وزيادة املراجعة  جلان بني أدوار إحصائية

 األعامل ةبيئ يف ةبالرشكات املساه نظم الرقابة الداخلية

ا  موجبة وقوية، وأيض  االرتباط السعودية، وأن عالقة 

 جلان بني أدوار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة 

 األعامل بيئة يف املالية القوائم جودة وحتسني املراجعة

موجبة ومتوسطة. بينام  االرتباط السعودية، وأن عالقة 

 جلان بني أدوار إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة 

 حوكمة فعالية زيادة راجعة من ناحية وكل منامل

 بيئة يف وحتسني الربحية بالرشكات املساهة الرشكات

السعودية، وأن عالقة االرتباط موجبة ولكنها  األعامل

 ضعيفة.

إلزام مجيع الرشكات  ويويص الباحث برضورة 

املساهة املسجلة بالسوق املالية السعودية بإنشاء جلان 

بام   ؛بشكل أكرب ها دور ، مع تفعيلالداخليةللمراجعة 

توفري اإلمكانيات  ، مع رضورةق اهلدف من إنشائها يق  

ومنحها درجة   ،املالية وغري املاليةهلا، سواء الالزمة 

 أنو  ،بأن تتبع أعىل سلطة بالرشكةاالستقاللية  عالية من  

مع رضورة  ،ألداء عملها  املناسبة السلطة منحها  يتم

عىل مدار   هلا  لةمفص  و  دةد  واضحة وحموجود خطة عمل 

ا تويص الدراسة برضورة أن يكون أعضاء أيض  . العام

ات املتنوعة  صن املراجعة من ذوي التخصا جل

املجال   يف )خاصة والكفاءات العالية واخلربة الكبرية 

، وذلك حتى تستطيع القيام بدورها املايل واملحاسبي(

املفيدة  و الئمةعىل أكمل وجه، وإنتاجها للتقارير امل

كام تويص الدراسة بأن ختضع   .للحد من األزمات املالية

جلان املراجعة بالرشكات املساهة بالسعودية جلهات 

كوزارة التجارة واالستثامر أو هيئة  فية ارقابية وإرش

تفعيل أدوارها  وذلك لضامن؛ السوق املالية السعودية

 بالشكل املناسب.
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Abstract:  
This research aims to identify the importance of Audit Committees and their role 
in Saudi listed companies in order to help in detecting crises before they occur, 
particularly financial crises and problems and, consequently, prevent such crises 
by providing the necessary reports. To achieve this goal, it is required to 
recognize the role of the Audit Committee in increasing the effectiveness of 
corporate governance, increasing the efficiency and effectiveness of internal 
control systems, improving profitability and improving the quality of financial 
statements in the Saudi business environment. To achieve these objectives, this 
research has been based on desk study from literature review that is related to the 
research subject, in addition to collecting, analyzing and presenting opinions of 
some internal parties in Saudi listed companies (some directors, some financial 
managers and members of the Audit Committee), and also some external parties 
(some external auditors and some academics). This research revealed a 
statistically significant relationship between the roles of Audit Committees and 
increasing the efficiency and effectiveness of the internal control systems in listed 
companies in the Saudi business environment, and that the relationship is positive 
and strong. Likewise, the research revealed a statistically significant relationship 
between the roles of Audit Committees and improving the quality of financial 
statements in the Saudi business environment, and that the relationship is positive 
and medium. Whereas, there is no statistically significant relationship between the 
roles of Audit Committees and both increasing the effectiveness of corporate 
governance and improving the profitability of listed companies in the Saudi 
business environment, and that the relationship is positive but weak. So, the 
researcher recommends the need to further activate the roles of Audit Committees 
in the listed companies at the Saudi business environment and provide them with 
the required financial and non-financial resources. In addition, it is necessary to 
provide them with a high degree of independence, with the need for a clear, 
definite and detailed action plan throughout the year. Also, the study recommends 
that the Audit Committee members include various disciplines, considerable 
experience and high competencein order to play its role properly, and produce 
appropriate and useful reports in order to reduce financial crises. 

 



 




