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  اإلهداءاإلهداء
  إىل الوالدين الكرميني؛إىل الوالدين الكرميني؛

  إىل أفراد عائليت صغريا وكبريا؛إىل أفراد عائليت صغريا وكبريا؛

إىل إخواين وأخوايت يف قطاع غزة وإىل املرابطني واملرابطات يف بيت إىل إخواين وأخوايت يف قطاع غزة وإىل املرابطني واملرابطات يف بيت 
  املقدس وأكناف بيت املقدس؛املقدس وأكناف بيت املقدس؛

  حرار يف هذا العامل.حرار يف هذا العامل.األاألإىل كل إىل كل 

  العمل.العمل.أهدي هذا أهدي هذا                                                                                                         
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  شكر وتقديرشكر وتقدير
  من ال يشكر هللا ال يشكر الناس.من ال يشكر هللا ال يشكر الناس.

  ابلفضلابلفضل  واعرتافاواعرتافا. . العملالعمل  هذاهذا  إلجنازإلجناز  وفقينوفقينأشكره أشكره و و أمحد هللا العلي القدير أمحد هللا العلي القدير 
الدكتور عبد الدكتور عبد   األستاذاألستاذ  إىلإىل  اإلمتناناإلمتنان  وعظيموعظيم  ابلشكرابلشكر  أتقدمأتقدم  أنأن  يسرينيسرين  للجميلللجميل  وتقديراوتقديرا

اللطيف مصيطفى على قبوله اإلشراف على هذا العمل وحرصه على إمتامه وتقدميه اللطيف مصيطفى على قبوله اإلشراف على هذا العمل وحرصه على إمتامه وتقدميه 
  يف وقته وعلى ما بذله من جهد ووقت يف تصحيحه وتصويبه، حفظه هللا ورعاه.  يف وقته وعلى ما بذله من جهد ووقت يف تصحيحه وتصويبه، حفظه هللا ورعاه.  

كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين ألبسوا هذا العمل كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين ألبسوا هذا العمل 
  الثوب األكادميي ومنحوين شرف مناقشته أمامهم.  الثوب األكادميي ومنحوين شرف مناقشته أمامهم.  

لألسااتاذ الاادكتور بلعااور لألسااتاذ الاادكتور بلعااور  بااوافر ماان الشااكر والتقااديربااوافر ماان الشااكر والتقااديركمااا ال يفااوتين أن أتقاادم كمااا ال يفااوتين أن أتقاادم 
، ، سااااليمان، األسااااتاذ الاااادكتور ا ااااواري معااااراي، األسااااتاذ الاااادكتور إلياااااس باااان الساساااايسااااليمان، األسااااتاذ الاااادكتور ا ااااواري معااااراي، األسااااتاذ الاااادكتور إلياااااس باااان الساسااااي

الدكتور عبد الرمحان بن سانية، الدكتور خباري عبد الدكتور عبد الرمحان بن سانية، الدكتور خباري عبد األستاذ الدكتور بن بوزاين حممد، األستاذ الدكتور بن بوزاين حممد، 
عاااو  عاااو    واواالاااذي كاااانالاااذي كاااانالااادكتورة أحااا م بوعباااد  الااادكتورة أحااا م بوعباااد  عااا وي حمماااد حلسااان، عااا وي حمماااد حلسااان،   الااادكتورالااادكتور، ، احلمياااداحلمياااد

  وسندا ونبعا علميا هنلت من صايف علومه القيمة.وسندا ونبعا علميا هنلت من صايف علومه القيمة.

أواتوة بكندا أواتوة بكندا   األستاذ الدكتور فوضيل آجوود من جامعةاألستاذ الدكتور فوضيل آجوود من جامعةحرتام أشكر حرتام أشكر وبفائق اإلوبفائق اإل
            .على نصائحه وتوجيهاته اليت قدمها   بشأن موضوع األطروحةعلى نصائحه وتوجيهاته اليت قدمها   بشأن موضوع األطروحة
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 :امللخص

خلق القيمة وتعظيم حنو الشركات يف دارة اإلسلوك وتوجه هتذب جمموعة ممارسات حوكمة الشركات رب تعت  
ولتأكيد هذا الدور املنوط حبوكمة الشركات أتيت  .على تكاليف الوكالةالذي متارسه الضغط  بفعلالثروة للمالكني 

ختبار أثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء املا  للمؤسسة إلالدراسة هذه 
 .2014إىل  2010يف الفرتة من  40املشكلة ملؤشر كاك و اإلقتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املا  الفرنسي 

آليات احلوكمة الداخلية جمموعة من أبتعاب املراجعة كمقياس بديل جلودة املراجعة اخلارجية و اهتمت الدراسة 
 استق ل جملس اإلدارة، تنوعو هيكل ، س اإلدارةلجموإستق ل  امللكية املؤسسية، حجم، تشتت رأس املال وهي:

، كما استعانت احملاسبية أو/املالية و جلنة املراجعة يف، استق ل رئيس جلنة املراجعة، خربة رئيس جلنة املراجعة
استخراي مت  .ستدانةالدراسة مبتغريات ضابطة يفرتض أن تؤثر على األداء املا  وهي حجم املؤسسة ونسبة اإل

 ةاملصادقبعد على اإلنرتنت مواقعها الرمسية على من الواثئق املرجعية اليت تنشرها شركات العينة بيا ت الدراسة 
عها من دليل املستثمر مجيف الواثئق املرجعية مت  املوجودةغري  بيا تال .عليها من قبل هيئة األسواق املالية الفرنسية

ظهرت أعلى مواقعها الرمسية على اإلنرتنت. دوراي اليت تقوم بنشرها شركات العينة  "رسائل إىل املستثمرين"و/أو 
موجبة وذات داللة إحصائية بني التفاعل بني ة ع ق بطريقة املربعات الصغرى،حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد نتائج 

وكل من تشتت رأس املال، إستق ل جلنة املراجعة، إستق ل رئيس جلنة املراجعة وخربة  اخلارجية جودة املراجعة
، للشركات العينة املا كمتغري اتبع يقيس األداء  (QTOBIN)ونسبة توبني كمتغريات مستقلة   رئيس جلنة املراجعة

اخلارجية وكل من امللكية املؤسسية وهيكل  املراجعة ةوع قة سالبة وذات داللة إحصائية بني التفاعل بني جود
وقدمت الدراسة دلي  جتريبيا على أن  جملس اإلدارة )تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة( ومؤشر توبني.

حتل حمل الدور الرقايب واإلشرايف الذي متارسه آليات احلوكمة الداخلية على إدارة و ل جودة املراجعة اخلارجية تكم
 الشركة من أجل خلق القيمة وتعظيم الثروة. 

حوكمة الشركات، آليات احلوكمة الداخلية، آليات جودة املراجعة اخلارجية، ، املراجعة: الكلمات املفتاحية
   .األداء املا  احلوكمة اخلارجية،
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Résumé : 

La gouvernance d'entreprise est considérée comme étant un ensemble de 
pratiques qui visent à raffiner et orienter le comportements des dirigeants des 
entreprises vers la création de la valeur et la maximisation de la richesse au profit des  
actionnaires en minimisant les coûts d'agence. Pour confirmer ce rôle assigné à la 
gouvernance d’entreprise, cette étude vient tester l’impact de l’interaction entre la 
qualité de l’audit externe et les mécanismes de gouvernance internes sur la 
performance financière des firmes non financières indexées sur le CAC 40 durant la 
période de 2010 à 2014.  L’étude s’est intéressée aux honoraires d’audit comme une 

mesure indirecte (proxy) de la qualité de l’audit externe, et un ensemble de 
mécanismes internes de gouvernement, à savoir: la dilution (dispersion) du capital, 
l’actionnariat institutionnel, la taille du conseil d’administration, son indépendance, 
sa structure et sa diversité, l'indépendance du comité d'audit, de son président et 
l’expérience financière et/ou comptable de ce dernier. L’étude a également fait appel 
à des variables de contrôle susceptibles d’affecter la performance financière d'une 
firme, à savoir : la taille de l’entreprise et le taux d’endettement. Les données de 

l’étude ont été collectées à partir des documents de référence publiés sur les sites 
officiels d’internet des sociétés composant l'échantillon après avoir été approuvé par 
l'Autorité des Marchés Financiers. Les données non disponibles sur les documents de 
référence ont été collectées à partir du guide de l’investisseur et/ou les lettres aux 

actionnaires publiés périodiquement par les sociétés de l’échantillon sur leur site 
d’internet. Les résultats de l’analyse multivariée ont montré l’existence de relations 
positives et statistiquement significatives entre l'interaction de la qualité de l'audit 
externe et la dilution du capital, l'indépendance du comité d'audit, l'indépendance 
du président du comité d'audit et de l'expérience du Président du comité d'audit, en 
tant que variables indépendantes et le quotient de Tobin (QTOBIN), comme variable 
dépendante, mesurant la performance financière de l’entreprise. Les résultats ont 
montré aussi l’existence de relations négatives et statistiquement significatives entre 
l'interaction de la qualité de l'audit externe et la propriété institutionnelle et la 
structure du conseil d'administration (le cumul des fonctions du Directeur général et 
le président du conseil d'administration) et le quotient de Tobin. Cette étude a fourni 
des preuves empiriques que la qualité de l’audit externe complète (et se substitué au)  
le rôle de supervision et de surveillance exercé par les mécanismes internes de 
gouvernement sur les dirigeants dans le but de créer de la valeur et de maximiser la 
richesse.  

Les mots clés : l’audit, la qualité de l’audit externe, le gouvernement 
d’entreprise, les mécanismes internes de gouvernement, les mécanismes externes 
de gouvernement, la performance financière.   
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 طرح مشكلة الدراسة .1

تنشأ الشركة من أجل حتقيق هدف إقتصادي مايل يتمثل يف تعظيم الثروة وخلق املزيد من القيمة لصاحل 
املسامهني، ويف سياق حتقيق هذا اهلدف الرئيس تتحقق أهداف أصحاب املصاحل اآلخرين. إال أن حتقيق هذا 

ر تدفق رؤوس األموال على الشركة الذي اهلدف مرهون ابستمرارية الشركة وبقائها وهذه اإلستمرارية مرهونة ابستمرا
يعتمد على درجة ثقة املستثمر يف األدوات القانونية والتنظيمية واملؤسساتية اليت تضمن له محاية استثماراته 

 ومستوى مقبول من اإلفصاح والشفافية يف املعلومات املالية اليت تنشرها الشركة من خالل قوائمها املالية. 

من قبل احلكومات واملنظمات املهنية واألكادمييني يف وضع ممارسات "جيدة"  لةاملبذو  اجلهود ورغم
للحوكمة يف سبيل مواجهة ممارسات إدارية غري سليمة لبعض املديرين املوثوق هبم يف الشركات، إال أن هذه اجلهود 

ثقة املستثمر يف إدارة  هزت عامل املال واألعمال وزعزعتخالل العقدين املاضيني مل متنع من وقوع بعض األحداث 
والفضائح  1997تتقدمها اإلهنيارات املالية اليت حدثت أبسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اجلنوبية عام  الشركة،

املالية اليت مست كربى الشركات العاملية يف الوالايت املتحدة األمريكية أمهها الشركة األمريكية لإلتصاالت "وورد  
 2002لطاقة "إنرون" وشركة "آرثر أندرسون" للمراجعة واإلستشارة احملاسبية يف عام كوم" والشركة األمريكية ل

 . 2004وشركات أوروبية على غرار جمموعة "برماالت" اإليطالية للمواد الغذائية يف 

ولعل ما أفرزته هذه الفضائح واإلهنيارات هو ضعف ممارسات احلوكمة املوجودة واستغالله من قبل املديرين 
املسامهني  ،أصحاب رؤوس األموالمصاحل ق مصاحلهم وتبين اسرتاتيجيات مهدمة للقيمة على حساب لتحقي

 ،واملقرضني على حد سواء، وهذا الشك تالعب أبموال املستثمرين وحتويل مدخراهتم إىل قنوات استثمار فاشلة
عالية  اليت حتتاج إىل مستوايتاألداء اإلقتصادي للدول  األمر الذي ال يشجع على جذب اإلستثمار وال يدعم

من رأس املال، وابلتايل ابت التفكري والبحث عن السبل الكفيلة حلماية حقوق محلة األسهم وأصحاب املصلحة 
 .يف النهايةاآلخرين أمرا ضروراي يتحمل تبعات إغفاله احلكومات، أرابب العمل، املنظمات املهنية واجملتمع 

ومات واملنظمات واهليئات املهنية املختصة، إىل إعادة النظر يف وكان نتيجة لذلك أن سارعت احلك
ممارسات احلوكمة املعمول هبا وتدعيمها جبملة من التدابري اجلديدة تناولت خمتلف قواعد ومبادئ أسلوب ممارسة 

اب اإلدارة الرشيدة ابلقطاعات اإلقتصادية املختلفة، تدعيما وتفعيال آلليات حوكمة حتمي املسامهني وأصح
مبادئ حوكمة ، 2002ابلوالايت املتحدة األمريكية يف  "SOX" املصلحة ابملؤسسة، ومن هذه التدابري نذكر قانون

         .2004يف  التعاون اإلقتصادي والتنمية الشركات ملنظمة
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كما كشفت هذه اإلحنرافات يف سلوكيات املديرين عن مدى احلاجة إىل مراجعة مالية خارجية ذات جودة 
لية تستحق أن تصنف ضمن آليات احلوكمة اخلارجية، تدعم آليات احلوكمة الداخلية، تقلل من تكاليف الوكالة عا
"les coûts d'agence"  وتعزز ثقة املستثمرين ابلقوائم املالية متهيدا إلستعماهلا يف اختاذ قرارات استثمارية

رشيدة آنية ومستقبلية، ليس هذا فحسب، بل متكن السوق املايل من حتقيق كفاءة التخصيص نتيجة إيصال 
ارية الدافعة للتنمية معلومة مالية ذات جودة عالية جتعل منها أداة فعالة وفاعلة يف تقييم املشاريع اإلستثم

اإلقتصادية بقوة أوال مث متويلها اثنيا، وهذا ال شك خيدم األهداف العامة للمجتمع ويضفي مزيدا من املصداقية 
واملوثوقية على عمل املراجع اخلارجي احملكوم أبخالقيات املهنة، قبل أن يكون حمكوما ابلقوانني واملعايري، اليت من 

قواعد التسيري  -إىل جانب عمل آليات احلوكمة الداخلية -تصوب وهتذبجعة اليت نتائجها ضمان جودة املرا
ابألداء عامة واألداء املايل خاصة إىل األحسن و حيقق طموحات األطراف اليت يف األخري اليت تدفع لدى املديرين 

 وكمة الشركات.يف خلق وتعظيم القيمة ضمن أحسن توليفة ممكنة من آليات ح طويالكة ر الش تستمريهما أن 

يف فرنسا  املهنية إدارة الشركة الفرنسية، ابدر أرابب العمل واجلمعيات املستثمر يف سعيا منهم إىل تعزيز ثقة و 
 فينوتإىل إصدار جمموعة تقارير حول املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات. أييت على رأس هذه التقارير، تقرير 

كما  2002الذي صدر يف  بوتونوتقرير  1999الثاين الصادر يف  فينوتوتقرير  1995األول الذي صدر يف 
حلوكمة الشركات، ومن أهم اجليدة ملا جاء ذكره يف تقارير املمارسة منه املشرع الفرنسي جمموعة قوانني تعزيزا أصدر 

السلطة بني ضمان توازن إىل الذي يهدف و  2001لعام قانون التنظيمات اإلقتصادية اجلديدة هذه القوانني، 
الفصل بني سلطات املدير ورئيس اإلشارة إىل إمكانية  هات الرقابية على الشركة، وذلك من خاللاجلخمتلف 

، مان مستوى أعلى من الشفافية فيما يتعلقض، اليت ميارسها جملس اإلدارة، تعزيز وظيفة السيطرة جملس اإلدارة
مث أصدر املشرع يف رأس املال.  األقليةأصحاب دة حقوق  وزايالسيما، أبجور املديرين وأعضاء جملس اإلدارة، 

 ألسواقا يئةه نشاءإب اإلشرافية السلطات صالحياتمبوجبه  عززالذي  2003يف مان املايل قانون األالفرنسي 
 األعلى اجمللسإبنشاء  القانونيةاملراجعة الرقابة على ، وتطوير للمستثمرين محايةأحسن  لتحقيقمنه  حماولة يف املالية

اليت ينتجها النظام  املعلوماتجودة و  كمية  وحتسنيحمافظ احلساابت  واستقالل دورترقية و  ،افظي احلساابتحمل
حبيث طور وبشكل  اهتم القانون مبجال حوكمة الشركات، كما للمسامهنياحملاسيب املايل للشركة املراد تقدميها 

تقرير عن عداد إبملدرجة مديري الشركات احيث ألزم ومراجع احلساابت،  العام للشركة املدير تالتزاماملحوظ من 
  .راجع اخلارجياملمن قبل وهذه األخرية جيب أن تكون حمل رقابة  الرقابة الداخلية
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 على النحو صياغتها ميكن واليت هلذه الدراسة، األساسية اإلشكالية معامل تتبلور ،يف ظل ما سبق ذكرهو 
  :التايل

التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة املؤسسية الداخلية ؤثر يإىل أي مدى ميكن أن "
 األداء املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي؟" يف

 تقودان اإلشكالية الرئيسية للبحث إىل طرح التساؤالت الفرعية التالية:

تطبيق املمارسات اجليدة حلوكمة الشركات على األداء املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري ما هو انعكاس  -
 املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي؟

تطبيق املمارسات اجليدة و ما هو انعكاس التعاقد مع أكرب شركات املراجعة العاملية )جود املراجعة(  -
 قتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي؟على األداء املايل للمؤسسة اإل حلوكمة الشركات

ما هو انعكاس التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل  -
 للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي؟

 

 فرضيات الدراسة .2

حياول الطالب من خالل هذه الدراسة أن يبني ما إذا كان الدور الرقايب جلودة املراجعة اخلارجية يكمل )أو 
حيل حمل( الدور املنوط آبليات احلوكمة املؤسسية الداخلية واملتمثل يف األساس يف الضغط على تكاليف الوكالة 

(les Coûts d’Agence)  املايل للمؤسسة اإلقتصادية، ومن هذا املنطلق وابلتايل املسامهة يف حتسني األداء
  :سيعتمد الطالب، يف إجابته على إشكالية الدراسة وتساؤالهتا الفرعية، على فروض ميكن اختبارها إحصائيا وهي

: تؤثر آليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية الفرضية الرئيسية األوىل
  السوق املايل الفرنسي.املدرجة يف

تؤثر جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل الفرضية الرئيسية الثانية: 
 للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي.

حلوكمة الداخلية على األداء يؤثر تفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات االفرضية الرئيسية الثالثة: 
 املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي.
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 مربرات اختيار املوضوع .3

 لقد وقع اختياري على هذا املوضوع إلعتبارات موضوعية و أخرى ذاتية:

فأما ابلنسبة لإلعتبارات املوضوعية فمردها إىل رغبة الطالب يف إبراز الدور الذي ميكن أن تقوم به آليات 
احلوكمة املؤسسية الداخلية ابلتفاعل مع جودة املراجعة اخلارجية يف تفعيل الرقابة على عمل املديرين ابملؤسسات 

املديرين واملسامهني وأصحاب املصاحل ابملؤسسة مبا خيدم اإلقتصادية وابلتايل احلد من عدم متاثل املعلومات بني 
سنت جمموعة  قد مصاحلهم وحيسن من األداء املايل للمؤسسة املدرجة يف السوق املايل الفرنسي خاصة وأن فرنسا 

ة كبرية من القوانني يف مطلع القرن احلايل عززت مبوجبها لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات الصادرة مببادر 
األمر الذي ال بد ينعكس ابإلجياب على أداء الشركات الفرنسية  (Afep/MEDEF)منظمات مهنية خاصة 

 املدرجة يف بورصة يورنكست ابريس.

و أما ابلنسبة لإلعتبارات الذاتية فمردها إىل رغبة الطالب يف البحث يف موضوع آليات احلوكمة     
 املراجعة مهنة احرتاف إىلطالب الشخصي ال ميولة يضاف إىل هذا املراجعة اخلارجية خاصجودة املؤسسية عامة و 

 القانونية مستقبال.

 أهداف الدراسة .4

دراسددة أثددر التفاعددل بددني جددودة املراجعددة اخلارجيددة  يفىل حتقيددق مقصددد رئيسددي يتمثددل هتدددف هددذه الدراسددة إ
وآليددات احلوكمددة املؤسسددية الداخليددة علددى األداء املددايل للمؤسسددة اإلقتصددادية غددري املاليددة املدرجددة يف السددوق املددايل 

 التالية: فرعيةالهداف األتتفرع ذا اهلدف ومن هالفرنسي. 

إرساء دعائم احلوكمة و  ضمان عدالة القوائم املالية يفإبراز الدور الذي تؤديه جودة املراجعة اخلارجية يف  -
 ؛ املؤسسية

  إدارة املؤسسة؛ترشيد قرارت يف آليات احلوكمة املؤسسية الداخلية الذي تؤديه إبراز دور  -

بفرنسا ومدى توافق معايري وجودة هذه األخرية  الوقوف على واقع احلوكمة املؤسسية واملراجعة اخلارجية -
 ومبادئ هذه اآلليات مع املبادئ، القواعد واملعايري الدولية؛  

إبراز وحتليل التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل للمؤسسة  -
 .اإلقتصادية غري املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي
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 أمهية الدراسة .5

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من اإلجتاه املتنامي واملتزايد حنو تطبيق وتفعيل دور آليات احلوكمة املؤسسية 
على جلب اإلستثمار احمللي واألجنيب وزايدة تدفق رؤوس األموال الداخلية واخلارجية يف خمتلف دول العامل. وألن 

، كان ال بد أن تويل قة املستثمر يف نظام حوكمة الشركاتإمنا مير عرب تعزيز ثاملدرجة يف السوق املايل الشركات 
 ونتيجة هلذا .أمهية كبرية إىل التطبيق السليم حلوكمة الشركات -خاصة املدرجة منها يف السوق املايل-الشركات
أثر املمارسات اجليدة حلوكمة  عن لتكشف الدراسة هذه وكمة الشركات، جاءتالكبري ابلدور املنوط حب اإلهتمام

يف من يهمه شأن املؤسسة نقل بذلك إىل تللشركات املدرجة يف السوق املايل الفرنسي و  الشركات على األداء املايل
من  حتقق امالئممناخا للمؤسسة اإلقتصادية دليال جتريبيا على أن املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات توفر  اجلزائر
طاقة كامنة ضخمة للنمو والتطور خارج يتوفر على جلزائري إلقتصاد اخاصة وأن االدميومة والنمو  أهدافخالله 

مكانة مميزة ابلنظر لنسيجها الكثيف اإلقتصادية الصغرية، املتوسطة والكبرية حتتل فيه املؤسسة احملروقات، 
 اإلهتمام يربرخارج احملروقات، ووزهنا يف عدد مناصب الشغل الوطنية، مما  ومسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام

 املؤسسةفع ابلشركة يف اجلزائر إىل ضرورة تبين مبادئ وقواعد احلوكمة إذا ما أرادت هذه دمبجال حوكمة وال املتزايد
 .واخلارجية صص السوقية الداخليةاحلعلى نافسة امل

 حدود الدراسة  .6
 

 وكمةاحلالتفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات هتتم هذه الدراسة إببراز أثر احلدود النظرية:  -
 على األداء املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية.   الداخلية  املؤسسية

أثر التفاعل بني جودة ترتبط هذه الدراسة من الناحية املكانية بدراسة احلدود املكانية:  -
كاك املراجعة وآليات احلوكمة املؤسسية الداخلية على األداء املايل للشركات غري املالية املشكلة ملؤشر  

   الفرنسي. 40
 2010من وأما من الناحية الزمانية فإن حدود هذه الدراسة تشمل الفرتة احلدود الزمانية:  -

 .2014إىل 
 

 منهج الدراسة واألدوات املستخدمة .7

املراجعة اخلارجية كآلية من آليات احلوكمة املؤسسية جودة هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر التفاعل بني 
اخلارجية وجمموعة من آليات احلوكمة املؤسسية الداخلية على األداء املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري املالية املدرجة 
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ست يف السوق املايل الفرنسي، وسيتم إختيار عينة الدراسة من كل الشركات الفرنسية املدرجة يف بورصة يورونك
 .2014إىل  2010واليت نشرت تقاريرها السنوية يف الفرتة املمتدة من  40واملكونة ملؤشر كاك 

ومن أجل اإلجابة على مشكلة البحث الرئيسية وخمتلف التساؤالت الفرعية املطروحة من خالل حبثنا 
كري والنظري للدراسة يف سنعتمد على املنهج الوصفي التحليلي الذي سيأخذ جانبا كبريا عند تناوله اإلطار الف

فصوهلا األول، الثاين والثالث. يهدف هذا املنهج إىل مجع املعلومات املتعلقة ابملوضوع، تصنيفها وحتليلها ووصف 
 وتشخيص ظاهرة البحث بغرض فهم اإلطار النظري ملوضوع. 

ي للمتغريات كما سيعتمد الطالب، يف الفصل التطبيقي، على طرق اإلحصاء الوصفي والتحليل اإلحصائ
املتعددة ابستخدام مناذج اإلحندار اخلطي املتعدد لدارسة وحتليل أثر املتغريات املستقلة أال وهي جودة املراجعة 
اخلارجية وجمموعة من آليات احلوكمة الداخلية على املتغري التابع أال وهو األداء املايل للمؤسسة اإلقتصادية غري 

، وذلك ابستخدام  املعلومات (QTobin) الفرنسي والذي مت قياسه مبؤشر توبني املالية املدرجة  يف السوق املايل
للشركات املدرجة يف  (les documents de références)اليت سيجمعها الطالب من الواثئق املرجعية 

 .40بورصة يورونكست ابريس واملكونة ملؤشر كاك 

 مرجعية الدراسة .8

متثل الدراسات السابقة املرجعية الغالبة اليت اعتمد عليها الطالب يف معاجلة موضوع األطروحة واليت اهتمت 
اختار  عديدة ومتنوعة الشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية، وهي أداء و بني آليات احلوكمة ابختبار العالقة 

 منها الطالب الدراسات اآلتية:

 العربية ابللغة أوال: الدراسات

أثر حوكمة الشركات "الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (2013عالم حممد محدان وآخرون، )دراسة  .1
لة العربية منشور ابجمل ،"يف األداء املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت لألوراق املالية

، 2013 ،2العدد  ،20 اجمللد، )الكويت( للعلوم اإلدارية، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت
 . 302 -255ص.ص. 

)ملكية أكرب مساهم، حجم جملس اإلدارة، ملكية أثر حوكمة الشركات  اختبارإىل هدفت هذه الدراسة 
أكرب املسامهني يف الشركة، إستقالل جملس اإلدارة، الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، ملكية 

تضمنت  هذه األخرية. لشركات الكويتية وأداء أسهماملايل والتشغيلي لداء األيف حتسني املديرين يف أسهم الشركة( 
( شركة 222سوق الكويت لألوراق املالية، وبواقع ) من الشركات املسامهة العامة املدرجة يف 96,5%عينة الدراسة 
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القيمة حوكمة الشركات يف كل خصائص موزعة على تسعة قطاعات اقتصادية. أشارت نتائج الدراسة إىل أتثري  
وأتثري كل خصائص حوكمة ، ابستثناء حجم جملس اإلدارة األداء املايلكمؤشر لقياس  (MVA) السوقية املضافة

التشغيلي، بينما مل يكن هلا دور يف معدل كمؤشر لقياس األداء   (NPM) هامش الربح الصايفالشركات يف مؤشر 
املايل، والعائد على السهم العادي كمؤشر على أداء األسهم. ومل جتد  ستثمار كمؤشر على األداءالعائد على اإل

الدراسة أثرا حلوكمة الشركات يف األداء يف ظل اختالف حجم الشركة، ومديونيتها، ونوع نشاطها، إال أثرا 
بضرورة للحوكمة يف القيمة السوقية املضافة يف ظل اختالف حجم الشركة. وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة 

تطوير دليل ومؤشر حلوكمة الشركات يف سوق الكويت املالية، والرقابة على تطبيق مبادئها من جانب اجلهات 
 .املنظمة واملشرفة على عمل السوق

أتثري آليات احلوكمة ورأس "الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (2014، عرفه حسن طه نصر)دراسة  .2
منشور ، "الشركة: أدلة عملية من الشركات السعودية املسجلةاملال الفكري على األداء وقيمة 

 .33-1ص.ص. ، 2، العدد )مصر(جلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة بنها مب

يهدف هذا البحث إىل إختبار ما إذا كان التفاعل ما بني آليات احلوكمة ورأس املال الفكري هو ما يؤثر 
الرغم من وجود تصور عام أبن آليات احلوكمة الفعالة باملايل للشركة وابلتايل على قيمة الشركة. فاجيابيا على األداء 

تؤدي لتحسني األداء، وأن رأس املال الفكري يؤدي دورا حموراي يف أداء وقيمة الشركة يف العصر احلايل، إال أن 
نتائج الدراسات العملية متعارضة. وتطرح الدراسات احملاسبية مل توفر أدلة عملية متسقة تؤيد ذلك حيث جاءت 

هذه لدراسة فرضية مفادها أن التفاعل بني آليات احلوكمة القوية ورأس املال الفكري املتضمن قي الشركة هو ما 
حيسن من األداء املايل وابلتايل من قيمة الشركة وذلك بشكل أكرب من التأثري الفردي ألي منهما. الختبار فروض 

لقة بتأثري احلوكمة ورأس املال الفكري على أداء وقيمة الشركة مت صياغة منوذج اإلحندار اخلطي املتعدد الدراسة املتع
يربط بني قيمة الشركة كمتغري اتبع ومؤشر احلوكمة ورأس املال الفكري والتفاعل بينهما كمتغريات مستقلة. مت 

، وقد بلغ عدد 2014بورصة وذلك منذ العام استخدام بياانت من الشركات السعودية غري املالية املسجلة ابل
قطاعا. وقد جاءت نتائج الدراسة لتوفر دليال عمليا يؤيد ذلك الطرح، كما  13شركة متثل  118شركات العينة 

أوضحت النتائج وجود أتثري إجيايب لنظام احلوكمة على رأس املال الفكري وعلى قيمة الشركة، وخالفا ملا توقته 
 ائج الدراسة أتثري سليب لرأس املال الفكري على قيمة الشركة.    الدراسة، أظهرت نت
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 أثر"الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (2015)عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي، دراسة  .3
، "اخلليجي التعاون جملس لدول املالية األسواق يف املدرجة أداء الشركات على املؤسسية احلاكمية
، 11اجمللد ، )األردن( عمادة البحث العلمي، جامعة األردنجمللة األردنية يف إدارة األعمال، منشور اب

 .725 -705ص.ص. ، 3العدد 

 لدول املالية ابألسواق املدرجة الشركات أداء على املؤسسية احلاكمية أثر بيان ىلإ سةاالدر  هذه هتدف
 هذه ولتحقيق. احلاكمية تطبيق يف الشركات هذه بني التفاوت ومدى مستوى، وحتديد اخلليجي، التعاون جملس

يف  اخلليجي التعاون جملس لدول املالية األسواق يف مدرجة ركةش 240لد املنشورة املالية البياانت حتليل متم  األهداف
 من كاف  مستوى وجودراسة الد نتائج أظهرت وقدحتليل اإلحندار اخلطي املتعدد.  ابستخدام 2013هناية العام 

لإللتزام  أثر وجود النتائج أظهرت وكذلك تطبيقها، مستوى تباين من ابلرغم املؤسسية احلاكمية مببادئ ماااللتز 
)أتثري إجيايب إلستقالل جملس اإلدارة على كل من القيمة  األداءرات ؤشم بعض على احلاكمية مبادئ بتطبيق

، أتثري إجيايب للفصل بني مهام "NPM"ايف، العائد على األصول، هامش الربح الص"MVA"السوقية املضافة 
املدير العام ورئيس جملس اإلدارة على كل من القيمة السوقية املضافة، وهامش الربح الصايف، وأتثري إجيايب حلجم 

 محلة حقوق محاية يف يسهم مهما مبدأ تعد املؤسسية حلاكميةا لكونجملس اإلدارة على هامش الربح الصايف(. و 
 اخلليجي التعاون جملس دول يف واملنظمة التشريعية للجهات عمليا دليال تقدمراسة الد هذه نتائج فإن ،األسهم

 التعاون جملس دول يف للتطبيق صاحل املؤسسية للحاكمية موحد ودليل مقياس إجياد حنو اجلهود توحيد ضرورة على
 الصحيحة املمارسة لضمان املؤسسية احلاكمية مببادئزام االلت أبمهية اجملتمع بتوعية قيامهم ضرورة وكذلك اخلليجي،

 .ملبادئها

الدراسة عبارة عن مقال  (2015 مليجي، احلكيم عبد مليجي عرفه وجمدي حسن طه )نصردراسة  .4
 على طبيقيةت والفكري: دراسة العيين املال لرأس املضافة القيمة على الشركات حوكمة أثر"بعنوان 

 جلة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة بين سويفمنشور مب، "املسجلة السعودية الشركات
 .84 -51، ص.ص. 1، العدد 3، اجمللد )مصر(

اجمللس،  وحجم اإلدارة، جملس )استقالل احلوكمة آليات بني ما العالقة استكشاف إىل الدراسة هدفت
 املالية األوراق سوق يف املسجلة الشركات وأداء املراجعة( جلنة وجودة األول، التنفيذي املدير دور ازدواجية

 املضافة القيمة كفاءة  على الشركة أداء قياس يف اعتمدت الدراسةهذه  فإن، السابقة للدراسات وخالًفا. لسعوديا
( الفكري املال رأس من املضافة والقيمة العيين املال رأس من املضافة القيمة وكفاءة املضافة القيمة إمجايل كفاءة)

 لعينة السنوية التقارير حتليل على الدراسة اعتمدت اهلدف هذا ولتحقيق، املالية املقاييس على عتماداإل من بدالً 
 رتباطاإل أسلوب الدراسة استخدمت كما.  2013 خالل املسجلة السعودية الشركات من شركة 140 من
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 ارتباط عالقة وجود إىل الدراسة نتائج أشارت قدو  .الدراسة متغريات بني العالقة لتحليل اخلطي املتعدد حندارواإل
 القيمة كفاءة وبني اإلدارة جملس أعضاء واستقالل املراجعة جلان جودة من كل بني معنوية داللة ذات إجيابية
 املدير دور وازدواجية اإلدارة جملس حجم من كل بني معنوية غري داللة ذات ارتباط عالقة توجد حني يف. املضافة

 يوضح لدليل السعودي املال سوق يئةه إعداد بضرورة الدراسة وأوصت .املضافة القيمة وكفاءة األول التنفيذي
 ممارسات على الشركات لتشجيع وذلك به املستثمرين وإمداد اجلودة عالية احلوكمة ممارسات ذات الشركات
 أتثر ودراسة األرابح، من مزيد وحتقيق املضافة قيمتها زايدة على إجيابية آاثر عليه يرتتب ما وهو اجليدة احلوكمة
 املال رأس إىل الشركة موارد حسب املضافة القيمة حتليل ضوء يف للحوكمة واخلارجية الداخلية األخرى اآلليات

 .الفكري املال ورأس العيين

 األجنبيةابللغة اثنيا: الدراسات 

الدراسة عبارة عن مقال  (Haniffa Roszaini and Mohammad Hudaib, 2006) دراسة .5
 Corporate Governance Structure and Performance of Malaysian)بعنوان 

Listed Companies)  بددددددمنشور (Journal of Business Finance & Accounting,  

p.p. 1034-1062.)  

 يف مدرجة 410من أصل  شركة 347وأداء  الشركات حوكمة هيكل بني العالقةيف  الدراسة هذه تبحث
شركة مالية، خالل  52منها (KLSE: Kuala Lumpur Stock Exchange)  املالية لألوراق كواالملبور  بورصة

متثلت عناصر هيكل احلوكمة يف حجم جملس اإلدارة، نسبة املديرين غري التنفيذيني يف . 2000إىل  1996الفرتة من 
اجمللس، تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة، املديرين األعضاء ابجمللس األعضاء يف جمالس إدارة شركات 

. أما األداء فتم (Top 5)مسة الكبار أخرى، نسبة امللكية اإلدارية، نسبة رأس املال اململوكة من قبل املسامهني اخل
مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد  .(ROA) والعائد على األصول (QTOBIN)قياسه مبؤشر توبني 

إلختبار وحتليل العالقة املفرتضة بني هيكل احلوكمة واألداء. أظهرت نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة 
، وعالقة سالبة وذات داللة (ROA)والعائد على األصول  املسامهني اخلمسة الكبار، حجم اجمللسإحصائية بني 

يف حني هناك عالقة سالبة وذات داللة  (ROA)إحصائية بني تراكم املهام، امللكية اإلدارية، والعائد على األصول 
جمالس إدارة شركات أخرى،  األعضاء ابجمللس األعضاء يف، نسبة املديرين  املسامهني اخلمسة الكبارإحصائية بني 
التضارب يف بعض نتائج الدراسة بسبب وخيلص الباحث إىل أن  .(QTOBIN)مؤشر توبني و   حجم اجمللس

 يتالءمالذي حول هيكل احلوكمة  ، يؤسس للحاجة إىل مزيد من التفكري النظرياختالف مؤشرات قياس األداء
 أداءويساعد على حتسني  يف البلدان الناشئة والبلدان النامية واإلجتماعية مع البيئة السياسية واإلقتصادية

    الشركات.
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 Impact de la)الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Eya Noubight, 2007) دراسة .6

gouvernance et de l’audit sur la performance de l’entreprise de)  متاح على
(27 -, p.p. 100525820-ouvertes.fr/halshs-https://halshs.archives) 

هتدف الدراسة إىل اختبار وحتليل أثر آليات احلوكمة الداخلية وجودة املراجعة اخلارجية على أداء الشركة. 
خالل الفرتة من  (BVMT)ات التونسية املدرجة يف سوق تونس لألوراق املالية مشلت عينة الدراسة كل الشرك

، نسبة توبني (ROA). مت قياس األداء املايل ابستخدام مؤشرات العائد على األصول 2006إىل  2002
(QTOBIN)  ونسبة ماريس(QMARRIS) ابلنسبة حلوكمة الشركات، اهتمت الدراسة حبجم واستقالل جملس .

اإلدارة، عدد املستثمرين املؤسسيني األعضاء مبجلس اإلدارة، الفصل بني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة، 
التالية: مدة  (proxy)تركيز امللكية وامللكية املؤسسية. ابلنسبة جلودة املراجعة استخدمت الباحثة بدائل القياس 

، املراجعة (Big 4)العالقة بني املراجع والعميل، خربة املراجع اخلارجي، انتماء املراجع إىل أحد األربعة الكبار 
العالقة بني املراجع والعميل، السنة األوىل يف العالقة بني املراجع والعميل، رأي املراجع يف املشرتكة، السنة األخرية 

راجعة. استخدمت الباحثة مناذج اإلحندار اخلطي املتعدد وأظهرت نتائج الدراسة، ابلنسبة اخلارجي يف التقرير امل
للعالقة بني آليات احلوكمة الداخلية ومؤشرات األداء، عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني الفصل يف املهام 

ونسبة  حجم اجمللس، وبني والعائد على األصول امللكية املؤسسيةوالعائد على األصول ونسبة ماريس، وبني 
ونسبة  امللكية املؤسسيةوالعائد على األصول، وبني  حجم اجمللستوبني، وعالقة سالبة وذات داللة إحصائية بني 

توبني، وبني املستثمرين املؤسسيني األعضاء مبجلس اإلدارة ونسبة توبني. وأظهرت نتائج الدراسة ابلنسبة للعالقة 
سالبة وذات داللة إحصائية بني خربة املراجع والعائد على بني جودة املراجعة اخلارجية ومؤشرات األداء، عالقة 

املراجع إىل األربعة الكبار والعائد على األصول، وعالقة  انتماء األصول وعالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني
 اتسالبة وذات داللة إحصائية بني "السنة األخرية يف العالقة بني املراجع والعميل" ونسبة توبني وعالقة سالبة وذ

مدة العالقة بني  داللة إحصائية بني "املراجعة املشرتكة" ونسبة ماريس وعالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني "
هذه النتائج، وإن كانت متضاربة بسبب تعدد وختلص الباحثة إىل أن " ونسبيت توبني وماريس. املراجع والعميل

تقدم دليال جتريبا على أن آليات إال أهنا مؤشرات قياس األداء وعدم جتانسها )مؤشرات حماسبية وأخرى سوقية(، 
يسمح داخلية فعال وأن حتسني هذا األخري مير أوال من خالل نظام رقابة  احلوكمة واملراجعة تؤثر على األداء

  .ابلضغط على التكاليف

 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00525820
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00525820
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 La réputation de) الدراسة عبارة عن مقال بعنوان (Fodil Adjaoud et al., 2007)دراسة  .7

l'audit externe et les mécanismes de gouvernement d'entreprise: 

Interactions et effet sur la performance) على احمت (-https://halshs.archives

23 -, p.p. 100544896-ouvertes.fr/halshs) 

هتدف الدراسة إىل حتليل أثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء. مت 
بينما مشلت آليات احلوكمة الداخلية: تركيز  (Big)املراجع إىل أحد الكبار  انتماءقياس جودة املراجعة من خالل 

م املهام ووجود خبري يف احملاسبة و/أو املالية يف عضو من امللكية، ملكية الداخليني، حجم واستقالل اجمللس، تراك
، (ROE) ، العائد على حقوق امللكية(ROI)ابلعائد على اإلستثمار  قياسهجلنة املراجعة. أما األداء فتم أعضاء 

 289ختبار أثر التفاعل املذكور على عينة من مت ا. (MVA)والقيمة السوقية املضافة  (QTOBIN)نسبة توبني 
. مت استخدام مناذج اإلحندار اخلطي املتعدد 2004إىل  2002شركة كندية غري مالية مدرجة، خالل الفرتة من 

جملس  واستقاللبني جودة املراجعة وتركيز امللكية وبني جودة املراجعة  إحالليتنيوأظهرت نتائج الدراسة عالقتني 
حها األدبيات السابقة. كما تشري نتائج الدراسة إىل وجود اإلدارة ومن هنا فالدراسة تدعم فرضية اإلحالل اليت تقرت 

بني جودة املراجعة وحجم جملس اإلدارة، وبني جودة املراجعة وتراكم املهام. وختلص الدراسة إىل  تكامليتنيعالقتني 
ل املوجود أن جودة املراجعة اخلارجية ميكن أن ال تشكل أولوية ابلنسبة للمسامهني أو املديرين، بفضل أثر اإلحال

بني فعالية الرقابة اليت متارسها آليات احلوكمة الداخلية وجودة املراجعة اخلارجية. وهكذا تقدم الدراسة دليال على 
 أن الشركات اليت لديها هيكل حوكمي داخلي قوي ميكن أن تضحي ابحلوكمة اخلارجية.       

الدراسة عبارة  (Anthony Kyereboah-Coleman and Nicholas Biekpe, 2008) دراسة  .8
  ,The relationship between board size, board composition) عن مقال بعنوان

CEO duality and firm performance : experience from Ghana)  بدددددمنشور (p.p 

1- 21  Corporate Ownership and Control, Vol. 4,  N° 2, ) 

إستقالل اجمللس وتراكم مهام املدير العام ورئيس جملس ، جملس اإلدارةتناولت هذه الدراسة أثر حجم 
منو ، ونسبة (QTOBIN)، نسبة توبني (ROA)اإلدارة على األداء الذي مت قياسه مبؤشر العائد على األصول 

 ,Ghana Stock Exchange)يف الشركات غري املالية املدرجة يف بورصة غاان لألوراق املالية  (SGR)املبيعات 

GSE)  فيما خيص أثر نتائج غري حامسة نسبيا أنه مت احلصول على رغم . و2001إىل  1990خالل الفرتة املمتدة من
العائد خصائص جملس اإلدارة على مؤشرات األداء )عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني حجم جملس اإلدارة و 

، وعالقة سالبة وذات داللة حجم اجمللس نسبة توبنيالبة وذات داللة إحصائية بني سعلى األصول، عالقة 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544896
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544896
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544896
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جمالس كون جمالس اإلدارة يف الشركات تإال أن الباحث يرى ضرورة أن ، (نسبة توبنيإحصائية بني تراكم املهام و 
اهليكل الثنائي أين جند فصال اتما بني مهام املدير العام ورئيس جملس أن تعتمد هذه اجملالس من احلجم الصغري و 

 اإلدارة وهذا من أجل زايدة فعالية جملس اإلدارة وأداء الشركات.

الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Houssem RACHID et Moez El GAIED, 2009) دراسة  .9
(L’Impact de l’Indépendance et de la dualité du Conseil d’Administration 

sur la Performance des Entreprises : Application au Contexte Américain) 
 (.Revue Libanaise de Gestion et d’Economie, N°. 3, p.p. 1-24) بددددمنشور 

هتدف الدراسة إىل إختبار أثر خصائص جملس اإلدارة على أداء الشركات األمريكية الذي مت قياسه بواسطة 
وتراكم مهام املدير جملس اإلدارة . مت الرتكيز يف هذه الدراسة على خاصييت إستقالل (ROA)العائد على األصول 

خالل الفرتة املمتدة من  (fortune 1000)شركة أمريكية  100العام ورئيس جملس اإلدارة. مشلت عينة الدراسة 
موجبة وذات داللة إحصائية . مت إستخدام حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد وأظهرت النتائج عالقة 2003إىل  2001

بني خاصية اإلستقالل واألداء وعالقة سالبة وذات داللة إحصائية بني تراكم املهام واألداء وعالقة حمايدة فيما 
 هذه النتائج جاءت مؤيدة لنظرية الوكالة، و خيص متغري التفاعل بني خاصييت اإلستقالل وتراكم املهام اجتاه األداء

(la théorie d’agence) وغري مؤيدة لنظرية اإلشراف (la théorie de stewardship)  إبجيابيةاليت تقول 
  تراكم املهام على األداء.

 The relationship) الدراسة عبارة عن مقال بعنوان (Md. Abdur Rouf, 2011) دراسة .10

Between Corporate Governance and Value of the Firm in Developing  

Countries : Evidence from Bangladesh ) بددددمنشور (The International Journal 

of Applied  Economics and Finance, p.p. 1- 8) 

هتدف الدراسة إىل إختبار العالقة بني آليات احلوكمة الداخلية واألداء. مت قياس األداء بواسطة العائد على 
جملس اإلدارة،  واستقاللمت متثيل آليات احلوكمة الداخلية حبجم (. ROE)والعائد على امللكية  (ROA)األصول 

شركة غري مالية  93الفصل بني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة ووجود جلنة املراجعة. مشلت عينة الدراسة 
استخدام حتليل . مت 2006يف هناية العام  (Dhaka Stock Exchanges, DSE)مدرجة يف سوق دكا لألوراق املالية 

اإلحندار اخلطي املتعدد. وأظهرت نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني استقالل اجمللس، الفصل 
         .(la théorie d’agence)وهذه النتائج جاءت مؤيدة لنظرية الوكالة ، بني املهام ومؤشرات األداء
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الدراسة ، (Marn Joel Tham Kah and Dondjio Fomedjou Romuald, 2012) دراسة .11
 The Impact of Corporate Governance Mechanism and) عبارة عن مقال بعنوان

Corporate performance: A study of Listed Companies in Malaysia)  بدددد  منشور
(Journal for the advancement of science and arts, Vol. 3, N°. 1, p.p. 31-45.) 

تقرير سنوي لعشرين  100ابستخدام بياانت  اتوكمة وأداء الشركاحلالعالقة بني هتدف الدراسة إىل إختبار 
داء مت  قياس األ .2010إىل  2006مدرجة يف السوق املايل املاليزي لألوراق املالية خالل الفرتة من شركة  (20)

جملس  قاللتواسي: حجم خبمس آليات للحوكمة الداخلية وهيف حني مت اإلستعانة  (EPS)رحبية السهم ابستخدام 
مت استخدام . اإلدارية وامللكيةالفصل بني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة ، اإلدارة، إستقالل جلنة املراجعة
عيف على أن حجم جملس اإلدارة الكبري له أتثري إجيايب وض، أظهرت نتائج الدراسةو حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد 

األداء مما يعين أن جملس اإلدارة ذي احلجم الصغري له أتثري إجيايب وكبري على األداء كما أظهرت نتائج الدراسة أن 
إجيايب مما يفيد أبن امللكية اإلدارية ذات النسبة العالية هلا أتثري على األداء سليب وضعيف هلا أتثري اإلدارية امللكية 

 ب التوافق بني مصاحل املديرين واملالكني.وكبري على األداء وذلك بسب

 The)الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Bouaziz Zied and Mohamed Triki, 2012) دراسة .12

impact of the Board of directors on the Financial performance of Tunisian 
companies) على احمت (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38672/, p.p. 1- 36.) 

جملس اإلدارة، ، استقالل وتنوع خصائص جملس اإلدارة املتمثلة يف حجمهتدف الدراسة إىل اختبار أثر 
لعائد على الذي مت قياسه اباجعة على األداء املايل استقالل جلنة املر حجم و ، املدير العام ورئيس اجمللس تراكم مهام

مدرجة  شركة 26مشلت الدراسة . (QTOBIN) ونسبة توبني (ROE) ، العائد على حقوق امللكية(ROA) األصول
خالل الفرتة  (BVMT: la bourse des valeurs mobilières de Tunis)صة تونس لألوراق املالية ر يف بو 
استخدام حتليل االحندار اخلطي املتعدد وأظهرت نتائج  الدراسة عالقة موجبة وذات . مت 2010إىل  2007من 

يف حني أظهرت ، داللة إحصائية بني كل من إستقالل اجمللس، تراكم املهام، إستقالل ونشاط جلنة املراجعة واألداء
وهي نتائج املراجعة واألداء.  حجم جلنةو  نتائج الدراسة عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بني كل من تنوع اجمللس

 تدعم نظرييت الوكالة واإلشراف. 

 

 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38672/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38672/
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الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Ghaya Houda et Lambert Gilles, 2012) دراسة .13
(Caractéristiques de la diversité au sein des conseils d’administration et 

performance financière : une étude empirique sur les entreprises du CAC40) 
 Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA),  Faculté)منشور من قبل 

des sciences économiques et de Gestion, Université de Strasbourg,  France, 
p.p. 1- 31..) 

على دارة لس اإلة والدميغرافية جملذي الطبيعة املعرفيتنوع الخمتلف خصائص إىل إختبار أثر هتدف الدراسة 
 الدميوغرافيةيفرتض أن تتوىل اخلصائص ذات الطبيعة  .40األداء املايل للشركات الفرنسية الكبرية املشكلة ملؤشر 

للمديرين، بينما يفرتض أن تساهم اخلصائص ذات الطبيعة املعرفية يف دعم قدرة جملس  اإلنتهازياحلد من السلوك 
، وهبذا الفعل تكون خصائص التنوع مصدرا إضايف لألداء. مت قياس جياتاإلسرتاتيخمتلف ووضع  اإلدارة يف إعداد

غرايف و الصايف )الربح الصايف على رقم األعمال(. مت متثيل التنوع الدمي الربح األداء املايل ابستخدام نسبة هامش
يف جملس اإلدارة، بينما مت متثيل التنوع  نباألعضاء املستقلني واألعضاء األجاتواجد املرأة، التالية:  ابخلصائص

اخلربة الدولية، اإلسرتاتيجية والسياسية، األعضاء حاملي الشهادات  :التالية: األعضاء من ذوي ابخلصائصاملعريف 
املدارس الفرنسية الكبرية، حاملي الشهادات املدارس الفرنسية واألجنبية واألعضاء الباحثني. مت استخراج معطيات 

. مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي 2009اسة من التقارير املالية السنوية لشركات العينة الصادرة حلساب السنة الدر 
، حبيث أشارت النتائج إىل أن وجود األعضاء من ذوي الدميوغرايفاملتعدد وأظهرت نتائج الدراسة تفوق التنوع املعريف على التنوع 

الشهادات املدارس الفرنسية واألجنبية له أتثري إجيايب على األداء، يف عضاء من ذوي اخلربة الدولية واإلسرتاتيجية واأل
وهذه النتائج جاءت متفقة مع تطلعات حني وجود األعضاء املستقلني واألجانب له أتثري سليب على األداء. 

 املقاربة املعرفية حلوكمة الشركات.

الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Mohd Abdullah Jusoh et al., 2013) دراسة .14
(Managerial Ownership, Audit Quality and Firm Performance in 

Malaysian)  بدددددمنشور (International Journal of Arts and Commerce, Vol. 2, 

N°.10, p.p. 45-58.)  

يف عينة وأداء الشركة وجودة املراجعة اخلارجية من جهة العالقة بني امللكية اإلدارية يف هذه الدراسة  تحبث
مت قياس األداء مبؤشر توبني  .سوق األوراق املالية ملاليزاي من جهة أخرىمن الشركات املسامهة املدرجة يف 

(QTOBIN)  والعائد على األصول(ROA).  .مت مت استخدام حتليل اإلحندار املتعدد لتحليل العالقة املذكورة
وقاعدة املعطيات  (BMB : Bursa Malaysia)استخراج معطيات الدراسة من موقع بورصة ماليزاي لألوراق املالية 

(Osiris)  وأظهرت نتائج .مالحظة( 2190) 2009إىل  2007شركة خالل الفرتة من  730لعينة مكونة من 
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سلبا  لكية اإلدارية تؤثرألداء. وهذا يعين أن املاو لكية اإلدارية امل عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بني الدراسة
يف  ،يةابلتايل ال ميكن حل مشاكل الوكالة من خالل زايدة حصة امللكية اإلدار ، و على أداء الشركات يف ماليزاي

أن وهذا يعين  ،حني أظهرت نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني جودة املراجعة اخلارجية واألداء
 من تباين املعلومات بني املديرين واملسامهني.ساهم، كآلية خارجية، يف احلد راجعة اخلارجية تامل

 Managerial) الدراسة عبارة عن مقال بعنوان (Zunaidah Sulong et al., 2013) دراسة .15

Ownership, Leverage and Audit Quality Impact on Firm performance : 

Evidence from the Malaysian ACE Market)   بددددمنشور (Accounting & 

Taxation, Vol.5, N°.1, p.p. 59-70) 

 شركة مدرجة 82تبحث الدراسة يف العالقة بني امللكية اإلدارية، الديون وجودة املراجعة اخلارجية على أداء 
خالل  (ACE :Access, Certainly, Efficiency of Bursa Malaysia)يف بورصة ماليزاي لألوراق املالية 

مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد لتحليل العالقة  .شركة 122 من أصل 2009إىل  2006من املمتدة لفرتة ا
بني مزيج من آليات احلوكمة املتمثلة يف امللكية اإلدارية، الديون وجودة املراجعة اخلارجية )أتعاب املراجعة( واألداء 

وعلى عكس الفرضيات املقرتحة، وجدت هذه الدراسة أن جودة  ،(QTOBIN)مبؤشر توبني  قياسهالذي مت 
بينما مل تظهر نتائج الدراسة أي أتثري للملكية اإلدارية  أتثري سليب كبري على أداء الشركات اهلاملراجعة اخلارجية 

جودة املراجعة كل من ة بشأن أثر  وهذه النتائج جاءت غري متسقة مع نتائج الدراسة السابق ،والديون على األداء
 .، وقد يعود السبب إىل اختالف مؤشر األداء بني الدراستنيعلى األداءوامللكية اإلدارية اخلارجية 

الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Ya-Fang Wang & Yu-Ting Huang, 2014) دراسة .16
(How Do Auditors Increase Substantially Firm Value?)  بددددمنشور 
(International Journal of Economics and Finance, Vol. 6, N°.10, p.p. 76-82.) 

العالقة بني خمتلف شركات املراجعة وعمالئها من أجل حتديد اآلاثر املرتتبة على إختبار إىل لدراسة هتدف ا
تتكون عينة الدراسة من كل شركات . (QTOBIN)اليت مت قياسها مبؤشر توبني  قيمة الشركة حمل املراجعة

خالل  (Taiwan Stock Exchange, TSE)الصناعات اإللكرتونية املدرجة يف سوق األوراق املالية لطيوان 
تشري . مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد و 1081، حبيث بلغ عدد املالحظات 2010إىل  2002الفرتة من 

خاصة تلك اليت ليدها خربة يف  (Big 4)رية لكبا األربع لون شركات املراجعةنتائج الدراسة إىل أن العمالء يفض
أن عالقة الطويلة األجل بني العميل وشركة املراجعة  ،فرعيةعينة ضمن  ،جمال صناعة العميل. كما وجدت الدراسة

وأن هذه  ،حمل املراجعةعلى قيمة الشركة  إجياابمن األربعة الكبار اليت لديها خربة يف جمال صناعة العميل تنعكس 
 العالقة الطويلة األجل ال تؤثر على جودة املراجعة.       
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الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Afza Talat and Mian Sajid Nazir, 2014) دراسة .17
(Audit Quality and Firm Value: A Case of Pakistan)   بددددمنشور (Research 

Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, vol.7, N° 9, p.p. 

1803-1810.) 

خصائص جلنة . حبثت هذه الدراسة يف أثر خصائص جلنة املراجعة على األداء املايل للشركة يف ابكستان
املراجعة اليت مت حبثها يف هذه الدراسة، كمتغريات تفسريية، تتمثل يف حجم، استقالل جلنة املراجعة ونشاطها )عدد 
اإلجتماعات( خالل السنة كما أدرج الباحثان مع خصائص جلنة املراجعة جودة املراجعة اخلارجية. مت قياس 

. مشلت عينة الدراسة (QTOBIN)ونسبة توبني  (ROA)صول األداء، كمتغري اتبع، ابستخدام العائد على األ
. متتد فرتة الدراسة 2011يف  129من أصل  (KSE)شركة غري مالية مدرجة يف سوق كراتشي لألوراق املالية  124
مالحظة(. مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد لتحليل العالقة  992) 2011إىل  2004سنوات من  8على 

وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة املراجعة اخلارجية وحجم جلنة بني املتغريات التفسريية و املتغري التابع.  املفرتضة
املراجعة يؤثران أتثريا إجيابيا وقوي على األداء املايل بينما يبقى أتثري خاصية إستقالل جلنة املراجعة ونشاط هذه 

 األخرية ضئيال.

 Corporate)الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Sekhar Muni Amba, 2014) دراسة .18

governance and firm’s financial performance)  بددددمنشور (Journal of 

Academic and Business Ethics, p.p. 1-11  ) 

. املدرجة يف بورصة البحرين لشركاتلأثر متغريات حوكمة الشركات على األداء املايل الدراسة هذه ترب خت
حوكمة الشركات، كمتغريات تفسريية يف تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة، جلنة متغريات متثلت 

املؤسسني، نسبة اإلستدانة. أما متغري ستثمرين تركيز امللكية، املنسبة املديرين غري التنفيذيني، املراجعة، 
شركة  39مشلت عينة الدراسة . (ROA)ول األداء،كمتغري اتبع، فقد مت قياسه ابستعمال مؤشر العائد على األص

شركة. مت مجع املعلومات من دليل املستثمر الذي تنشره بورصة البحرين  49مدرجة يف بورصة البحرين من أصل 
. مت استخدام حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد لتحليل األثر املفرتض آلليات 2012إىل  2010خالل الفرتة من 

ت الدراسة إىل أن تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة، نسبة املديرين خلصاحلوكمة على األداء، و 
أتثري إجيايب  ماونسبة امللكية املؤسسية هل، ونسبة اإلستدانة هلا أتثري سليب على األداء، بينما جلنة املراجعة، املستقلني

 السياسات وصانعي الشركات حوكمةيف جمال  واملفكرين لمنظمنيإن هذه النتائج ينبغي أن ترتك ل. على األداء
 .املصلحة أصحاب جلميعتكون انفعة  فعالة ملتغريات حوكمة املثلى املستوايت من جمموعة حتديد
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الدراسة عبارة عن  (Okolie Augustine O. and Famous I. O. Izedonmi, 2014) دراسة .19
 The Impact of Audit Quality on the Share Prices of Quoted) مقال بعنوان

Companies in Nigeria)   بدددددمنشور (Research Journal of Finance and 

Accounting, Vol.5, N°.8, p.p. 150-166.) 

على أسعار األسهم  ثريت جلودة املراجعة اخلارجية أي عالقة أو أتكان  إذا ما ديدإىل حت الدراسة هذهدف هت
 NSE :Nigerian Stock)لألوراق املالية  نيجرياية مدرجة يف بورصة شرك 57يف السوق لعينة مكونة من 

Exchange ) مؤشرات قياس بديلة واملتمثلة  ابستخداممت قياس جودة املراجعة . 2011إىل  2006خالل الفرتة من
مت استخدام . حمل املراجعة عميلال وأمهيةمدة العالقة بني املراجع والعميل  ،راجعةامل أتعابراجعة، امل شركةيف حجم 

حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد إلختبار وحتليل العالقة بني مؤشرات القياس البديلة جلودة املراجعة كمتغريات تفسريية 
الدراسة عالقة  نتائج أظهرتكمتغري اتبع.   ( Market Price per Share, MPS) سوق األسهموأسعار 

على أن  تعطي دليالالنتيجة  هإن هذ .أسعار سوق األسهماب املراجعة و موجبة وذات داللة إحصائية بني أتع
 احلصولابلتايل و  احملتملةاألرابح بشأن السوق املايل للمستثمرين يف جودة املراجعة اخلارجية تعطي إشارة جيدة 

 .الشركة سوق أسهماجتاه أسعار  املستثمرينإجيابية من قبل  استجابةو  فعل ردود على

 The) الدراسة عبارة عن مقال بعنوان، (Amer Mohammad Jaser Qasim, 2014) دراسة .20

Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from the UAE) 

-European Journal of Business and Management, Vol.6, N° 22, p.p. 118) بددددمنشور 

124.) 

لشركات املدرجة يف بورصة أبو ظيب. لالعالقة بني حوكمة الشركات واألداء القوي اختبار تسعى الدراسة إىل 
والعائد  (QTOBIN)الذي مت قياسه مبؤشر توبني  أتثري إجيايب على األداءآلليات احلوكمة أن يكون تتوقع الدراسة و 

خالل الفرتة من ظيب الشركات املسامهة يف سوق أبو دليل . مت مجع بياانت الدراسة من (ROA)على األصول 
لكية املؤسسية، امل يف تغريات املستقلةتتمثل امل حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد.تستخدم الدراسة  .2011إىل  2007

الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية  وأظهرت نتائج .املراجعة، وجودة جملس اإلدارة، حجم الدولةملكية 
تؤكد هذه النتائج أثر ممارسة احلوكمة على أداء . راجعةابستثناء جودة امل، شركاتالبني املتغريات املستقلة وأداء 

قانون حلوكمة الشركات يف  اعتمدتالشركات يف اقتصادايت الدول الناشئة مثل اإلمارات العربية املتحدة اليت 
 .2010وألزمت به كل الشركات املدرجة يف السوق املايل مع بداية  2007
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الدراسة عبارة عن  (Musa Adeiza Farouk and Shehu Usman Hassan, 2014) دراسة .21
 Impact of Audit Quality and Financial Performance of Quoted)مقال بعنوان 

Cement Firms in Nigeria)  بددددمنشور (International Journal of Accounting and 

Taxation, Vol. 2, N°. 2, p.p. 01-22.) 

األسواق واحلفاظ على بيئة كفاءة عدم متاثل املعلومات أداة هامة للحد من كاملالية  تعمل مراجعة القوائم 
على األداء راجعة جودة املحتسني أداء الشركة، ومن هذا املنطلق صممت هذه الدراسة إلختبار أثر من مث املالية و 
مت قياس جودة املراجعة ابستخدام حجم شركة املراجعة من خالل اإلنتماء إىل  املدرجة يف نيجرياي. لشركاتلاملايل 

واستقالل املراجع من خالل مقارنة أتعاب املراجعة مبتوسط أتعاب املراجعة للقطاع  (Big 4)أحد األربع الكبار 
متوسط أتعاب املراجعة. إذا كانت أتعاب املراجعة أكرب من  (1)الذي تنتمي إليه الشركة، فيأخذ اإلستقالل القيمة 

اليت متثل ( 4)األربع اإلمسنت  ملنشورة لشركاتواحلساابت السنوية االتقارير مت احلصول على بياانت الدراسة من 
 حتليل البياانت واختبار الفرضيات املذكورةمن أجل املتعدد اخلطي  االحندارمتت اإلستعانة بتحليل عينة الدراسة. 

عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني مقاييس جودة النتائج وأظهرت . 2011إىل  2007خالل الفرتة من 
من حجم  أكرب أتثريإال أن، خاصية اإلستقالل هلا األداء املايل لشركات األمسنت املدرجة يف نيجرياي. املراجعة و 

 .(Net Profit Margin, NPM)األرابح الصافية هبامش الذي مت قياسه  على األداء املايلشركة املراجعة 

 corporate)الدراسة عبارة عن مقال بعنوان  (Shafie Mohamed Zabri et al., 2016)دراسة  .22

Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public 

Listed Companies in Malaysia)  بددددمنشور (Procedia Economics and Finance, vol. 35, 

p.p. 287–296) 

 MCCG : Malaysian)املاليزية حوكمة الشركات لوائح ممارسات العالقة بني ذه الدراسة على ركزت ه

Code of Corporate Governance)  لألوراق  شركة مسامهة مدرجة يف بورصة ماليزاي (100)وأداء أكرب مائة
بني حوكمة الشركات وأدائها املايل من خالل  مت اختبار العالقة املفرتضة. (BMB : Bursa Malaysia)املالية 

 حقوق املسامهنيالعائد على و  (ROA)العائد على األصول حجم واستقالل جملس اإلدارة، كمتغريات مستقلة، و 
(ROE)املدرجة يف بورصة ماليزاي لألوراق املالية. مت  100شركة من أصل  86مشلت عينة الدراسة  .، كمتغري اتبع

حندار اخلطي املتعدد لتحليل العالقة بني املتغريات التفسريية واملتغري التابع خالل فرتة الدراسة من استخدام حتليل اإل
جملس اإلدارة له أتثري سليب وضعيف على العائد على األصول وأتثري أن حجم ائج أظهرت النت. و 2012إىل  2008

ا مل تظهر نتائج الدراسة أية عالقة بني سليب وغري ذي داللة إحصائية على العائد على حقوق امللكية. بينم
 إستقالل جملس اإلدارة و األداء سواء من خالل العائد على األصول أو العائد على حقوق املسامهني. 
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 مسامهة الدراسة .9

جودة قدمت الدراسات السابقة دليال جتريبيا واضحا على أن آليات احلوكمة الداخلية واخلارجية تؤثر على 
وهذا ابلرغم من أن  ،الناشئة والنامية ،الدول املتقدمة اقتصادايتسواء يف أداء الشركات وتؤثر على رابح وإدارة األ

النتائج مل تكن دائما حامسة فيما خيص اجتاه العالقة بني آليات احلوكمة واألداء، حيث نسجل التضارب وعدم 
املسجل إىل اختالف وتعدد املؤشرات اإلتساق يف نتائج بعض الدراسات، وقد يعود التضارب وعدم اإلتساق 

 املستعملة لقياس األداء أو اختالف بيئة األعمال القانونية، اإلقتصادية واإلجتماعية اليت تنشط فيها الشركة.

حتاول هذه الدراسة أن تبحث يف أثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وجمموعة من آليات احلوكمة و 
املمتدة من  خالل الفرتة 40الداخلية على األداء املايل للشركات الفرنسية الكبرية غري املالية املشكلة ملؤشر كاك 

، تبحث هذه وعد جتانسها نوع مؤشرات األداء، وجتنبا للتضارب وعدم اإلتساق الذي خيلفه ت2014إىل  2010
وهو مؤشر يعكس تقييم ( QTOBIN)الدراسة يف األثر املذكور ابستخدام مؤشر واحد يتمثل يف مؤشر توبني 

السوق للشركة وابلتايل يبقى بعيدا عن إدارة األرابح اليت ميكن أن ميارسها املديرون على نتائج الشركة خدمة 
  الدراسات السابقة حني استخدمت املؤشرات احملاسبية التقليدية. جتاهلتهاألهداف خمتلفة واليت 

إن إختبار أثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل يقودان إىل 
 منة الفرنسية الكبرية تغين الشركعلى املديرين ليات احلوكمة الداخلية الرقابة اليت متارسها آمعرفة ما إذا كانت 

البحث عن مصدر خارجي، هو يف حد ذاته مكلف، من أجل تدعيم الرقابة اليت متارسها آليات احلوكمة الداخلية 
               .التعاقد مع أحد املراجعني الكبارونعين به 

 خطة وهيكل الدراسة .10

من أجل بلوغ وحتقيق الغرض من الدراسة سيعمد الطالب إىل تقسيمها إىل أربعة فصول. يتناول الفصل 
اإلطار الفكري األول التأصيل العلمي للمراجعة وجودة املراجعة اخلارجية يف مبحثني، يتعرض املبحث األول إىل 

هوم املراجعة، أمهية وأهداف املراجعة، أنواع من خالل التطرق إىل التطور التارخيي للمراجعة، مف والنظري للمراجعة
املراجعة وفروض ومعايري املراجعة بينما يتعرض املبحث الثاين إىل جودة املراجعة اخلارجية من خالل التطرق إىل 
مفهوم جودة املراجعة، جهود املنظمات الدولية يف تعزيز جودة املراجعة، أمهية وجود املراجعة، قياس جودة املراجعة 

 لعوامل املؤثرة يف جودة املراجعة. وا

ويتناول الفصل الثاين، يف مبحثني حوكمة الشركات ودورها يف تعزيز األداء، يتعرض املبحث األول إىل 
نشأهتا، مفهومها، خصائصها  -حوكمة الشركاتمن خالل التعرض إىل  اإلطار النظري العام حلوكمة الشركات
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مبادئها، أهدافها  -الشركات، األطراف املعنية حبوكمة الشركات، حوكمة الشركاتدوافع وأمهية حوكمة وأبعادها، 
مقارابت حوكمة الشركات ويتعرض املبحث الثاين آلليات حوكمة الشركات من خالل التطرق إىل وحمدداهتا و 

عالقة  اآلليات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات، الطلب على جودة املراجعة ضمن إطار حوكمة الشركة،
 مث التفاعل بني آليات احلوكمة.  التطبيق السليم للحوكمة ابألداء املايل للشركة

أهم مسات املراجعة القانونية وحوكمة الشركات حسب ما جاءت به أما الفصل الثالث فسيخصص إلبراز 
ل منهما يف الشركات كومظاهر  لوائح احلوكمة الفرنسية والقوانني الداعمة هلا، حيث سيتم تسليط الضوء على واقع 

املراجعة القانونية يف فرنسا  ومظاهر املدرجة يف السوق املايل الفرنسي وذلك من خالل مبحثني، يتناول األول واقع
 احلوكمة يف فرنسا.    ومظاهر بينما يقدم املبحث لثاين واقع

اهتا يف املبحث األول وسيشمل الفصل الرابع الدراسة التطبيقية اليت ستتطرق إىل طريقة الدراسة وإجراء
تم عرض جمتمع وعينة الدراسة وأدواهتا، مث التطرق لألدوات اإلحصائية املتبعة يف الدراسة، حتليل النتائج يحيث س

 الفرعية والرئيسية للدراسة يف املبحث الثاين. ياتواختبار الفرض

الفصول النظرية يليها اختبار ننهي هذه الدراسة خبامتة نربز من خالهلا خالصة أهم ما توصلنا إليه يف و 
املوضوع. وأنمل  يفالرئيسية املتبناة مث تقدمي نتائج وتوصيات الدراسة تتبع بتقدمي آفاق الدراسة  ياتصحة الفرض
 وأسهمنا ولو ابلقليل يف إثراء الدراسات العربية يف هكذا مواضيع.  ومعاجلته املوضوع اختيار يف وفقناأن نكون قد 
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  متهيد

ميكن اإلستغناء عنها  املراجعة عرب مراحل اترخيية حىت بلغت مبلغ آليات الرصد اخلارجية اليت ال تطورت
 .راج  الاانوياملحىت ابلنسبة للشركات غري امللزمة قانوان إبخضاع حساابهتا اخلتامية للفحص والتدقيق من قبل 

وكان هذا بفضل األطر النظرية والاانونية اليت اجتهدت املنظمات املهنية احمللية والدولية وحكومات الدول يف 
    رة اإلقتصادية إىل ذلك. وضعها وحتيينها كل ما دعت الضرو 

اخلارجية هذه املكانة ال لكوهنا ذات شرعية قانونية فاط بل بفضل جودة خدمتها  املراجعةوأصبحت حتتل 
اليت يسعى أصحاب املصاحل ابلشركة وعلى الفعالة و الرقابية  اليت ترقى هبا إىل مصف آليات حوكمة الشركات

 رأسهم املسامهون للطلب عليها حىت م  ارتفاع أتعاهبا ابملاارنة م  خدمات مراجعة خارجية ذات جودة أقل. 

بتاسيم هذا الفصل إىل  طالبعلى هذه املهنة املهمة يف جمتم  األعمال، سياوم ال وءضالتسليط ومن أجل 
بشيء من التفصيل اإلطار النظري والفكري للمراجعة بصفة عامة بينما يتناول  مبحثني، يتناول املبحث األول

العوامل وطرق قياسها فضال عن  جودة املراجعةتعريف نادم من خالله و املبحث الثاي جودة املراجعة اخلارجية 
يف  أصحاب املصاحلاملديرين و املؤثرة فيها ودورها يف معاجلة املشاكل اليت ميكن أن تنشأ يف إطار عالقة الوكالة بني 

  .الشركة
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 النظري للمراجعةالفكري و املبحث األول: اإلطار 

لاد كان من نتيجة الثورة الصناعية يف العامل الغريب ظهور املشاري  الصناعية الضخمة اليت حتتاج إىل رؤوس 
أموال كبرية تتجاوز بكثري مصادر التمويل العادية، األمر الذي ساهم يف إنشاء شركات املسامهة اليت إبمكاهنا 

اليت متيزت ابنفصال امللكية ا النوع من الشركات جتمي  رأس املال الذي حتتاجه من مصادر متنوعة. وبظهور هذ
يف كان ال بد من البحث، يف سوق العمل، عن رأس املال البشري الذي إبمكانه تسيري هذه املشاري  عن الارار  

ب تصرفاهتم مبا خيدم مصاحل أصحاب رأس املال يف يل منظومة رقابية تضطل  برقابة تصرفات املديرين وهتذظ
الرقابة اليت يعزز وجودها آليات الرقابة األخرى، جند املراجعة. وحىت يسلط  ت، ومن ضمن آلياالشركة املسامهة

، من خالل هذا املبحث، عرض الطالبالضوء على اإلطار النظري الذي يشرح تفاصيل هذه اآللية يارتح 
 العناصر اآلتية:

 .التطور التارخيي للمراجعة .1
 .مفهوم املراجعة .2
  .أمهية وأهداف املراجعة .3
 .أنواع املراجعة .4
 .فروض ومعايري املراجعة .5

 التطور التارخيي للمراجعة املطلب األول: 

خارجية قوية إذ كان املالك مالكا ومسريا يف نفس رقابة اجة إىل املؤسسات الفردية الصغرية حبمل تكن 
 نفصالوا الثامن عشر امليالديالكبرية يف عهد الثورة الصناعية يف الارن األموال ظهور شركات إال أنه م  الوقت. 
من كفاءات متخصصة ينبغي اقتناؤها من سوق املختلفة يف الشركات  وظائفالطلبه تملا تاإلدارة عن امللكية 
كان ال بد للمسامهني أصحاب رؤوس األموال من البحث عن كفاءات أخرى مستالة وحمايدة وحمرتفة   ،العمل

ابألدلة وقرائن اإلثبات، عن مدى شرعية وصدق احلساابت  امدعم احمايد رأايئهم إعطاتوظف حلساهبم من أجل 
من خالل هذا املطلب أن  طالبوسيحاول ال ،1اليت تاوم إبعدادها إدارة الشركة الوكيل األول عن املسامهني

 يستعرض أهم املراحل التارخيية اليت مرت هبا املراجعة ليستار هبا احلال على ما هي عليه اليوم.  

 

 
                                                             

 .4 -3، ص.ص. 2003ة إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، يبوتني حممد، املراجعة ومراقبة احلساابت من النظر  1
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 (م 1840املرحلة قبل ) األوىل للمراجعة تالبداايأوال: 

ما يثبت مت العثور على وم  هذا  ،مل تكن البداايت األوىل للتطور التارخيي للمراجعة موثاة بشكل جيد
كانت موجودة يف (ancient checking activities) قدميةرقابية يف شكل أنشطة البداايت األوىل للمراجعة 

 حدثت وزارة عندما أ   ،جنلرتاإلمماثلة أيضا يف اخلزانة الادمية كما وجدت أنشطة مصر واليوانن.  الصني و حضارات 
أعوان خمتصني يف الرقابة أوكلت إليهم مهمة تعيني واليت قامت ب، (1135-1100) األول اخلزانة يف عهد هنري

عن  مسئوالالذي كان  الشخص، ومسي بشكل صحيححماسبتها  تمتونفاات الدولة من أن عائدات التأكد 
  ،التالعب واإلحتيالمن  أعمال هو . كان اهلدف من هذا الفحص (Auditor) حلساابت ابسمفحص واختبار ا

 راجعنيميستخدمون والبندقية  جنوهفلورنسا، الادمية، حيث كان جتار  ايف إيطاليللرقابة أنشطة  وجدتكما 
استادمتها السفن الشراعية عند عودهتا من العامل الادمي ومن هنا التحاق من الثروات اليت يف عملية  مملساعدهت

 . 1يتبني أن املراجعة خالل هذه الفرتة كانت مشغولة ابكتشاف التزوير

هذا، وكان املصريون الادامى يعينون شخصني لتسجيل األموال األمريية الواردة، وياوم شخص آخر بعملية 
 النفاات مجي  مراقبة عنكان املصريون األوائل مسؤولون ف ،2تسجيل املراجعة ملا قام به هؤالء األشخاص من

،كانت جلنة أرسطو وقت يفو  .3سنة قبل اليوم آالف ثالثة، ويعود هذا إىل فرعونعنها لل وتاريرالعامة  واإليرادات
لس الذي ياوم اجمل إىل نتائجها ترف مث  الاضاة مجي  حساابتراجعة مب، تاوم أثينا مدينة يف "logistesحكماء "
قام من جهتهم  .5كما كان يتم أيضًا فحص حساابت املوظفني احلكوميني  ،4يف نتائج التارير النهائيابلفصل 

ما كانت ، ك6الرومان بوض  نظام يفصل بني الشخص املسؤول عن املصروفات والشخص املسؤول عن املابوضات
احلاكم ومستشاريه للوقوف على  مسمعتتلى على  انية،، يف عهد اإلمرباطورية الرومبياانت السجالت احملاسبية

ممتلكاته وملن  واكتشاف التالعب الذي قد حيدث من قبل الايمني على املمتلكات وحفظة السجالت، كما كان 
" Auditكلمة املراجعة "ومن هنا اشتات   .7راجعةالرومان ياارنون اإلنفاق م  تفويض الدف  كأحد إجراءات امل

ألول مرة يف مدينة  استعملتقد  توكان Ecouter»8»" ومعناها يستم  Audireالالتينية "من الكلمة 

                                                             
1 Lee Teck-Heang and Azham Md. Ali, The evolution of auditing: An analysis of the historical development, 
Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 4, N° 12, Serial N° 43, 2008, p.p. 2-3. 

حالة اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  -ماارنة دراسة -عمر حمي الدين حممود، مراجعة احلساابت بني املعايري العامة واملعايري الدولية 2
 .4-3، ص.ص. 2008التسيري، املركز اجلامعي املدية، اجلزائر، 

3 Khelassi Rédha, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition Berti, Alger, 2013, p. 45. 
4 Ibid, p. 46. 

اتريخ  ،http://www.giem.info: 2014جملة اإلقتصاد اإلسالمي العاملية يف أكتوبر ، ماال منشور على موق  1منظور إقتصادي سياسي، ص.  -التطور التارخيي للتدقيقالدوري عمر علي كامل،  5
 .28/10/2014اإلطالع: 

 .4-3سبق ذكره، ص.ص. عمر حمي الدين حممود، مرج   6
  .1الدوري عمر علي كامل، مرج  سبق ذكر، ص.  7

8 Bertin Elisabeth et al, Manuel de Comptabilité & Audit, édition Berti, Alger, 2013, p. 526. 

http://www.giem.info./
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 نيسؤولامللنتائج أداء  التصريح العلين املراجعة الذي كان شائعا يف ذلك الوقت، كما أسلفنا، هونوع  ألن 1روما
 .2عن أي خلل ميس احلساابت األفراد مسؤوليةهبدف حتديد حلساابت املصاريف  اإلنتااديتاييم الو  ينيكوماحل

يف بداايهتا تتم عن  املراجعة كانتملية إىل أن ع 2004يف  شرف عبد احلليم حممود كراجهيشري أويف هذا السياق 
صحة البياانت احملاسبية اخلاصة ابألنشطة احلكومية مث  إلثباتإىل ما أجري من قيود املراج  طريق استماع 

العام واخلاص، ونظرا لألمهية اليت كانت حتظى هبا  نياتسعت بعد ذلك لتشمل املشروعات املختلفة يف الاطاع
. مث استغرق 3هاتربير  تعذر عليهقيودا غري سليمة و  املراج جزاًء ملن يكتشف له  كانت  عاوبة اجللداملراجعة فإن 

إبنشاء هيئة 4*شارملانحيث قام  ،األمر ثالثة قرون بعد ميالد املسيح لظهور األسالف األوائل للمراجعني احلاليني
األموال، وتستعلم عن جودة اإلدارة قبل أن ترف   ختالسا انتهاكات يف ابلتحايقتضطل  5**"مبعوثي السيد"

ــ). هذا، حىت 64اإلمرباطورتاريرها إىل  ــ ( اليت وضعها املالك "شارملان" يف أورواب missi dominiciوإن اعتربت الـ
فاملراجعة مل تبدأ ابإلنتشار والظهور  ،بعيدة عن التوصيف احلايل للمراجعني باىبداية للمراجعة، غري أن ممارساهتا ت

7احملاسبة احلديثة وانتشاريف أورواب إال م  ظهور 
5                 . 

كما أن مؤرخي أدبيات احملاسبة حيددون ظهور املراجعة واستعماهلا كوسيلة رقابية مستالة عن احملاسبة يف 
وذلك يف  (les rites de la dynastie du Zhon)الصني من خالل خمطوط لطاوس الساللة احلاكمة "ْزه ون" 

 Zeng" الساب  امليالدي، زانك بوكيان ونظرا لاوة هذا النص فاد أهلم، يف الارن ،الارن الثالث قبل امليالد
Bouquian "6من أجل وصف السري اجليد للمراجعة. 

 

 

                                                             
1  Khelassi Rédha, Op. Cit, p. 46. 
2 Enofe Austine O. et al., Audit Reasonableness Expectation Gap: User’s Perception in Nigeria, International 
Journal of Business and Social Research, Vol. 3, N° 3, 2013, p. 156. 

دراسة ميدانية، أطروحة دكتوراه  -لتزام هباكراجه أشرف عبد احلليم حممود، مدى تايد مدقاي احلساابت اخلارجيني باواعد السلوك املهين يف األردن والوسائل اليت تشجعهم على اإل  3
 .24 .، ص2004، األردن، عمانجامعة عمان العربية للدراسات العليا،  ،غري منشورة، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا

حاكم إمرباطوريتهم بني  الفرجنة( هو ملك 814 -742)عاش  قارلة( ومساه العرب Karl der Große: ابألملانية) كارل الكبري( أو Charlemagne: ابلفرنسية) شارملان *
الاصري )حكم  بيبني . ويعتربالكارولينجيني من ساللة الثالث بيبان  (. اإلبن األكرب للملك814 -800بني عامي ) اإلمرباطورية الرومانية املادسة( وإمرباطور 800 -768عامي )
 «.إمرباطور روماي مادس»( أعظم ملوكها. وهو أول 814إىل عام  768( مؤسس حكم أسرة الكارولنجيني يف حني يعترب ابنه شارملان )حكم من عام 768إىل عام  751من عام 

 missus( مج  )missi dominiciابلالتينية )و  les envoyés du seigneur:ابلفرنسية« مبعوثي السيد»كانت كل اإلدارات احمللية خاضعة لسلطان   **
dominiciالل النفوذ، ويتلاون الشكاوي، ( الذين كان يرسلهم شارملان حيملون رغباته للموظفني احملليني، ويطلعون على أعماهلم، وأحكامهم، وحساابهتم، ومينعون احملاابة، واستغ

 إلستبداد، ويرفعوا إىل امللك تاريرا أبحوال مملكته. ويردون املظامل، وحيمون "الكنيسة، والفاراء، والذين حتت الوصاية، والشعب أمج " من سوء استعمال السلطة أو ا
46 Khelassi Rédha, Op. Cit, p. 46. 
57 Loyer Pierre, l'indépendance des auditeurs financiers: une approche des facteurs déterminants, thèse de doctorat 
non publiée, Institut d'administration des entreprises, université des sciences et technologies de Lille 1, 2006, p. 14. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ما أصبح قنن بواسطته  املكي اأمر ، 1319يف عام 1*(Philippe le Long)لك املأصدر  يف فرنساو 
امللوك  ساهمويف إجنلرتا  .21التسلسل اهلرميوظيفة املراجعة على قمة تصنيف  حيث كانتاحملاسبة، مبجلس يعرف 

والباروانت والكنائس يف تطوير احملاسبة واملراجعة من خالل تدابري عينوا من خالهلا مراجعني، األمر الذي قام به 
13424وقام به ابروانت اإلجنليز يف 3**(إدوارد األول) امللك

2.  

وجود وأمهية ال ميكن جتاوزها، إذ كان موسم احلج موعداً  مراجعةويف عصر اخلالفة اإلسالمية كان لل
 راجعنيفياوم الوالة والعمال بعرض حساابهتم عن العام املنصرم، وحيضر كل من أصحاب املظامل وامل مراجعة،لل

 23 -ه.ق 40) . ويعود الفضل ألمري املؤمنني اخلليفة الثاي عمر بن اخلطاباخلالفة اإلسالميةاملنتشرين يف أحناء 
ديوان "هللا عنه يف تدوين عمليات بيت املال، ولعل أهم الدواوين املعنية ابلرقابة يف العصر اإلسالمي هو  رضي (ه

أجهزة  ؤديهاعمال تألذ كان هذا الديوان ياوم أبعمال شبيهة إ، ***5الذي أنشأه اخلليفة العباسي املهدي "األزّمة
  .63اليت كانت هتتم ابلنواحي املالية للدولة "احلسبة" الوقت الراهن، كما أنشئت والية يفالرقابة احلكومية 

فحص ومراقبة كل  على ةماتصر املراجعة  تكان  ،1840 عام قبل ما فرتةوأخريا ميكن الاول أنه خالل ال
كما أن مفهوم ،راجعةامل عملية من  يكن جزءمل العينات أخذ أو ختباراتاإل مفهومكما أن   صفاة بشكل مفصل.

فإن اهلدف من  1939يف  Fitzpatrick الرقابة الداخلية مل يكن معروفا فضال عن أن يكون موجودا. وحسب
 .   74املراجعة يف بدايتها األوىل كان هو التحاق من نزاهة وصدق األشخاص املكلفني ابملسؤوليات املالية

  للمراجعة دثةةاحل تالبدااياثنيا: 

 هذه الفرتة إىل أربعة مراحل على النحو اآليت: سيجري تاسيم

 م 1920م إىل  1840املرحلة األوىل: من  -
 م 1960م إىل  1920املرحلة الثانية: من  -
 م 1990م إىل  1960املرحلة الثالثة: من  -

                                                             
لويس العاشر. شارك فيليب اخلامس  . هو ابن فيليب الراب  وأخو1322 يناير 3إىل  1316 نوفمرب 20" الذي حكم فرنسا من Philippe V le Longهو فيلب اخلامس "*

وتوحيد األوزان واملااييس وترسيخ عملة واحدة. مسي "ابلطويل"  للماليةيف عدة إصالحات داخلية هتدف إىل حتسني إدارة اململكة، ومشلت هذه اإلصالحات إنشاء ديوان مستال 
 (.Longchampبــباريس ) 1322يناير  3و تويف  1292/1293بسبب حجمه الكبري، ولد حوايل 

12Obert Robert et Mairesse Marie-Pierre, Comptabilité et Audit : Manuel et Application, DUNOD, 2ème édition, 
Paris, 2009, p. 402. 
**3Édouard Ier (1239-1307), roi d'Angleterre (1272-1307). 
24Loyer Pierre, Op. Cit, p.p. 15-16. 

  هــ. 169 -هــ 158جعفر املنصور اخلليفة العباسي الثاي. حكم من  أيبهو أبو عبد هللا حممد املهدي اخلليفة العباسي الثالث، إبن 5***
 .2مرج  سبق ذكر، ص. كامل، الدوري عمر علي   63

47Lee Teck-Heang and Azham Md. Ali, Op. Cit, p. 3. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1316
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1322


  لمراجعة وجودة املراجعةلمراجعة وجودة املراجعةالتأصيل العلمي لالتأصيل العلمي ل________________________________الفصل األول___________الفصل األول___________

- 7- 
 

 م إىل اليوم. 1990املرحلة الرابعة: من  -
 

 م 1920م إىل  1840املرحلة األوىل: من  .1

م  بداية من قبل خبري خارجي مستال إال مراجعة التجارية على تادمي حساابهتا للالشركات ر عادة مل جت
 1867جويلية من عام  24ففي فرنسا نص الاانون الصادر يف  س  عشر امليالدي.االارن التاملنتصف الثاي من 

جمموعة حمافظني، اخلاص ابلشركات التجارية على ضرورة أن تعني اجلمعية العامة للمسامهني  حمافظ حساابت أو 
ملدة سنة واحدة، يوكل إليهم مهمة مراجعة ومراقبة احلساابت اخلتامية وتادمي تارير عن ذلك يف اتريخ انعااد 

  .1اجلمعية العامة

بضرورة تعيني حمافظي احلساابت للتحاق من  1844 يف سامهةامل شركات قانونويف اململكة املتحدة قضى 
صحة حساابت الشركة. وم  هذا فإن تادمي امليزانية للمسامهني م  ضرورة إخضاع هذه األخرية للمراجعة الاانونية 

 الذي Gladstone*2 الصادر يف عهد 1862مبوجب قانون الشركات لعام  9081مل يصبح إلزاميا إال يف عام 
الشركة من قبل واحد أو أكثر من محلة األسهم من غري املوظفني يف مراجعة تم تأبن  ىوقض 184432ألغى قانون 

وقد واجه هذا الاانون انتاادات عديدة ألن  .يتم اختيارهم من قبل ابقي محلة األسهم كممثلني هلم ،الشركة
من كانوا نا املعاصرة كوهنم  هنا ليس لديهم سوى استااللية ضئيلة أو تكاد تكون معدومة وفاًا ملفاهيم راجعنيامل

 .34ضمن املسامهني

أن البداية احلاياية يف حركة التطور العلمي يف جمال املراجعة كانت عندما ظهرت أول الكتاابت  ،والواق 
والذي احتوى على ست  1869الصادر يف  Mettenheimer, H. J "**5.، ومتثل ذلك يف كتيب "الدالة عليه
( صفحة تناولت يف معظمها اقرتاحات خاصة ابكتشاف ومن  الغش واألخطاء، غري أنه م  بداية 16عشرة )

الارن العشرين حتول إهتمام املراجعة من جمرد من  واكتشاف الغش واألخطاء إىل دراسة احلالة املالية الفعلية 
الصادر  ".Montgomery, Robert H"واملادرة الكسبية للشركات، وقد عكست الطبعة األوىل من كتاب 

                                                             
1 Obert Robert, Mairesse Marie-Pierre, Op. Cit, p. 400. 

 9إىل  1880أبريل  23ومن  1874فرباير  17إىل  1868ديسمرب  3( الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا  أرب  مرات: من William Ewart Gladstoneهو )*2
 .  1894مارس  2إىل  1892أوت  15ومن  1886جويلية  20إىل  1886فرباير  1ومن  1885جوان 

23 Lee Teck-Heang and Azham Md. Ali, Op. Cit, p. 3. 
 .2مرج  سبق ذكره، ص. الدوري عمر علي كامل،  34
 "  Auditor’s Guide: being a complete guide of bookkeeper’s frauds" الكتيب بعنوان 5**
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 .John H. ويذكر 1( هذا التحول بشكل كبريAuditing Theory and Practiceعنوان )حتت  1912يف 
Myers  2كانت حسب الرتتيب اآليت  1905يف  أن أهداف عملية املراجعة 1985يف : 

 الكشف عن الغش؛ -
 الكشف عن األخطاء املادية؛ -
 الكشف عن األخطاء يف املبادئ احملاسبية.   -

له عن املراجعة بعنوان "الدليل  يف كتاب "Lawrence R. Dicksee"هذه األهداف كان قد أوردها 
 .1892العملي ملراجعي احلساابت" صدر يف عام 

كما أن إجراءات املراجعة عرب تلك السنوات قد تطورت هي األخرى من استعراض شامل لكل الصفاات 
واملعامالت املالية للشركة إىل إتباع أسلوب الفحص اإلختباري والذي ياوم على أساس العينات، وأرست هذه 

 1910جعة الذي بدأ العمل به يف احلاياة بداايت وض  وتاييم نظام الرقابة الداخلية وضرورة إعداد برامج املرا
إرشاد املراج  يف فحصه جملموعة السجالت والدفاتر بطرياة تضمن له أن كل الارائن املطلوبة قد مت هبدف 

     . 3احلصول عليها، وأنه ليس هناك ازدواج وتكرار يف اجلهد املبذول

م 1920م إىل  1840املمتدة من   ومما سبق ميكن أن نؤكد على أن الدور املنوط ابملراجعني خالل الفرتة
عدم قدرة( الشركة عل الوفاء بديوهنا من خالل ميزانية هذه أو متثل يف الكشف عن الغش والتصوير السليم لادرة )

 .4األخرية

 م 1960م إىل  1920املرحلة الةانية: من  .2

م يف حتول تطور املراجعة من اململكة  1960إىل  1920تسبب منو اإلقتصاد األمريكي خالل الفرتة من 
شهدت هذه الفرتة نشاط مراجعني قانونيني بريطانيني هاجروا إىل حيث  5املتحدة إىل الوالايت املتحدة األمريكية

حجم  عا ارتفوم   .6الوالايت املتحدة األمريكية ملراجعة الشركات األمريكية كانت تبي  األوراق املالية يف لندن

                                                             
للعلوم اإلقتصادية  جامعة دمشقة خليل عطا هللا، العوامل املؤثرة يف التخطيط لعملية التدقيق يف املكاتب األردنية يف ضوء معيار األمهية النسبية: دراسة ميدانية، جمل 1

 .26، ص. 2000سوراي، دمشق، ، 2، العدد 16 داجملل  ،والاانونية
2 Myers John H., Auditing Methods As Described By Montgomery And His Successors, The Accounting 
Historians Journal, Vol. 12, N° 1, 1985, p. 54.   

 .27 -26.ص. صمرج  سبق ذكره، خليل عطا هللا،  3
4 Lee Teck-Heang et Azham Md. Ali, Op. Cit, p. 3. 
5 Idem. 
6  Watts Ross L. and Zimmerman Jerold L., Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some 
Evidence, Journal of Law and Economics, Vol. 26, N° 3, 1983, p. 629. 
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بصورة متسارعة، ومنو أسواق الايم املناولة ومنح الاروض من قبل مؤسسات اإلئتمان، اإلستثمار يف الشركات 
أصبح الفصل بني ملكية وإدارة الشركة أكثر وضوحا، ومن أجل ضمان تدفق األموال من قبل املستثمرين جتاه 

ع الفاعلني يف األسواق املالية أن الاوائم الشركات وضمان السري احلسن لألسواق املالية، كان من الضروري إقنا 
األساسية للمراجعني  وظيفةوهذا من خالل ال ،املالية للشركات تعطي صورة حاياية عن املركز املايل للشركة وأدائها

للمسامهني. ومن هنا حتاق،  الشركات مديريالاوائم املالية اليت يتم إعدادها من قبل  صداقيةاليت حتولت إىل توفري م
يف هذه املرحلة، إمجاع عام على أن اهلدف األول للمراجعة الذي يتادم كل األهداف األخرى هو تعزيز مصداقية 
املعلومة املالية املنشورة بدال من إكتشاف الغش والتالعبات. إن هذا التغري يف ترتيب األهداف كان واضحا يف 

 Auditing)عن املراجعة  1912ام لع ".Robert, H" و  "Montgomery"الطبعات املتتالية لكتاب
Theory and Practice )1خالل هذه الفرتة. 

ليغطي حساب  راج م وّسعت من نطاق تارير امل1948م و1929كما صدرت قوانني أخرى يف العامني 
ومما سبق  .2من متطلبات اإلفصاح عن األرابح واخلسائر وّسعتاألرابح واخلسائر فضاًل عن قائمة امليزانية كما 

نلحظ التحول الكبري الذي شهدته وظيفة املراجعة من وظيفة إلكتشاف التزوير حنوى وظيفة تضطل  بتاييم حاياة 
 ونزاهة الاوائم املالية للشركات.

  (concept of materiality) مفهوم األمهية النسبيةوألول مرة خالل هذه املرحلة مت استخدام كما 
نتيجة لضخامة الصفاات اليت كانت جتريها  يف املراجعة (sampling technique)إختبار العينات  ةوتاني

الشركات الكبرية العاملة على نطاق واس . ومن أجل تسهيل إستعمال هذه الطرياة البحثية اجلديدة كان من 
  .3الضروري على املراجعني اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية للشركات

  (Mckesson and Robbins & Royal Mail :)قضييت كما شهدت هذه الفرتة بعض األحداث
الصادر عن جلنة  1934كانت وراء إلزام الشركات املدرجة مبراجعة حساب األرابح واخلسائر مباتضى قانون 

، م  أن 4يف اململكة املتحدة 1948وقانون الشركات لعام ( ابلوالايت املتحدة األمريكية SECاألوراق املالية )
 (NYSE)لألوراق املالية  نيويورك بورصةاملدرجة يف  الشركات من %82أن يؤكد  1926لعام  Benstonتارير 
 . 19265 ن قبل مراجعني مهنيني يف عامختض  بياانهتا املالية للفحص والتدقيق مكانت 

                                                             
1 Lee Teck-Heang and Azham Md. Ali, Op. Cit, p.p. 3- 4 

 .2، ص. الدوري عمر علي كامل، مرج  سبق ذكره 2
3 Lee Teck-Heang and Azham Md. Ali, Op. Cit, p.p. 3- 4 
4 Idem. 
5 Watts Ross L. and Zimmerman Jerold L., Op. Cit, p. 629. 
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 ميكن إبراز  حبيث الفرتة يف تطوير املراجعةتلك  يفالسائد قتصادي اإلوإمجاال، فاد ساهم الوض  
 :فيما يلي الرئيسية خالل هذه الفرتة هاخصائص

 استخدام تانيات إختبار العينات؛عتماد على الرقابة الداخلية للشركة و اإل -
 مج  أدلة املراجعة من املصادر الداخلية واخلارجية للشركة؛ -
 والتحول من اكتشاف الغش إىل صحة ونزاهة احلساابت. -

 م 1990م إىل  1960املرحلة الةالةة: من . 3

ابلتطور التكنولوجي متيزت هذه الفرتة و . 1990إىل  1960الفرتة من قتصاد العاملي يف النمو يف استمر اإل
دورا هاما يف تعزيز مصداقية املعلومات املالية  1970يف وأدى املراجعون الشركات. اهلام وكرب حجم وتعايد 

احلساابت افظي حمماارابت كان هناك تعديل يف   1980عام ال أوائليف و  األسواق املالية.تعزيز عمليات ابلتايل و 
هم على تاليص عمليف  راجعونبدأ املعليه عملية مكلفة و هي تاييم نظم الرقابة الداخلية عندما أتكد لديهم أن 

وامتدادا  ،(analytical procedures) زايدة استخدام اإلجراءات التحليليةوتعويض ذلك ب الرقابة الداخلية نظم
 risk-based) على أساس املخاطرراجعة ملتبلور ما أصبح يعرف اب ،1980خالل منتصف  ،لعديهلذا الت

auditing) . كثر ابلرتكيز على املناطق األ على أساسها مااربة ياوم املراج  يعلى أساس املخاطر هإن املراجعة
يل من لعملحلصول على فهم شامل ينبغي على املراج  ا استعمال هذه املااربةاعتماد ومن أجل خطاء. لألعرضة 

وطبيعة الصناعة واألنشطة لدى العميل.   واإلجراءات املختلفة املعتمدة سياساتحيث: التنظيم، تركيبة املوظفني، ال
ومن مث  ملعاجلة البياانت املالية وغريهااإلعالم اآليل أنظمة كما شهدت معظم الشركات يف هذه الفرتة إدخال 

ون على أجهزة اإلعالم ملراجعأعتمد ا، وعلى نفس املنوالالتشغيلية واإلدارية. املسارات  رصد ومراقبة العديد من
أحدث املراجعون، ما أصبح يعرف ، مراجعة الاوائم املاليةابإلضافة إىل راجعة. و جراءات املإل تسهيالاآليل 
  .1واليت برزت خالل هذه الفرتة كهدف مراجعة اثنوي ليعملستشارية لاإلدمات ابخل

 م إىل اليوم. 1990املرحلة الرابعة: من  .4

بسبب النمو اإلقتصادي العاملي املتسارع،  1990غريات مهمة وسريعة منذ سنوات مهنة املراجعة ت عرفت
فإن املراجعة احلالية وضعت  2005وآخرون يف  Porterحسب ، فحيث تعدت املراجعة ساف الاوائم املالية

 أنيرون  "التجارية املخاطرمااربة " إن دعاةماارابت جديدة تعتمد على منظور "املخاطر التجارية" لعمالئها. 
 عالوةو  ،على احملتوى املعلومايت للاوائم املالية نهايةال يف تؤثر سوفف رقابة،تكن حمل  مل إن خاطر،هذا النوع من امل

                                                             
1 Lee Teck-Heang and Azham Md. Ali, Op. Cit, p.p. 4- 5. 



  لمراجعة وجودة املراجعةلمراجعة وجودة املراجعةالتأصيل العلمي لالتأصيل العلمي ل________________________________الفصل األول___________الفصل األول___________

- 11- 
 

 أفضل وض  يف يكونس راج امل فإن ،الشركة يفالتجارية املخاطر  من كاملة  موعةالفهم جملومن خالل  ذلك، على
 .املناسب الوقت يف املراجعة ملهنة واملالئمة األمهية ذات املسائل لتحديد

 املسؤولية من املزيد، 1990سنوات  أوائل منذعاتاها،  على أخذتقد  املراجعة هنةنت ماوإذا كهذا، 
يف الوقت احلايل يباى  النهائي هاهدف، إال أن ستمراراإل على املؤسسة قدرة وتاييم حتيالاإل عن واإلبالغ لكشفل

 .1السنوية هاتاارير من خالل  اإلدارة تادمها اليت املالية وغري املالية املعلومات على املصداقيةاملزيد من  إضفاء هو

يف إضفاء الثاة على الاوائم املالية املتمثلة الوظيفة التاليدية ملراجعة احلساابت ميكن الاول أن يف األخري، و 
مل تتأثر م  مرور الوقت، على الرغم من التطور امللحوظ الذي شهدته طبيعة إجراءات املراجعة يف دول العامل، بداية 

اختبار كل ما تتضمنه السجالت وهتتم بفحص و  ادم مبفهومها الشاملمن جيلها األول، حينما كانت املراجعة ت  
أساليب العينات  والاوائم املالية من عمليات وأرصدة، مث يف جيلها الثاي، والذي مت خالله اإلعتماد على استخدام

اإلحصائية واملراجعة التحليلية يف ختفيض نطاق وعمق إجراءات املراجعة بسبب كرب حجم الشركات املواكب للثورة 
لثالث من املراجعات والذي واكبه ظهور وتطور منظور املراجعة املستند إىل مدى سالمة النظم الصناعية، مث اجليل ا

احملاسبية والرقابية، مدعما مبنظور املراجعة املستند إىل تاييم وحتليل املخاطر، ومتييز مكوانهتا كأساس لتربير ختفيض 
ب ، والذي يتم من خالله اإلعتماد على إبراز نطاق وعمق إجراءات املراجعة األساسية، وأخريا ظهور اجليل الرا

         .    2الايمة املضافة خلدمة مراجعة احلساابت

 املراجعةمهنة ر ثيف تطو  واحلكومات املنظماتاثلةا: إسهامات 

حيث أتسست كلية  1581عام  فينيسيايف  مراجعة احلساابتظهرت أول منظمة مهنية يف جمال 
(Roxonati وكانت هذه )متحان اخلاص ابملهنة ابإلضافة إىل ست سنوات تدريبية الكلية تتطلب النجاح يف اإل

أصبحت عضوية هذه الكلية شرطًا من شروط ممارسة  1669ليصبح الشخص خبريًا يف مهنة احملاسبة، ويف عام 
هرت املهنة يف بريطانيا الثانية بعد إيطاليا يف تنظيم املهنة، حيث ظالدولة وكانت بريطانيا  .مراجعة احلساابتمهنة 

. 1854ت مجعية احملاسبني الاانونيني أبدنربة عام ئوقد أصبحت مهنة مستالة فيها عندما أنش 1773حوايل عام 
هبدف محاية  مراجعة احلساابتوالذي نص على وجوب  1862وكان لصدور قانون الشركات الربيطاي عام 

الوالايت مث  1881احلساابت وانتشارها. وتبعتها فرنسا عام جعة مراهتمام مبهنة املستثمرين، أن ساهم بزايدة اإل

                                                             
1 Ibid., p.p. 5- 7. 

اإلقتصاد لسعودية: دراسة ميدانية، جملة العناري حسام عبد احملسن وسارة عبد هللا بكر، الايمة املضافة ملراجعة احلساابت ومعوقات تادميها والطلب عليها يف اململكة العربية ا 2
 .111-110 .ص.، ص2006السعودية، ، العدد األول، جدة، 22جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد واإلدارة، 
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، 1911وفنلندا عام  1904واسرتاليا عام  1902وكندا عام  1896وأملانيا عام  1882املتحدة األمريكية عام 
 .1مراجعةوتتابعت بعد ذلك معظم دول العامل حىت ال يكاد خيلو بلد يف العامل اليوم من تنظيم ملهنة 

احلساابت مراجعة وكان جلمهورية مصر العربية السبق على املستوى العريب يف هذا اجملال، إذ كانت مهنة 
( الذي نظم ممارسة املهنة. وقد أنشئت مجعية 1حيث صدر الاانون رقم ) 1909متارس دون تنظيم لغاية عام 

. ويف العراق 1955( عام 394نون رقم )، مث حتولت إىل ناابة مبوجب قا1946احملاسبني واملراجعني املصرية عام 
وكانت مستمدة من قانون الشركات الربيطاي إىل  1919احلساابت عام  مراجعةصدرت التشريعات املنظمة ملهنة 

هبا. ويف الكويت  اخاص احلساابت قانوان مراجعةوأصبح ملهنة  1958أن استبدل باانون الشركات العراقي عام 
الذي نظم مهنة  (6)صدر الاانون رقم  1962، ويف عام 1960( لسنة 15صدر قانون الشركات الكوييت رقم )

 .2احلساابت مراجعة

احلساابت متادمة يف بريطانيا عنها يف فرنسا فإننا نالحظ أثر ذلك على تطور  مراجعةوملا كانت مهنة 
هنة يف الدول العربية اليت اتبعت النهج الربيطاي قد تطورت أكثر منها يف املهنة يف الدول العربية، فنجد أن امل

 يكن للمهنة األمهية واملكانة اليت كانت عليها يف مل الدول العربية اليت اتبعت النهج الفرنسي، ففي سوراي ولبنان
وقد صدر قانون  .لك الوقتالدول اليت كانت خاضعة للنفوذ الربيطاي، حيث مل تكن املهنة متطورة يف فرنسا يف ذ

وكان قانون التجارة السوري متميزًا عن اللبناي يف   1949وقانون التجارة السوري عام  1943التجارة اللبناي عام 
حاوقه وواجباته واشرتط عليه أن يكون مرخًصا، وم  ذلك مل يصدر الاانون املنظم للمهنة يف  راج كونه حدد للم

احلساابت مستمدة  املراجعةا يف فلسطني فكانت التشريعات املهنية اليت تنظم مهنة . أم1958سوراي إال يف عام 
، وقد أباى 1929إىل أن صدر قانون الشركات الفلسطيين عام  1919من قانون الشركات الربيطاي منذ عام 

، ويوجد 1948ساراي حىت عام  على نفس النصوص واملواد املستمدة من الاانون الربيطاي، وظل هذا التشري 
 .3احلساابت مراجعةحالياً لدى مجي  الدول العربية التشريعات املنظمة ملهنة 

 املراجعةاملطلب الةاين: مفهوم 

ختتص املراجعة ابلتحاق من البياانت احملاسبية وحتديد مدى الدقة فيها وإمكانية اإلعتماد على البياانت 
ما ذكرته اجلمعية  ومن هذا املنطلق فاد وردت عدة تعاريف للمراجعة، نذكر منها ،الواردة ابلتاارير والاوائم املالية

أبن املراجعة هي "عملية منتظمة للحصول على الارائن املرتبطة ابلعناصر ، 1972يف  (AAA)األمريكية للمحاسبة 

                                                             
 .24 .صمرج  سبق ذكره، كراجه أشرف عبد احلليم حممود،   1
 .25 ص. املرج  السابق، 2
 . 26 -25، ص.ص. املرج  السابق 3
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هذه العناصر  الدالة على األحداث اإلقتصادية، وتاييمها بطرياة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة
 . 1للمعايري املوضوعة، مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية"

 :2يتضمن هذا التعريف عدة نااط ذات أمهية، وهي

املراجعة عملية منتظمة، وذلك يعين أن اختبارات املراج  اخلارجي تعتمد على ختطيط مسبق يتمثل  -
 يف برانمج املراجعة.

املراجعة للمعايري املوضوعة، ومن هنا يتضح أن املراجعة تشتمل على إبداء مدى مسايرة العناصر حمل  -
ومن مث فمن الضروري وض  جمموعة من املعايري اليت تستخدم كأساس للتاييم  ،رأي أو إصدار حكم

 وإصدار احلكم الشخصي.
ويعتمد  تصال،إيصال نتائج الفحص والدراسة إىل األطراف املعنية، ومن مث فإن املراجعة متثل وسيلة إ -

املراج  يف عرض نتائج الفحص والدراسة، وإيصاهلا إىل من يهمه األمر، على تارير يضمنه رأيه الفين 
           .احملايد

أنظمة الرقابة الداخلية والبياانت واملستندات واحلساابت والدفاتر اخلاصة  فحصاملراجعة عين كما ت
ابملؤسسة حتت املراجعة، فحصا انتااداي منظما باصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة الاوائم املالية عن 

سسة من ربح أو خسارة الوض  املايل لتلك املؤسسة يف هناية فرتة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج أعمال املؤ 
 .3عن تلك الفرتة. فعملية ملراجعة تشمل الفحص والتحايق والتارير

مرتجم بصورة  الشركةمن أن نشاط  التحققاإلنتاادي اهلادف إىل  الفحصاملراجعة على أهنا  وميكن تعريف
هي ابلتايل ف، و صادقة يف احلساابت السنوية وفق النصوص الاانونية السارية املفعول واحلكم على تسيري املديرين

 .   4ملراقبة تنفيذ أهداف املؤسسة إجراء

مجي  الدفاتر والسجالت،  فحصتعرف املراجعة على أهنا عملية إنتاادية للاوائم املالية اخلتامية من خالل و 
 إبداء رأياملراج  من  متكنمن مدى مطاباة عناصر الاوائم املالية للواق  الفعلي هلا، وهي عملية  التحققذا وك

 .  5فين حمايد حول مدى داللة الاوائم املالية للمركز املايل هلا ومدى اإللتزام بتطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

                                                             
 .17 .، ص2002عية، اإلسكندرية، مصر، الصبان حممد مسري و عبد هللا عبد العظيم هالل، األسس العلمية والعملية ملراجعة احلساابت، الدار اجلام 1
 .18 -17ص.ص. املرج  السابق،  2
غري منشورة، قسم احملاسبة، كلية األعمال،  العازمي وليد خالد محيد، أثر مدقق احلساابت اخلارجي يف حتسني مصداقية املعلوماتية احملاسبية يف بيت الزكاة الكوييت، رسالة ماجستري 3

 .15، ص. 2012جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، 
4 Khalassi Rédha, Op. Cit, p. 47. 

سطيف،  -ضاب العليادور املدقق اخلارجي يف تاييم املخاطر وحتسني نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون داخل املؤسسة: دراسة ميدانية مبؤسسة مطاحن اهلعمريوش بوبكر،  5
 .4 .، ص2011 سطيف، اجلزائر، ادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس،كلية العلوم اإلقتصقسم العلوم التجارية،  رسالة ماجستري غري منشورة، 
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الساباة، نالحظ أبن هذه التعاريف ركزت على النااط اليت تتمحور واستنادا إىل ما مت سرده يف التعاريف 
 والتارير. التحايقو  الفحص حوهلا املراجعة و هي:

: وياصد به فحص البياانت والسجالت احملاسبية وكل أدلة اإلثبات ومسار املعاجلة للتأكد من الفحص
، أي فحص الاياس احملاسيب الكمي والنادي صحة وسالمة وحاياة العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها

 .1لألحداث اإلقتصادية اخلاصة بنشاط املؤسسة

، الشركةياصد به احلكم على صالحية الاوائم املالية اخلتامية كأداة للتعبري السليم لنتيجة أعمال و : التحقيق
خمرجات  الاوائم املالية هي و مبا أن  فرتة زمنية معينة.شركة يفوعلى مدى متثيل املركز املايل للوضعية احلاياية لل

نظام املعلومات احملاسبية، فإن أي خلل يف النظام املولد هلا يؤدي حتما إىل خلل يف الاوائم املالية اخلتامية بصفة 
أوتوماتيكية، لذلك فاملراجعة إبمكاهنا إكتشاف اخللل من خالل تاومي نظام املعلومات احملاسبية واحملافظة على 

ته يف ضل التايد مبعاير املراجعة املتفق عليها ليسمح هلذا األخري بتوليد معلومات تكون ممثلة للوضعية استمراري
 .2احلاياية للمؤسسة

ياصد به بلورة نتائج الفحص والتحايق يف شكل تارير يادم إىل األطراف املعنية سواء كانت و : التقرثر
 . 3املراجعةعملية  مثرةالتارير هو فأو خارجها،  الشركةداخل 

 املراجعة وأهداف أمهيةاملطلب الةالث: 

 الفرع األول: أمهية املراجعة

ابملؤسسة خاصة أصحاب رؤوس  همتكتسي املراجعة أمهية كبرية لدى األشخاص الذين ارتبطت مصاحل
األموال، املسامهني واملارضني، ألهنم يعتمدون يف اختاذ قراراهتم اإلستثمارية اآلنية واملستابلية على املعلومات اليت 

ولن حتظى هذه الاوائم املالية ابهتمام  ،ينتجها النظام احملاسيب للشركة واليت تظهر يف منت الاوائم املالية اخلتامية
إال إذا انلت قبول املراج  الذي أوكلت إليه مهمة املصادقة على حمتوى الاوائم املالية  -يف اعتاادان -هامستعملي

اخلتامية. ولن يتوقف األمر عند املسامهني واملارضني بل يتعداه ليشمل مستعملون آخرون كالسوق املايل، الدولة، 
 .      يف الشركة العمال، الزابئن ومجي  أصحاب املصاحل

      

                                                             
كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية قسم العلوم التجارية،  ، أثر املراجعة اخلارجية على مصداقية املعلومة احملاسبية ابملؤسسة اإلقتصادية، رسالة ماجستري غري منشورة، ديلمي عمر 1

        .6 .ص، 2009اجلزائر، وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة، 
 .12. ص ،2010الوادي، اجلزائر،  ،حممد التهامي طواهر، املراجعة وتدقيق احلساابت،مطبعة مزوار، الطبعة األوىلو  صدياي مسعود 2
 .13ص. املرج  السابق،  3
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 :1ومما سبق ميكن الوقوف على أمهية املراجعة من خالل النااط اآلتية

املراجعة عملية منهجية وموضوعية، فعمل املراج  ليس هدفا يف حد ذاته بل هو هدف موضوعي  -
  الشركة.اإلدارة يفيتمثل يف إعطاء صورة حاياية وصادقة عن عمل 

ة وهو األساس الذي يعتمد عليه املراج  إلبداء رأيه إن جتمي  وتاييم األدلة هو جوهر عملية املراجع -
الفين احملايد حول مدى تطابق حمتوى الاوائم املالية لألحداث اإلقتصادية اليت حدثت فعال خالل 

الصادرة عن اجلمعيات السنة املالية املنتهية مبا يتماشى واملبادئ احملاسبية واملعايري السارية املفعول 
 لاوانني املنظمة هلا يف بلد موطن الشركة.مباتضى ااملهنية أو 

ياوم املراج  بتادمي نتائج املراجعة إىل األطراف املعنية يف الوقت املناسب من خالل التارير الذي  -
يعده هذا األخري والذي يعمل على زايدة الثاة لدى مستعملي الاوائم املالية من جهة وتصويب 

 الارارات املتخذة من جهة أخرى.    

ولعل ، راج املجهات كثرية تعتمد اعتمادا كبريا على البياانت املالية اليت يصادق عليها ختدم  املراجعةمث إن 
 أهم اجلهات اليت تعتمد على هذه البياانت:

 تاريرا ويادم، الشركة حساابت فحصفضال عن  ،الداخلية املراقبة نظام بتاييم املراج  اومي: إدارة الشركة
 ملراج على او  .حلول ابقرتاحات ترفق حتفظات عنها ينتج مما املكتشفة، األخطاء وكذا الضعف نااط عن مفصال

تعتمد و  .2الشركة تسيري حتسني إىل سيؤدي هذا بكل األخذ إن .مراقبته حدود يف نصائح يادم وأن رأيه يعطي أن
احملايد املستال مما يزيد الثاة يف هذه البياانت،  البياانت احملاسبية اليت مت اعتمادها من قبل املراج   إدارة الشركة على

جملس  ءكما أهنا وسيلة إلثبات أن اإلدارة قد مارست أعماهلا بنجاح مما يؤدي إىل انتخاب وجتديد مدة أعضا
 . 3زايدة مكافآهتمرمبا لفرتة أخرى و هتا إدار 

أدى ظهور الشركات واملصان  الكبرية يف دول العامل بعد احلرب العاملية الثانية وتوزي  رأس : املستةمرون
أصحاب املصاحل وعلى رأسهم حاجة زايدة  إىلماهلا على عدد كبري من املسامهني وانفصال امللكية عن اإلدارة، 

ن أمواهلم سوف تستثمر وفق الطرق إىل تعيني مراج  خارجي قانوي مستال وحمايد يطمئن املستثمرين أب املسامهني
 .4ايمة الشركةاملعظمة لاملولدة لألرابح و 

                                                             
ورقة حبثية مادمة ضمن فعاليات امللتاى الوطين حول: واق  وأفاق النظام احملاسيب  رزقي إمساعيل، مسؤولية ودور املراج  اخلارجي يف سياق تطبيق النظام احملاسيب املايل،و  حممدسفري  1

 .  4، ص. 2013املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، اجلزائر، 
 .19 .مرج  سبق ذكره، صبوتني حممد،  2
 .8 .، ص2009يوسف حممود، مراجعة احلساابت بني النظرية والتطبيق، الوراق للنشر والتوزي ، عمان، األردن، جربوع  3
 .والصفحة ساباا نفس املرج  4
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حاولت نظرية الوكالة توضيح الدور اجلوهري للمراج  اخلارجي كحلاة وصل بني إدارات الشركات مبا كما 
الشركات واليت يعطيها متلكه من معلومات داخلية، واألسواق املالية اليت تعتمد على التاارير املالية اليت تصدرها 

 . 1رأي املراج  اخلارجي مصداقية تعتمد عليها تلك األسواق

معظم الشركات بطلب احلصول على قروض من البنوك ومؤسسات اإلقراض، وقبل أن توافق تاوم : البنوك
وذلك لضمان هذه البنوك على تلك الاروض فإهنا تام بفحص وحتليل املركز املايل ونتيجة األعمال لتلك الشركات 

، وهذا التحليل ينطلق من حمتوى الاوائم املالية اليت متت 2قدرة هذه الشركات على الوفاء يف املواعيد احملددة
 مراجعتها من قبل مراجعني وفق ما تاضي به املعايري املهنية اليت حتظى ابلابول العام.

تصدرها الشركات يف العديد من  بعض األجهزة احلكومية على البياانت اليتتعتمد : جلهات احلكوميةا
األغراض منها مراقبة النشاط اإلقتصادي ورسم السياسات اإلقتصادية للدولة أو فرض الضرائب، وال ميكن للدولة 
الايام بتلك األعمال إال يف ظل وجود بياانت مالية موثوق فيها ومصادق عليها من قبل جهات حمايدة تاوم 

 .3بشأن حمتوى هذه البياانتالفين احملايد ها رأيتبدي بفحص هذه البياانت فحصا دقياا و 

 أهداف املراجعةالفرع الةاين: 

تطورت أهداف املراجعة تبعا للتطور الذي عرفته الشركة حمل املراجعة، حيث تطورت هذه األهداف من 
للمركز املايل ونتائج إكتشاف الغش والتالعب واخلروج برأي فين حمايد حول عدالة الاوائم املالية وسالمة متثيلها 

الشركة يف هناية فرتة معينة إىل أهداف وليدة التطور اإلقتصادي املتسارع الذي يشهده علم املال واإلقتصاد، ومن 
هذه األهداف مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها وتاييم األداء ورف  مستوى الكفاءة والفعالية يف الشركات حتت 

 : 5مهاأساسيتني  وظيفتني، إىل حتايق 1978يف  David S. Ngحسب  ،ملراجعةاوهتدف . 4املراجعة

 ال تتفق م  املبادئ احملاسبية املعمول هبا، اليت الكشف عن سياسات اإلبالغ املايل -
 .للمديرين)إدارة األرابح(  اإلبداعية احملاسبة املمارسات واحلد من -

                                                             
، 24جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد  ة،سويدان ميشيل سعيد، بعض العوامل احملددة ألتعاب التدقيق: دراسة ميدانية على الشركات املدرجة يف بورصة عمان، جملة اإلقتصاد واإلدار  1

    .50 .، ص2010السعودية، ، جدة، 1العدد 
 .9 .صمرج  سبق ذكره، جربوع يوسف حممود،  2
 .والصفحة ساباا نفس املرج  3
كلية احلاوق والعلوم   ،ماجستري غري منشورة، قسم العلوم اإلقتصاديةاإلقتصادية اجلزائرية: حالة مؤسسة اجلزائرية لصناعة األانبيب، رسالة  املؤسسة يف البيئية رواي بوحفص، املراجعة 4

 .9 .، ص2007 اجلزائر، ورقلة،-اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرابح
5  Ng David S., An Information Economics Analysis of Financial Reporting and External Auditing, The 
Accounting Review, Vol. 53, N° 4, 1978, p.p. 917-918. 
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 :1يف اآليت أهداف املراجعة 2004يف  وهلي بوعالممج  من جهة أخرى و 

: التأكد من أن مجي  بنود امليزانية من أصول وخصوم موجودة فعال وأن مجي  بنود الوجود والتحقق
 اإليرادات واملصاريف قد حتاات فعال.  

 مجي  بنود األصول هي ملك للشركة وأن مجي  اخلصوم هي إلتزام عليها.أن : التأكد من امللكية واملدثونية

من بني أهم اخلصائص الواجب توافرها يف املعلومة، ابت من  يه يةأن الشمول : مباالشمولية والكمال
الضروري على نظام املعلومات احملاسبية، توليد معلومات معربة وشاملة لكل األحداث اليت متت خالل السنة املالية 

 املنتهية. 

إذ أن التايد  ،ية املعمول هبا: تاييم األحداث اإلقتصادية وفاا للطرق واملبادئ احملاسبالتقييم والتخصيص
 .رتكاب األخطاء والغشا صفر  من نه أن ياللأا البند من شذهب

: ينبغي أن تكون املعلومات احملاسبية املادمة ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلاياية العرض واإلفصاح
قابلة للفحص من طرف كما جيب أن تكون   ،للشركة وجاهزة بشكل سليم يتماشى واحرتام املبادئ احملاسبية

 املراج  إلثبات صحتها ومصداقيتها.

يسعى املراج  من خالل عملية املراجعة إىل إبداء رأي فين حمايد حول عدالة  :إبداء الرأي الفين احملاثد
وسالمة الاوائم املالية للشركة عن السنة املنتهية. ويف هذا السياق يؤكد إحتاد اخلرباء اإلقتصاديني واحملاسبني 

(UEC)  على أن هدف مراجعة الاوائم املالية هو إبداء رأي فين عما إذا كانت الاوائم املالية  1977يف ديسمرب
تعطي صورة صادقة عن وضعية املؤسسة يف اتريخ امليزانية ونتائجها املالية ابلنسبة للسنة املنتهية، م  مراعاة قانون 

 وممارسات البلد الذي تايم فيه املؤسسة.  

 :2يف التااط التاليةأهداف املراجعة  ،2012يف  العازمي وليد خالد محيدمن جهته مج  و 

 حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة. -
حتديد مدى قابلية اإلعتماد على املعلومات والتأكد من صحة ودقة البياانت املالية املثبتة يف دفاتر  -

 وسجالت الشركة.
 وحتايق أكرب قدر من اإلنتاجية عن طريق حمو التبذير يف مجي  نواحي نشاط الشركة.محاية األصول  -

                                                             
العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،  ، أثر مردودية املراجعة اجلبائية يف مكافحة التهرب اجلبائي: حالة اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم العلوم اإلقتصادية، كليةوهلي بوعالم 1

 .10 -7 .، ص.ص2004جامعة اجلزائر، 
 .17-16 .سبق ذكره، ص.صمرج  العازمي وليد خالد محيد،  2
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اإللتزام ابلسياسات واإلجراءات املوضوعية واخلروج برأي فين حمايد حول مطاباة الاوائم املالية ملا هو  -
 مايد ابلدفاتر.

 مراقبة اخلطط املوضوعة من قبل أصحاب الشركة ومتابعة تنفيذها. -
 طن اخلطر.حتديد موا -
 من  واكتشاف الغش واإلحتيال وتاليل فرص األخطاء عن طريق الزايرات املتكررة للمراج  للشركة. -
 تاييم نتائج أعمال الشركة ابلنسبة لألهداف املرسومة.  -

 أنواع املراجعةاملطلب الرابع : 

 حسب اآليت: ،ميكن تصنيف املراجعة إىل عدة أنواع

 املراجعة: من حيث جمال أو نطاق أوال

 ىل:إاملراجعة من حيث جمال أو نطاق املراجعة  فنصت

 املراجعة الكاملة .1

ال ياصد ابملراجعة الكاملة فحص كل عملية متت خالل فرتة حماسبية معينة، مبعىن مراجعة مجي  الايود 
ت احلجم والعمليات يف دفاتر الشركة، ألن ذلك قد ال يكون ممكنا من الناحية العملية ابلنسبة للشركات ذا

متنح . إن املاصود ابملراجعة الكاملة هي املراجعة اليت 1يف معظم احلاالتليا الكبري، كما أن ذلك ال حيدث عم
 نطاق أو ىللمراج  إطارا غري حمدد للعمل الذي يؤديه، وال تض  اإلدارة أو اجلهة اليت تعني املراج  أية قيود عل

املفردات اليت تشملها اختباراته وذلك دون التخلي عن مسؤوليته جمال عمل املراج  حيث يرتك له حرية حتديد 
الكاملة عن مجي  املفردات. ويتعني على املراج  أن يبدي رأيه الفين عن مدى سالمة الاوائم املالية اخلتامية ككل 

عن أي  . كما ويعترب املراج  اخلارجي مسؤوال2بغض النظر عن نطاق الفحص واملفردات اليت مشلتها اختباراته
يف الالزمتني أضرار تنشأ عن هتاونه يف أي انحية من نواحي العمل، أو نتيجة فشل ممارسة املهارة والعناية املهنية 

 .     3عمله

 

 املراجعة اجلزئية .2

                                                             
 .17 .ص، 1996نور أمحد، مراجعة احلساابت من الناحيتني النظرية والعملية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  1
 .47 .صمرج  سبق ذكره، الصبان حممد مسري و عبد هللا عبد العظيم هالل،  2
 .15 .صسبق ذكره،  جربوع يوسف حممود، مرج  3
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ياتصر فيها عمل املراج  على بعض العمليات دون غريها من العمليات األخرى. فهي وهي املراجعة اليت 
وتكون حمدودة اهلدف وموجهة لغرض  1املراجعةو املراجعة اليت تتضمن وض  بعض الايود على نطاق الفحص 

 اسيباملادي واحمل والتأكد من جرد املخزون تمعني كفحص العمليات النادية خالل فرتة معينة أو فحص حسااب
ويف هذه احلالة تنحصر مسؤولية املراج  يف جمال أو نطاق املراجعة الذي حدد له فاط دون  .2ملخزونحلساابت ا

. ومن املستحسن أن يربم املراج  م  إدارة الشركة إتفاقا مكتواب حيدد من خالله املطلوب منه الايام به، كما 3غريه
ه من عمل وذلك حىت ال تا  عليه مسؤولية ما مل ينص عليه يف هذا ينبغي عليه أن يذكر يف تاريره تفاصيل ما أدا

 .   4اإلتفاق

 القانوين من حيث اإللزاماثنيا: 

 املراجعة من حيث اإللزام الاانوي إىل: صنفت

 القانونيةاملراجعة  .1

فهي اليت حيتم الاانون الايام هبا، حيث تلتزم الشركة  5بوجود عنصر اجلرب واإللزام الاانونيةتتميز املراجعة 
بضرورة تعيني مراج  خارجي ملراجعة حساابهتا واعتماد الاوائم املالية اخلتامية هلا. ومن مث يرتتب عن عدم الايام 

نوع من . وهذا ال6بتلك املراجعة وقوع املخالف حتت طائلة العاوابت املاررة وفق أحكام الاانون اجلاري به العمل
املراجعة ال بد أن يكون كامال مبعىن أن ال تفرض الشركة قيودا على نطاق وجمال الفحص الذي سيتوىل املراج  

 .7الايام به مبوجب الاانون

 املراجعة اإلختيارثة   .2

أجل تم اإلستعانة خبدمات املراج  اخلارجي من توهي املراجعة اليت تتم دون إلزام قانوي حيتم الايام هبا، فاد 
وهي مراجعة حساابت الشركة واعتماد قوائمها املالية اخلتامية، نتيجة للفائدة اليت تتحاق من وجود مراج  خارجي 

نتائج األعمال واملركز املايل املسامهون وأصحاب املصاحل لصدق املعلومات املالية واحملاسبية ومن مث ل اطمئنان

                                                             
 .والصفحة ساباا نفس املرج  1
 .49 .، ص2009عمان، األردن، الطبعة األوىل، ، سواد زاهرة توفيق، مراجعة احلساابت والتدقيق، دار الراية للنشر والتوزي  2
 .48 -47 ..صصمرج  سبق ذكره، الصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  3
 .18 -17 ..صصسبق ذكره،  نور أمحد، مرج  4
 .53 .صسبق ذكره،  زاهرة توفيق، مراج سواد  5
 .46 .صمرج  سبق ذكره، الصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  6
 .18 .صسبق ذكره،  نور أمحد، مرج  7
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. فهي ابختصار املراجعة 2تكون جزئية حسب ظروف الشركة. وهذه املراجعة قد تكون كاملة كما قد 1للشركة
 . 3إىل اخلبري احملاسب -غالبا-التعاقدية املوكلة

 من حيث مدى الفحص أو حجم اإلختبارات اثلةا:

 مدى الفحص الذي ياوم به املراج  إىل: حيثاملراجعة من  صنيفميكن ت

 املراجعة الشاملة .1

أن ياوم املراج  مبراجعة مجي  الايود والدفاتر والسجالت واحلساابت وتعين املراجعة الشاملة أو التفصيلية 
واملستندات، أي أن ياوم مبراجعة مجي  املفردات حمل الفحص. ومن املالحظ أن هذه املراجعة تصلح للشركات 

وتعارضها الصغرية احلجم. بينما يف الشركات الكبرية سيؤدي استخدام هذا النوع من املراجعة إىل زايدة التكاليف 
 .4ا ابستمرارمم  عاملي الوقت والتكلفة اليت حيرص املراج  اخلارجي على مراعاهت

 املراجعة اإلختبارثة .2

ابختيار عدد معني من املفردات  هذا األخرييف هذه احلالة ياوم املراج  مبراجعة جزء من الكل، حيث ياوم 
( اليت مت اجملتم لفحص على جمموع املفردات )لكي ختض  لعملية الفحص م  مراعاة ضرورة تعميم نتائج هذا ا

منها. وقد أدى كرب حجم املشروعات اإلقتصادية وتعدد عملياهتا بصورة كبرية واهتمام  )العينة( اختيار هذا اجلزء
تلك املشروعات أبنظمة الرقابة الداخلية إىل ضرورة قيام املراج  اخلارجي بفحص عينة من هذه العمليات، دون 

لة هلا. ويتوقف حتديد حجم العينة على عدة اعتبارات، من أمهها ما يظهره فحص وتاييم املراج  مراجعة شام
اخلارجي ألنظمة الرقابة الداخلية املتبعة داخل الشركة من انحية، ومدى إمكان تطبيق إجراءات املراجعة اإلختبارية 

 .      5من انحية أخرى

 

 

 

                                                             
 .47 -46.ص. صمرج  سبق ذكره، الصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  1
 .18نور أمحد، مرج  سبق ذكره، ص.  2

3 Obert Robert et Mairesse Marie-Pierre, Op. Cit, p.407. 
 .48 .، صمرج  سبق ذكرهالصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  4
 .49 -48 .ص.ص املرج  السابق، 5
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 وإجراء اإلختباراتمن حيث توقيت عملية املراجعة رابعا: 

 املراجعة من حيث توقيت عمليات املراجعة وإجراء اإلختبارات إىل:صنف ت

 املراجعة النهائية .1

 ، ويتم العمل الكلياملنتهية تعترب املراجعة هنائية إذا بدأت بعد إعداد احلساابت اخلتامية عن الفرتة احملاسبية
ويناسب هذا النوع من املراجعة الشركات الصغرية واملتوسطة  ،1يف هناية هذه الفرتة -يف هذه احلالة -للمراجعة
  .2احلجم

 :3ومن املزااي اليت حتااها املراجعة النهائية

ن املراج  ومعاونيه لن يرتددوا كثريا على الشركة ولن ألعدم حدوث ارتباك يف العمل داخل الشركة،  -
 .احلساابت إقفالحيتاجوا إىل السجالت والدفاتر إال بعد اإلنتهاء من عملية 

إن إجراء املراجعة بصورة متواصلة خالل فرتة زمنية حمددة يضعف من احتماالت السهو من جانب  -
 الاائمني بعملية املراجعة يف تتب  العمليات وإجراء اإلختبارات املختلفة.      

رصدة احلساابت بعد أيف أو يف الدفاتر  ي تعديل يف البياانت املثبتةأ ثضمان عدم حدو  -
 .4مراجعتها

 :5أما أوجه الناد اليت توجه إىل املراجعة النهائية، فأمهها

من إصدار حكم سليم حول املراج  قصر الفرتة الزمنية الالزمة للمراجعة، مما يؤدي إىل عدم متكن  -
 خمرجات نظام املعلومات احملاسبية يف ظل العمليات العديدة للمؤسسة؛

انتهاء السنة املالية قد يرتتب عليه عدم إمكانية معاجلة ما مت إن اكتشاف األخطاء والتالعب بعد  -
 اكتشافه، مما يعكس صراحة عدم متثيل املعلومات احملاسبية املراجعة للحاائق داخل املؤسسة؛

يف ظل ناص عدد املراجعني اخلارجيني يف بعض املناطق، قد يسند إىل مراج  معني عدة أعمال  -
ى نوعية العمل املؤدى من املراج  الذي يتبلور يف الرأي الفين املادم من للمراجعة مما قد يؤثر سلبا عل

 طرفه.    

                                                             
 .18 .، صمرج  سبق ذكرهنور أمحد،  1
 .16 .، صمرج  سبق ذكرهجربوع يوسف حممود،  2
 .51 -50 ..ص، صمرج  سبق ذكرهالصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  3
 .49 .، صمرج  سبق ذكرهسواد زاهرة توفيق،  4
 .25 -24 ..ص، صمرج  سبق ذكرهحممد التهامي طواهر، و  صدياي مسعود 5
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 املراجعة املستمرة .2

املراجعة املستمرة هي اليت يتم فيه العمل والفحص أثناء السنة املالية وذلك سواء كانت بطرقة منتظمة أو 
اية السنة املالية للتحاق من التسوايت م  ضرورة إجراء مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر يف هن 1غري منتظمة

ة على ضوء دراسيتم إعداده وفق برانمج من املراجعة ا النوع هذيتم . 2الضرورية إلعداد الاوائم املالية اخلتامية
  .3ألنظمة الرقابة الداخلية وتاييمهاملراج  

 :4نلخصها فيما يليوتتميز املراجعة املستمرة بعدة مزااي عند ماارنتها ابملراجعة النهائية 

 تساعد املراجعة املستمرة على زايدة نطاق الفحص وتفصيالته؛ -
تعمل املراجعة على اكتشاف األخطاء أو التالعب بطرياة سريعة، مما قد يرتتب عليه اخنفاض  -

 إحتماالت وجودها.
إكتشاف أي  إن تردد املراج  أو موظفيه على الشركة بطرياة مستمرة أثناء الفرتة احملاسبية يعمل على -

أو تالعب ابحلساابت بعد حدوثها مباشرة أو بفرتة وجيزة بدال من تركها ملدة عام كامل، ورمبا  أخط
 . أو اختفت هنائيا تكون معاملها بدأت يف اإلختفاء

 تساعد املراجعة املستمرة هبذه الطرياة على تصحيح األخطاء أوال أبول وتالل من فرص التالعب. -
املراجعة املستمرة إىل إجناز أعمال احلساابت أوال أبول وذلك لتمكني املراج  من يؤدي استخدام  -

 .الايام بعملية الفحص بعد ذلك مباشرة
تساعد املراجعة املستمرة على اإلنتهاء من عملية الفحص بعد انتهاء السنة املالية بفرتة وجيزة مما  -

 .يساعد على العرض املبكر للحساابت اخلتامية

 حيث اجلهة القائمة بعملية املراجعة  : منخامسا

 :املراجعة من حيث الاائم ابملراجعة إىل صنيفميكن ت

 املراجعة اخلارجية .1

هي املراجعة اليت تاوم هبا جهة مستالة عن الشركة تتمت  ابإلستاالل حبيث ال ختض  إلشراف وسلطة إدارة 
الشركة. فاملراج  ميارس عمله كوكيل عن املسامهني وينظر فيما إذا كانت الشركة تادم حساابت وفق املبادئ 

                                                             
 .16 .، صمرج  سبق ذكرهجربوع يوسف حممود،  1
 .52 .، صمرج  سبق ذكرهالصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  2
 .50 -49 ..ص، صمرج  سبق ذكرهسواد زاهرة توفيق،  3
 .19 -18 ..ص، صمرج  سبق ذكرهنور أمحد،  4
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. ويؤكد معيار 1كة خالل السنة املالية املنتهيةاحملاسبية املعمول هبا وأن هذه احلساابت تعرب بصدق عن أعمال الشر 
اهلدف واملبادئ األساسية اليت حتكم مراجعة الاوائم املالية( على أن هدف بعنوان )( ISA 200) املراجعة الدويل

 مراجعة الاوائم املالية هو متكني املراج  من إبداء رأيه فيما إذا كانت الاوائم املالية قد أعدت، من كافة النواحي
 .  2اجلوهرية، وفاا إلطار حماسيب معمول به

أبن املراجعة اخلارجية هي اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسـة بغيـة فحـص البيانـات  الاولميكن كما 
والسجالت احملاسبية و الوقوف على تاييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فين حمايد حول صحة وصدق 

ستعملي هذه م الابول لدىو بية الناجتة عن النظام احملاسيب املولد هلا، و ذلك إلعطائها املصداقية املعلومات احملاس
  .3املعلومات

 املراجعة الداخلية  .2

ال تعتمد الشركات الكبرية على عمل املراج  اخلارجي فاط، بل تستعني ابملراجعة الداخلية اليت تتوىل هي، 
فاملراجعة الداخلية أداة مستالة تعمل من داخل الشركة  ،4الشركة أيضا، مراجعة سجالت ودفاتر ومستندات

عرف معهد املراجعني قد و   ،6ورف  الكفاية اإلنتاجية لكل وظائف الشركة 5خلدمة أهداف اإلدارة يف جمال الرقابة
 خبصوصللشركة ضماان  عطيي وموضوعي مستالشاط ناملراجعة الداخلية على أهنا  1999يف  (IIAالداخليني )

الشركة على  ساعدي نهإ. مضافة قيمةيساهم يف خلق و  هالتحسين نصائحهادم وي عملياهتا، على السيطرة درجة
 approche systématique et)من خالل تاييم، بواسطة مااربة نظامية ومنهجية  أهدافها حتايق

méthodologique) ،لتعزيز مارتحات يادمو  الشركات وحوكمة الرقابةاليب تسيري وإدارة املخاطر، أس  
  .7هتا"كفاء

 laظيفة احملاسبية "الو  تدخل، حبيث املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخليةبني يز يتمميكن الو هذا، 
fonction comptable" والوظيفة املالية "la fonction financière"،    كباقي الوظائف األخرى يف

هذا إال أن  .8وميكن أن تكون حمل فحص من قبل املراج  الداخلياملراجعة الداخلية إختصاص يف جمال  الشركة،

                                                             
 .18 .جربوع يوسف حممود، مرج  سبق ذكره، ص 1

2 Bertin Elisabeth, Audit interne : Enjeux et pratiques à l’international, Edition d’organisation, Paris, 2007, p.163. 
صادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم صدياي مسعود، حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم العلوم اإلقت 3

 .54 .، ص2004التسيري، جامعة اجلزائر، 
 .18 .جربوع يوسف حممود ، مرج  سبق ذكره، ص 4
 .42 .الصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل، مرج  سبق ذكره، ص 5
 .18 .جربوع يوسف حممود، مرج  سبق ذكره، ص 6

7 Renard Jacques, Audit interne : ce qui fait DEBAT, édition Maxima, Paris, 2003, p.30, et Schick Pierre, 
Mémento d’audit interne : Méthode de conduite d’une mission, Dunod, Paris, 2007, p.5.  
8 Renard Jacques, théorie et pratique de l’audit interne, édition d’Organisation, Paris, 2010, p.60. 



  لمراجعة وجودة املراجعةلمراجعة وجودة املراجعةالتأصيل العلمي لالتأصيل العلمي ل________________________________الفصل األول___________الفصل األول___________

- 24- 
 

هذا األخري ف الفحص من قبل املراج  الداخلي ال يتداخل م  املراجعة املالية واحملاسبية اليت ميارسها املراج  اخلارجي
لوظيفة احملاسبة من بينما مراجعة ا ،عطي أتكيدات على مدى انتظام ومصداقية احلساابت، النتائج والاوائم املاليةي

قبل املراج  الداخلي هي من أجل إعطاء حكم على مدى التحكم يف الوظيفة من قبل املسؤولني واقرتاح توصيات 
 . 1وترتيبات تفضي إىل حتسني الوظيفة

وإذا انشغلت مصاحل املراجعة الداخلية بفحص حساابت املؤسسة من أجل التأكد من سالمتها 
فهذا يعين فاط أن جمال املراجعة الداخلية جتاوز إىل جمال املراجعة  -ذا قد حيدثوه -ومصداقيتها وعدالتها

يف  يشرتك م  املراج  الداخلي ووكذلك عندما ينشغل املراج  اخلارجي بفحص نظام الرقابة الداخلية فه ،اخلارجية
 .   32بني املراجعتني *2التعاونو ومن هنا تظهر مالمح التكامل  هذا الفحص،

أوجه ميكن من خالهلا التميز بني املراجعة اخلارجية واملراجعة مثانية  ،2010يف  Jacques Renardقدم و 
 :43الداخلية، نوجزها يف اآليت

ينتمي املراج  الداخلي إىل جمموع عمال الشركة، أم املراج  اخلارجي فهو مادم : الوضع القانوين للمراجع
 خدمات مستال قانوان.

يعمل املراج  الداخلي حلساب أو لصاحل إدارة الشركة أما املراج  اخلارجي فهو : املراجعةاملستفيدون من 
 .      يف الشركة يصادق على احلساابت لفائدة مجي  أصحاب املصاحل

أنشطة الشركة )أجهزة الرقابة يف هتدف املراجعة الداخلية إىل تاييم التحكم اجليد : أهداف املراجعة
برتتيبات وعمليات من أجل حتسينها، بينما  هتدف املراجعة اخلارجية إىل إبداء الرأي حول الداخلية( وتوصي 

ومن أجل حتايق أهدافه ياوم املراج  اخلارجي بفحص  ،عدالة وصدق احلساابت، النتائج والاوائم املالية للشركة
ومن  ،لومة املالية املتعارف عليهاوتاييم أجهزة الرقابة الداخلية خاصة تلك اليت جيب أن تضمن توافر خصائص املع

 هنا تظهر الرقابة الداخلية كوسيلة ابلنسبة للمراج  اخلارجي بينما هي هدف ابلنسبة للمراج  الداخلي.     

ابلنظر إىل أهدافها، فإن جمال املراجعة اخلارجية يشمل كل ما من شأنه أن يسهم :  جمال تطبيق املراجعة
ومن هذا املنطلق فإن مجي  وظائف املؤسسة ميكن أن تكون  ،وائم املالية وال شيء آخرإعداد الا يف حتديد النتائج،

املراج  اخلارجي الذي حيدد تدخالته، فاط، على مستوى  حمل فحص من قبل املراجعة اخلارجية. وابلتايل فإن
 نظم ومجي  املؤسسة وظائف مجي  الذين يستكشفون املهنيونف ،الوظيفة احملاسبية واملالية سيؤدي مهمة غري مكتملة

                                                             
1 Idem. 

 .AIIالصادر عن  IIA 2050واملعيار الدويل للمراجعة الداخلية  IFACالصادر عن  ISA 610وهذا ما يؤكده املعيار الدويل للمراجعة اخلارجية 2*
23Renard Jacques, théorie et pratique de l’audit interne, Op. Cit, p. 60.  
34Ibid., p.p. 80-82.  
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منو فحص املعلومات  م  تدرجييا ينمو الشرط النتيجة، يدركون هذا جيدا، وهذا اليت تساهم يف حتديد املعلومات
نطاق املراجعة اخلارجية بكثري من حيث أنه يشمل  من الداخلية أوس وم  هذا، يباى نطاق املراجعة  ،املصدر من

تاييم كمي لكيفيات  عتاد صناعي ما أو . فإجراء تاييم تاين على صيانةختلفةامل املؤسسة أببعادها وظائف مجي 
توظيف إطارات فهي يف جمال املراجعة الداخلية وخارجة عن جمال املراجعة اخلارجية ابلرغم من أن هذه األخرية 

 هتتم ابلتوظيف يف أبعاده املالية.

الغش اليت من شأهنا أن تؤثر على النتيجة وعلى هتتم املراجعة اخلارجية بكل حاالت : الوقاثة من الغش
حاالت الغش اليت متس سرية ملفات العاملني ابلشركة تعىن هبا املراجعة  ،مصداقية الاوائم املالية. يف املاابل

 الداخلية )ضمن املراجعة اإلجتماعية( وليس املراجعة اخلارجية. 

إن استاالل املراج  اخلارجي انب  من استااللية صاحب مهنة حرة، فهي قانونية  :استقالل املراجع
 اإلدارة العليا.   له ونظامية. بينما استاالل املراج  الداخلي فهو مايد مبا حتدده 

( ويف فرتات Intermittenteمهمته بطرياة غري مستمرة ) -غالبا-حياق املراج  اخلارجي :دورثة املراجعة
هناية السنة. حبيث ال هناية السداسي، ( من أجل املصادقة على احلساابت: هناية الثالثي، Privilégiés) معينة

يتواجد املراج  اخلارجي ابلشركة خارج هذه الفرتات ابستثناء حالة "اجملموعات الكبرية" اليت تستدعي تواجد فريق 
يزداد حجمه بشكل معترب مبناسبة هناية السنة مراجعة طيلة السنة ابلنظر إىل حجم األعمال، هذا الفريق الذي 

 واختتام احلساابت. املراج  الداخلي يعمل ابستمرار بشركته، مايد مبهمات خمطط هلا مسباا بداللة املخاطر. 

عن الطرق املعتمدة من قبل املراج   ختتلف1*يؤدي املراج  الداخلي عملية املراجعة بطرق: طرثقة املراجعة
 اخلارجي.

أو ألي خلط بني املراجعتني اخلارجية  التباسال تدع جماال ألي  دقياةاملذكورة  ختالفاتاإلوهكذا فإن 
مصدر للتكامل الذي ال ميكنه إال أن يغذي كفاءة وفعالية  طالبهذه اإلختالفات هي يف نظر ال والداخلية.

 خمتلف أوجه النشاط ابلشركة حمل املراجعة.

 

 

  لمراجعةأخرى لأنواع سادسا: 
                                                             

*1Pour plus de détail consultez la 3ème Partie « La méthode » dans : Jacques Renard, théorie et pratique de l’audit 
interne, Op. Cit, p.p. 205- 325.  
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يشهد مصطلح "املراجعة" منذ عدة سنوات استعماال واسعا ليشمل على غرار املراجعة احملاسبية واملالية 
 :   22، حيث جند11جمموعة متنوعة من اجملاالت

فحص وتاييم التطبيق اجليد للاوانني اليت حتكم وتنظم تعتين ب: (udit socialA) املراجعة اإلجتماعية
العالقات اإلجتماعية مثل عالقات العمل الفردية واجلماعية بني العمال والشركة املستخدمة. تسمح املراجعة 

 اإلجتماعية ابلوقوف على تسيري املوارد البشرية و"قياس" املناخ اإلجتماعي داخل الشركة.      

فحص وتاييم مستوى رقابة املخاطر ذات العالقة تعتين ب: udit informatique)(A يةاملراجعة املعلومات
ابألنشطة املعلوماتية، مراجعة احلاجة إىل املعلوماتية واقرتاح املشاري ، مراجعة مستوايت إدارة وأمن الشبكات 

 املعلوماتية.

من أجل اقرتاح أنشطة ذات كفاءة تاييم الشركة تعتين ب: Audit stratégique)( املراجعة اإلسرتاتيجية
 .على املدى الطويل عالية يف األداء

لتحليل الدقيق لطإطار التنظيمي احلايل للشركة تعتين اب: (Audit organisationnel) املراجعة التنظيمية
 من أجل إعطاء ديناميكية معينة واقرتاح تنظيم هيكلي يساهم يف زايدة خلق الايمة التنظيمية. 

تابعة األداء اجليد للشركة واكتشاف مواطن اخللل تعتين مب: (udit de qualitéA) اجلودةمراجعة 
 الوظيفي.  

 تحليل متركز الشركة داخل بيئتها وسوقها.تعتين ب: (Audit marketing) املراجعة التسوثقية

دف إىل تادمي دليل أو برهان على تبذير املوارد هت: (udit de gestionA) مراجعة التسيري
(dilapidation des ressources)  أو غش(fraude) .أو تادمي حكم على أداء الشركة 

جتنبا للعاوابت  فحص ورقابة التطبيق اجليد للاواعد اجلبائيةهتدف إىل : udit fiscal(A( املراجعة اجلبائية
 تشغيليةراجعة الاملنوع من كاملراجعة اجلبائية   1985يف 3*(ATHاعتربت )ولاد  .والغرامات اجلبائية املختلفة

حمل املراجعة، فهي تعىن  شركةهتدف املراجعة اجلبائية إىل تاييم كل اهلياكل الضريبية لل" :43مارتحة التعريف اآليت
تايس ا على أهن 1986يف  Jean-Marie Vallée و Patrice Bougonرفها كما ع.  "جبمي  أشكال اجلباية

 السياسة العامة اليت أهداف حتايق أجل اجلبائي، يف إطار تسيريها، من الاانون موارد تعبئة على الشركة قدرة
                                                             

11 Khelassi Rédha, Op. Cit, p. 45. 
22 Obert Robert et Mairesse Marie-Pierre, Op. Cit, p.p. 421-422. 
*3 ATH : L’association technique d’harmonisation des cabinets d’audit et conseil (Paris, France) est créée en 1968 et 
regroupe 26 cabinets d'audit et de conseil. Site web: http://ath.asso.fr/ath-website/cms/60/accueil.dhtml. 
34 Khelassi Rédha, Op. Cit, p. 94. 

http://ath.asso.fr/ath-website/cms/60/accueil.dhtml
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عملية هتدف إىل تشخيص وتاييم الوضعية اجلبائية ا على أهن 2013يف  Rédha Khelassi وعرفها .1"حددهتا
 :3هتدف إىل حتايق عمليتنيأن املراجعة اجلبائية  2002يف  aminiAllal Hبينما يرى .  2شركةلل

 تشخيص حمتوى احلساابت املتعلاة ابملظاهر اجلبائية؛ -
  م  املستندات الثبوتية اليت يتم إعدادها هبذا الشأن. التحاق من تطابق حمتوى احلساابت  -

التشغيلية" أو "مراجعة ، أن  هذه األنواع األخرية من املراجعة تشكل يف جمموعها "املراجعة طالبويعتاد ال
اجملالني احملاسيب واملايل دون (. فإذا كانت املراجعة اخلارجية ختتص بفحص Audit opérationnelالعمليات" )

يف الشركة، فكل نشاط يف هذه األخرية وظائف الكل فحصها  غطي يغريمها من األنشطة، فإن املراجعة التشغيلية 
يكون حمل مراجعة معماة تنتهي بتادمي اقرتاحات وتوصيات من أجل حتسني يشكل رهاان، وابلتايل فهو قابل ألن 

عن  ،Le Duff Robert ، حسبوهبذا تتميز املراجعة التشغيلية ،مردوديته وابلتايل يساهم يف خلق الايمة
( تفحص وتراج  خمتلف أوجه Approche globaleذات مااربة شاملة )يف أن األوىل هي املراجعة اخلارجية 
أبهنا فحص شامل للشركة لتاييم أنظمتها  2002يف  عرفها لطفي أمني السيد أمحدقد . و 4النشاط يف الشركة

أبهنا "مراجعة  2005يف  . وعرفها طارق عبد العال محاد5بواسطة األهداف اإلدارية ة  سَ يَ اَ والرقابة فيها وأدائها م  
رجوة منها وذلك بغرض حتسني األداء وحتديد منتظمة ألنشطة الوحدة اإلقتصادية ومدى حتايق األهداف امل

 Becour, J.C. وحسب 6ووض  التوصيات الالزمة لذلك أو إختاذ تصرفات أخرى" هالفرص املتاحة لتحسين

راجعة التشغيلية هتدف إىل احلكم على الطرياة أو الكيفية اليت حتدد وحتاق ملافإن  1991يف  .Bouquin, Hو
وهذا  ،اليت تثال كاهل قدرات الشركة أو وحداهتا يف حتديد وحتايق أهدافها املالئمةمبوجبها األهداف واملخاطر 

من أجل التاييم  الربامج أو واإلجراءات التانيات من جمموعةوهي كذلك  .7اهلدف يتجاوز املراجعة اخلارجية
أو قطاع النشاط الذي ينتمي إليه نشاط  تضعها الشركة وفق معايري أو الوظيفة لفعالية الوحدة واملنهجي املنتظم
 .8لتحسني أداء الوظيفة أو الوحدةإجراءات  حتديد وأاإلدارة اليت وضعتها طط تنفيذ اخلضمان  ، من أجلالشركة

  املراجعةومعاثري فروض املطلب اخلامس: 

 الفرع األول: فروض املراجعة
                                                             

1 Idem. 
2 Idem. 
3 Hamini Allal, Audit comptable et financier, édition Berti, 1ère édition, Alger, 2001, p. 172.     
4 Le Duff Robert, Encyclopédie de la gestion et du management, édition Dalloz, Paris, 1999, p.71. 

 .20 .مرج  سبق ذكره، صالعازمي وليد خالد محيد،  5
 .11 .مرج  سبق ذكره، صرواي بوحفص،  6

7 Le Duff Robert, Op. Cit, p.71. 
8 Lane, D. C., The Operational Audit: A Business Appraisal Approach to Improved Operations and Profitability, 
The Journal of the Operational Research Society, Vol. 34, N° 10, 1983, p. 962.  



  لمراجعة وجودة املراجعةلمراجعة وجودة املراجعةالتأصيل العلمي لالتأصيل العلمي ل________________________________الفصل األول___________الفصل األول___________

- 28- 
 

منطاية تتخيل حلوال معينة لاضااي حمددة جيري عليها إختبار الفروض  افرتاضاتعبارة عن طرح  ضو الفر 
: التجربة، املالحظة واإلستبيان. اللتحاق من صحة تلك التخيالت اإلفرتاضية من خالل إستخدام أساليب منه

البعض عرفه  اكمالفرض  . و 1ويف حالة التأكد من صحتها تعمم للتطبيق ويسرتشد هبا يف صياغة املبادئ واملعايري
قاعدة حتظى بابول عام وتعرب عن التطبيق العملي وتستخدم يف حل نوع معني من املشاكل أو ترشيد  هو

  .2السلوك

 :3ميكن الرجوع إليه يف عمليات املراجعة املختلفة، إىل نظراي اميكن رد فروض املراجعة اليت يتخذ منها إطار و 

 قابلية البياانت املالية للفحص؛ -
 حتمي وضروري بني مصلحة كل من املراج  اخلارجي واإلدارة؛عدم وجود تعارض  -
 خلو الاوائم املالية وأية معلومات أخرى تادم للفحص من أية أخطاء غري عادية أو تواطئية؛ -
 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يلغي احتمال حدوث األخطاء؛ -
 املالية للمركز املايل ونتائج األعمال؛  سالمة متثيل الاوائمإىلالتطبيق املناسب ملبادئ احملاسبة يؤدي  -
املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي، سوف تكون كذلك يف املستابل، ما مل يوجد دليل على  -

 خالف ذلك؛
عند مزاولة املراج  اخلارجي لعملية املراجعة فيما يتعلق إببداء الرأي عن الاوائم املالية، فهو ياوم هبذا  -

 بعمله بصفته هذه فاط؛
 رض املركز املهين للمراج  اخلارجي، التزامات مهنية تتناسب وهذا املركز.     يف -

 الفرع الةاين: معاثري املراجعة

. 4ياصد بكلمة "معيار" يف اللغة النموذج الذي يااس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته
 . 5العملية يف احملاسبة واملراجعة مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسةهي واملعايري 

ويف املراجعة تعترب املعايري اإلطار العام الذي من خالله ياوم املراج  ابستخدام إجراءات للوصول إىل 
"مااييس نوعية"  لتاييم كفاءة املراج  وأعضاء فريق عمله ، فهي مبثابة 6األهداف املرجوة من عملية املراجعة

به من خالل جمموعة من السياسات والطرق املوحدة، واليت يتعني على كل مراج  ونوعية العمل الذي ياومون 

                                                             
1
 .9 .ص ، 1999األردن، األوىل، الطبعة نشر، دار بدون تطبياي، منهج و نظري مدخل األول، اجلزء املالية، احملاسبة العزيز، عبد النايب كمال 
 .16 .ص مرج  سبق ذكره،سواد زاهرة توفيق،  2
 .  30 -29 ..ص، صمرج  سبق ذكرهالصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  3
  .8 .، ص2008، األوراق الزرقاء، البويرة، اجلزائر، IAS/IFRS منشورات األوراق الزرقاء، معايري احملاسبة الدولية 4
 .103 .، ص2008عمان، األردن، الطبعة األوىل، الااضي حسني ومأمون محدان، احملاسبة الدولية ومعايريها، دار الثاافة للنشر والتوزي ،  5
 .32 .، صمرج  سبق ذكرهسواد زاهرة توفيق،  6
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املعايري ميثل أحد الركائز مثل هذه وابلتايل فإن وجود ، اإللتزام هبا خالل مباشرته لعملية مراجعة احلساابت
هد األمريكي ( التابعة للمعAPCولاد أصدرت جلنة إجراءات املراجعة ). 1املراجعة األساسية لتنظيم مهنة
 (، قائمة مبعايري املراجعة مت تبويبها يف ثالثة جمموعات هي:AICPAللمحاسبني الاانونيني )

 الشخصية؛املعايري املعايري العامة أو  -
 معايري األداء املهين أو معايري العمل امليداي؛ -
 معايري إعداد التارير.     -

 أوال: املعاثري العامة أو املعاثري الشخصية

واملاصود هبذه املعايري أن  ،2تلك املعايري ابلتكوين الشخصي والعلمي للاائمني أبعمال املراجعةتتعلق 
وتوصف هذه املعايري أبهنا  ،اخلدمات املهنية جيب أن تادم على درجة من الكفاءة املهنية بواسطة أشخاص مدربني

د التارير بصورة مالئمة، وتعترب شخصية ألهنا عامة ألهنا متثل مطالب أساسية ملاابلة معايري العمل امليداي وإعدا
حلصول على اتنص على الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا املراج  اخلارجي. ومن مث ميكن الاول أبن 

أن يكون املراج  على درجة عالية من الكفاءة وأن يتمت   طلبومغزاه يت تهتارير يتضمن رأاي فنيا حمايدا له أمهي
 .3ابإلستاالل املطلوب، ويتب  قواعد السلوك املهين املتعارف عليها

 :4وتتكون املعايري العامة أو الشخصية من

أن عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص مؤهلني علميا وعمليا بطرياة متكنهم من أداء  -
 وظيفتهم كمراجعني.

 رورة توافر معيار اإلستاالل يف أي عمل يوكل للمراج  الايام به.      ض -
جيب أن يبذل املراج  العناية املهنية الالزمة وذلك من خالل اإللتزام ابلسلوك املهين عند الايام  -

 بعملية املراجعة ويف إعداد التارير. 

 اثنيا: معاثري األداء املهين أو معاثري العمل امليداين   

                                                             
على جودة األداء املهين من وجهة نظر  زعيرت عهد علي والعناري حسام عبد احملسن، إعتماد املراج  على تاديره الشخصي يف حتايق عدد من متطلبات معايري العمل امليداي وآاثره 1

 .103 .، ص2010السعودية، ، جدة، 1، العدد 25إلقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد ، جملة اممارسي مهنة املراجعة يف اململكة العربية السعودية: دراسة ميدانية
 .26 .، صمرج  سبق ذكرهنور أمحد،  2
 .61 .، صمرج  سبق ذكرهالصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  3
 -62.ص: ص مرج  سبق ذكره،الصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل، ، وملزيد من اإلطالع على املعايري العامة أو الشخصية أنظر 62 -61 ..صص ،السايق املرج  4

 . 86 -26 ..صصمرج  سبق ذكره، نور أمحد، . أنظر كذلك، 83
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هذه املعايري بتنفيذ عملية املراجعة، ومتثل مبادئ املراجعة اليت حتكم طبيعة الارائن أو أدلة اإلثبات  ترتبط
الواجب احلصول عليها بواسطة إجراءات املراجعة املرتبطة ابألهداف العريضة الواجب حتاياها من استخدام هذه 

 . 1اإلجراءات

 :2على يداياألداء املهين أو معايري العمل املوتشمل معايري 

 جيب أن يكون العمل خمططا بدقة، وأن يكون هناك إشراف مالئم من املراج  على مساعديه؛ -
جيب الايام بدراسة سليمة وتاييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية املطبق فعال داخل الشركة حىت ميكن  -

د حجم اإلختبارات اختاذ النتائج اليت توصل إليها املراج  كأساس ميكن اإلعتماد عليه حنو حتدي
 الالزمة اليت بدورها حتدد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عملية املراجعة.

احلصول على قرائن كافية ومالئمة نتيجة لعملية الفحص واملالحظة واإلستاصاء وذلك لتكون هذه  -
 عليه املراج  عند التعبري عن رأيه يف الاوائم املالية موض  الفحص.    زالارائن أساسا سليما يرتك

 معاثري إعداد التقرثراثلةا: 

هذه املعايري اخلطوط العريضة اليت يسرتشد هبا املراج  اخلارجي عند إعداده للتارير الذي يتضمن رأيه  حتدد
درجة كبرية عند تطبياها على التادير أو  الفين احملايد فيما يتعلق ابلاوائم املالية اخلتامية، حيث أهنا تعتمد على

ري يعتمد على اخلربة املهنية للمراج  اخلارجي اليت احلكم الشخصي. ومن مث فإن مدى سالمة تطبيق هذه املعاي
للتوصيات اليت تصدرها اهليئات العلمية واملهنية والتشريعات اجلاري هبا  تهيكتسبها من مزاولته للمهنة ومن متابع
ثة اليت تتناول اإلجتاهات احلديو يف هذا الصدد اليت يتم إعدادها وتنظيمها العمل والدراسات والبحوث والدورايت 

 . 3يف جمال املراجعة خلارجية

 

 

 :4وتتضمن معايري إعداد تارير املراج  اخلارجي العناصر اآلتية

                                                             
 .  85 .، صمرج  سبق ذكرهالصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  1
. 90 -86 ..صصمرج  سبق ذكره، حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل، ، وملزيد من اإلطالع على معايري األداء املهين أنظر الصبان 86 -85 .ص.ص املرج  السابق، 2

  . 110 -87 ..صصمرج  سبق ذكره، أمحد، أنظر كذلك، نور 
 .  92 .، صذكرهمرج  سبق الصبان حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  3
. 119 -93 ..صصمرج  سبق ذكره، حممد مسري وعبد هللا عبد العظيم هالل،  ، وملزيد من اإلطالع على معايري إعداد التاارير أنظر الصبان93 -92 ..ص، صاملرج  السابق 4

      .128 -110.ص. صمرج  سبق ذكره، أمحد، أنظر كذلك، نور 
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جيب أن يوضح التارير ما إذا كانت الاوائم املالية قد مت تصويرها وعرضها وفاا للاواعد واملبادئ  -
 احملاسبية املتعارف عليها أو اجلاري هبا العمل.

ثبات الشركة على إتباع هذه الاواعد واملبادئ احملاسبية. وما إذا كانت جيب أن يوضح التارير مدى  -
 الاواعد اليت طبات يف الفرتة اجلارية مطاباة لتلك اليت كانت مستخدمة يف الفرتات الساباة.

جيب أن تفصح الاوائم املالية عن املركز املايل ونتيجة النشاط بطرياة مالئمة، وإال فيجب أن يتضمن  -
 يضاحات الالزمة.التارير اإل

جيب أن يشتمل التارير على إبداء الرأي يف الاوائم املالية كوحدة واحدة، ويف حالة عدم متكن  -
 املراج  من إبداء مثل الرأي فيجب أن يذكر األسباب.    

يف هناية هذا املبحث، ال بد أن نذكر أبن املراجعة مل تكن لتعرف هذا التطور وهذا التنوع لوال إدراك 
حسب  -، ألمهية هذه املهنة أو الوظيفةكوماتكات وأصحاب املصاحل فيها ومعهم اجلمعيات املهنية واحلالشر 

اإلهتمام هذا من قبيل رضا اجملتم  ككل. و الشركة والرقي به إىل الدرجة اليت تنال به يف تعزيز أداء الشركة  -احلالة
أعطت للمراجعة اخلارجية دورا ضمن آليات احلوكمة دراسات جتريبية من  باحثون والكتابما قدمه الابملراجعة 

        اخلارجية بشرط أن تتصف مبواصفات اجلودة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفاهيم وأسس -املبحث الةاين: جودة املراجعة اخلارجية
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هتتم جهات عديدة بتارير املراجعة الذي يعده املراج  اخلارجي مبناسبة فحصه للاوائم املالية للشركات حمل 
املراجعة. وتنتظر هذه اجلهات أبن يؤدي املراج  املهام املوكلة إلية بكل إحرتافية وبدون حتيز ومبا متليه عليه املعايري 
املهنية حىت يؤدي تاريره األهداف املرجوة منه. إال أنه يف السنوات الاليلة املاضية شهد عامل األعمال اهنيار 

، األمر الذي زرع الشك انظيف ااهلا ابلرغم من إصدار املراج  عنها تارير وإفالس العديد من الشركات الرائدة يف جم
. وهبدف إعادة أصال لدى األطراف اليت هتتم بعملية املراجعة وتساءل البعض عن اجلدوى من وجود مهنة املراجعة

ية يف جمال الثاة يف املراجعة كآلية رقابية ومن أجل تفعيل هذا الدور املفاود ابدرت حكومات ومنظمات مهن
املراجعة إبصدار جمموعة لوائح ومعايري كان اهلدف منها تصحيح مسار املهنة والرف  من جودة األداء املهين لدى 

مواطن مكوانت اجلودة يف املراجعة وعلى املراج  اخلارجي، وشارك يف هذه املبادرة الباحثون بتسليطهم الضوء على 
 جودة بني تصرف الالئق للمراج  اخلارجي حبيث كشفت عن العالقةاخللل اليت أعاقت يف كثري من األحيان ال

 . هبا املؤثرة العوامل وبني جعةااملر 

من خالل هذا املبحث إىل مجلة من  طالبوبغية توضيح املسائل اليت ارتبطت جبودة املراجعة، سيتعرض ال
 العناصر، هي:

 .اخلارجية مفهوم جودة املراجعة -1
 .اخلارجية تعزيز جودة املراجعةجهود املنظمات الدولية يف  -2
 .اخلارجية املراجعةجودة أمهية وأهداف  -3
 .اخلارجية قياس جودة املراجعة -4
      .  اخلارجية العوامل املؤثرة يف جودة املراجعة -5

 اخلارجيةمفهوم جودة املراجعة املطلب األول: 

 وحمدد واضح مفهوم يتبلور ملم  ذلك و  والباحثني، املهنية اجلمعيات ابهتمام املراجعة جودة مفهوم حظي
والسبب يف ذلك يعود ، الباحثون أجراها اليت الدراسات أويف املهنية، املنظمات أصدرهتا اليت املعايري يف سواء هلا

إىل تبين الباحثني عديد املداخل. فمنهم من ربط بني جودة املراجعة والاوائم املالية ومنهم من ربط بني جودة 
 املراجعة مال اكتشاف املراج  لألخطاء والغش يف الاوائم ملالية والتارير عنها، ومنهم من ربط بنياملراجعة واحت

وبني مدى إلتزام املراج  ابملعايري املهنية املعمول هبا. وفيما يلي أهم التعاريف اليت وردت بشأن مفهوم جودة 
 املراجعة.   

وجاء يف هذا التعريف  .الرائدة جلودة املراجعة من التعاريفأ 1981يف  .DeAngelo, L.Eيعترب تعريف 
تاييم السوق لطإحتمال املشرتك أبن ياوم مراج  ما ويف آن واحد ابكتشاف األخطاء هي  أن جودة املراجعة
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ومن هذا التعريف يتبني أن جودة املراجعة جتم  بني  .1عميل وبنشر هذه األخطاءيف النظام احملاسيب للاجلوهرية 
 املهنية للمراج  اخلارجي )قدرة إكتشاف األخطاء( وبني استاالله )قدرة التبليغ عن هذه األخطاء(.الكفاءة 

 النظام يف الاصور أوجهاجلوهرية أو  خطاءاأل فااكتشأن ب 1981يف  .DeAngelo, L.Eوتعترب 
العميل من أجل اإلعالن عن هذه احلاالت، من املزااي اإلقتصادية اليت حيااها معيار  ضغوط ومااومة احملاسيب،

 احتمال أنتفرتض  DeAngeloمراج  اخلارجي، فإن لل الفنية الادراتاستاالل املراج . وبصرف النظر عن 
مستوى إستاالل وهذا من أجل الرتكيز على  واثبت إجيايبات يف النظام احملاسيب للعميل نتهاكاإل على العثور

أبن تكون األخطاء اجلوهرية املكتشفة حمل إعالن ونشر من قبل  الشرطي حتمالاإلاملراج  والذي تعرفه على أنه 
ستوى استااللية املراج  مل احلاياي اياساملهو فنشر هذه املخالفات وإال فماذا يفيد اكتشاف األخطاء؟  ،2املراج 

 . 3عن عميله

 الذي التأكيد مستوىهنا "أبجودة املراجعة  1988يف  .Palmrose, Z. Vويف نفس السياق يعرف 
 جودة على دل كلما املستوى هذا كرب كلما وأنه اجلوهرية، لألخطاء املالية الاوائم احتواء بعدم املراج  يادمه
 . 4"صحيح والعكس املراجعة

املراج  اخلارجي على جودة املراجعة حتدد من خالل قدرة فإن  2008يف  Riadh Manitaوحسب 
اكتشاف األخطاء احملتملة وتشوهات النظام احملاسيب للعميل والتارير عن هذه األخطاء والتشوهات. فجودة 

 qualité( وجودة التبليغ ) de détectionqualitéاملراجعة هي حاصل اجلم  بني جودة اإلكتشاف )
révélation)5 .    

 

 :6مفهوم جودة املراجعة اخلارجية يتمحور حولويتضح من التعاريف الساباة أبن 

                                                             
1 DeAngelo Linda Elizabeth, Audit Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics, N° 3, 1980, p. 
186. 
2 DeAngelo Linda Elizabeth, Auditor Independence, ‘LOW BALLING’ and Disclosure Regulation,  
Journal of Accounting and Economics, N° 3, 1980, p.p. 115-116. 
3 Pigé Benoît, Qualité de l’audit et Gouvernement d’entreprise: Le rôle et les limites de la concurrence sur le 
marché de l’audit, Revue Comptabilité - Contrôle – Audit, tome 6, Vol. 2, 2000, p. 136. 
4 Palmrose, Z. V., An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality, The Accounting Review, Vol. 63, 
N° 1, 1988, p. 56. 
5 Manita Riadh, la qualité de l’audit externe : proposition d’une grille d’évaluation axée sur le processus d’audit, 
revue Management, vol. 11, N° 2, 2008, p. 191. 

اسبة، كلية األعمال، صاحل حممود، أثر منهج التدقيق الاائم على خماطر األعمال على جودة التدقيق اخلارجي، رسالة ماجستري يف احملاسبة غري منشورة، قسم احملعودة عالء الدين  6
 . 14 .، ص2011جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، 
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 مدى قدرة املراج  اخلارجي على إكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية يف النظام احملاسيب للعميل -
 .والتارير عنها

درجة الثاة اليت يادمها املراج  اخلارجي ملستخدمي الاوائم املالية من خالل دقة املعلومات املادمة  -
 أخطاء جوهرية./أو املالية من أية حتريفات ووخلو الاوائم 

 ريف الساباة ميكن أن نض  اإلطار العام جلودة املراجعة يف الشكل أدان:االتع خالل منو 

 اخلارجية (: اإلطار العام جلودة املراجعة1.1الشكل رقم )

  

  

    

  
 

 

موسى وفاتح سردوك، مفهوم جودة املراجعة يف ظل الدراسات األكادميية واهليئات املهنية للمراجعة، جملة رمحاي : املصدر
 .192. ، ص2014، مارس 34/35العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد 

 اخلارجيةاملراجعة دور املنظمات واهليئات املهنية يف تعزثز جودة املطلب الةاين: 

جودة املراجعة من وجهة نظر اهليئات املشرفة على املراجعة يندرج ضمن املفهوم التشغيلي جلودة إن مفهوم 
 املراجعة، وسيتم استعراض هذا املفهوم على مستوى مجلة من اهليئات املهنية للمراجعة.

  (AICPAأوال: املعهد األمرثكي للمحاسبني القانونيني )

يف  شركة من شركات اإلقراض العاملة 30من بني  28إفالس  بسبب اإلنتاادات اليت واجهتها املهنة عاب
 منتصف السبعينات من الارن املاضي يف والية كاليفورنيا يف السنة التالية مباشرة حلصوهلا على تاارير مراجعة نظيفة

(Unqualified Audit Report)  من مراجعي حساابهتا والتهديد ابلتدخل احلكومي يف تنظيم املهنة والرقابة
املباشرة عليها، كان لزاما على املهتمني مبهنة املراجعة الايام إبجراءات سريعة جتنب املهنة التدخل احلكومي وتسهم 

وهي جلنة عرفت  1974يف عام  AICPAلـيف اسرتداد املهنة لسمعتها ومكانتها، حيث مت أتسيس جلنة اتبعة 
لدراسة رقابة اجلودة. نتج عن أعمال هذه اللجنة نشر قائمة بعناصر رقابة  (Holton Committee)ابسم 

 

 جودة املراجعة
 :فعالية املراجع

 استاالل املراج و كفاءة 
 :ومكتب املراجعة مسعة املراجع

 الكفاءة املنتظرة واإلستاالل املنتظر

متثيل املعلومات  :جودة املعلومات خمرجات جودة املراجعة
 شركةلل يللنشاط اإلقتصادي احلايا

 :مصداقية املعلومات
 ثاة املستخدمني يف املعلومات املالية

 القوائم املالية

http://www.aicpa.org/Pages/default.aspx
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( اليت أرست حجر األساس SAS 04اجلودة وأضيفت الصبغة الرمسية على هذه الاائمة يف نشرة معيار املراجعة )
 .Program Peer Review"1"لتطوير برانمج مراجعة النظري أو الزميل 

فأما األوىل  ،إبنشاء قسم مكاتب املراجعة، وهلذا الاسم شعبتان 1977يف سبتمرب  AICPAمث قام الـ
ضم كافة املكاتب األخرى. ويعد توأما الثانية ف ،(SEC)فتضم املكاتب اليت متارس عملها أمام هيئة األوراق املالية 

 -قبل ذلك-مل تكن له AICPAـــالـلتداول اآلراء املهنية واملعلومات الفنية ألن  (Forum)الاسم مبثابة منتدى 
حتسني املمارسة العملية  ذلك من وراء AICPAالـأي سلطة تنظيمية على تلك املكاتب. وبذلك فاد استهدف 

ملكاتب املراجعة من خالل حتديد متطلبات املمارسة اجليدة للمكاتب األعضاء ابلاسم، وإجياد نظام للتنظيم الذايت 
ملكاتب املراجعة من خالل التطبيق اإلجباري لنظام "مراجعة الزميل" مرة واحدة كل ثالث سنوات واستمرار الرقابة 

 .      2املالئمة جلودة املراجعة

( هبدف إجياد الوسائل NFRCF) يةاملالاهليئة الوطنية لطإحتيال يف التاارير  AICPAالـنشأ بعد ذلك أو 
وقام املعهد أيضا إبنشاء  ،واألساليب املالئمة للتعامل م  وسائل الغش واإلحتيال يف إعداد التاارير والاوائم املالية

( والذي يعد أحد املالمح األساسية لنظام الرقابة والتحكم الذايت يف مهنة POBاجمللس العام للرقابة واإلشراف )
وللمجلس  .(SECاملراجعة. وتنحصر مهام اجمللس يف الرقابة واإلشراف على املكاتب اليت تزاول عملها أمام )

ناك تاصريا يف خدمة الصاحل العام كما أن له احلق يف إعداد التاارير إلبالغ هيئة سلطة كلما وجد أعضاءه أن ه
 .  3األوراق املالية والكوجنرس عن األنشطة اليت يزاوهلا

. ويعد هذا املعيار مرجعا (SQCS1)مت إصدار نشرة معايري حول رقابة اجلودة  1979ويف نوفمرب عام 
اليت تزود مكاتب املراجعة بتأكيدات معاولة أبهنا تتوافق م  معايري املراجعة رئيسيا لتكوين السياسات واإلجراءات 

 .  4املتعارف عليها وتلتزم هبا

، والذي حل حمل معيار املراجعة 7919يف نوفمرب  (SAS 25)إبصدار معيار املراجعة  AICPAالـمث قام 
(SAS 4)  ويلزم املعيار 1974الذي صدر يف .(SAS 25)  مكاتب املراجعة اليت تاوم أبعمال املراجعة بتبين

نظام رقابة اجلودة مما يضمن بشكل معاول إتباع املمارسون للمهنة يف مكاتب املراجعة معايري املراجعة املتعارف 

                                                             
 ، الرايض،1، العدد 07تب اليمنية: دراسة ميدانية، جملة البحوث احملاسبية، اجلمعية السعودية للمحاسبة، اجمللد العبد هللا رايض والضلعي وهيب، رقابة جودة اعمال التدقيق للمكا 1

 .34 .، ص2007 السعودية،
 .35 .صاملرج  السابق،  2
 .والصفحة ساباا نفس املرج  3
 .والصفحة ساباا نفس املرج  4

http://en.wikipedia.org/wiki/Statements_on_Auditing_Standards_(United_States)
http://www.sec.gov/
http://www.publicoversightboard.org/about.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Statements_on_Auditing_Standards_(United_States)
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( ومعايري رقابة اجلودة GAASالعالقة بني معايري املراجعة املابولة عموما ) (SAS 25)عليها، ويوضح املعيار 
(QCS)1. 

نشرة معايري رقابة اجلودة  AICPAـلـــالتابعة  (ASB) أصدرت جلنة معايري املراجعة 1996ويف عام 
(SQCS2  )ونشرة معايري رقابة اجلودة (SQCS 3) اجلودة رقابة، ليكوان بديلني عن نشرة معايري (SQCS 1 )

هو أن ( SQCS 3)و( SQCS 2)و بني  (SQCS 1). إن جوهر اإلختالف بني 19792الصادرة يف نوفمرب 
 1996اجلودة بينما حتتوي النشراتن الصادراتن يف  لرقابةحتتوي على تسعة ضوابط  1979النشرة الصادرة عام 
 .3فاطعلى مخسة ضوابط 

 SAS)معيار املراجعة  2002يف أكتوبر  (AICPA) أصدر املعهد األمريكي للمحاسبني الاانونينيمث 
تدعيم كفاءة املراج  يف اكتشاف الغش أكد على بعنوان "مراعاة الغش يف مراجعة الاوائم املالية" الذي  (99

 . 4والتارير عنه

 (IFAC)اثنيا: اإلحتاد الدويل للمحاسبني 

 أشار اإلحتاد الدويل للمحاسبني إىل مفهوم جودة املراجعة من خالل املعايري اآلتية:

  (ISQC1املعيار الدويل لرقابة اجلودة ) .1

شركات املراجعة اليت تاوم مبراجعة الاوائم املالية وعمليات التأكيد األخرى لدى وهو معيار لرقابة اجلودة 
واخلدمات ذات العالقة. حيث يشري هذا املعيار إىل أن هدف مكاتب وشركات املراجعة يف حتايق جودة املراجعة، 

بتأكيد معاول فيما يرتبط ابمتثال الشركة وموظفيها هو إجياد نظام لرقابة اجلودة واإللتزام به من أجل تزويدها 
للمعايري املهنية واملتطلبات الاانونية والتنظيمية املعمول هبا، وأن تكون التاارير الصادرة عن الشركة أو شركاء 

 .5العملية تليب األهداف املنتظرة منها

 

 

                                                             
 .36-35 .ص.ص املرج  السابق، 1
 .36 .ص ،املرج  السابق 2
 .نفس املرج  والصفحة ساباا 3
 .186-184. ص.صمرج  سبق ذكره، رمحاي موسى وفاتح سردوك،  4
 .186. صاملرج  السابق،  5

http://www.asb.co.za/
http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/pages/sqcs.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Statements_on_Auditing_Standards_(United_States)
http://en.wikipedia.org/wiki/Statements_on_Auditing_Standards_(United_States)
http://en.wikipedia.org/wiki/Statements_on_Auditing_Standards_(United_States)
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a007-2010-iaasb-handbook-isqc-1.pdf
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 ( ISA 220املعيار الدويل لرقابة جودة مراجعة القوائم املالية ) .2

ضبط جودة العمل بعنوان  (ISA 7) إبصدار معيار املراجعة الدويل 1981يف سبتمرب عام  (IFACـ)الـ قام
إىل تادمي اإلرشادات اخلاصة اليت جيب أن يلتزم هبا املراج  للتايد ابملبادئ  هذا املعيار يهدف .يف املراجعة

األساسية اخلاصة بتفويض عمله ملساعديه يف مهمة املراجعة واإلرشادات اخلاصة ابإلجراءات السياسية اليت تتبناها 
 IFACالـ صدرأ 1994ن عام ويف شهر جوا شركة املراجعة لتوفري الاناعة املعاولة بنوعية املراجعة بصورة عامة.

حدد . 1(ISA 7) الدويل املعيار حمل حل والذي الرقابة على جودة عملية املراجعةبعنوان  (ISA 220)املعيار 
هذا املعيار اهلدف من املراجعة املتمثل يف تطبيق إجراءات رقابة اجلودة خالل عملية املراجعة، هذه اإلجراءات 

عملية املراجعة متتثل للمعايري املهنية واملتطلبات الاانونية والتنظيمية املطباة، وأن تادم للمراج  ضماان معاوال أبن 
 .2آخذا ابإلعتبار اإلختالف يف بيئة العمل ،تارير املراج  الصادر مالئم

  (INTOSAIاملنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة )اثلةا: 

أشارت هذه املنظمة إىل مفهوم وأمهية جودة املراجعة يف ظل اعتبارات خاصة ابهليئات التابعة للاطاع العام، 
من خالل املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املتعلق برقابة جودة املراجعة ابلاطاع العام وهو معيار ضبط اجلودة 

. يهدف هذا املعيار، الذي جرى تطبياه على الفرتات (ISSAI 1220)على مراجعات املعلومات املالية التارخيية 
، إىل حتايق جودة املراجعة يف ظل احرتام معايري رقابة اجلودة، والتزام أعضاء فريق 2009ديسمرب  15الواقعة بعد 

ــلية التابعة املراجعة ابملتطلبات األخالق واملتطلبات األخالقية الوطنية اليت تسري على مراجعي  INTOSAIل
الاطاع يف بيئة معينة، وهذا ما يدعم جودة أداء املراجعني يف تادير املخاطر والايام إبجراءات أخرى ذات عالقة 

      أبداء مسؤولياهتم يف إعداد التاارير.   

 املراجعة عملية جودة لرقابة (ICAEW)ووثلز إبجنلرتا القانونينياحملاسبني رابعا: معهد 

تعديل نظام الشركات يف عام  يف بريطانيا كان من أهم دواف  تنظيم برانمج مراقبة جودة األداء املهين
اليت أصدرهتا اجملموعة . وكان من أسباب التعديل أن تكون أحكام نظام الشركات منسجمة م  اللوائح 1989

ــ قام حيث .3األوروبية، ومنها الالئحة الثامنة املتعلاة ابلرقابة على مكاتب املراجعة  برانمج إبعداد ICAEW ال
 أهم متثلت .املراجعة ملكاتب لزماملو  والصناعة التجارة وزارة أقرته والذي 1991 عام يف املهين األداء جودة لرقابة

                                                             
نية عاشرة لسبل تطوير احملاسبة ، العوامل املؤثرة يف جودة مراجعة احلساابت من وجهة نظر احملاسبني الاانونيني يف اليمن، ورقة حبثية مادمة ضمن فعاليات الندوة الثاجربان حممد علي 1

السعودية، ، جامعة امللك سعود، الرايض، األعماللعشرون"، كلية إدارة يف اململكة العربية السعودية بعنوان "مهنة احملاسبة يف اململكة العربية السعودية وحتدايت الارن احلادي وا
     . 20 .، ص2010

 .186. صمرج  سبق ذكره، رمحاي موسى وفاتح سردوك،  2
 اململكة العربية السعودية: دراسة ميدانية، جملةالعناري، آاثر تطبيق برانمج مراقبة جودة األداء املهين على مكاتب املراجعة يف  عبدا حملسن بن وحسام علي بن الغامدي سامل 3

 .189 .، ص2005السعودية، ، جدة، 2، العدد 19جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد  ،اإلقتصاد واإلدارة

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a007-2010-iaasb-handbook-isqc-1.pdf
http://www.intosai.org/
http://www.issai.org/media/13044/issai_1220_e_.pdf
http://www.icaew.com/
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 التدريب هبم، العالقة واستمرارية العمالء قبول املهنية، النزاهة اإلستاالل،: الربانمج هذا يف وردت اليت العناصر
 موضوعية عدم إىل يؤدى قد ما جتنبو  ستشارةاإل التسجيل، بشروط اإللتزام الداخلي، الفحص املهين، والتطوير
 .1األداء

 خامسا: إسهامات الدول العربية 

اخلليج العريب  يف التعاون جملس لدول من هيئة احملاسبة واملراجعة كالعلى مستوى الوطن العريب  قامت 
(GCCAAO) الاانونيني  للمحاسبيني السعودية واهليئة(SOCPA ،)املاضية، إبنشاء  الاليلة خالل السنوات

 عليها تلك اليت ركزت النااط املنطاة ومن أهم يف العاملة احملاسبةاملراجعة و  أداء مكاتب جودة مبراقبة خاص قسم

 .2زمنية فرتة كل مراجعيها تغيري على الشركات املسامهة جترب قوانني وض  األقسام

ومن خالل السابق يتضح أن مفهوم جودة املراجعة من وجهة نظر اهليئات املهنية للمراجعة، يتمثل يف 
اإللتزام ابملعايري املهنية هلا، وجممل املتطلبات الاانونية والتنظيمية اليت حتكم املمارسة املهنية، ومعايري األداء ابلنسبة 

 لألفراد مبكاتب وشركات املراجعة. 

 اخلارجية جودة املراجعةوأهداف أمهية ث: املطلب الةال

 اخلارجية الفرع األول: أمهية جودة املراجعة

رقمي  بشكلوتسجيلها  العمليات املعرب عنها ابلناودحتويل واق  للمحاسبة يف  ألساسيا دوريتمثل ال
وفاا لوجهة نظر   املختلفةالارارات  ختاذإلـ ستخدم خمرجاته بشكل أساسي من قبل أصحاب املصاحل تضمن نظام 
خلصائص النوعية اليت ا تتوافر علىوصدق التعبري و  ابلشفافية صفكانت خمرجات النظام احملاسيب تت  فإذا ،كل منهم

 .3وإال فالعكس هو الصحيح ستكون الارارات اليت تبىن عليها قرارات رشيدةاملالية فأن تتمت  هبا املعلومات  ينبغي
ينشأ الطلب على جودة املراجعة اخلارجية ألهنا آلية رقابية تسهم يف ختفيض عدم متاثل املعلومات بني ومن هنا 

أبن الاوائم املالية اليت أعدهتا اإلدارة خالية  املعقولةاإلدارة واألطراف ذات العالقة، وذلك من خالل التأكيدات 
ا أساسيا لكافة اجلهات املستفيدة من خمرجات فجودة املراجعة تعد مطلب ،من أي أخطاء أو خمالفات جوهرية

 عملية املراجعة، وميكن إيضاح ذلك من خالل النااط التالية:

                                                             
حالة مكاتب تدقيق احلساابت يف قطاع غزة،  دراسة -أبو هني إايد حسن حسني، العوامل املؤثرة يف جودة تدقيق احلساابت من وجهة نظر مدقاي احلساابت الاانونيني يف فلسطني 1

 .55 .، ص2005فلسطني، غزة،  -اإلسالمية التجارة، اجلامعة ليةقسم احملاسبة والتمويل، كرسالة ماجستري غري منشورة، 
املراجعني، جملة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة امللك  نظر وجهة من فيها املؤثرة حتليلية للعوامل ميدانية دراسة :املراجعة خدمة النافعايب، جودة حممد وحسني علي عبد الرمحن التوجيري 2

  .220 .، ص2008جدة، السعودية، ، 1، العدد 22عبد العزيز، اجمللد 
الااهرة،  ،2، العدد 25جامعة الدول العربية، اجمللد ، اجمللة العربية لالدارة، املنظمة العربية للتنمية االدارية، اهنيار بعض الشركات العاملية وأثرها يف بيئة احملاسبةالاشي ظاهر شاهر،  3

 .97 .ص ،2005 مصر،

http://www.gccaao.org/ar/
http://www.socpa.org.sa/
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تعترب جودة املراجعة مصلحة مشرتكة جلمي  األطراف املستفيدة منها، فاملراج  يهمه أن : املراجع اخلارجي
اجلهات املستفيدة من تارير املراجعة ولزايدة أرابحه تتم عملية املراجعة أبعلى جود ممكنة إلخالء مسؤوليته أمام 

جودة املراجعة حتسن من مسعة املراج  اخلارجي وشهرته وتعزز موقفه التنافسي يف . و 1واحملافظة على عميله
 . 2السوق

وابلتايل فإن  ،: تعترب إدارة الشركة حمل املراجعة املسؤولة عن إعداد الاوائم املاليةإدارة الشركة حمل املراجعة
تنفيذ عملية املراجعة أبعلى جودة ممكنة ميكنها من معرفة أماكن الاوة والضعف لديها ويساعدها يف وض  اخلطط 
املستابلية. من انحية أخرى فإن تارير املراج  له ردود فعل يف السوق مما قد يؤثر على أسعار األسهم اخلاصة 

 . 3ابلشركة

مسعة جيدة  يإىل أن الشركة تسعى دوما إىل تعيني مراج  ذ 1986يف  Truemanو Titman ذهبو 
)ماياس جلودة املراجعة( لطإشارة أن لديها معلومات م وثاة وجيدة وتريد أن تؤكد للسوق خلو قوائمها املالية من 

السمعة اجليدة يسعى إىل وجود  يأن متعهد الطرح ذ 1988وآخرون يف  Balvers أي غش أو تالعب. ويرى
. وقام (Signaling Content) احملتوى اإلشاريمسعة جيدة أيضا وهي ما تسمى بفرضية  يمراج  ذ

Menon وWilliams  ابختبار فرضية أنه إذا كان هناك اجتاه إىل دعم الطرح اجلديد بتعيني مراج   1991يف
مسعة جيدة فسوف يظهر اجتاه قوي لتغيري املراج  يف الشركات اليت تتحول إىل شركات مسامهة وذلك قبل  يذ

أكثر قابلية للبي  إذا كان املراج  تكون األسهم املصدرة أن  1992 يف Smithو Firth أكدو  ،إمتام عملية الطرح
  .       4ذو مسعة جيدة

تسعى كثري من اجلمعيات املنظمة ملهنة املراجعة إىل إلزام مكاتب : اجلمعيات واهليئات املنظمة للمهنة
املراجعة بتحايق مستوى عاٍل من اجلودة من أجل تطوير املهنة وتدعيم الثاة فيها، ووضعها يف مكاهنا الالئق بني 

 .5املهن األخرى، وحتسني نظرة اجملتم  هلذه املهنة واخلدمة اليت تادمها

 

 

                                                             
اسبة، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، محيدات حممد حممود، تاييم جودة تدقيق احلساابت يف األردن والعوامل احملددة هلا: دراسة ميدانية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم احمل 1

 .30 .، ص2001األردن، جامعة الريموك، 
 .195. ص، مرج  سبق ذكرهرمحاي موسى وفاتح سردوك،  2
 .51 .مرج  سبق ذكره، صحسني،  حسن أبوهني إايد 3
جامعة  عمادة البحث العلمي،ية واإلقتصادية، آل عباس حممد عبد هللا، مدى أتثري اختيار منشأة املراجعة على إدارة أرابح الربح يف الشركات املسامهة السعودية، جملة العلوم اإلدار  4

 .139 -138 ..ص، ص2008السعودية، ، 2، العدد 1الاصيم، اجمللد 
 .51 .صمرج  سبق ذكره، حسني،  حسن أبوهني إايد 5
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 اخلارجية جودة املراجعة أهدافالفرع الةاين: 

 إىل حتايق األهداف اآلتية: املراجعة جودةهتدف 

 املهنية؛ ابملعايري اإللتزام أتكيد -
 .املالية الاوائم يف اجلوهرية واألخطاء املخالفات اكتشاف إمكانية تعزيز -
 .تعزيز آليات احلوكمة -
 .وجودة األرابح املالية الاوائم ومصداقية املراجعة تارير يف الثاة زايدة -
 املسامهة يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة. -

 اخلارجية أوال: أتكيد اإللتزام مبعاثري املراجعة

هذا األخري  تايدتج عن وين ،للمراج  اخلارجي املهين لألداء مستوايت وض  إىل املراجعة معايري دفهت
 يف املراجعة جودة مفهوم إىل للمحاسبني الدويل االحتاد أشار وقد. املهين األداء جبودة رتااءاإلاملهنية   عايريابمل

 السياسات يف تتمثل املراجعة جودة على الرقابة أدوات أن املعيار  هذا أوضح حيث (ISA 220) املعيار
 املراجعة ملعايري وفاا أداؤها مت قد املنفذة املراجعة أعمال أنأكيد على للت املراجعة مكتب يف املطباة واإلجراءات

ومن هنا يتضح أن هناك عالقة متبادلة بني جودة املراجعة واإللتزام ابملعايري املهنية، حيث يؤدي  1عليها املتعارف
اإللتزام ابملعايري املهنية إىل أداء علية املراجعة جبودة عالية، كما أن أداء عملية املراجعة مبستوى جودة عالية يؤكد 

 .          2املهنيةمتسك املراجعني ابملعايري 

 املالية لقوائماب املوجودة واألخطاء املخالفات اكتشاف إمكانية تعزثزاثنيا: 

أوضحت التعاريف أن جودة املراجعة تتمثل يف ارتفاع نسبة إحتمال إكتشاف األخطاء ذات األمهية 
النسبية والتارير عنها، حيث يرتتب على زايدة احتمال اكتشاف األخطاء والتحريفات اجلوهرية اليت تتضمنها 

اجلهد املبذول أثناء تنفيذ عملية  رتفاع مستوىاالاوائم املالية ارتفاع مستوى جودة املراجعة الذي يعكس بدوره 
 . 3املراجعة

 

                                                             
حالة اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم العلوم التجارية، كلية  -برير أمحد، جودة املراجعة مدخال لتضييق فجوة التوقعات بني مستخدمي الاوائم املالية ومراجعي احلساابت 1

 .7 .، ص2014اجلزائر،  ورقلة، -العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح
، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم احملاسبة والتمويل، كلية غزة قطاع يف احلساابت راجعيمل املهين األداء جودة على اخلارجية جعةراامل بيئة اتمتغري  أتثري، عمر أكرم الطويل سهام 2

 .25 .، ص2012غزة، فلسطني،  -التجارة، عمادة الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية
 .26 .ص ،املرج  السابق 3
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 والتقليل من تكاليف الوكالة الشركات حوكمةاثلةا: تعزثز آليات 

نظرا لتعارض  مبشاكل الوكالةيولد انفصال امللكية عن اإلدارة يف الشركات جمموعة من املشاكل تعرف 
 األصيل ياومالطرفني  بني املصاحل يف تعارضال حدة تدنئة(أو ) ولتجنب .والوكيل األصيلاملصاحل واألهداف بني 

 املعلومات متاثل عدم ختفيض على تعمليتكون من جمموعة آليات داخلية وأخرى خارجية  الوكيل ملراقبة نظام ببناء
، ويكمن دور جودة املراجعة اخلارجية يف تعزيز الدور الرقايب املنوط آبليات حوكمة األصيل مصاحل وحتمي

  .1الشركات

 .املراجعة جودة على والطلب الوكالة تكلفة بني اجيابية عالقة وجود على عملياً  ساباة دراسات أكدتو 
اليت تنتمي  املراجعة مكاتب دوراليت اختربت  2002يف .Wong, T. J و  .Fan, Jومن هذه الدراسات، دراسة

وانتهت الدراسة أبن مكاتب املراجعة آسيا، شرق دول يفضمن حوكمة الشركات  (Big 5) الكبار اخلمسةإىل 
 .2الوكالة تكلفة من للحد من قبل املسامهني رقابية وكأداة املديرين قبل من اختيارية كأداة تستخدم

 زايدة إىل فرنسا، يف الشركات حوكمة إطار على ركزت اليت دراسته يف 2001عام  Charles Piot وأشار
 احلد يف فعالة مراقبة أداة تعترب املراجعة جودة وأن .الوكالةصراعات  وجود حاالت يف املراجعة جودة على الطلب

 ةئتدن مث ومن املعلومات، متاثل عدم ةئتدن على تعمل فيها موثوق مالية قوائم وإنتاج األرابح إدارة سلوك من
 عند النتيجة نفس إىل 2005يف .Garcia-Meca, M و .Ballesta, J لتوص سبانياإ وىفاليف الوكالة. تك

 جودة حتسنيجودة املراجعة تؤدي إىل  أن إىل أشارا حيث الشركات، حوكمة يف جودة املراجعة لدور اختبارمها
 .3املالية التاارير جودة حتسني إىل ؤدىواليت بدورها ت الشركات حوكمة

 اخلارجية املراجعة تقرثرو  املالية القوائم يف الةقةرابعا: تعزثز 

 على الثاة إضفاء يف كبرية  أمهية ذو ، كما تادم معنا يف تعريف جودة املراجعة،املراجعة جبودة هتماماإل يعترب
املستخدمة من قبل جهات   املالية الاوائم مصداقية دعم يف التاارير هذه ؤديهت الذي الدور وابلتايل املراجعة تاارير
ال تتفق م  اليت الكشف عن سياسات اإلبالغ املايل ، وهذا من خالل 4اليت تناسبها الارارات اختاذ يفكثرية 
  .5اليت ميارسها املديرون اإلبداعية احملاسبة املمارسات احملاسبية املعمول هبا، واحلد منواملعايري املبادئ 

 

                                                             
 .7 .صمرج  سبق ذكره، برير أمحد،  1
اجمللد اإلسكندرية،  جامعة ، كلية التجارة،العلمية للبحوث التجارة كلية جملة، تطبياية دراسة م  -األرابح إدارة عمليات على اخلارجية املراجعة جودة أثر، حممد كامل عيسي مسري 2

 .22 -21 .، ص.ص2008 مصر، ، 2 العدد، 45
 .22  .صاملرج  السابق،  3
 .9 .صمرج  سبق ذكره، ، برير أمحد 4

5 Ng David S., Op. Cit, p.p. 917-918. 
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 املسامهة يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعةخامسا: 

يف أدبيات  "التوقعات يف املراجعةفجوة " عبارةأول من استخدم  1974يف   .Liggio, Cلاد كان
 The Expectation Gap: The Accountant’s Legal"من خالل ماال له بعنوان  1احملاسبة واملراجعة

Waterloo, p, 27." 2 من قبل مستخدمي  املتوقعة األداءمستوايت  بني والذي عرف فيه الفجوة أبهنا الفرق
على أهنا الفرق بني  2006يف   OjoMarianneبينما عرفها حديثا  .3املستالنيالاوائم املالية ومن قبل املراجعني 

ما ينتظره مستخدمو الاوائم املالية واجلمهور عامة من مهنة املراجعة أثناء عملية املراجعة، وما هي مطالبة به يف 
يف  Chenو Lin؛ 1993يف  وآخرون Humphrey. وعن أسباب فجوة التوقعات فريى كل من 4الواق 

من تاارير املراجعة والاوائم املالية سوء التفاهم بني املستفيدين فجوة التوقعات يف املراجعة تعزى إىل  نأ، 2004
. كما تعزى فجوة التوقعات إىل 5نة املراجعةوطبيعة مهراجعني دور ومسؤوليات امل فيما خيص املراجعة واملراجعني

 مهام بشأن املالية البياانت مستخدمي من التوقعات يف اإلفراطو راجعة امل وحدود طبيعة تادير يف اجلمهور فشل
 .6هذا األخري ومسؤوليات دور عن املعرفة وناص احلساابت مراقب

بتاسيم الفجوة إىل  1993يف  .Porter, Bأما عن هيكل مكوانت فجوة التوقعات يف املراجعة فاد قام 
 : 7مكوانت هي

وتتمثل يف الفرق بني ما يتوقعه اجملتم  من املراجعني وبني ما  (Reasonableness Gap) فجوة املعقولية
 ميكن للمراجعني أداؤه بصورة معاولة.

                                                             
، 01حملاسبية، اجلمعية السعودية للمحاسبة، اجمللد الساا أمحد إمساعيل، فجوة التوقعات يف بيئة املراجعة: دراسة ميدانية يف احمليط املهين يف اململكة العربية السعودية، جملة البحوث ا 1 

 .426 .، ص1997، الرايض، السعودية، 5العدد 
، السعودية، 1، العدد 47اجمللد  جملة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز،، ة نادية ماارنهيدراسة حتليل املراجعةحنو تضييق فجوة التوقعات يف مهنة حسانني صادق،  2 

 .61، ص. 1994
3 Devi Anila and Shila Devi, Audit Expectation Gap between Auditors and Users of Financial, European Journal of 
Business and Management, Vol.6, N° 14, 2014, p. 2. 
4 Ojo Marianne, Eliminating the Audit Expectations Gap: Myth or Reality?, Munich Personal RePEc Archive 
(MPRA), 2006, p. 3, article disponible sur: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/232/, consulté le 04/12/2014.  
5 Jedidi Imen and Chrystelle Richard, The Social Construction of the Audit Expectation Gap: The Market of 
Excuses, 2010, p.80, article disponible sur: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460146, consulté le: 
04/12/2014. 
6 Agyei Albert et al., An Assessment of Audit Expectation Gap in Ghana, International Journal of Academic 
Research in Accounting, Finance and Management Sciences,Vol.3, N°4, 2013, p.p. 114- 115. 

، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم دراسة ميدانية -يوسف إسالم عبد الفتاح حمفوظ، قياس أثر فجوة التوقعات يف املراجعة على قرارات املستثمرين يف سوق األوراق املالية يف مصر 7
 .  35، ص. 2011احملاسبة، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر، 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/232/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460146
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وتتمثل يف الفرق بني ما يتوق  اجملتم  من املراجعني إجنازه بصورة  (Performance Gap) فجوة األداء
 معاولة وبني األداء الفعلي للمراجعني.   

 إىل مكونني مها:وتناسم فجوة األداء بدورها 

وتتمثل هذه الفجوة يف الفرق بني املعايري املتوقعة  (Deficient Performance) فجوة األداء الناقص
 .1ملراجعنيالواجب الايام به من قبل اوبني األداء الفعلي املراجعني من خالل مهامهم احلالية ألداء 

الفرق بني واجبات املراج  اليت يتوقعها اجملتم  بشكل  ووه (Deficient Standards) العجز يف املعاثري
وفيما  .2عن اجلهات املهنية املعروفة ةراملعايري املهنية الصادمعاول وبني واجبات املراج  كما هي معرفة ابلاانون و 

 :(Porter, B., 1993)يلي هيكل فجوة التوقعات يف املراجعة حسب 

 (Porter, B., 1993حسب ) التوقعات يف املراجعة(: هيكل فجوة 2.1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

Source: Hassink Harold F.D. et al., Corporate fraud and the audit expectations gap: A study 
among business managers, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, N° 18, 
2009, p.87. 

 (Perceived performance of auditors( من املراجعني )صوراملنتظر )املت األداء
 (Audit expectation - performance gapاألداء ) فجوة -املراجعة  توقعات
 (Society’s expectations of auditorsاملراجعني ) من اجملتم  توقعات
 (Unreasonable expectationsمعاولة ) غري توقعات

 (Auditor’s existing dutiesعلى مراج  احلساابت ) الاائمة الواجبات
 (Duties reasonably expected auditorsمعاول ) بشكل من املراجعني املتوقعة الواجبات

                                                             
دراسة ميدانية، رسالة ماجستري  -ردنيةالاضاة حممد عبد الرمحان حسن، فجوة التوقعات وسبل تضيياها من وجهة نظر املدقاني اخلارجيني ووحدات اإلستثمار يف البنوك التجارية األ 1

 .28، ص. 2013جامعة جرش، األردن، قسم احملاسبة، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، غري منشورة، 
جامعة لة العربية للمحاسبة، األردن، اجملالفرح عبد الرزاق حممد، العوامل املؤثرة على تضييق فجوة التوقعات يف التدقيق: وجهات نظر مدقاي احلساابت اخلارجيني واملستثمرين يف  2

 . 47، ص. 2013، 1، العدد 16اجمللد ، البحرين بتنسيق م  جملس التعاون اخلليجي
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بصعوبة الاضاء على فجوة أما بشأن الاضاء على فجوة التوقعات يف املراجعة فالدراسات التجريبية تعرتف 
جناح تضييق  وأن التوقعاتفجوة  من خمتلفة أنواع هناك أن عموما به املسلمبيعتها.كما أنه من التوقعات بسبب ط
  :2، من بينها 1التدابري من جمموعة خالل من كوني أن ميكنفجوة التوقعات 

 توسي  مسؤوليات املراج  اخلارجي بناء على توقعات املستفيدين من خدمات املراجعة. -
بيئة املراجعة، وتنمية البعد التعليمي واإلعالمي عن دور ومسؤولية املراج   زايدة فعالية اإلتصال يف -

  .اخلارجي
 تدعيم استاالل املراج  اخلارجي.  -
داء األتفعيل الدور الذي تؤديه املنظمات املهنية يف تنظيم والرقابة على املهنة األمر الذي حيسن من  -

 .للمراجعني املهين

 اخلارجية اجعةقياس جودة املر املطلب الرابع: 

تعرتف األدبيات بصعوبة إدراك ، حيث الثمانينات بدايةمنذ يطرح موضوع قياس جودة املراجعة إشكاال 
، كما أن تارير (Variable latente)ألهنا متغري خفي حبكم إجراءاهتا املعادة و  جودة املراجعة بطرياة مباشرة

( يصعب من خالله التمييز بني جناح املراجعة أو standardiséeاملراجعة يتم إعداده بطرياة منطية أو معيارية )
حاالت اإلفالس اليت تناوهلا اإلعالم بشكل  ابستثناءالكشف عنها فشلها، وكم من مراجعة فاشلة مرت دون 

وم  هذا حاول الباحثون إدراك جودة املراجعة من خالل الاياس املباشر . *3(largement médiatiséمكثف )
 وغري املباشر. 

 (البدثلة الوسائل) املباشر غري القياس بطرثقة املتعلقة األدبيات :األول الفرع

 حجم شركة أو مكتب املراجعةأوال: 

هبدف قياس جودة املراجعة استخدمت دراسات عديدة "شهرة مكتب املراجعة"، أو "حجمه" أو "انتمائه 
 ,DeAngelo دراسة إىل استناداً  ملراجعةشركة ا حجم استخدمتإىل أحد الكبار". ومن بني الدراسات اليت 

L.E.  دراسة املراجعة شركة وحجم املراجعة جودة بني اجيابية عالقة وجوداليت كانت قد أثبتت و  1981يف ،
Zhou, J. و Elder, R. ؛ 2001يفKrishnan, G. V.  ؛ 2003يفKim, J. توأشار  2003 يف وآخرون 

                                                             
1 Pierce Bernard and Mary Kilcommins, The Audit Expectations Gap: The Role of Auditing Education, Dublin 
City University Business School Research Papers, N° 13, Ireland, 1996, p. .4  

دراسة حتليلية ألراء املراجعني اخلارجيني واملستثمرين، رسالة ماجستري غري  –خليل هاي حممد، مدى أتثري تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة يف فلسطني 2
 .46 .، ص2009غزة، فلسطني،  -منشورة، قسم احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية

 إفالس إنرون األمريكية الذي تناوله اإلعالم األمريكي والعاملي بشكل كبري. فشل نتيجة مراجعة شركة إنرون األمريكية من قبل شركة آرثر أندرسون للمحاسبة واملراجعة كان نتيجة 3*
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 املراجعة شركاتم   ابملاارنة املراجعة جودة من عال مستوى تادم ما عادة الكبرية املراجعة شركات أن إىل
  يفبرية الكراجعة امل مكاتب أن إىل، 2006وآخرون يف  .Davidson, W.Nراسة د توصلتكما    .1الصغرية

 حبجة ،ريةالصغراجعة امل مكاتب تادمها اليتراجعة امل جبودة ماارنة عالية، جودة ذاتراجعة م خدمات تادما كند
 لتنفيذ اجليدة الوسائل كافة  وتوافرراجعة، للم اجليد التخطيط حيث من نسبية زاايم لديها تتوافر املكاتب تلك أن

 وأيضاً  العمل، ومعرفة اجليدةات اخلرب  توافر وكذلك والعملية، العلمية الكفاءة انحية من سواءراجعة امل أعمال
 من الكربى املكاتب به تتمت  ما إىل ابإلضافة هذا النوعية، الرقابة وسائل وتوافر احلديثة األساليب إستخدام

 العالقة راسةبد 2008يف  ,J. Abdullah قاممن جهته  .2راجعةامل خدمات تادمي يف الكبري احلجم اقتصادايت
 العام خالل املاليزي األسهم سوق يف مدرجة شركة 655 العينة ومشلت ،راجعةامل وجودة اخلارجيراج  امل حجم بني

نور  دراسةكما أشارت .  3راجعةامل وجودة راج امل حجم بني قوية عالقة وجودراسة الد نتائج وأظهرت ،2003
حول مدى أتثري حجم مكتب املراجعة ومسعته والعوامل  2009يف  اجلدعاي وحسام عبد احملسن العناريساعد 

اليت حتكم عالقاته التنافسية م  املكاتب األخرى يف اململكة العربية السعودية على جودة األداء املهين ملنسويب ذلك 
إىل  ،واملستفيدون من اخلدمات اليت تادمها تلك املكاتباملكتب من املهنيني واليت مشلت عينتها مكاتب املراجعة 

وجود عالقة ارتباط طردي بني زايدة احلجم ومستوى السمعة اجليدة ملكتب املراجعة من جانب ومستوى جودة 
أشارت من جهتها،  .4الدراسة األداء املهين ملنسوبيه من مراجعي احلساابت من جانب آخر من وجهيت نظر عينيت

 بني حجم شركة املراجعة وجودة املراجعةحول العالقة  2013يف  Ihab Alsaqqaو Nedal Sawan دراسة
واليت مشلت عينتها شركات النفط الليبية )جانب الطلب( وشركات املراجعة العامة يف ليبيا )جانب العرض(، إىل 

بني حجم شركة املراجعة وجودة املراجعة بسبب ما تتوفر عليه شركات موجبة وذات داللة إحصائية وجود عالقة 
  .5من موارد مادية وبشرية هائلة تضمن هلا توفري خدمات ذات جودة عاليةرية الكباملراجعة 

 املراجعة خدمة تادم الكبرية املراجعةشركات  أن على تؤكداملذكورة  الدراسات أن من الرغم وعلىهذا، 
، جتاهاإل هلذا خمالفة جاءت األخرى الدراسات بعض نتائج فان ،الصغرية املراجعة شركاتم   ابملاارنة عالية جبودة
 علىتادم ت واليت املهمة العوامل أحد أن 1986وآخرون يف  Schroeder, M.Sدراسة  نتائج أظهرت حيث
 من رف ال مث ومن اجعةر امل أعمال حتسنييف ويساعد  كفاءةلاب تمت ي اجعةر امل عمل فريق هوشركة املراجعة  حجم

                                                             
  .9 -8 .ص.ص مرج  سبق ذكره،حممد،  كامل عيسي مسري 1
 ملارر كمتطلب مادم حبث السعودية العربية يف اململكة املسامهة الشركات على تطبياية دراسة  :املراجعة جودة على األجنيب اإلستثمار ، أثرعبد العزيز بن خالد بن اليحىي حممد 2

 .9 .ص، 2013، السعودية الرايض،، سعود امللك جامعة، األعمال إدارة كلية،  احملاسبة قسم، احملاسبة يف حبث مشروع
 .11 .صاملرج  السابق،  3
بينها على جودة أدائها املهين: دراسة ميدانية على مكتب املراجعة يف اململكة اجلدعاي نور ساعد وحسام عبد احملسن العناري، أتثري حجم ومسعة مكاتب املراجعة وطبيعة املنافسة  4

 .192 -143 .، ص.ص2009جدة، السعودية، ، 2، العدد 23جمللد  العربية السعودية، جملة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز،
5 Sawan Nedal and Ihab Alsaqqa, Audit firm size and quality: Does audit firm size influence audit quality in the 
Libyan oil industry?, African Journal of Business Management Vol. 7, N° 3, 2013, p.p. 213-226. 
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 تاييم ميكن أبنه الاول إىل 1994يف  .Chang. Sو  .Lam, Sدف  ما وهذا .1املراجعة أعمال جودة مستوى
 (Service-by-Service) حده على خدمة كل أساس على التاييم مت إذا فعالية أكثر بطرياة املراجعة جودة
 بنفس إليها املوكولة املراجعة عمليات كافة تؤدي ال قد األخريةهذه  ألن 2املراجعةشركة  حجم أساس على وليس

 -Firm) املراجعة شركة على يعتمد مفهوم هي جعااملر  جودة أبن الاول ميكن فانه وهكذا .اجلودة من املستوى
Based Concept) املراج  يادمها اليت اخلدمة على يعتمد مفهوم هي املراجعة جودة بينما (Service by 

Concept-Service)3. 

 اخلارجية أتعاب املراجعةاثنيا: 

 دراسة، إال أن املراجعة جودة لاياس استخداماً  األكثر هو املراجعة شركة حجم ماياس أن وم  
Palmrose Zoe-Vonna  أتعاب املراجعة بني إحصائية داللة يذموجب و  ارتباط وجودت ثاو  1986يف 

Big -Big Eight/Nonدم انتمائه إىل أحد الثمانية الكبار )عو أمكتب املراجعة حبكم انتمائه  حجمو 
Eight)4، ميكن فإنه ،ة املراجعةجلود كماياس  راجعةاملشركة  حجم مؤشرم اميكن استخد كان فإذا وابلتايل  ،

 وآخرون يف .Bhen, B. K دراسةنتائج ري وتش .5راجعةامل جلودة كماياس  راجعةامل أتعاب إستخدامكذلك، 
كدليل على أن أتعاب   رضا العمالء م  الفريق املراج  يرتبط ارتباطا موجبا م  أتعاب املراجعة أنإىل  1999

يف  محد سباعي قطب وخالد انصر اخلاطردراسة أخلصت . من جهتها 6املراجعة هي مؤشر جيد جلودة املراجعة
حول العوامل املؤثرة يف حتديد أتعاب املراجعة من وجهة نظر املراجعني العاملني يف مكاتب املراجعة اليت  2004

تزاول العمل يف دولة قطر، إىل أن من بني العوامل األكثر أتثريا يف حتديد أتعاب املراجعة، تبعية ومسعة مكتب 
كمؤشر لاياس جودة املراجعة، ومن بني هذه   جعةأتعاب املرادراسات أخرى استعملت هناك أن . كما 7املراجعة

وآخرون يف  .Salleh, Z؛ 2003 يف وآخرون .Abbott, L. J؛ 2000يف  .O’Sullivan, N الدراسات
 . 20088 وآخرون يف .Hay, D؛ 2006

                                                             
 .11 .ص، مرج  سبق ذكره، عبد العزيز بن خالد بن اليحىي حممد 1
 .10 -9 .ص.صمرج  سبق ذكره، حممد،  كامل عيسي مسري 2
  .8 -7.ص.ص، السابق املرج  3

4 Palmrose, Z. V., Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence, Journal of Accounting Research, Vol. 24, N° 1, 
1986, p.p. 97-110. 

 .10 .ص، مرج  سبق ذكره، العزيز عبد بن خالد بن اليحىي حممد 5
6 Finet Allain et Azhaar Lajmi, Qualité d’audit et gouvernance d’entreprise : essai d’analyse sur le marché belge, 
Working Paper, Centre de recherche Warocque, Académie universitaire Wallonie- Bruxelles, Belgique, 2008, p. 
3. 

جملة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز، امحد سباعي قطب وخالد انصر اخلاطر، العوامل املؤثرة يف حتديد أتعاب ملراجعة احلساابت: دراسة ميدانية تطبياية على دولة قطر،  7
 .188 -153.، ص.ص2004السعودية، ، جدة، 2، العدد 18اجمللد 

8  Finet Allain et Azhaar Lajmi, Op. Cit, p. 4. 
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 اثلةا: ختصص شركة أو مكتب املراجعة يف صناعة العميل 

تستخدم أدبيات املراجعة كذلك مكاتب املراجعة املتخصصة كمؤشر آخر على جودة املراجعة. ولاد 
أشارت دراسات عديدة إىل أن اجتاه مكاتب املراجعة ملزيد من التخصص يف صناعة معينة يدل على أن مؤشر 

عموما إىل املكاتب ختصص املراج  يف صناعة معينة يؤدي دورا متزايدا كمؤشر على جودة الراجعة. وينظر 
غري املتخصصة، وأن اخلربة واملعرفة املرتاكمة لديها املكاتب أهنا تاوم مبراجعة أكثر جودة من على املتخصصة 

، وما يتب  ذلك من إليه العميل ينتميالذي متكنها من حتديد ومعاجلة املشاكل اخلاصة ابلصناعة أو الاطاع 
تساعد على أداء مراجعة ذات جودة أعلى. ويؤكد املعهد األمريكي تطويرها ملنهجية أفضل ملراجعة احلساابت 

أن التخصص يف صناعة أو قطاع معني ينتج عنه أداء ملراجعة ذي  1977يف  (AICPAللمحاسبني الاانونيني )
ــ. 1جودة أعلى  املهنة تواجهس قضااي مخس أبرزإحدى  مهنة املراجعة يف التخصص مسألة AICPAهذا، ويعترب الـ

خالل  الغالب الطاب  هو يكون سوف املتخصصة املكاتب يف خدمات املراجعة على الطلب وأن ،احلايل الارن يف
 .2املراجعة إخفاق حاالت من التخفيف إىل يؤدي قد ما وهو الفرتة،  هذه

أكثر ميال لبذل موارد هي أن مكاتب املراجعة املتخصصة  2001وآخرون  Gramlingو من جهته يرى 
الصناعات اليت كونت فيها خربة أكرب. و يكون لدى املكاتب  جمال تدريب املوظفني والتانية يفأكرب يف 

املتخصصة يف صناعة معينة عادة حافزا أكرب لتنفيذ عميلة املراجعة بدرجة عالية من اجلودة لتجنب خطر فادان 
 .     3هذه السمعة

العالقة بني جودة األرابح احملاسبية للشركات وجودة حول  ،2012 يف  دراسة حيىي بن علي اجلربكما تشري 
حيث مت استخدام ، 2011إىل  2007املراج  اخلارجي ابلتطبيق على اململك العربية السعودية خالل الفرتة من 

 ينكمؤشر حجم وختصص مكاتب املراجعة  مت استخدام بينما  دميومة األرابح كمؤشر على جودة األرابح احملاسبية
مؤشر التخصص يؤدي دورا متزايدا كمؤشر على جودة املراجعة يف اململكة العربية ، إىل أن راجعةعلى جودة امل

 .4السعودية

 

 
                                                             

السعودية، جملة البحوث احملاسبية، اجلمعية  اجلرب حيىي بن علي، العالقة بني جودة األرابح احملاسبية واملراج  اخلارجي: دراسة تطبياية على الشركات املسامهة يف اململكة العربية 1
  .15 -14 ..ص، ص2012السعودية، ، الرايض، 2، العدد 11السعودية للمحاسبة، اجمللد 

 والاانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،اليمنية اجلمهورية يف ميدانية دراسة -املراجعة تادير خماطر حتسني يف للمراج  املهين التخصص صاحل، أمهية طاهر اذاملاطري مع 2
 .415 .، ص2011سوراي،  دمشق،  ،4، العدد 27اجمللد 

  .51 .صمرج  سبق ذكره، اجلرب حيىي بن علي،  3
 . 32 -09 .ص.صاملرج  السابق،  4
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 مؤشرات أخرىرابعا: 

حول بيان أثر الدعاوي الاضائية املرفوعة ضد املراجعني على  1988يف  .Palmrose, Z. Vتادم دراسة 
إىل  1960قضية رفعت ضد مكاتب املراجعة يف الفرتة املمتدة من  472م املهين واليت مشلت عينتها هجودة أدائ

الذين ينتمون إىل الثمانية الكبار يادمون جودة مراجعة أعلى نسبيا من املراجعني إىل أن إطارا يشري ، 1985
 .1الكباراملراجعني الذين ال ينتمون إىل الكبار ألن هذه األخرية لديها أعلى نشاط تااضي ابملاارنة م  الثمانية 

حمددات  يف التحايق نتائج 1992يف  Gary A. Giroux و .Donald R. Deis, Jrدراسة  وتادم
إىل  1984تكساس خالل الفرتة من  قبل شركات املراجعة الصغرية املستالة يف والية من املراجعة املادمة جودة

الاياسات املباشرة، تعترب مؤشرا بديال . وخلصت الدراسة إىل أن عدد ساعات العمل املراجعة، يف غياب 1989
 . 2مناسبا لاياس جودة املراجعة

 .Dو  .Davidson, R.A قام فاد املخططة، األرابح لتحايق املديرين لدى احلافز وجود افرتاضوعلى 
Neu, D.  وتتمثل .ابألرابح اإلدارة تنبؤات عن حنرافاتاإل ابستخدام كندا يف املراجعة جودة باياس 1993يف 

 حنرافاتاإل هذه زادت كلما حيث املخططة، واألرابح احملااة األرابح بني الفرق يف اإلدارة تنبؤات عن حنرافاتاإل
 اإلدارة قدرة قلت كلما  املراجعة جودة زادت كلما أنه ذلك وتفسري ،صحيح والعكس املراجعة جودة زادت كلما
 األرابح بني عالقة وجود عدم إىل الباحثان أشارا وقد .األرابح إدارة خالل من املخططة األرابح حتايق على

 .3الدراسة إجراء فرتة خالل كندا  يف للمراجعة ختض  مل املخططة األرابح ألن وذلك املراجعة، وجودة املخططة

 ابستخدام املراجعة جودة قياسحول  سنغافورة، يف 1994 يف.Chang. S و  .Lam, Sأجراها دراسة ويف
 فاد 1993يف  D. Neu, D و  .Davidson, R.Aدراسة عكس وعلى .املخططة األرابح عن حنرافاتاإل

 دليل على املخططة األرابح عن كبرية احنرافات وجود أن إىل 1994 يف.Chang. S و  .Lam, Sت دراسةأشار 
 قبل من عليها والتصديق املخططة األرابح مراجعة تتم سنغافورة يف ألنه وذلك املراجعة، جودةتدي مستوى 

 على وإمنا كندا، يف احلال هو كما املراجعة جودة عن مستالة تكون ال املخططة األرابح فان مث ومن .املراج 
 احنرافات بوجود للمراجعة العالية اجلودة تارتن أن جيب لذا. املراجعة جبودة التنبؤات هذه تتأثر ما فعادة العكس
 .4ابألرابح اإلدارة تنبؤات يف ضئيلة

                                                             
1 Palmrose, Z. V., An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality, Op. Cit,  p.p. 55-73. 
2 Deis Donald R., Jr. and Gary A. Giroux, Determinants of Audit Quality in the Public Sector, The Accounting 
Review, Vol. 67, N° 3, 1992, p.p. 462- 479. 

 .11 -10 .مرج  سبق ذكره، ص.ص، حممد كامل عيسي مسري 3
 .11 .ص، السابق املرج  4
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 استجابة معامل ابستخدام املراجعة جودة باياس 1996يف .Wong, T. J و .Teoh, S. Hكما قام 
على  عائدال قسمة انتج) األرابح استجابة معامل أن فوجدا(، Earnings Response Coefficient) األرابح
 شركات عمالء لدى منه أعلى (Big 8) الكبرية الثمانية املراجعةشركات  عمالء لدى (األرابح املعلنة على امللكية
  .1الصغرية املراجعة

 من عدد يف دالة اجعةر امل جودة مستوى أن 2004وآخرون يف  .Casterella, Jراسة د أوضحتو 
 األنظمة يف اإلختالفات معينة، صناعة يف اخلارجي اج ر امل صصخت ،جعةراامل شركة خصائص: منها اتاملتغري 

 . 2الاانونية للمساءلة اخلارجيراج  امل تعرض مسألة إىل ابإلضافة الدول بني فيما الاانونية

، اخلارجية املراجعة جودةلاياس  معنيبديل  ماياسإمجاع على ال يوجد  أنه إىل طالبالينتهي  سبق مماو 
 ومن املراجعة جودة قياس عند عليها عتماداإل ميكن البديلة املااييس من جمموعة الساباة الدراساتقدمت فاد 
  .يف صناعة العميل تخصصوال أتعاب املراجعة املراجعة، شركةومسعة  حجم :أمهها

 لعملية املراجعة املباشر القياس بطرثقة املتعلقة األدبيات ةاين:ال الفرع

من اليت حاولت الربط بني مؤشرات الاياس البديلة وجودة املراجعة اخلارجية مل تسلم  الدراسات التجريبية 
يف .Fuerman, R. D و 2003يف  .Wotten, T. Cحيث أكد كل من  ،انتاادات املهنيني واألكادمييني

من خالل استعراض متغريات الاياس األكثر استعماال يف أدبيات الدراسات الساباة، اختالف النتائج ، 2004
مؤشرات أن اللجوء إىل استعمال  1991يف  .Lampe, J. Cو .Sutton, S. Gكما يرى   ،املتوصل إليها

الاياس لدى الطرف اآلخر، سواء على مستوى الشركة حمل  وضوحال حيل مشكلة عدم  (proxy)البديلة  الاياس
   .3على مستوى السوق واملراجعة أ

 le"ومن هذا املنطلق حاولت دراسات أخرى تاييم جودة املراجعة تاييما مباشرا من خالل عملية املراجعة 
processus d’audit" دراسة من هذه الدراسات، و ،Mock, T.J. و Samet, M. اليت طورت  1982يف

 الاائمة تلك لتاومي مراجعني على مسح إبجراء. قاما الباحثان املراجعة جودة على أتثريها احملتمل ابلعوامل قائمة
مؤشر جلودة عملية املراجعة مت  32تتكون من  ،جوهرية خصائص (5) مخسة الدراسة تلك نتائجحيث أظهرت 

: هيو  املراجعة جودة على احلكم يف ،ومعايري مراقبة جودة شركات املراجعة "SASs"استخالصها من معايري 
 1990 يف .Lampe, Jو  .Sutton, Sسعى ،. من جهتهالتنفيذو التقييم ،اإلجراءات ،اإلدارة ،التخطيط

                                                             
 .10  .صمرج  سبق ذكره، ، حممد كامل عيسي مسري 1
 .11 .ص، مرج  سبق ذكره، العزيز عبد بن خالد بن اليحىي حممد 2

3 Chemangui Makram, la problématique de mesure de la qualité d’audit : proposition d’une approche de 
conception, HAL publications, 2011, p.6, article disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00581155?, consulté le: 04/11/2014.   

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00581155
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00581155
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 على النموذج هذااشتمل  ،(Audit Quality Evaluation Model) املراجعة جودةم لتايي منوذج لتطوير

.  1اإلدارةو العمل امليداين ،التخطيط :جمموعات ثالثة يف تصنيفها متة املراجعة، جلودة خاصي (19) عشر تسعة
من  ميتم قياسه عامالً  عشر تسعة من يتكون املراجعة جلودة ماياس إىل 1993يف  .Sutton, S توصل كذلك
هذه الدراسات تناولت حتليل عملية املراجعة يف سياق تاييم أداء مهمة . 2جمموعات ثالثة يف مؤشرا 63خالل 

راجعة من وجهة نظر املراجعني، ومل تتوصل إىل تطوير مؤشرات اجلودة لفائدة أعضاء جملس اإلدارة األعضاء يف امل
 جلنة املراجعة الذين خيتلف عندهم إدراك جودة عملية املراجعة عن إدراك املراجعني. 

اليت قدمت  2005يف  Makram Chemanguiومن الدراسات احلديثة يف هذا اجملال، نذكر دراسة 
مارتحا للاياس املباشر جلودة املراجعة متثلت يف مااربة لاياس مستوى تكيف أعمال املراجعة م  خصائص الشركة 

 . 3حمل املراجعة من جهة، ومناطق اخلطر هبذه األخرية من جهة أخرى

 ,.Churchill, G. A)إنطالقا من منوذج  -2008 يف Riadh Manitaراسة كما توصلت د
منها ختص اجلانب الفين للمراجعة  (6)حمدد جلودة عملية املراجعة، ستة  (11)إىل حتديد إحدى عشرة  -(1979

يف   ManitaRiadh. ما مييز دراسة 4األخرى تتعلق ببدائل جودة املراجعة اليت سبق ذكرها آنفا (5)واخلمسة 
اليت توصلت إليها الدراسة تشكل  عملية املراجعةعن الدراسات املذكورة ساباا، هي أن حمددات جودة  2008

أعضاء جملس اإلدارة )أو أعضاء جلنة املراجعة( حبيث يستطي  هذا من وجهة نظر قاعدة لتاييم عملية املراجعة 
الشركة حمل  صوصياتخب املرتبطةرقابة ال هتماماتإل املراجعة عمالمن مدى تلبية أ تحاقال األخرية )هذه األخرية(

 املراجعة.       

 العوامل املؤثرة على جودة املراجعةاملطلب اخلامس: 

حتتاج اجلهات املستفيدة من التاارير املالية اليت تنشرها الشركات حمل املراجعة وتاارير املراجعة أن تكون 
فافية وهذا حبكم موق  هذه التاارير يف اختاذ الارارات املختلفة لدى هذه التاارير يف مستوى عاٍل من اجلودة والش

  أمهية ذات ،املراجعة اخلارجية جودة على تؤثر اليت العوامل حتديد عملية تعتربهذه اجلهات املستفيدة، ومن هنا 
ثت يف عديد الدراسات  طالبهذه األطراف. وسيتعرض ال نظر وجهة منكبرية  فيما يلي إىل أهم العوامل اليت حب 

 ساباة.الالنظرية والتجريبية 

 

                                                             
 .222 .صمرج  سبق ذكره، ، النافعايب حممد وحسني علي التوجيري عبد الرمحن 1
 .والصفحة ساباا نفس املرج  2

3 Chemangui Makram, Op. Cit, p.p. 1-19.   
4 Manita Riadh, Op. Cit, p.p. 191-210. 
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 اخلارجي أوال: درجة استقالل املراجع

كما تادم معنا يف   1981يف  DeAngeloيف حتديد جودة املراجعة حسب  مهمة مسة ستااللمعيار اإل يعترب
فأن املراجعني لديهم من احلوافز ما جيعلهم  1981يف  Zimmerman و Wattsوحسب  تعريف جودة املراجعة.

، ذلك أو اليت تصدرها املنظمات املهنية والناابية كوميةالرقابية احل لوائحال غياب حيافظون على هذه السمة حىت يف
 .1هيناإلستاالل وابلتايل ال تتأثر جودة أدائه املألن الرقابة الذاتية للمراج  قد تكون كافية للحفاظ على مسة 

 الثاة يعزز اخلارجي املراج  لدى واحلياد ستااللاإل توافر إنف 2001وآخرون يف  .Ryan, S. Gوحسب 
 الذي الزاوية حجر يعترب املراج  استاالل فإن وهلذا املنشورة، املالية الاوائم على تاريره يف يبديه الذي الرأي يف

 قدرته من حيد املراج  لدى ستااللاإل وأن ،وجودهتا لوجودها الرئيسية األسباب وأحد املراجعة مهنة عليه تاوم
 .2متحيزة غري قرارات تبين على

 قدرة هو اإلستااللف. حبرية رأيه عن ال يوجد "استاالل" إال إذا كان املراج  اخلارجي قادرا على التعبريو 
 . 3أخرىوقائ  أو أطراف أن متارسه كن مي أتثري أي من وخالية حرة موضوعية، أحكام املراج  على إصدار

هذا، ويتكون معيار إستاالل املراج ، حسب ميثاق جملس املعايري الدولية ألخالقيات مهنة احملاسبة 
 :4، منIESBAالــ

 خالل تاريره مننتائج عملية املراجعة من  عن : تسمح احلالة الذهنية للمراج  أبن يعرباإلستقالل الذهين
بكل نزاهة  يتصرف كما أن احلالة الذهنية تسمح للمراج  أبن  املهين، حبكمه يتأثر ابلعوامل اليت قد تضر أن دون

  .وموضوعية وأن يكون صاحب فكر انتاادي

تكون ذات داللة تصل إىل  اليت والظروف الوقائ  : وياصد هبا احلاجة إىل جتنبواإلستقالل يف املظهر
 .فريق املراجعة التشكيك يف نزاهة وموضوعيةدرجة 

 اثنيا: كفاءة فرثق املراجعة ودرجة إلتزامه ابملعاثري املهنية 

                                                             
1 Antle Rick, Auditor Independence, Journal of Accounting Research, Vol. 22, N° 1, 1984, p.p. 1-20. 

 يف اخلارجيني املراجعني على تطبياية دراسة -واستاالله موضوعيته وتعزيز جودة عملية املراجعة حتسني يف اخلارجي للمراج  اإللزامي التغيري مسامهة حممود، جماالت جربوع يوسف 2
 .758 .، ص2008فلسطني، ، ، غزة1العدد  ،16اجمللد ،شؤون البحث العلمي والدراسات العليا اإلنسانية،  الدراسات سلسلة ،اإلسالمية اجلامعة قطاع غزة، جملة

3 Prat dit Hauret Christian,  Éthique et décisions d’audit,  Comptabilité- Contrôle-Audit, Tome 13,  Vol. 1, 2007, 
p. 70. 
4 L’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) et le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC), 
Amélioration de la qualité de l’audit : indépendance, document de travail publié par ICCA, Toronto (Ontario), 
Septembre 2012, p.7. 

http://www.ethicsboard.org/
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حسب إىل جانب معيار اإلستاالل، فإن كفاءة فريق املراجعة هي كذلك شرط من شروط جودة املراجعة 
م  زايدة اخلربة وم   إجيايب بشكل كفاءة املراج  اخلارجي  وترتبط جلودة املراجعة. 1981يف  DeAngelo تعريف

اتصالية  على أهنا جمموعةالكفاءة  1986 يف Dreyfus عرفو  .1التجربة املرتاكمة عرب عديد السنوات
(continuum) معرفة أن، من ناطة تسمى "دريبتتطور من خالل عملية الت "(savoir que)  إىل ناطة

على أهنا  1995يف  Stoneو  Leeكل منها  وعرف .(savoir comment)" معرفة كيفأخرى تسمى "
  . 2مستوى اخلربة الكافية لتحايق أهداف املراجعة

حول تبيان أثر النتائج اليت قامت هبا وزارة  1990يف  Michael Firthويف هذا السياق أشارت دراسة 
التجارة واإلنتاادات اليت وجهتها هذه األخرية ألداء املراجعني واحملاسبني املعتمدين على أسعار أسهم الشركات اليت  

املعنية. كما  الشركات أسعار أسهميف  اخنفاضكان مراجعوها حمل انتااد من قبل وزارة التجارة الربيطانية، إىل 
حتمل املراجعني  وخلصت الدراسة إىل ،الدراسة أيضا أثر تلك اإلنتاادات على أتعاب املراج  املستابلية تاولتن

 . 3خسائر انمجة عن األضرار اليت حلات بسمعتهم يف السوق نتيجة تدي جودة املراجعة لديهم

 نظر وجهة من احلساابت مراجعة جودة يف املؤثرة العوامليف  2005يف  أبوهني حسني حسن إايدوحبث 
 النتائج من جمموعة إىل الدراسة وصلتوت عنصر، لكل النسبية األمهية وحتديد فلسطني، يف احلساابت راجعيم

من هي  عليها املتعارف مبعايري املراجعة احلساابت مراج  إملام ومدى العملية، واخلربة العلمي، أن التأهيل أمهها
 .4احلساابت مراجعة جودة يف إجيابياً  واملؤثرة اهلامة العوامل

حول العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية من  2006يف  حممد إبراهيم النوايسةوأشارت دراسة 
مراج  خارجي مت اختيارهم بطرياة عشوائية من  (62)وجهة نظر مراجعي احلساابت يف األردن واليت مشلت عينتها 

من املستجوبني يعتادون أن  74,4%، إىل أن 2004ردن حىت هناية مراجعا مزاولني للمهنة يف األ 314أصل 
 .5أكثر ما يؤثر على جودة املراجعة هي العوامل املرتبطة بفريق عمل املراجعة

 التأثري ذات العواملحول  2008يف  النافعايب حممد وحسني التوجيري علي الرمحن عبدوخلصت دراسة 
 عوامليف اململكة السعودية، إىل أن ال الاانونية احملاسبة مكاتب بواسطة املؤداة املراجعة خدمة جودة على احملتمل

                                                             
1 Prat dit Hauret Christian,  Op. Cit, p. 70. 
2 Idem. 
3 Firth Michael, Auditor reputation: the impact of critical reports issued by government inspectors, Journal of 
Economics, Vol. 21, N° 3, 1990, p.p. 374-387. 

 .181 -1 .ص.صمرج  سبق ذكره، حسني،  حسن أبوهني إايد 4
األردنية يف إدارة األعمال، عمادة  لةاألردن، اجمل يف اخلارجيني احلساابت مدقاي نظر وجهة من ميدانية دراسة :احلساابت تدقيق جودة على املؤثرة العواملالنوايسة حممد إبراهيم،  5

 .415 -390 .، ص.ص2006عمان، األردن، ، 3، العدد 2اجمللد  ،البحث العلمي
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وجهة نظر من ، وهذا مكتب املراجعة ألعضاء اخلربة والكفاءة العمليةيف جودة املراجعة هي  أتثريااألكثر 
 .1املراجعني

إىل أن التادير الشخصي  2010يف  عهد علي زعيرت و حسام عبد احملسن العناريوخلصت دراسة 
للمراج  خالل قيامه مبمارسات العمل امليداي لعمليات املراجعة اليت يتعاقد على تنفيذها، يسهم يف زايدة فرص 
وجود تفاوت يف املمارسات بني املراجعني ويؤثر سلبا على جودة املراجعة. وهذه الدراسة تشري إىل ضرورة التايد 

 . 2ابملعايري املهنية

العوامل املؤثرة على فشل عملية حول  2011يف  يوسف حممود جربوع و علي عبد هللا  شاهنياسة يف در و 
أن جناح مراج  خارجي يف قطاع غزة، توصلت إىل  110واليت مشلت عينتها  املراجعة، وسبل عالج هذا الفشل

يف عدم قدرة  تتمثل خماطر املراجعة ألن  عني اخلارجينيجة املهنية للمرايعملية املراجعة تعتمد على تشجي  الكفا
  .3رتباطات غري الاانونية اليت رمبا حتتويها الاوائم املاليةاكتشاف اخلطأ والغش واإلعلى املراج  اخلارجي 

 : تقدمي اخلدمات اإلستشارثة للعميل اثلةا

على استااللية املراج   اوأتثريه تادمي اخلدمات اإلستشاريةتصنف الدراسات الساباة اليت تناولت موضوع 
  :يف اجتاهني أساسيني

: أن تادمي اخلدمات اإلستشارية واإلدارية يؤثر على استاالل املراج ، والسبب يف ذلك يرج  اإلجتاه األول
إىل أن تادمي مثل هذه اخلدمات يؤدي إىل وجود عالقة ومصلحة مشرتكة بني املراج  وعميله، أي إىل وجود 

ة قد تنتج عن كون املراج  مستشارا للعميل، وأن هذه العالقة املادية واإلقتصادية ميكن أن عالقة مادية اقتصادي
الاوائم املالية، كما أن تادمي  ومستخدمأال وهو تؤثر على إستاالل املراج ، وخاصة من وجهة نظر الطرف الثالث 

املراج  للخدمات اإلستشارية جيعله شريكا يف اختاذ الارار، مما يؤثر على استاالله وحياده وموضوعيته عند احلكم 
 .4على نتائج هذا الارار عند الايام مبهمة املراجعة املستالة

                                                             
 . 254 -219، ص.ص. النافعايب، مرج  سبق ذكره حممد وحسني علي التوجيري عبد الرمحن 1
 .161 -95 .زعيرت عهد علي وحسام عبد احملسن العناري، مرج  سبق ذكره، ص.ص 2
مراجعي احلساابت اخلارجيني يف  جربوع يوسف حممود وعلي عبد هللا  شاهني، العوامل املؤثرة على فشل عملية املراجعة، وسبل عالج هذا الفشل: دراسة حتليلية من وجهة نظر 3

اتريخ اإلطالع:  ،http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6072 :على متاح، ماال 36 -01 .، ص.ص2011قطاع غزة، 
10/11/2014. 

السعودية، جملة البحوث احملاسبية، اجلمعية اجلرب نبيه بن عبد الرمحن ومجعة حممد حممد علي، تادمي احملاسب الاانوي للخدمات اإلستشارية بني السماح واملن  يف اململكة العربية  4
 .80، ص. 2000، الرايض، السعودية، 2، العدد 04السعودية للمحاسبة، اجمللد 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6072
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إىل أن تادمي املراج   2003 يف إبراهيم عثمان شاهنيوأتكيدا على هذا اإلجتاه فاد أشارت دراسة 
سيؤدي إىل إهنيار كل الاواعد  اانونيةللخدمات اإلستشارية وغريها من اخلدمات األخرى خبالف املراجعة ال

األخرى ملظاهر احلياد اليت حرصت على تاوية املراج  ِقَبل اإلدارة اخلاضعة للمراجعة، خاصة فيما يتعلق ابجلوانب 
 2006يف  وآخرون Gul؛ 2004 يف Francis؛ 2002 يف Lee أظهرت نتائج دراسة. ويف نفس اإلجتاه 1املالية

األثر السليب الذي يلحق جبودة األداء املهين عند قيام مكاتب املراجعة بتادمي اخلدمات اإلستشارية للعميل حمل 
 . 2املراجعة

تطوير ممارساته ربر تادمي املراج  للخدمات اإلستشارية ألن ذلك يدخل ضمن متطلبات ي الةاينجتاه اإل
اخلدمات اإلستشارية  أما عن عدم أتثري . 3ستمرار واملنافسة يف سوق املهنةعلى اإل هادرتل اتدعيمو  املهنية

 : 4إىلواإلدارية على استاالل املراج  فإن ذلك يعود 

ني تادمي املراج  اخلارجي للخدمات اإلستشارية، وبني املشاركة يف اختاذ الارار بيوجد فرق جوهري  -1
النهائي كعضو يف اإلدارة، وذلك ألن تادمي املراج  للخدمات اإلستشارية لطإدارة ال يعين إختاذ الارار النهائي، 

دما يادم استشارته فهو يف فاد تابل اإلدارة هذه اإلستشارات أو ترفضها أو تعدهلا، يالحظ هنا أن املراج  عن
 .للشركةوض  استشاري فاط وليس ضمن اهلرم التنظيمي 

أن استاالل املراج  هو حالة فكرية، لذلك فإن املراج  املؤهل مهنيا يستطي  احملافظة على استاالله  -2
     الشخصي، بغض النظر عن وجود عالقات أخرى م  عميله، كتادمي اخلدمات اإلستشارية واإلدارية.   

أكدت دراسات أخرى على أن تادمي اخلدمات اإلستشارية جبانب املراجعة يالل من ويف نفس السياق، 
جودة املراجعة، وأن تادمي هذه  أواملراج  التكاليف الكلية ويزيد من التنافس الفين دون أن يؤثر على استاالل 

 .5تطور سوق املهنةلساعد عامل ماخلدمات 

 املراجعة أتعاب أن 1984يف  Dan A. Simunicأظهرت نتائج الدراسة امليدانية لــوأتكيدا على ما سبق 
 من اانونيةإىل جانب خدمات املراجعة ال (MASخدمات اإلستشارات اإلدارية ) بشراء قاموا الذين للعمالء

 وم  هذا فإن .MASـياوموا بشراء الـــ مل الذين العمالء أولئك من أعلى هي( CPAمراجعني خارجيني )

                                                             
 .128العناري حسام عبد احملسن وسارة عبد هللا بكر، مرج  سبق ذكره، ص.  1
 .148 -147اجلدعاي نور ساعد وحسام عبد احملسن العناري، مرج  سبق ذكره، ص.ص. 2
 .124بكر، مرج  سبق ذكره، ص. العناري حسام عبد احملسن وسارة عبد هللا  3
 .80اجلرب نبيه بن عبد الرمحن ومجعة حممد حممد علي، مرج  سبق ذكره، ص.  4
 .127العناري حسام عبد احملسن وسارة عبد هللا بكر، مرج  سبق ذكره، ص.  5
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Simunic  ــ اخلدمات أنيفرتض ــ كوهنا تشرتك م    التكاليف يف وفورات توليد على قدرهتا يف متجانسة MASالـ
 . 1اانونيةتكاليف املراجعة ال

اخلدمات اإلستشارية واإلدارية بشرط أال يكون هذا ا من أن ياوم املراج  بتادمي مانعطالب يرى الال و هذا، 
 املراجعة.العميل حمل م  

 )التغيري اإللزامي للمراجع أو دوران املراجع( مدة اإلحتفاظ ابلعميل رابعا:

وكما هو احلال ابلنسبة للخدمات اإلستشارية، تناسم آراء الباحثني يف ما خيص أثر مدة اإلحتفاظ ابلعميل 
يرى أتثري احتفاظ املراج  ابلعميل ملدة طويلة على جودة  اإلجتاه األول. اجتاهنيعلى جودة املراجعة اخلارجية، إىل 

احتفاظ املراج  حتليل أثر حول  2000يف  Ann Vanstraelenأدائه املهين، وهذا الفريق تؤيده نتائج دراسة 
 ابلعميل ملدة طويلة على جودة املراجعة وهذا يف ظل املخاوف املتنامية حول األثر السليب هلذه املدة على استاالل

إىل  1992تارير مراجعة خالل الفرتة من  796مشلت عينتها من املراج  وحياده يف إصدار تارير غري نظيف واليت 
احتفاظ املراج  ابلعميل ملدة طويلة يزيد من احتمال عدم إصدار املراج  لتارير غري نظيف، كما إىل أن ، 1996

العميل هي أكثر حظا من السنوات األوىل فيما خيص أظهرت الدراسة على أن السنوات األخرية للمراج  م  
إن هذه النتائج تعطي مؤشرا قواي  .2إصدار تارير غري نظيف ورمبا كان هذا نتيجة لرغبة الشركة يف تغيري املراج 

على إلزامية دوران املراج  خالل فرتة زمنية معينة من أجل احلفاظ على قيمة عملية املراجعة ونتائجها ابلنسبة 
 تخدمي تاارير املراجعة.ملس

 عملية جودةأثره على و  اخلارجي املراج  تغيرياليت حللت  2004يف  Nashwa Georgeدراسة وبينت 
 لطول كنتيجة  للمراجعني اإللزامي ابلتغيري مطالبة احلساابت مراجعة مهنة إىل موجهة انتاادات هناك أن املراجعة،

 حيادهم وفساد عندهم املهين الشك فساد إىل ؤديي والذي املراجعة وعمالء املراجعني بني التعاقدية العالقة فرتة
 مخس كل  مراجعيها تغيري األمريكية لشركاتلزم اياألمريكي  (SOX) أوكسلي ساربينز قانون أن كما م.واستاالهل
 .3سنوات

                                                             
1 Simunic Dan A., Auditing, Consulting and Auditor Independence, Journal of Accounting Research, Vol. 22, N° 
2, 1984, p.p. 679-702.   
2 Vanstraelen Ann, Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality, European Accounting 
Review, Vol. 9, N° 3, 2000, p.p. 419- 442. 

 يف اخلارجيني املراجعني على تطبياية دراسة -واستاالله موضوعيته وتعزيز جودة عملية املراجعة حتسني يف اخلارجي للمراج  اإللزامي التغيري مسامهة حممود، جماالت جربوع يوسف 3
 .764قطاع غزة، مرج  سبق ذكره، ص. 
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 توضيحاليت هدفت إىل  2008يف  جربوع حممود يوسف دراسةدراسة أخرى تؤيد اإلجتاه األول هي 
يف  واستاالله موضوعيته وتعزيز املراجعة عملية جودة حتسني يف اخلارجي للمراج  اإللزامي التغيري مسامهة جماالت

 الساباة الدراسات على اعتماًدا أجزاء ثالثة من مكونة استبانة تصميم مت الدراسة أهداف ولتحايق ،قطاع غزة
 اإللزامي التغيري فكرة أن الدراسة نتائج بينت ولاد غزة، قطاع يف اخلارجيني املراجعني على وزعت النظري واإلطار
 السوق يف أسهمها قيمة خنفاضإل نتيجة مشاكل املسامهة الشركات تواجه عندما دائًما حتدث اخلارجي للمراج 

وابلتايل تؤثر  واستاالله موضوعيته من تناص سوف وعميله املراج  بني التعاقدية العالقة فرتة طول نإو . املايل
 .1ةسلبا على جودة املراجع

حول العالقة بني جودة املراجعة وجودة  2012يف  سامح حممد رضا رايض أمحدراسة دمن جهتها أشارت 
واليت  مجهورية مصر العربيةيف  الصناعية املسامهة الشركات يفوانعكاس ذلك على توزيعات األرابح النادية األرابح 

إىل ، 2009إىل  2005شركة من الشركات الصناعية املسامهة املصرية خالل الفرتة من  (50)مخسني  مشلت عينتها
جودة ابملكاتب العاملية الكبار على املرتبطة تب املراجعة اوجود أثر موجب لكل من أتعاب املراجعة وحجم مك

             .2وأنه يوجد أتثري سليب لفرتة اإلحتفاظ ابلعميل على جودة األرابح ،األرابح

هناك  حيثريى أن احتفاظ املراج  ابلعميل ملدة طويلة ال يؤثر على جودة أدائه املهين، ف اإلجتاه الةاين أما
 املراج  بني التعاقدية العالقة مدة بتاييد لطإلزام املصاحبة التكلفة أن ،1992 يف AICPA، حسب يرى من

 املراج  بني العالقة مدة حتديد يعارضون فإهنم وعليه ذلك، جراء من عليها احلصول املتوق  املناف  تفوق وعميله
 لدى املراجعة عميل عن متوفرة تكون اليت املعلومات ضعف إن :أمهها من اليت األسباب من للعديد وعميله
 الرقابة ونظام احملاسيب النظام تطبيق بكيفية املراج  فمعرفة، 3املراجعة عملية فشل إىل تؤدي قد البديل، املراج 
 كتشافإل  حامسة أمورًا، 1999وآخرون يف   .Solomon, I، حسبتشكل التشغيل، وبعمليات الداخلية
 عالقته طول خالل من إال املراج  يكتسبها ال املعرفة وهذه املالية، الاوائم حتويها اليت والغش األخطاء املراج 

 أكثر وجيعله العميل تاديرات على املراج  اعتماد من تالل العالقة فرتة طول أن يعين ما وهو عميله، م  التعاقدية
 .4إدارته عن استاالال

                                                             
 .794 -757ص.ص. املرج  السابق،  1
املصرية، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال،  الصناعية املسامهة الشركات يف النادية التوزيعات على وانعكاسها األرابح، جودة يف املراجعة جودة أمحد سامح حممد رضا رايض، أثر 2

  .761 -736ص.ص.  ، 2012، 4، العدد 8اجلامعة األردنية، اجمللد عمادة البحث العلمي، 
 يف اخلارجيني املراجعني على تطبياية دراسة -واستاالله موضوعيته وتعزيز جودة عملية املراجعة حتسني يف اخلارجي للمراج  اإللزامي التغيري مسامهة حممود، جماالت جربوع يوسف 3

 .759قطاع غزة، مرج  سبق ذكره، ص. 
 نفس املرج  والصفحة ساباا. 4
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اليت تشري  2003وآخرون يف  David P. Donnellyومن الدراسات اليت تؤيد هذا اإلجتاه، دراسة 
، أن معدل دوران املراجعني اخلارجيني والسلوك املخل 2000يف  (POBوناال عن جملس الرقابة العامة )

(Dysfunctional behaviorابملراجعة يؤثران سلبا على جودة املراجعة )1  . 

 التكاليف يف زايدة عليه يرتتب سوف املراج  بتغيري اإللزام إن 2003يف  .Zeff, S. Aيرى من جهته 
 اإلضايف الوقت تكلفة يتحمل فاملراج ، املراجعة موضوع والشركة اخلارجي للمراج  ابلنسبة املراجعة عملية تعابأو 

 تتحمل املراجعةحمل  الشركة أن كما  اجلديد، للعميل الداخلية والرقابة احلساابت ونظم وعمليات نشاط لفهم
 . 2اجملال هذا يف اجلديد للمراج  إدارهتا أفراد يادمه الذي الدعم وقت تكلفة

حول مدة احتفاظ املراج   2005يف  Doocheol Moon و Aloke Ghoshأشارت دراسة كما 
استخدمت الدراسة ) األرابح ودةجل ووسطاء املعلومة املستثمرين تصورات ابلعميل، إىل وجود عالقة موجبة بني

(، من جهة، ومدة احتفاظ املراج  ابلعميل، من جهة معامل استجابة األرابح كمؤشر لاياس جودة األرابح
املعلومة يعتادون أن مدة التعاقد الطويلة م  أخرى. هذه النتيجة تتفق م  الفرضية الاائلة أبن املستثمرين ووسطاء 

 . 3املراج  هلا أثر إجيايب على جودة املراجعة

 (Peer Review) مراجعة النظريخامسا: 

 ياصد مبراجعة النظري خضوع مكتب املراجعة للفحص بواسطة مكتب مراجعة آخر، بغرض التأكد من
ويف  ،واإلجراءات الكفيلة بتحايق الرقابة على جودة عملية املراجعةإلتزام املكتب األول بتصميم وتنفيذ السياسات 

أن فحص النظري يعترب من أهم العوامل املؤثرة على جودة  2000يف Paul و Jaganهذا السياق أوضحت دراسة 
 .    4األداء املهين، وأكدت على أن شركات املراجعة اليت تشرتك يف فحص النظري تتمت  أبداء متميز

 

 اخلارجية على جودة أعمال املراجعةرقابة سادسا: ال

                                                             
1 Donnelly David P. et al., Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using 
Auditors' Personal Characteristics, Behavioral Research in Accounting, Vol. 15, N° 1, 2003, p.p. 87-110.  

 يف اخلارجيني املراجعني على تطبياية دراسة -واستاالله موضوعيته وتعزيز جودة عملية املراجعة حتسني يف اخلارجي للمراج  لزامياإل التغيري مسامهة حممود، جماالت جربوع يوسف 2
 .759قطاع غزة، مرج  سبق ذكره، ص. 

3 Ghosh Aloke and Doocheol Moon, Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality, The Accounting Review, 
Vol. 80, N° 2, 2005, p.p. 585-612. 

 .196العناري، مرج  سبق ذكره، ص.  احملسن عبد بن وحسام علي بن الغامدي سامل 4
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كتب املراجعة التأكد إىل حد ملأعمال املراجعة أبهنا الوسيلة اليت بواسطتها ميكن  ةتعرف الرقابة على جود
 أن اآلراء اليت يبديها يف عمليات املراجعة تعكس دائما املعايري املهنية املعمول هبا، أو أي شروط قانونيةمن معاول 

هو جمموعة شاملة من فهذا األخري  ،أو تعاقدية أخرى ملزمة ملكتب املراجعة.  ويفرق بينها وبني نظام رقابة اجلودة
السياسات واإلجراءات اليت جيب أن يضعها مكتب املراجعة من أجل ضمان التطابق واإللتزام مبعايري رقابة اجلودة 

املراجعة والعاملني فيه. وتنب  أمهية رقابة اجلودة يف أن إجراءات نظام ملهنة املراجعة واملتطلبات احملددة مسباا ملكتب 
رقابة اجلودة الاوية والفعالة ختلق جودة مراجعة عالية، كما يؤدي تطبيق رقابة اجلودة إىل زايدة التأكيد أبن 

راج  الاانوي مما يعزز اخلدمات اليت تادمها املهنة متت بفاعلية وأن اإلشراف كان مالئما ويؤكد موضوعية وأمانة امل
 .    1ثاة اجلمهور ابملهنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل 
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ت تطور املراجعة حيث اتضح أن الثورة الصناعية اليت بصاحالفصل العوامل اليت هذا لاد مر معنا يف 
ت لزم ومل . املراجعة اخلارجيةاملتسارع يف الوالايت املتحدة األمريكية كان وراء تطور صادي تشهدهتا أورواب والنمو اإلق

الشركات املسامهة ابملراجعة اخلارجية إال م  مطل  الارن العشرين بعد الفضائح املالية اليت عرفها هذا النوع من 
تنظيم إىل األمر الذي حدى ابملنظمات املهنية احمللية والدولية  ،األمريكية الشركات يف بريطانيا والوالايت املتحدة

يسرتشد هبا املراج  أثناء أتدية مهامه وتاوميه مبا يتماشى  حيث أصدرت جمموعة من معايري املراجعة ةاملراجع مهنة
من أجل إعطاء املهنة املكانة الالئاة هبا يف جمتم  األعمال وإعادة الثاة إىل مجهور وقواعد الرقابة على اجلودة وهذا 

  خوفا من التدخل احلكومي يف هذا الشأن.  و املستثمرين 

ؤشرات ميكن أن تااس مبجودة املراجعة كما اتضح من خالل العناصر اليت أوردانها يف هذا الفصل أن 
 أنكما ميكن شركة أو مكتب املراجعة إىل أحد الكبار   انتساباملؤشرات مؤشر  هذهقياس بديلة أييت على رأس 

ييدها أو حماولة التاليل من أتثريها مبا مبجموعة عوامل جيب أخذها بعني اإلعتبار من أجل حت تتأثر جودة املراجعة
البحث عن جودة املراجعة اخلارجية يتادم عن شرعيتها خيدم مصاحل كل األطراف ذات العالقة خاصة وأن 

بشيء  دراسةالفصل الثاي من هذا ال سيتوالهااليت و  ضمن حوكمة الشركاتالاانونية ابلنظر إىل الدور الذي تؤديه 
  .  من التفصيل
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 متهيد

دول العامل، ل يف كمنظمات األعمال الشركات و متزايد من قبل  هتمامابالشركات مفهوم حوكمة حيظى 
اهتزت جلذب املستثمرين احملليني واألجانب الذين احلل األمثل متطلبات اإلدارة الناجحة و  أصبحت منحىت 

كان أبرزها تدين ألسباب متعددة  كبرية مالية  لفضائح  هاالعديد منبعد تعرض خاصة ، ثقتهم إبدارة الشركات
بتواطؤ شركات مراجعة عمالقة كان وهذا  التالعب وتقدمي قوائم مالية مضللةلغش و لاألخالق املهنية اليت مهدت 

  .استثمارية رشيدةقرارات اختاذ يشوه حتريف من أي يفرتض أن تكون احلارس األمني لسالمة املعلومة املالية 

بل أصبح فقط  على الشركات ومنظمات األعمال يف اآلونة األخرية مل يقتصر اإلهتمام حبوكمة الشركاتو 
تدابري وسن تشريعات جديدة  من أجل وضعوحكومات الدول الدولية املهنية اهتمامات املنظمات يف مقدمة 

ذه ال يضر فقط هبيف الشركات الدور املنوط ابحلوكمة خاصة وأن إحجام أصحاب رأس املال عن اإلستثمار  ل  فع   ت  
اليت تطلبه ألهداف توسعية وغريها بل يضر ابلسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية على املستوى الكلي األخرية 

ها الشركات ومؤسسات األعمال املختلفة واليت تسهر الدول على إجناحها إنطالقا من القيمة املضافة اليت تولد
 على املستوى اجلزئي.

إىل تقسيم  طالبرها يف حتسني أداء الشركات سيعمد الو ودومن أجل تسليط الضوء على حوكمة الشركات 
ويتكفل الثاين مبعاجلة آليات احلوكمة  الشركات حلوكمةالنظري العام هذا الفصل إىل مبحثني يعاجل األول اإلطار 

  القتها أبداء الشركات.عو  الداخلية واخلارجية
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 حلوكمة الشركات   النظري العام املبحث األول: اإلطار 

بسبب  هاالكبرية بعد ختلي املسامهني عن تسيري الشركات املسامهة اليت ميزت  ،قرارإن فصل امللكية عن ال
 لقيادة هكذا مشاريع إىل النجاح وحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية، افتقارهم للخربة والكفاءة املطلوبتنيعددهم الكبري و 

تنقل أهداف املسامهني واملديرين إىل التناغم والتوافق واآلليات  املاسة إىل مجلة من التدابري والقواننيحلاجة أظهر ا
شروع وكبح أدائه: إهنا حوكمة الشركات اليت تسعى إىل املبدال من الصراعات اليت ال تفضي إال لزايدة تكاليف 

ويسعى املنافع املرجوة منها.  هااستمرار الشركة وحتقيقاليت يهمها مصلحة املسامهني واألطراف ذات العالقة حتقيق 
 تقدمي العناصر اآلتية:إىل من خالل هذا املبحث  طالبال

 وأبعادهانشأهتا، مفهومها، خصائصها  -حوكمة الشركات .1
 دوافع وأمهية حوكمة الشركات .2
 األطراف املعنية حبوكمة الشركات .3
 ها وحمدداهتاأهدافها، مبادئ -حوكمة الشركات .4
 الشركات مقارابت حوكمة .5

 نشأهتا، مفهومها، خصائصها وأبعادها -الشركات حوكمة املطلب األول:

 الشركات نشأة حوكمة الفرع األول:

يف  Adam Smithتعود جذور مفهوم حوكمة الشركات إىل القرن الثامن عشر امليالدي، حيث أشار 
وكان ذلك  .يف الشركات عن إدارة أموال الغري بذل العناية الالزمة املسؤولني على أنه يتوجب على املديرين 1776

انجتا عن حتول املؤسسات من امللكية الفردية إىل الشركات املسامهة العامة اليت هلا رأس مال ومسامهني ويديرها 
 .1مديرون غري مالكني

يف   1932عام  Adolf Augustus Berleو  Gardiner C. Meansمث تطرق هلذا املفهوم كل من 
" الذي ي عىن أبداء الشركات احلديثة the modern corporation and private propertyكتاهبما "

                                                             
إدارة النشر فرع العلوم اإلنسانية،  -أدلة ميدانية من البيئة األردنية، جملة جامعة جازان :الشركات على جذب اإلستثمارات األجنبيةأبو سليم خليل، قياس أثر اإللتزام بتطبيق حوكمة  1

 .169-168، ص.ص. 2014لسعودية، ا، 1، العدد 3اجمللد العلمي واملطابع، 
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إىل حقيقة أن الشركات اليت يزداد توسعها يف شكل شركات  جلب اإلنتباه والاكما ح  1واإلستخدام الفعال للموارد
  .   2مسامهة، يزداد معها فصل امللكية عن الرقابة

من خالل مشاكل  1976يف  W.H. Meckling و  M.C. Jensenكل من هلذا املفهوم  مث تطرق 
. ولسد هذه الفجوة 3عالقة الوكالة وحتمية الصراع بني املديرين واملالكني الناتج عن الفصل بني اإلدارة وامللكية

أن آليات حوكمة الشركات السليمة أتيت لسد مثل هذه الفجوة بشكل يعظم  1978يف  Williamفقد رأى 
 .  4أطراف العالقة يف الشركةقيمة الشركة وحيدث التوازن بني كافة 

 كانت  األمريكية املتحدة الوالايت أن نالحظ الشركات، حوكمة بشأن الدولية التجارب إىل ضالتعر  وعند
اإلهتمام مبفهوم حوكمة الشركات عندما قام أكرب صندوق للمعاشات العامة إذ ظهر جليا  5اجملال هذا يف السباقة

 (The Californian Public Employee's Retirement System) يف الوالايت املتحدة األمريكية
اللجنة الوطنية  قامت مث. 6بتعريف حوكمة الشركات و إلقاء الضوء على أمهيتها ودورها يف محاية حقوق املسامهني

 National commission on fraudulent financial) اخلاصة ابإلحنرافات يف إعداد القوائم املالية
reporting) التابعة لــــ(SEC)  إبصدار تقريرها املسمى  1987يف(Treadway Commission)7* ، والذي

تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وما يرتبط هبا من منع حدوث الغش 
وتقوية مهنة املراجعة  املالية وذلك عن طريق اإلهتمام مبفهوم نظام الرقابة الداخلية والتالعب يف إعداد القوائم

  .87اخلارجية أمام جملس إدارة الشركة

 Blue Ribbon" تقريرمها املعروف ابسم (NASD)و (NYSE) كل منت  أصدر  1999ويف عام 
Report"  الشركات بشأن اإللتزام مببادئ يف والذي اهتم بفاعلية الدور الذي ميكن أن تقوم به جلان املراجعة

   .الشركاتحوكمة 

                                                             
، ص. 2011املايل اإلسرتاتيجي للمصارف، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، طالب عالء فرحان واملشهداين إميان شيحان، احلوكمة املؤسسية واألداء  1

27. 
2 Magnan de Bornier Jean, Propriété et contrôle dans la grande entreprise: une relecture de Berle et Means,  Revue 
économique, Vol. 38, N° 6, 1987, p. 2. 

الية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية قباجه عدانن عبد اجمليد عبد الرمحان، أثر فاعلية احلاكمية املؤسسية على األداء املايل للشركات املدرجة يف السوق فلسطني لألوراق امل 3
 .25، ص. 2008األردن، الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

 نفس املرجع والصفحة سابقا. 4
إىل امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات  وسلمان علي خلف، حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، ورقة حبثية مقدمة نوري بتول حممد 5

 .6 -5، ص.ص. 2011اجلزائر، ليدة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، الباحلديثة،  
 .  16، ص. 2009دراسة مقارنة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -سليمان حممد مصطفى، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداري 6
هذه اللجنة من معهد . تتكون اإلهنيارات املالية اليت حصلت يف جمال اإلدخار والقروضالشركات بعد الصادرة عن لدراسة التقارير املالية  1985هي جلنة وطنية مت تشكيلها عام 7*

 ومعهد احملاسبني اإلداريني األمريكي.  احملاسبني القانونيني األمريكي ومجعية احملاسبني األمريكية ومعهد املديرين املاليني األمريكي ومعهد املراجعني الداخليني األمريكي 
 .  16ص. مرجع سبق ذكره، مصطفى، سليمان حممد 87
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الذي ركز X) OS)*1ونــقانصدر  2002ويف أعقاب اإلهنيارات املالية لكربى الشركات األمريكية يف عام 
 ،على دور احلوكمة املؤسسية يف القضاء على الفساد املايل واإلداري الذي تبنته سلوكيات بعض مديري الشركات

يف جمالس اإلدارة كما ركز القانون على أن تكون  املستقلنياألعضاء  ؤديهوذلك من خالل تفعيل الدور الذي ي
 .     21ابلقياس مع ابقي األعضاء اآلخرينأكرب ويف اللجان املنبثقة عنه األعضاء يف جملس اإلدارة هؤالء نسبة 

الدول، ظهر يف اململكة املتحدة العديد من التقارير اليت تؤكد على أمهية اإللتزام  ايتاقتصادونظرا لرتابط 
قامت  ، حيثاجملال الدور البارز يف هذا( LSE) لألوراق املالية مببادئ حوكمة الشركات، وكان لبورصة لندن

ومتثلت  ،تضمنت ممثلني عن الصناعة الربيطانية 1991عام  **3(Cadbury Committee)بتشكيل جلنة 
مهمتها بوضع مشروع للممارسات املالية ملساعدة الشركات يف حتديد وتطبيق الرقابة الداخلية من أجل جتنيب 

بني مهام لفصل عن هذه اللجنة ركز على ا تقريرمت إصدار أول  1992. ويف عام 42تلك الشركات اخلسائر الكبرية
املستقلني من أجل ضمان استقامة عمل املؤسسة عضاء املدير العام ورئيس جملس اإلدارة وإعطاء دور أساسي لأل

املستقلني وإنشاء جلان املكافآت تضطلع بتحديد  األعضاءوإلزام الشركات بضرورة إنشاء جلان املراجعة من 
ومع أن التوصيات الصادرة عن التقرير غري ملزمة  ،53املستقلنياألعضاء مكافآت املديرين وتتشكل أبغلبية 

أن حتدد يف تقريها السنوي لديها للشركات املدرجة يف بورصة لندن، إال أن هذه األخرية تلزم الشركات املدرجة 
 Corporate بعنوان " (Rutteman Paulصدر تقرير ) 1993ويف أكتوبر . 64مدى اإللتزام بتلك التوصيات

Governance and the Auditors  الذي أوصى بضرورة أن تشمل تقارير الشركات املدرجة على تقرير "
 تقرير مث تبعه، 75نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصول وموجودات الشركة

Greenbury8***  بعنوان  1995يف"Directors Remuneration"  اهتم مبوضوع املكافآت واملزااي الذي
كافآت تتكون من ثالثة املاليت حيصل عليها أعضاء جملس إدارة الشركات، وأوصى التقرير بضرورة إنشاء جلنة 

                                                             
*1 SOX  أوOxley-Sarbanes هو مشروع قدمه كل من السيناتور الدميقراطي ) وPaul Sarbanes( ورجل الكوجنرس اجلمهوري )Mangetel Oxley(  ووقعه

 . 2002بوش  كقانون يف جويلية سنة  Wالرئيس األمريكي جورج
 .29-28ص.ص. ، مرجع سبق ذكره، قباجه عدانن عبد اجمليد عبد الرمحان 21
 تساعد الشركات يف حتديد وتطبيق الرقابة هي جلنة مراجعة الشؤون املالية للشركات الربيطانية وتتضمن ممثلني عن مستوايت الصناعة الربيطانية وتتحدد مهمتها بوضع املمارسات اليت3**

 يف هذه الشركات.  الداخلية من أجل منع حدوث اإلحنرافات والتالعب وجتنب اخلسائر 
 .28طالب عالء فرحان و املشهداين إميان شيحان، مرجع سبق ذكره، ص. 42

35Charreaux Gérard, Conseil d'administration et pouvoirs dans l'entreprise, Revue d'économie financière, N° 31, 
1994, p. 51. 

 .  17ص. مرجع سبق ذكره، سليمان حممد مصطفى، 64
 .28ص. مرجع سبق ذكره، قباجه عدانن عبد اجمليد عبد الرمحان، 75

 theاحتاد التجارة والصناعة يف اململكة املتحدة )  وضعها  Sir Richard Greenburyته جلنة برائسةأعد 1995حول حوكمة الشركات يف  تقريرهو 8***
Confederation of British Industry, CBI.) 

http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/greenbury_recommendations.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/greenbury_recommendations.pdf
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أعضاء على األقل من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني وتكون من ضمن مسؤولياهتا مراجعة وتقييم اللوائح واألسس 
 . 1اليت يتم على أساسها حتديد تلك املكافآت حبيث تتناسب مع األداء اخلاص هبم

أنه مبجرد إصدار تقرير إىل  2008يف  ويشري خليل عطا هللا وارد والعشماوي حممد عبد الفتاح
(Cadbury Committee)  أخذت العديد من الدول إبصدار تقاريرها إلصالح ممارسة الشركات ألعماهلا

. مث تطورت فكرة هذا املفهوم وتعززت أكثر نتيجة اجلهود 2وتضمني التقارير أبفضل ممارسات حلوكمة الشركات
 .19973يوية اليت حدثت يف أسواق اتيالند وماليزاي عام املبذولة اليت برزت أعقاب األزمة املالية اآلس

بعنوان "جملس إدارة الشركات املدرجة" وهذا ابلتعاون  1995يف  Marc Vienotويف فرنسا صدر تقرير 
ومسي  (CNPF)واجمللس الوطين ألرابب العمل الفرنسيني  (AFEP) مع اجلمعية الفرنسية للمؤسسات اخلاصة

وتناول التقرير كل ما يتعلق مبجلس إدارة الشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية. مث ، 4(Vienot I)بتقرير 
حول "حوكمة الشركات" ابلتعاون مع اجلمعية الفرنسية للمؤسسات اخلاصة  1999يف  مماثل صدر تقرير

(AFEP( وحركة مؤسسات فرنسا )MEDEF( ومسي بتقرير  )Vienot II)5 . تقرير مث تبعهBouton  يف
يف الفصل  طالبوستكون هذه التقارير حمل اهتمام ال .6املدرجة"شركات بعنوان "من أجل حوكمة جيدة لل 2002

  طروحة.الثالث من هذه األ

أما يف الياابن فقد أعلنت بورصة طوكيو بوضع دليل للتطبيقات اجليدة حلوكمة الشركات لكي هتتدي هبا 
بية فقد قامت و املعايري اليت تتفق مع القانون التجاري الياابين. أما املفوضية األور يف سبيل إعداد و الشركات الياابنية 

بتكليف فريق عمل "بروكسيل" ملهمة تطوير وتوحيد اإلطار القانوين للشركات هبدف اإلفصاح ومحاية املستثمرين، 
اركتهم يف رابطة ملؤسسات حوكمة بتفعيل مشابلربازيل أما يف أمريكا الالتينية فقد قامت سبع دول يف "سان ابولو" 

 .7الشركات

                                                             
 .28ص. مرجع سبق ذكره، قباجه عدانن عبد اجمليد عبد الرمحان،  1
 .29ص.  ،مرجع سبق ذكرهاملشهداين إميان شيحان،  طالب عالء فرحان و 2
 نفس املرجع والصفحة سابقا. 3

4 Vienot Marc, Le conseil d’administration des sociétés cotées, Rapport du groupe de travail de l’AFEP et du 
CNPF [dit Rapport Vienot I], juillet 1995, disponible sur:  
http://www.paris-europlace.net/files/rapport_vienot1_fr.pdf, consulté le : 10/10/2014  
5 Vienot Marc, Rapport du comité sur le gouvernement des entreprises, Rapport du groupe de travail de l’AFEP et 
du MEDEF [dit Rapport Vienot II], juillet 1999, disponible sur:  
http://www.ecgi.org/codes/documents/vienot2_fr.pdf, consulté le : 10/10/2014 
6 Bouton Daniel,  Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, Rapport du groupe de travail AFEP-
AGREF et du MEDEF, dit [Rapport Bouton], septembre 2002, disponible sur :   
 http://www.ecgi.org/codes/documents/rapport_bouton.pdf, consulté le : 10/10/2014 

 .6 -5ص.ص. مرجع سبق ذكره، علي خلف،  سلمان نوري بتول حممد و 7

http://www.paris-europlace.net/files/rapport_vienot1_fr.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/vienot2_fr.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/rapport_bouton.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/rapport_bouton.pdf
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أخذت العديد من اجملموعات يف القطاع اخلاص مبادرة تطبيق حوكمة الشركات منذ العام  *1ويف العامل العريب
. حيث قام املنتدى العاملي حلوكمة الشركات يف البنك الدويل، ومركز املشروعات الدولية اخلاصة 2000

(CIPE) إبطالق مبادرة إقليمية  2003، إىل جانب شركات حملية يف مصر، األردن، املغرب ولبنان يف العام
لتقييم حوكمة الشركات يف دول خمتارة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، حيث عقدت اجتماعات يف بريوت 

أما اللقاء اإلقليمي الثاين وعمان مبشاركة القطاع العام واخلاص، إىل جانب مراجعني ومشرعني من هذه الدول. 
مركزا على حتسني الشفافية واإلفصاح كأحد أهم التحدايت  2004حلوكمة الشركات فقد عقد يف بريوت عام 

تسليط الضوء على حوكمة الشركات يف أجل . ومن 21لتطبيق ممارسة احلوكمة السليمة يف القطاعني العام واخلاص
دراسة حول  201032يف  وحسني القاضي املذكورة، أجرى كنان نده بعض الدول العربية بعد إطالق املبادرات

نقاط الضعف ونواحي القصور يف أدلة وقواعد حوكمة الشركات يف البلدان حمل الدراسة )مصر، األردن وسوراي( 
( حول احلوكمة. وخلصت الدراسة إىل أن الدول OECDمقارنة مببادئ منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )

العربية وعلى الرغم من اجلهود املبذولة يف هذا اجملال، ومقارنة ابلدول املتقدمة والناشئة، فإن أمامها عمال جادا 
لتقوم به يف هذا الشأن. ويالحظ على غياب املمارسات اجليدة حلوكمة الشركات يف الدول العربية، مشكلة جذب 

الذي   شك يؤثر يف حتسني معدالت النمو اإلقتصادياإلستثمار احمللي فضال عن اإلستثمار األجنيب وهذا ال
 . ينعكس سلبا على املناحي اإلجتماعية املختلفة

 مفهوم حوكمة الشركاتالفرع الثاين: 

 اللغوي حلوكمة الشركاتأوال: املفهوم 

َدث )فوعلة(بوزن احلوكمة  . 43وعلى هذا الوزن وردت أمثلة كثرية يف اللغة العربية، إال أن لفظ "احلوكمة" حم 
 "حكم" لفظ مادة من له العام املعىن أن إال الوزن، هذا على العربية القواميس يف ردي مل "حوكمة" لفظ أن ورغم
 الظلم منع إىل هتدف اليت "احلوكمة" لكلمة اصطالحا عليه املتفق وهو والفساد الظلم من املنع يعىن الذي

 .54والفساد

                                                             
أجنزته وزارة التجارة اخلارجية  2001تعترب مجهورية مصر العربية أوىل الدول العربية اليت اهتمت مبفهوم احلوكمة املؤسسية، حيث نشرت أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات عام 1*

 ابلتعاون مع البنك الدويل وهيئة سوق املال وبورصة األوراق املالية. 
 .32 .صمرجع سبق ذكره، عدانن عبد اجمليد عبد الرمحان،  قباجه21
دمشق، ، 2، العدد 26ية، اجمللد كنان نده والقاضي حسني، مبادئ حوكمة الشركات يف سورية )دراسة مقارنة مع مصر واألردن(، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانون32

 .697-675 .، ص.ص2010سوراي، 
ق املالية اإلسالمية، بن حممد بن محد، حوكمة الشركات املسامهة: دراسة فقهية، برانمج دعم رسائل وأحباث طالب الدراسات العليا يف كرسي سابك لدراسات األسوا الرزين أمحد 43

 .3، ص. 2012، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، السعودية، 23-01املشروع رقم 
األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، اجمللد مركز البحوث املالية واملصرفية، واملصرفية،  املالية الدراسات جملة، اإلسالمية البنوك واإلمتثال يف لب، احلوكمةاملط عبد األسرج حسني 54

  .10.، ص2013األردن، عمان، ، 3، العدد 21
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". وغالبا ما تستعمل للمنع من الفصل" و"املنعيف اللغة تدور، كما أسلفنا، على " )احلكم(ومادة الكلمة 
الظلم والفعل القبيح والضار وما يسوء، من ذلك: ح كم  هللا سبحانه وتعاىل الذي هو إما أمر أو هني أو قضاء 

سبحانه هو احَلَكم  وهو احَلكيم ألن أوامره ونواهيه وقضاءه وقدره كلها متنع من الظلم والفعل وقدر، ومنه: أن هللا 
القبيح، ومنه احل كم  الذي هو الفصل بني املتنازعني ومنعهما من ظلم بعضهما، ومنه احَلَكمة اليت توضع على فم 

 .     1ا متنع من اجلهلالدابة، إذ متنعها من التصرف بغري أمر صاحبها، ومنه احل كَمة  ألهن

أن اجملمع العريب للغة العربية يف األردن ترجم كلمة  2005يف  وقد ذكر مهران عشري عبد العليم
(Governanceاب )هو الرتمجة لألصل  احلوكمةأن لفظ  2006يف  ، بينما ذكر حسن حممد جنيبحلاكمية

غة العربية ابلقاهرة يف حماولة منه لتعريب (، وهو ما توصل إليه جممع اللGovernanceاإلجنليزي للكلمة )
 Corporateاملساءلة، وبذلك يطلق على اصطالح )و الكلمة، حيث إن هلا معان أخرى مثل اإلدارة الرشيدة 

Governance2( لفظ حوكمة الشركات   . 

 :3واحلوكمة كمفهوم يتضمن العديد من اجلوانب، هي

 : وما تقتضيه من التوجيه واإلرشاد؛احلكمة -
 وما يقتضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحكم يف السلوك؛: احلكم -
وما يقتضيه من الرجوع إىل مرجعيات أخالقية وثقافية وإىل خربات مت احلصول عليها من : اإلحتكام -

 ؛خالل جتارب سابقة
 .الغريطلبا للعدالة خاصة عند احنراف السلطة وتالعبها مبصاحل : والتحاكم -

 اثنيا: املفهوم اإلصطالحي حلوكمة الشركات

قيادة "الذي يعين " kubernân ou kubernaôإىل الفعل اليوانين "" وكمةاحل" مصطلحيعود أصل 
يف اللغة عمل كما است    ،هذا املصطلح استخدمأول من  الفيلسوف اليوانين Platon وكان "داببة أو سفينة 
مث استعمل يف  (18) عشر الثامن القرن هنايةوهذا إىل غاية  (gouvernement) للحكومة كمرادف  الفرنسية

                                                             
 .3 .صمرجع سبق ذكره، الرزين أمحد بن حممد بن محد،  1
جامعة امللك عبد اإلقتصاد واإلدارة، لة املعتاز إحسان صاحل وبسفر عفاف سامل، دور جلان املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات: دراسة ميدانية على الشركات املسامهة السعودية، جم 2

 .195 .ص، 2010جدة، السعودية، ، 2، العدد 24 داجملل، العزيز
 .24 .ص ،مرجع سبق ذكرهطالب عالء فرحان واملشهداين إميان شيحان،  3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
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 يفيفرق ذلك ومنذ  (1980)وهذا يف أواخر الثمانيات  (governance)اللغة اإلجنليزية حتت مفهوم احلوكمة 
 .  1وكمة العموميةاحلؤسسية و املوكمة احلمفهومني للحوكمة، بني  األجنلوسكسونيةدول 

على  "حوكمة الشركات" ملصطلحيؤكد الباحثون واملهنيون على أنه ابلرغم من انتشار اإلستخدام الواسع و 
وقد يرجع  2بني املختصني واملهتمني بتطبيقه عليه تفقي ملفهومهلذا ا موحد تعريف يوجد المستوى العامل، إال أنه 
. هذا، 3هذا املفهوم وأتثره ابلنواحي التنظيمية واإلقتصادية واملالية واإلجتماعية للشركاتذلك إىل تعدد أبعاد 

كانت منظمة التعاون اإلقتصادي و "، حوكمة الشركاتوتناولت األدبيات اإلدارية واحملاسبية عددا من تعاريف "
الذي يوضح كيفية إدارة  النظامقد قدمت أول تعريف للحوكمة على أهنا ذلك  1999يف  OECDوالتنمية 

النظر يف مفهوم حوكمة الشركات وخرجت بتعريف أكثر  4200. مث أعادت املنظمة يف 4شركات األعمال املالية
ما بني إدارة الشركة وجملس إدارهتا  جمموعة من العالقاتعمقا ومشولية يف كثري من اجلوانب وهو أن احلوكمة هي 

اليت توضح من خالهلا أهداف الشركة  اآلليةاهتمام ابلشركة، كما أهنا تبني ومسامهيها واجلهات األخرى اليت هلا 
والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة حتقيقها، ومن مث فإن حوكمة الشركات اجليدة هي اليت توفر لكل من 

ركة وتسهيل إجياد جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية احلوافز املناسبة للوصول إىل األهداف اليت تصب يف مصلحة الش
 .     5عملية مراقبة فاعلة، وابلتايل تساعد الشركة على استغالل مواردها بكفاءة

"تشمل مجيع اآلليات اليت حتد فإن حوكمة الشركات  1998يف  Dersbrièresو Charreaux حسبو 
. 6احلوكمة الداخلية واخلارجية من نفوذ املديرين وتؤثر يف قراراهتم". وميزة هذا التعريف أنه أيخذ يف اإلعتبار آليات

 احلوكمة حوكمة الشركات، مما يعين أن هتذيب سلوك املديرين هي نتيجة لتفاعل مجيع آليات "نظام"فهو يشري إىل 
اليت تتواصل من  العالقات مركز املديرين ويضع حوكمة الشركات يف على يركز كما أنه  .الداخلية واخلارجية معا

 Stakeholderمقاربة األطراف املتعددة ). وهذا التعريف يدخل ضمن شركائهاخالهلا الشركة مع مجيع 
Approach أن هياكل حوكمة الشركات تعكس منوذجا لرقابة  يرى لنموذج الداخلي، والذيما يعرف اب( أو

وهي مقاربة  ("orienté-réseaux"النظم الشبكية ) الشركة والذي يهتم مبصاحل األطراف املتعددة مبا فيها املسامهني
  . (Nippon -Modèle Germanoالياابين ) -تتفق مع النموذج األملاين

                                                             
1 Darine Bakkour, Un essai de définition du concept de gouvernance, décembre 2013, p. 2, article disponible sur: 
http://www.lameta.univ-montp1.fr/Documents/ES2013-05.pdf, consulté le : 12/10/2014. 

بغداد، العراق، ، 4، العدد 26اجمللد هيئة التعليم التقين، وآخرون، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة التقارير املالية )دراسة ميدانية(، جملة التقين،  الاليذعبد الغين  2
 .  99 .، ص2013

، 2008املدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة واخلاصة، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -وارد خليل عطا هللا والعشماوي حممد عبد الفتاح، احلوكمة املؤسسية 3
 .27 .ص

 .24 .ص ،مرجع سبق ذكرهطالب عالء فرحان واملشهداين إميان شيحان،  4
 .26 .ص ،املرجع السابق 5

6 Charreaux Gérard et Dersbrières Philippe, Gouvernance des entreprises: valeur partenariale contre valeur 
actionnariale, Revue Finance Contrôle Stratégie, Vol. 01, No. 2, 1998, p.p. 57-88. 

http://www.lameta.univ-montp1.fr/Documents/ES2013-05.pdf
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اليت من  الوسائل"هي  1995 يف.Vishny, R. W و  .Shleifer, Aحسب بينما حوكمة الشركات 
  C. Richard Bakerوحسب  .1"استثماراهتم على عائد خالهلا يستطيع موردو رؤوس األموال ضمان

ة اليت حتمي مصاحل مسامهي يليات الرقاباآلجمموع هي حوكمة الشركات ف 2002 يف Dwight M. Owsenو
 -ضمنيا -انيعطيورغم أن التعريفان جيمعان بني كل اآلليات الداخلية واخلارجية إال أهنما  .2"الشركات التجارية

خاص مع النموذج املسامهني وهذا يتفق وبشكل  ثروة حلوكمة الشركات يتمثل يف تعظيم أساسيا هدفا
 .(orienté-marché) املوجه حنو السوق الشركات حلوكمة (Modèle Anglo-Saxon) األجنلوسكسوين

( أو املقاربة اخلارجية واليت ترى أن Shareholder Approach) مقاربة املساهمميثالن  نكما أن هذان التعريفا
اهلدف األساسي األكثر احتماال لنشاط الشركة هو تعظيم الربح، ويف ظل مفهوم املساءلة فإن اإلشراف على 
حتقيق أهداف الشركة وتعظيم الربح يكون من قبل مالك الشركة ومسامهيها، حيث تركز "مقاربة املساهم"على 

 .   تعظيم الرحبية لصاح املسامهني

يشمل جمموعة مبادئ، معايري، قواعد، لوائح وقوانني  تسعى  نظامهي الشركات  حوكمة نأب طالبال ويرى
من خالهلا جمموعة آليات داخلية وخارجية إىل إحكام الرقابة على تصرفات املديرين وهتذيب سلوكهم ودفعهم إىل 

والذي يف سياقه  "Shareholders"للمسامهني  خلق القيمةوضع اخلطط واإلسرتاتيجيات املناسبة من أجل 
  أصحاب املصاحل يف الشركة. "Stakeholders"جلميع األطراف  *3يتحقق خلق القيمة

 الفرع الثالث: خصائص حوكمة الشركات

 :43وكمة الشركات، نردها يف اآليتحلصائص اخليف ضوء املفاهيم السابقة تتجلى جمموعة من 

 املالية واإلدارية على أنشطة وبرامج الشركة.نظام متكامل للرقابة  -
 جمموعة الطرق اليت من خالهلا ميكن ألصحاب املصاحل اإلطمئنان على حقوقهم بصورة متوازنة. -
جمموعة املقومات واألساليب اليت تدعم ممارسة الوظائف اإلدارية مبعرفة إدارة الشركة ألغراض تعظيم  -

 قيمتها يف األجل الطويل.

                                                             
1 Shleifer Andrei and Vishny Robert W.,  A Survey of Corporate Governance,  The Journal of Finance, Vol. 52, 
N° 2 ,1997, p. 737. 
2 Baker  Richard C. and Owsen Dwight M., Increasing the Role of Auditing in Corporate Governance, Critical 
Perspectives on Accounting, Vol. 13, Issue 5-6,  2002, p. 783.  

" للمسري على عكس خلق القيمة للمساهم الذي يعتربه choix managériauxخلق القيمة جلميع األطراف يدخل ضمن اإلختيارات اإلدارية "أن بعض الكتاب  قديعت3*
 ".  principe managérialeمبدأ إداراي " الطالب
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جمموعة القوانني والتشريعات اليت تفصح عن حقيقة العالقة بني إدارة الشركة ومحلة األسهم  -
 واألطراف األخرى املتعارضة. 

 "?What is corporate governance" كتاب بعنوانيف   2005 وآخرون يف John Colley ذكرو 
 :1شمل اخلصائص اآلتيةيالناجحة جيب أن الشركات أن منوذج حوكمة 

 إدارة قوي وفعال ينفذ مسؤولياته بقدرة وسالمة.جملس  -
رئيس مؤهل يتم اختياره من قبل جملس اإلدارة ويتم إعطاؤه السلطات والصالحيات إلدارة أعمال  -

 الشركة.  
 جملس اإلدارةاستشارة جيب تنفيذها ضمن اإلدارة  سجملمن قبل رئيس  ااألعمال اليت يتم اختياره -

 .وموافقته
 عن أداء الشركة للمسامهني واجملتمع املايل. إفصاح كايف ومالئم -

سبعة خصائص للحوكمة املؤسسية تتمثل يف كل من"  2002يف .Love, I و .Klapper, L وقدم
 . 2اإلنضباط، الشفافية، اإلستقاللية، املسائلة، املسؤولية، العدالة والوعي اإلجتماعي

 الفرع الرابع: أبعاد حوكمة الشركات

 :3السابقة بعدين أساسني يعربان بشكل موضوعي عن حوكمة الشركاتتعكس اخلصائص 

: أن حوكمة الشركات ينظر إليها بشكل تقليدي على أهنا ذلك النظام الذايت للتوجيه والرقابة البعد األول
 واإلدارة على اقتناء واستخدام املوارد اإلنتاجية مبعرفة جملس إدارة منتخب من محلة األسهم. 

: أن حوكمة الشركات ينظر إليها بشكل معاصر على أهنا إدارة موارد الشركة املادية والبشرية البعد الثاين
واملالية واملعرفية وذلك مبعرفة أطراف امللكية اجلماعية القادرة على حتقيق اإلنضباط املايل واإلداري وتعظيم قيمة 

 الشركة. 

 

 

                                                             
سطني لألوراق املالية(، رسالة ماجد إمساعيل، أثر تطبيق قواعد حلوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير املالية )دراسة ميدانية على الشركات املدرجة يف سوق فلأبو محام  1

 .37 .، ص2009، غزة، فلسطني ،ماجستري غري منشورة، قسم احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
   170.. صمرجع سبق ذكره، أبو سليم خليل،  2
 .34. 33ص. وارد خليل عطا هللا والعشماوي حممد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص. 3
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 :1تتمثل يف اآليت احلوكمةأبعاد فإن  ،2008يف  مها حممود رمزي رحياويوحسب 

: والذي يتضمن السياسات اإلقتصادية على املستوى الكلي، ودرجة املنافسة يف السوق البعد اإلستثماري
وتوفر نظام املعلومات املالية وغري املالية اليت تساعد الشركة يف احلصول على التمويل وإدارة املخاطر وتتضمن 

 جل الطويل. ويتضمن هذا البعد ما أييت:تعظيم قيمة الشركة واستمرارها يف األ

 : ويشمل التقارير املالية السنوية وتقارير املراجعة اخلارجية.اإلفصاح املايل -
 املوازانت التقديرية وتدريب املوظفني.عمل آليات احلوكمة الداخلية، : وتشمل الرقابة الداخلية -

: يشري البعد القانوين إىل طبيعة العالقة التعاقدية اليت حتدد حقوق البعد القانوين والبعد اإلجتماعي
وواجبات محلة األسهم وأصحاب املصاحل املختلفة من انحية، واملديرين من انحية أخرى. ويتمثل البعد اإلجتماعي 

   يف حقوق األقلية وصغار املستثمرين وحتقيق التنمية اإلقتصادية. ويتضمن هذا البعد ما أييت:   

، تعيني اإلدارة : ويشمل حتديد الواجبات، وتوزيع املسؤوليات، وتفويض السلطاتاهليكل التنظيمي -
 العليا واإلدارة التنفيذية.

 : ويشمل التحكم بقيم املؤسسة وأخالقياهتا والتقيد بقواعد السلوك املهين.السلوك األخالقي -

 : العمل على محاية البيئة من أثر إنتاج السلعة أو بيعها أو تقدمي اخلدمة. البعد البيئي

 وميكن توضيح أبعاد  احلوكمة يف الشكل اآليت:

 (: أبعاد احلوكمة1.2الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 .)بتصرف( 99 .صمرجع سبق ذكره، مها حممود رمزي،  رحياوي :املصدر

                                                             
 والقانونية، اإلقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملةرحياوي مها حممود رمزي، الشركات املسامهة ما بني احلوكمة والقوانني والتعليمات )حالة دراسية للشركات املسامهة العامة العمانية( 1

 .  99 -98ص.ص.  ،2008دمشق، سوراي، ، 1، العدد 24اجمللد 
 

البعد 
 ستثمارياإل

البعد  أبعاد احلوكمة
 القانوين 

 البعد
 البيئي
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 الشركات  حوكمةوأمهية دوافع املطلب الثاين: 

 الشركات  دوافع حوكمةالفرع األول:  

تعترب ظاهرة حوكمة الشركات أحد أهم اآلليات اليت كشف عنها اقتصاد املعرفة واليت انلت اهتمام عاملي 
العلمية الدولية، نظرا لدورها يف محاية الشركات من التعرض حلاالت التعثر من قبل املنظمات املهنية واجملامع 
ا من خماطر التصفية واخلروج من السوق، هذا فضال عن دورها يف تعظيم ة هلوالفشل املايل واإلداري وأيضا محاي

ويرجع تعاظم  واحمللية.قيمة الشركة يف السوق وضمان بقائها ومنوها واستمرارها على املستوايت الدولية واإلقليمية 
اإلقتصادية املتقدمة، الناشئة، اإلنتقالية أو النامية إىل العديد من يف اإلهتمام بظاهرة حوكمة الشركات سواء 

 ، أمهها:الدوافع

 يف ظل اقتصاد املوارد اإلنتاجية حوكمة الشركاتدوافع ظاهرة أوال: 

سباب املالية واإلدارية والقانونية واإلقتصادية اليت لقد أفرز واقع اقتصاد املوارد اإلنتاجية جمموعة من األ
أفصحت عن مدى احلاجة إىل تطبيق حوكمة الشركات كمدخل إلعادة الثقة يف إدارة الشركات من قبل مجهور 

 :1املتعاملني معها، ومن أهم هذه األسباب ما يلي

ألمر الذي يستوجب وجود أدوات استثمارية جديدة وإنشاء الشركات يف قطاعات غري تقليدية ا -
 قواعد حاكمة للشركات.

حاجة األسواق املالية إىل قواعد احلوكمة املؤسسية حفاظا على حقوق املسامهني  وضماان لسالمة  -
اإلقتصاد الوطين يف ظل عدم كفاية جمموعة القواعد واللوائح الصادرة عن هذه األسواق يف مراقبة 

 .درجةالشركات املسامهة امل
احلاجة إىل قواعد جيدة حاكمة للحد من مشاكل النامجة عن انفصال امللكية عن اإلدارة )مشاكل  -

 إدارة الشركات.املستثمرين يف الوكالة( ودعم ثقة 
احلاجة إىل قواعد جيدة حلوكمة الشركات للحد من املمارسات املالية واإلدارية اخلاطئة ابلشركات  -

 لتقارير املالية وظهور الكثري من قضااي الفساد املايل واإلداري.وما يستتبعها من تالعب وتضليل يف ا
احلاجة إىل قواعد جيدة حلوكمة الشركات ملراقبة أداء الشركات يف ظل تدين أخالقيات األعمال  -

 وضعف نظم الرقابة الداخلية.              
 

                                                             
 .23 -22 .ص.صمرجع سبق ذكره، وارد خليل عطا هللا والعشماوي حممد عبد الفتاح،  1
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اخلارجي بسبب ازدايد احلاجة إىل قواعد جيدة حلوكمة الشركات من أجل مراقبة أداء املراجع  -
 .  *1القضااي القانونية املرفوعة ضد الشركات املراجعة العاملية

غياب التحديد الواضح ملسؤوليات وسلطات جمالس إدارة الشركات ومديريها التنفيذيني أما  -
 أصحاب املصاحل املتعارضة.

إدارة الشركة لتعظيم ضعف محاية حقوق صغار املسامهني نتيجة احتماالت تواطؤ كبار املسامهني مع  -
 لشركة.لدالة منافعهم اخلاصة على حساب املنفعة العامة 

احلاجة إىل قواعد جيدة حلوكمة الشركات للحد من زايدة حدة خماطر الشركات خاصة خماطر  -
 اإلستثمار واملخاطر املالية وارتفاع تكلفة التمويل ابمللكية واملديونية.  

 بفعل اهنيار بعض الشركات الدولية النشاط شركاتاثنيا: دوافع ظاهرة حوكمة ال

دولية النشاط مدى احلاجة إىل قواعد اللقد عكست اإلهنيارات والفضائح املالية للعديد من الشركات 
 .حوكمة الشركات إلعادة التوازن املايل واإلداري ومعاجلة اخللل يف اهلياكل املالية واإلدارية للشركات املسامهة

    :Enron"21حوكمة الشركات بفعل اهنيار شركة "احلاجة إىل فيما يلي  طالبيعرض ال وللتدليل على ما سبق

عدم التزام الشركة بقوانني الشركات وهيئة األوراق املالية، فضال عن عدم التمسك بقواعد السلوك  -
 األخالقي واملهين.

 تواطؤ بني شركة املراجعة "آرثر أندرسون" وإدارة الشركة.  -
 مرجعية لإلفصاح والشفافية والعرض العادل للمعلومات ابلتقارير املالية للشركة. عدم وجود مؤشرات -
 عدم وجود أعضاء مستقلني يف جملس إدارة الشركة. -
 عدم وجود جلان فنية ابلشركة للمراجعة الداخلية أو للتعيينات أو للمكافآت أو إلدارة املخاطر. -
 لشركة.زايدة التصرفات غري القانونية وغري األخالقية اب -
املستقبلية رؤية العدم وجود إسرتاتيجية للشركة مبنية على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية لتحديد  -

 لشركة.ل
 ضعف أنظمة الرقابة الداخلية خاصة نظامي الرقابة احملاسبية واإلدارية ابلشركة. -
تمام ابملعلومات غري اإلعتماد على مقاييس تقليدية لألداء مبنية على معلومات مالية فقط ودون اإله -

 املالية.

                                                             
مبلغ يقرب  »Colonial Reaty« مليون دوالر نتيجة تورطها يف قضية مهنية تسببت يف خسارة شركة  90يقرب من مبا  1999رمت شركة آرثر أندرسون للمراجعة يف عام غ  1*

 مليون دوالر وإفالسها حينئذ. 300من 
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مليار دوالر يف  25وتكبيد املستثمرين خسائر ال تقل عن  %150تعظيم أرابح الشركة أبكثر من  -
 سنة مالية واحدة. 

 منح رواتب ضخمة ومكافآت عالية ألعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ابلشركة. -
 إقامة مشاريع ومهية كلفت محلة األسهم خسائر كبرية.التورط مع شركات املراجعة الدولية يف اعتماد  -

 اثلثا: دوافع ظاهرة حوكمة الشركات يف ظل إفرازات اقتصاد املعرفة

لقد عكست ظاهرة اقتصاد املعرفة جمموعة من الدوافع اليت استوجبت احلاجة إىل العمل بقواعد دولية 
 :1حلوكمة الشركات، ولعل أهم هذه الدوافع اآليت

 اقتصاد املوارد الطبيعية إىل اقتصاد املوارد البشرية. التحول من -
 التحول من اقتصاد املوارد البشرية إىل اقتصاد األصول البشرية. -
 التحول من اقتصاد األصول البشرية إىل األصول املعرفية. -
 اإلجتاه إىل العوملة وحترير األسواق املالية. -
  اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات.   التعامل مبفاهيم إعادة اهليكلة واخلوصصة وإعادة  -
التوجه حنو تطبيق فلسفة اإلدارة اإلسرتاتيجية بعناصرها املتمثلة يف التفكري اإلسرتاتيجي والتخطيط  -

 .نيياإلسرتاتيجي والتطبيق والتقييم اإلسرتاتيج
 التوجه حنو اإلدارة ابملعرفة وإدارة املعرفة. -
 وتقييم احلقيقي للشركات. ظهور بطاقات األداء املتوازن كمدخل لقياس -
 التوجه حنو العمل بفلسفة اإلدارة البيئية واتساع دائرة املسؤولية اإلجتماعية للشركات.  -

 أمهية حوكمة الشركات: فرع الثاينال

تزايدت أمهية حوكمة الشركات نتيجة إجتاه كثري من دول العامل إىل النظم اإلقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد 
احلماية  وتوفري، 2كبرية على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو اإلقتصاديفيها بدرجة  

وما نتج عنها من خسائر يف ثروات املستثمرين  ،ألصحاب املصاحل خاصة بعد اهنيار كربى الشركات العاملية
اليت يلجأ معظمها إىل أسواق املال  ،واهتزاز ثقة اجلمهور يف إدارة الشركات ،وفقدان الكثري من مناصب العمل

أهم ما ذكره الباحثون يف يلي ونستعرض فيما ، لتمويل مشاريعها اإلستثمارية بدال من البنوك بسبب فارق التكلفة
   .هذا اجملال

                                                             
 .27 .صاملرجع السابق،  1
طرابلس، لبنان،  -اإلدارة يف عصر املعرفة، جامعة اجلناناملؤمتر العلمي الدويل حول عوملة  ورقية حبثية مقدمة ضمن فعالياتغادر حممد ايسني، حمددات احلوكمة ومعايريها،  2

 .13، ص. 2012
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 وأصحاب املصاحل فيها أمهية احلوكمة ابلنسبة للشركةأوال: 

اليت ختصص مبوجبها هذه املوارد هبدف  كيفيةوابل الشركات يفابلرقابة على املوارد  الشركات حوكمةهتتم 
 توزعاليت  كيفيةه والنوعيف الشركة،  ستثماراإل قراراتاجلهة اليت أتخذ  حيدد الشركات حوكمة نظامف. العوائدحتقيق 

وينبغي تنظيم هذه الرقابة حبيث يتعهد كل من املستثمرين، املسريين، العمال وكل  .ستثماراإلهذا  عائداتهبا 
ألطراف اآلخذة األخرى بتقدمي املوارد يف انتظار عوائد مستقبلية. كما ينبغي لنظام احلوكمة أتديب اإلدارة حبيث ا

 .        1تتحقق أهداف أصحاب املصلحة

واسرتاتيجيات  أهدافهاحتدد  أنالتنظيمي الذي من خالله ميكن للشركة  اإلطارالشركات  توفر حوكمةو 
 للمحاسبني القانونيني األمريكياملعهد أصدر  والتحريف العمدي يف القوائم املالية. وقد ،الغش، وحتارب حتقيقها

(AICPA)  يف منع وكشف الغش، وحدد لذلك ثالثة هتدف إىل مساعدة الشركة وضوابط رقابية إرشادات
 :2هي، رئيسية إرشادات

 املرتفعة والعمل على خلقها بني العاملني.  خالقياتاألو  األمانةثقافة تنمية  -
 .املذكورةخاطر املتقييم خماطر الغش وتطبيق برامج وضوابط رقابية للحد من  -
 راقبة على الغش.املو  اإلشرافتطوير عملية  -

 حتققو . 3األداءحتظى الشركات اليت تطبق احلوكمة بزايدة ثقة املستثمرين بضمان ومحاية حقوقهم وزايدة و 
 إن .املراجعة وتقييم النتائج أداءووجود نظرة غري متحيزة خالل  املراجعة بشركةاستقاللية املراجع والعاملني  احلوكمة

. كذلك، من أمهية 4اليت يبحث عنها كل مستثمر حايل أو حمتمل حتقيق ذلك يضفي على تقرير املراجع املصداقية
جذب و  ،تصادية ودعم تنافس الشركات بني األسواققكفاءة استخدام املوارد اإلبشأن  أمهيتها حوكمة الشركات 

ضمان حقوق محلة األسهم ابإلضافة إىل تنافسية ، و لتعزيز منو الشركة دويلاملزيد من مصادر التمويل احمللي وال
 .5الشركات يف أسواق املال العاملية

اليت سعت إىل بيان دور احلوكمة يف زايدة رحبية الشركات الصناعية  2009يف  نبيل احلليبوأوضحت دراسة 
اخلاصة يف سوراي حيث درس وحلل مدى تبين اإلدارة العليا إلجراءات احلوكمة وعناصرها يف مدتني زمنيتني 

                                                             
1 Groenewegen John, Who Should Control the Firm? Insights from New and Original Institutional Economics, 
Journal of Economic Issues, Vol. 38, N° 2, 2004, p. 353. 

، املعهد العايل إلدارة األعمالصناديق اإلستثمار )حالة تطبيقية على السوق املايل السعودي(، رسالة ماجستري غري منشورة، تقييم أداء وكمة على لينا حسن، أثر احل الزهراوي 2
 .22 -21، ص.ص. 2013دمشق، سوراي، 

 .22ص. املرجع السابق،  3
 سابقا.نفس املرجع والصفحة  4
املؤمتر العلمي األول حول "حوكمة الشركات ودورها يف اإلصالح االقتصادي"، كلية ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات قتصادية، اإلحداد مناور، دور حوكمة الشركات يف التنمية  5

 . 17-16، ص.ص. 2008اإلقتصاد، جامعة دمشق، سوراي، 

mailto:info@hiba.edu.sy
mailto:info@hiba.edu.sy
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 10مديرا تنفيذاي و 15وانعكاس ذلك على رحبية الشركة. مت اختبار عينة مؤلفة من  2007و  2006خمتلفتني 
عضاء من أصحاب الشركات وأعضاء ورؤساء جمالس إدارات لعدد من الشركات الصناعية اخلاصة يف سوراي. أ

واستنتجت الدراسة عددا من األسباب اليت تربر الدور اإلجيايب إلجراءات احلوكمة ومبادئها يف زايدة الرحبية يف 
 :1املؤسسات الصناعية اخلاصة يف سوراي، من أمهها

 شركة.نظيمية للضعف اهلياكل الت -
 الشركات.اخللل الوظيفي فيما بني املستوايت اإلدارية املختلفة داخل  -
  شركة.عدم اإلهتمام ابلشفافية اليت تظهر حقيقة املركز املايل للو  -

 أمهية حوكمة الشركات يف حتقيق التنمية االقتصاديةاثنيا: 

أمهية احلوكمة من اإلقتصاد اجلزئي  زوهي تنطلق يف إبرا 2 2013 يف Ange Andrieux-Marieتقول 
 قتصاديةلتنمية اإللرئية اليت تؤسس املغري اهليئة ، هذه الثقةيعين بناء  احلوكمةبناء "ما يلي: إىل اإلقتصاد الكلي

يعين  إلئتمانا. ئتماناإلتعين  الثقة، وفقا ملعادلة بسيطة: الدول تايقتصادإلو  منظماتلل، للمؤسسات
. إهنا تلخص اهلدف النهائي ملمارسة احلوكمة *3"...التشغيليعين  النمو. والنمو يعين ستثماراإل. ستثماراإل

 اجليدة.  

إن احلوكمة الرشيدة اليت تتطلب الشفافية :" 2014 يفJuzhong Zhuang و  Shikha Jhaيقول و 
جزء مهم من عملية التنمية  ،هي حسب اإلعتقاد السائد ،واملساءلة وسيادة القانون واملؤسسات الفعالة واملشروعة

 .43اإلقتصادية، بينما قد تتسبب احلوكمة الضعيفة يف إعاقة النمو يف نظام كان ليتسم ابلنشاط"

هدفت إىل قياس أثر إلتزام الشركات األردنية بتطبيق مبادئ احلوكمة  2014يف  خليلأبو سليم ويف دراسة 
(، حيث سعى الباحث إىل اإلطالع على تطور البيئة IDEعلى استقطاب اإلستثمار األجنيب املباشر )

اإلستثمارية يف األردن من جهة، وعلى مدى إلتزام الشركات األردنية مببادئ احلوكمة من جهة أخرى، ومن مث بيان 

                                                             
، 2009، دمشق، سوراي، 2، العدد 25جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، اجمللد  املنشآت الصناعية اخلاصة يف سوراي، جملةاحلليب نبيل، دور احلوكمة يف زايدة رحبية  1

 .238 -201ص.ص. 
2 Andrieux Marie-Ange, Gouvernance d’entreprise et compétitivité : quels leviers de valeur durable ? La revue 
ENTREPRISE, 1er trimestre 2013, p. 127.  
*3Voici les propos de  Marie-Ange Andrieux : « Construire la gouvernance, c’est construire la confiance, cette 
institution invisible qui fonde le développement économique des entreprises, des organisations et des économies, 
selon une équation simple : la confiance, c’est le crédit. Le crédit, c’est l’investissement. L’investissement, c’est la 
croissance et la croissance, c’est l’emploi… » 
34Jha Shikha and Zhuang Juzhong, Governance Unbundled, Finance and Development, quarterly publication of 
the International Monetary Fund, Vol. 51, N° 2, Washington, USA, 2014, p. 24.  

http://www.femmes-experts-comptables.eu/wp-content/uploads/2013/06/MA.Andrieux-GOUVERNANCE-ET-COMPETITIVITE-SOCIETAL80.pdf
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الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: أن  هذه خلصت، أثر ذلك اإللتزام على استقطاب اإلستثمار األجنيب املباشر
وقع مؤثر وإجيايب على اإلقتصاد احمللي بشرط أن تكون البيئة اإلقتصادية قد مت هيكلتها  هثمار األجنيب لاإلست

بشكل مالئم، كما وجد أن األردن قد بدأ إبعادة هيكلة بنيته اإلقتصادية من خالل العديد من التشريعات 
شركات األردنية وخصوصا املدرجة ابلسوق والقوانني اهلادفة إىل جذب اإلستثمارات األجنبية، ووجد كذلك أن ال

املايل ملتزمة إىل حد كبري مببادئ حوكمة الشركات، وأن هذا اإللتزام يسهم ابستقطاب اإلستثمار األجنيب ألسباب 
عديدة منها: أن املستثمر يويل اإلهتمام ابلقوائم املالية للشركات امللتزمة مببادئ احلوكمة، حيث تولد لديه الثقة 

صفة الدولية تضفي الشركة وابلتايل تشجيعه على جلب استثماراته لألردن، وأن اإللتزام مببادئ احلوكمة  بعمليات
   .1على القوائم املالية للشركة وابلتايل متكنها من دخول األسواق اخلارجية واملنافسة

يف تعزيز  إذ يؤكد على أن حلوكمة الشركات دور كبري 2003يف  وآخرون  O’Sullivanوإىل هذا يشري
القدرة التنافسية لإلقتصاد حيث تعمل على جذب اإلستثمارات ودعم األداء اإلقتصادي والقدرة التنافسية على 

 :2املدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب ، أمهها

التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركات، ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية، حيث أن  -
يف مواجهة أحد طريف عالقة الفساد الذي يؤدي إىل استنزاف موارد الشركة وآتكل احلوكمة تقف 

 والتوسع يف اإلفصاح عنتطبيق الشفافية قدرهتا التنافسية وابلتايل انصراف املستثمرين عنها. ف
يف اختاذ املستثمر تساعد التقارير املالية اليت توسع يف حمتوى  إىل يؤدي املالية وغري املالية املعلومات

 . يف سوق املال الكفء األسهمتسعري  آلياتعلى مراقبة  تعملكما القرار املناسب  
إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إىل حتسني إدارة الشركة، مما يساعد على جذب اإلستثمارات  -

 بشروط جيدة وعلى حتسني كفاءة أداء الشركة.
املقرضني من املمكن أن يساعد على تفادي تبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين ومع  -

 حدوث األزمات املصرفية.
أن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة اجلمهور يف عملية اخلصخصة ويساعد على ضمان حتقيق  -

 الدولة ألفضل عائد على استثماراهتا، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للدولة.   

 وجتنب قتصاديةاإل التنمية حتقيق يف الشركات حوكمة أمهيةعلى  1998يف  Winklerمن جهته، يؤكد 
 قتصاديةاإل األسس تدعيم على يعمل مبا األداء، معايري من عدد ترسيخ خالل من وذلك املالية األزمات يف الوقوع

 عاملنيتامل ثقة كسب  إىل يؤدياألمر الذي  اإلدارة، وسوء والرشوة والفساد التالعب حاالت وكشف األسواق يف

                                                             
 .196 -166، ص.ص. مرجع سبق ذكرهأبو سليم خليل،  1
 . 174ص. املرجع السابق،  2
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 قتصادياإل التقدم حتقيق وابلتايل فيها، الشديدة التقلبات من واحلد استقرارها على والعمل األسواق هذه يف
 . 1املنشود

 استقالل املراجعودعم  أمهية حوكمة يف ختفيض مشكلة تضارب املصاحلاثلثا: 

التنازع يف حول أمهية حوكمة الشركات يف تقليص حجم  2009يف  فيصل حممود الشواورةتشري دراسة 
السلطات وختفيض مستوى التضارب يف األهداف بني خملف أصحاب املصاحل ابلشركات املسامهة العامة، إىل أن 
اإللتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ضرورة اقتصادية واجتماعية وليس ترفا فكراي أو أدبيا وأنه سيؤدي إىل 

ايت حيصن الشركات املسامهة العامة من آفة الفساد اإلداري " ذمناعةختفيض التضارب املصاحل، فهي مبنزلة جهاز "
تقييم فعالية قواعد اإلدارة الرشيدة يف حول  2011يف  عبد هللا الغنوديدراسة . من جهتها تشري 2واملايل واحملسوبية

قواعد اإلدارة وجود اتفاق بني املبحوثني على فعالية أتثري تطبيق إىل دعم استقالل مراجع احلساابت يف ليبيا، 
 .3الرشيدة يف دعم استقالل مراجع احلساابت

 شركاتاألطراف املعنية بتطبيق حوكمة الاملطلب الثالث: 

جيمع الباحثون واملهنيون على أن هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر )وتؤثر( ابلتطبيق السليم لقواعد حوكمة 
 وهذه األطراف هي:. 4هذه القواعدالشركات وحتدد إىل درجة كبرية مدى جناح أو فشل تطبيق 

بل حصوهلم على عوائد سنوية من األرابح اليت يتقرر ا: هم من يقوم بتقدمي رأس املال للشركة مق5املسامهون
 للمسامهني.  العادية اجلمعية العامةعلى نتائج مداوالت  بناء  توزيعها 

: هي اجلهة اليت تتوىل محاية مصاحل املسامهني واألطراف األخرى ذات العالقة والرقابة على 6جملس اإلدارة
 املديرين.   

                                                             
 .7ص. بتول حممد وسلمان علي خلف، مرجع سبق ذكره،  نوري 1
 والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة األردنية، جملة العامة املسامهة الشركات يف منه الفساد والوقاية ظاهرة مكافحة يف دورها وتقييم احلوكمة قواعدالشواورة فيصل حممود ،  2

 .155 -119، ص.ص. 2009دمشق، سوراي، ، 2العدد  ، 25 اجمللد
دراسة استكشافية، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، -الغنودي عيسى عبد هللا، دور قواعد اإلدارة الرشيدة )احلوكمة( يف دعم استقالل مراجعي احلساابت يف ليبيا 3

 .480 -453، ص.ص. 2011سوراي،  ، دمشق،2، العدد 27اجمللد 
 .  20سليمان حممد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص.  4
من الفساد املايل ، دور مبادئ حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واإلداري، ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد عبة فريد وطبين مرمي 5

 .5، ص. 2012 اجلزائر،  بسكرة، -العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضرواإلداري، كلية 
مة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل حيياوي نعيمة وبوسلمة حكيمة، دور احلاكمية املؤسسية يف حتسني األداء املايل للشركات، ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الوطين حول حوك 6

 . 7، ص. 2012اجلزائر، بسكرة،  -واإلداري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر
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: هي اجلهة املسؤولة عن وضع السياسات واإلسرتاتيجيات من أجل حتقيق أهداف املسامهني وكل 1اإلدارة
 أصحاب املصاحل. فهي املسؤول األول عن األداء العام للشركة.

: ميثلون األطراف ذات العالقة اليت هلا مصاحل ابلشركة وأييت على رأس هؤالء العمال 2املصاحلأصحاب 
والدائنني واملوردين مع اختالف مصاحلهم، فالعمال يهم استمرارية الشركة والدائنون مع املوردين يهم قدرة الشركة 

  على الوفاء.

 والشكل اآليت يوضح هذه األطراف:

 املعنية بتطبيق حوكمة الشركات األطراف(: 2.2الشكل رقم )

 

 

 

  

  

 

 .26ذكره، ص. مرجع سبق ماجد إمساعيل أبو محام، : املصدر

 حمدداهتاو  هاأهداف ها،مبادئ -حوكمة الشركاتاملطلب الرابع: 

 الفرع األول: مبادئ حوكمة الشركات

ن النزاهة االشركات وضم حتسني أداء الشركات، هبدفمبادئ حوكمة  وتطبيق ظهرت احلاجة إىل تبين
سلسلة وغريهم من أصحاب املصاحل، كنتيجة ل للمستثمرينعن املعلومات املالية وغري املالية والشفافية يف اإلفصاح 

وضعت مبادئ عن حوكمة  1998أفريل  بني الشركات. ويفهنيارات املالية وانتشار الفساد املايل واإلداري إلا
يف عام حظيت هذه املبادئ ابعرتاف العامل  .(OECD)الشركات من قبل منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

ابعتبارها نقطة قياس دولية جلودة حوكمة الشركات وقد استخدمت من قبل احلكومات وواضعي اللوائح  1999
                                                             

واإلداري، ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل  املايل الفساد من احلد يف احلوكمة آليات بروش زين الدين ودهيمي جابر، دور 1
 .7، ص. 2012اجلزائر، بسكرة،  -واإلداري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر

واإلفصاح، ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل  الشفافية وىمبست االرتقاء يف الشركات حوكمة سفري حممد، جتلياتو  مجيل أمحد 2
 .7، ص. 2012اجلزائر، بسكرة،  -واإلداري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر

 (Shareholders)املسامهني 

 (Board of Directors)جملس اإلدارة 

 (Management)اإلدارة 

 (Stakeholders)أصحاب املصاحل 

 

مة 
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طبي
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التنظيمية واملستثمرين والشركات املسامهة سواء يف الدول األعضاء أو الدول غري األعضاء مبنظمة التعاون 
ملنظمة الدولية للجان األوراق املالية اإلقتصادي والتنمية.كما وافق على إتباعها جلنة ابزل املتعلقة ابلبنوك وا

(IOSCO) " ومنتدى اإلستقرار املايلFinancial Stability forum"  ابعتبارها أحد املعايري األثنا عشر من
، خصوصا بعد موجة اإلفالس اليت 1999ولكن ما حدث من تطورات منذ عام . 1معايري النظم املالية السليمة

اجتاحت كربى الشركات األمريكية، استدعى إضافة تعديالت مهمة إىل هذه املبادئ وقد وافقت الدول األعضاء 
شمل هذه املبادئ ت. و 2004فريل أيف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية على هذه الصياغة املعدلة للمبادئ يف 

 : *2اجملاالت اآلتية

 د أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات.ضمان وجو  -
 حقوق املسامهني. -
 املعاملة املتكافئة للمسامهني. -
 دور أصحاب املصاحل. -
 .ةاإلفصاح والشفافي -
 ومسؤوليات جملس اإلدارة. -

 وعقب هذا الشركات، حلوكمةOECD/G20  منتدى يف املبادئ هذه حبث مت 2015عام  ريلفأ يف و
 املبادئ هذه قدمت ذلك . وبعد2015يوليو  8 يف املبادئهذه  OECDالـ منظمة جملس اعتمد جتماع،اإل

عليها مبادئ  وأطلقتاجملموعة  أقرهتا برتكيا حيث أنطاليا مدينة يف 2015 نوفمرب 16-15يف  20الـ جمموعة لقادة
OECD/G20 32الشركات وكمةحل. 

 الفرع الثاين: أهداف حوكمة الشركات

 واألهداف قتصاديةاإل األهداف بني التوازن بتحقيق معنيا   يكون له معىن أبوسع احلوكمة مصطلح إن
 يلك موجود للحوكمة العام اإلطار أن أي .أخرى جهة من اجلماعة وأهداف الفرد وأهداف جهة من جتماعيةاإل

 سوء تفادى على ويعمل للموارد، والعادل (Utilisation efficiente) األكفأ ستخداماإل على يشجع
 . 43واللوائح والنظم القواعد على التحايل تفادي وكذلك السلطة استخدام

                                                             
 .  94ص.  مرجع سبق ذكره،رحياوي مها حممود رمزي،  1
( متاح على: OCDEملنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ) على مبادئ حوكمة الشركاتملزيد من اإلطالع على حمتوى هذه املبادئ: ميكن اإلطالع 2*

http://www.qfma.org.qa/App_Themes/AR/ABook/OECDPrinciplesofCorporateGovernance(A).pdf    
دولة اإلمارات ، ديب، ديسمرب -نوفمرب-أكتوبر 11اإلصدار رقم األمانة العامة، ، جملة أخبار اإلحتاد، حوكمة الشركات: الفرص والتحدايتإحتاد هيئات األوراق املالية العربية، 32

       4، ص. 2015 ،العربية املتحدة

  .10 .صمرجع سبق ذكره، ،  املطلب عبد األسرج حسني43

http://www.qfma.org.qa/App_Themes/AR/ABook/OECDPrinciplesofCorporateGovernance(A).pdf
http://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar.pdf
http://www.uasa.ae/ar/galimg/1124201608244111th_NL_Ar.pdf
http://www.uasa.ae/ar/Default.aspx
http://www.uasa.ae/ar/Default.aspx
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 :1تسعى إىل حتقيق األهداف اآلتية (OCED)مبادئ  ومن هذا املنطلق فإن حوكمة الشركات حسب

 الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة على األداء. -
الرقابة إىل جملس اإلدارة املراجعة وتعديل القوانني احلاكمة ألداء املؤسسة حبيث تتحول مسؤولية  -

 واجلمعية العامة للمسامهني.
 متكني املؤسسة من احلصول على متويل من جانب عدد أكرب من املستثمرين احملليني واألجانب. -
الع بدور املراقبني ابلنسبة ألداء طإمكانية مشاركة املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني واإل -

يف حتقيق مكاسب غري مشروعة واملتاجرة للمديرين ل السلطات املتاحة منع إستغالوابلتايل  املؤسسة
 مبصاحل املؤسسة واملسامهني وأصحاب املصاحل.

 الشكل اآليت:مبادئ وأهداف احلوكمة من خالل وميكن إظهار العالقة بني 

 (: العالقة بني تطبيق مبادئ وأهداف احلوكمة املؤسسية3.2لشكل رقم )ا

 

  

      

1 

 .45 .ص ،مرجع سبق ذكرهإميان شيحان، املشهداين طالب عالء فرحان و : املصدر

ما تقدم وعلى الرغم من حاجة الشركات لتطبيق احلوكمة بوصفها عنصرا من جمموعة  ىوأتسيسا عل
العناصر اليت يتعني أن تعمل يف إطارها الشركات من أجل حتقيق األهداف اليت ذكرت إال أن التطبيق اجليد 

 حلوكمة الشركات يتوقف على مدى توافر احملددات اخلارجية والداخلية.  

 

                                                             
 .33 -32 .، ص.ص2007حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، بن درويش عدانن بن حيدر،  1

اإلطار الفعال 
 حقوق املسامهني للحوكمة املؤسسية

املعاملة املتساوية 
 للمسامهني

دور أصحاب 
 اإلفصاح والشفافية املصلحة

مسؤوليات جملس 
 اإلدارة

 تقليل املخاطر كبح خمالفات اإلدارة
محاية حقوق ومصاحل 

 تعميق دور أسواق املال املسامهني
زايدة الثقة ابإلقتصاد 

 الوطين 

احلفاظ على السمعة  حتسني األداء املايل إظهار الشفافية
اإللتزام ابلسلوكيات  اإلنفتاح على أسواق املال اإلقتصادية 

 واملمارسات املهنية

 2004مبادئ احلوكمة املؤسسية حسب منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية لعام 

 احلوكمة املؤسسية أهداف 
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 الشركات ات حوكمةحمددالفرع الثالث: 

يتوقف التطبيق اجليد حلوكمة الشركات على مستوى جودة جمموعتني من احملددات: داخلية وأخرى 
 خارجية.

 احملددات الداخلية أوال: 

السلطات داخل الشركة  عتشري احملددات الداخلية إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزي
واليت يؤدي توافرها من انحية وتطبيقها من  ،بني اجلمعية العامة للمسامهني وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني

 .  1إىل تقليل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة ،انحية أخرى

 اثلثا: احملددات اخلارجية

لنشاط اإلقتصادي للدولة والذي تعمل من خالله الشركات، اخلارجية القوانني املنظمة ل احملددات تشمل
  : 2وهي

قوانني اإلستثمار  ،مثل قوانني الشركات، قوانني العمل ،القوانني واللوائح اليت تنظم العمل ابألسواق -
 القوانني املتعلقة ابإلفالس واملنافسة ومنع اإلحتكار.    ،ورأس املال

خالل وجود نظام مايل ونقدي جيد يشجع الشركات على التوسع توفري التمويل الالزم للمشروع من  -
 واملنافسة.

كفاءة األجهزة الرقابية مثل هيئات سوق املال من أجل إحكام الرقابة عل الشركات والتحقق من  -
دقة وسالمة التقارير املالية واملعلومات املنشورة وكذلك وضع العقوابت املناسبة والتطبيق الفعلي يف 

 إللتزام.  حالة عدم ا
دور املؤسسات غري احلكومية يف ضمان إلتزام أعضائها ابلنواحي السلوكية واملهنية واألخالقية، اليت  -

ونقاابت احملامني والعمال  وتشمل هذه املؤسسات مجعية احملاسبني .تضمن عمل األسواق بكفاءة
 والدوائر احلكومية املختلفة. 

جودها يضمن تنفيذ القوانني اليت تضمن حسن إدارة الشركة وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن و 
 .    3التعارض بني العائد اإلجتماعي والعائد اخلاصوتنظيمها مما يقلل املخاطر و 

                                                             
 .  30. ، صمرجع سبق ذكرهخليل هاين حممد،  1
 .29. ، صمرجع سبق ذكرهأبو محام ماجد إمساعيل،  2
 .46 .صمرجع سبق ذكره، إميان شيحان، املشهداين طالب عالء فرحان و  3
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 حمددات حوكمة الشركات من خالل الشكل اآليت:أمهية وتظهر 

 (: احملددات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات4.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30 .صرجع سبق ذكره، هاين حممد ، مخليل : املصدر

  (les approches de la gouvernance)مقارابت احلوكمة املطلب اخلامس: 

 من خلق املزيد من القيمةوذلك بتمكينها زايدة كفاءة الشركة وكمة الشركات يف هلدف املسند إىل حيتمثل ا
ابلرغم من التباين املوجود بينها بشأن  اهلدفالشركات هذا املفسرة حلوكمة نظرايت تبنت الولقد  .وتعظيم الثروة

التأديبية واملقاربة  ةقارباملعن  Gérard Charreaux، يتحدث 2002ويف مقال له نشر يف  توزيع هذه القيمة.
  .1املعرفية حلوكمة الشركات

 
                                                             

1 Charreaux Gérard, Quelle théorie pour la gouvernance? De la gouvernance actionnariale à la gouvernance 
cognitive, Février 2002, p.p 1- 16, article disponible sur: http://leg.u-bourgogne.fr/wp/010401.pdf, consulté le : 
03/11/2014 

 املسامهون

 جملس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية

 احملددات اخلارجية الداخليةاحملددات 

 معايري:
 احملاسبة -
 املراجعة -
 أخرى: القوانني والقواعد -

 القطاع املايل:
 قروض -
 املسامهة يف رأس املال -

 األسواق:
 تنافسية األسواق -
 استثمار أجنيب مباشر -
 الرقابة على الشركات -
 

 خاصة تنظيمية

 أصحاب مصاحل

 مؤسسات خاصة:
 حماسبون ومراجعون -
 حمامون -
 تصنيف ائتماين -
 بنوك استثمار -
 استشارات -
 حتليل مايل -
 اإلعالم املايل -

 ـــــتقوم ب

 إىل  ترفع تقريرا      ويراقب  يعني

http://leg.u-bourgogne.fr/wp/010401.pdf
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 (l’approche disciplinaire) املقاربة التأديبيةأوال: 

حيث تعظيم خلق القيمة يعتمد على املبدأ التأدييب ضمن منطق  الشركات حلوكمةتندرج املقاربة السائدة 
يف املنظمة. وضمن هذه املقاربة يتواجه  هات الفاعلةخمتلف اجلاملتعلقة بعدم متاثل املعلومات بني صراعات حل ال

        .املايل للمساهم ومنوذج أصحاب املصلحة منوذجان: النموذج

 (le modèle financier actionnarial) للمساهمالنموذج املايل  .1

إىل النظرية اإلقتصادية  لنموذجذا اهل النظري يعود األساسو  ويسمى أيضا ابلنموذج األجنلوسكسوين.
حيث تعرف الشركة على أهنا  ،1976يف  Jensen & Mecklingاجلديدة ونظرية الوكالة لصاحبيها  الكالسيكية

  .من خالله عالقة الوكالة بني املديرين واملسامهنيهتيمن  (un nœud de contrats) عقودمن الجملموعة  رابطا

 :1يفالنموذج خصائص و  تتمثل فرضياتو 

 يعين وهذا (،le créancier résiduel)وابلتايل الدائن املتبقي  إعتبار املساهم املالك الوحيد للشركة -
 خماطر يتحمل أن النظرية، الناحية منجيب،  ولكن األرابح توزيع يف احلصري أن للمساهم احلق

 رأمساله؛ قيمة وخسائر اإلفالس
  للمسامهني وعلى املدير أن يعمل لتحقيق ذلك؛ القيمة هو خلق وتعظيم الرئيس للشركة اهلدف -
 وفئة املسامهني وهذا التماثل ليس يف صاحل الفئة األخرية؛ يوجد عدم متاثل املعلومات بني فئة املديرين -
 الشخصية. منفعتهم األشخاص ابلرشادة اإلقتصادية وابإلنتهازية وابلتايل حياولون تعظيم دالةيتمتع  -

 اختاذ واملسامهني وذلك عندما حياول املديرون املديرين بني املصاحل ضاربيظهر ت ،وضمن هذا اإلطار
 أتمنيللحوكمة هبدف  تأدييبال دوريتجلى ال هنا. و املسامهنيمصاحل  حساب على الذاتية املصلحة بدافع قرارات
 مبا لعملوبة، لوالعق، الرقابة )خيارات األسهم( من خالل التحفيز ،ابلضغط على املديرين ملسامهنيا اتاستثمار 

 وفعالية كفاءةالسوقية لألسهم كمؤشر على أداء،   القيمة من قدر أقصى حتقيقو  املسامهني، مصاحل مع وافقيت
 .2الشركة

 للوكالة نظرية اإلجيابيةالقرتحه تضارب املصاحل على النحو الذي وكمة من حيث تظواهر احلإن تفسري 
(TPA)  بعض املديرين الذي يقودهم قبل يفرض نفسه على أنه املقاربة السائدة وهذا أمام السلوك املنحرف من

احلوكمة ليات آل املركزيفإن الرهان ، . وعن كفاءة هذه املقاربةاملسامهنيالعديد من  (spoliation) هنبإىل 
                                                             

1 Hoarau Christian, Analyse et évaluation financières des entreprises et des groupes, édition Vuibert, Paris, 2008, p. 
237. 
2 Ibid., p.p. 237- 238. 
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اليت يربرها سعي األطراف الفاعلة  تكاليف الوكالةضغط على من خالل ال أتثريها على خلق القيمةيكمن يف 
 .1املتباينة مهلتحقيق مصاحل داخل الشركة

 :2وكأي منوذج، فإن النموذج املايل للمساهم مل يسلم من انتقادات ميكن تلخيصها فيما يلي

 صراعات بني  وجود ظل يف خصوصا للمسامهني، املختلفة الفئات مصاحلبني  جتانس يوجد ال -
ويف الشركات الكبرية  الواقعي، املنظور وضمن هذا. أصحاب األغلبية وأصحاب األقلية يف رأس املال

الصراعات بني  مشاكل للحوكمة ال شك يتجه حنو املايل فإن النموذج رأس املال، برتكيز اليت تتميز
 ؛رتني من املسامهنيالفئتني املذكو 

الشركة على مستوى  منوذج املساهم"، وأداءللحوكمة، من خالل " التأديبية اآلليات كفاءة  بني العالقة -
  قوية؛ دائما ليست (la performance boursière)السوق 

وعمل  هيكل يسمح بشرح منوذجا عامليا، وابلتايل ال ليس للمساهم "األجنلوسكسوين" املايل النموذج -
 أنظمة احلوكمة غري األجنلوسكسونية.

هذه احلدود فيما خيص النموذج املايل للمساهم أدت إىل توسيع املقاربة التأديبية للحوكمة لتشمل كل   
 أصحاب املصلحة مبا فيهم املسامهني.   

 (le modèle des parties prenantes) احلاملص أصحاب منوذج .2

رابط املكون من لل املكونةعلى األطراف  الوكالة نظرية تعميمللحوكمة يف  احلأصحاب املص منوذجيتمثل 
الدائن  وضعفرضية  على الطعنفيه  يتم احلفإن منوذج أصحاب املص السابق، النموذج عكس علىمجيع العقود. و 

 األطراف جلميعمنح هذه الصفة الك حبيث يتم للم القانوين املفهوم عن والتخلي للمساهم، احلصرياملتبقي 
بل يتعداه  ،غرضا أتديبيا ال خيص املديرين فقط احلاحلوكمة ضمن منوذج أصحاب املص من الغرضتعاقدة. ويبقى امل

إن األمر يتعلق . (la rente organisationnelle)املتشاركون يف تقاسم الريع التنظيمي  احلاملص أصحابجلميع 
 .3الكفاءة خسارة يف تتسبب اليت التوزيع اتمن أجل تفادي صراع احلأصحاب املص سلوكبتنظيم 

احلوكمة اليت تعمل ضمنها  ومما سبق يتضح تباين اهلدف الرئيس الذي تسعى لتحقيقه الشركة تبعا ملقاربة
نقال  ،1995يف  *M.Yoshimori4أجراها بنتائج املقابالت اليت  طالبهذه األخرية. ولتوضيح ذلك يستعني ال

                                                             
1 Wirtz Peter, Compétences, conflits et création de valeur: vers une approche intégrée de la gouvernance, Revue 
Finance Contrôle Stratégie,  Vol. 9, n° 2, juin 2006, p. 188.  
2 Hoarau Christian, Op. Cit, p. 238. 
3 Idem. 

 "of the corporation in Japan and the West Whose company is it? The concept”ميكن الرجوع إىل البحث بعنوان 4*

http://leg2.u-bourgogne.fr/rev/092221.pdf
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مع مديري كربى الشركات يف مخسة دول هي: الوالايت املتحدة ، 2006وآخرون يف   Brealey Richardعن 
األمريكية، بريطانيا، أملانيا، فرنسا والياابن. حيث يعتقد املديرون يف كل من الياابن، أملانيا وفرنسا أن الشركات 

ملديرون يف الوالايت املتحدة عليها أن أتخذ ابإلعتبار مصاحل كل األطراف مبا يف ذلك املسامهون بينما يعتقد ا
     ابقي أصحاب املصاحل اآلخرين.لى األمريكية وبريطانيا أبن مصلحة املساهم تتقدم ع

      أظهرت الدراسة نتائج هذه املقابالت يف الشكل التايل:و 

 دول خمتلفة( 5مدير من  378(:  ملن تنتسب املؤسسة؟ )آراء 5.2الشكل رقم )                  

 

Source : Brealey Richard et al., Principes de gestion financière, Pearson 
éducation, 8e édition, Paris, France, 2006, p. 28. 

 املديرينأغلبية و  نيالياابنيفتقريبا كل املديرين  األرابح،توزيع و وفيما خيص األولوية بني محاية مناصب العمل 
 األمريكينيديرين امل معظم نظري ،التوزيعات، يف املقابللى محاية مناصب العمل مقدم ع أن يرون والفرنسيني األملان

 محاية مناصب العمل.  لىتتقدم عأن  جيبالتوزيعات  أن والربيطانيني
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 والشكل املوايل يلخص اإلجتاهات املذكورة يف الفقرة السابقة.

 دول خمتلفة( 5مدير من  399التوزيعات؟ )آراء محاية العمل أو  -(: من األهم6.2الشكل رقم )

 

Source : Brealey Richard et al., Op. Cit, p. 28. 

 Les principales approches de la vision) للشركة املعرفية املقارابت الرئيسية للرؤيةاثنيا: 
cognitive de l’entreprise) 

 .لمهاراتل نظاما الوقتنفس  يفوالتدريب و  لقراراتل مكاان لشركةَ ا للمنظمةَتعترب املقارابت املعرفية 
 : 1وتشمل هذه املقارابت

إئتالف سياسي جملموعة من األفراد  -بصفة واقعية -تعترب الشركة: (Charreaux)املقاربة السلوكية . 1
 apprentissage)صراع ومكان للتدريب التنظيمي  وأأو األشخاص ذوي أهداف خمتلفة يف حالة تعاون 

organisationnel.)  

 : تعترب الشركة كمجموعة ديناميكية من(Winterو Nelsonملقاربة اإلقتصادية التطورية ). ا2
أي املعرفة املكتسبة من خالل التدريب اجلماعي املرتاكم ضمن إجراءات تنظيمية متكررة. إن اهلدف ، الكفاءات

فقدرة الشركة على البقاء والتكيف  (.la pérennité)من هذا اإلجتاه ليس الربح وإمنا إرادة البقاء واإلستمرار 
   . تعتمد على قدرهتا على التعلم واإلبتكار

 تعترب (:Hamelو Prahalad)األساسية  والكفاءات اإلسرتاتيجية املبنية على املوارداملقاربة . 3
إن دعاة املقاربة املعرفية  .للشركة التنافسية من أقطاب الكفاءات التنظيمية اليت تعتمد عليها القدرة الشركة جمموعة

 حتليل يف اإلجرائية العقالنية فهومم القيمة وتتبىن تعظيم على القائمة النفعية عقالنيةال فرضيةيرفضون  للشركة
                                                             

1 Hoarau Christian, Op. Cit, p.p. 239- 240. 
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خمتلف  على أتثريهاإجراءاهتا ابلنظر إىل و وكمة احلميكن تقييم  املنظور، هذا ضمن. و القراراختاذ و  التنظيمي السلوك
 واملعارف املهارات مسامهةإىل  اإلشارة ميكن التقييم معايري وكمثال عن .خلق القيمة لعمليةاملعرفية  بعاداأل

 حيث من التمويل وخيارات ستثماراتاإل اختياراختاذ القرارات بشأن  يف اإلدارة جملس أعضاء وجتارب واخلربات
 يف مشكلال ميكن اختزاهلا  خلق القيمة. فحسب دعاة املقاربة املعرفية فإن عملية 1للكفاءة الديناميكي املفهوم

 الشركات حالة يف السيما ،(la dimension cognitive) املعريف لبعداب أيضايتعلق ابلسلوك وإمنا يتعلق 
اإلجتاه لعل ما يعزز هذا و  .املستدامة خلق القيمةحيث يؤدي رأس املال الفكري دورا معتربا يف  2رةاملبتك  

-Ming دراسة، ومن هذه الدراسات الدراسات اليت تناولت أثر رأس املال الفكري على األداء املايل للشركات

Chin Chen  َدعمت نتائج الدراسة الفرضية القائلة أبن رأس املال الفكري له أتثري حيث  2005وآخرون يف
 . 3موجب على القيمة السوقية للشركة وأداؤها املايل وميكن أن يكون، كذلك، مؤشرا لألداء املايل املستقبلي للشركة

على األداء املايل  (Intellectual Capital) رأس املال الفكريأثر من الدراسات األخرى اليت تناولت و 
شركة يواننية مدرجة  96مشلت الدراسة بياانت  .2011وآخرون يف  Dimitrios Maditinos دراسة، للشركة

، تنتمي العينة إىل أربعة قطاعات اقتصادية 2008إىل  2006خالل الفرتة املمتدة من  (ASE)يف بورصة أثينا 
ذات داللة إحصائية بني كفاءة رأس املال الفكري واألداء و  موجبةخمتلفة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

املايل وهذه النتيجة تتفق مع احلقيقة اليت مفادها أن رأس املال الفكري يتزايد اإلعرتاف به ابعتباره رصيدا 
 .     4اسرتاتيجيا هاما للتنمية املستدامة وميزة تنافسية للشركات

خللق منظور ضيق نسبيا املقاربة التقليدية للحوكمة تدخل ضمن أن حديثة  *5ت دراساتكشفهذا، وقد  
لضوء على الدور احملوري للمعرفة اسرتاتيجية الدراسات اإلتسلط يف املقابل حبتة.  أتديبيةا مقاربة ذلك ألهن القيمة

خللق قيمة انقالت حمتملة تعترب  فهي ،بتكار وتعزيز امليزة التنافسيةتشجيع اإلمن أجل  واملهارات والكفاءات
 مستدامة.

هذا السياق هناك املظاهر. ويف وخلق القيمة يتطلب تكامل هذه احلوكمة لعالقة بني افهم ومن أجل 
ومن هذه احملاوالت نذكر دراسة  ،احلوكمةدراسة ظواهر من أجل فاهيم التأديبية واملعرفية املدمج يف سبيل  حماوالت

                                                             
1 Ibid., p. 240. 
2 Wirtz Peter, Op. Cit, p. 187. 
3 Ming-Chin Chen et al., An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ 
market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, N° 2, 2005, p.p. 159-176  
4 Dimitrios Maditinos et al., The impact of intellectual capital on firms’ market value and financial performance, 
Journal of Intellectual Capital, Vol. 12, N° 1, 2011, p.p. 132-151. 

 مرجع سبق ذكره. ،Wirtz Peterنقال عن  ب2002و أ2002 (Charreaux)؛ 2000يف  (Ricartدراسة )5*
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لتفاعل بني آليات احلوكمة القوية ورأس املال الفكري املتضمن يف إىل أن التشري  20141يف  عرفه حسن طه نصر
  تها.ويرفع من قيماملدرجة يف السوق املايل السعودي على األداء املايل للشركة إجيايب له أتثري الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

جملة الدراسات والبحوث التجارية،  ، أتثري آليات احلوكمة ورأس املال الفكري على األداء وقيمة الشركة: أدلة عملية من الشركات السعودية املسجلة، حسن طه نصرعرفه  1
 .33-1ص.ص. ، 2014، مصر، 2كلية التجارة، جامعة بنها  العدد 
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   : آليات حوكمة الشركاتاملبحث الثاين

إن العالقة اليت مبوجبها يتم التعاقد مع املديرين لتسيري شؤون الشركات املسامهة من قبل املسامهون، هي 
الوكالة  عالقة"حنن نعرف بقوهلما  1976يف W.H. Meckling و M.C. Jensenعالقة "الوكالة" اليت عرفها 

اخلدمات مع تفويضه ببعض  عنه )عنهم(نيابة ليقوم   اآخر  اشخصأو أكثر  شخصيَكل  ف مبوجبه  قدعابعتبارها 
 . 1سلطة القرار فيما يؤديه من خدمة"

نشأ بني أطراف متضاربة يي ميكن أن ذال األمثلهذا، وهتدف نظرية الوكالة إىل تقدمي خصائص التعاقد 
 " الذي مفاده أن كل عون اقتصاديالنيوكالسيكياملصاحل واألهداف يف الشركة معتمدة يف ذلك على املبدأ "

تصف آليات  (TPA)النظرية اإلجيابية للوكالة إال أن  2يبحث ابلضرورة عن تعظيم منفعته قبل منفعة اآلخرين
 Impavidoو  Hess David هذه اآلليات اليت قام ،3اليت حتد من السلوك التعسفي واإلنتهازي للوكيل احلوكمة

Gregorio  وبغرض توضيح الدور املنوط آبليات  .آليات داخلية وأخرى خارجيةبتصنيفها إىل  2003يف
   :4العناصر اآلتية ،من خالل هذا املبحث طالباحلوكمة سيعرض ال

 اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات .1
 اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات .2
 الطلب على جودة املراجعة ضمن إطار حوكمة الشركة .3
  حلوكمة ابألداء املايل للشركةقواعد اعالقة تطبيق  .4
 التكامل واإلحالل  -التفاعل بني آليات احلوكمة .5

 الشركاتاآلليات الداخلية حلوكمة املطلب األول: 

تنصب آليات احلوكمة الداخلية على أنشطة وفعاليات الشركة. ويعترب جملس اإلدارة آلية حوكمية داخلية 
ابمتياز اليت يوكل إليها هتذيب سلوك املديرين وتصحيح مسار قراراهتم حنو حتقيق أهداف الشركة وذلك مبساعدة 

 اللجان  املنبثقة عنه وعلى رأسها جلنة املراجعة.   

                                                             
1 Jensen Michael C. and Meckling William H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure, Journal of Financial Economics, Vol.3, N°.4, 1976, p. 308.   

 .381 .، ص2006نشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، يوسف، التسيري املايل: دروس وتطبيقات، دار وائل للقريشي و بن الساسي إلياس  2
3 Chabbou Badreddine, Distributions et coûts d’agence : Le cas des sociétés d’assurance de personnes à capital-
actions opérant au Canada, Essai de maîtrise (MBA-Finance), Faculté des Sciences d’administration, Université 
Laval, Québec, Canada, 2004, p.p. 11-12.  

 . 171 .صمرجع سبق ذكره، أبو سليم خليل،  4
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ضمن املقاربة يف هذا املطلب على شرح ما يتعلق بدور آليات احلوكمة الداخلية  لطالباوسوف يركز 
من خالل جمموعة دراسات رتك إبراز عالقة هذه اآلليات ابألداء يبوجه عام على أن حلوكمة الشركات التأديبية 

     يف الفصل الثالث من هذه األطروحة. جتريبية 

 أوال: جملس اإلدارة

 اإلدارةتعريف جملس  .1

يعد وجود جملس اإلدارة إحدى أبرز اآلليات اليت تشرف على عمل اإلدارة. ونظرا إىل أمهية الدور الذي 
 يفرتض أن يقوم به هذا اجمللس فرضت التشريعات يف معظم الدول على الشركات املسامهة تشكيل جمالس إدارة

يف  . ويؤدي جملس اإلدارة،1يت تتكون منهاوحددت تركيبتها ومؤهالت أعضائها واللجان ال )أو جملس مراقبة(
لديه السلطة القانونية لتصديق فمجلس اإلدارة  املسامهة، دورا مركزاي يف محاية وترقية مصاحل املسامهني.الشركات 

 . 2تقييم أداء كبار املديرين، ومكافأة أو معاقبة هذا األداء ،ومراقبة املبادرات اإلدارية

األطراف ذات العالقة على مسؤولية جملس اإلدارة أمام كل  2002يف  بن سعدوتؤكد دراسة املطريي عبيد 
املسؤول األول أمام اجلمعية العامة  . فهومراقبة عمل وأداء اإلدارة التنفيذيةو  يف الشركة عن كل أعمال هذه األخرية

أصحاب املصاحل األخرى يف يف ظل نظرية الوكالة ابإلضافة إىل محاية واحملافظة عليها عن محاية حقوق املسامهني 
 .  3الشركة

 دور جملس اإلدارة ضمن حوكمة الشركات .2

اآللية اليت ميكن بواسطتها هتذيب سلوك املسريين  وهأن جملس اإلدارة  1980يف  Eugene Fama عتقدي
اإلدارة الذي يسيطر . فمجلس شريطة أن جتد هذه اآللية الرتكيبة املثلى للقيام هبذا الدور الرقايب الفعالالكبار، 

يعود إىل عدم اإلهتمام املباشر هلؤالء املسامهني بشركة  Famaوالسبب، حسب ، عليه املسامهون ال يبدو فعاال
وهذا سبيلهم يف مواجهة خماطر اإلستثمار. ويضيف  ،واحدة نظرا لتشتت استثماراهتم عرب شركات كثرية ومتعددة

Fama علهم األحسن لعضوية جملس اإلدارة وهذا التحليل ال يعين أن تكون ن التنافس بني املديرين أنفسهم، جيأ
املستقلني. فمجلس اإلدارة ينظر إليه ابعتباره هيئة األعضاء جمالس اإلدارة مكونة فقط من املديرين التنفيذيني أو 

                                                             
للعلوم اإلقتصادية (، جملة جامعة دمشق يوسف علي، أثر استقاللية جملس اإلدارة يف مالءمة معلومات األرابح احملاسبية لقرارات املستثمرين يف األسواق املالية )دراسة تطبيقية 1

 .236، ص. 2012، دمشق، سوراي، 2، العدد 28والقانونية، اجمللد 
2 Byrd J. and Hichman K., Do outside directors monitor managers? Evidence from tender offer bids, Journal of 
Financial Economics, VoL. 32, Issue 2, 1992, p.p. 195-196.  

، العدد 27جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد اإلقتصاد واإلدارة، عسريي عبد هللا علي، إفصاح شركات املسامهة السعودية عن التزامها بالئحة حوكمة الشركات: دراسة تطبيقية، جملة  3
 .107-106، ص.ص. 2013جدة، السعودية، ، 1
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يكمن يف  حيث على وجودها السوق، فهو "املرشد" النهائي جملموعة من العقود تسمى "الشركة"، ودوره األهم
وما ميكن قوله هو أنه يف بيئة تنافسية، فإن اآلليات الرقابية تقصي أصحاب القرار األعلى مستوى يف الشركة. 

توفري آلية منخفضة  ويسهر جملس اإلدارة يف هذه احلالة على ،األقل تكلفة هي اليت ميكنها البقاء واإلستمرار
 . 1كبار املديريناستبدال أو إعادة ترتيب  جل أمن التكلفة نسبيا 

املدى الطويل وتعظيم األرابح  علىجناح الشركة إوعن الدور التقليدي جمللس إدارة الشركة يف العمل على 
 :2يف اآليت 2009يف  حممد مصطفى سليمان يلخصهاليت حيصل عليها املستثمرين، 

 مراجعة األهداف والسياسات واخلطط اإلسرتاتيجية ابلشركة. -
 األهداف واخلطط واإلسرتاتيجية اليت اعتمدها. املساعدة  يف حتقيق -
إدارة شؤونه واملتمثلة يف عضوية جملس اإلدارة، إختيار رئيس اجمللس، ترشيح األشخاص متهيدا  -

إلنتخاهبم لعضوية اجمللس، انتخاب أعضاء اللجان التابعة للمجلس ورؤساء تلك اللجان وحتديد 
 مكافآت أعضاء اجمللس.

شركة ابملتطلبات القانونية اليت حتكم الشركة واملتطلبات اخلاصة ابإلفصاح مراجعة مدى إلتزام ال -
 والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واملراجعة وعملية إعداد التقارير املالية.

 التقييم الذايت لألداء وأداء اللجان التابعة له. -

 س اإلدارةلخصائص جم .3

للدور املنوط مبجلس اإلدارة أكدت دراسات عديدة على ضرورة توافر جمموعة من اخلصائص يف  نظرا
  :صوقيمتها، ولعل أبرز هذه اخلصائ الشركةجملس اإلدارة تؤثر أتثريا فعاال على أداء 

 جملس اإلدارة  ةستقالليا .1.3

ويقصد  .كآلية رقابية وإشرافية فعالة  تشكل اإلستقاللية أبرز اخلصائص النوعية اليت يتمتع هبا جملس اإلدارة
اجمللس عن اإلدارة التنفيذية للشركة، ولن يتحقق ذلك إال إذا كان اجلزء األكرب من أعضائه من  استقالليةبذلك 

حبيث حيدد ذلك قوة اجمللس اإلشرافية ودور أعضائه املستقلني يف ضبط أداء اإلدارة للعمل يف املستقلني، األعضاء 
تكمن الفعالية الرقابية و . 3لة األسهم وتعظيم قيمة الشركة، من خالل تقييد السلوك النفعي لإلدارةإطار مصلحة مح

 (Executive Directors) ديرين التنفيذينيبني امليف الرقابة املتبادلة على املديرين اليت ميارسها جملس اإلدارة 
                                                             

1 Fama Eugene F., Agency problems and the theory of the firm, Journal of Political Economy, N° 88, N° 2, 1980, 
p. 292. 

  .137 .، صمرجع سبق ذكرهسليمان حممد مصطفى،  2
 .237 .مرجع سبق ذكره، صيوسف علي،  3
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ربة يف احملاسبة، اخلذوي  ضمن تركيبة اجمللس من مستقلني أعضاءيف تواجد و األعضاء يف جملس اإلدارة، من جهة، 
 .1صناعة الشركة، من جهة أخرىالية واملراجعة و امل

لس على اجملة اليت ميارسها يكفاءة الرقابلل الس تعزيز اجملتؤكد نظرية الوكالة على ضرورة استقالل أعضاء و 
يف جملس اإلدارة تؤدي دورا  يف تفعيل   املستقلني لألعضاءاملديرين. وأظهرت دراسات كثرية أن احلصة النسبية 

األعضاء املستقلني جتاه املديرين، من جهة، املوضوعية اليت يتمتع هبا بفعل  2الرقابية على املديرين ةكفاءة اآللي
املستقلني حيسن  األعضاءتواجد إذا كان إال أنه  .، من جهة أخرىالعمل اإلداري وحفاظا على مسعتهم يف سوق

نضن أن هذا و  .3الشركةأداء  فيما يتعلق ابحلكم على األكثر كفاءة هم  تنفيذيونن الياملدير فإن من جودة الرقابة 
 التكامل هو الذي يضمن فعالية جملس اإلدارة. 

مبجلس وجود األعضاء املستقلني أن  ،وفقا لنظرية الوكالة، 1983يف  Jensenو Famaويعترب كل من 
 لتواطؤاقلل من احتمال تلس و اجمل وكفاءة من حيويةاليت تعزز  اجليدة للحوكمة املمارساتاإلدارة من 

(collusion) سرقة على (expropriation) األعضاء الداخليني على عكس ، 4ثروة املسامهني من قبل املديرين
على خلق القيمة للمسامهني فضال  يشجعونال ( affiliés) أعضاء اتبعني، 1993يف  Jensenالذين يعتربهم 

 ،من جهتهم .5عن عدم قدرهتم على معاقبة املدير خوفا من فقداهنم للمنافع الشخصية اليت ميكنهم احلصول عليها
Short  هم مصدر اإلستشارة اإلسرتاتيجية ملديري الشركة املستقلني  األعضاءيؤكدون على أن  1999يف وآخرون

للحفاظ على أن دوافع اإلستشارة والرقابة اليت ميارسها األعضاء املستقلني تفسرها حاجة هؤالء  إال .والرقابة عليهم
 Charreauxيرى وعلى عكس اآلراء السابقة . 6أخرى (mandats) توكيالتاحلصول على و سوق اليف  ممسعته

                                                             
1 Charreaux Gérard, Le conseil d’administration dans les théories de la Gouvernance, 2000, p. 16, article disponible 
sur: http://www.researchgate.net/profile/Gerard_Charreaux/publications/3, consulté le : 07/11/2014. 
2 Pochet Christine, Inefficacité des Mécanismes de Contrôle Managérial : Le Rôle de l’Information Comptable 
dans le Gouvernement de l’entreprise, Revue Comptabilité- Contrôle- Audit, Tome 4, Vol. 2, 1998, p. 73. 
3 Carassus David et Gardes Nathalie, Audit légal et gouvernance d’entreprise : une lecture théorique de leurs 
relations, conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en comptabilité, Bordeaux, France, 2005, 
p.16. 
4 Ben Khediri Karim, Gouvernance d’entreprise et couverture des risques financiers: Etude empirique sur les 
entreprises françaises, 2006, p.p. 6- 8, article disponible sur: http://www.researchgate.net/publication/228906993, 

consulté le : 07/11/2014. 
5 Godard Laurence et Alain Schatt, caractéristiques et fonctionnement des conseils d’administration français : un 
état des lieux, p.p. 15- 16, article disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00593824/document, 
consulté le : 11/11/2014  
6 Ben Khediri Karim, Op. Cit, p.8. 

http://www.researchgate.net/profile/Gerard_Charreaux/publications/3
http://www.researchgate.net/publication/228906993
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00593824/document
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لشركة ألهنم أصحاب دراية  أن تواجد العناصر التابعة، سواء للمدير أو ملوردي الشركة، ضروري لتطور ا 2000يف 
 .1لشركة أو يسهلون الوصول إىل بعض املوارد أو املصادرابكافية 

 حجم جملس اإلدارة  .2.3

من ذكر مزااي وعيوب حجم  التأديبية ال تكاد ختلو الدراسات اليت تناولت دور جملس اإلدارة ضمن املقاربة
وجتذر هيمنة شجع األعضاء تتتكون من عدد كبري من اليت اجملالس أن  1993يف  Jensenإذ يرى  ،جملس اإلدارة

تكوين جمالس جمزأة ب نتهيات داخل جملس اإلدارة األمر الذي يموعاجملوقد تؤدي إىل حتالفات وصراعات  املديرين،
(conseils fragmentés)  والتنسيق املطلوبني بشأن القرارات ذات  توافقالتواجه صعوابت يف الوصول إىل

ومن هذا املنطلق  .صاحل املسامهنيمل أقل محايةوالنتيجة  األعضاء يف رقابة املديرينقدرة ف من ضعتو ، األمهية
حبيث  أعضاء (8)ومثانية ( 7)بني سبعة عدد األعضاء يف جملس اإلدارة املثايل  يرتاوحن أ 1993يف  Jensenيقرتح 
 املديرين. من قبل (manipulable)عن هذا احلد يصبح اجمللس من السهل التالعب به احلجم  )نقص( إذا زاد

عدم املشاركة يف القرارات اإلسرتاتيجية وأعترب إىل إعتبار احلجم الكبري سببا ل 1999يف  Maatiمن جهته ذهب 
Ginglinger  2أن احلجم الكبري جمللس اإلدارة يسمح بتسلل عناصر يعملون لصاحل املديرين 2002يف.  

دراسات ركزت على مهارات أعضاء جملس اإلدارة وافرتضت أنه كلما  ليف مقابل هذه العيوب، هناك أراء 
. فاحلجم الكبري، كفاءة وفعالية جملس اإلدارةكان احلجم كبريا كلما زادت وتنوعت املهارات والنتيجة زايدة 

فإن احلجم  1992يف  Zahraو Pearceعامل مساعد لزايدة خربة اجمللس وحسب  1972يف  Pfefferحسب 
 .3عامل يساعد على إثراء برامج اإلسرتاتيجية اليت تطرحها اإلدارة وتسعى إىل تنفيذها مستقبالالكبري 

كل عضو على أساس أن الرصد يكون ويبدو أن فعالية اجملالس الصغرية تعود إىل اجلهد الكبري الذي يبذله  
معظم وهذا ما انتهت إليه  أداء الشركة بشكل أفضلوالنتيجة ديناميكية ونشاطا كبريين يقودان منصبا عليه 

  .4لألسباب املذكورة آنفا الدراسات األكادميية، على عكس اجمللس ذي العدد الكبري

                                                             
1 Godard Laurence et Alain Schatt, Op. Cit, p. 16.  
2 Ben Ayed-Koubaa Hanen, Qualité de la communication financière au sujet des pratiques de gouvernance 
d'entreprise : cas du SBF 120, p.p. 4-5, article disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00646509, 

consulté le : 20/11/2014.  
3 Ibid., p. 5.  

األطراف الراصدة واملشاركة، تعريب ومراجعة حممد عبد الفتاح العشماوي وغريب جرب غامن، دار املريخ للنشر، الرايض، اململكة العربية  -كينيث أ. كيم وآخرون، حوكمة الشركة 4
 78-76 .، ص.ص2010السعودية، 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00646509
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 Laurence هذا، وتتدخل جمموعة عناصر يف اختيار حجم جملس اإلدارة، حيث أشارت نتائج دراسة
Godard  حجم الشركة ، إىل أن 1992شركة فرنسية مدرجة يف عام  241واليت مشلت عينتها  2002يف

 . 1يؤثرون يف حجم جملس اإلدارة هذه األخرية وهيكل ملكيتها اإلسرتاتيجية اليت تضعهاو 

 بني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارةفصل ال .3.3

 (9.4)ته الرابعة من خالل فقر  1992يف  Cadburyتقرير أقر ، بني السلطاتهبدف ضمان وجود توازن 
رئيس جملس اإلدارة، ألن اجلمع بني الدورين سيؤثر سلبا على فعالية مهام املدير العام ومهام بضرورة الفصل بني 

الدور اإلشرايف والرقايب للمجلس على اإلدارة، وقد يستخدم الرئيس املدير العام هذه القوة لتحقيق مصاحله اخلاصة 
( SEC) يت اقرتحتها جلنة األوراق املالية. وهي ذات التوصيات ال2األسهم محلةبدال من العمل على حتقيق مصاحل 
 .3إلعادة هيكلة جمالس إدارة الشركات

 عضوية اجمللس واملؤهالت املطلوبة يف األعضاء .4.3

يعترب جملس اإلدارة املسؤول عن عضوية أعضائه وعن عملية اختيارهم. حبيث جيب أن يتوافر يف العضو 
عضوية جملس اإلدارة التوازن يف املهارات واخلربات والدراية املهارات واخلربات الشخصية املناسبة على أن تعكس 

املناسبة بطبيعة الصناعة وبيئة األعمال اليت تعمل هبا الشركة، وأن يكون هناك توازن يف عدد أعضاء اجمللس من 
عدد ني بالذين يتم اإلستعانة هبم من خارج الشركة. كما جيب أن يراعى التناسب املستقلني األعضاء التنفيذيني و 

حجم الشركة وطبيعة العمليات اليت تقوم هبا. كما جيب على العضو أن ال جيمع بني عضوية أكثر ، أعضاء اجمللس
من ثالثة جمالس إدارة شركات عامة وجيب على العضو قبل قبوله عضوية اجمللس أن يذكر لرئيس جملس اإلدارة 

 .  4أمساء الشركات اليت يعمل هبا كعضو جملس إدارة

  ة املراجعةناثنيا: جل

 تعريف جلنة املراجعة        .1

تزخر األدبيات بتعاريف عديدة للجنة املراجعة ومنها أن جلنة املراجعة تنبثق عن جملس اإلدارة، ومن واجباهتا 
 األساسية اإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية للشركة، ومتابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومتابعة عمل

                                                             
1 Godard Laurence, La taille du conseil d'administration : déterminants et impact sur la performance, Revue 
sciences de gestion, Vol. 33, 2002, p.p. 125-148. 

 .239مرجع سبق ذكره، ص. يوسف علي،  2
مادة يف الشركات املدرجة يف األسواق املالية، جملة اربد  للبحوث والدراسات، ع  تطبيقها على أرض الواقعالقشي ظاهر واخلطيب حازم، احلاكمية املؤسسية بني املفهوم وإمكانية  3

 .51 -50، ص.ص. 2006، األردن، 1، العدد 10جامعة اربد األهلية، اجمللد  ،البحث العلمي
 . 138سليمان حممد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص.  4
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 ابخلربةوأن يتمتع أعضاؤها  اإلستقالليةاملراجع اخلارجي. ومن هنا جيب أن يكون هلذه اللجنة القدر الكايف من 
 .1الالزمة تؤهلها للقيام بدورها الرقايب ابلكفاءة املطلوبة

أبهنا  1990يف  (AICPAاملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني ) ما ذكره ،ومن تعاريف جلنة املراجعة
املعهد . وعرفها 2"األداة اليت من خالهلا يتم كبح مجاح التصرفات غري الشرعية من قبل اإلدارة العليا للشركات"

 ينالذاملستقلني جلنة مكونة من املديرين غري التنفيذيني أبهنا " 1992يف ( CICA)الكندي للمحاسبني القانونيني 
ترتكز مسؤولياهتم يف مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تسليمها إىل جملس اإلدارة. وتعد جلنة املراجعة حلقة وصل 
بني املراجعني وجملس اإلدارة، وتتلخص نشاطاهتا يف ترشيح املراجع اخلارجي ومراجعة نطاق ونتائج املراجعة 

 . 3املعلومات املالية املعدة للنشر" وكذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومجيع

 املراجعة ةنشأة جلن .2

 التالعب عن الناجتة بعد الفضائح املالية األمريكية املتحدة الوالايت يف املراجعة جلان تكوين فكرة ظهرت
اليت كان من نتائجها قيام كل من بورصة  1938يف  *4(Mckesson & Robbins)لشركة  التقارير املالية يف

ابلتوصية بضرورة تشكيل جلنة منبثقة عن  1939يف عام  (SEC)ول األوراق املالية اوجلنة تد (NYSE)نيويورك 
 ،تكون مهمتها تعيني املراجع اخلارجي وحتديد أتعابهاملستقلني جملس اإلدارة مكونة من األعضاء غري التنفيذيني 

 . 54استقالليته يف إبداء رأيه حول سالمة وعدالة القوائم املالية اليت تصدرها الشركات ةوهذا هبدف زايد

مجيع الشركات العامة بضرورة إنشاء جلنة مراجعة واعتبارها  1967يف عام  AICPAمن جهته أوصى الـ
قناة اتصال بني املراجع اخلارجي وجملس إدارة الشركة يف كل ما يتعلق ابلنواحي احملاسبية واإلفصاح وشفافية 

توصيات إبنشاء جلان للمراجعة  1972يف  (SEC)املعلومات املالية. كما أصدرت جلنة تداول األوراق املالية 

                                                             
امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واإلقتصادية الدولية ورقة حبثية مقدمة إىل أبو عجيلة عماد حممد ومحدان عالم، أثر احلوكمة املؤسسية على إدارة األرابح )دليل من األردن(،  1

 .   4، ص. 2009زائر، سطيف، اجل -واحلوكمة العاملية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس
جامعة امللك عبد اإلقتصاد واإلدارة، واحلميد عبد الرمحان إبراهيم، مهام جلان املراجعة ومعايري اختيار أعضائها: دراسة تطبيقية يف اململكة العربية السعودية، جملة  ياملنيف عبد هللا عل 2

 .41 -40، ص.ص. 1998السعودية، جدة،  ،11اجمللد  ،العزيز
، دمشق، سوراي، 2، العدد 26نية، اجمللد محادة رشا، دور جلان املراجعة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية )دراسة ميدانية(، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانو  3

 .102، ص. 2010
( من الشركات Mckesson & Robbinsات التجارية. وشركة )( من السوابق القضائية يف جمال مراجعة حساابت الشركMckesson & Robbinsتعد قضية )4*

 19( بلغت قيمتها Actifs fictifsإذ مت إدراج أصول ومهية ) 1939الكربى يف جمال جتارة األدوية يف الوالايت املتحدة األمريكية، تعرضت حساابهتا لعملية تزوير ضخمة يف عام 
ة ال وجود له يف الواقع، ومل يتمكن املراجعون اخلارجيون يومها من اكتشاف األمر، نظرا ألن إجراءات املراجعة حينها كانت مليون $ عبارة عن خمزون للبضاع 10مليون $ منها 

 جرد املخزون من مسؤوليات املراجع.    اإلطالع على نتيجة ومنذ إاثرة القضية أصبح  ،تقتصر على فحص السجالت احملاسبية
 .100 -99 .ص.صمرجع سبق ذكره، محادة رشا، 54
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واإلفصاح عن أتسيس هذه اللجنة من عدمه املستقلني كون عضويتها قاصرة فقط على األعضاء غري التنفيذيني ت
 .1من قبل الشركات

أمهية تشكيل جلان املراجعة من على تقريرا يؤكد  (Treadway Committeeأصدرت ) 1987يف عام و 
يف أساسا املتمثلة ، وحدد هذا التقرير املسؤولية األساسية للجان املراجعة املستقلني األعضاء غري التنفيذيني

شهد العامل إصدار املعهد األمريكي  1988اكتشاف التالعب والغش ومنعه من التقارير املالية. ويف عام 
بني  موضحا أسلوب اإلتصال "( بعنوان "اإلتصال مع جلان املراجعةSAS 61املعيار )للمحاسبني القانونيني 

  .2(SEC)املراجعني وجلان املراجعة واليت تقدم تقريرها إىل جلنة األوراق املالية 

جمموعة من التوصيات هبدف زايدة أداء  *3(Blue Ribbon Committeeأصدرت ) 1999ويف عام 
 (Sabanes Oxley)صدر قانون  2002إىل زايدة جودة التقارير املالية. ويف عام الذي يفضي جلان املراجعة 

الذي ألزم الشركات مجيعها بتكوين جلان مراجعة، وقد أكد أمهيتها يف منع حدوث اإلهنيارات املالية، وذلك عن 
 .43وزايدة استقاللية املراجع اخلارجي  طريق التأكيد على أمهية دورها يف إعداد التقارير املالية

" Cadbury"عندما مت تشكيل جلنة  1991فريجع إىل عام  ،أما تشكيل جلان املراجعة يف اململكة املتحدة
املدرجة يف بورصة لندن لألوراق  بتكوين جلان مراجعة يف الشركات املسامهة 1992واليت أوصت يف هناية عام 

 .  54خالل السنتني املواليتني (LSE) املالية

الذي أكد على أمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه  **6(Turnbull Report) مت إصدار 1999 ويف عام
 بة الداخلية. اظام الرقنجلان املراجعة يف حتسني وتدعيم 

                                                             
 . 158 -157 .ص.صمرجع سبق ذكره، سليمان حممد مصطفى،  1
 ، اتريخ.ascajordan.orghttp://wwwاجلمعية مقال منشور على موقع ، 2ص. مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني )األردن(، جلان التدقيق ودورها يف الرقابة،  2

   .28/11/2014اإلطالع: 
لوضع القواعد واألسس لتطوير مهام ومسؤوليات جلان املراجعة. ومن خالل هذه اللجنة مت وضع اجلزء الرئيسي من القواعد لتفعيل   1999أنشئت جلنة "الشريط األزرق" يف عام 3*

(، اجلمعية األهلية للمتعاملني ابألوراق املالية NYSE، هي: هيئة األوراق املالية يف نيويورك )كفاءة جلان املراجعة يف املؤسسات والشركات. تكونت هذه اللجنة من هيئات ومجعيات
(National Association of Securities Dealersأمريكان اكسربيس ) (American Express Credit Cards : AMEX ؛ هيئة األوراق املالية)

 (.  AICPAلقانونيني )املعهد األمريكي للمحاسبني ا( و SEC)األمريكية 
 .100 .رشا، مرجع سبق ذكره، ص محادة43
جدة، السعودية، ، 1، العدد 22جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد اإلقتصاد واإلدارة، الرحيلي عوض سالمة، جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودية، جملة 54

 .195-194 .، ص.ص2008
. ضمان جودة التقارير املالية جلأموجه للشركات املدرجة من وهو  (Nigel Turnbull)حول الرقابة الداخلية املعروف ابسم "تقرير ترينبول" أعده انجيل ترينبول  رتقري هو6**

 Financial Reporting)عن جملس التقارير املالية  2014يف مث مت تعويضه بتوجيهات جديدة صادرة  2005مت إصدار النسخة املراجعة من هذا التقرير يف 

Council, FRC) ستثمارتعزيز اإلاليت هتدف يف النهاية إىل تعزيز حوكمة الشركات عالية اجلودة يف اململكة املتحدة الذي يهتم ب. 

http://www.ecgi.org/codes/documents/turnbul.pdf
http://www.ascajordan.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nigel_Turnbull&action=edit&redlink=1
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والذي تضمن العديد من التوصيات اخلاصة بدور  *1(Smith Report) صدر 2003ويف عام 
ومسؤوليات جلان املراجعة وكيفية اإلفصاح عن هذه املسؤوليات يف التقارير السنوية للشركات كما أوجب أن يكون 

 .          21ن الواجبات اليت مت تنفيذها خالل العامللجان املراجعة تقريرا سنواي يتضم

كندا فقد نشأت الضغوط لتكوين جلان املراجعة بعد حاالت اإلهنيار واإلفالس اليت واكبت عقد يف  وأما 
 1965( يف عام Acceptance Corporation Limited Atlanticالستينات ومن ذلك إفالس شركة )

، عندما أعلن 1984والذي وصف أبكرب األحداث يف اتريخ احملاسبة يف كندا. وقد تفاقم الوضع يف كندا يف عام 
 Northland( و)Canadian Commercial Bankعن خرب اهنيار بنكني من أكرب البنوك الكندية مها )

Bank( مما دعا معهد احملاسبني القانونيني الكندي )CICA( إىل تكوين جلنة )Macdonald committee )
الذي أكد على أمهية  1988ها عام ر تقري. قدمت هذه اللجنة لتبحث سبل تطوير الرقابة على الشركات الكندية

 .32تكوين جلان املراجعة لتقوية بيئة الرقابة داخل الشركات

 أسباب إنشاء جلنة املراجعة .3

القيام بعملية الرقابة واإلشراف على إعداد القوائم نتيجة لتنوع وحجم أعمال جملس اإلدارة، فقد مت تفويض 
 :43املالية إىل جلنة املراجعة. ومن األسباب الداعمة إلنشاء جلنة املراجعة

أهنا تعترب يف موقع أفضل من جملس اإلدارة بكامل أعضائه من انحية اإلشراف على عملية إعداد  -
لني من ذوي املهارات يف املالية واحملاسبة واملراجعة التقارير املالية، كما أهنا تتكون من األعضاء املستق

 ولديهم الوقت الكايف للقيام مبهمة اإلشراف املذكورة.
عدم التجانس بني أعضاء جملس اإلدارة وضخامة عددهم يف بعض األحيان، ال يتناسب مع القيام  -

 مبهام مثل املهام املوكلة إىل أعضاء جلنة املراجعة.

حول اخلصائص  2009وآخرون يف  Karen Pincusدراسة  قدمتلجان املراجعة وعن اإلنشاء الطوعي ل
إطار نظرية يف بعض الشركات األمريكية واليت واستخدمت  لجان املراجعةالطوعي ل ليتشكاليت كانت وراء ال

 لدىشركة مدرجة  100من مكونة استنادا إىل بياانت عينة عشوائية هذا التشكيل الوكالة لتحليل حوافز 

                                                             
راجعني حكومة اململكة املتحدة اليت أعربت عن قلقها إزاء استقالل املإىل  2003يف عام  وقدمته حوكمة الشركات حول Sir Robert Smith أعدته جلنة برائسة تقرير هو 1*

( Combined code) جزءا من املدونة املوحدةهذا التقرير . وتشكل توصياته 2002يف الوالايت املتحدة يف عام " "إنرونوفضيحة  "آرثر أندرسن "يف أعقاب اهنياراخلارجيني 
يف ما إذا كان هيكل حوكمة الشركات الشركة أن ينظر املراجع اخلارجي  من أهم النقاط اليت وردت يف هذا التقرير هي. راعى عند القيد يف بورصة لندنحول حوكمة الشركات، واليت ت

 يته اخلاصة.للحفاظ على استقاللالالزمة الضماانت له وفر ي
 . 159 .، صمرجع سبق ذكرهسليمان حممد مصطفى، 21
 .195 .ص مرجع سبق ذكره،الرحيلي عوض سالمة، 32
 . 161 .صمرجع سبق ذكره، سليمان حممد مصطفى، 43

http://www.ecgi.org/codes/documents/ac_report.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_Code
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(NASDAQ خالل )ذات دارية اإللكية على أن حجم الشركة وامل دليالمنها لديها جلان مراجعة،  68، 1986
يف جملس اإلدارة والتعاقد مع مراجع من املستقلني  وعدد املديرين غري التنفيذيني من أسهم الشركةالنسبة الضعيفة 
  .1جلان املراجعةإنشاء وراء كانت على رأس الدوافع   (Big 8)الثمانية الكبار 

 املراجعة  نةضوابط ومعايري إنشاء جل .4

توجد معايري مثالية إلختيار أعضاء جلان املراجعة، كما ال يوجد عدد مثايل لعدد أعضائها، ويعتمد كل  ال
كما أن تلك املعايري ختتلف من شركة إىل أخرى ومن   .ذلك ابلدرجة األوىل على حجم الشركة وتعقد عملياهتا

يف  *2دور جلان املراجعة يف احلد من اإلحتيال 2013يف  عمر أمحد حممددراسة حميط اقتصادي إىل آخر. وتناولت 
أعضاء جلان املراجعة يف الشركات املسامهة السورية واملراجعني مشلت الدراسة عينة من الشركات املسامهة السورية، 

يف الشركات اخلارجيني، وخلص البحث إىل أن ضوابط تشكيل جلان املراجعة ومهامها تؤثر يف احلد من اإلحتيال 
ايري اليت ومن هنا ولكي تؤدي جلنة املراجعة الدور املنوط هبا يف جمال حوكمة الشركات جيب احرتام املع. 32املسامهة

 استقر عليها رأي الباحثني واهليئات املهنية، ومن هذه املعايري:

 معيار اإلستقالل .1.4

يعترب معيار اإلستقالل عن اإلدارة من أهم املعايري اليت تركز عليها أغلب اللوائح اليت أصدرهتا املنظمات 
 .43املراجعةاملهنية وتقارير اللجان املختلفة، ومن أهم شروط إختيار أعضاء جلان 

 1992يف ( CFACGففي بريطانيا، أشار تقرير جلنة القواعد املالية املنظمة للحساابت املالية للشركات )
إىل أمهية أن يتوفر يف عضو جلنة املراجعة معيار اإلستقالل عن إدارة الشركة، حبيث ال تكون هناك عالقة عمل 

وبني إدارة الشركة، ومن جهته أشار بنك بريطانيا يف توصياته حول معايري اختيار أعضاء جلان املراجعة  هظاهرة بين
أن يكون مجيع  إىل ضرورة "SAS 99"املعيار . كما يشري 54إىل ضرورة توفر اإلستقالل يف عضو جلنة املراجعة

6عن الشركة وإدارهتامستقلني بشكل كامل  املراجعةأعضاء جلنة 
5. 

                                                             
1 Pincus Karen et al., Voluntary formation of corporate audit committees among NASDAQ firms, Journal of 
Accounting and Public Policy, Vol. 8, N° 4, 1989, p.p. 239-265. 

على اللجوء إىل  ( اإلحتيال أبنه "فعل مقصود من قبل واحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو أوالئك املكلفني ابحلوكمة أو املوظفني أو أطراف اثلثة، ينطويISA 240عرف املعيار )2*
 لمحاسبني القانونيني على أنه "فعل مقصود ينتج عنه حتريف جوهري يف القوائم املالية".اخلداع للحصول على منفعة غري عادلة أو غري قانونية"، بينما عرفه املعهد األمريكي ل

، 2، العدد 29صادية والقانونية، اجمللد حممد عمر أمحد، دور جلان التدقيق يف احلد من اإلحتيال يف الشركات املسامهة السورية )دراسة ميدانية(، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقت32
 .487-463، ص.ص: 2013، دمشق، سوراي

 .46، ص. مرجع سبق ذكرهواحلميد عبد الرمحان إبراهيم،  ياملنيف عبد هللا عل43
 .والصفحة سابقا نفس املرجع54
 .110ص. مرجع سبق ذكره، القشي ظاهر شاهر، 65

http://www.researchgate.net/journal/0278-4254_Journal_of_Accounting_and_Public_Policy
http://www.researchgate.net/journal/0278-4254_Journal_of_Accounting_and_Public_Policy
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ا بتقرير جلنة املراجعة وعالقته استقالليةو حول تشكيل 2000يف  Nealو Carcello أشارت دراسةو 
 جلنة كانت  املراجع اخلارجي فيما خيص الرأي الذي يبديه بشأن استمرارية الشركة املتعثرة ماليا، إىل أنه كلما

 املالية التقارير إجراءات يف الشركات حوكمة آليات من كآلية فاعلة كانت مستقلني أعضاء من مكونة راجعةامل
 .1وتقرير املراجع اخلارجي

 معيار اخلربة الفنية .2.4

تتطلب بعض الشركات ضرورة توفر حد أدىن من املؤهالت واخلربات يف اجملالني احملاسيب واملايل ويف نشاط 
كتفي بضرورة تالشركة. وقد ال تتطلب بعض الشركات ضرورة توفر املؤهالت واخلربات املالية جلميع األعضاء، وإمنا 

عن جلان  1992يف  (Ernst and Young)توفرها يف عدد معني من األعضاء. ويف هذا السياق أشار تقرير 
املراجعة إىل أن اخلصائص املميزة لعضو جلنة املراجعة الناجح تكمن يف قدرته على حتمل املسؤوليات املنوطة به، 

طرح األسئلة النافذة وأن يكون مستقال استقالال اتما عن وأن تتوفر لديه الرغبة يف قبول املهمة والقدرة على 
 .   2ماليةحماسبية أو اإلدارة، وذا جتربة عملية، على أن يكون أحدهم على األقل ذا خلفية 

حول خصائص جلنة املراجعة والتضليل  2002يف  وآخرون Abbott Lawrenceوخلصت دراسة    
( إىل وجود عالقة إجيابية بني توافر اخلربات املالية "Blue Ribbon"املايل )دراسة ملدى فعالية توصيات جلنة 

 .   3إعداد تقارير مالية إحتياليةعدم واحملاسبية لدى أعضاء جلنة املراجعة و 

 وجودة راجعةنة املجلالعالقة بني جودة إىل اختبار  2005 يف Jayanthi Krishnanوهدفت دراسة 
. ةرب اخلستقالل، و اإل ،جماحلثالثة أبعاد: راجعة من خالل نة املجلمت قياس جودة  .الرقابة الداخلية للشركات

شاكل الرقابة اليت تتمتع ابخلربة املالية املطلوبة تقل يف وجودها مستقلة و املراجعة املأن جلان خلصت الدراسة إىل و 
 .4جلنة املراجعة ومتتعها ابخلربة املالية ه النتائج تتفق مع اإلجتاه املتنامي الداعي إىل ضرورة استقاللالداخلية. وهذ

رقابة جملس اإلدارة وفعالية جلنة املراجعة وجودة التقارير حول  2009 وآخرون يف He Luo وخلصت دراسة
املالية، إىل أن استقالل جملس اإلدارة يعزز من جودة التقارير املالية، كما أن توافر اخلربة املالية واحملاسبية لدى 

 .  5املراجعة تدعم بشكل فعال إعداد تقارير مالية ذات جودة عالية أعضاء جلنة

                                                             
التدقيق وآليات عملها لتعزيز حوكمة الشركات: دراسة ميدانية، جملة جامعة دمشق للعلوم املومين حممد عبد هللا، تقييم مدى التزام الشركات األردنية املسامهة بضوابط تشكيل جلان  1

 .241 -240، ص.ص. 2010، دمشق، سوراي، 1، العدد 26اإلقتصادية والقانونية، اجمللد 
 .47 .صمرجع سبق ذكره، واحلميد عبد الرمحان إبراهيم، ي املنيف عبد هللا عل 2
 .467 .، صذكره مرجع سبقحممد عمر أمحد،  3

4 Krishnan Jayanthi, Audit Committee Quality and Internal Control: An Empirical Analysis, The Accounting 
Review, Vol. 80, N° 2, 2005, p.p. 649-675. 

 .466 .، صمرجع سبق ذكرهحممد عمر أمحد،  5
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 األساسية للجنة املراجعةاملهام  .5

جلنة املراجعة. إال أنه ميكن من الناحية النظرية هام ال يوجد يف الواقع من الناحية العملية حتديد دقيق مل
 :1املراجعة يف اآليتنة لجاملهام التقليدية لالبحثية إمجال 

التوصية جمللس اإلدارة ابختيار مراجع حساابت الشركة مع حتديد أتعابه، والنظر يف إعادة تعيينه أو  -
 إقالته.

التحديد الدقيق لنطاق املراجعة واإلطالع على إجراءات املراجعة اليت ينوي املراجع تنفيذها، وكذا  -
 لدى املراجع.  ودةلرقابة اجلالتأكد من وجود نظام 

 عمل املراجعة وأهنا نفذت حسب املخطط هلا. اإلطالع على سري -
 فحص القوائم املالية ونتائج املراجعة ومناقشتها مع مراجع احلساابت قبل عرضها على جملس اإلدارة.  -
فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية مبا يف ذلك التأكد من تطبيق نظام الرقابة اإلدارية واملالية سواء  -

على تقارير املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية، وكذا فحص خطاب مباشرة أو من خالل اإلطالع 
 اإلدارة املوجه من املراجع.

 دور جلنة املراجعة ضمن حوكمة الشركات .6

ال ميكن  هامة اأن للجنة املراجعة، ضمن إطار حوكمة الشركات، أدوار على أكدت دراسات حبثية عديدة 
إىل أن وجود جلنة املراجعة يساهم يف مد خط اتصال  1989وآخرون يف  .Pincus, Kحيث أشار إغفاهلا، 

مباشر بني جملس اإلدارة واملراجع اخلارجي، ابإلضافة إىل مسامهتها يف التخفيف من مشكلة عدم متاثل املعلومات 
يف  .DeZoort, F.T. وأكد بني اإلدارة وجملس اإلدارة وينظر هلا على أهنا من أهم مؤشرات الرقابة الفعالة

على أنه ضمن ميكنة الرقابة على الشركات فإن جلان املراجعة تقوم بدور مراقبة اإلدارة، واملراجع اخلارجي  1997
فإن أفضل  1999يف  .Millstein, I.Mحسب واملراجع الداخلي ضمن جهودها حلماية مصاحل املسامهني. و 

 . 2املراجعة لكوهنا النقطة املركزية يف تطوير التقارير املاليةممارسة ملفهوم الرقابة على الشركات، ينصب على دور جلنة 

أن جلان املراجعة وحبكم تكوينها تساعد األعضاء اخلارجيني  2001يف  .Laing, Dو  .Weir, Cويرى 
 . 3يف اإلدارة على مراقبة تصرفات اإلدارة التنفيذية مبا يعزز مصاحل املسامهني

                                                             
 .48-47 .صص. مرجع سبق ذكره،اخلطيب حازم،  ظاهر و القشي . أنظر كذلك43-42ص.ص: مرجع سبق ذكره، واحلميد عبد الرمحان إبراهيم،  ياملنيف عبد هللا عل 1
 .196 .ص مرجع سبق ذكره،الرحيلي عوض سالمة،  2
 .108عسريي عبد هللا علي، مرجع سبق ذكره، ص.  3
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 S & Pشركة مدرجة ) 252 عينة منل 2004وآخرون يف  Ronald C. Andersonو تقدم دراسة 
500 Industrial firms)  أبن جمالس اإلدارة وجلان  السوق إىل دليال، 1998إىل  1993خالل الفرتة من

 .1املالية التقارير مصداقية علىإجيااب  تؤثراملراجعة 

حتليل دور جلنة املراجعة يف حتسني كفاية النظم الرقابية  2008وتناولت دراسة حسني أمحد دحدوح يف 
الداخلية وفعاليتها يف الشركات، واألنشطة اليت متارسها لتحقيق ذلك اهلدف. وخلصت الدراسة، اليت مشلت 

مراجع خارجي على هذه الشركات، إىل أن هناك جمموعة من  (75)شركة مسامهة صناعية أردنية و (89)عينتها 
ارسها جلنة املراجعة تؤدي إىل حتسني كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها من وجهة نظر عينيت الدراسة، األنشطة مت

 :   2ومن أهم هذه األنشطة

 التوصية بتعني املراجع اخلارجي وحتديد أتعابه لضمان استقاللية؛ -
 ؛تلقي وفحص الرد على رسالة املراجع اخلارجي بشأن الضعف يف الرقابة الداخلية -
 مناقشة املشاكل واملعوقات اليت يواجهها املراجع اخلارجي عند قيامه بعملية املراجعة؛ -
مناقشة املراجع اخلارجي يف مدى جودة املبادئ والسياسات احملاسبية اليت تطبقها الشركة يف إعداد  -

 التقارير املالية.  

جلان املراجعة وفاعلية احلوكمة،  أبنه توجد عالقة بني مهام 2009 يفأمني حممد حممد  وبينت دراسة طجها
على أداء املراجعني بدورها تؤثر اليت  3فكلما كانت مهام جلان املراجعة فاعلة كلما زادت فاعلية حوكمة الشركات

وكمة يزيد من ن تطبيق احلأابلدرجة األوىل، ومسؤولياهتم ابإلقرار عن أن الشركة ت دار بشكل جيد ابلدرجة الثانية، و 
 .4فجوة توقعات األطراف لنتائج عملية املراجعةمن ضيق ياستقاللية املراجعني و 

حول دور جلان املراجعة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية، إىل  2010يف  محادة وخلصت دراسة رشا
أن هناك جمموعة من النشاطات متارسها جلان املراجعة تؤدي إىل احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف الشركات 

 .5املسامهة

 
                                                             

1 Anderson Ronald C. et al., Board characteristics, accounting report integrity and the cost of debt, Journal of 
Accounting and Economics, Vol. 37, Issue 3, 2004, p.p. 315–342. 

 ، العدد24ية، اجمللد وم اإلقتصادية والقانوندحدوح حسني أمحد، دور جلنة املراجعة يف حتسني كفاية الرقابة الداخلية وفعاليتها يف الشركات )دراسة ميدانية(، جملة جامعة دمشق للعل 2
 .283 -249 .، ص.ص2008، دمشق، سوراي، 1
 .22 .ص مرجع سبق ذكره،الزهراوي لينا حسن،  3
، 2009سوراي، الالذقية، جامعة تشرين ,كلية اإلقتصاد، عهد سعيد علي، األثر املتوقع حلوكمة الشركات على مهنة املراجعة يف سوراي، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم احملاسبة،   4

 .154 -153 .ص.ص
 .118 -87مرجع سبق ذكره، ص.ص.  محادة رشا، 5
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  (la structure de propriété) اثلثا: هيكل امللكية

أتثري مباشر على التطبيق السليم للمبادئ اليت يتضمنها مفهوم حوكمة إن هيكل ملكية الشركات له 
الشركات، وبصفة عامة هناك نوعان هلياكل ملكية الشركات مها اهليكل املركز )نظام الداخليني( واهليكل املشتت 

 )نظام اخلارجيني(.

 اهليكل املركز )نظام الداخليني( .1

 .Denis, D.Jودراسة  1996يف C. Knoeber و A. Agrawalدراسة تشري دراسات كثرية منها 
ضمانة لفعالية الرقابة على املديرين. فاملسامهني الذين ميلكون نسبا الإىل أن تركيز امللكية هو  1997وآخرون يف 

ترتكز اإلدارة . و 1سيعود عليهمهذه الرقابة  معتربة يف رأس مال الشركة يهمهم اإلستثمار يف الرقابة مبا أن نفع
رين. وألن هؤالء األطراف يدوامللكية يف هذا النوع من اهلياكل يف أيدي عدد قليل من األفراد أو العائالت أو امل

 (The Insiders)الداخليون ". ويقوم الداخليونيؤثرون بشدة على طريقة تشغيل وعمل الشركة يطلق عليهم "
يف هياكل اإلدارة مبمارسة السيطرة والتحكم يف الشركات بعدة طرق منها ملكيتهم ألغلبية أسهم الشركة ومتتعهم 

 .          2أبغلبية حقوق التصويت والتمثيل املباشر يف جملس اإلدارة

افز ملراقبة  وتتمتع الشركة اليت يتحكم فيها الداخليون مبزااي عديدة منها أن الداخليني لديهم السلطة واحل
قد يف املقابل اإلدارة ابإلضافة إىل أن الداخليني مييلون إىل اختاذ القرارات اليت تعزز أداء الشركة يف األجل الطويل. 

مع إدارة الشركة لإلستيالء على أصول الشركة بطرق غري  هم التواطؤيعرض الداخليون الشركة إىل الفشل حبيث ميكن
لية، وابلتايل يعملون على ضياع موارد الشركة وختفيض مستوايت اإلنتاجية األقأصحاب مسؤولة على حساب 

فيها. وهنا تظهر أمهية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف الشركات اليت يسيطر عليها الداخليون وذلك بغرض 
 .      3محاية أصول الشركة وحقوق األقلية

 اهليكل املشتت )نظام اخلارجيني( .2

من أسهم العدد القليل منهم واحد ميلك كل املسامهني يف ظل هذا اهليكل يكون هناك عدد كبري من 
ال الشركة. وعادة ما ال يكون هناك حافز لدى صغار املسامهني ملراقبة نواحي نشاط الشركة عن قرب كما أهنم 

 The)م اخلارجيني اامللكية املشتتة بنظم اويشار إىل نظ .مييلون إىل املشاركة يف القرارات أو السياسات اإلدارية

                                                             
1 Hervé Alexandre et Paquerot Mathieu, Efficacité des structures de contrôle et enracinement des dirigeants, Revue 
Finance Contrôle Stratégie, Vol. 3, N° 2, 2000, p. 13. 

 .  27سليمان حممد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص.  2
 .  28 .صاملرجع السابق،  3
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Outsiders).  ومتيل الدول ذات القوانني القائمة على العرف مثل الوالايت املتحدة األمريكية إىل هياكل امللكية
 .     1املشتتة يف الشركات

والشركات يف نظام اخلارجيني تعتمد على األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ملراقبة السلوك اإلداري 
، ومييل أعضاء اجمللس إىل اإلفصاح بشكل واضح وبدرجة متساوية عن املعلومات وتقييم األداء اإلداري للمديرين

م اخلارجيني أكثر قابلية للمحاسبة اترب نظونتيجة هلذا يع .بشكل موضوعي ومحاية مصاحل وحقوق املسامهني بقوة
مللكية املشتتة هلا نقاط ضعف أمهها ميل املالك املشتتون إىل اوأقل فسادا. وابلرغم من تلك املزااي فإن هياكل 

اإلهتمام بتعظيم األرابح يف األجل القصري وقد يؤدي ذلك إىل خالفات بني أعضاء جملس اإلدارة واملسامهني 
 . 2اتيجات املتوسطة والطويلة األمدبشأن وضع اإلسرت 

 اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات  ين:املطلب الثا

تشكل اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات اليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجيون على الشركة، والضغوط 
تطبيق قواعد حوكمة اليت متارسها املنظمات الدولية املهتمة هبذا املوضوع، أحد املصادر الضاغطة من أجل 

فإن نظام الرقابة اخلارجية يضم ثالثة  ،1985يف  J.P. Pitol-Belin و  G. Charreauxحسبالشركات. و 
التنافسية اليت تتميز هبا سوق السلع واخلدمات الذي ينتمي إليه  يتمثل يف امليزة . املكون األولأساسية مكوانت

بينما  ،(le marché des cadres-dirigeants)نشاط الشركة ويتمثل املكون الثاين يف سوق اإلطارات املسرية 
ق سيلحيتمثل  املكون الثالث لنظام الرقابة اخلارجية يف سوق أسهم الشركة وعمليات اإلستحواذ واإلندماح. و 

 .  3كآليات حوكمية راصدةحجم الديون  التشريع و  ،املراجعة اخلارجيةهبذه املكوانت الثالث جودة  طالبال

 أوال: منافسة سوق املنتجات واخلدمات وسوق العمل اإلداري

تعد منافسة سوق املنتجات واخلدمات أحد اآلليات املهمة حلوكمة الشركات، ويؤكد على هذه األمهية كل 
بقوهلما إذ مل تقم اإلدارة بواجباهتا ابلشكل الصحيح  2003يف Impavido Gregorio و  Hess David من

أو أهنا غري مؤهلة، فسوف تفشل يف منافسة الشركات اليت تعمل يف نفس حقل النشاط، وابلتايل قد تتعرض 
انت هناك سوق فعالة لإلفالس، وكأن منافسة سوق املنتجات واخلدمات هتذب سلوك اإلدارة وخباصة إذا ك

مستقبل املدير وأعضاء على ، وهذا يعين أن إدارة الشركة يف حالة اإلفالس سوف يكون هلا أثر سليب للمديرين

                                                             
 .  29-28 .ص.صاملرجع السابق،  1
 .  29 .صاملرجع السابق،  2

3 Charreaux Gérard et Pitol-Belin J.P., La théorie contractuelle des organisations : une application au conseil 
d'administration, Communication présentée au colloque de l'institut de Mathématiques Economiques de 
l'Université de Dijon, France, 1985, p.p. 7-8. 
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جملس اإلدارة، إذ غالبا ما حتدد اختبارات املالئمة للتعيني أبن ال يتم تشغيل أعضاء جملس إدارة أو مديرين، يف 
 .1شركات إىل اإلفالس أو التصفيةمواقع املسؤولية، سبق أن قادوا 

 The outside)حيث ميارس سوق املديرين  1980 يف Eugene F. Fama وهذا ما يؤكده
managerial labor market)  وتعويض املديرين وفقا لألداءإلختيار شركة الالعديد من الضغوط املباشرة على  ،

جدد.كما  ديرينمع السوق هبدف البحث عن م كما أن الشركة متارس ضغطا على املديرين من خالل تواصلها
متارس الرقابة الداخلية بواسطة الرقابة املتبادلة من قبل املديرين أنفسهم، فكل املديرين يرون مصلحتهم يف اختيار 

 .2تزود السوق إبشارات إجيابية عن أدائهمسياسة الشركة اليت 

 اثنيا: عمليات اإلندماج واإلستحواذ 

يف و ، مليات اإلندماج واإلستحواذ من األدوات التقليدية إلعادة هيكلة قطاع الشركاتمما الشك فيه أن ع
إىل وجود العديد من األدبيات واألدلة اليت تدعم  2003 يف .Kedia, Sو .John, Kيشري كل من هذا الصدد 

على سلوك اإلدارة وجهة النظر اليت ترى أن اإلستحواذ آلية مهمة من آليات احلوكمة وبدونه ال ميكن السيطرة 
بشكل فعال، حيث غالبا ما يتم اإلستغناء عن خدمات اإلدارات ذات األداء املنخفض عندما حتصل عملية 

أحسن من عمليات اإلستحواذ كآلية  1980يف  ,E. F. Famaال جيد ومن جهته  3اإلندماج أو اإلستحواذ
 .4خارجية قليلة التكلفة، تساعد على هتذيب وتوعية املديرين التنفيذيني

  أو حجم اإلستدانة : الديوناثلثا

حبوكمة الشركة. وإذا كانت الشركة  -ابلتبعية-املقرضون مستثمرون مهمون يف الشركة، ولذلك فهم يهتمون
فإن قيمة سنداهتا قد تنخفض مثل قيمة أسهمها وقد ال يتقاضى محلة تعاين من حوكمة مؤسسية ضعيفة، 

السندات إال جزء  من قروضهم إذا اهنارت الشركة نتيجة ضعف درجة حوكمتها. وإذا كانت البنوك قادرة على أن 
ام هبذا ترصد الشركة املقرتضة حفاظا على حقوقها، فإن محلة السندات األفراد قد ال جيدون املوارد الكافية للقي

 :6يف حد ذاته آلية حوكمية نظامية للرصد من خالل ثالثة نظم مهمة، وهي الدين. إال أن 5الرصد

                                                             
 . 172ص. مرجع سبق ذكره،  ،خليل أبو سليم 1

2 Fama Eugene F., op. Cit, p. 292. 
 . 173 -172 .ص.صمرجع سبق ذكره، أبو سليم خليل،  3

4 Fama Eugene F., op. Cit, p. 292. 
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دافعا إلدارة الشركة اليت جيب أن تولد إيرادا كافيا كل سنة لتغطية مصروف الفائدة  الدين يشكل: األول
ن عواقب ال تكون يف صاحل الشركة نظرا ملا يرتتب عليه اإلخالل ابتفاقيات محاية الدين م حلملة السندات
  محلة األسهم قانوان.الدين له محاية أفضل من محاية املقرتضة، ألن 

قـد جتـد الشـركة نفســها أمـام ضـرورة اختيـار بــديل اإلقـرتاض مـن البنـك بســعر فائـدة مقبـول بـدال مــن : الثـاين
تفصـح الشـركة عـن تفاصـيل دقيقـة قـد يكـون سـعر فائـدهتا مرتفعـا لسـبب أو آلخـر، بشـرط أن اليت إصدار سندات 

ملوافقــة علـى اتفاقــات عديـدة للحصــول علـى ســعر ا عـن مشــروعها املرتقـب إلثبــات جـدارة ســعر الفائـدة فضــال عـن
ـــك إمكانيـــة فـــرض ســـلطة كبـــرية طبقـــا هلـــذه اإلتفاقـــات، وتصـــبح  ـــا يصـــبح للبن ذلك راصـــدة بـــالفائـــدة املقبـــول، وهن

 حلوكمتها. 

اليت تقيم مستوى السالمة لدين الشركة وتقدم  بواسطة وكاالت اإلئتمانالرصد وتقييم الدين : الثالث
آلية حلماية هي مبثابة رتبة للشركة  معلومات مهمة ملستثمري السندات احملتملني حيث تعطي هذه الوكاالت

 .يف تقييم األسهم لصاحل املستثمرين، وهذا كما يفعل احملللون املاليون املستثمرين من خماطر اإلستثمار

 التنظيمية  واللوائح نيانو القرابعا: 

تؤثر هذه اآللية على الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة، ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه 
 Sarbanes-Oxlyمع بعضهم البعض، من هذه األمثلة ما فرضه قانون ) تفاعلهمالعملية فقط، بل على كيفية 

Act, 2002 على الشركات املسامهة تتمثل يف زايدة عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ( من متطلبات جديدة
( ومدير الشؤون CEOوتقوية إشراف جلنة املراجعة على عملية إعداد التقارير املالية والطلب من املدير التنفيذي )

وط اتصال فعالة بني على صحة التقارير املالية وعلى نظام الرقابة الداخلية، ووضع خط الشهادة( CFOاملالية )
املراجع اخلارجي وجلنة املراجعة وحتديد قدرة املسؤولني يف الشركة على املصادقة على املعامالت اليت ختصهم يف 

مسؤولية تعيني  أانطالشركة، واليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني وأصحاب املصاحل اآلخرين يف الشركة، كما 
على اخلدمات غري املراجعة اليت ميكن أن تقدمها شركات املراجعة لعمالئها وإعفاء املراجع اخلارجي واملصادقة 

 .    1املراجعةبلجنة 

  جودة املراجعة اخلارجيةخامسا: 

يعترب املراجع اخلارجي أهم األطراف املشاركة يف حوكمة الشركة. فهو يقوم مبراجعة القوائم املالية للشركة 
وإجراءات إعدادها. وظيفته هي الشهادة بعدالة تلك القوائم، وأهنا متثل جوهر عمليات الشركة. ويقوم املراجع 
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لداخلي لريى إذا كان من املمكن اإلعتماد على التقارير بتقييم النظم واإلجراءات اليت يستخدمها املراجع ا اخلارجي
مكلف بضمان دقة املعلومات املالية، اليت فاملراجع اخلارجي وابلتايل  ،املعدة داخليا عند إجراء أعمال مراجعته

الشركات على ة اخلارجية ساعد املراجعكما ت.  1وأصحاب املصاحل اآلخرين تنشرها الشركة، حلساب املسامهني
وخبصوص  .بشكل عاماجملتمع حتقيق املساءلة والنزاهة وحتسني العمليات فيها، وغرس الثقة بني أصحاب املصاحل و 

على  2006يف  (IIAيؤكد معهد املراجعني الداخليني يف الوالايت املتحدة األمريكية )الشركات اململوكة للدولة، 
واحلكمة  (Insight)والتبصر  (Oversight)شراف يعزز مسؤوليات احلوكمة يف اإلدور املراجعة اخلارجية أن 

(Foresight) ،على التحقق مما إذا كانت الشركات اململوكة للدولة تعمل ما هو مفروض  إلشرافحيث ينصب ا
فإنه يساعد متخذي القرارات وذلك  التبصرأن تعمله ويفيد يف اكتشاف ومنع الفساد اإلداري واملايل، أما 

اإلجتاهات والتحدايت اليت  احلكمةبتزويدهم بتقومي مستقل للربامج والسياسات، العمليات والنتائج، وأخريا حتدد 
 .   2تواجهها الشركة

 : الطلب على جودة املراجعة يف ظل حوكمة الشركاتالثالثاملطلب 

 ،الشركات آليات حوكمةبعض من خالل هذا املطلب أن يبني العالقة بني جودة املراجعة و  طالباول الحي
 السابقة اليت تناولت املوضوع من جوانب خمتلفة. التجريبيةجمموعة من الدراسات ابلرجوع إىل وذلك 

 جملس اإلدارة وجودة املراجعة اخلارجيةأوال: 

 Neilترتبط جودة املراجعة اخلارجية خبصائص جملس اإلدارة ارتباطا موجبا، حيث أشارت دراسة 
O'Sullivan وS. R. Diacon  املدير مهام إىل أن خصائص جملس اإلدارة السيما الفصل بني  1994يف

 على أتعاب املراجعةإجيابيا  اأتثري يف جملس اإلدارة تؤثر املستقلني ونسبة املديرين رئيس جملس اإلدارة  مهامالعام و 
بني  التكاملوهذا إن دل على الشيء إمنا يدل على  ،3ابعتبارها مؤشر من مؤشرات جودة املراجعة اخلارجية

  جملس اإلدارة وجودة املراجعة اخلارجية.

حنو وهبدف زايدة اإلصالحات اليت من شأهنا أن حتسن من الشفافية يف التقارير املالية وابلتايل اإلجتاه 
 Semiu Babatunde Adeyemi) دراسة توفر ،الشركات حوكمة ممارساتوحتسني  خدمات جودة املراجعة

 مناخلارجية،  راجعةامل وجودة الشركات، حوكمة على أدلة 2010 يف Temitope Olamide Fagbemiو
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كما أن هناك   املراجعة جودةالطلب على  زايدةإبمكاهنا  املستقلني يندير نسبة امل أن الدراسة نتائج وتبني .يجرياين
احملددة للطلب على  العوامل من (business leverage)ضغط املشاريع و  الشركة حجمأدلة أخرى وهي أن 

 لساجم تكوينأبن  الدراسة. وتوصي (NSE) لألوراق املالية نيجرياي بورصة يفدرجة امل لشركاتاملراجعة يف ا جودة
ماليا  اتقرير  58مشلت عينة الدراسة  .املراجعة جودة تعزيز أجل منيتحسن و  يستمر أن جيب املستقلنيمن  اإلدارة

مراجع منها للمراجعة من قبل  43خضعت  2007لشركات مدرجة يف سوق نيجرياي لألوراق املالية خالل سنة 
 بني جودة املراجعة وجملس اإلدارة.    التكامل. وتقدم الدراسة دليال آخر على 1 ( Big 4les) اركباألربعة ال من

 املراجعة وجودة املراجعة اخلارجية نةجلاثنيا: 

خصائص جلان املراجعة العالقة بني حول اختبار  2005وآخرون يف  Yi Meng Chenأشارت دراسة 
 theخالل العام )املستقلني، اخلربات املالية واحملاسبية لألعضاء وعدد اجتماعات اللجنة األعضاء من خالل نسبة 

number of audit committee meetings held in a year ) املراجعة اخلارجية، واليت مشلت وجودة
جلان  هبامنها  404، 2000املالية خالل سنة   (ASX) شركة مدرجة يف سوق أسرتاليا لألوراق 458عينتها 

مراجعة استخدام شركة املستقلني و األعضاء إىل وجود عالقة موجبة بني نسبة  ،مراجعة والبقية بدون جلان مراجعة
نسبة األعضاء املستقلني بني جودة املراجعة و  التكاملوهذا دليل على  .2يف صناعة العميل ةمتخصصخارجية 

  لجنة املراجعة.ب

  املراجعاستقالل و  املراجعة، نةجل بني العالقة 2007وآخرون يف  Yan Zhangمن جهتها اختربت دراسة 
-Sarbanes" قانونإصدار  بعد الداخلية الرقابة يف الضعف أوجه عن والكشف كمؤشر على جودة املراجعة

Oxley" . ومطابقتها على عينة أخرى من  الداخلية الرقابةيف  ضعف لديهامشلت الدراسة عينة من الشركات اليت
نتائج الدراسة إىل أن الشركات اليت لديها ضعف يف الرقابة . وتشري الداخلية رقابةيف ال ضعفالشركات ليس لديها 

الداخلية هي الشركات اليت لديها جلان مراجعة تفتقر إىل اخلربات املالية واحملاسبية الالزمة، وإىل إمكانية الكشف 
عين أن . وهذا ي3عن الشركات اليت لديها ضعف يف الرقابة الداخلية إذا كان مراجعها اخلارجي أكثر استقاللية

 دور جودة جلنة املراجعة مع جودة املراجعة اخلارجية. تكامل الرقابة الداخلية تتميز أبداء قوي إذا 
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 وجودة املراجعة اخلارجيةامللكية املؤسسية اثلثا: 

 Velury Umaتقدم دراسة يقصد ابمللكية املؤسسية حصة املسامهني املؤسسني يف رأمسال الشركة. و 
 .ابختيار املراجع اخلارجي املتخصص يف صناعة العميلآليات حوكمة الشركات تربط أدلة  2003وآخرون يف 

وابلتايل فالدراسة ، ذات جودة عالية تقارير ماليةتنطلق الدراسة من فرضية أن املؤسسات اإلستثمارية تبحث عن 
املالية  ني جودة التقاريرمديري الشركات اليت تستثمر فيها لتحسعلى ستؤثر تفرتض أن املؤسسات اإلستثمارية 

اليت إىل أن الشركات للمراجعة تتخصص يف صناعة العميل. وتشري نتائج الدراسة أعلى جودة وذلك ابستخدام 
وهذه . مراجعني متخصصني يف صناعة العميللديها مستوايت أعلى نسبيا من امللكية املؤسسية متيل إىل توظيف 

وهذا  .1جودة عاليةمراجعة ذات كة يف اختيار شر  مة حلوكمة الشركاتنتائج تساهم يف فهم أحد اجلوانب اهلاال
  .(Institutional Ownership)بني جودة املراجعة وامللكية املؤسسية  التكاملدليل على 

عن نتائج التحقيق يف تقريرا  2004يف Uma Velury و Gregory D. Kaneكما قدمت دراسة 
تنطلق الدراسة من فرضية وجود عالقة . راجعة اخلارجيةاملحجم شركة و العالقة بني مستوى امللكية املؤسسية 

ألن و  ،مراجعة نسبياتوفر أعلى جودة ألن املؤسسات اإلستثمارية ترى أن شركات املراجعة الكبرية  ،موجبة
ومن . دارة من أجل توفري مراجعة عالية اجلودةفهي متارس ضغوطا على اإل ،املؤسسات اإلستثمارية حبكم وزهنا

الشركة تلجأ أن فمن املرجح  امللكية املؤسسيةخالل هذا املنطق النظري فإن الدراسة تعتقد أنه كلما زاد مستوى 
. وتؤكد النتائج الفرضيات اليت وضعتها الدراسة وهي أن مستوى (Big 6)إىل التعاقد مع أحد الستة الكبار 

بني جودة املراجعة  التكامل. وهذا دليل آخر على 2خلارجيةامللكية املؤسسية يرتبط إجيااب مع حجم شركة املراجعة ا
   وامللكية املؤسسية.  

 مع عالقة هلا املؤسسية امللكية زايدة أن 2007وآخرون يف   .Mitra, Sراسةد نتائج أظهرت كذلك
 خدمات على احلصوليف   رغبتهم إىل املستثمرين هؤالء ميل إىل ذلك يف السبب ويرجعون ،راجعةامل أتعاب
 كما،اإلختالس حاالت من وخلوها املالية القوائم عدالةيتأكد لديهم  حىت وذلك عايل مستوى ذات مراجعة

 ملكية حصص وبنيراجعة امل جودة بني إجيابية عالقة هناك أن 2008يف   .Abdullah, Jاسةر د أوضحت
 امللكية خالل من الشركات يف املالكة اجلهات ميل ت ظهر راسةالد وهذه، الشركات يفاملؤسسات اإلستثمارية 
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 بني دور جودة املراجعة التكاملوتقدم هذه الدراسة دليال إضافيا على  .1ارالكب من راجعم ختيارا ىلإ املؤسسية
  املسامهون املؤسسيون.ارسها مياخلارجية ودور الرقابة اليت 

 رابعا: درجة انفصال امللكية عن القرار وجودة املراجعة اخلارجية  

يصعب التخفيف من صراعات الوكالة بني املديرين واملسامهني وبني املسامهني الكبار واملسامهني أصحاب 
ة وسوق األقلية، يف األسواق الناشئة، ابإلعتماد فقط على آليات احلوكمة التقليدية مثل جملس اإلدارة كآلية داخلي

لتسلط الضوء على دور  2005يف  T. J. Wongو .Joseph P. Hعمليات اإلستحواذ كآلية خارجية، وأتيت 
وكانت  .آسيا شرقجودة املراجعة يف تفعيل دور اآلليات التقليدية. مشلت الدراسة عينة من مثانية اقتصادايت 

  أو ،على إعتبار املراجعني آلية رقابية أو آلية ضامنة يتمالتعاقد مع املراجعني الكبار  كانهتدف إىل معرفة ما إذا  
اليت لديها مشاكل وكالة كجزء ال  الشركات وكانت النتيجة أن . الوكالة مشكالت من للتخفيف ،معا كليهما

. وهذه النتيجة تتفق مع الفرضية القائلة 2يتجزأ من هيكل امللكية هي أكثر الشركات استعدادا إلجراء هكذا تعاقد
بني اآلليات التقليدية و جودة  التكاملوتقدم هذه الدراسة دليال على  ،جودة املراجعة دالة لتكاليف الوكالةأبن 

 املراجعة اخلارجية. 

الشركات عالقة  كانت حلوكمة  إذا ما يفحول التحقق  2008يف  Aiyesha Deyوأشارت دراسة 
 لديها كالةالو  صراعات من أكرب قدر لديها اليت الشركات أنوتشري نتائج الدراسة إىل . لةالوكا صراعات مبستوى
أشارت نتائج  كماواملراجع اخلارجي. املراجعة جلنة ،مبجلس اإلدارة املتعلقة تلك السيما أفضل،حوكمة  آليات

اليت لديها  الشركات أداء مع كبري  بشكل ترتبط املراجع استقاللواإلدارة  جملس عمل وسري تركيبةالدراسة إىل أن 
وعليه فإن دور آليات احلوكمة املختلفة هو دالة ملستوى صراعات الوكالة يف الشركة، أي  .3عالية كالةو  صراعات

 يف مواجهة مشاكل الوكالة.    تتكاملأهنا 

 خامسا: مستوى املديونية وجودة املراجعة اخلارجية

يف  .Guedhami, O اسةدر منها راجعة، امل جبودة املديونية عالقة السابقة األدبيات من جمموعة تناولت
 مشلت(. Big Nة )الكبري  جعةرااملشركات  على الطلب وبني الشركة مديونية بني العالقة إختبارحول  2009

 داللة وذات مباشرة عالقة وجود اسةر الد تلك نتائج أظهرت وقد األورويب اإلحتاد بدول املوجودة الشركات اسةر الد

                                                             
 .15 .ص، مرجع سبق ذكره، عبد العزيز بن خالد بن اليحىي حممد 1

2 Fan Joseph P. H. and Wong T. J., Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging 
Markets? Evidence from East Asia, Journal of Accounting Research, Vol. 43, N°1, 2005, p.p. 35-72.  
3 Dey Aiyesha, Corporate Governance and Agency Conflicts, Journal of Accounting Research, Vol. 46, N° 5, 
2008, p.p. 1143-1181.  
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 بن حممد، من جهتها أوضحت دراسة 1الكبري احلجم ذات اجعةر املالشركات  على والطلب املديونية بني إحصائية
 الشركة ومديونية األجنيب اإلستثمار راجعة من جهة وامل جودةبني  عالقةحول ال 2013يف  اليحىي العزيز عبد بن خالد

 عام بنهاية وذلك السعودية األسهم سوق يف املسجلة املسامهة الشركات من لعينة، من جهة أخرى، الشركة وحجم
 عالقة وجود راسةالد نتائجأثبتت  حني يف األجنيب، واإلستثمار اجعةر امل جودة بني عالقةتوجد  ال أنه ،2011

 وجودإىل  الدراسة نتائج توصلت وكذلك ،راجعةامل وجودة الشركةموجبة وذات داللة إحصائية بني حجم ديون 
,Abidin  اسةر د نتائج أوضحت. يف حني 2جعةااملر  وجودة الشركة حجموذات داللة إحصائية بني  موجبة عالقة

S.  3املراجعني الكبار من خارجي اجعر م لتعيني تتجهال  مرتفعة مبديونيات تتصف اليت الشركات أن 2006يف، 
وهذه الدراسات تقدم دليال  .أن هذه ردة فعل طبيعية جدا ابلنسبة للشركات ذات املديونية الكبرية الطالبويرى 
 بني الرقابة اليت ميارسها الدائنون وتلك اليت متارسها جودة املراجعة.   التكاملعلى 

 وميكن تلخيص العالقة بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة يف اجلدول التايل:

 

                                                             
 .15 -14 .ص.ص، مرجع سبق ذكره، عبد العزيز بن خالد بن اليحىي حممد 1
 .28 -1 .ص.صاملرجع السابق،  2
 .15 -14 .ص.صاملرجع السابق،  3
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 (: عالقة جودة املراجعة آبليات حوكمة الشركات1.2جدول رقم )

 )متغري اتبع( جودة املراجعة )متغريات مستقلة( آليات احلوكمة
 العالقة

 الدراسة نوع العالقة
 سالبة موجبة

 املال:خصائص رأس 
 إنقصال امللكية عن القرارزايدة تكاليف الوكالة الناجتة عن  -
 امللكية املؤسسية )حصص معتربة يف رأس املال( -

 اإلنتماء إىل أحد الكبار
 .Fan Joseph P. H. and Wong T. J., 2005 تكاملية  + استقالل املراجع خلارجي

Dey Aiyesha, 2008 

 ختصص املراجع يف صناعة العميل
 اإلنتماء إىل أحد الكبار

 أتعاب املراجعة
 تكاملية  +

Velury Uma et al., 2003. 
Kane Gregory D. and Velury Uma, 2004. 
Mitra, S. et al., 2007. 
Abdullah, J., 2008.   

 خصائص جملس اإلدارة:
 الفصل بني مهام املدير العام ومهام رئيس جملس اإلدارة -
 نسبة املديرن املستقلني -

 .O'Sullivan Neil  and Diacon S. R.,  1994 تكاملية  + أتعاب املراجعة

 Adeyemi Semiu Babatunde  and Fagbemi تكاملية  + اإلنتماء إىل أحد الكبار
Temitope Olamide,  2010. 

 خصائص جلنة املراجعة:
 إستقالل جلنة املراجع -
 خربة جلنة املراجعة -

 .Chen Yi Meng et al., 2005 تكاملية  + العميلختصص املراجع يف صناعة 

 .Zhang Yan et al., 2007 تكاملية  + استقالل املراجع اخلارجي

 حجم الديون
 اإلنتماء إىل أحد الكبار احلجم الكبري للعميل 

 .Guedhami, O, 2009 تكاملية  +
  .Abidin, S., 2006 تكاملية  +
 .2013، عبد العزيز بن خالد بن اليحىي حممد تكاملية  +

: من إعداد الطالباملصدر
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 ةلشركاملايل ل داءألابحلوكمة اقواعد تطبيق عالقة املطلب الرابع: 

السمة اليت تدل على زايدة الثقة يف السوق بتعبئة املدخرات ورفع هو "بتعبري فوزي حممد داء املايل إن األ
 .1"ستثمار واحلفاظ على حقوق صغار املستثمرين واملسامهنيمعدالت اإل

مبثابة إعداد اإلطار العام إمنا هو  احلوكمة اجليدة، تطبيق قواعديعتقد الكثري من الكتاب والباحثني أن و 
على أن  ونؤكد، ويلتحقيق هذه األهداف ومراقبة األداء الكفيلةالذي حتدد من خالله أهداف الشركة والسبل 

رغم  -تطبيق اإلجراءات والقواعد واللوائحأما و  ،اهلدف النهائي إىل درجات متقدمة يعد همراقبة األداء وتطوير 
 لبلوغ اهلدف املنشود وهو التفوق يف األداء. ال تزيد عن كوهنا السبيل فهي  -أمهيتها

ألسباب اليت تفسر وجود عالقة جمموعة من ا، فهناك العالقة بني حوكمة الشركات والتفوق يف األداءوعن 
 :2وميكن بيان أسباب هذه العالقة فيما يلي .بني الشركات عالية احلوكمة واألداء املتميز هلذا الشركات

فاإلدارة ذات املستوايت عالية الكفاءة هي اليت هتتم  ،لنوعية اإلدارة انعكاسأن حوكمة الشركات إمنا هي  .1
 .لديها ورفع مستوى األداء التشغيلي ،واحملاسبة عن األداء ،ابملراجعات والتوازانت

واألسواق اليت تضعف فيها حوكمة الشركات, وعند عدم وجود مالمح جيدة  األسهمَ  ينجتنب املستثمر  .2
للتغلب على ضعف أو عدم و ستثمار لتنويع املخاطر صناديق اإل يللحوكمة يلجأ املستثمرون إىل مدير 

 .وكمةوجود دالئل قوية على احل
وال سيما مع اجتاه  ،ن ذي قبلمأكثر أمهية  استثمارايحوكمة الشركات يف حد ذاهتا معيارا   تأصحب .3

يف للشركات يف ضوء التزامها مببادئ احلوكمة نالعديد من الدول يف أمريكا وأوراب وأسيا إىل إصدار تص
 .املعتمدة لديها

مما يدفع الشركات املتوسطة وصغرية احلجم إىل  ،إحتالل الشركات الكربى موقع متميز يف ترتيب احلوكمة .4
وال شك أن  ،يف تكلفة رأس ماهلااإلخنفاض وحتقيق  ،جلذب اإلستثماراتاألخذ مبتطلبات احلوكمة, 

 .ذلك يتطلب حتسني األداء قبل حتسني أسلوب وطريقة التقدير عن هذا األداء
تشري اإلحصاءات إىل زايدة معدالت اإللتزام مبتطلبات احلوكمة يف العديد من الشركات على اختالف  .5

عن املعايري احمللية للحوكمة يف بعض الدول زاد معدل اإللتزام ابملعايري الدولية و األسواق اليت تنتمي إليها 
 .املعتمدة

                                                             
 على: 13/09/2015 أتثري تطبيقات احلوكمة على األداء املايل لشركات البورصة، مقال منشور يففوزي حممد،  1

http://www.al-sharq.com/news/details/369130 ، :20/10/2015اتريخ اإلطالع 
 على:  2010، مقال منشور يف ماي األداءلعالقة بني حوكمة الشركات وتقييم ا ،أسامة سعيدعبد الصادق   2
  http://oossaa33.blogspot.com/2010/05/blog-post_8087.html ، :20/10/2015اتريخ اإلطالع 
 

http://www.al-sharq.com/news/details/369130
http://oossaa33.blogspot.com/
http://oossaa33.blogspot.com/2010/05/blog-post_8087.html
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ات اإلستقالل واخلربة والفحص النايف تتصف به من صفمبا , ةالدور الفاعل من جانب جلان املراجع .6
اإلجيايب هلذه اللجنة مع عمل احملاسبني  التفاعلللجهالة جيعل هناك ضوابط لإلرتقاء ابألداء بسبب 

 .واملراجعني الداخليني واخلارجيني
وكذلك ما ، الدولية, اليت تكفل ضبط األداء الفين واملايلواملراجعة  اسبةاحملإرتباط احلوكمة بتطبيق معايري  .7

 .ميكن أن يتصل هبا من جوانب إدارية, األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل رقابة وتطوير األداء

بتمويل لإلستشارة  McKinsey ةشركهبا  تإليها عمليات مسح عاملية قام تطبقا  للنتائج اليت مت توصلو 
حتصل على املدرجة يف األسواق املالية فإن الشركات ذات الدرجات املرتفعة للحوكمة  ،Crédit Lyonnaisمن 

تفوق أداء أسهم الشركات  ،2001بعام  انتهتفخالل السنوات اخلمس اليت  .أسعار أعلى من قيمتها الدفرتية
 147بنسب عالية بلغت يف املتوسط  ،على املؤشر الرئيس للدول املوجودة هبا ،ذات الدرجات املرتفعة يف احلوكمة

 العينة أيضا  أن الشركات McKinseyدراسة وقد كشفت نتائج  .نقطة يف أمريكا الالتينية 102و نقطة يف أسيا
واليت قامت بتحسني درجات احلوكمة اخلاصة هبا ميكنها أن تتوقع يف املتوسط حتقيق  ،املسح مليةاليت تضمنتها ع

العاملي  McKinseyيف تقيمها السوقي. ويتوافق كل هذا مع النتائج احلديثة ملسح  % 12-10زايدة ترتاوح بني 
يف أمريكا الشمالية  %14-12ألداء املستثمرين الذي يشري إىل أن املستثمرين يرحبون بدفع عالوات ترتاوح بني 

 فريقياإيف أوراب الشرقية و  %30ومبا يزيد على  ،يف أسيا وأمريكا الالتينية% 25-20وترتاوح بني  ،ويف أوراب الغربية
مظهر من مظاهر أتثري التطبيق السليم ، وهذا ال شك 1ذلك ألسهم الشركات اليت تلتزم مبستوايت عاملية للحوكمةو 

ماريس أو نسبة  (QTobin)توبني نسبة فإن  طالبوحسب علم ال .لقواعد احلوكمة على األداء املايل للشركة
(Ratio de Marris)  فإذا كان حاصل للشركة، اليت يتم هبا قياس األداء املايل اهلامة السوقية املؤشرات بني من

صايف  يستثمارية وذعلى أن املشروع انجح يف قراراته اإلدل ذلك أكرب من الواحد الصحيح املذكورة  تنيالنسب
  .قيمة حالية موجبة

  اإلحالل التكامل و  -التفاعل بني آليات احلوكمةاملطلب اخلامس: 

ومن هنا أو حيل بعضها مكان بعض. أن آليات احلوكمة تتكامل فيما بينها على أكدت دراسات عديدة 
تطبق من خالهلا أنه جيب أن تؤخذ احلوكمة على أهنا نظام جيمع بني اللوائح والقوانني واآلليات اليت  طالبيعتقد ال

عن اآلليات األخرى دليل على سوء فهم ماهية هذه القوانني وهذه اللوائح وأن التعامل مع آلية واحدة يف معزل 
تؤيد هذا اليت لدراسات اجمموعة من  طالبال وفر لدىومن أجل توضيح هذه الفكرة، يت .حوكمة الشركات

 يف ختالفاتاإلؤثر ت كيف  إىل إختباراليت هدفت  1993وآخرون يف  Don Andersonنبدأها بدراسة اإلجتاه، 
راجعة اخلارجية، املراجعة امل تشمل ليتقابة االر  آليات جمموعة على الطلبيف  ستثماراإل شركات إنتاج مسات

                                                             
 والصفحة سابقا. نفس املرجع  1

http://www.mckinsey.com/
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جملس و  الداخلية املراجعة مع جنب إىل جنبا ،راجعة اخلارجيةامل . وخلصت الدراسة إىل أنجملس اإلدارةو الداخلية 
 اآلليات هذه ستخداماب بةاللرق العام املستوى وأن للشركة، املتاحةقابة الر  آليات جمموعة من جزء   تشكل اإلدارة

تقدم دليال واضحا على تكامل دور املراجعة اخلارجية مع دور املراجعة دراسة  هذه. و 1الشركة منو ياراتدالة خل هي
 الداخلية وجملس اإلدارة. 

ستوايت غريها مبتأثر يمستوى آلية معينة جيب أن  أن 1995يف  Anju Sethو .Kenneth Jيفرتض و 
بني طلق قامت الدراسة ابختبار األثر اإلحاليل نومن هذا املمن اآلليات اليت تعمل يف وقت واحد يف الشركة. 

، وذلك من خالل قابضة يف الوالايت املتحدة األمريكية شركة بنكية 81تتكون من آليات احلوكمة الداخلية لعينة 
حيازة األسهم حوافز ثر أ، و والرقابة اليت ميارسها كبار املسامهنيلس اإلدارة جمرقابة اليت ميارسها بني العالقة دراسة ال
 substitution)األثر اإلحاليل يتفق مع فرضية  آخرا دليالوقدمت الدراسة . 2التنفيذيني املديرينلفائدة 

hypothesis) خاصة بني سيطرة كبار املسامهني وجملس اإلدارةبني آليات احلوكمة ،. 

 تفاعلي حلوكمة الشركاتالنظام ال 1995 يفRonald J. Daniels و .George G مقالةتوضح و 
(système de gouvernance interactive)  وهو  يف هذا النظامالبنكية  الديونوتوفر نظرية مبسطة لدور

رغم  اآلخريناحل أصحاب املصو املقرضني ومن منطلق أن اهلدف املشرتك بني . النظام األمريكي حلوكمة الشركات
اآلليات القانونية واملؤسسية اليت جمموعة من  نابتاالكحيدد ، ةالتفاعلياحلوكمة ال مينع  اختالف املصاحل بني الطرفني

  .3التهاون أو الرتاخي اإلداريحنو اهلدف املشرتك املتمثل يف احتواء وتصحيح البنوك تساعد على توجيه جهود 

رقابية  آليات سبع استخدام 1996يف Charles R. Knoeber و Anup Agrawalدراسة ختترب و 
كتلة   اإلدارية، امللكية املؤسسية، لكيةامل: اآللياتمشلت . املديرين واملسامهني بني الوكالة مشكالت علىللسيطرة 

املديرين وسوق عمليات اإلستحواذ. تشري  سوقالديون، حجم املستقلني، جملس اإلدارة أعضاء  املسامهني الكبار،
كما بينت الدراسة أن .  ة  مشلتها الدراسةشرك 400 يف اآلليات هذه بنيإحاليل نتائج الدراسة إىل وجود ارتباط 

قياس أثر آلية واحدة على أداء الشركات من شأنه أن يعطي نتائج مضللة وأن اآلليات يعتمد يعضها على بعض. 
كما تؤكد هذه الفرضية .  4( بني آليات احلوكمةإحالللفرضية القائلة بوجود تفاعل )تكامل أو وهذه النتائج تزكي ا

                                                             
1 Anderson Don et al., Auditing, Directorships and the Demand for Monitoring, Journal of Accounting and public 
Policy, N° 12, 1993, p.p. 353-375. 
2 Rediker Kenneth J. and Anju Seth, Boards of directors and substitution effects of alternative governance 
mechanisms, Strategic Management Journal, Vol. 16, 1995, p.p. 85-99. 
3 Triantis George G. and Daniels Ronald J., The Role of Debt in Interactive Corporate Governance,  California 
Law Review, Vol. 83, N° 4, 1995, p.p. 1073- 1113. 
4 Agrawal Anup and Charles R. Knoeber, Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems 
between Managers and Shareholders, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 31, N° 3, 1996, 
p.p.377- 397. 
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اليت أشارت إىل التكامل القوي بني اآللية  2005يف  Vinay B. Nair و .Martijn Cremers K. Jدراسة 
الرقابة اليت ميارسها نشاط املسامهني اخلارجية املتمثلة يف الرقابة اليت ميارسها السوق واآللية الداخلية املتمثلة يف 

(Blockholdersعلى عوائد أسعار األسهم )1 . 

 املختلفة اجلوانبتبيان أثر حول  2001وآخرون يف  Jerilyn W. Colesدراسة  أشارتمن جهتها 
مؤشر القيمة من خالل  األداء املايل، بنياملوجودة  العالقةعلى األداء املايل واليت ركزت على  الشركات حلوكمة

 الوكالة نظريةل نموذجيةوالرتتيبات الرقابية ال (MVA)شر القيمة السوقية املضافة ؤ ( ومEVAاإلقتصادية املضافة )
التقليدية لعالقة الوكالة على األداء، من  اآللياتبعض أثر  إىل، امللكية وهيكل احلوافزاملتمثلة يف األساس يف نظام 

. وهذه النتائج دليل على أن الشركات ميكن أن تستخدم تفاعل آليات احلوكمة 2تفاعل مع بعضها البعضالخالل 
 ( للتعامل مع مشاكل الوكالة. Governance packages)حزمة اآلليات 

اليت مشلت عينتها  2001يف  Christine A. Jubbو Evelyn Yeoh دراسة من جهتها تسعىو 
 الداخلية احلوكمة ممارسات بني عالقة جودعلى و  لدلي، إىل تقدمي 1995شركة أسرتالية مدرجة خالل العام  328

األول يف إختبار اهلدف وقد قام الباحثان بتقسيم أهداف الدراسة إىل هدفني: متثل . اخلارجية املراجعة وجودة
، يف املرحلة الثاين اهلدفبينما متثل  للشركة. آليات احلوكمة الداخليةو املراجعة بني مستوى جودة عالقة وجود 

اخلارجية  راجعةامل جودةآليات احلوكمة الداخلية والطلب على  بنيهذه العالقة  كانت  إذا ما يف التحققاألوىل، من 
 .Oliver E اقرتحه الذي (substitution hypothesisاألثر اإلحاليل ) فرضية شكل من هي

Williamson  عندما اخلارجية املراجعة ودةجب التضحيةميكن  كان  إذا ما ويف املرحلة الثانية،، دراسةمث ، 1983يف 
 خمتلف بني عالقة وجودوقدمت نتائج الدراسة أدلة على . وكالةال صراعات ختفيضتتوىل آليات احلوكمة الداخلية 

 الشركة، حجم علىوأن هذه العالقة تتوقف  اخلارجية املراجعة ودةاملطلوب جل ستوىاملو  الداخلية احلوكمة آليات
احلوكمة كما قدمت نتائج الدراسة دليال على اإلحالل املوجود بني بعض آليات احلوكمة  وجودة املالية، املخاطر

على ما  تؤكدوهذه الدراسة تضاف إىل جمموعة الدراسات اليت ذكرانها آنفا واليت  .3وجودة املراجعة اخلارجية
ــ"املزيح احلوكمي". ــ  استقر مفهومه عندان ب

                                                             
1  Martijn Cremers K. J. and Vinay B. Nair, Governance Mechanisms and Equity Prices, The Journal of Finance, 
Vol. 60, N° 6, 2005, p.p. 2859-2894.  
2 Coles Jerilyn W. et al., An examination of the relationship of governance mechanisms to performance, Journal of 
Management, Vol.  27, 2001, p.p. 23–50. 
3 Yeoh Evelyn and Jubb Christine A., Governance and Audit Quality: Is there an Association?, Working paper, 
Department of Accounting, University of Melbourne, Australia, 2001, p.p. 01-21, article disponible sur : 
www.aaahq.org/audit/midyear/02mideyear/paper/yeoh&jubb.htm, consulté: le 14/05/2015.  

http://www.aaahq.org/audit/midyear/02mideyear/paper/yeoh&jubb.htm,%20consult%c3%a9:%20le%2014/05/2015.
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آليات احلوكمة  بني العالقة 2008يف  Divesh Sharmaو El’fred Booمن جهتها اختربت دراسة 
 والشركات الصناعية الشركات من لعينة التشريعالداخلية والرقابة اخلارجية اليت ميارسها كل من املراجع اخلارجي و 

كل من جملس اإلدارة   وحجم واستقالل املراجعة أتعاب بنيوجود عالقة ضعيفة  إىلوتشري نتائج الدراسة  .املالية
املراجعة اخلارجية   حمل -بصفة جزئية- قانونية ميكن أن حتلال الرقابة أن فكرةالنتيجة تتفق مع  هذه. وجلنة املراجعة

 اليت جيمع أعضاؤها بني أكثر من مهام واحدة فإن جملس اإلدارة وجلنة املراجعة ذلك، ومع. رقابية خارجية آليةك
 . 1يف السوق سمعتهمل محايةوهذا  قانونيةال الرقابة وجود يفمراجعة خارجية أكثر عمقا يف حاجة إىل 

 نظريةتوسيع حول  2009 وآخرون يف Andrew J. Wardدراسة  دراسة أخرى يف ذات اإلجتاه، هي
مشاكل  ملعاجلة (bundles of corporate governance mechanismsالشركات ) حوكمة آليات ةحزم

كعامل   الشركات أداء دورإبراز يف  ةدراسال يكمن هدف. الشركات وكمةحل "األجنلوسكسوين" النظام داخلة الوكال
خلصت الدراسة إىل أن و . الةالوكاحلوكمة الرقابية ملواجهة مشاكل  لياتاليت تتفاعل من خالهلا آ لكيفيةحمدد ل

تقرتح الدراسة يف حال و  احلزمة إىل جانب "محاية مصاحل املسامهني"."أداء الشركة" هو احملدد الرئيسي لتكوين هذه 
والرقابة  (institutional investors) األداء الضعيف، التكامل بني الرقابة اخلارجية اليت متارسها امللكية املؤسسية

 .2الداخلية اليت ميارسها جملس اإلدارة

منوذج حوكمة داخلية تطوير حول  ،2011وآخرون يف  Viral  V. Acharyaوأشارت نتائج دراسة 
وكمة احلبني آليات  *3احلوكمي" املزيج"أن ، إىل يهدف إىل احلد من إجراءات خدمة املصاحل الذاتية لإلدارة العليا

 يضمن فعالية أطول آفاقا للرئيس املدير العامستثمار و شجع زايدة اإليميكن أن الداخلية وآليات احلوكمة اخلارجية 
  .43بدون آليات احلوكمة الداخلية اخلارجية آليات احلوكمةابلقياس مع عمل 

يف تعزيز مفهوم التفاعل بني آليات  2012يف  Mohammad I Azimدراسة من جهتها سامهت 
التحقق من مدى التكامل )التباين املشرتك اإلجيايب( أو اإلحالل )التباين املشرتك السليب( احلوكمة. من خالل 

املوجود بني آليات الرقابة املختلفة )جملس اإلدارة، جلان جملس اإلدارة، املسامهون، املراجعة اخلارجية(، واليت أشارت 
وجود نتائج متسقة يف الدراسات السابقة اليت إىل وجود عالقة تكاملية وإحاللية بني آليات احلوكمة، وأن عدم 

                                                             
1 Boo El’fred and Divesh Sharma, Effect of regulatory oversight on the association between internal governance 
characteristics and audit fees, Accounting and Finance, Vol. 48, Issue 1, 2008, p.p. 51–71.  
2 Ward Andrew J. et al., Governance bundles, firm performance, and the substitutability and complementarity of 
governance mechanisms, Corporate Governance: An International Review, Vol. 17, Issue 5, 2009, p.p. 646–660. 

 .  هذا اللفظ للطالب3*
34Viral  V. Acharya et al., The Internal Governance of Firms , The Journal of Finance, Vol. 66, N° 3, 2011, p.p. 
689-720. 
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عدم اإلهتمام ابلتفاعل )عالقة تكاملية أو عالقة  إىل يعزى قدتناولت عالقة آليات حوكمة الشركات ابألداء 
 إحاللية( بني آليات احلوكمة املختلفة. 

على مرحلتني. متثلت املرحلة األوىل قبل األزمة  (SEM) ابستخدام منوذج املعادلة اهليكلية أجريت الدراسة
 عام يف شركة 475املالية واملرحلة الثانية بعد األزمة املالية العاملية. حيث مشلت عينة الدراسة يف املرحلة األوىل 

مدرجة يف سوق األوراق املالية األسرتالية  2006 عام يفشركة  463و 2005 عام يف شركة 472 ،2004
(ASX) ا كانت فرتة حرجة عرفت إهنيار شركات كبرية كما أهنا ألهن "2006-2004"الفرتة  الدراسة اختارت. و

التوجيهية للحوكمة اجليدة للشركات". نتائج الدراسة ابلنسبة شهدت تطبيق ما أصبح يعرف يف أسرتاليا بــ "املبادئ 
 : 1هلذه الفرتة كانت كاآليت

بني الدور الرقايب للمسامهني والدور الرقايب جمللس اإلدارة وهذا فيما خيص كل مؤشرات إحاليل أثر . 1
وهذا يعين أن (. PER, MBV, DYواملؤشرات اهلجينة ) (ROA, ROEقياس األداء: املؤشرات احملاسبية )

الدور الرقايب للمجلس اإلدارة ميكن أن حيل حمل الدور الرقايب للمسامهني والعكس. وهذه النتيجة تتفق مع نظرية 
 الوكالة اليت تؤهل جملس اإلدارة كآلية رقابية فعالة يف متابعة  التسيري واحلفاظ على مصاحل املسامهني.        

لس اإلدارة والدور الرقايب للمراجع اخلارجي وهذا ابلنسبة جملموع أثر تكاملي بني الدور الرقايب جمل. 2
وهذا يعين أن دور املراجع اخلارجي يكمل الدور الرقايب جمللس اإلدارة إذ يعترب دور املؤشرات املستعملة يف الدراسة. 

لقوائم املالية وجودة املراجع اخلارجي ذو قيمة مضافة يستعني هبا جملس اإلدارة من أجل ضمان عدالة ومصداقية ا
 Beasleyالتقارير املالية اخلتامية اليت أعدهتا اإلدارة. وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصل إليها كل من 

من أن جملس اإلدارة املستقل يسعى إىل  ،2012يف  Mohammad I Azim ، نقال عن 2001يف  Petroniو
 التعاقد مع مراجع خارجي ذو جودة عالية، متخصص يف نشاط الشركة من أجل ضمان رقابة ذات جودة علية. 

بني الدور الرقايب للمسامهني والدور الرقايب للمراجع اخلارجي وهذا ابلنسبة جملموع املؤشرات إحاليل أثر . 3
املستعملة يف الدراسة. والعلة يف ذلك أن املسامهني لديهم من الوسائل اليت متكنهم من احلصول على وظائف رقابية 

ارجي. وهذا يعين أن الدور الرقايب على دور املراجع اخل اعتماداداخل الشركة حبيث يصبح املسامهون أقل 
لدور الرقايب للمراجع اخلارجي، خاصة إذا كان املسامهون هم الذين يديرون الشركة. ل حمل اللمسامهني ميكن أن حي

 وهذا يتفق مع الدور الذي أشارت إليه نظرية الوكالة بشأن تقارب املصاحل.       

                                                             
1 Mohammad I Azim, Corporate governance mechanisms and their impact on company performance: A structural 
equation model analysis, Australian Journal of Management, August 2012, p.p. 1-25.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_equation_modeling
http://www.asx.com.au/
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، 2010-2009شركة األحسن خالل الفرتة  200 بياانت ابستخدامالنموذج  متانة اختبارمت  أخرى، مرة
 أن تبني (SEM)التحليل ابستخدام منوذج املعادلة اهليكلية  نتائج .(2009-2008)أي بعد األزمة املالية العاملية 

 أثر إحاليل وأثر تكاملي بني آليات احلوكمة املذكورة.  هناك

وكمة تكمل بعضها البعض أو حتل احل آلياتكانت   إذا"دراسته ابلقول  Mohammad I Azimوينهي 
حمل بعضها البعض، فإنه من غري املمكن أن تكون هناك عالقة واضحة بني آليات احلوكمة وأداء الشركات، إذا ما 

النتائج املتضاربة للدراسات السابقة يف  فسرت أن ميكن احلقيقةوهذه  البعض بعضها عن مستقلنظران إليها بشكل 
 ."هذا اجملال

أن اجلمع بني  كيفبدراسة   2013وآخرون يف  Roberto García-Castroقام نفس السياق  يف
إىل زايدة عالية  يؤديممارسات حوكمة الشركات على مستوى الشركة يف خمتلف األنظمة الوطنية حلوكمة الشركات 

ممارسات احلوكمة تؤدي إىل وجود جمموعة متعددة من إىل الدراسة وتوصلت . ROEممثال ابلــ لشركاتا أداءيف 
زايدة أداء الشركة كما تقدم الدراسة دليال على التكامل فضال عن التكافؤ بني ممارسات حوكمة الشركات من 

 .     1خالل منوذجي الدراسة

أو  (la complémentarité) التكاملتدعم وتؤكد على  نتائج هذه الدراساتإن ا أشران سلفا، فموك
ومن  .املوجود بني آليات احلوكمة ابعتبار هذه األخرية نظاما أو هيكال متكامال (la substituabilité) إلحاللا

إال مزيدا من يعطي ال عن ابقي اآلليات األخرى يف معزل واحدة اإلجتاه القائل أبن التعامل مع آلية  هنا فهي تعزز
، وهذا ما سنؤكده يف الفصل الثالث من هذه األحيان من رييف كثوحىت املضللة تضاربة املتسقة و املنتائج غري ال

  األطروحة عند استعراض بعض الدراسات التجريبية اليت اختربت عالقة آليات احلوكمة أبداء الشركات املدرجة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Roberto García-Castro et al., Bundles of Firm Corporate Governance Practices: A Fuzzy Set Analysis, Corporate 
Governance: An International Review, Vol. 21, N° 4, 2013, p.p. 390-407.  
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 خالصة الفصل

 أداء حتسنيابعتبارها نظاما أو هيكال متكامال إىل  تسعىوإمنا  ،ال تعترب حوكمة الشركات هدفا حبد ذاهتا
وحتقيق الفعالية بل والكفاءة يف استغالل املوارد املوضوعة حتت تصرف إدارة الشركات كوكيل عن  الشركات

ظل نظام حوكمة فعال، هذا أصحاب املصاحل وعلى رأسهم املسامهني الذين يبحثون عن عوائد إلستثماراهتم يف 
املستثمر حتتم علية البحث عن شركة أخرى توفر له القدر  فإن الرشادة اإلقتصادية اليت يتمتع هباالنظام إن غاب  

مستقبلية مقبولة، ولن يتحقق هذا إال ابملمارسة آنية أو اإلفصاح وتضمن له عوائد استثمارية الشفافية و الكايف من 
الفعلية والسليمة حلوكمة الشركات من خالل تفاعل آليات احلوكمة الداخلية واخلارجية بشكل يساعد الشركة 

 واألطراف ذات العالقة على حتقيق أهدافهم.

أثر دراسة تناولت اليت تجريبية الدراسات من الجمموعة من خالل استعراض وقد تقدم معنا يف هذا الفصل، 
ومن هنا جيب على الشركة يف ظل  ،بينهافيما كيف أن آليات احلوكمة تتفاعل   ،على أداء الشركةاملزيج  احلوكمي 

يضم جمموعة من اآلليات يساعدها على حتقيق األهداف  احوكمي هيكالسها فلنأن ختتار مرونة أنظمة احلوكمة 
 يف ظل بيئتها اإلقتصادية والقانونية واإلجتماعية.  املرجوة جلميع األطراف
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 متهيد

ن جلب اإلستثمار احمللي واألجنيب وزايدة تدفق رؤوس األموال إىل الشركات عرب األسواق املالية إمنا مير إ
ومنذ  ،بفرنسااليت يهمها شأن الشركة األطراف  دتعرب تعزيز ثقة املستثمر يف نظام حوكمة الشركات. وعم

أرابب العمل أنفسهم إبصدار ت اجلمعيات املهنية و إىل تعزيز هذه الثقة حيث ابدر  ،التسعينات من القرن املاضي
جمموعة قوانني مع مطلع القرن بسنه عززها املشرع الفرنسي و جمموعة تقارير حول املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات 

ومحاية مسامهة منه يف تعزيز ثقة املستثمر  قوانني األكثر اكتماال من بني قوانني دول اإلحتاد األورويب،احلايل، وهي 
 لشركة الفرنسية املدرجة يف األسواق املالية.استثماراته يف ا

ومبا أن نظام احلوكمة ال بد أن يكون نظاما متسقا تتفاعل من خالله مجيع مكوانته، عمل املشرع الفرنسي 
من أثر على جودة املراجعة القانونية كآلية حوكمية خارجية ذه اخلاصية تعزيز استقالل حمافظ احلساابت ملا هلعلى 

 فعالة يف تصويب خمرجات النظام احملاسيب مبا يتفق واملعاير الدولية ذات الصلة.

ما جاءت به  يف هذا الفصل إبراز أهم مسات املراجعة القانونية وحوكمة الشركات حسب طالبوسيحاول ال
ا وتسليط الضوء على واقع كل منهما يف الشركات املدرجة وذلك من موالقوانني الداعمة هل الفرنسية لوائح احلوكمة
  ، يتناول األول واقع املراجعة القانونية يف فرنسا بينما يتوىل الثاين تقدمي واقع احلوكمة يف فرنسا.  خالل مبحثني
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 اساملراجعة القانونية يف فرنومظاهر  عاملبحث األول: واق

املشرع يسعى  ،يف فرنسا، وكباقي الدول يف العامل القانون التجاري مهنة املراجعة القانونيةحيكم وينظم 
     .     الراهنة املستجدات اإلقتصاديةمبا يتفق و القانون التجاري حتيني إىل  ،إىل أخرىمن فرتة  ،الفرنسي

 مراجعة القانونية بفرنسا من خالل تقدمي اآليت: أهم السمات البارزة للوسنحاول أن نتعرض إىل 

  نبذة اترخيية -املراجعة القانونية يف فرنسا .1
 التأطري وإعداد املعايري املهنية -املراجعة القانونية يف فرنسا .2
 قوانني تنظم مهنة املراجعة القانونية يف فرنسا .3
 مظاهر جودة املراجعة القانونية يف فرنسا .4
 القانونية يف فرنسا سوق املراجعة .5

  نبذة اترخيية -املراجعة القانونية يف فرنسااملطلب األول: 

يف  *Baptiste Colbert-Jean 1احلديث للشركات التجارية بفرنسا مع قانون   القانوين التنظيمبدأ 
إال مبقتضى قانون الشركات  لعام راجعة حساابهتا سنواي لزم مبأن الشركات التجارية مل ت  ، على الرغم من 1673
يف فرنسا  (l’audit financier)الذي أسس ملهنة حمافظ الشركات. ومع ذلك، ظل نطاق املراجعة املالية  1867

للمراجعني اخلارجيني القيام بفحص معمق مل تكن الشركات تسمح من جهة، فحمدود للغاية.  1936وإىل غاية 
. هذا الوضع أدى ابملراجعني بادئ توجيهية مهنية مقبولة عمومالدفاترها التجارية ومن جهة أخرى مل تكن هناك م

الذي كان  1935أوت  8يف يعي ر خاصة بعد صدور مرسوم تش 1936إىل تنظيم أنفسهم يف جمموعة وطنية يف 
وجمموعة أخرى من الضوابط أييت على رأسها عدم اجلمع بني مهنة حمافظ  21وراء ظهور قواعد السلوك املهين

احلساابت وعضوية جملس إدارة الشركة حمل املراجعة واحرتام السر املهين. إال أن اإلصالح األكثر أمهية لدور حمافظ 
الذي عزز، السيما، من استقالل  **61963ويلية من عام ج 24احلساابت بدأ مع صدور القانون املؤرخ يف 

 .املراجع اخلارجي

                                                             
 1675الصادر يف  " Le Parfait Négociant"اإلقتصادي واملايل الفرنسي صاحب كتاب   Jacques Savary" نسبة إىل صاحبه Savary" قانونهو 1*

 والذي حضي ابلرتمجة إىل عدة لغات.
12Loyer pierre, Op. Cit, p. 19. 
**3Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF du 26 juillet 1966 page 6402. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Savary_(financier)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692245&categorieLien=id
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ومن  *19691أوت  12 تعزيز استقالل املراجع اخلارجي وكفاءته من خالل نص املرسوم املؤرخ يف كما مت
قبل أن تتطرق إليه التعليمة الثامنة  **19842مارس  1خالل التعديالت اليت طرأت على القانون املؤرخ يف 

األشخاص املكلفني ابملراجعة القانونية  ابعتماداملتعلقة  1984أفريل  10املؤرخة يف  CEE/84/253رقم  األوروبية
 للواثئق احملاسبية.

جويلية  24. إال أن قانون الشركات املؤرخ يف 1863إىل عام "حمافظ" للمرة األوىل لفظة ويعود ظهور هذا، 
 le)هو الذي أسس، يف ظل الثورة الصناعية املتنامية، ملا أصبح يعرف بـمحافظ الشركات  1867عام 

commissaire de sociétés)، مت توسيع الصالحيات املمنوحة  ،للشركات املالية للفضائح ونتيجة ،تدرجيياو
من أجل تدعيم  املالية األسواق تنظيم امللحة إىلالعاملية الثانية، أاثرت احلاجة  احلرب حملافظ احلساابت. وبعد

إصالحات هامة للمهنة، منها إدراج مهنة حمافظ احلساابت يف القانون التجاري الفرنسي املؤرخ  اإلقتصادي التوسع
 .1966 يوليو 24يف 

 التأطري وإعداد املعايري املهنية  -يف فرنسا املراجعة القانونية: ثايناملطلب ال

 الفرع األول: أتطري املراجعة القانونية يف فرنسا 

 يتوىل أتطري املراجعة القانونية بفرنسا هيئات وطنية وأخرى دولية.  

 أوال: اهليئات الوطنية

 ختضع املراجعة القانونية لتأطري اهليئات الوطنية التالية:  

  حملافظي احلساابت ةالوطنيالشركة  .1
  الوطنية حملافظي احلساابت الشركة نشأة .1.1

 27املعدل يف  1969 وتأ 12املؤرخ يف  رسوماملالوطنية حملافظي احلساابت إىل اتريخ  الشركةيعود ميالد 
 احلساابت افظيحمل الوطنية الشركة نشاءإلوالذي أسس  2007وت أ يف التجاري القانون يف املدونو  2005ماي 

(CNCC)3***  والدفاع تهامراقبضمان املمارسة اجليدة للمهنة، هتدف إىل و  العدل حتت وصاية وزارة وضعتاليت 
                                                             

*1Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des 
commissaires aux comptes, JORF du 29 août 1969 page 8668. 
**2Loi N° 84-148 du 1 mars relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, JORF du 
2 mars, page 751.   
***3Une création relativement récente pour une fonction plus que centenaire! 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000499863&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000499863&categorieLien=id
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 اجمللس قبل من عامني ملدة الشركة الوطنية حملافظي احلساابت رئيس ينتخب .أعضائها واستقالل شرف عن
 .الوطين

  1حملافظي احلساابت الوطين اجمللس .2.1

 ةنعاصال هليئةاوهو ، احلساابتحملافظي  الوطنية إدارة الشركة (le conseil national) يتوىل اجمللس الوطين
 مصاحلرقية وت ميدعت مهمة (le bureau national)اجمللس الوطين مع املكتب الوطين  توىلي. الشركة يف لقرارل

 أربع ملدة ينتخبون ،اجلهويةالشركات مفوضني من قبل  افظ حساابت،حم 91 من الوطين اجمللس يتكون. املهنة
 كما يتوىل اجمللس الوطين القيام ابملهام التالية:  .سنتني كل  أعضائه نصف جتديد ويتم سنوات،

 قصد املوافقة واملصادقة عليها؛ (NEP)هنية املمارسة املمعايري إعداد  -
حافظ وزير العدل و بطلب من اليت ختص مهنة املراجعة،  ،القوانني واملراسيم اريعيف مشبداء الرأي إ -

 األختام؛
 ؛العامة إىل السلطات احلساابتافظ همة حممبو للمراجعة  تنظيم املهينتعلقة ابلاملقرتحات امل ميتقد -
 ؛لفائدة حمافظي احلساابت وإعادة الرسكلةبرامج التكوين حمتوى اقرتاح  -
احلساابت افظي تفاق مع اجمللس األعلى حملإلابحمافظي احلساابت القيام بعمليات الرقابة على نشاط  -

(H3C) .الذي حيدد املبادئ التوجيهية ويشرف على تنفيذها 

من قبل رئيسه   ميكن أن يستدعى لإلجتماعو  كل سداسييف   األقل على واحدة مرة الوطين اجمللس جيتمع
 .حافظ األختاموزير العدل و  من طلب على بناءيستدعى أيضا  أنكما ميكن   ذلكإىل دعت الضرورة كلما 

 الوطين  املكتب .3.1

ويتكون من عشرة  ينتخب داخل اجمللس الوطين. الشركة الوطنية حملافظي احلساابتيف  التنفيذي اجلهاز هو
  .أعضاء آخرين( 6أعضاء )رئيس الشركة الوطنية، ثالثة نواب الرئيس و

 

 

                                                             
1  Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, le conseil national, disponible sur 
https://www.cncc.fr/conseil-national.html, consulté le 05/01/2016. 

https://www.cncc.fr/conseil-national.html
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 : 1، وبتفويض من اجمللس الوطين، القيام ابملهام التالية(le bureau national) يتوىل املكتب الوطين

  ؛الدفاع عن املصاحل املعنوية واملادية للمهنةفيما خيص السيما ، هويةاجملالس اجلنسيق عمل ت -
 ا املتابعة الضرورية؛منحهو هوية مقرتحات اجملالس اجل دراسة -
 ؛النزاعات املهنيةتسوية  -
 ؛الوطين اجمللس مداوالتحتضري  -
 ؛وحافظ األختام معايري املمارسة املهنية إىل وزير العدل مشاريعتقدمي  -
ملعلومات املتعلقة بتسجيل اليت تزوده اب اجلهوية حتت تصرف اجمللس األعلى الشركات ملفاتوضع  -

 حمافظي احلساابت وممارساهتم.

  2اجلهوية شركاتلا .4.1

 الوطنية،الشركة مع لتناوب واب. متثل املهنة على املستوى احملليجهوية وهي  شركة 33اجمللس الوطين  يضم
 البيئة القانونية، السياسية واإلقتصادية اجلهوية. مع اومنتظم امباشر  اتصاال (CRCC)اجلهوية  الشركاتتباشر 

 املبني النحو على ستئنافاإل حمكمة وضعتها اليتسجلني على القائمة املساابت احلجهوية حمافظي  شركةتضم كل 
يديرها . ابلشخصية اإلعتباريةجلهوية حملافظي احلساابت الشركات اتتمتع و  .تسجيلاجلهوية لل لجنةال قرارات يف

ابملهام القيام اجلهوية الشركة تتوىل  جملس جهوي منتخب يتوىل بدوره تعيني مكتب جهوي ورئيس املنظمة اجلهوية.
 التالية:

  ؛مصاحلهم عن والدفاع أعضائهامرافقة  -
  ؛املهام املوكلة إليهم أداء على مساعدهتم -
  ؛حمافظي احلساابت نشاطعلى  بةارقال يف املشاركة -
  ؛عضائهاأل اإللزامي كوينتال متابعةالسهر على  -
  ؛حمللينياألعوان والشركاء ا مع التواصليف  ادور ؤدي ت -
 .يةاجلامعاملنتدايت  يف واملشاركة منتظمة كوينيةت دورات تنظيم خالل من الشبابلدى  هنةامل تعزيز -

يف تكوين البا اجلهوية غ الشركاتاجلهوية، تتدخل مع السلطات العالقات يف سياق و  من جهة أخرى،
 .القضائية وضباط الشرط القضاة 

                                                             
1 Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, le bureau national, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/bureau-national.html, consulté le 05/01/2016. 
2 Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, les compagnies régionales, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/crcc.html , consulté le 05/01/2016.  

https://www.cncc.fr/bureau-national.html
https://www.cncc.fr/crcc.html
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  1األسواق املالية قسم .5.1

تراجع، أو ترغب يف  ضم مكاتب املراجعة اليتي قسمحملافظي احلساابت،  الوطنية الشركة داخلوجد ي
 (mandats) خصوصيات توكيالت القسم جلعايمن جهة أخرى، . مراجعة، الشركات املدرجة يف سوق مايل منظم

من  جلمهورعلى ا رضتع   أو منظم سوق يف للتداولا هأدرجت أسهم اليت الشركاتحمافظي احلساابت لدى 
 .*Alternext2خالل 

 سمىي ، وكان2003 لسنة املايل نااألم قانونأيده و  2001 عام يف (DMF) األسواق املالية قسم أنشئ
من خالل  يسهم هيكل هوو  ،(DAPE)اإلكتتاب العام أو اللجوء العلين لإلدخار بقسم  2009إىل غاية 
 وسلطات ، األسواق املاليةنياملستثمر القانونيني لدى الشركات،  املراجعني ومهمة دورحتسني وترقية  يفأنشطته 

مثل أجور املديرين،  الساعة ويشارك يف إثراء مواضيع ،للمهنة الفنية القضااي من العديد علىيعمل و ، املايل السوق
وهذا بوسائل ويف مكاتب الشركة الوطنية  املستدامة ابلتنمية الصلة ذات املعلومات من الشفافية املالية والتحقق

 حملافظي احلساابت. 

  32الدويل للمراجعة واحملاسبة الوفد .6.1

حسن على الصعيد الدويل أحرصا منهما على رفع كفاءة مهنة املراجعة واحملاسبة ومن أجل متثيل فرنسا 
ملرصد اخلرباء احملاسبني  األعلى واجمللس (CNCC)احلساابت  حملافظي الوطنية الشركةقام كل من  متثيل،

(CSOEC) للمراجعة  الدويل الوفد: ، إنه2005 يف الدولية مشاريعهما وتطوير إلدارة مشرتك إبنشاء هيكل
 .2009 عام الوفد الدويل يف عمل قواعد قامت املنظمتان مبراجعة. (DIPAC)واحملاسبة 

                                                             
1  Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, le département des marchés financiers, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/dmf.html, consulté le 05/01/2016. 

من قبل  2011يف بلجيكا و  -بروكسل  Euronextمن قبل 2006يف ) ابريس  Euronextمن قبل  2005ماي  17أنشئت يف لتداول ل هيئةهي  Alternextـــال2*
Euronext الــــ. "اليورو"للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة موجهة ( برتغال -هولندا ولشبونة -أمسرتدامAlternext سوقا منظمة ليست (marché 

réglementé ) املادةومبقتض  اإلستثمار يفعلى النحو احملدد يف التوجيه األورويب بشأن اخلدمات L. 421-1  .ـــالمن قانون النقد واملايلAlternext للتفاوض  نظام
من قانون   L. 424-1 املادةيف  املقصودعلى النحو   (Système Multilatéral de Négociation Organisé, SMNO)منظم متعدد األطراف 

 بديل لتقدمي  Alternextـــال إنشاء مت .(Autorité des Marchés Financiers, AMF)يئة األسواق املالية العام هلالنظام من  1-524واملادة   النقد واملايل
 األسواق إىل للوصول للشركات متزايد حنو على ومكلفا صعبا أصبح وقت يف اليورو منطقة يف املال رأس زايدة يف الراغبة واملتوسطة الصغرية ( املؤسساتcotationتسعري أسهم )

ضرورة أخرى كانت وراء  ،"Euronext Paris SAابريس حاليا والذي تشرف على إدارته الشركة املغفلة " Euronextالقدمي الذي حتول إىل  Eurolist  مثل املنظمة
جيب  Alternextـــال املؤهلة للدخول إىل الشركات. (capital-investissementاإلستثمار )-رأس املال و منظم سوق بني وصل حلقة توفري هو Euronextإنشاء الـــ
العام الذي يتوفر للشركات اليت متتلك رمسلة بورصية عائمة ال تقل  اإلكتتاب بدون أو مع السوق دخول للشركات ميكن ،2010 عام سنتني من النشاط. منذتكون أهنت  عليها أن

 le code monétaire et) النقد واملايل قانون من L.411-2 طرح األسهم والسندات إىل نص املادة مفهوم وخيضع. AMFمليون أورو وبعد أخذ أتشرية الـــ 2.5عن 
financier). 

23Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, la délégation internationale pour l'audit et la comptabilité, 
disponible sur: https://www.cncc.fr/dipac.html, consulté le 05/01/2016.  
 

https://www.cncc.fr/dmf.html
https://www.cncc.fr/dipac.html
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فهي تظهر الدولية. رهاانت لاليت متنحها املهنة الفرنسية لمهية األإىل الوفد الدويل للمراجعة واحملاسبة رمز ي
وابلتايل، فهي تسمح للهيئات الفرنسية  .املهنية هالمهنة الفرنسية ومعاهدمركزي لمحاور كاملراسلني األجانب  أمام 

ــ:  بــ

 الدولية؛ اللجان يف فرنسا متثيلمن أجل بطريقة فعالة و  التنسيق -
 عليها؛يتم اإلتفاق مشاورات  أو أجوبة مشرتكة إنتاج -
 .الدولية اجتاه املنظمات الفرنسية للمهنة موحد تعبري صياغة -

 املؤسستني يف الوطنية املكاتب تعينهم أعضاء (6)مكونة من ستة  تنفيذية جلنة على عتمد تنظيمهاي  
(CNCC) و(CSOEC) لوفد الدويل للمراجعة ا يرتأس. لوفد الدويل للمراجعة واحملاسبةلـ عام وعلى مندوب

وفد الدويل ال توىلي .(CSOEC)و (CNCC)رئيسي كل من  عن اثنني ، بصفة مشرتكة، ممثلنيواحملاسبة
 على وجه التحديد :   للمراجعة واحملاسبة

 ؛ذات الصلة الدولية واإلطالع على القضااياملهنة جهاز ملتابعة أخبار  إقامة -
  اليت تقوم هبا على املستوى الدويل؛ أعماهلا يف املهنة دعم -
 .ذات اإلهتمام مبهنة املراجعة واحملاسبة الدوليني املراسلني من واسعة شبكة إنشاء -

 على جتمعها اليت املعلومات ونشر نقل ضمان يف رائدا دورا وفد الدويل للمراجعة واحملاسبةالكما يؤدي 
اخلاصة  الثنائية اإلجتماعات يف أيضا وفد الدويل للمراجعة واحملاسبةال و يشارك .خراجها أو فرنسا يف سواء املهنة،

 (IRE)حساابت الشركات  مراجعي ومعهد (CNCC) بني دوري جتمع بشكل اليت تلك مثل ابملهنة،
 لبلجيكا. 

 يف، السيما، وهو موجود (IFAC) للمحاسبني الدويل حتاداإل مع وفد الدويل للمراجعة واحملاسبةاليعمل 
عالقة مع فيدرالية اخلرباء احملاسبني للوفد كما   .(ISA)الدولية للمراجعة  املعايري صياغة عن املسؤول اجمللس

 .املراجعنيتكوين  أو املهنية مثل تناغم املؤهالت األمهية األوروبية ذات القضااي يف تتدخل اليت (FEE) األوروبيني

  1اللجان .7.1

يف حتضري مداوالت اجمللس الوطين. يتم انتخاب رؤساء اللجان من  هجلنة تساعد 22يضم اجمللس الوطين 
جتمع اللجان أكثر من كل سنتني. بعد  قبل اجمللس الوطين ملدة سنتني. كما يتم جتديد اللجان وجمموعات العمل 

                                                             
1  Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, les commissions du conseil national, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/commissions.html, consulté le 05/01/2016.  

https://www.cncc.fr/commissions.html
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رؤيتها حول املواضيع ذات العالقة ابلبيئات التقنية، اإلقتصادية  تقرتح اللجان حساابت(. افظ)حم مهين 700
    .  *1(éléments de doctrine) املهنةذهب خبصوص العناصر ذات العالقة مب مقرتحات تقدمكما   والسياسية

 افظي احلساابتحملاجمللس األعلى  .2

 1املؤرخ يف  2003-706رقم  (LSF)ن املايل ااألم قانونقتضى احلساابت مب حملافظيأنشئ اجمللس األعلى 
اجمللس املذكور. أنشئ مبوجبها واليت يف القانون التجاري الفرنسي  L821-1مادة للسس الذي أ  2003أوت 

هي منظمة مهنية و ،(Garde des Sceaux)ضع اجمللس األعلى حتت إشراف وزير العدل وحافظ األختام و  
 . 21من القانون التجاري الفرنسي  821L-6 نص املادةتتمتع ابلشخصية املعنوية مت حتديد مهامها يف 

، هو من يتوىل املراقبة اخلارجية للمهنة (H3C)اجمللس األعلى حملافظي احلساابت إنشائه، أصبح ومنذ 
ـــمبساعدة  ينظم برامج حمافظي احلساابت،  واستقاللألخالقيات املهنة  متثاليسهر على ضمان اإل، CNCCال

 املهنية ، حيدد ويعزز املمارساتCNCCالــضعها تاليت إبداء الرأي حول معايري املمارسة املهنية التفتيش الدورية، 
ة ر الفصل بني املراجعي، وتقدحمافظي احلساابت اجلدد ، مع اللجان اإلقليمية، تسجيلتوىلاجليدة. كما أنه ي

كون ميكن أن ياليت املراجعني ، فضال عن اخلدمات اليت تقدمها شبكة مهام  اإلستشارةلحساابت و القانونية ل
 .32املراجع اتبعا هلا

 هو جزء (H3C)اجمللس األعلى حملافظي احلساابت فإن  ،على املستوى األورويبأما و هذا على املستوى الوطين، 
 .200543 يفاليت أتسست  (EGAOB) حمافظي احلساابت يئات رقابةهلمن اجملموعة األوروبية 

 54مهام اجمللس األعلى حملافظي احلساابت .1.2

القيام ابملهام من القانون التجاري، L.821-1 مبقتضى املادةاحلساابت اجمللس األعلى حملافظي يتوىل 
   :التالية

  ؛احلساابتافظي حملالوطنية الشركة املهنة مبساعدة ضمان مراقبة  -
 .احلساابت راجعيمتثال ألخالقيات املهنة واستقاللية مضمان اإل -

                                                             
 https://www.cncc.fr/commissions.html زايرة املوقعمبكن  اإلطالع على دور اللجانملزيد من 1*

12Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, présentation du h3c, disponible sur: 
http://h3c.org/presentation.htm, consulté le 08/01/2016. 
23Geneviève Causse et al., L'audit de l'audit : un état des lieux des pratiques françaises, africaines et canadiennes, 
2010, p.p. 7-8, article disponible sur:  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460924, consulté le 09/01/2016. 
34 Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, Loc. Cit.  
45 Idem. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L821-6
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L821-6
https://www.cncc.fr/commissions.html
http://h3c.org/presentation.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460924
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 :مبا يلي -صاوجه خب -القياماحلساابت  افظياجمللس األعلى حمليتوىل هذه املهمة، من أجل إجناز و 

 ؛اجليدة للمهنة اتاملمارس وترقية تعزيز -
راجعي احلساابت ملالوطنية  الشركةاليت وضعتها  املمارسة املهنية وأخالقيات املهنة معايريحول إبداء الرأي  -

 ؛حافظ األختاموزير العدل و قبل قبل املوافقة عليها من 
 ؛L.822-2ملادة ايف تسجيل املراجعني وهذا وفق اإلجراءات املذكورة  ضمان -
 وفقا حيز التنفيذ، ،H3Cالــ ، أيضعهاياليت  الدورية التفتيش لعمليات يةواملبادئ التوجيه اإلطار حتديد -

 افظيالوطنية حمل لشركةتها لممارس تفويض طريق عن أو مباشرة إما ،L. 821-7 للفقرة )ب( من املادة
 على ،اجلهوية والشركات الوطنية الشركةيتم تنفيذها من قبل  اليت أو ،اجلهوية شركاتلل وأ احلساابت

 ؛L. 821-9 املادة يف عليه املنصوص النحو
وإصدار  L. 821-7 )ب( و )ج( من املادةالفقرتني مراقبة عمليات التفتيش املنصوص عليها يف  -

 ؛يف إطار ممارسة عمليات التفتيش  واملتابعة املذكورةالتوصيات 

الفقرة )ج( من و  L. 821-7 املادةلرقابة وفق الفقرة )ب( املنصوص عليها يف ل السليم التنفيذ ضمان -
 .بناء على طلبهنفس املادة إذا  نفذت الرقابة 

، السيما من القانون التجاري الفرنسي .L. 821-5-1وفق املادة  ،التعاون األورويبكما يضمن اجمللس 
التعاون و ، (EGAOB)اجملموعة األوروبية هليئات رقابة التدقيق و  (EAIG)اجملموعة األوروبية لتفتيش التدقيق مع 

 جملس ،(IAASB)جملس معايري املراجعة والضمان الدولية السيما مع  ،.L. 821-5-2وفق املادة  الدويل،
 جملس الشركة و (IFIAR) املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق املستقلني ،(IESBA) للمحاسبني الدولية األخالقية املعايري
فيما خيص القضااي ذات اإلهتمام املشرتك املتعلقة مبهنة املراجعة القانونية  (PCAOB) احملاسبية للرقابة العامة

 .   1لى مهنة املراجعةومنها أنظمة الدولة للرقابة واإلشراف ع

 

 

 

                                                             
1 Haut Conseil du commissariat aux comptes  (H3C), Rapport Annuel, 2014, p. 6, disponible sur: 
http://www.h3c.org/textes/Rapport_annuel_2014.pdf, consulté le 10/01/2016. 

http://www.eaigweb.org/home.php
http://ec.europa.eu/finance/auditing/egaob/index_en.htm
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iaasb
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iesba
https://www.ifiar.org/
http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
http://www.h3c.org/textes/Rapport_annuel_2014.pdf
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 1اجمللس األعلى حملافظي احلساابتهيكل  .2.2

من انثين عشر  ،من القانون التجاري  L 821-3، حبسب املادةاألعلى حملافظي احلساابت جملس تكوني
 :عضوا( 12)

 القضائية والسلطة (cour des comptes)جملس احملاسبة ، نقضال حمكمة :من قضاة (3) ثالثة -
(l’ordre judiciaire)  ؛النقض حمكمةمن  قاضي الرئيس هوو  

 أستاذ قتصاد،اإل وزارة عن ممثل عنه، ينوب من أو (AMF) املالية األسواق هيئة إدارة جملس رئيس -
 أو املالية؛ ية، اإلقتصاديةالقانوناملسائل  يف متخصص جامعي

 كتتاابتاإل  يف خربة الديهمن منهم ااثن: واملالية قتصاديةاإل املسائل يف مؤهلني ياتشخص (3) ثالثة -
  ؛واجلمعيات واملتوسطة الصغريةاملؤسسات  الوواحد لديه خربة يف جم العامة،

 الكياانت أو األشخاص حساابت مراجعة يف اخلربة ذوي من منهم اثنان ،افظي حساابتحم (3) ةثالث -
 .املدرجة يف األسواق املالية

 (3) سنوات، ويتم جتديد نصف اجمللس كل ثالث (6)ست انتخاب أعضاء اجمللس األعلى مبرسوم ملدة  يتم
 سنوات.

 اهليئات الدوليةاثنيا: 

  2لفيدرالية األوروبية للخرباء احملاسبنيا .1

وهي  .املؤسسات واملنظمات الدولية األخرى ،حتاد األورويباإلصوت مهنة احملاسبة األوروبية جتاه هي 
ها دولة أوروبية، مبا في 36من  راجعنيحماسبني وممعهد  47ثل ومت ربوكسلبمقرها يوجد منظمة دولية غري رحبية 

عضوية أكثر  (FEE)األوروبية للخرباء احملاسبني  الفيدراليةلدى  .حتاد األورويبيف اإل األعضاء (28)مجيع الدول 
مهين حيرتف احملاسبة واملراجعة لدى مكاتب وهيئات خمتلفة تساهم كلها يف جعل اإلقتصاد  800.000من 

ـــ تشمل أهداف األورويب ذي شفافية وكفاءة مستدامتني.  : FEEال

 ؛مهنةاملالئمة للاملهنية والتنظيمية العامة السياسات تطوير وضع و املسامهة يف  -
 ؛يف الوقت املناسبفيها لهيئات األعضاء لعلومات املسيولة ضمان  -

                                                             
1 Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, présentation du h3c, Loc. Cit. 
2 Fédération des Experts Comptables Européens, présentation de la FEE, disponible sur: 
http://www.fee.be/about-fee.html, consulté le : 09/01/2016.  

http://www.fee.be/glossary/35-eu.html
http://www.fee.be/about-fee.html
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 ؛التعاون بني اهليئات األعضاء فيها زيتعز  -
 .األورويبعلى املستوى متثيل مهنة احملاسبة  -

 .(IFAC) للمحاسبنيحتاد الدويل لإلمنظمة إقليمية كذلك   يه FEEالـــ

  اإلحتاد الدويل للمحاسبني .2

ملهنة احملاسبة مكرسة خلدمة املصلحة العامة من  دوليةهو منظمة  (IFAC) حتاد الدويل للمحاسبنيإلا
 وعض 175كثر من عضوية أIFAC ـــضم الي .دولية قوية اقتصادايتواملسامهة يف تنمية  خالل تعزيز املهنة

وعند  .1لدى هيئات ومؤسسات وطنية ودوليةحماسب  2840000ميثلون ما يقرب من  دولة، 130 منيك وشر 
يف مدينة "ميونيخ" األملانية مبناسبة املؤمتر العاملي احلادي عشر للمحاسبة مل يكن  1977أكتوبر عام  7أتسيسه يف 

 . 2دولة يف العامل 51ميثلون  امؤسس اعضو  63يضم إال 

 :3خدمة املصلحة العامة من خالل القيام مبا يليإىل يسعى اإلحتاد الدويل للمحاسبني و 

 ؛عالية اجلودةوتوجيهات املسامهة يف وضع معايري  -
 ؛عالية اجلودةالوالتوجيهات  عايرياملاعتماد وتنفيذ  هيلتس -
وممارسات ذات جودة عالية من قبل مكاتب حماسبة ة مهنية قوية و ياملسامهة يف تطوير منظمات حماسب -

 .احملاسبني املهنيني يف مجيع أحناء العامل مهنة رقيةاسبني مهنيني، وتحم

  4لمراجعةالفرنسية لعايري املالفرع الثاين: 

 املراجعهبا هي جمموعة من القواعد اليت جيب أن يلتزم و (NEP) *5املهنيةاملمارسة ملعايري ابتسمى أيضا 
معايري إعداد وتسمى  املراجعة إعداد تقاريرمنها بفن األول زء اجلختتص هذه املعايري يف . مهامهأداء  عند القانوين
معايري تسمى املراجعة و تنفيذ إجراءات بالثاين منها  زءاجلختتص يف و  (les normes de rapport) التقارير
 les) أخالقيات املهنةسلوك و اجلزء الثالث منها معايري ضم بينما ي، (les normes de travailامليداين ) العمل

                                                             
1 International Federation of Accountants, presentation of IFAC, disponible sur: http://www.ifac.org/about-ifac? 

Consulté le 10/01/2016 
2 International Federation of Accountants, history of IFAC, disponible sur: http://www.ifac.org/about-
ifac/organization-overview/history, consulté le 10/01/2016.  
3 International Federation of Accountants, organization and overview of IFAC, disponible sur: 
http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview? Consulté le: 10/01/2016. 
4 Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, les normes d’exercice professionnelles, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/la-reglementation.html, consulté le 12/01/2016.  

  .09/01/2014معيار يف  48( إىل NEPعدد معايري املمارسة املهنية )وصل 5*

http://www.fee.be/component/seoglossary/4-profession/135-ifac.html
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/about-ifac
http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history
http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history
http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview
https://www.cncc.fr/la-reglementation.html
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normes de déontologie  .) ن املايل اأوكل قانون األمو(LSF)  الشركة الوطنية إىل إعداد هذه املعايري
اجمللس األعلى  أخذ رأيبعد  *1للموافقة عليهاحافظ األختام وزير العدل و رسلها إىل تاليت حملافظي احلساابت 
مل تكن متثل سوى قواعد  ،وخالل فرتة طويلة ،جتدر اإلشارة إىل أن هذه املعايري. (H3C)حملافظي احلساابت 

العام  وهذا الطابع  (arrêté ministériel)وزاري القرار الإىل مستوى  LSFبسيطة خاصة مث انتقلت مبوجب الـــ
(le caractère public) للغري ويضفي الطابع املؤسسي على الدور املنوط ابلشركة ملزمة منها معايري  جعل

 . حملافظي احلساابت الوطنية
 :املمارسة املهنية إىل هتدف معايري

    منهجية عمل مراجع احلساابت؛ تعريف -
 عمل مراجع احلساابت.  تنظيمو  -

جملس عن الصادرة  (ISA) بشكل عام مع معايري املراجعة الدوليةمعايري املمارسة املهنية الفرنسية تتفق 
هذا يعود و  .(IFAC) للمحاسبني الدويل اجلهاز التنفيذي لإلحتاد( IASSB)معايري الضمان واملراجعة الدولية 

ــــ لتزام الذي قطعتهاإلبفضل ، 1995متثال إىل عام اإل ملعايري الدولية لعمل ابواملتمثل يف اعلى نفسها  CNCCال
أن دل على ي. وهذا 1991يف عام  IFACالتابعة للـــ (IAPC)الدولية املراجعة ممارسات املعتمدة من قبل جلنة 

نفس املراجعة يف دولة  عمل املراجعة الذي يتم على الرتاب الفرنسي ال خيتلف يف جوهره عن العمل الذي تتطلبه
فإن اخلصوصيات احملتملة للمراجعة يف فرنسا ال تنتج عن . وبعبارة أخرى، أخرى تعتمد معايري املراجعة الدولية

حمافظ  مهنةاليت تنظم  القانونيةواإلجراءات األحكام إهنا تنتج عن  ،مهمة املراجعةحتقيق اإلختالفات يف كيفيات 
 . 21احلساابت

وقبل إبداء  H3Cفإن الــ ،CNCCالــ تضعها اليت املهنية ابملعايري يتعلق فيما إىل أنه اإلشارةهذا، وجتدر 
البنوك واملؤسسات املالية يف األمور اليت تدخل  وجلنة ،**3(AMF)أن يستشري هيئة األسواق املالية  أوال جيب رأيه،

 حافظ األختام.قابال للنقض من قبل وزير العدل و  H3Cومع هذا، يبقى رأي الــ. منها يف اختصاص كل

                                                             
  وعلى معايري املمارسة املهنية بقرار من وزير العدل.( état’le conseil dجملس الدولة )مبوجب قرار من قانون األخالقيات املصادقة على  تتم1*

1 Piot Charles et Schatt Alain, La réglementation de l’audit est-elle dans l’intérêt public : quelques enseignements 
du modèle français, 2010, p. 5, article disponible sur: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00534758, consulté 
le: 12/01/2016.  

املدخرات املستثمرة يف  :ضمان محايةبمكلفة . ايلامل ستقاللاإلعتبارية و اإل، تتمتع بشخصية 2003( هي هيئة عامة مستقلة فرنسية أنشئت عام AMF) هيئة األسواق املالية3**
مبوجب  (AMF)الـــألورويب والدويل. أنشئت الصعيدين على  املالية للمستثمرين، وحسن سري العمل يف أسواق األدوات املالية. تساعد يف تنظيم األسواق ةعلومامل ،األدوات املالية

 ,Conseil des Marchés Financiersجملس األسواق املالية )كل من ، بعد دمج  ن املايلايتعلق بقانون األم 2003أوت  1يف املؤرخ  706-2003قانون رقم ال
CMF) ( الذي يتبع جلنة عمليات البورصةCommission des Opérations de Bourse, COB )( واجمللس التأدييب لإلدارة املاليةConseil de 

Discipline de la Gestion Financière, CDGF   .) 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00534758
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 املؤسسة صفة (LSF)املايل  ان، اهليئة اليت منحها قانون األمCNCCمن قبل الــ املهنية املعايري تصاغ
جتري مطابقة معايري املراجعة  CNCCفإن الــ ،(IFAC)للمحاسبني  الدويل اإلحتاديف  عضو وبصفتها. العامة

ملوافقة وزير العدل وحافظ يف األخري اليت ختضع  (NEP)مع معايري املمارسة املهنية الفرنسية  (ISA)الدولية 
 .  1األختام قبل دخوهلا حيز التنفيذ

 قوانني تنظم مهنة املراجعة القانونية يف فرنسااملطلب الثالث: 

   أمهها:جمموعة قوانني، على مهنة املراجعة القانونية يف فرنسا وتنظيم طري اهليئات الوطنية من أجل أتتعتمد 

  2القانون التجاريأوال: 

 والذي مت مبوجبه إصالح ،1966 يوليو 24 يف الصادر (le code de commerce)اجلاري  ميثل القانون
ملهنة حمافظ احلساابت املعروفة حقيقية  بداية ،(التجاري الفرنسي ابلقانون املقننة حاليا) الشركات التجارية قانون

هو الذي نظم فعليا مهنة حمافظ احلساابت  *19693أوت  12املؤرخ يف  69-810رقم  فاملرسوم اليوم. ومع ذلك،
 .الفرنسي التجاري القانونمن  L. 823-16إىل  L. 823-9من املواد  هواليت بينت مهام

 املايل  انقانون األماثنيا:

اليت نشأت  املال أسواق يف ثقةال أزمةعلى  فرنسي ردك  2003يف  (LSF) **4املايل اناألم قانون صدر
 اإلشرافية السلطات صالحيات تعزيز جانبإىل  ،اليت هزت العامل املايل يف مطلع القرن احلايل الفضائحبسبب 

  .للمستثمرين محايةأحسن  لتحقيق حماولة يف (AMF) املالية ألسواقا يئةه نشاءإب

ــــ يهدفو  افظي حمل األعلى اجمللس إنشاءالسيما من خالل  القانونية،املراجعة  أداء تطوير إىل أيضا LSFال
ولعل من أبرز األهداف اليت جاء هبا  ،املراجعة القانونية مهنةوالذي يضطلع مبهمة مراقبة  (H3C) احلساابت
اليت  املعلوماتجودة و  كمية  وحتسنياخلارجي  املراجع واستقالل دورهو تعزيز  ، يف هذا اجلانب،ن املايلاقانون األم

 .للمسامهنيتقدميها املراد ينتجها النظام احملاسيب املايل للشركة 
 
 

                                                             
1 Geneviève Causse et al., Op. Cit, p.p. 7-8. 
2 Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, le code de commerce, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/la-reglementation.html, consulté le 12/01/2016.  

يتعلق بتكوين حمافظي احلساابت والذي دخل حيز التنفيذ يف  2013مارس  5املؤرخ يف  2013-192ابملرسوم رقم عدة مرات كان آخرها التعديل  69-810قم عدل املرسوم 3*
 .يتعلق بشروط اإللتحاق مبهنة حمافظ احلساابت 2013مارس  5املعدل للمرسوم املؤرخ يف  2013جوان  17ابملرسوم املؤرخ يف مث  2013جويلية  01

**4Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JORF n°177 du 2 août 2003 page 13220 texte n° 3 

https://www.cncc.fr/la-reglementation.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428977&categorieLien=id
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 الرقابة القانونية حلساابت الشركات (la modernisation)مت حتديث  *1املايل انر قانون األمو صدوب
اهتم  . من جهة أخرى(la transparence financière) الشفافية املاليةجديدة خبصوص ت خطوات ذ  واخت  

 ،مراجع احلساابتو  م للشركةاالع املدير تالتزامامن وبشكل ملحوظ طور حبيث  القانون مبجال حوكمة الشركات
وهذه  تقرير عن الرقابة الداخليةملزمون إبعداد ملدرجة مديري الشركات اأن على ، يؤكد القانونهذا اإلطار يف و 

 .21راجع اخلارجياملمن قبل جيب أن تكون حمل رقابة األخرية 

 :32، نذكراملايل نااألم قانون هااختذومن اإلجراءات اجلديدة اليت 

  ؛املالية ةاملعلوم وجودة دارةاإل شفافية زايدة -
 ؛املديرينو  اإلدارة جملس أعضاء ،املسامهني: يف الشركة املختلفة األجهزةسلطات بني  توازنال حتسني -
  ؛املستثمرين، الدولة و املسامهني، املوردين، العمالءالعمال، : املصلحة أصحاب خمتلف مصاحل محاية -
  هتا مع الوقت؛إدار من أجل  الشركات صعوابتاستباق  -
  ؛حتيالاإل خماطر تقليل -
 .والدولية األوروبية املواءمة حنوالسعي  -

  43أخالقيات املهنةقانون اثلثا: 

أداء عند  وناملراجعله  اليت خيضع (Le Code de déontologie)األخالق املهنية  **5القانون حيدد
الصادر ابجلريدة مهنة حمافظ احلساابت  قانون أخالقيات. مت تعديل امهم مهما كانت الطريقة اليت ميارسوهنا هبامه

 2املؤرخ يف  2008-674مبناسبتني، األوىل مبقتضى املرسوم  2005نوفمرب  17الرمسية للجمهورية الفرنسية يف 
من  1-8امللحق ) 2010 فيفري 10املؤرخ يف  ***20106-131والثانية من خالل املرسوم رقم  2008جويلية 

 . (الكتاب الثامن من القانون التجاري

                                                             
، من (Francis Merار )على اسم وزير املالية فرانسيس م "loi Mer :مار سمى أيضا "قانونامل(،  Sécurité FinancièreLoi deن املايل )اقانون األممت اعتماد 1*

لإلدخار إعتبارا من تلجأ علنية والشركات اليت املغفلة على مجيع الشركات يسري القانون لتعزيز األحكام القانونية حول حوكمة الشركات.  2003جويلية  17يف قبل الربملان الفرنسي 
احلد  - تعزيز الرقابة الداخلية -زايدة مسؤولية اإلدارة ، يستند قانون األمن املايل يف املقام األول على:األمريكيةالوالايت املتحدة يف  SOXقانون مثل و . 2003الفاتح من جانفي 

 .من مصادر تضارب املصاحل
12 Compagnie Nationale du Commissariats aux Comptes, la loi de sécurité financière, disponible sur: 
https://www.cncc.fr/la-reglementation.html, consulté le : 12/01/2016.  
23 Idem  
 34 Idem 

 .مادة 37حيتوي القانون على 5**
***6Décret N° 2010-131 du 10 février 2010 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes,  JORF N° 0036 du 12 Février 2010, page 2521, texte N° 9. 

https://www.cncc.fr/la-reglementation.html
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 األساسية فضال عن املعايري، املبادئ ،(CAC)قانون أخالقيات املهنة حملافظي احلساابت حيتوي 
 العامة القواعد ،(املهنة املهنة، احرتام قواعد سرية النزاهة، املوضوعية، الكفاءة،)ألخالقيات مهنة حمافظ احلساابت 

 وخصوصيات الغري، مع والعالقات املهنية واإللتزامات مهامه، أتعابه، واملناقصات ممارسة املراجع، املتعلقة ابستقالل
 وتعترب مبثابة CNCCاملواضيع يتم إعدادها مببادرة من الــ كل هذه.  يةللمراجعة القانون اخلاضعة بعض الكياانت

 تنظيم وسري العمل امليداين املراجع، استقاللية شركة أو مكتب املراجعة، ضمان لتنظيم مرجع معياري وأخالقي
 .1للمراجعة القانونية يف فرنسا

 املطلب الرابع: مظاهر جودة املراجعة القانونية يف فرنسا

 les systèmes à dominante)احلرفية املسيطرة النظم ضمن فرنسا  2002يف  Bedard et alأدرج 
corporatiste)  السلطات العمومية. الرقابة احملدد من قبل  يف جهازجلمعيات املهنية ا ضمنهابملعىن الذي تدمج

 d’ordre) عامشأن  إىلمهمة حمافظ احلساابت وتتحول ، معناها الكامل"القانونية" وهنا أتخذ تسمية املراجعة 
public)، الفرنسي.  التجاريقانون اليف  -خاصة-يتمثل( املراجعة التعاقديةكس على عمصدر قانوين ) الديه

الدول وليس فقط على املسامهني كما هو احلال يف يف الغالب يقوم املراجع اخلارجي بعرض تقريره على الغري و 
 . 2القانونية والتنظيميةاإلجراءات و املمارسة املهنية  معايرياملراجع اخلارجي إىل نة مهممارسة ختضع األجنلوسكسونية. 

 3مسؤولية حمافظ احلساابتأوال: 

 التأديبيةيف املسؤولية  بشأن الشركات املدرجة يف السوق املايل الفرنسي، ،مسؤولية حمافظ احلساابتتتمثل 
ن اموضوع رقابة صارمة، منذ صدور قانون األم فهي التأديبيةواملسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية. فأما املسؤولية 

 على مهنة والرقابة توفري اإلشرافيتوىل الذي  (H3C)اجمللس األعلى حملافظي احلساابت  من قبل، (LSF) املايل
. املهنية اجليدة املمارساترقية وتراجعني واستقاللية امليات املهنة معايري أخالق يسهر على احرتام، املراجعة القانونية

تنظيم املعمول به يف لا التأديبية ختضع لنظام يشبه إىل حد كبري والعقوابتاملهنة  نشاطفإن رقابة بشكل عام، و 
 أمريكا الشمالية.

لمتضررين. ل اليت تدفع تعويضاتلاحدد تخالهلا تفمن  -معظم املراجعنيلق مصدر ق -ملسؤولية املدنيةوأما ا
جاء لمراجع اخلارجي حيث املدنية ل سؤوليةاملعلى  صراحة الفرنسي من القانون التجاري 822-17املادة تنص و 

الناجتة عن الضارة فيما خيص العواقب ، الغري وأ حمل املراجعة جتاه الكيان، سواء مسئولون"حمافظو احلساابت فيها: 
تندرج هذه املسؤولية  عنومع ذلك، فإن اآلاثر املرتتبة  ،"مهامهمة ممارسوه أثناء ارتكبالذي سلوك واإلمهال السوء 

                                                             
1 Geneviève Causse et al., Op. Cit, p.p. 7-8. 
2 Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit,  p. 4. 
3 Ibid., p.p. 6-7. 
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وجوب بمنه  1382الفرنسي حيث تقضي املادة القانون املدين  (le formalisme) أو صورية شكلية ضمن
 .والضرر باشرة بني اخلطأاملسببية العالقة الوجود و ، املراجعخطأ إثبات الضرر و 

إثباهتا وميكن النصوص القانونية. منصوص عليها صراحة يف افظ احلساابت وأخريا، فإن املسؤولية اجلنائية حمل
التوافق، انتهاك احرتام قواعد عدم ، عدم حمل املراجعةكاذبة عن حالة الشركة يف حالة املصادقة على معلومات  

من  820-7واملادة  820-6)املادة  جلمهوريةااملهنية وعدم الكشف عن األعمال اإلجرامية ملدعي عام  يةالسر 
 .القانون التجاري(

 إستقالل املراجع القانوين يف فرنسااثنيا: 

حبماية يتمتع استقالل املراجع الفرنسي فإن ، 19981يف  Pochetمثل  لعديد من املؤلفنيأقوال اوفق 
اليت متيز النظام  التدابريومن بني األكثر اكتماال يف أورواب. القوانني واللوائح من القوانني واللوائح من بني جمموعة 

 الفرنسي عن غريه من األنظمة يف أورواب، نذكر:

 2شرتكةامل ةاملراجع .1

من القانون التجاري بضرورة تعيني على األقل مراجعني اثنني ابلنسبة للكياانت  823L-2تقضي املادة 
مبوجب القانون  املدرجة بداية ابلنسبة للشركاتيف ال أنشئ الذي اإللتزام، املضطرة لنشر حساابت جممعة. هذا

 الباهظة التكاليفالسوق املايل  سلطات حيث انتقدت كان حمل انتقادات واسعة.  ،1966 يوليو 24املؤرخ يف 
صعوابت  ذكروا احلساابت أنفسهم، . مراجعو(CO-CAC ) اليت تتحملها الشركات نتيجة هذا التوكيل املشرتك

لعملية املراجعة وابلتايل  حداتقرير و  خاصة التوقيع املزدوج على املراجعة، أساليب وتناغم ومواءمة العمل، يف تنسيق
 .*3الصادرحمتوى التقرير  املسؤولية املشرتكة عن

الكبرية  شبكاتالقوة إال أن تنامي ، التوكيل املشرتكحاول املشرع الفرنسي إلغاء ، 1984يف عام و 
مل يكن وراء أتكيد املشرع الفرنسي على التوكيل املشرتك فقط بل امتد هذا التوكيل ، للمراجعة ألجنلوسكسونيةا

سلبيات  لتوكيل املشرتكول .(les comptes consolidés)املضطرة لنشر احلساابت اجملمعة ليشمل كل الشركات 
 :وإجيابيات ميكن ردها إىل

 

                                                             
1 Idem. 
2 Ibid., p.p. 7-9. 

درا للغاية على املمارسة اجلماعية لعملية املراجعة أن أراء املراجعني اإلثنني ميكن أن تكون خمتلفة يف تقرير املراجعة، إال أن هذا اإلختالف ان NEP 20ينص معيار املمارسة املهنية 3*
(rarissime.) 



 املراجعة واحلوكمة يف فرنسااملراجعة واحلوكمة يف فرنساومظاهر ومظاهر   واقعواقع  ____________________________________________الفصل الثالثالفصل الثالث

 -138- 

 

 اإلجيابيات  .1.1

النظام إلستقالل  تعزيزويظهر . الكفاءةو *1اإلستقالليساعد النظام على ترقية جودة املراجعة من حيث 
إرشاء  حبيث يصبح من الصعب  بني املدير واملراجع (collusion)التواطؤ من خالل التقليل من إمكانية املراجع 

(corrompre ) على املراجعني مواجهة الضغوط اليت يسهل ، كما أنه يف آن واحدمكتبني للمراجعة شركتني أو
، وهذا بدوره يؤدي إىل زايدة احتمال اكتشاف التشوهات الواحد ميكن أن متارسها اإلدارة على املراجع

          أثناء عملية املراجعة. **2واملخالفات

هي وسيلة لتوسيع  (Co-CAC)فإن املراجعة املشرتكة ، وأما من حيث تعزيز النظام لكفاءة املراجع
 من خالل التقاطع بني خربات املراجعني واليت غالبا ما تتكامل فيما بينها.  إختصاص املراجع

ومن بني املزااي ظل معايري املمارسة املهنية معقدة. ومواجهة وجهات النظر يف  تبادليشجع النظام وهبذا  
واليت تسمح ابحلد من خطر أتثري العالقات ، راجعةعندما يتعلق األمر بتنظيم دوران فرق امل تهمرونللنظام،  األخرى

 اليت قد تنشأ بني املراجع وإدارة الشركة بسبب طول فرتة التوكيل.

وابلتايل الكبرية.  املراجعة هيمنة شركاتو السوق املشرتكة من شأهنا أن تقلل من تركيز  املراجعةكما أن 
السوق احلل للحد من تركيز مبثابة احلجة تقدمي هذه مت و يكون السوق أكثر انفتاحا على املكاتب الفرنسية. 

عندما يتعلق ألمر مبراجعة حساابت  (les Big Four)الربيطاين املثري للقلق الذي يهيمن علية األربعة الكبار 
راجعي احلساابت من قبل لمرونة يف اختيار متعترب مصدر ل Co-CACالـــالشركات املدرجة. وابملناسبة، فإن 

خدمة املراجعة وابلتايل عامال  . وهذا من شأنه زايدة املنافسة بني مقدميهذه اخلدمة الستهالكالشركات املضطرة 
 عةاملراجودة غري مباشر جل

 السلبيات .1.2

ثبات  معف )فمن جهة يتهم التوكيل املزدوج أبنه مكل    ،مل يسلم نظام املراجعة املشرتكة من اإلنتقادات
تنسيق العمل بني املراجعني وعن ثقل مسار  صعوابتهذه التكلفة انجتة عن ، و تكاليف عوامل اإلنتاج األخرى(

من معايري املمارسة املهنية  14إىل  10يف املواد من  عليهانصوص امل لدفاتر وسجالت الشركة املراجعة املتقاطعة
                                                             

*1Art 5 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du code de 
commerce partie réglementaire), modifié par le décret n° 2010-131 du 10 février 2010 ; les articles de  L822-09 à 
L822-15 du code de commerce français, Version consolidée au 16 mars 2016, p.p. 902-905. 

مثال مهم على فعالية املراجعة املشرتكة: مكتب "آرثر أندرسن" املراجع األول غض البصر على املخالفة الناجتة عن  2000يف بداية سنة  Vivendi Universalقضية تعترب 2**
" بفضل مساندة جلنة عمليات البورصة Salustro Reydel"؛ هذه املخالفة مت الكشف عنها من قبل املراجع الثاين "BSkyB"املعاجلة احملاسبية بشأن التنازل عن أسهم 

(Commission des Opérations de Bourse, COB اليت جتولت اليوم إىل )( سلطات األسواق املاليةAutorité des Marchés Financiers, 
AMF.) 
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(NEP) من يعتقد يف من انحية أخرى، هناك وهي كيفيات مستهلكة للوقت والوسائل.  ،حول املمارسة املشرتكة
لذي ا 2004يف  Bennecibمن هؤالء الباحث و ، املراجعةجودة  من حيث توقعاتاملراجعة املشرتكة عدم كفاءة 

 بل، جتاه الشركة حمل املراجعةحساابت راجع م ال يتطلب فقط استقالل كلللمراجع  ستقالل التاماإلأن يرى 
 املراجعني إجتاه بعضهم البعض. استقالل 

املراجعني ، ال يكون ممكنا إال إذا كان راجعةمتبادلة فعالة إلجراءات امل هو ابلتايل رقابةستقالل، هذا اإل
من  7وساعات العمل املسخرة ملهمة املراجعة )املادة كافئة من حيث املوارد وامليزانية تبوسائل ماملتشاركني يتمتعون 

 معايري املمارسة املهنية(. 

 ما حيث غالبا كبرية بني املراجعني املشرتكني يف عملية املراجعة،  ختالالتإ إىل األولية التحقيقاتوتشري 
على أكرب احلصة من أتعاب املراجعة يف حني  (the leader ou le dominant) يهيمن حمافظ حساابت كبري

شركة  79يف  أن إىل 2004يف  Le Mauxوأشار . احلضور اهلامشي ال يتعدى دور املراجع الثاين "الصغري"
من األتعاب املدفوعة  %60املراجع الثاين أتعاب تعدى تمل  ،2002 عام يف SBF 120مدرجة على مؤشر 

عن أتعاب املراجعة  2007من خالل دراسته يف  Broyeنفس اإلختالل الحظه . للمراجع األول "الكبري"
 .2005شركة يف عام  428املدفوعة من قبل 

  1عقد املراجعةاملدة القانونية ل .2

يضمن  ،منهL. 823-3  من خالل املادةفإن القانون التجاري الفرنسي و ، واستقالله محاية لرأي املراجع
وابلتايل ال من تلقاء نفسه، املراجع سنوات كاملة، إال أن يستقيل  (6)ملدة ست  توكيل   حملافظ احلساابت عقد  

فصل املراجع اخلارجي إال بقرار من احملكمة، وهي حاالت اندرة، حبيث ينبغي على الشركة حمل يستطيع العميل 
 يتمتعاملادة املذكورة  وبفضلاملراجعة أن تثبت أن املراجع اخلارجي قد مارس تصرفات متس مبصلحة الشركة. 

بقدرة مقاومة كبرية يف مواجهة الضغوطات والتهديدات ابلتسريح يف حالة حصل عدم إتفاق مع إدارة املراجع 
اليت قد ختسر العقد مبناسبة اإلجتماع  األجنلوسكسونيةالشركة. ويعترب هذا امتياز ال تتمتع به مكاتب املراجعة 

 أمام تشكل عائقاقد نسبيا و طويلة هذه املدة أن  2000يف  Pigéيعتقد ذا، مع هو ، السنوي جمللس إدارة الشركة
 ال خيدم جودة املراجعة كما أيمل املشرع الفرنسي.قد وهذا الوضع  ،اليت يضمنها السوق ملكاتب املراجعة املنافسة
يقلل من حدة النقاش للمراجعني وهذا لتناوب اإللزامي يشرتط القانون ا، فيما خيص الشركات املدرجةإال أنه 

ا اإللتزام بدوران . هذالدائر حول سلبية املدة القانونية خاصة يف حالة جتديد العقد مع نفس املراجع لعهدة اثنية
من القانون  L.822-14حيث تقضي املادة  2003ن املايل لسنة ااملراجع مت األخذ به مع صدور قانون األم

                                                             
1 Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.9. 
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شخص الطبيعي ال ميكنه التصديق على حساابت الشركة اليت تلجأ التجاري الفرنسي أبن حمافظ احلساابت ال
 وفق التشريع الفرنسيناوب التمتطلبات فإن يف هذا الصدد، سنوات متتالية.  (6)علنية لإلدخار ملدة تتجاوز ست 

سنوات منذ صدور قانون  (5)أغلب الدول األجنلوسكسونية اليت تقضي مبدة مخس مع أحكام تتفق نسبيا 
   .*20021 وكذلك املفوضية األوروبية منذ (SOX)أوكسلي ساربنس 

 21عدم اجلمع بني املراجعة وخدمات اإلستشارة .3

على  (LSF)ن املايل اقانون األمبالقانون التجاري الفرنسي املعدل من   L. 822-11نص املادةمينع 
لنفس العميل. اليت ترتبط مباشرة مبهمة املراجعة بني أعمال املراجعة وخدمات اإلستشارة  أن جيمعاملراجع اخلارجي 

ويدخل ضمن ما يعرف  1935هذا احلضر الرمسي للنشاط املوازي تعود جذوره إىل املرسوم التشريعي الصادر عام 
وهو موجه إىل حمافظ احلساابت  (incompatibilité spéciale)ابلتعارض اخلاص أو بعدم التوافق اخلاص 

أو شخصا معنواي مبا يف ذلك مكاتب املراجعة اليت تنتمي إىل الشبكات الدولية  سواء كان شخصا طبيعيا
(réseaux internationaux) وهذا احلظر يعكس ويرتجم على وجه اخلصوص عدم تدخل املراجع يف إدارة .

واملعرتف به على نطاق واسع ضمن أخالقيات مهنة (  la non-immixtion dans la gestion)الشركة 
 بعبارة أخرى، ال ميكن للمراجع أن جيد نفسه يف وضعية "القاضي واخلصم" يف نفس الوقت.           ، و عاملراج

جلميع املهام واحلاالت قائمة مفصلة  عن طريقمدونة قواعد السلوك املهين احلظر القانوين من جهتها تكمل 
يف النظم هو عليه بكثري مما  أعلىأن مستوى احلظر مبقتضى القانون الفرنسي هو يظهر عموما، و . ةظور احمل

مسموح هبا ابعتبارها ال هتدد استقالل املراجع  اخلدمات اإلستشاريةبعض ال تزال  ، حيث**3األجنلوسكسونية
الفرنسي مل يكن متعودا على  ثقايف اترخيي. فاملقاول أو املسري القانوين الفرنسي عامل   احلظر   اخلارجي. ورمبا يساعد  

وطلبه هلذا النوع من اخلدمات القانونية واملالية كان يتجه . اخلدمات املتعددة اليت تقدمها شبكات املراجعني الكبار
 .، كاخلبري احملاسب مثالالقانونية املراجعة ةبه إىل أصحاب مهن حرة غري مهن

ابلرغم من التشابه النسيب يف أساليب عمل  ميز جدامتاملراجع بشأن استقالل الفرنسي التنظيم أن يبدو و 
فمن أجل القيام مبهمته يف ظروف جيدة على املراجع احرتام ثالثة قواعد أساسية: . املراجعني يف كل دول العامل

ينتميان إىل مكاتب اثنني القيام مبراجعة حساابت الشركات املضطرة إىل نشر احلساابت اجملمعة من قبل مراجعني 
                                                             

   .( سنوات7كانت مدة التناوب املعتمدة من قبل املفوضية األوروبية سبع )1*
12Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.10. 

إىل وضع خمتلف جدا ابملقارنة مع الواقع يف الدول األجنلوسكسونية.  2010، يف Piot Charles et Schatt Alainتشري األرقام الفرنسية يف هذا الصدد نقال عن دراسة 3**
وعلى سبيل املثال أوضحت دراسة فممارسة اإلستشارات املوازية من قبل حمافظي احلساابت هي أقل انتشارا يف ضوء التصرحيات عن أتعاب املراجعة من قبل الشركات املدرجة. 

 2002خالل  SBF250من جمموع أتعاب املراجعة املدفوعة من قبل شركات مؤشر  %15بلغت تعاب خدمات اإلستشارة أن نسبة أ 2008يف  Andousset-Coulierلــ
 3074مشلت  2002يف  .Frankel et alدراسة يف  %49. بينما بلغت هذه النسبة )جمموع أتعاب اخلدمات/جمموع أتعاب املراجعة( يف الوالايت املتحدة األمريكية 2003و

    .  2001الدورة شركة خالل 
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سنوات متتالية، كما يلتزمون بعدم اجلمع بني مراجعة احلساابت وخدمات  (6)ملدة ست و مراجعة خمتلفة 
اإلستشارة لنفس العميل. اخلصوصية الثالثة تتعلق بصعوبة حتديد املسؤولية املدنية للمراجع مقارنة مع الدول 

راجع إىل وضع املالفرنسي  سعى املشرعيرى، بعبارة أخ ،الوالايت املتحدة األمريكيةيف السيما ، األجنلوسكسونية
أن ميارسه ميكن الذي الضغط مقلال مكنة، امل اسبيةاحملخالفات املكشف تساعده على  مثالية عمل  يف ظروف

املتابعة تسهيل إجراءات املشرع الفرنسي  ير ختامية جد "نفعية". ويف املقابل مل حساابتبتقدمي  وناملنشغل وناملدير 
ختتلف الفرنسية  . هذه الفلسفةاملراجعة جمداي يف حال فشل جد قوية على املراجعني  عقوابتوحتضري  القانونية

ـــأنظممن قبل اختالفا كبريا عن تلك املعتمدة  ـــ ، كما كان (les systèmes autorégulés) الذايت -ة التنظيمـ
ومثله ، مراجع من قبل املدير جد مألوفالتغيري السنوي لل، حيث SOXقانون احلال يف الوالايت املتحدة قبل 

 املتابعة القانونية للمراجعني الفاشلني والعقوابت والغرامات املالية معتربة جدا. 

 القانونية يف فرنسا سوق املراجعةاملطلب اخلامس: 

 أوال: تركيز سوق املراجعة القانونية يف فرنسا

القلة  سوق احتكار 2003يف كانت   الفرنسيةاملراجعة  سوق خصائص أن 2007يف  C.Piot1 ,بني 
احتكار القلة،  حجم بتوصيف تسمح اليت **3Linda ستخدام مؤشراتواب. *2(oligopole restreint)حمدود 

بعد انتقلت  الفرنسية أن السوق واضح بشكلو  Piot بني أي الدرجة اليت يكون فيها هذا املؤشر يف حده األدىن،
 والشبكة (les Big Four)الكبار  : األربعةالكبار مسةاخل إىل 1997 يف الكبار ثمانيةالمن سنوات  (6)ست 

 .Mazarsالوطنية 

احتكار  وجودعلى  2005إنطالقا من أتعاب املراجعة املدفوعة يف  2007يف  Broyeدراسة  نتائجوتؤكد 
التوكيالت ، بدال من عدد أتعاب املراجعة املدفوعةيتم حتليل  عندماالقلة. كما أن السوق يبدو أكثر تركيزا 

، حيث الكبرية الفرنسية لشركاتاألربعة الكبار يف من خالل تواجد قوي لسر ف  هذه النتائج تـ  املتحصل عليها. 
 .42ةيأتعاب املراجعة عال

                                                             
1  Piot Charles, Concentration et compétitivité du marché de l’audit en France : Une étude longitudinale 1997- 
2003, 2007, p.p. 1-20, article disponible sur :  https:// halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00534787, consulté le : 
15/01/2016.    
*2Oligopole restreint : quatre firmes détiennent plus de 60% de PDM (Part Du Marché). 
**3Indices de  Linda (1976) : 𝑥 =

1

n(n−1)
 ∑ Qin−1

i=1  Où Qi est le rapport entre la part moyenne des premières i 
entreprises et la part moyenne des autres n – 1 entreprises 
24Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.12. 
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رتكيز الأن  ىعلاألوساط املهنية  عتقاد السائد يفاإل 2008يف  Fafaliouو Ballasكد دراسة ؤ تيف املقابل 
فرنسا يف  توابلفعل رتب. (Co-CAC)للمراجعة املشرتكة  هو النتيجة األوىل يف فرنسا املراجعةقل لسوق األ

 2001-1998 تنيخالل الفرت  *1(CR4)من حيث نسبة تركيز هو األخري(  15الصف ما قبل األخري )الصف 
على أن اإللتزام ابملراجعة املشرتكة من قبل وتؤكد نتائج دراسات تناولت السوق الفرنسي  .2004-2002و

اإلحتفاظ حبصتها املعتربة لدى العديد من الشركات  (les Majors)الشركات مسحت للمكاتب الوطنية املسماة 
 :  2004وفيما يلي مستوى الرتكيز يف صناعة املراجعة يف الدول األوروبية خالل العام   .21املدرجة

 2004املراجعة األوروبية يف  خدماتيف  رتكيزال(: مستوى 1.3الشكل رقم )
 : حصة األربعة الكبار على مستوى سوق مراجعة الشركات املدرجةC4مؤشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Jacquillat Bertrand et Pastré Olivier, les missions de l’audit et le livre vert de la 
commission européenne, Octobre 2011, p. 16, article disponible sur : http://www.associes-
finance.com/wp-content/uploads/2012/02/Les-Missions-de-laudit-et-le-LIvre-Vert.pdf, 
consulté le : 16/01/2016. 

خالل إذ نالحظ من ، 2004ال ختتلف سوق املراجعة يف فرنسا اليوم عن الوضع السائد يف  ،يف نظرانو 
تتعلق أبتعاب املراجعة املدفوعة حملافظي  2014جويلية  11يف  (AMF) هيئة األسواق املاليةدراسة نشرهتا 

مكاتب  قوم هبات 40ؤشر كاك شكلة ملاملركات شلل، أن أعمال املراجعة القانونية 2013حلساب العام احلساابت 
 . Mazarsواملكتب الفرنسي الدويل  (les Big Four)املراجعة األربعة الكبرية 

 

                                                             
 ( مؤسسات، وحتسب ابلعالقة التالية: nمؤسسات من جمموع ) (m( على أهنا جمموع حصص السوق ألكرب )Concentration Ratio, CRتعرف نسبة الرتكيز )1*

CR = ∑ 𝐒𝐢 avec i = 1, … , m, m + 1, … , n.m
i=1  Si : le pourcentage de la part de marché (PDM) de la ième firme، حبيث: 

CR: le taux de concentration des xème firmes. 
12Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.11. 

http://www.associes-finance.com/wp-content/uploads/2012/02/Les-Missions-de-laudit-et-le-LIvre-Vert.pdf
http://www.associes-finance.com/wp-content/uploads/2012/02/Les-Missions-de-laudit-et-le-LIvre-Vert.pdf
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 :   2013وفيما يلي بياانت حول جمموع عقود مكاتب املراجعة اخلمس املذكورة خالل العام 

 40على شركات كاك  2013(: توزيع عقود املراجعة القانونية يف 1.3جدول رقم )
 

 شركة املراجعة أولمراجع  اثينمراجع  جمموع النسبة
%29 21 9 12 Ernst & Young (E&Y) 
%26 19 12 7 Deloitte 
%18 13 4 9 Price water house Coopers (PWC) 
%14 10 5 5 KPMG 
%13 9 6 3 Mazars*1 

 جمموع 36 36 72 %100
 

 هيئة األسواق املالية:دراسة بياانت ابإلعتماد على  طالب: من إعداد الاملصدر
Autorité des Marchés Financiers (AMF), Etude relative aux honoraires versés aux commissaires 
aux comptes et à leur réseau au titre de la période 2013 par les groupes du CAC 40, de l’EURO 
STOXX 50 et d’un échantillon de 40 sociétés des compartiments B et C d’Euronext, juillet 
2014, p.p. 9-11, disponible sur : http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-
analyses/Societes-cotees-et-operations-financieres.html?, consulté le : 16/01/2016.  

أن شركات املراجعة الكبرية هي اليت حتتكر خدمات املراجعة القانونية قاطع بشكل  إن اجلدول أعاله، ينب
   .هذه األخريةتحملها تاألتعاب الكبرية اليت وهذا ابلرغم من  الكبريةلدى الشركات الفرنسية 

 القانونية يف فرنسا خدمات املراجعة ىالطلب علاثنيا: 

منحصرا على  -على األقل من قبل الشركات الفرنسية الكبرية -يبقى الطلب على خدمات املراجعة
. فلماذا ختتار الشركات إلزامية اللجوء إىل املراجعة املشرتكة ابلرغم منوهذا ، خدمات شركات املراجعة الكبرية

على حساب مكاتب املراجعة  )أو مكتب على األقل( األربعة الكبار من نْي مكتبـ  خدمات إىل الفرنسية اللجوء 
 ؟ الوطنية

 
 
 
 

                                                             
، يف القارات اخلمس من 2014أوت  31متخصصة يف املراجعة، اإلستشارة، اخلدمات احملاسبية، اجلبائية والقانونية، متواجدة مباشرة، إىل غاية شركة فرنسية  Mazarsشركة 1*

 مهين علي التأهيل.      14000دولة بتعداد يصل إىل  72خالل 

http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Societes-cotees-et-operations-financieres.html
http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Societes-cotees-et-operations-financieres.html
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 11املقارانت الدولية .1

 :يقدمون مراجعة ذات جودة عالية وذلك لثالثة أسباب رئيسية الكبار األربعة أن عموما به املسلم من
على كشف قدرة  أكثر جيعلها مماتتوفر عليها املكاتب الكبرية، الواسعة اليت  *2الكفاءات العاليةتربره  األولالسبب 

 كثراألمن العمالء الكبرية  قاعدةيعود إىل ال ،الثاينالسبب . الكبرية واملعقدةالشركات  يف احملاسبية املخالفات
على  متارسه إدارة معينة الذي ميكن أن الفردي الضغط من حيديقلل و  مما ،اليت لدى هذه املكاتب الكبرية تنوعا

على يعملون  الكبار ربعةمفاده أن األ الثالثالسبب ، و هذا األخري **3وهذا يعزز من استقاللاملراجع اخلارجي 
فغض الطرف على عميل معني قد يكلفها ضياع  ؛املستقبل يف أعلىاليت تضمن سيولة مداخيل  مسعتهممحاية 

سبية للمديرين اأتديبية حم آليةيشكلون  الكبار األربعة فإن املنظور، هذا منو  .مسعتها العاملية اليت ال تقدر بثمن
 .(la gouvernance contractuelle)احلوكمة التعاقدية ضمن  الطلبفهم يلبون  ابلتايلو 

منها . جلودة املراجعة اخلارجية تأديبيةالفرضية الللتحقق من  التجريبيةوقد سعت العديد من الدراسات 
قوية ماية حبز يتمتأن الشركات العاملة يف الدول اليت اليت توصلت إىل  2003وآخرون يف  Francisراسة د
بني املوجودة  نتيجة تؤكد فكرة التكاملال ههذو األربعة الكبار. على خدمات  عتماد أكثرلمسامهني متيل إىل اإلل

من عالية. الودة اجلذوي  مراجعنياللجوء إىل املسامهني و الذي حيمي : النظام القانوين املتمثلة يفوكمة احلات آلي
حيث محاية بيئات الدورا رئيسيا يف  نيؤدو أن األربعة الكبار  2007يف  Wongو Choiجهته اعترب كل من 

ذات أن وجودها يف هذه الدول إمنا هو من أجل إرسال إشارات ، و (إحاللية)آلية  املستثمرين تكون ضعيفة
على أن دولة  39اليت مشلت  Choiو  Wongبينت دراسة وابلفعل  ؛وطمأنة املستثمرين السوقإىل مصداقية 

اليت تتميز حبماية األربعة الكبار يف البيئات ىل خدمات إتلجأ دين سندات أو  اصدر أسهمالشركات عندما ت
 قانونية ضعيفة جتاه املستثمرين.

واللجوء إىل  الشركات األوروبية ديون بني العالقةعلى  2008يف  Weillو Broyeدراسة  تركز و 
 املؤسسية والعوامل الدائنني، محاية لدرجة تبعا ختتلف العالقة هذه أن الباحثان وجد، حيث خدمات األربعة الكبار

 القانونية احلماية يزداد مع ارتفاع الكبار اللجوء إىل استخدام األربع ويف الواقع فاحتمال .ه احلمايةالداعمة هلذ
 . )آلية تكاملية( للدائنني

 واألداء. ومن بني هذه الدراسات، دراسة العالقة بني جودة املراجعةراسات أخرى اختربت دكما 
Zunaidah Sulong  حول أثر كل من امللكية اإلدارية، الديون وجودة املراجعة اخلارجية  2013وآخرون يف

                                                             
11Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.p.14-15. 

 جودة املراجعة اخلارجية.قياس من مكوانت أساسي مكون 2*
 مكون أساسي من مكوانت قياس جودة املراجعة اخلارجية.3**
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تشري و  ،2009إىل  2007خالل الفرتة املمتدة من شركة مدرجة يف بورصة ماليزاي لألوراق املالية  82على أداء 
من خالل مؤشر األداء املايل و جودة املراجعة اخلارجية وجود عالقة سالبة وذات ذات داللة إحصائية بني إىل النتائج 

(QTobin)11 يف حني أشارت دراسة .Mohd Abdullah Jusoh  حول أثر امللكية اإلدارية  2013يف
وجودة املراجعة اخلارجية على أداء الشركات املدرجة يف بورصة ماليزاي لألوراق املالية وخالل الفرتة املمتدة من 

بني جودة املراجعة اخلارجية وذات داللة إحصائية مالحظة( إىل وجود عالقة موجبة  2190) 2009إىل  2007
 . 2(ROA QTobin ;)ن من خالل املؤشريواألداء املايل 

إال أن نتائج الدراستني  يف نفس البيئة القانونية،نالحظ أن الدراستني مت اختبارمها يف نفس السنة و و 
وقد يعود السبب إىل إدراج متغري اثلث يتمثل  ،املايل متضاربتني فيما خيص اثر جودة املراجعة اخلارجية على األداء

مع  جودة املراجعة اخلارجيةميكن أن حتل حمل وهي آلية  األوىل دراسةاليف الديون كآلية حوكمية خارجية يف منوذج 
  .وجود امللكية اإلدارية

حول أثر جودة  2014يف  Shehu Usman Hassan و Musa Adeiza Faroukدراسة وبينت 
أن حجم  (NSE)املراجعة اخلارجية على األداء املايل لشركات اإلمسنت املدرجة يف سوق نيجرياي لألوراق املالية 

مالحظة أن خاصية . مع املذكورةلشركات لعلى األداء املايل مكتب املراجعة واستقالله يؤثران أتثريا كبريا 
 . 3احلجم اإلستقالل هلا أتثري إجيايب أكرب من خاصية

 4اإلطار الفرنسيتناولت دراسات  .2

يتعلق  املراجع الكبري عند دخول الشركات إىل السوق املايل. دورعلى يف فرنسا  جتريبية دراسةأول ركزت 
يكمن وهنا  ،املايل الداخلة إىل السوق واجملتمع الشركة بني جدا معلومات قوي بعدم متاثل األمر بوضعيات تتميز

يف  -السوق املايل من أجل تعظيميف  اإلدراجعملية  نوعيةحول تقدمي إشارة قوية يف  األول املقام دور املراجع يف
 . رأس املال نتيجة إصدار األسهمتدفق زايدة  -النهاية

إىل  1983إدراج يف السوق الثانوية خالل الفرتة من  394مشلت  2001يف  Broyeفي دراسة لــف
للخوف من سوء تسعري السهم  مرادف( احلاالت من %30 يف)، بينت أن وجود مراجع من ستة الكبار 1998

                                                             
11Sulong Zunaidah et al., Managerial Ownership, Leverage and audit quality on Firm Performance: Evidence from 
the Malaysian ACE Market, Accounting and Taxation, Vol. 5, N° 1, 2013, p.p. 59- 70. 
2 Jusoh Mohd Abdullah et al., Managerial ownership, audit quality and firm performance in Malaysian, 
International Journal of Arts and Commerce Vol. 2 N° 10, 2013, p.p. 45. 58. 
3 Musa Adeiza and Shehu Usman Hassan, Impact of Audit Quality and Financial Performance of Quoted Cement 
Firms in Nigeria, International Journal of Accounting and Taxation, Vol. 2, N° 2, 2014, p.p. 01-22. 
4 Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.15.  
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لدى  مألوفة غري ذات جودة عالية لشركات الذي يقدم مراجعة املراجع الكبري، فحضور. الصادر عن الشركة
 هذه مييز الذي( اإلختيار العكسي مشكلة) متاثل املعلومات عدم من للحد عاملعلى أنه يتم حتليله  املستثمرين،

 .العمليات

وأصحاب رؤوس  الشركة بني وكالةال صراعات على الحق وقت يف الدراسات من العديد ركزتكما 
ــ. احلساابت األموال فيما يتعلق ابختيار مراجع  مدرجة شركة 285 من مشلت أكثر 2001يف  Piotففي دراسة لــ

 تضارب زايدة كثافةلالكبار نتيجة  (6) ةالست املرجح أن يكون وجودأنه من  توجد ،1997 عام أواخر يف
يف  -ألهنا غري معنية (les majors)الطلب ال خيص الشبكات الوطنية  هذا أن وأكد ،ابلديون املتصلة املصاحل

 عامل املكاتب الدولية هو مسعة أن استنتاج إىل Piotدفع  مما الوكالة، بتنظيم مشاكل -نظر أطراف الوكالة
 .الشركات لتفسري اختيار أساسي

ــ أن الشركات اليت  -دائما يف العالقة بني املراجع والشركة حمل املراجعة-يرى 2003يف  Piotويف دراسة ل
املاضية )من اتريخ الدراسة( تلجأ إىل خدمات  (6) عرفت زايدة يف حجم اإلستدانة خالل السنوات الست

إرادة  من أمهية أكثر تبدو املنشورة احلساابت نوعية عن املايل للدائن ضماانت تقدمي فرغبة وهكذا، مراجع كبري.
يقدم للبنوك على وجه  الضمان وهذا. رأس املال يرتكز دولة حيث يف واملديرين املسامهني بني الصراعات من احلد

  اإلفالس. قانون يف عليه املنصوص النحو على للدائنني القانونية الضعيفة للحماية اخلصوص كتكملة

دول ختتلف عن  ثالثة املراجع يف ربت أبعاد اختياراليت اخت 2005يف  Charles Piotدراسة تناولت و 
أن  -فيما خيص فرنسا -نتائج هذه الدراسة أبرزت. وكندا أملانيا، فرنسا وهي احلوكمة حيث من بعضها البعض 

اإلنتهازية اإلدارية  خطر فيها يكون اليت احلالة يف خاصة املهم، بعدالهي  والدائنني صراعات الوكالة بني املسامهني
 . مرتفع

املراجعة املشرتكة خبصوص  تتيحها اليت ابملرونة 2009وآخرون يف  Francisوحديثا اهتمت دراسة 
مراجعني من األربعة  استخدام علىامللكية  هيكل الدراسة على أثر تركز . استخدام عدد معني من األربعة الكبار

 خلصت الدراسة إىل احتمال، و ال أحد من األربعة الكبار استخدام مراجع واحد من األربعة الكبار، الكبار،
عن اإلدارة والتسيري، أي عندما يتشتت  امللكية يزيد كلما زاد فصل مراجع أو مراجعني من األربعة الكبار استخدام

  .يف رأس املالملقيمني املؤسسيني غري اعندما تزيد حصة املستثمرين  رأس املال أو

 ن اللجوء إىل خدمات شركات املراجعة الكبرية له ما يربره لدى الشركات الفرنسيةأومما سبق، يبدو 
 une) أسعار أسهمها على تقييمإجيااب ن التعاقد مع املراجع الكبري ينعكس ، فهذه األخرية تعتقد أباملدرجة

performance boursière) عدم ويقلل من  املعلومات اليت يتلقها السوق عن الشركةداقية على صويضفي امل
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كما تنبأت تكاليف  العلى وهذا يضغط  والدائنني متاثل املعلومات وحيد من صراعات الوكالة بني املديرين واملسامهني
        ينعكس ابإلجياب على األداء.والضغط على التكاليف ال بد نظرية الوكالة به 
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   احلوكمة يف فرنسا ومظاهر واقعاملبحث الثاين: 

للمؤسسة يف فرنسا مبين على فكرة مفادها أن املديرين ينبغي عليهم إدارة الشركة يف  *1القانوين التصورإن 
أصحاب من  فئات األخرىالإطار املصلحة العامة هلذه األخرية من دون اإلحنياز إىل فئة معينة على حساب 

اليت أدخلها املشرع الفرنسي إعتبارا من بداية القرن احلايل يوحي أبن  **2استقراء النصوص القانونية . إال أن املصاحل
التشريع الفرنسي احلايل يويل أمهية ابلغة حلماية املسامهني وأن احلوكمة املؤسسية يف فرنسا أقرب إىل احلوكمة 

  وتوزيع القيمة.      التقليدية اليت متنح للمسامهني مكانة مركزية ضمن عملية خلق 

 النقاط الرئيسية التالية:بتقدمي يف هذا املبحث تقدمي واقع ومظاهر احلوكمة يف فرنسا  طالبوسيحاول ال

 اإلطار القانوين حلوكمة الشركات يف فرنسا .1
 هيكل امللكية يف الشركات الفرنسيةخصائص  .2
 امللكية املؤسسية يف الشركات الفرنسية .3
 الشركات الفرنسيةخصائص جملس اإلدارة يف  .4
 اللجان املتخصصة يف الشركات الفرنسية  .5

  اإلطار القانوين حلوكمة الشركات يف فرنسا املطلب األول:

أعطت و 1966الشركات لعام  قانونة عدل مبوجبها ونيانالقنصوص  من العديداعتمد املشرع الفرنسي 
لعام  Viénot I للتوصيات املنبثقة عن تقارير حوكمة الشركات مثل تقرير  رمسيةهذه النصوص القانونية الصبغة ال

كما نقلت بعض التوصيات املنبثقة عن الربملان   ،2002لعام  Boutonوتقرير  1999لعام  Viénot IIو 1995
 :خاصا اهتماماتستدعي  تنظيميةقانونية ولوائح  نصوص طبيعة القانونية الفرنسية.لاألورويب بعد تكييفها مع ا

 أوال: النصوص القانونية

ابإلضافة إىل أحدثت نقلة نوعية يف عمل آليات احلوكمة املؤسسية يف فرنسا، من النصوص القانونية اليت 
 نذكر: املشار إليه آنفا،  (LSF)املايل  انقانون األم

                                                             
درجة معينة من دول األعضاء بال، مع متتع الربملان األورويباملنبثقة عن  إىل التوجيهاتيف فرنسا، كباقي الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب، وكمة الشركات حلضع اإلطار القانوين خي1*

 من أجل تكييف هذه التوجيهات حىت يتالءم النص القانوين مع خصوصية كل دولة يف اإلحتاد.احلرية 
 (.NRE( وقانون التنظيمات اإلقتصادية اجلديدة )LSFمان املايل )من بينها قانون األ2**
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*2001لعام قانون التنظيمات اإلقتصادبة اجلديدة  .1
1 

هات الرقابية اجلالسلطة بني خمتلف لضمان توازن  (NRE) اجلديدةالتنظيمات اإلقتصادبة صدر قانون 
اليت ، تعزيز وظيفة السيطرة **2على الشركة، وذلك من خالل: الفصل بني سلطات املدير ورئيس جملس اإلدارة

، السيما، أبجور املديرين وأعضاء جملس مان مستوى أعلى من الشفافية فيما يتعلقض، ميارسها جملس اإلدارة
يف رأس املال، كل هذا من أجل حتسني صورة املؤسسة الفرنسية ومن مث  األقليةأصحاب وزايدة حقوق  اإلدارة، 

 جلب املستثمرين األجانب وجتنيب الشركة التجاوزات الضارة مبصلحة املسامهني.   

 3***2005قتصاد لعام بروتون أو قانون من أجل الثقة وحتديث اإلقانون  .2

4قانون بروتونيهدف 
 la loi pour la confiance et la) 2005جويلية  26املؤرخ يف  ****

modernisation de l'économie) ، مع ضمان املعلومة ،القانونية اإللتزاماتالعمل مبحتوى تعزيز إىل 
5للغري

 انعقادكما سهل من   .التقييم مكوانته ومعايري املدير العام، السيما، أبجر الرئيس فيما يتعلقخاصة ، *****
 la) استعمال كل الوسائل احلديثة للبث عن بعدمرخصا  واجلمعيات العامة للمسامهني اإلدارةجلسات جملس 

télétransmission) وخمفضا النصاب (le quorum ).املطلوب   

 اثنيا: اللوائح التنظيمية 

مع هناية القرن املاضي ومطلع القرن احلايل  (AFEPو MEDEF)أرابب العمل واجلمعيات يف فرنسا أصدر 
 أييت على رأس هذه التقارير:، املمارسة اجليدة حلوكمة الشركاتجمموعة تقارير حول 

 ؛1995يف   Viénot Iتقرير  -
 ؛1999يف  Viénot IIتقرير  -
 .2002يف  Bouton تقريرو  -

 
                                                             

*1Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n°113 du 16 mai 2001 
page 7776 texte n° 2. 

 يرتك القانون للشركات الفرنسية حرية اإلختيار بني اهليكل األحادي واهليكل الثنائي. 2**
***3Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, JORF n°173 du 27 
juillet 2005 page 12160 texte n° 2. Modifiée par la loi  n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative 
pour 2013, JORF n°0303 du 30 décembre 2013 page 21910 texte n° 2.   

توىل التدريس يف  .0720إىل ماي  2005الذي شغل منصب وزير اإلقتصاد، املالية والصناعة يف احلكومة الفرنسية من فيفري  Thierry Bretonمسي كذلك نسبة إىل 4****
مث رئيس مدير عام لنفس اجملموعة من شهر فيفري  2008من شهر نوفمرب  Atosمث رئيس جملس املديرين جملموعة  2008إىل  2007خالل الفرتة من  Harvardجامعة 
 .   Atosاليت قامت هبا  (amicaleعقب عملية اإلستيالء الودي ) Bull، توىل رائسة جملس إدارة شركة 2014واعتبارا من شهر أوت  2009

 األطراف املعنية ابحلوكمة على وجه اخلصوص واملستثمرين احملتملني.5*****

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052060
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052060
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&categorieLien=id
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                     1995األول يف  Viénotتقرير  .1

 Sociétéاملدير العام لـــ، الرئيس Mark Viénotجمموعة عمل برائسة قامت إبعداده تقرير هو 
Générale . هام املالشركات املدرجة يف السوق املايل من خالل توضيح  بتعزيز دور جملس إدارةاهتم التقرير

 les mandats)ملتقاطعة املوكلة إليه وسبل تفعيلها. أوصى التقرير، كذلك، إبلغاء التوكيالت اوالصالحيات 
croisés) ، ( عضوين مستقلني على األقل)حتديد عدد جلسات جملس اإلدارة، اإلستعانة ابألعضاء املستقلني
       .1، السيما، جلنة املراجعة، جلنة املكافآت وجلنة التعييناتجملس اإلدارةاملنبثقة عن لجان الوإنشاء 

 : 2يشمل هذا التقرير ثالثة أجزاء

 وصالحيات جملس اإلدارة؛مهام  -
 تشكيل أو تركيبة جملس اإلدارة؛ -
 عمل وسري جملس اإلدارة. -

 

 1999الثاين يف   Viénotتقرير  .2

حبيث أخذ منحا عاما وعمق أكثر التوصيات بشأن املمارسة  1995أكمل هذا التقرير، التقرير الصادر يف  
 :3ما يلي الثالثة ئهاجليدة حلوكمة الشركات. جاء يف أجزا

. وكان التقرير عن مهام املدير العامعلى قضية فصل مهام رئيس جملس اإلدارة ركز اجلزء األول من التقرير 
جدوى مبا أن املشرع الفرنسي يوفر للشركات الفرنسية إمكانية  اذ عتربال ي املهاملفصل بني قد أشار إىل أن ااألول 

مديرين أو جملس إدارة أحادي مع إمكانية الفصل بني  إختيار التنظيم الذي خيدم مصلحتها )جملس مراقبة وجملس
، يف يعتقد أن الفصل الصارم بني املهام ال يؤسساألول مهام رئيس جملس اإلدارة واملدير العام( وابلتايل فالتقرير 

مكانية إأما التقرير الثاين فهو يقرتح توفري . الشرط الضروري إلدارة جيدة أو رقابة فعالة للتسيريمعظم احلاالت، 
حسب رأي  -دير العام وهذا حرصارئيس جملس اإلدارة واملصل بني مهام بني اجلمع أو الفجمللس اإلدارة اإلختيار 

 .واملقاوالتية مع مبادئ املرونة هاتساقااملمارسات الدولية و على تناغم املمارسة الفرنسية مع أغلب   -فريق العمل

                                                             
1 Charreaux Gérard et Peter Wirtz, corporate governance in France, p.  3, article disponible sur: 
http://www.virtusinterpress.org/additional_files/book_corp_govern/sample_chapter04.pdf?, Consulté le: 
18/01/2016. 
2 Godard Laurence et Alain Schatt, Op. Cit, p. 4.  
3 Ibid., p.p. 6- 7.  

http://www.virtusinterpress.org/additional_files/book_corp_govern/sample_chapter04.pdf
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، وهذا من الشركات املدرجةأما اجلزء الثاين منه فقد تناول قضية اإلعالن عن مكافآت وامتيازات مديري 
ن ابلشركة مبا فيها قواعد منح بدائل احلضور ألعضاء و أجل أن يكون املساهم على إطالع اتم مبا يتقاضاه املدير 

  .جملس اإلدارة

وهذا تكملة للوارد  ،جملس اإلدارة وعمل (la composition)ركيبة تأو  ةتشكيلوأما اجلزء الثالث فناقش 
 إىلتراكم عدد التوكيالت املمنوحة لعضو جملس اإلدارة  بتحديدالثاين التوصية  التقرير جيدديف التقرير األول. حبيث 

األعضاء املستقلني  عدد زايدةب أعضاء جملس اإلدارة وأوصى ستقاللإ مهيةكما جدد التوصية أب  ،توكيالت مخس
إىل ختفيض املدة القصوى للتوكيل الواحد حبيث ال تتجاوز  دعاالتقرير  فإن وأخريا،. جملس اإلدارةأعضاء ثلث إىل 

كما أوصى بتوسيع مهام جلنة املراجعة يف اختيار منط جتميع احلساابت وحتديد أتعاب املراجع   ،أربع سنوات
 اخلارجي.

 2002يف  Boutonتقرير  .3

تحسني باجلزء األول منه اهتم وهو يشمل ثالثة أجزاء. ، sViénotلتقريري  ااستمرار  Boutonتقرير يعترب 
ممارسات حوكمة الشركات بينما تناول اجلزءان الثاين والثالث على التوايل مسألة استقاللية حمافظ احلساابت 

 Enronمت نشره بعد إهنيار شركة  Boutonومسألة املعلومة املالية واملعايري احملاسبية. وجتدر اإلشارة إىل أن تقرير 
ومن توصياته أن يكون مستوى متثيل . 1مهة يف استعادة ثقة املستثمريناملساهبدف يف الوالايت املتحدة األمريكية، 

األعضاء املستقلني بنصف أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات املدرجة ذات رأس املال املشتت واليت ليس لديها 
بتنظيم نقاش  مساهم ذي أغلبية يف رأس املال يتوىل مهمة الرقابة مباشرة. كما يوصي التقرير أبن يقوم جملس اإلدارة

 التقريرسنوي حول كيفية سريه وعمله ينتهي بتقييم شامل عن أداء اجمللس يف هناية كل ثالث سنوات. كما يوصي 
برفع عدد األعضاء املستقلني إىل الثلثني يف جلنة املراجعة وإىل النصف يف جلنة املكافآت أو األجور. كما يوصي 

وأن يتم اختيارهم عن  حملافظي احلساابت (la rotation régulière)التقرير، كذلك، بضرورة الدوران املنتظم 
        .2طريق إجراء مناقصة مفتوحة

دول يف  املنشورة تلك من جدا قريبة الفرنسية الشركات حوكمة يف الواردة الرئيسية التوصيات فإن وعموما،
 Weilأجراها  الشركات وكمةيتعلق حبقانون  35 حمتوى تحليلابلتناولت  مقارنة دراسة، وكانت أوروبية أخرى

بني قوانني احلوكمة  التقارب من عاليةال درجةإىل ال قد خلصت ،اللجنة األوروبية من بتكليف ،2002آخرون يف و

                                                             
1  Charreaux Gérard et Peter Wirtz, Op. Cit, p.  3. 
2 Khouatra Djamel, Gouvernance de  l’entreprise et création de valeur partenariale, 16e Conférence de l’AGRH – 
Paris Dauphine – 15 et 16 septembre 2005, p. 5, article disponible sur : http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-
agrh/pdf-des-actes/2005khouatra085.pdf, consulté le : 20/01/2016. 

http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2005khouatra085.pdf
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2005khouatra085.pdf
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 جملس جلانأعضاء جملس اإلدارة،  استقالل، األقليةأساسية مثل املساءلة، محاية املسامهني أصحاب  قضااي بشأن
 .1والشفافية اإلدارة

 يف الشركات الفرنسية هيكل امللكيةاملطلب الثاين: 

 أثر هيكل امللكية على األداءأوال: 

؛ 2005يف  Schatt و Labelle؛ 2000يف Gelb و Chau أكدت دراسات عديدة على غرار دراسة
Ben Amar و Boujenouiة تشتت قو ف. يف الشركاتشفافية اليعزز املشتت لكية امليكل هأن  2008 يف

الشفافية يف األهداف املرجوة واحلد من تكاليف الرقابة والتعهد بتقدمي إدارة ذات على ديرين شجع املت املسامهة
 .2جودة عالية كل هذا يف سبيل جتنب استبداهلم آبخرين

، على أن تركيز رأس املال حيسن من 1976يف  Mecklingو Jensenأمجع رواد نظرية الوكالة، يف املقابل 
فصغار املسامهني يتجنبون الرقابة الفردية إذا كانت ، الرقابة اليت ميارسها املسامهون على املديرينجودة مستوى 

وعلى العكس فإن كبار املسامهني يستثمرون يف الرقابة على  تفوق املنافع اليت ميكنهم احلصول عليهاتها تكلف
    .  3اإلقتصاديةالرشادة أو بفعل بدافع املديرين من أجل زايدة أرابحهم وهذا 

 على األداء املايل للشركات الفرنسية لكيةاملأثر هيكل  1991يف  Gérard Charreaux راسةاختربت دو 
ال يؤثر املدرجة، وأيدت نتائج الدراسة أطروحة حيادية هيكل امللكية وذلك من وجهة نظر املسامهني، حيث 

الشركات العائلية أكثر ظهرت حيث يؤثر على األداء اإلقتصادي، بينما  على أداء األموال اململوكةهيكل امللكية 
  .4الدراسةعينة اليت مشلتها األخرى الشركات ابملقارنة مع  أداء  

 1996يف  Vicente Salas Fumás و Carmen Galve Górrizدراسة نفس النتائج توصلت إليها 
لعينة من داء األامللكية و بياانت عن ابستخدام حول إختبار أثر هيكل امللكية على أداء الشركات، وذلك 

( املدرجة يف سوق األسهم اإلسبانية، حيث مت شركة 47( وغري العائلية )شركة 34)غري املالية العائلية  الشركات

                                                             
1  Charreaux Gérard et Peter Wirtz, Op. Cit, p.  3.  
2 Gillet-Monjarret Claire et Isabelle Martinez, La vérification sociétale des entreprises du SBF 120 : l’impact de la 
structure de propriété et du conseil d’administration, Revue Comptabilité – Contrôle – Audit,  Tome 18,  Vol. 3,  
Décembre 2012, p. 46. 
3  Labadi Moufida et Nekhili Mehdi, Structure de propriété et partage de la valeur ajoutée : application aux 
entreprises françaises non financières du SBF120, 2012, p., article disponible sur https://regulation.revues.org/9805, 

consulté le 20/01/2016.   
4 Charreaux Gérard, Structures de propriété, relation d'agence et performance financière, Revue économique, 
Vol. 42, No. 3, 1991, pp. 521-552. 

https://regulation.revues.org/9805
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 العائلية الشركات أنحيث أشارت نتائج الدراسة إىل ، (ROE)قياس األداء ابستخدام مؤشر العائد على امللكية 
 . 1لصاحل الشركات العائلية إنتاجية كفاءةمع   الرحبيةمعدل  نفس هلا العائلية وغري

واليت  1983يف  Demsetz Haroldتبناها وهذه النتائج تتفق مع أطروحة حيادية هيكل امللكية اليت 
األرابح حسب هذه األطروحة هي دالة  مفادها أن هياكل امللكية ال تؤثر على األداء ذلك ألن عملية تعظيم

ياكل امللكية على هذه األخرية، وابلتايل فه والضغوطات اليت ميارسها احمليطيف الشركة ستغالل اإلخلصائص 
 .2 متكافئة بشأن عالقتها ابألداء

 العالقةاختبار حول  2002يف  Daniel M. Shapiroو Eric Gedajlovicدراسة  أظهرتيف حني 
 اإلجيابية العالقة ،1991إىل  1986خالل الفرتة من  ايابنية ةشرك 334لعينة من  املايل واألداء امللكية هيكل بني
 ,Jensen، أي مع األطروحة اليت يتبناهاالوكالة نظرية تنبؤات مع تتفقوهذه النتيجة  املايل واألداء لكيةامل تركيز بني

M.C.  وMeckling, W. H.  لما كان برية ككتركيز امللكية  مفادها أنه كلما كانت النسبة واليت  1976يف
 .3لمسامهنيلثروة الذلك يف صاحل تعظيم 

  اثنيا: خصائص رأس املال يف الشركات الفرنسية 

، وهذا إىل فرتة يف الشركات األوروبية لتقليدافإن  ،ةامللكية املشتت يالشائع يف الشركات األمريكية هإذا كان 
تؤكد نتائج الدراسة التحليلية اليت صدرت يف لشركات الفرنسية، ابما يتعلق  يفو امللكية املركزة.  يهقريبة جدا، 

ـــالعدد ال  ةشرك 280000حول هيكل ملكية  1996لعام  "Bulletin de la banque de France"من  55ــــ
 Blockوجد . كما 4شركة مدرجة على الطبيعة العالية الرتكيز للرأس املال يف الشركات الفرنسية 680منها 

من حقوق  %29.4يف املتوسط ميتلك مباشرة  ،40كاك شركات يف  ،أن أكرب مساهم 1999يف  Krempو
وجد  2002ويف . يف الشركات الفرنسية غري املدرجة )املدرجة( (%52) %66وهذه النسبة تصل إىل  التصويت
Faccio  ،أن حصة املساهم الفرنسي صاحب األغلبية وروبية، األشركات التتبع هيكل ملكية من خالل وآخرون

 Barontiniوجد ، امن جانبهم، %48.32تصل إىل قوق التصويت تلك اخلاصة حبو  %46.68بواقع  هي
للمساهم الكبرية وحقوق التصويت ، أن املشاركة املتوسطة يف رأس املال الشركات الفرنسية 2005يف  Caprioو

                                                             
1 Galve Carmen Górriz and Fumás Vicente Salas, Ownership Structure and Firm Performance: Some Empirical 
Evidence from Spain, Managerial and Decision Economics, Vol. 17, N° 6, 1996, p.p. 575-586.  
2  Demsetz Harold, the structure of ownership and the theory of the firm, journal of law and economics, Vol. 26, 
N° 2, Jun 1983, p.p. 375- 390. 
3 Gedajlovic Eric and Shapiro Daniel M., Ownership Structure and Firm Profitability in Japan, The Academy of 
Management Journal, Vol. 45, N° 3, 2002, p.p. 565-575. 
4 Kremp Élizabeth, Structure du capital des entreprises françaises en 1996, Bulletin de la Banque de France, N° 55, 
Juillet 1998, p. 82.  

http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/weberr/archiv/FS08/unterlagen/unterlagenLE/aufsaetze/TheStructureofOwnershipandtheTheoryoftheFirm.pdf
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 2006يف  Latrousأجراها دراسة اليت النتائج بينت  كما  ،%46.5و %35.9صاحب األغلبية هي على التوايل 
بينت . من جهتها 1األغلبيةختضع لسيطرة من شركات العينة  %64.7أن  SBF 250شركات بشأن 
 مؤشراملدرجة على  شركاتالأن القليل من  2008 يف Pierre-Yves Gomez و  Caroline Weberدراسة
وأن نصف هذه الشركات هبا مساهم ميلك أكثر من  ،ميكن وصف هيكل ملكيتها ابهليكل املشتت 40كاك 

حبيث جتعل من هذه الشركات  (%70)يف رأس املال. إال أن النسبة العائمة من رأس املال تبقى كبرية  30%
شركات خاضعة لقواعد احلوكمة العامة )انفتاح جمالس اإلدارة واللجان على األعضاء املستقلني، تبين فصل مهام 

   .      2املدير العام عن رئيس جملس اإلدارة، ...(

 األخرية، نتيجة النمو سنواتخالل ال كبرية  تغيرياتشهد  املدرجةالفرنسية  شركاتال ملكية هيكلإال أن 
السيما غري املقيمني منهم. كما شهدت األسهم اليت متتلكها وتراقبها العائالت  ،املستثمرين املؤسسينيعدد لاملتزايد 

 ه حبلول أواخر التسعينات بلغتجند أن ،40كاك املدرجة على مؤشر   الشركات إىل النظر عندو . 3اخنفاضا ملحوظا
ه هذارتفعت و %40أكثر من  (non résidents)اليت ميتلكها املستثمرون املؤسسيون غري املقيمني نسبة األسهم 

4النسبة
5%60أكثر من إىل  -يف كثري من األحيان -مع بداية العقد املوايل *

 الكربى الدول مع وابملقارنة .4
املستثمرين املؤسسيني هم األكثر حضورا يف الشركات الفرنسية املدرجة مقارنة مع غريها من جند أن  األخرى،
 .65ألخرىاألوروبية ايف الدول  الكبرية الشركات

أهنم يسيطرون على حصة األسد يف الشركات الفرنسية  يعين الاملؤسسيني  للمستثمرين القوي احلضور هذا
 ابعتباره مؤسسي مستثمرلديها  2002 عام هنايةمن الشركات املذكورة كانت مع  فقط %11.3 املدرجة مبا أن

كما بينت   .يف الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة %40 من أكثر النسبة كانت  حني يف رئيسي، مساهم
من الشركات  %60، أن أكثر من 2006يف  Thesmarو Sraerودراسة  2002يف  Langو Faccioدراسة 

الفرنسية املدرجة يسيطر عليها اإلستثمار العائلي. جتدر اإلشارة، كذلك، إىل أن الدولة مل تعد تسيطر إال على 
 .76يف رأس مال الشركات الفرنسية املدرجة %2ال تزيد عن نسبة 

                                                             
1 Ben Ayed-Koubaa Hanen, Op. Cit, p. 16. 
2 Caroline Weber, Pierre-Yves Gomez, les mutations du gouvernement d’entreprise, l’Expansion Management 
Review, N° 131, 4e trimestre 2008, p.p. 21-22.   
3 Charreaux Gérard et Peter Wirtz, Op. Cit, p.  6.  

 .  % CAC 40 61.4مؤشر حصة األموال األجنبية يف رمسلة شركات بلغت ، 2005 جوانيف 4*

45Djelic Marie-Laure et Zarlowski Philippe, Entreprises et gouvernance en France: perspectives historiques et 
évolutions récentes, Journal Sociologie du Travail, Volume 47, N° 4, Octobre-Décembre, 2005, p. 458. 
56Charreaux Gérard et Peter Wirtz, Op. Cit, p.  6.  
67Idem.  
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من  %40"مراقبة" بوجود مساهم أو جمموعة من املسامهني ميلكون على األقل  شركةوإذا اعتباران أن ال
 الشركات الفرنسية املدرجة، من حيث الرقابة عليها، يكون على النحو التايل: بعض فإن توزيع حقوق التصويت، 

 2014حبسب نسبة الرقابة عليها يف  SBF 120 الــــتوزيع شركات (: 2.3جدول رقم )
 رأس املال

 املؤشر عدد الشركات
 

  مراقب  مشتت
%88 %12 40 CAC 40 

SBF 120 
%65 %35 20 CAC Next 20 
%80 %20 60 CAC 60 
%52 %48 60 CAC Mid 60 

 تقرير:ابإلعتماد على بياانت  طالب: من إعداد الاملصدر

Deloitte, Structures de gouvernance des sociétés cotées – Radiographie, Observatoire Capital 
humain Centre de Gouvernement d'Entreprise, octobre 2015, p.66, disponible sur : 
http://www.amchamfrance.org/assets/news_last_white_papers/92856_etude-gouvernance-
entreprises.pdf, consulté le : 03/02/2016. 

هي ذات رأمسال مشتت  40أن نسبة الشركات  املدرجة على مؤشر كاك  أعالهويظهر من خالل اجلدول 
ابلقياس إىل الطبيعة التقليدية لرأمسال الشركات األوروبية عامة والفرنسية  . وهذه نسبة كبرية نسبيا%88بواقع 

خاصة. إن هذا التشتت لرأس املال هو نتيجة حتمية للنمو املتزايد لإلستثمار املؤسسي األجنيب والوطين يف رأمسال 
 نتيجة انفتاح السوق املايل الفرنسي على هذا النوع من املستثمرين. الكبريةالشركات الفرنسية 

 يف الشركات الفرنسية لكية املؤسسيةاملاملطلب الثالث: 

 املستثمر املؤسسي تعريفأوال: 

على أنه مؤسسة استثمارية، كصناديق التقاعد، وشركات  املستثمر املؤسسيتعرف أدبيات العلوم املالية 
ستثمار، هتدف بشكل رئيس إىل إدارة وتنمية استثماراهتا واستثمارات عمالئها عن طريق التأمني، وصناديق اإل

 .1ستثمارات يف قنوات استثمارية خمتلفة من أمهها األسواق املاليةضخ هذه اإل

 

                                                             
 احمت، 2008أوت  01، 5108 ، مقال منشور يف اجمللة اإلقتصادية، النسخة اإللكرتونية، العدداإلجيايب يف األزمات املالية املستثمر املؤسسي والدور، حممد بن انصر اجلديد 1

 .04/02/2016، اتريخ اإلطالع: http://www.aleqt.com/2008/08/01/article_13133.htmlى: عل

http://www.amchamfrance.org/assets/news_last_white_papers/92856_etude-gouvernance-entreprises.pdf
http://www.amchamfrance.org/assets/news_last_white_papers/92856_etude-gouvernance-entreprises.pdf
http://www.aleqt.com/2008/08/01/article_13133.html
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  تصنيف املستثمرين املؤسسنياثنيا: 

 :1، هيأنواع رئيسية من املستثمرين املؤسسني (6)التمييز بني ستة  ميكن
 ؛(les fonds spéculatifs)صناديق التحوط  -
 ؛(les companies d’assurance) شركات التأمنيالبنوك و  -
 ؛(les Organismes de Placement Collectif)ستثمار املشرتك صناديق اإل -
 ؛(les fonds de pension) التقاعدصناديق  -
 ؛(les fonds souverains)الصناديق السيادية  -
 .(l’actionnariat salarié)مسامهة العمال  -

 :فيما يليبشرح البعض منها طالب وسيقوم ال

  ناديق التحوطص .1

تقوم بني مدير  استثماريةهو مبثابة شراكة أو احملفظة الوقائية  (Hedge Funds) *2صندوق التحوط
وعدد حمدود من املستثمرين  (General Partner)املسمى الشريك العام  (Fund manager) الصندوق

. يساهم الشركاء احملدودون ابملال، فيما يتوىل  الشريك العام (Limited Partners)املسم ني الشركاء احملدودين 
  .32سرتاتيجية الصندوقإدارة املال تبعا  إل

ستثمار عن صناديق اإلها وأهم ما مييز  ،املالية منوا ىف العاملتعد صناديق التحوط من أسرع األدوات و 
 499خاص، يضم عددا حمددا من املستثمرين ال يزيد ىف األغلب على  استثماريوعاء ، هي أهنا األخرى

شرتاك اإلإذ ترتاوح قيمة  ستثمارية اخلاصة ابألثرايءمن األوعية اإل، فهي ستثمار ىف األوراق املاليةمستثمرا، غرضه اإل
غري خاضعة للتسجيل حتت أنظمة اجلهات ، كما أهنا ألف دوالر إىل مليون دوالر كحد أدىن 500ما بني ا هب

ألهنا عبارة عن عقد شركة بني املستثمر واجلهة املديرة ذلك  ،ستثماريةالرقابية املناط هبا مراقبة الصناديق اإل
 . 43للصندوق

                                                             
1 Agardi Driss, Gouvernement d’Entreprise: Réseaux d’Administrateurs et Investisseurs Institutionnels, thèse de 
doctorat en science économique non publiée, université de Toulouse 1 capitole, France, Septembre 2011, p. 81. 

أداء جتماع، عندما كان يبحث عن أهم الوسائل املستخدمة ىف حتليل ، عامل اإلجونز ونسلو لفردأ، على يد 1949أتسس أول صندوق حتوط ىف منتصف القرن العشرين، عام 2*
قرتاض مع شراء أوراق أخرى من التحوط ضد بعض خماطر السوق، فضال عن األسواق املالية، والتنبؤ بتطوراهتا، وقد متكن من خالل آليات بيع األوراق املالية على املكشوف ابإل

  حتقيق أرابح أعلى من بقية املستثمرين اآلخرين.
 . 06/02/2016 اتريخ اإلطالع:، http://mostasmer.com :على 2015ديسمرب  5يف  مقال منشور، (Hedge Fundsصناديق التحوط )32
اتريخ اإلطالع: ، http://www.mobtada.com/details.php?ID=298307: على 2015فيفري  27يف مقال منشور ، ماذا تعرف عن صناديق التحوط؟43

06/02/2016. 

http://mostasmer.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B7-hedge-fund
http://www.mobtada.com/details.php?ID=298307
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 إسرتاتيجية هتتم ابملتاجرة ىف األسهم بناء على مركزين ماليني:تقوم آلية عمل صناديق التحوط على هذا، و 

يتوقع أن ترتفع، وحيتفظ هبا إىل أن يبيعها ابلثمن  اليتطويل األجل حبيث يشرتى األسهم  :األولاملركز  -
 املتوقع.

لبيع على املكشوف حبيث يبيع أسهما يتوقع اخنفاضها، ابقصري األجل وهو ما يسمى  :املركز الثاين -
ستثمار ىف أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر قرتاض لإلليعيد شراءها ىف وقت الحق مع استخدام اإل

 .املايللرفع ابقرتاض وهو ما يسمى فائدة اإل

إال أهنا يف الواقع تقليل املخاطر،  إىلأبهنا هتدف  اسم هذا النوع من الصناديق يعطي انطباعإومع أن 
فلسفة الصندوق  ألن فقد ارتباطه ابلواقع ااترخيي اليس إال أثر " التحوط"سم إممكن، و ىل حتقيق أقصى ربح إهتدف 

 . 1سواق من تقلباتاألفيه بصرف النظر عما قد حيدث يف  ينتقوم على ضمان حتقيق ربح للمستثمر 

 صناديق اإلستثمار املشرتك  .2

لتجميع مدخرات األفراد واستثمارها  استثماراي وعاء   (Mutual Funds)املشرتك  ستثمارمتثل صناديق اإل
ودرجة  املدخرين، وذلك وفقا لرغبات ستثماريةفظ اإلااحمليف األوراق املالية من خالل جهة ذات خربة يف إدارة 

قتصاد الوطين عن طريق هي وسيلة لتمويل عمليات اإل. فحتقيقها منفردين همتقبلهم للمخاطر لتحقيق مزااي ال ميكن
وجدت وعلى عكس صناديق التحوط، فإن صناديق اإلستثمار املشرتك  .أبسواق املالد األفراربط مدخرات 

فظ ااحملإجياد وسيلة لتنويع استثماراهتم بصورة ال تتاح إال بوجود ل من خالخصيصا خلدمة صغار املدخرين 
السندات، وتوفر فرصا  للتنويع ستثمار املباشر يف األسهم أو تعد بديال  فعاال  لإلومن هنا فهي  2اإلستثمارية الكبرية

شخاص، غلب األأولكوهنا استثمارا يسريا ويف متناول . 3بتكلفة معتدلة ومبستوى منخفض نسبيا من املخاطر
ستثمار، و هو ما قد يكون وماليني غريها حول العامل إىل عامل اإل مريكيةأمليون عائلة  54دخلت هذه الصناديق أ

 .4طالقاملالية على اإلأعظم إجناز حققته الدميقراطية 

جبمع املال من خالل بيع أسهم أو طرح  *5(يف فرنسا OPCVM) تقوم صناديق اإلستثمار املشرتكهذا، و 
وحتت  أي شركة أخرى تقوم ببيع أسهمهاكما تفعل ،  مهورالسوق أمام اجل الصندوق يف (Units)" وحدات"

                                                             
 .70/02/2016اتريخ اإلطالع: ، http://www.marketstoday.netعلى  2015جانفي  12، مقال منشور يف ما هي صناديق التحوط؟محودي على،  1
 .70/02/2016اتريخ اإلطالع: ، http://www.bayt.comعلى  2014مارس  29أمين حممد عاطف حممد، ماهي أنواع ومزااي صناديق اإلستثمار؟ مقال منشور يف  2
 .70/02/2016اتريخ اإلطالع: ، http://www.alistithmarcapital.comمقال منشور على موقع اإلستثمار كابيتال   ما هو الصندوق املشرتك؟ 3
 األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايلاإلستثمار املشرتكة مقال منشور على موقع  صناديق، موسوعة االقتصاد واالستثمارقسم  4

http://www.abahe.co.uk/economics-and-investment-enc/76396-investment-mutual-funds.html ، :اتريخ اإلطالع
07/02/2016. 

 ."ليفلر ادواردج"لومنيوم يدعىوعية األ، و ذلك من قبل مندوب مبيعات سابق أل1924مريكيا خالصا، يف أكانت نتاجا   اليتستثمار املشرتكة، ظهرت صناديق اإل5*

http://www.marketstoday.net/analysis/Analysis-Commentary/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B7/5723/ar
http://www.bayt.com/ar/specialties/q/79722/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://www.alistithmarcapital.com/ar/content/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%9F
http://www.abahe.co.uk/economics-and-investment-enc.html
http://www.abahe.co.uk/economics-and-investment-enc.html
http://www.abahe.co.uk/economics-and-investment-enc/76396-investment-mutual-funds.html
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يتم إستخدام املال املتأيت من بيع األسهم أو الوحدات لشراء و ، (Portfolio manager) احلافظةإشراف مدير 
 .1خمتلفة مثل األسهم والسندات وأدوات سوق املال استثماريةأدوات 

 وهناك نوعني من صناديق اإلستثمار املشرتك:

 صناديق اإلستثمار املشرتك ذات رأس املال املفتوح؛ -
 وصناديق اإلستثمار املشرتك ذات رأس املال املغلق. -

 

 (Open-ended Funds)صناديق اإلستثمار املشرتك ذات رأس املال املفتوح  .1.2

وليست لديها فرتة إستحقاق حمددة   ،هي صناديق مفتوحة لإلكتتاب وإعادة الشراء على أساس متواصل
 كما يتم تسعريها عادة للشراء والبيع ابلقيمة الصافية لوحدة األصول املستثمرة.

 (Close-ended Funds)صناديق اإلستثمار املشرتك ذات رأس املال املغلق  .2.2

لديها فرتة إستحقاق حمددة ومتلك عددا  حمدودا  من و  فتوحة لإلكتتاب خالل فرتة حمددةاملالصناديق هي 
تؤدي الوحدات. يتم إدراجها يف البورصة والتداول هبا أسوة ابألسهم، فيخضع سعرها لقوى العرض والطلب اليت 

 هبا يف أغلب األحيان إىل التداول خبصم أو بعالوة على القيمة الصافية لوحدة األصول املستثمرة.

 :2014يف نوفمرب  40كاك شركات   رأمسالصناديق اإلستثمار املشرتك يف وفيما يلي حصة 

 2014يف نوفمرب  40كاك شركات   رأمسالنصيب صناديق اإلستثمار املشرتك يف (: 3.3جدول رقم )

 عدد الصناديق  72913
 مبلغ املسامهة )مليون دوالر( 413702

 نسبة احلصة يف رأس املال %29
 نسبة احلصة العائمة %38

 ابإلعتماد على بياانت تقرير:  طالب: من إعداد الاملصدر
FactSet,  La détention par les fonds ouverts (OPCVM français et étrangers) des sociétés du CAC 
40, Novembre 2014, p. 5, disponible sur : http://www.opinion-way.com/pdf/rapport_f2ic-
factset-opinionway_cac_40_-_decembre_2014.pdf, consulté le : 08/02/2016.  

                                                             
 .07/02/2016اتريخ اإلطالع:، http://mostasmer.com:  على 2015ديسمرب  8يف مقال منشور كيف تعمل صناديق اإلستثمار املشرتك،   1
 

http://www.opinion-way.com/pdf/rapport_f2ic-factset-opinionway_cac_40_-_decembre_2014.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/rapport_f2ic-factset-opinionway_cac_40_-_decembre_2014.pdf
http://mostasmer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%9F
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شركات الاألوىل املسامهة يف  ةترتيب صناديق اإلستثمار املشرتك املفتوحة اخلمس ،كما يبني اجلدول اآليت
 :40كاك ؤشر  املشكلة مل

 ترتيب صناديق اإلستثمار املشرتك اخلمسة األوىل املسامهة (:4.3جدول رقم )
 2014يف نوفمرب  40كاك مؤشر  املدرجة على شركات اليف 

 )مليون دوالر( مبلغ املسامهة اجلنسية الصندوق
Harbor International Fund 8868 الوالايت املتحدة 
American Funds EuroPacific Growth Fund 7228 اململكة املتحدة 
Vanguard Total International Stock Index Fund 6533 الوالايت املتحدة 
Dodge & Cox International Stock Fund 5545 الوالايت املتحدة 
iShares MSCI EAFE ETF 4506 الوالايت املتحدة 

 32680 اجملموع 

Source : Fact Set, Op. Cit., p. 9 

  التقاعدمنح صناديق  .3

ستثمار اصناديق على أهنا  (Pension Funds)صناديق املنح  (AMF)هيئة األسواق املالية تعرف 
ناديق على صلقيود املطبقة عموما لال ختضع  (collective investment schemes)مجاعي أو مشرتك 

فرصة  الديهفهذه الصناديق ، السيما من حيث تنويع وتسويق األصول املالية. وابلتايل ذكورة سابقاامل ستثمارا
 . 1غري حمدودركبة كما ميكنها استخدام املشتقات املالية بشكل أو م/اكتساب أصول غري سائلة و

صناديق التقاعد، تعمد أغلبها إىل أنواع  عديدة من اإلستثمارات توجد بنظر ا للكم اهلائل من األموال اليت و 
فهم مستثمرون يف العديد من الشركات املدرجة يف البورصة. تقدر ثروة الصناديق الستمائة  ،يف جماالت  شىت

ـــاألهم يف العامل ب   (600) ما جيعلها  أمريكيمليار دوالر  20000. أم ا مجيعها فتملك أمريكيمليار دوالر  6000ـ
 .2يف صدارة شركات اإلستثمار يف العامل

على  1997 مارس 25 ال يوجد يف فرنسا مثل هذا النوع من الصناديق، رغم مصادقة الربملان الفرنسي يفو 
قبل حل الربملان. إال   JuppéAlain يف عهد حكومة *Loi de Thomas"3"املعروف بــ 277-97القانون رقم 

                                                             
1 Henry Gérard Marie, Les Hedge Funds, édition d’Organisation Groupe Eyrolles, Paris, 2008, p.p. 16- 17. 

 .10/02/2016اتريخ اإلطالع: ، https://ar.wikipedia.org/ :على متاحمقال  ،كمستثمرين  التقاعدصناديق  2
*3Loi N° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, JORF n°72 du 26 mars 1997 page 4657.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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عن ( retraite par répartition) أن القانون ألغي من قبل احلكومة الفرنسية احلالية مفضلة التقاعد ابلتوزيع
 . 1(retraite par capitalisation) التقاعد ابلرمسلة

 نظام التقاعد ابلتوزيع  .1.3

تكون اإلشرتاكات املدفوعة من  (système de retraite par répartition)يف نظام التقاعد ابلتوزيع 
 . 2بعنوان التأمني على الشيخوخة حمل توزيع مباشر يف شكل منح للعمال املتقاعدين (les actifs)قبل األصول 

  نظام التقاعد ابلرمسلة  .2.3

، ذي األصول (système de retraite par capitalisation) يف نظام التقاعد ابلرمسلة
فإن املنطق خيتلف، حبيث حترر اإلشرتاكات من قبل "أصول اليوم" هبدف تكوين معاشاهتم  األجنلوسكسونية،

املستقبلية. ومن أجل ذلك، يقوم الصندوق بتوظيف هذه اإلشرتاكات يف استثمارات مالية أو عقارية تعتمد 
 .    3تكون حمل توظيف فردي أو مجاعيعوائدها على أسعار الفائدة. جتدر اإلشارة إىل أن اإلشرتاكات ميكن أن 

املنح  لصناديق ماثلةلدى صناديق التقاعد التكميلي امل ةسامهامل يف فرنسا لعمالل ميكنهذا،  ومع
 ضايفاإل تقاعدالصندوق  أو  (PERCO) اجلماعي تقاعدال دخارصندوق ا ايقوم هب كاليت  ،األجنلوسكسونية

 . 4للوظيفة العامة

وصول إىل حمفظة الفرصة  OPCمتنح الـــ الية.املوراق لألهي حمافظ  (OPC) اجلماعيستثمار هيئات اإلو 
نوعان من صناديق اإلستثمار اجلماعي: صناديق  *5يوجد بفرنسا ،من الناحية القانونية متنوعة من األوراق املالية.

واليت يتم تسويقها يف مجيع أحناء اإلحتاد األورويب وصناديق  (OPCVM)اإلستثمار اجلماعي يف القيم املنقولة 
وشركات اإلستثمار ذات الرأس املال  (FCPكما توجد صناديق اإلستثمار املشرتك )  . (FIA)اإلستثمار البديلة 

حبيث  لقيم منقولة تقوم إبصدار حصص (copropriété)عبارة عن ملكية مشرتكة  فاألوىل، (SICAV) املتغري
                                                             

1 Les fonds de pension, c'est quoi ?, article publié sur : http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-fonds-
de-pension-c-est-quoi., consulté le : 10/02/2016. 
2 Quelle est la différence entre retraite par répartition et retraite par capitalisation ?, article publié le 20/10/2014 sur : 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/grands-
domaines/quelle-est-difference-entre-retraite-par-repartition-retraite-par-capitalisation.html, consulté le : 
10/02/2016. 
3 Idem. 
4 En quoi consiste le « fonds de pension à la française » voulu par Emmanuel Macron ? article publié le 27/11/2015 
sur : http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/27/emmanuel-macron-precise-son-projet-de-fonds-de-
pension-a-la-francaise_4819346_3234.html, consulté le : 11/02/2016. 

 .enthttps://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_placem اإلطالع على خمتلف أنواع صناديق اإلستثمار الفرنسية يرجى اإلطالع على املوقعملزيد من 5*

http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-fonds-de-pension-c-est-quoi.
http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-fonds-de-pension-c-est-quoi.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/grands-domaines/quelle-est-difference-entre-retraite-par-repartition-retraite-par-capitalisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/grands-domaines/quelle-est-difference-entre-retraite-par-repartition-retraite-par-capitalisation.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/27/emmanuel-macron-precise-son-projet-de-fonds-de-pension-a-la-francaise_4819346_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/27/emmanuel-macron-precise-son-projet-de-fonds-de-pension-a-la-francaise_4819346_3234.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_placement
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شركة جتارية تسمى بشركة إدارة  ،FCPإدارة الـــكما تتوىل   ،حلقوق اليت يتمتع هبا املساهما حامل احلصص ميلكال 
عبارة عن  والثانية، تتصرف ابسم حاملي احلصص ويف مصلحتهم( société de gestion)تسيري  بشركة أو

يتمتع حاملو األسهم حبقوق  ،وكأي شركة مغفلة ،شركة مغفلة تقوم إبصدار أسهم حبسب طلب املكتتبني عليها
  .1املساهم العادي

 صناديق الثروة السيادية   .4

الثروات  إبدارةهي صناديق مكلفة  (Sovereign Wealth Funds)صناديق الثروة السيادية 
السيادية ليست ظاهرة  الصناديق .من أجل اإلستثمار يف األسهم والسندات 2حتياطات املالية للحكوماتواإل

مؤخرا، استحوذت حيث  *3، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة1953جديدة، بل يعود اتريخ بعضها إىل العام 
 Merrill Lynchو Morgan Stanleyعلى حصص يف مؤسسات عمالقة مثل  ،ضمن القطاع املايل وحده

 .Citigroup Inc 43و

أدوات استثمارية أهنا على صناديق الثروة السيادية  2009يف   Delacour Caroline Bertinوتعرف 
على املدى الطويل يف أصول أجنبية من غري اإلحتياطي الرمسي وتستثمر النقد األجنيب  حتياطياغذيها ي، عمومية

 . 54التزام صريحأي خالية من 

 

 

 

 

                                                             
1 Comprendre les organismes de placement collectif (OPC), article publié le 16/09/2015 sur : 
http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Produits-et-supports-d-investissements/Types-de-
produits/OPCVM.html, consulté le : 12/02/2016.  

 .12/02/2016 اتريخ اإلطالع:، http://www.startimes.com/f.aspx?t=32701955 :على متاح، مقال صناديق الثروة السيادية 2
 :أو على  rankings/-http://www.swfinstitute.org/fund :ميكن اإلطالع على أكرب الصناديق السيادية يف العامل على3*

http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance/2015/jun/29/391000/. 

 .21/02/2016اتريخ اإلطالع: ، https://ar.wikipedia.org :علىتاح صناديق الثروة السيادية مقال م43
45Delacour Caroline Bertin, Les fonds souverains : Ces nouveaux acteurs de l’économie mondiale, édition les Echos 
et Eyrolles, Paris, 2009, p. 21. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Produits-et-supports-d-investissements/Types-de-produits/OPCVM.html
http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Produits-et-supports-d-investissements/Types-de-produits/OPCVM.html
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32701955
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance/2015/jun/29/391000/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 8,8%بنسبة  2014 نوفمربيف شهر  40كاك وتقدر حصة الصناديق السيادية يف رأس مال شركات  هذا، 
 موزعة كما يلي:

  40كاك ؤشر  شكلة ملامللشركات ل(: حصة الصناديق السيادية من الرمسلة السوقية 5.3جدول رقم )
 2014يف نوفمرب 

 النسبة من الرمسلة السوقية الدولة
 6% فرنسا

 %1,8 ( Norges Bank Investment Managementالنرويج )
 0,5% بلجيكا
 0,1% إسبانيا
 0,1% روسيا

 0,1% لكسمبورغ
 %0,1 (Qatar Investment Authorityقطر )

State Administration of Foreign Exchange %0,1 
ـــــاجملم  8,8% وعــ

Source: Fact Set, Op.cit., p. 4 

  ابألداءامللكية املؤسسية عالقة : لثااث

 احلد من الكفاءةتنطلق األحباث اليت ختترب العالقة بني امللكية املؤسسية وقيمة الشركة من فرضيتني. فرضية 
"efficiency abatement hypothesis"  ،واليت تقول بسلبية العالقة بني اإلستثمار املؤسسي وأداء الشركات

 efficiency" زايدة الكفاءةوفرضية . 1991يف  .Jacobs, M. Tوهذه الفرضية تؤيدها دراسة 
augmentation hypothesis"  وراءها دراسة تقفواليت Brancato, C. K.  تقول إبجيابية و 1997يف

 .1املؤسسي وأداء الشركاتالعالقة بني اإلستثمار 

 اإلستثمار املؤسسي كآلية من آليات حوكمة الشركات ميكن تقسيم الدراسات اليت تناولت دورومما سبق 
هذا ويف  ،املؤسسيني ابملستثمرين على املدى القصرياملستثمرين تصف  الفئة األوىلإىل فئتني،  وعالقتها ابألداء

ويؤكد  استثماراهتم على املدى القصري.املؤسسيني هو تعظيم مردودية إن هدف  1988يف  Poundيقول السياق، 
Pozen  حتمل تكاليف الرقابة  فكرةدون جتاه مرتد -احلاالت معظم يف -فهم املستثمرين، هؤالءحيادية  1994يف

حسب  -وهذا من شأنه اإلدارة مع همختالفا أو السيئة ألنباءيف حالة ا رأس املال *2مغادرة يفضلونو  على املديرين

                                                             
1 Charreaux Gérard, Structures de propriété, relation d'agence et performance financière, Op. Cit, p. 523. 

 مغادرة رأس املال.( للتعبري عن voter avec les pieds) التصويت ابألقدامتستعمل عبارة 2*
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Baudry وAllegret  معني ينعكس سلبا على  وظيفي اختاللأن يرسل إشارة إىل السوق بوجود  -1996يف
م ل ،ومن هنا .األسهم أسعار  اسرتاتيجيات اعتماد مديري الشركات على وافأن املستثمرين املؤسسيني ميكن أن حي 

 حساب على ،2000يف  Bernardو Abarbanell هيؤكدكما   تبحث عن تعظيم األرابح يف املدى قصرية،
 .11الطويل املدى يف املتوقعة األرابح

، ترى أن النسبة املتزايدة يف رأس املال اليت تعود للمستثمرين املؤسسيني من الدراسات الفئة الثانيةو 
لدى الشركة ورقابة املديرين تزيد لتدخل فحافز ا ،إىل التخلي عن احليادية ،2002يف  Batshتدفعهم، حسب 

قد يؤدي اليت حبوزة هؤالء املستثمرين. كما أن التنازل عن عدد كبري من األسهم دفعة واحدة األسهم عدد بزايدة 
يف بعض  (prohibitif)ا جدا وابهظ امكلفخيارا من رأس املال روج ومن مث يصبح خيار اخل إىل خسائر كبرية

حصة كبرية يف رأس  -غالبا-ؤالء املستثمرين ميلكونهفإن  1986يف Vishny و  Shleiferوحسب األحيان.
يف  Ponsardو Mottisابلتايل ميكنهم، حسب و  ملمتلكاهتممحاية تكاليف الرقابة زيد من لون مبوابلتايل يقب  ، املال

فإن ، ةواقعيشكل أكثر ب. و هم يف الشركةوضعمن تعزز قرارات حنو  ها توجيهو  الشركات، التأثري على قيادة 2002
يـ ؤ م  ْن و للمديرين نتهازية اإلاخليارات ول دون أن حي  ميكن صاحب احلصة الكبرية يف رأس املال املستثمر املؤسسي 

 .22تنفيذ اخليارات اليت تعظم قيمة الشركة على املدى املتوسط أو الطويل

  Lantenois Christopherدراسةنذكر يف فرنسا، اليت تناولت اإلستثمار املؤسسي وأما الدراسات 

إىل قياس أثر زايدة حصة املستثمرين املؤسسني غري املقيمني يف اليت سعت  2011يف  Benjamin Coriatو
إىل  1999من  40 كاك  مؤشرعلى  املدرجة الفرنسيةالشركات  وإسرتاتيجيةهيكل ملكية رأس املال على سلوك 

، األرابح املوزعة (ROE)وذلك من خالل جمموعة مؤشرات: تطور األرابح، العائد على حقوق امللكية  2007
يف شركات العينة ستثمار املؤسسي الزايدة املعتربة لإلثر تعلق أبيما في الدراسة جاءت نتائجو وإعادة شراء األسهم. 

 ةجديد اتتوجيهبتؤكد اقرتان زايدة حصة اإلستثمار املؤسسي األجنيب ل على سلوك الشركات خالل فرتة الدراسة
 سعاو  نطاق على وتوزيعها ألرابحمعترب ل منو: (Shareholder value)املساهم  مقاربة مع كبري  حد إىلتتفق 

 rentabilité)مردودية وسيطة و  سهماأل شراء عادةإ عمليات شكل يف توزيعات أو شكل يف سواءعلى املسامهني 

médiane) ةاملستهدف ت املردودية كان  حني يف ،2007 عام يف %17 حوايلحقوق امللكية وصلت إىل  على 

                                                             
11Benkraiem Ramzi, L’influence des investisseurs institutionnels sur les stratégies comptables des dirigeants, 2007, p. 
2, article disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00543085/document, consulté le: 13/02/2016.  
22Idem. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00543085/document
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وأما فيما يتعلق إبسرتاتيجية الشركات، فإن الدراسة أظهرت اإلجتاه الواضح حنو إعادة تركيز األنشطة  .15%
 .  1وتكوين اجملمعات نتيجة الصعود الكبري للمستثمرين املؤسسني

 Gharbi Hidayaو Sahut Jean Michelمن جهتها هدفت الدراسة اليت قام هبا كل من 
Othmani إىل حبث أثر تواجد اإلستثمار املؤسسي على األداء من خالل العائد على األصول  2011 يف

(ROA)  ونسبة توبني(Q Tobin) لعينة من شركات مؤشر SBF 120 2007 إىل 2006 خالل الفرتة من .
وتشري الدراسة إىل األثر السليب ملختلف األصناف املدروسة للمستثمرين املؤسسيني احملليني واألجانب على أداء 

 .2صغريةالشركات الفرنسية يف حالة حيازهتم على "حصص" 

 la)العالقة بني هيكل املسامهة اختبار  2014وآخرون يف  Mard Yves تناولت دراسةمن جهتها 
structure de l’actionnariat) ؤشر شكلة ملواألداء املايل للشركات الفرنسية املSBF 250  خالل الفرتة

األداء املايل يؤثرون إجيااب على املستثمرين املؤسسني أن أظهرت نتائج الدراسة و . 2008إىل  2004املمتدة من 
  .3معتربةكبرية و حصة   ةللشركات إذا كانت حصة هؤالء املستثمرين يف رأمسال الشرك

 الشركات الفرنسية املدرجة بعض يف امللكية املؤسسية واقع : رابعا

 شركة غري مالية مدرجة يف السوق املايل الفرنسي 129بلغ متوسط حصة اإلستثمار املؤسسي يف رأس مال 
 Perettiواليت كانت حمل دراسة  NREمن قانون  *1164معنية بتطبيق املادة قطاع نشاط  12تنتمي إىل 

Jean-Marie   يف  45,88%حول العالقة بني اإلستثمار املؤسسي واألداء اإلجتماعي،  2014يف وآخرون
 .201254يف  46,31%و 2011

                                                             
1 Lantenois Christopher et Benjamin Coriat, Investisseurs institutionnels non-résidents, corporate governance et 
stratégies d’entreprise, Revue d'économie industrielle, N° 134, 2e trimestre  2011, p.p. 51-84.  
2 Sahut Jean Michel et Gharbi Hidaya Othmani, Influence des actionnaires institutionnels Français et étrangers sur 
la performance financière des firmes, La Revue des Sciences de Gestion, N° 251, 2011, p.p. 51- 62. 
3 Mard Yves et al., Structure de l’actionnariat et performance financière de l’entreprise : le cas français,  Revue 
Finance Contrôle Stratégie, vol. 17, issue 4, 2014, p.p. 59-83. 

 ية. تقضي هذه املادة أبن الشركات مسؤولة عن العواقب البيئية واإلجتماعية اليت ختلفها أنشطتها التشغيل4*
45Peretti Jean-Marie et al., relation entre investissement institutionnel et performance sociale ; étude empirique des 
entreprises françaises cotées, revue des sciences de gestion, Mai- Août 2014, N° 267-268, p.19.   

http://rei.revues.org/
http://rei.revues.org/4980
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-les non) وصلت قيمة األسهم يف رأس املال اليت تعود إىل املستثمرين املؤسسني غري املقيمنييف حني 

résidents)  من جمموع 40كاك مدرجة على مؤشر  فرنسية شركة  36 يفمليار أورو  491إىل ، 2014هناية يف ،

 . 1%45.3أي ما يعادل ، أورو مليار 1084اليت بلغت مجالية اإلقية القيمة السو

  : 40ؤشر كاك شكلة ملنسبة رأس املال اململوك من قبل غري املقيمني يف الشركات الفرنسية امل وفيما يلي

 بداللة حصة رأس املال 40كاك (: توزيع شركات  6.3اجلدول رقم )
 2014يف هناية  اململوكة من قبل غري املقيمني

  ةحصة رأس املال اململوك
 من قبل غري املقيمني

 املعدل املتوسط للحيازة من قبل غري املقيمني  عدد الشركات املستثمر فيها
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 11.9 11.9 11.1 2 2 2 %25إىل  0من 
 38.6 39.6 39.2 16 15 7 %50إىل  %25من 

 56.4 58.8 58.5 18 19 16 %50أكثر من 
 45,3 47,6 47,3 36 36 35 اجملموع

Source : Bui Quang Pierre, Op. Cit, p. 7. 

خالل الفرتة من من قبل غري املقيمني  40يف رأس املال شركات كاك اململوكة نسبة التتوزع جغرافيا، و 
 :التايلاملذكور يف اجلدول على النوح  ،2014إىل  2010

 من قبل غري املقيمني   40كاك حيازة أسهم شركات   جغرافيا (: 7.3اجلدول رقم )

  نسبة احليازة
2014 2013 2012 2011 2010 
 الوالايت املتحدة األمريكية 14,2 14,8 16,1 17,0 16,6
 اململكة املتحدة 1,9 2,8 3,4 4,4 4,0

 جمموع الوالايت املتحدة واململكة املتحدة  16,1 17,6 19,5 21,4 20,6
 منطقة األورو 18,4 18,4 19,0 19,8 19,2
 ابقي دول العامل  7,4 8,2 8,8 6,4 5,5

 موع  اجمل 41,9 44,2 47,3 47,6 45,3
 

Source : Bui Quang Pierre, Op. Cit, p. 9. 

                                                             
1 Bui Quang Pierre, La détention par les non‑résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à la fin de 
l’année 2014, Bulletin de la Banque de France, N° 201, 3e trimestre 2015, p. 5.  
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  يف الشركات الفرنسية خصائص جملس اإلدارةاملطلب الرابع: 

املتمثلة  ميثل جملس اإلدارة آلية من أهم آليات احلوكمة الداخلية وفعاليته تعتمد بدرجة كبرية على خصائصه
واليت كانت حمل دراسة وحتليل من قبل جمموعة كبرية من  ،تنوعهمو  ، درجة إستقالل أعضائههحجم هيكله، يف

  الدراسات التجريبية.

 جملس اإلدارةوتنوع حجم أوال: 

 املظاهر القانونية والتصورية  .1

بقانون التنظيمات اإلقتصادية اجلديدة ، املعدل *1التجاري الفرنسيقانون يقضي المن وجهة نظر تنظيمية، 
(NRE)  عضوا.  18و  3بني الشركة املغفلة  )جملس مراقبة( إدارة جملسأبن يرتاوح عدد أعضاء ، 2001يف عام

تفاصيل بشأن  ةأيمل تقدم  2002و  1999، 1995وجتدر اإلشارة إىل أن تقارير املمارسة اجليدة للحوكمة يف 
   .جملس اإلدارةحلجم معتربة أمهية  ويلابلرغم من أن نظرايت حوكمة الشركات ت، حجم جملس اإلدارة

 ألداءابجملس اإلدارة وتنوع حجم عالقة  .2

بني حجم وذات داللة إحصائية  سالبةوجود عالقة إىل  199621يف  David Yermackتشري دراسة 
وجود عالقة مماثلة بني حجم جملس اإلدارة وعدد و  (QTobin)من خالل مؤشر جملس اإلدارة وأداء الشركات 

 Theodoreنفس النتائج توصلت إليها دراسة . املؤشرات احملاسبية اليت استعملت لقياس الرحبيةمن 
Eisenberg  والعائد على األصولجملس اإلدارة بني حجم  199832وآخرون يف (ROA)  وهامش األرابح

  فنلندية صغرية ومتوسطة احلجم. ةشرك 900التشغيلية لعينة من 

 Olawoyeو M. Adetunji Babatundeدراسة نتائج تشري على عكس نتائج الدراسات السابقة، و 
Olaniran  الشركات داءأب واخلارجية الداخليةاحلوكمة  آلياتجمموعة من  بني العالقةحول اختبار  2009يف 

وجود إىل ، 2006و 2002من  لألوراق املالية خالل الفرتة نيجرياي بورصة يفشركة مدرجة  62 تهامشلت عينواليت 

                                                             
*11er alinéa de l’article L225-17 et du code de commerce, Version consolidée au 16 mars 2016, p. 163. Et 1er alinéa 
de l’article L225-69 du code de commerce, Version consolidée au 16 mars 2016, p. 185. 
12Yermack, D.,  Higher market valuation of companies with a small board of directors, Journal of Financial 
Economics, Vol. 40, 1996 , p.p 185-211. 
23Eisenberg, T., et al., Larger board size and decreasing firm value in small firms, Journal of Financial Economics, 
Vol. 48, N° 4, 1998, p.p. 35-54. 
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 من خالل مؤشرللعينة األداء املايل و لس اإلدارة الكبري جملبني حجم وذات داللة إحصائية  موجبةعالقة 
)QTobin(1.  

سمح ابحلكم بشكل واضح على أتثري حجم املذكورة يف الفقرة السابقة متضاربة وال تالدراسات كانت وإذا  
تنفي أية  الشركات الفرنسية الدراسات اليت تناولت جمالس إدارةبعض إن ف ،جملس اإلدارة على أداء الشركات

2 2200يف   Godardدراسة عالقة حلجم جملس اإلدارة على أداء الشركات. ومن هذه الدراسات 
دراسة و  

Godard وSchatt  42003يف. 

عدم بتقول  4200يف  Schattو Godard ؛2002يف   Godardكل مننتائج دراسة   توإذا كان
عالقة أو بعد وجود وجود بيرى أنه ال ميكن احلكم  طالبفإن ال، جملس اإلدارةأداء الشركات على حجم اعتماد 
، ألن دور جملس اإلدارة قد يكون مكمال أو سواء كان اجمللس موسعا أو ضيقا جملس اإلدارة أبداء الشركةحلجم 

 وإال كيف نفسر النتائج املتضاربة وغري املتسقة للدراسات التجريبية اليت ألداءابإحالليا لدور آلية أخرى يف عالقته 
ورمبا هذا التضارب هو الذي جعل تقارير املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات يف فرنسا ال  اختربت هذه العالقة؟

  تصدر رأاي بشأن حجم جملس اإلدارة.

 Kevin Campbellدراسة داخل جملس اإلدارة، تضع  (la diversité)التنوع  صوفيما خي
 تؤثر اإلدارة، من خالل وجود املرأة، جمللس ةالنوعي ةالرتكيبفرضية أن  2008يف  Antonio Mínguez-Veraو

 اتللشرك (QTobin)مبؤشر الذي مت قياسه  املايل األداءمن مث على و جمللس اإلدارة  الرقايب الدور نوعية على
وتشري نتائج الدراسة إىل أن وجود املرأة، يف حد ذاته، ال يؤثر على  اسبانيا.سوق األوراق املايل يف يف املدرجة 

 Gillesو Houda Ghayaبينما تشري دراسة  4قيمة الشركات وإمنا تنوع اجمللس له أتثري إجيايب على قيمة الشركة
Lambert وجود عالقة سالبة وغري ذات داللة إحصائية بني ، إىل الفرنسياليت تناولت اإلطار   20125  يف

    .40املشكلة ملؤشر كاك وجود املرأة مبجلس اإلدارة واألداء املايل للشركة الفرنسية 

                                                             
1 Babatunde M. Adetunji and Olaniran Olawoye, The Effects of Internal and External Mechanisms on Governance 
and Performance of Corporate firms in Nigeria, Corporate Ownership and Control, Vol. 7, Issue 2, 2009, p.p. 
330-343. 
2 Godard Laurence, Op. Cit, p.p. 125-148.  
3 Ben Ayed-Koubaa Hanen, Op. Cit, p.p. 4-5.  
4 Kevin Campbell and Antonio Mínguez-Vera, Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial 
Performance, Journal of Business Ethics, Vol. 83, N° 3, 2008, p.p. 435-451. 
5 Ghaya Houda et Lambert Gilles, Caractéristiques de la diversité au sein des conseils d’administration et 
performance financière : une étude empirique sur les entreprises du CAC40, Bureau d’Economie Théorique et 
Appliquée (BETA),  Faculté des sciences économiques et de Gestion, Université de Strasbourg,  France, 2012, p.p. 
1- 31.  
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 الشركات الفرنسية املدرجة بعض الوضع يف  .3
 دارة  اإلمبجلس املرأة العضو  .1.3

 **2يف جمالس اإلدارة مرأة والرجللل توازنامل تمثيلاملتعلق ابل *20111جانفي  27املؤرخ يف  قانونال قيد حتت
Zimmermann-Copé"4"املسمى بقانون  املهنية، املساواةو  ***3وجمالس املراقبة

يتزايد متثيل املرأة يف جمالس ، ****
جيب أن ال تقل نسبة   201751املذكور على أنه مع أول مجعية عامة لعام  القانون وينصالشركات املدرجة.  إدارة
لقانون أعاله، بعد ل اوفق اجلنسني متطلبات متثيل حققت اليت الشركاتإن ومع هذا، ف. %40 عن جنس كل

  :،  هي كالتايل2015 يفأشغال اجلمعيات العامة 

 .%27، أي بنسبة CAC 40مؤشر من شركة  37شركات من أصل  10 -
  .%29، أي بنسبة CAC Next 20شركة من مؤشر  17شركات من أصل  5 -
  .%23، أي بنسبة CAC Mid 60شركة من مؤشر  57شركة من أصل  13 -

 :SBF 120ؤشر شكلة ملمبجالس إدارة الشركات املمتثيل املرأة وفيما يلي نسبة 

 2014يف  SBF 120ؤشر شكلة ملاملشركات ال جالسمتثيل املرأة مب(: نسبة 8.3جدول رقم )

 

 

 

 

 
 ,p., itC Op. Deloitte 14 تقرير: ابإلعتماد على بياانت طالب: من إعداد الاملصدر

                                                             
*1Loi N° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des 
conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, JORF n°0023 du 28 janvier 2011 page 
1680, texte n° 2.    
**2 2èm alinéa  de l’article  L225-17 du code de commerce, Version consolidée au 16 mars 2016, p.163.  
***32èm alinéa  de l’article  L225-69 du code de commerce, Version consolidée au 16 mars 2016, p.185. 

   ZIMMERMANNJo -" Marieوالسيدة "  ” COPÉFrançois -Jeanمسي القانون كذلك نسبة إىل السيد "4****
15Legal & General Investment, politique de gouvernance d’entreprise et d’investissement responsable – France, 
janvier 2014, p. 5, article disponible sur :  
http://www.lgim.com/library/capabilities/French_translation_Corporate_Governance_Policy.pdf, consulté le : 
22/02/2016. 

SBF 120 
 

CAC Mid 60 CAC Next 20 CAC 40 

 األقصى %50 %45 %45
 الوسيط %33 %33 %31
 األدىن %19 %27 %00
 عدد الشركات 37 17 57
 جمموع األعضاء 517 201 634
 جمموع األعضاء النساء 173 69 198

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&categorieLien=id
http://www.lgim.com/library/capabilities/French_translation_Corporate_Governance_Policy.pdf
http://www.lgim.com/library/capabilities/French_translation_Corporate_Governance_Policy.pdf
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 1، خاصة وأن لوائحSBF 120نسبة النساء مبجالس إدارة الشركات املدرجة على مؤشر أما عن تطور و 
سنوات إعتبارا  (6)يف مدة ست  40%سنوات و (3)يف مدة ثالث  20%حوكمة الشركات كانت قد أوصت بنسبة 

 :اآليتيوضحه اجلدول  ام، فهي ك2010سنة لمن أشغال جمالس اإلدارة 

 2014إىل  2010من  SBF 120ؤشر شكلة ملاملشركات المبجالس  املرأةمتثيل (: تطور 9.3جدول رقم )

  2010 2011 2012 2013 2014 2النسبة املتوسطة يف دول اإلحتاد  األورويب

20% 
3%35* %30 %28 %23 %21 CAC40 

%33 %29 %26 %20 %15 SBF 120 
 

 ,p.it, C Op. Deloitte 15تقرير:  ابإلعتماد على بياانت طالب: من إعداد الاملصدر

ويظهر أن جمالس إدارة الشركات الفرنسية املدرجة تتقدم نسبة املرأة فيها عن النسبة املتوسطة يف دول 
اإلحتاد األورويب. وهذا التنوع ال شك يزيد من فعالية جمالس اإلدارة وحيسن من كفاءهتا شريطة أن حتمل املرأة معها 

 ت الرجل العضو يف جملس اإلدارة.   من اخلربة واملهارة ما تكمل هبما مكتسبا

 األعضاء مبجلس اإلدارةالعمال  .2.3

دارة مع اإلجالس مبانتخاب ممثلني عنهم  ،1994 عامحيق للعمال املسامهني يف فرنسا، وهذا اعتبارا من 
 القانونحسب  %5ميتلكون حصة معينة يف رأس املال ال تقل عن  أن شريطة التصويت، ختويل هؤالء املمثلني حق

 .53العمال يف املؤسسة مشاركة بتحسنياملتعلق  **6404-94 رقم

                                                             
1 Afep-MEDF, paragraphe 6 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, Afep-MEDF, version 
révisée Novembre 2015, p.p. 8- 9, disponible sur : http://www.ifa-
asso.com/fileadmin/user_upload/Code_de_gouvernement_dentreprise_novembre_2015.pdf, consulté le : 
22/02/2016. 
2 Institut Français des Administrateurs (IFA), La gouvernance des sociétés cotées en France à l'usage des 
investisseurs : Un levier pour la croissance et l’attractivité, édition Mai 2015, p.p. 13- 14, article disponible sur  
http://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/asset/document/gouvernance_en_france_2015_version_francaise.pdf, 
consulté le : 28/02/2016.  

 يف كل من أملانيا وإجنلرتا. %24يف مقابل 3*
**4Loi N° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, JORF 
n°172 du 27 juillet 1994 page 10832 
3 Conchon Aline, Les administrateurs salaries en France : contribution a une sociologie de la participation des 
salaries aux décisions de l'entreprise, thèse de doctorat en sociologie du travail non publiée, Ecole doctorale Abbé 
Grégoire, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, 2014, p. 21, disponible sur : 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01132881/document, consulté le : 28/02/2016. 

http://www.ifa-asso.com/fileadmin/user_upload/Code_de_gouvernement_dentreprise_novembre_2015.pdf
http://www.ifa-asso.com/fileadmin/user_upload/Code_de_gouvernement_dentreprise_novembre_2015.pdf
http://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/asset/document/gouvernance_en_france_2015_version_francaise.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000183805&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000183805&categorieLien=id
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01132881/document
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 217 صياغة املادة أن كما.  2001لعام  *Fabius1 مبقتضى قانون %3 إىل %5أنزلت عتبة امللكية من 
من قبل  املمثلني هؤالء يتمثل يف تعني إلزامي، تدعو إىل إجراء 2002 لعام **2اإلجتماعي التحديث قانون من

 ،التنفيذي اخلاص بتطبيق القانون املذكور حال دون تطبيقه إال أن عدم صدور املرسوم. اجلمعية العامة للمسامهني
 سبتمرب 14مؤرخ يف  وزاري ***3فقد جرى تفسري هذه األحكام على أهنا اختيارية مبوجب منشور ،ابلعكسبل 

 الطابع قاطع أكد بشكل ****4ومسامهة العمال مشاركة املتعلق بتطوير 2006. إال أن القانون الصادر يف 2005
هذا بشأن العمال املسامهني وأما ابلنسبة للعمال  .51املدرجة فقط احلق على أن تتقيد به الشركات هلذا اإللزامي

 2013جوان  14املؤرخ يف  ******7ن الوظيفيااألمأحكام قانون  ش ه د  تنفيذ 2014 فإن العام *****6غري املسامهني
لس إدارة بعض الشركات. وبناء على تقرير اللجنة العليا اجمبعضو أو أكثر ميثل العمال  تعيني ينص على والذي

املعنية بتطبيق  SBF 120عدد الشركات املدرجة على مؤشر فإن  2015يف  ******* 8(HCGE)حلوكمة الشركات 
ال  ن الوظيفيااألمألن قانون  CAC 40شركة مدرجة على مؤشر  24شركة منها  42هذه األحكام ال يزيد عن 

فرنسي أو عشرة آالف عامل  (5000)يلزم إال الشركات اليت يصل تعداد العمال فيها إىل مخسة آالف 
أوت  17املؤرخ يف  Rebsamenقانون  إال أن. لعماللوهبا جملس  مبا فيهم العمال األجانب (10000)

 ختفيض مستوى عدد العمال وإزالة طريق عن الوضع هذا والعمل أهنى اإلجتماعي احلوار حول ********20159
10عماللل جملس بوجود املتعلق الشرط

2. 

 ،2015نوفمرب يف نسختها املعدلة يف  (Afep/MEDEF)لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات  تشريو 
أعضاء جملس اإلدارة املمثلني للعمال هلم نفس احلقوق والواجبات اليت لألعضاء املمثلني للمسامهني  أن إىل

                                                             
*1Loi N° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, JORF n°43 du 20 février 2001 page 2774. 
**2Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, JORF du 18 janvier 2002 page 1008 
***3Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, JORF n°255 du 1 novembre 2005 p. 17179, texte 
n° 6. 
****4Loi N° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et 
portant diverses dispositions d'ordre économique et social, JORF n°303 du 31 décembre 2006 page 20210, texte 
n°1. 
15Conchon Aline, Op. Cit, p. 21.  

التجاري وأعضاء جملس اإلدارة املمثلني للعمال مبقتض أحكام من القانون  L. 225- 23املادة من  1الفقرة أعضاء جملس اإلدارة املمثلني للعمال املسامهني مبقتضى  مييز بني6*****
    .ن الوظيفياألماملتعلق اب 2013جوان  14أخرى، السيما القانون املؤرخ يف 

******7Loi N° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, JORF n°0138 du 16 juin 2013 page 
9958, texte n° 1. 

تنشر هذه و  .MEDEF-AFEPحوكمة الشركات الصادرة عن  إبنشاء اللجنة العليا ملتابعة تطبيق توصيات، 35، ص. من قانون حوكمة الشركات 2.25تقضي الفقرة 8*******
توصيات  اقرتاحوى الدويل أو حتيني لوائح احلوكمة مبا يتماشى واملعمول به على املست واقرتاحاللجنة تقريرها السنوي اخلاص مبدى إلتزام الشركات بتطبيق توصيات حوكمة الشركات 

 األسواق املالية.   ةتكون مبثابة أرضية تفكري من قبل هيئ
********9Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JORF n°0189 du 18 août 2015 
page 14346,  texte n° 3. 
210Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE), Op. Cit, p. 12.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000770048&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458333&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458333&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/ETSX1508596L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/ETSX1508596L/jo/texte


 املراجعة واحلوكمة يف فرنسااملراجعة واحلوكمة يف فرنساومظاهر ومظاهر   واقعواقع  ____________________________________________الفصل الثالثالفصل الثالث

 -171- 

 

احلكم األول خاص بتكوين هؤالء املمثلني مبا يتناسب : خاصني حتتوي على ح كمني أهنا كما.  1والعمال املسامهني
  .3األجورل متثيال على مستوى جلنة واحلكم الثاين يوصي أبن يكون للعما ،2مع عضويتهم يف جملس اإلدارة

  :SBF 120الفرنسية املدرجة على مؤشر وفيما يلي واقع متثيل العمال مبجالس إدارة الشركات 

 العمال اليت تضم ممثلني عن  SBF 120الـــعدد ونسبة شركات (: 10.3جدول رقم )
 

عدد ونسب الشركات اليت حتتوي جمالسها  SBF 120شركات  CAC 40شركات 
 2014 2015 2014 2015 على:

 فقط األعضاء ممثلي العمال (%28,0)  30 (%29,0)  31 (%35,1)  13 (%35,1)  13
 املسامهني فقط األعضاء ممثلي العمال (%9,3)   10 (%9,3)   10 (%8,1)  3 (%8,1)  3
 املسامهني األعضاء ممثلي العمال والعمال (%5,6)  6 (%11,2)  12 (%11,1)  4 (%29,7)  11
ـــجمم (%14,9)  16 (%40,2)  43 (%25)  9 (%64,8)  24 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  وعـ

 
Source : Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE), Op. Cit, p. 53. 

 مبجلس اإلدارةاألعضاء األجانب  .3.3

يعترب العضو "أجنيب" و يتواجد مبجالس إدارة الشركات املذكورة األعضاء األجانب. والعامل إىل جانب املرأة 
شركة ختضع ب القائمني أبعمال اإلدارةيستثىن األعضاء مزدوجي اجلنسية حبيث إذا كان من جنسية غري فرنسية 

  :SBF 120وفيما يلي نسبة األعضاء األجانب مبجالس إدارة شركات مؤشر . للقانون الفرنسي

 شركات  إدارة رتكيبة املتوسطة جملالسنسب ال(: 11.3جدول رقم )
 2014اجلنسية يف من خالل  SBF 120الــــ

 

 

 

 

 
   ,10it, p.C p.ODeloitte.تقرير: ابإلعتماد على بياانت طالب: من إعداد الاملصدر

                                                             
1Afep-MEDF, paragraphe 7 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées,  Op. Cit, p.p. 9- 10.   
2Afep-MEDF, paragraphe 13 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées,  Op. Cit, p. 14.   
3Afep-MEDF, paragraphe 18 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées,  Op. Cit, p. 20.   

SBF 120 
 

CAC Mid 60 CAC 60 
 فرنسي أو مزدوج اجلنسية %71 %81
 أجنيب  %29 %19
 )حجم جملس اإلدارة( عدد أعضاء جمالس اإلدارة املتوسط 7, 12 10,8

 األجانبعدد األعضاء  318
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نسبة األعضاء األجانب يف جمالس إدارة الشركات املدرجة. فيما خيص  %30ويقع املعيار األورويب عند 
وتبقى الشركات  2014مع هناية  60ؤشر كاك شكلة ملجمالس إدارة الشركات املتقريبا وهذه النسبة قد بلغتها 

 بعيدة نسبيا عن هذا املعيار.  (SBF 120)ويف اجملموع الشركات املشكلة ملؤشر  60شكلة ملؤشر كاك ميد امل

 :تطور نسبة األعضاء األجانب يف الشركات املذكورة وفيما يلي

 SBF 120ؤشر شكلة ملاملشركات الإدارة تطور نسبة األعضاء األجانب يف جمالس (: 12.3جدول رقم )

 1املعيار األورويب 2014 2012 
CAC 40 %23 %30 

30% 
SBF 120 %15 %22 

 ابإلعتماد على بياانت تقرير: طالب: من إعداد الاملصدر
Ernst & Young, panorama des pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises : Actualité 
et faits saillants, 2014, p. 5, disponible sur : http://www.ey.com/FR/fr/Industries/France-
sectors/Not-for-profit/EY-Pratiques-de-gouvernance-des-societes-cotees-francaises, consulté 
le : 01/03/2016. 

يف املتوسط املعيار األورويب يف قد بلغت ، 40كاك شكلة ملؤشر  الشركات الفرنسية املذا كانت هذا، وإ
 ويظهر هذا من خالل اجلدول التايل:     ،تبقى بعض الشركات ال يوجد مبجالس إدارهتا أعضاء أجانب ،2014

  (: عدد الشركات حسب نسبة األعضاء األجانب13.3جدول رقم )
 2014يف  SBF 120ــــــالبشركات 

SBF 120  
CAC Mid 60 CAC 60 

 األقصى %88 %70
 الوسيط %23 %11
 األدىن %00 %00
 عدد الشركات اليت ليس هبا أعضاء أجانب 05 18

 

   ,19it, p.C p.ODeloitte.تقرير: ابإلعتماد على بياانت طالب: من إعداد الاملصدر

كاك ؤشر  املشكلة ملشركات ال، فإن جمالس إدارة )النساء واألجانب( وإذا ما أخذان ابإلعتبار مفردات التنوع
 .(%23أجانب ) 3( و%31نساء ) 4منهم عضوا  13تتكون يف املتوسط من  60

                                                             
1 Institut Français des Administrateurs (IFA), Op. Cit, p.13. 

http://www.ey.com/FR/fr/Industries/France-sectors/Not-for-profit/EY-Pratiques-de-gouvernance-des-societes-cotees-francaises
http://www.ey.com/FR/fr/Industries/France-sectors/Not-for-profit/EY-Pratiques-de-gouvernance-des-societes-cotees-francaises
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 إستقالل جملس اإلدارة       اثنيا: 

 املظاهر القانونية والتصورية .1

ـــمبادئ ستوحاة من املالفرنسية  حوكمة الشركاتتتميز  ضع ت هاثالثة عناصر رئيسية هي: أهنب  OECDال
املنبثقة عن تخصصة امللجان تبوؤها الأن تاليت ينبغي  ةملكانالرقابة والقرار، تصر على اقلب عملية يف جملس اإلدارة 
 .1قيمةالوخلق لشركة اجليد لألداء اضمان من أجل أعضاء جملس اإلدارة  استقاللعلى راهن تو جملس اإلدارة 

فإنه ال توجد قيود قانونية بشأن هذه اخلاصية، حبيث مل يتناول أي  ،جملس اإلدارةعضو إستقالل عن و 
يف الشركات  جدا يف منت تقارير املمارسة اجليدة حلوكمة ةحاضر ه اخلاصية إال أن هذهذه املسألة. يف فرنسا قانون 

يشريان بقوة إىل استقالل عضو جملس اإلدارة  2002يف  Bouton وتقرير  1999يف  Viénotفرنسا. فتقرير 
فر يف العضو من أجل أن اشروط( اليت جيب أن تتو  6من خالل تعريف العضو املستقل وحتديد مجلة الشروط )

 . 2يتصف ابإلستقاللية

وفقا لتقرير ف يف جمالس إدارة الشركات املدرجة.واقع ك  اتريخ صدورها،منذ  ،انعكست هذه التوصياتوقد 
وجود ب تعينة الدراسة أفاد تمن الشركات اليت شكل %90فإن ، 2009لعام  3(AMF)هيئة األسواق املالية 

جمموع عدد إىل  املستقلنياألعضاء متوسط نسبة لس إدارهتا، وأن اضمن تعداد أعضاء جمأو أكثر عضو مستقل 
أقل( بقليل من تلك اليت أوصت هبا تقارير أو وهذه النسبة أعلى ) .% 46هو حوايل أعضاء جملس اإلدارة 

ابلنسبة للشركات  ابلنصفو ذات الرأس املال املركزابلنسبة للشركات  ابلثلثاملمارسة اجليدة للحوكمة، إذ أوصت 
مكانته يف اللجان مل يقتصر فقط على جملس اإلدارة، بل تعززت ستقالل معيار اإلو  ذات الرأس املال املشتت.

 .    4ة عن جملس اإلدارةاملنبثقاملتخصصة 

 

 

                                                             
1 Benhamou Salima, Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés, 2010, p. 24, article 
disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000431.pdf, consulté le : 
01/03/2016. 
2 Afep-MEDF, paragraphe 9 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées,  Op. Cit, p. 10.    
3 Autorité des marchés financiers, Rapport sur le gouvernance d’entreprise et le contrôle interne, 2009, p. 3, 
disponible sur : 
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Rapport_AMF_2009_gouvernement_dxentreprise_et_contrxle_interne.pdf, 
consulté le : 01/03/2016. 
4 Benhamou Salima, Op. Cit, p.p. 25-26. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000431.pdf
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Rapport_AMF_2009_gouvernement_dxentreprise_et_contrxle_interne.pdf
http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Rapport_AMF_2009_gouvernement_dxentreprise_et_contrxle_interne.pdf
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 عالقة إستقالل جملس اإلدارة ابألداء .2

كباقي الدراسات التجريبية اليت اختربت عالقة احلجم ابألداء،  فإن الدراسات التجريبية مل تتفق كلها بشأن 
تشري إىل  1996يف  David Yermackراسة فداجتاه العالقة بني خاصية إستقالل جملس اإلدارة واألداء. 

 ساقيابقي مؤشرات و ( QTobinنسبة )و  املستقلنياألعضاء  نسبة بني إحصائية داللة ذاتو  سالبة عالقة وجود
يف  Olawoye Olaniranو M. Adetunji Babatundeدراسة بلغاها . ونفس النتيجة 1املستعملة األداء

 . 20123يف  Lambert Gillesو  Ghaya Houdaودراسة  20092

 Stuart Rosensteinويف مقابل النتائج السلبية هناك دراسات خلصت إىل نتائج إجيابية، منها دراسة 
احمليطة بتعيني األعضاء املستقلني. وعلى الرغم  أثر ثروة املسامهنياليت اختربت  1990يف  Jeffery G. Wyattو

من أن جمالس اإلدارة يهيمن عليها األعضاء املستقلني، فإن تعيني عضو مستقل جديد قبل امليعاد، يزيد من قيمة 
القائلة أبن املديرين اخلارجيني يتم  فرضيةال مع متسقةهذه النتيجة التجريبية  -زايدة يف أسعار األسهم-الشركة 

   .4املسامهني مصلحة يف -يف املتوسط-ارهماختي

جملس اإلدارة على تشكيلة أثر حول  1994وآخرون يف  Scott W. Barnhartدراسة  ، كذلك،منهاو 
إىل قياس األداء ابستخدام القيمة السوقية شركة أمريكية مدرجة، حيث مت  369لعينة مشلت  األداء العام للشركة

وتشري نتائج الدراسة إىل وجود عالقة  .األكثر استعماال( QTobinمن )بدال  (VM/VB) القيمة الدفرتية
 . 5جملس اإلدارة واألداء العام للشركةاألعضاء املستقلني يف بني موجبة وذات داللة إحصائية 

أثر األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة  2000وآخرون يف  Dawna L. Rhoadesكما اختربت دراسة 
بني نسبة األعضاء املستقلني موجبة وذات داللة إحصائية وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة  على أداء الشركات.

 األعضاء، وإىل عدم وجود عالقة بني نسبة )عالقة تكاملية( واألداء التنظيمي يف الشركات ذات رأس املال املشتت
 . 6املستقلني واألداء التنظيمي للشركات ذات رأس املال املركز

 
                                                             

1 Yermack, D., Op. Cit, p.p 185-211. 
2 Babatunde M. Adetunji and Olaniran Olawoye, Op. Cit, p.p. 330-343. 
3 Ghaya Houda et Lambert Gilles, Op. Cit, p.p. 1- 31.  
4 Rosenstein Stuart and Wyatt Jeffery G., Outside directors, Board independence, and Shareholder wealth, Journal 
of Financial Economics, N° 26, 1990, p.p. 175-191. 
5 Barnhart Scott W. et al., Firm Performance and Board Composition: Some New Evidence, Managerial and 
Decision Economics, Vol. 15, N° 4, 1994, p.p. 329-340 
6 Rhoades Dawna L. et al., Board composition and financial performance: A meta-analysis of  the influence of 
outside directors, Journal of  managerial Issues, Vol. 12, N° 1, 2000, p.p. 76-91.  
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 الشركات الفرنسية املدرجةبعض الوضع يف  .3

توصيات لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن يف املتوسط إىل  SBF 120متتثل شركات مؤشر 
AFEP/MEDEF  ملؤشر تنتسب إىل ا شركاتوهناك املستقلني مبجلس اإلدارة.  األعضاءفيما خيص نسبة

 الرقابية ابلكامل من األعضاء املستقلني.أجهزهتا ، تتشكل "Unibail-Rodamco"، على غرار شركة املذكور

   :SBF 120وفيما يلي نسب استقالل جمالس إدارة الشركات املدرجة على مؤشر 

 2014يف  SBF 120 ــــالشركات إدارة  استقالل أعضاء جمالسنسب (: 14.3جدول رقم )

SBF 120 
 

CAC Mid 60 CAC 60 

 األقصى %100 %100
 الوسيط %63 %45
 األدىن %21 %17

   .it, p. 12C Deloitte, Op تقرير: ابإلعتماد على بياانت طالب: من إعداد الاملصدر

وتتقدم نسب استقالل األعضاء النساء عن نسب استقالل الرجال يف جمالس إدارة الشركات املذكورة آنفا 
 :املوايلعلى النحو املبني يف اجلدول 

 2014يف  SBF 120 ــال شركاتإدارة  مبجالسحبسب اجلنس (: نسبة إستقالل األعضاء 15.3جدول رقم )

  رجال نساء
%69 %50 CAC 40 
%64 %46 CAC Next 20 
%62 %36 CAC Mid 60 

%65 %42 SBF 120 جمموع    

   .it, p. 34C Deloitte, Opتقرير:  ابإلعتماد على بياانت طالبإعداد ال: من املصدر

، فإن جمالس إدارة شركات مؤشر )النساء واألجانب( التنوعاإلستقالل و خاصييت وإذا ما أخذان ابإلعتبار 
 (%23أجانب ) 3( و%31نساء ) 4و (%69)مستقلني  9منهم عضوا  13تتكون يف املتوسط من   60كاك 

 وهي نسب تتجاوز توصيات لوائح احلوكمة.
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 هيكل جمالس اإلدارة اثلثا: 

 املظاهر القانونية والتصورية .1

ولوائح  (NRE)وقانون التنظيمات اإلقتصادية احلديثة  1966 فإن قانون جويليةمن وجهة نظر تنظيمية، 
حادي األيكل اهلإما وفق وهذا للشركات الفرنسية حرية اختيار منط تسيري جمالس اإلدارة لديها  ونيرتك 1احلوكمة

(structure moniste)  ثنائي اليكل اهلأو(structure duale).   وهكذا جند شركات مبجلس إدارة وهذا
أو شخص طبيعي آخر، وشركات مبجلس  )ومنه تسمية الرئيس املدير العام( األخري إما أن يرتأسه املدير العام

النص صراحة يف قانوهنا بشرط  ،2(conseil de surveillance)جملس مراقبة و (directoire) مديرين
عرض دوافع ومربرات إختيار هذا النظام أو و العام رئيس واملدير البني منصيب أو اجلمع يار الفصل تخعن ا األساسي

  .3ذاك

قبل أن ينتقل إىل فرنسا. وتتمثل هذه الصيغة يف استبدال جملس اإلدارة يف أملانيا اهليكل الثنائي ساد وقد 
-وهذا تفاداي 4بةاقالر ورئيسه مبجلس املديرين وجملس املراقبة، فيحدث انفصاال واضحا بني وظيفة اإلدارة ووظيفة 

وجتدر  .5ملديرينلعدم فعالية األسلوب الكالسيكي يف اختاذ القرارات ورقابته الومهية على ا -حسب زعم األملان
جملس املديرين يتكون من أشخاص طبيعيني فقط، يف حني ميكن أن يتم متثيل األشخاص املعنوية اإلشارة إىل أن 

بينما مبن ينوب عنهم من األشخاص الطبيعيني يف جملس اإلدارة. ويتوىل جملس املديرين إدارة الشركة وتسيريها فقط 
  الرقابة على أعمال جملس املديرين.   مبهمة جملس املراقبة يضطلع 

 بني قنطرة منتصف يفيوجد  ،Viviane de Beaufortحسب  ،بفرنسا جملس اإلدارةفإن هيكل هكذا و 
 أعضائه من م  ظ  عْ م   إدارة جملس يقدم "األحادي" اإلجنليزي نموذججند ال ،يف الطرف األول. نقطتني متطرفتني

جند  ويف الطرف الثاين،. الزعيم "األان" يكون يكادن لتحدي املديرين، ورئيس جملس إدارة الذي يموجود املستقلني
وهو منوذج  ،مبجلس مراقبة وجملس مديرين "الثنائي"حيث ي عتمد اهليكل  وهولندا، سكندانفيةاأل والدول أملانيا

أما النموذج الفرنسي فهو يتأرجح بني . املصلحة أصحاب مجيعمبا خيدم يسود من خالله احلوار املستمر 

                                                             
1Afep-MEDF, paragraphe 3 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées,  Op. Cit, p. 3. 
2  Charreaux Gérard et Peter Wirtz, Op. Cit, p.  7.  
3  Ben Ayed-Koubaa Hanen, Op. Cit, p. 9. 

 . 246، ص. 2008ابريت للنشر، اجلزائر،  بلولة الطيب، قانون الشركات، ترمجة إىل العربية: حممد بن بوزه، 4
 .258، ص. 2008فضيل اندية، شركات األموال يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر،  5
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وفكرة وجود  ملاين،األ النموذج منمتثيل العمال مبجالس اإلدارة مستوحاة  فكرة املثال، سبيل علىف: النموذجني
 . 1اإلجنليزيرئيس جملس إدارة ذي سلطة قوية مستوحى من النموذج 

 عالقة هيكل جملس اإلدارة ابألداء .2

 Morckيرى عن اآلخر. إذ أسلوب تفوق جملس اإلدارة، بشأن هيكل  التجريبيةنتائج الدراسات جتمع  مل
وجود املدير العام على رأس جملس اإلدارة، جيعل من الصعب إقالة املديرين ذوي األداء أن  1989وآخرون يف 

، فإن (1993يف  Jensen) ابلنسبة ملنظري الوكالةو  ،الضعيف وهذا بسبب السلطة املمنوحة له داخل اجمللس
مل تكن خالقة إن و حىت  ،يف تنفيذها املشاريع اليت شرعيسمح للمديرين الدفاع بسهولة عن اجلمع بني املهام 

للقيمة.كما أن اجلمع بني املهام يسهل من تعيني األعضاء التابعني للمدير العام وهذا من شأنه أن يشكل خطرا 
 ،1999يف  Maatiلفصل بني الوظيفتني، حسب ميكن أن يكون اويف هذا الصدد، على مصلحة املسامهني. 

من املساعد له  فريقالدير و املوضوعي ألداء املتقييم الويعزز   ،لسلطاتبني اإقامة توازن حقيقي عامال إجيابيا يف 
 .2قبل جملس اإلدارة

 12شركة يف  192اليت مشلت عينة من ، 1995يف  Brian K. Boydدراسة  نتائجمن جهتها أشارت 
رئيس جملس اإلدارة له أثر مهام املدير العام و مهام صناعة خمتلفة يف الوالايت املتحدة األمريكية، أن اجلمع بني 

درجة عالية من بلى أداء الشركات على املدى الطويل خاصة يف ظل الظروف اليت تتسم بندرة املوارد أو إجيايب ع
إىل وجود أدلة ضعيفة حول أثر اجلمع  1996ن يف وآخرو  B. Ram Baligaيف حني أشارت دراسة ، 3التعقيد

  . 4املدى الطويل يفعلى األداء  رئيس جملس اإلدارةمهام املدير العام و مهام بني 

أن هذا الفصل من شأنه أن حيسن من جودة املعلومات والرقابة ويقلل  1992يف  Forkerويف فرنسا يرى 
أن إىل  4200يف  Schattو Godard. بينما خلصت دراسة 5من الصراعات الناجتة عن عدم متاثل املعلومات

                                                             
1 Kindermans Marion, La gouvernance en France, complexe et moins lisible qu'ailleurs en Europe !, article publié 
le 09/10/2013, disponible sur: http://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/conseil-d-
administration-surveillance/la-gouvernance-en-france-complexe-et-moins-lisible-qu-ailleurs-en-europe-
9446.php, consulté le : 02/03/2016. 
2 Ben Ayed-Koubaa Hanen, Op. Cit,  p. 9.  
3 Boyd Brian K., CEO Duality and Firm Performance: A Contingency Model, Strategic Management Journal, 
Vol. 16, N° 4, 1995, p.p. 301-312. 
4 Baliga B. Ram et al., CEO Duality and Firm Performance: What's the Fuss?, Strategic Management Journal, Vol. 
17, N° 1, 1996, p.p. 41-53. 
5 Ben Ayed-Koubaa Hanen, Op. Cit, p.10.  

http://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/conseil-d-administration-surveillance/la-gouvernance-en-france-complexe-et-moins-lisible-qu-ailleurs-en-europe-9446.php
http://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/conseil-d-administration-surveillance/la-gouvernance-en-france-complexe-et-moins-lisible-qu-ailleurs-en-europe-9446.php
http://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/conseil-d-administration-surveillance/la-gouvernance-en-france-complexe-et-moins-lisible-qu-ailleurs-en-europe-9446.php
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يؤديه القائد على الدور الرئيسي الذي  ةاملدى الطويل، مؤكدعلى هي أكثر رحبية مبجالس إدارية تقليدية الشركات 
(leadership)   1خلق القيمةيف. 

بشأن هيكل جملس اإلدارة ضح مما تقدم أن سبب اختاذ القوانني ولوائح احلوكمة يف فرنسا موقفا حمايدا تيو 
أحد اهليكلني، يعود إىل تضارب الدراسات التجريبية حول أفضلية هيكل معني على لصاحل أن حتكم دون من 

 هدافها اإلسرتاتيجية.  اآلخر. وابلتايل فاخليار مرتوك للشركة يف أن ختتار اهليكل الذي يناسب أ

 الشركات الفرنسية املدرجة بعض الوضع يف  .3

على اهليكل الثنائي  ،2014يف  40كاك   ؤشرشكلة ملامل شركاتال يف ،يتقدم اهليكل األحادي الكالسيكي
مبجلس إدارة ورئيس مدير عام  65%شركة من هذه الشركات أي بنسبة  26وأن  90%شركة أي بنسبة  36يف 

(Président Directeur Général).     

 2014يف  SBF 120 ــالشركات  إدارة جمالس ةهيكلنسب (: 16.3جدول رقم )

  SBF 120مؤشر 
CAC  Mid 60 CAC Next 20 CAC 40  

 هيكل أحادي  %65 %28 %47
 هيكل أحادي مع فصل املهام  %19 %32 %23
 هيكل ثنائي مبجلس مراقبة وجملس مديرين  %5 %20 %18
 عدد الشركات  40 20 60

 .it, p. 8.C Deloitte, Opتقرير: ابإلعتماد على بياانت الطالب: من إعداد املصدر

 2015يف  SBF 120من شركات  %79فإن  (IFA)ألعضاء جملس اإلدارة  الفرنسي وحسب املعهد
 SBF 120من جمموع شركات  %16و عليه النموذج اإلجنليزيلديها جمالس ذات هياكل أحادية مثل الذي 

وإذا أضيفت الشركات اليت تعرف جمالس إدارهتا  جمالسها ذات هياكل ثنائية مثل الذي عليه النموذج األملاين.
ام فصال يف املهام إىل الشركات اليت تتمتع جمالسها هبيكلة ثنائية، فإن نسبة شركات اليت ال يرتأس فيها املدير الع

 .  2%37ال تتعدى رائسة اجمللس 

 ،املايل واألداء اإلدارة جملسخصائص  بني ةالعالقعاجلت اليت السابقة يتضح جليا من خالل الدراسات و 
 Dan R. Dalton بدارسة طالبولتأكيد هذا الرأي يستعني ال. تلك الدراسات نتائج يفاإلتساق القليل 

                                                             
1 Godard Laurence et Alain Schatt, Op. Cit, p.p. 1- 25 
2 Institut Français des Administrateurs, Op. Cit, p. 9.   
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 إدارة جملس 159استقاللية حبث العالقة بني  تناولت جتريبية ةدراس 54بتحليل . قام الكتاب 1998وآخرون يف 
نتائج خلصت و . األداءو جملس إدارة  هيكل 69حبث العالقة بني أخرى تناولت  جتريبية ةدراس 31وواألداء 

يف حني تشري  .1جملس اإلدارة واألداء املايل للشركةخصائص عالقة بني تفيد بوجود أدلة ضعيفة وجود الدراسة إىل 
أثر إجيايب خلصائص جملس اإلدارة على إىل وجود  2012يف  Mohamed Trikiو Zied Bouaziz دراسة

وقد . 20102إىل  2007شركة تونسية مدرجة يف سوق تونس لألوراق املالية خالل الفرتة من  26األداء املايل لــ 
خصائص ختبار عالقة االشركات أو إىل  إىل اختالف نظم حوكمة -حسب رأينا-يعود عدم اإلتساق املذكور

  جملس اإلدارة ابألداء يف معزل عن اآلليات األخرى.  

 املطلب اخلامس: اللجان املتخصصة 

 املظاهر القانونية والتصوريةأوال: 

توقع  1966جويلية  24 قانونف. فرنسا يف جديدة ليست اإلدارة جملساملنبثقة عن  لجانال إنشاء فكرة
ويرتبط هذا النمو  .لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات اللجان هذه مثل إنشاءكما دعت إىل .  حتمالاإل هذا

ابملناقشة دور  Viénotحيث تناول تقرير . 3املمارسة اجليدة للحوكمةتوصيات تقارير بجملس اإلدارة للجان القوي 
ؤكد لكنه يو "، كل جملسإىل أن "عدد وهيكل اللجان يعتمد على   Boutonالتقرير  وأشار، اللجان املتخصصة

 ،بفعالية يف إعداد القرارات" منفصلة عن جملس اإلدارة بل تسهل عمله وتساهم"هذه اللجان ليست  على أن
نشاط تقرير يصف اللجان إىل جملس اإلدارة وإدراج ترفعها اليت  وعروض احلال "نوعية التقارير علىالتقرير  صريو 
جمموعة من اللجان املتخصصة أتيت على رأسها:  الفرنسية لشركاتوجد اب". وتيف التقرير السنوي للشركة لجانال

 سرتاتيجية. اإلاللجنة و  جلنة التعيينات، جلنة املكافآت، جلنة احلساابت املراجعة أوجلنة 

 جلنة املراجعة  .1

فحص ، السداسية والسنويةالقوائم املالية لجنة مراجعة ال. وتتوىل sViénotأوصت هبذه اللجنة تقارير 
حمافظي احلساابت. أما خبصوص تشكيل هذه اللجنة العالقات مع و  وإجراءات الرقابة الداخليةاملراجعة عمليات 

، مع على األقل الثلث يف حدود املستقلني على أن يكون أعضاؤها من 1999يف  Viénot IIفقد أكد تقرير 

                                                             
1 Dalton Dan R., et al., Meta-Analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure, and Financial 
Performance, Strategic Management Journal, Vol. 19, N° 3, 1998, p.p. 269-290. 
2 Bouaziz Zied and Triki Mohamed, The impact of the board of directors on the financial performance of Tunisian 
companies, Universal Journal of Marketing and Business Research, Vol. 1, N° 2, 2012, p.p. 56-71. 
3 Afep-MEDF, paragraphe 15 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, Op. Cit, p. 15. 
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أبن تنتقل نسبة وصي قد أف Boutonأما تقرير  اللجنة ينبغي أن ال يقل عن الثالثة.األعضاء يف  عدد العلم أن
 . 1الثلثنياألعضاء املستقلني إىل 

املعدل واملتمم للقانون التجاري الفرنسي ومن خالل  2008ديسمرب  8يقضي األمر املؤرخ يف من جهته 
متابعة إعداد ومراقبة تسمى جلنة املراجعة مهمتها ، إبنشاء جلنة متخصصة L123-19املادة املستحدثة رقم 

أبن يكون تشكيل  املذكورةتقضي املادة و ، املعلومات احملاسبية واملالية، حتت إشراف جملس اإلدارة أو جملس املراقبة
ف جلنة املراجعة من أعضاء جملس اإلدارة أو جملس املراقبة، حسب احلالة، ابستثناء األعضاء الذين ميارسون وظائ

إدارية. كما تقضي املادة بضرورة أن يكون يف جلنة املراجعة عضوا على األقل يتمتع بكفاءات حماسبية أو مالية وأن 
 يكون مستقال وفق املعايري احملددة وأن يكون حمل إشهار من قبل جملس اإلدارة أو جملس املراقبة.      

 جلنة املكافآت وجلنة التعني .2

الغرض من يكمن و . التعينياملكافآت و نيت جلالفرنسية عتمد العديد من الشركات تإىل جانب جلنة املراجعة، 
يف املسؤولني جور أتقدمي توصيات إىل اجمللس بشأن  يف 2(Le comité de rémunérations) املكافآتجلنة 

 Le comité) التعيني جلنة بينما تتوىل منح خيارات األسهم. عن سياسة  ، فضالالسيما كبار املديرينالشركة، 
de nomination)3  مع توقعات مبا يتوافق  املغادرينلألعضاء  اتعويضاختيار أعضاء جملس اإلدارة اجلدد

أغلبية يكون ن أب  Viénot IIتقريراألعضاء الذين وقع عليهم اإلختيار. ويوصي  ستقاللإاملستثمرين بشأن 
وتوصي التقارير الثالثة حلوكمة هذه الرتكيبة. على  Boutonويؤكد تقرير  .املستقلنيمن  جلنة األجور ءأعضا

الشركات أبن يكون عدد األعضاء يف جلنة التعيني من ثالثة إىل مخسة، والثلث من املستقلني وهذا وفق تقرير 
Viénot  يف مقابل مستقل واحد يف تقرير 1999لعام ،Viénot  تقرير  ويؤكد، 1995لعامBouton  فقط

 على أن يكون الرئيس من املستقلني.

 جلنة اإلسرتاتيجية  .3

ويعود . (le groupe) اجملموعة إسرتاتيجيةاملصادقة على  أوديد حتإنشاء هذه اللجنة عادة إىل  يهدف
حيث جاءت التوصية هبذه اللجنة من خالل  ،2002 يف عام Boutonإنشاء هذه اللجنة إىل توصيات تقرير 

 بعض يف - غ  بل  وأنه ي   الكفاية، فيه مبا اإلسرتاتيجية القضاايقد ال يبحث جملس اإلدارة " التاليةفحوى الفقرة 
واليت قد تكون ذات أمهية ابلغة ابلنسبة  ،ستثمارعن اإلاحليازة أو بعمليات التنازل  عملياتب الحقا -األحيان
  ". الشركة ملستقبل

                                                             
1 Afep-MEDF, paragraphe 16 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, Op. Cit, p.p. 16-20. 
2 Afep-MEDF, paragraphe 18 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, Op. Cit, p.20. 
3 Afep-MEDF, paragraphe 17 du  Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, Op. Cit, p.p 19-20. 
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 عالقة اللجان املتخصصة ابألداءاثنيا: 

وجود أدلة غري  بانتهت و  1998يف  Avril Kleinدراسة  ،بني الدراسات اليت اختربت هذه العالقةمن 
 ،الشركات أداء على تؤثر املستقلنياألعضاء  عليها يهيمن اليت)املراجعة، التعيني واملكافآت(  جلان أن علىكافية 

 الشركات نه النتيجة تفيد أبهذ. الشركات داءله عالقة أبوجود املديرين الداخليني يف جلنة اإلستثمار  املقابل، يف
بسبب تواجد العدد القليل من املديرين الداخليني لتحسني  أسوأيكون أداؤها  قد مستقلةجمالس إدارة  لديها اليت

اليت و . وهذه النتيجة ال تتفق مع جل الدراسات والقرارات اليت أصدرهتا اللجان املختلفة عرب العامل 1هذا األداء
غلبية األعضاء املستقلني ملا له من نتائج إجيابية على أبضرورة أن يكون تشكيل اللجان املتخصصة  علىتؤكد 

 األداء عموما. 

 جلان وجود أثر تناولتاليت  2008 وآخرون يف .Chen, jدراسة ، نذكر على عكس الدراسة السابقةو 
، 1999عام ( Blue Ribbon Committee)تقرير  صدور األرابح بعد على عوائد الشركات يف املراجعة
األجنبية  والشركات مراجعة جلان واألجنبية اليت هبا األمريكية مكونة من الشركات عينة خالل دراسة من وذلك

 أرابح أن عوائد الدراسة نتائج أبرز من وكانجلان مراجعة،  هباليس  اليت املتحدة األمريكية الوالايت يف املسجلة
 .2اجملموعة الثانية أكرب من عوائد أرابح شركاتاجملموعة األوىل شركات 

 جلان استقاللية بني حول العالقة 2008يف  .Li, Jو .Chan, K.Cسة ادر  أظهرت نتائجمن جانبها 
موجبة وذات داللة  عالقة ( شركة، وجود200من ) مكونة عينة على (Firm Value)وقيمة الشركة  املراجعة

املالية ربة اخل بني موجبة وذات داللة إحصائية وعالقة الشركة وقيمة املستقلني اخلرباء أعضاء اللجنة بنيإحصائية 
 .3الشركة املراجعة وقيمة جلنةللعضو يف 

 

 

 

                                                             
1 April Klein, Firm Performance and Board Committee Structure, Journal of Law and Economics, Vol. 41, N°. 1, 
April 1998, p.p. 275-304. 
2 Chen, J. et al., The Effect of Audit Committee and Firm Value: Evidence from Foreign Registrants in the United 
State", Corporate Governance, Vol. 16, N° 1, 2008, p.p. 16-31. 
3 Chan, K.C. and Li, J., Audit Committee and Firm Value: Evidence on Outside Top Executives as Expert 
Independent Directors. Corporate Governance: An International Review, Vol.16, N° 1, 2008, p.p. 16-31. 
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  الشركات الفرنسية املدرجة بعض الوضع يف اثلثا: 

جلنة وهي: اللجان املتخصصة األساسية أهم  40ؤشر كاك كونة ملينبثق عن جمالس إدارة الشركات امل
     اآليت:اجلدول كما يبينه   وجلنة اإلسرتاتيجية جلنة التعيينات ،املراجعة، جلنة األجور

 2014يف  SBF 120 الـــاللجان املتخصصة املوجودة بشركات أهم نسبة (: 17.3جدول رقم )

 CAC 40 SBF 120 
 100% 100% جلنة املراجعة
 84% 100% جلنة األجور

 84% 100% جلنة التعيينات
 49% 60% جلنة اإلسرتاتيجية

  ,p. 7it, C Op.Ernst & Youngابإلعتماد على بياانت تقرير:  طالب: من إعداد الاملصدر

ال تتوفر كلها على  SBF 120ويتضح من اجلدول السابق، أن الشركات الفرنسية املدرجة على مؤشر 
ونفس النسبة تسجلها الشركات املدرجة على املؤشر املذكور بشأن جلنة  (%84)جلان األجور أو جلنة املكافآت 

هناك شركات ال توجد هبا جلنة أجور وال جلنة تعيينات ابلرغم من أهنا من أهم اللجان أن التعيينات، مبعىن آخر 
تفسريا منطقيا وال عمليا لدى طالب اليت أوصت هبا تقارير املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات الفرنسية، وال جيد ال

عدم إنشاء قف بقوة وراء ي (document de référence)هذه الشركات من خالل استقراء واثئها املرجعية 
    مجعها يف اجلدول التايل: طالبال هذه اللجان جمتمعة، فإنوعن تشكيلة هذه اللجان. 

 2014يف  SBF 120الــــشركات ب(: نسب التشكيلة املتوسطة للجان املتخصصة 18.3جدول رقم )

SBF 120 
 

CAC Mid 60 CAC 60 
 (Président indépendantرئيس مستقل ) %82 %75
 (Présidence féminineرائسة مسندة إلمرأة ) %19 %24
 (Hommesرجال )عدد  %70 %72
 (Femmesنساء )عدد  %30 %28
 (Administrateurs indépendantsستقلني )املعضاء عدد األ %69 %62
 عدد اللجان 202 164

 متوسط عدد األعضاء عضو  4,7 عضو  4

  ,p.itC Op.Deloitte , 46.تقرير: ابإلعتماد على بياانت طالب: من إعداد الاملصدر
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جلنة وهذا دليل على وجود جلان  366 وه SBF 120ؤشر ملشكلة عدد اللجان املوجودة ابلشركات املإن 
( كما جاء معنا يف الفقرة السابقة بشأن واإلسرتاتيجية املكافآت ،ملعروفة )املراجعة، األجوراأخرى غري اللجان 

ابملقارنة مع  (82%) كما أن نسبة رائسة اللجان املسندة إىل عضو مستقل هي نسبة معتربة  .املتخصصةاللجان 
 CAC 60 (CAC 40 + Next 20)مؤشر يف الشركات املدرجة على  (%69)نسبة عدد األعضاء املستقلني 

إذا أخذان ابإلعتبار فقط اللجان  اليت أوصت هبا لوائح احلوكمة الفرنسية %67 ةعلى بقليل من نسبوهذه النسبة أ
وابألغلبية فيما خيص  ابلنسبة للجنة التعيني %33ابلنسبة للجنة املراجعة، والثلث أي  %67الثلثني أي ) الثالث

 .(%30) قريبة جدا من املعيار األورويب هي (%30إىل  %28من )كما أن نسبة متثيل املرأة ابللجان   *1(جلنة األجور
هلذه الكبرية مهية اليت متنحها الشركات الفرنسية األإن هذا اإللتزام بتوصيات لوائح احلوكمة يشكل دليال على 

    التوصيات ملا هلا من أثر إجيايب خاصة على تسعري األسهم على مستوى األسواق املالية.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
*1(67  +33  +100 : )3  =67. 
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 خالصة الفصل

شهد نظام احلوكمة يف فرنسا تطورا كبريا عقب نشر تقارير املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات والقوانني اليت 
لمستثمر. ووعيا منها مبا خيلفه العمل لما جاء يف هذه التقارير محاية  سنها املشرع الفرنسي تعزيزا وأتكيد منه على

على عاتقها اإللتزام  SBF 120الشركات الفرنسية املدرجة على مؤشر أخذت آاثر إجيابية من بلوائح احلوكمة 
 وإنشاء اللجان املتخصصة املنبثقة عنه، تعلق منها خبصائص جملس اإلدارةيالسيما ما  احلوكمة لوائحبتوصيات 

ونسبة متثيل املرأة  عضاءاألخيص نسبة استقالل فيما حىت أن بعض الشركات قد جتاوزت احلد األدىن املطلوب 
  .واللجان مبجالس اإلدارة

املشرع الفرنسي عمل من جهته على تعزيز استقالل ومحاية وكفاءة عن جودة املراجعة اخلارجية، فإن و 
شركات تتعاقد كلها مع  40وخاصة الشركات املدرجة على مؤشر كاك  الشركات الفرنسيةاملراجع القانوين كما أن 

اما ابلغا جلودة وهذا يف حد ذاته دليل على أن الشركات الفرنسية الكبرية تويل اهتم يف العاملالكبرية ملراجعة األربعة ا
كما يفعله   املراجعة اخلارجية ألهنا تعتقد أن هذا التعاقد ينعكس ابإلجياب على مسعتها ومسعة أسهمها يف السوق

 بلوائح املمارسة اجليدة للحوكمة. اإللتزام 
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 متهيد

تشكل معا نظاما أن آليات احلوكمة اخلارجية والداخلية  علىقدم اإلطار النظري للدراسة دليال واضحا 
يف األسواق منها  املدرجةخاصة  حتسني أداء الشركاتتعزيز و د  تتفاعل من خالله هذه اآلليات هبمتكامال 

كآلية من آليات   -التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجيةأثر املالية. ومن هذا املنطلق أتيت الدراسة التطبيقية لتربز 
لشركات الفرنسية املدرجة يف بورصة على األداء املايل لوجمموعة من آليات احلوكمة الداخلية  -اخلارجيةاحلوكمة 

    .40يورونكست ابريس واملكونة ملؤشر كاك 

 املبحث األوليف إىل تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني. يتناول  طالبأجل بلوغ هذا اهلد  سيعمد الومن 
 يف يتناول و وإجراءاهتا  الدراسة أدوات، جمتمع وعينة الدراسة طالبالعرض سيه من خاللو  منهجية الدراسة
لفرعية والرئيسية للدراسة وحتليل ضيات اإختبار الفر خصائص عينة الدراسة، بشيء من التفصيل  املبحث الثاين

 هذه اإلختبارات. نتائج
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  التجريبيةالدراسة منهجية املبحث األول: 

 الدراسة وعينة املطلب األول: جمتمع 

 الفرع األول: جمتمع الدراسة

يورونكست وهو املؤشر القياسي لبورصة  40يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات املكونة ملؤشر كاك 
 " سابقابورصة ابريسأو " يورونكست ابريسو  .لألسهم يف فرنسا الرمسيسوق ال (Euronext Paris) ابريس
اليت يقع 1*"يورونكست"وروبية األلكورونية اإلسهم األورصة باملغفلة ل شركةالواحدة من ستة بورصات متتلكها هي 

، 40كاك إىل مؤشر  ابإلضافة وجند يف اليورونكست ابريس،  .وختضع لقانون هذا البلد هبولندا مقرها يف أمسوردام
 مؤشر كاك مسول.، و 60ومؤشر كاك ميد  ،20كاك انكست مؤشر  

 يتكونوهو  1988جوان  15ودخل حيز التنفيذ رمسيا يف  1987ديسمرب  31: أطلق املؤشر يف 40كاك 
 اإلقتصاد الفرنسي.   ةحاليعتمد عليه اخلرباء يف توصيف و  ،فرنسية ةشركأكرب  40من أسهم 

املكونة أكرب شركة بعد الشركات  20يضم وهو  2002ديسمرب  31أطلق املؤشر يف  :20كاك انكست 
أو الشركات اليت مت  40مؤشر كاك على . يضم املؤشر الشركات املرشحة لإلدراج 40كاك   القياسيلمؤشر ل

 Conseil Scientifiqueإخراجها من هذا األخري بناء على قرار اجمللس العلمي ملؤشرات اليورونكست ابريس )
des Indices d'Euronext Paris.) 

أكرب شركة بعد الشركات املكونة ملؤشري   60وهو يضم  2011مارس  21أطلق املؤشر يف   :60كاك ميد 
. حل هذا املؤشر حمل كاك ميد SBF 120مؤشر يكون معهما ما يعر  بــهو و  20وكاك انكست  40كاك 
على أهنا  60الشركات املكونة ملؤشر كاك ميد وتعر   قيمة. 100يضم وكان  2005جانفي  1يف  أطلقالذي  100

 Nouveau)والقائمة الناشئة  (Premier Marché)على القائمة الرئيسية لشركات املتوسطة األكثر سيولة ا
Marché )  تبحث عن رأس املال لتوسعة نشاطهااليت شركات الهي و. 

                                                             

وأمسوردام  (BXS(، بروكسل )Paris Bourse SAاإلعالن عن أول عملية دمج بني بورصات وطنية مستقلة وهي بورصات: ابريس ) مت 2000مارس  20يف  *1 
(AEX هبد  إنشاء يورونكست يف خريف )وهي شركة مغفلة ختضع للقانون اهلولندي حيث  متلك  2000سبتمرب  22يورونكست يف . ومت  اإلعالن الرمسي عن إنشاء 2000

استحوذت يورونكست على أسهم  2001يف ديسمرب  . %8يف حني متلك بورصة بروكسل  %32من رأس مال اجملموعة اجلديدة بينما متلك بورصة أمسوردام  %60بورصة ابريس 
ويف الرابع من . يورونكست لشبونةاندجمت اجملموعة مع سوق لشبونة وبورتو لألوراق املالية ومت تسميتها  2002، ويف (LIFFE) بورصة لندن الدولية للعقود املستقبلية واخليارات

 أول بورصة عاملية. ( وأصبحت بذلكNYSE Euronext) ورونكست مع بورصة نيويورك لتشكلاندجمت ي 2007ريل فأ

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%AA_%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%AA_%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1


  الدراسة التطبيقيةالدراسة التطبيقية____________________________________________________________________رابع رابع الفصل الالفصل ال

-118888-- 

 

املتوسطة  الشركاتهذا املؤشر يضم  .2011مارس  1يف  90 كاك مسولحمل  حل هذا املؤشر  :كاك مسول
 قيمة. 212 كان هذا املؤشر يضم 2016 فيفري 16 وإىل غاية  الوطنية واألجنبية ذات البعد احملدود.

 CAC" الذي حل حمل مؤشر "CAC All-tradableما يعر  مبؤشر " أعالهتكون املؤشرات املذكورة 
All-Shares ومنها  كل الشركات املدرجة يف بورصة ابريس. هذا األخري كان يضم  2011مارس  1" إعتبارا من

وانتهى  1990ديسمرب  28الذي أطلق يف  SBF 250 مبؤشرأكرب قيمة اليت كانت تكون ما كان يعر   250
  .2011 العمل به يف

 أهم املؤشرات اليت ينشرها اليورونكست ابريس: يلي وفيما 

  املكونة لريونكست ابريسشؤررا  امل(: 1.4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 املشؤرر: الدخول إىل            اخلروج من املشؤرر:          

 (بتصر ) .it, p.4C Deloitte, Op :تقريرابإلعتماد على  طالبالمن إعداد : املصدر

 

 

CAC All Tradable 
 رركة 332

SBF 120 
 CAC Small رركة 120

 رركة 212

CAC Mid 60 
 رركة 60

CAC 40 
 CAC Next 20 رركة 40

 رركة 20

CAC 60 
 رركة 60
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يف الشكل  طالبعلى ستة قطاعات نشاط رئيسيه مجعها ال 40تتوزع الشركات املكونة ملؤشر كاك هذا، و 
 اآليت:

 2014يف  حبسب قطاع النشاط 40(: توزيع رركا  مشؤرر كاك 2.4رقم )ركل 

 

 2014يف تمع الدراسة الواثئق املرجعية جمل ابإلعتماد علىطالب ال من إعداد: املصدر

 الفرع الثاين: عينة الدراسة

واليت نشرت تقاريرها  40كاك ملؤشر  املكونة تتكون العينة الرئيسية هلذه الدراسة من الشركات غري املالية 
. أبعدان الشركات املالية )البنوك، شركات التأمني( بسبب 2014إىل  2010املالية خالل الفورة املمتدة من 

خصوصية هذا النوع من الشركات من حيث قواعد احملاسبة اليت ختتلف عن الشركات ذات الطابع الصناعي، 
وراوح عينة الدراسة يف النهاية ت. اليت ال حتتكم إىل لوائح احلوكمة الفرنسية الشركاتكما أبعدان التجاري واخلدمي  

 40)أنظر تشيكل قيم كاك  2014إىل  2010الفورة املمتدة من يف  40ؤشر كاك كونة ملشركة م 33إىل  32من 
     .(1 يف امللحق رقم 2014إىل  2010من 

من جهة،  لعدة أساب أمهها توافر مجيع البياانت الالزمة حلساب متغريات الدراسةالعينة وقد مت اختيار هذه 
الفرنسية الصادرة عن الشركات  وكمةاملمارسة اجليدة حللوائح ملرجعية حوكمية واحدة تتمثل يف احتكامها و 

Afep/MEDEF.  الشركات غري املعنية ابلدراسة وسبب إبعادها من العينة الرئيسية: وفيما يلي 

 

 

12.50%

24.00%

3.50%
31.00%

7%

22%

المالي والتأمينات

الطاقة

األشغال العمومية

الصناعة

األغذية الزراعية

الخدمات
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 غري املعنية ابلدراسة 40كاك   شؤرر شكلة ملامل(: الشركا  1.4جدول رقم )

 الدراسةسبب عدم إدراجها ضمن عينة  غري املعنية ابلدراسة الشركة
 AFEP-MEDEFال تطبق قواعد حوكمة  مالية 2014 2013 2012 2011 2010
EADS (Airbus) EADS (Airbus) EADS (Airbus) EADS (Airbus) EADS (Airbus)  x اهلولندية حوكمة الشركات 

Arcelor Mittal Arcelor Mittal Arcelor Mittal Arcelor Mittal Arcelor Mittal   x 
ة حلوكمة الشركات املبادئ العشر 

 لسوق لكسمبورغ لألوراق املالية
STMicroelectronics STMicroelectronics Gemalto Gemalto Gemalto  x اهلولندية  الشركات حوكمة 

  Solvay Solvay Solvay   x  يةبلجيكلاحوكمة الشركات 
Natixis     x بنك 
BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas BNP Paribas x بنك 
Crédit Agricole Crédit Agricole Crédit Agricole Crédit Agricole Crédit Agricole x بنك 
Société générale Société générale Société générale Société générale Société générale x بنك 
Axa Axa Axa Axa Axa x شركة أتمني 

 عدد الشركا  غري املعنية ابلدراسة 08 08 08 07 08

 عدد الشركا  املعنية ابلدراسة 32 32 32 33 32
 40جمموع قيم مشؤرر كاك  40 40 40 40 40

2014إىل  2010ابإلعتماد على الواثئق املرجعية لشركات العينة من  طالب من إعداد: املصدر

http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120685
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120685
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
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 املطلب الثاين: إجراءا  الدراسة

 التطبيقية منهج وأسلوب الدراسةأوال: 

املنهج على  ،األوىل ةيف الفصول الثالث ،طالبواختبار فروضها اعتمد ال أجل حتقيق أهدا  الدراسةمن 
حتليل واستقراء أهم الدراسات والبحوث املتعلقة مبفهوم وصف و الذي مت على أساسه الوصفي التحليلي 

ويف هذا الفصل  ،أداء الشركاتوخصائص جودة املراجعة وآليات احلوكمة الداخلية ومدى أتثري هذه اآلليات على 
تصورا مقورحا لكيفية الربط بطريقة منطقية  طالبوالذي على أساسه وضع ال التجرييبابملنهج  طالبالاستعان 

ؤشر  املشكلة ملبني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية من جهة واألداء املايل للشركات غري املالية 
بني املتغريات املستقلة واملتغري  (conceptual framework)لعالقة ا ثيلوميكن مت ،من جهة أخرى 40كاك 

 :  النحو املبني أدانه الدراسة علىالتابع يف 

 يف الدراسةاملتغري التابع املتغريا  املستقلة و العالقة بني  (: 3.4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آليا  احلوكمة الداخلية
 املالتشتت رأس  -
 امللكية املؤسسية -

 حجم جملس اإلدارة -

 استقالل جملس اإلدارة -

 تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة -

 تنوع جملس اإلدارة -

 استقالل جلنة املراجعة -

 استقالل رئيس جلنة املراجعة -

 خربة رئيس جلنة املراجعة -

 جودة املراجعة اخلارجية
 احلوكمة الداخليةالتفاعل بني جودة املراجعة وآليا  

 :األداء املايل

 :ريقاس األداء املايل من خالل مؤش
 (QTobin) نسبة توبني -

 التابع املتغري

 ستقلةاملتغريا  امل

 : غريا  الضابطةتامل
 حجم الشركة  -
 اإلستدانة نسبة -

 
 
 

 

 طالبال من إعداد: راملصد
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 ملتغريا  الدراسة  ةاإلجرائيالتعريفا  اثنيا: 

  الداخلية: جودة املراجعة وآليا  احلوكمة املستقلةاملتغريا   .1

 :يف اجلدول أدانهاملستعملة يف الدراسة املستقلة تغريات املوقياس تعيني  طالبمجع ال

  وقياس املتغريا  املستقلة ينيتع(: 2.4) جدول رقم

 القياس الرمز املتغري تعيني 

 DILCAP ( Dilution du Capital) تشتت رأس املال

إذا   1متغري ثنائي التفرع، أيخذ القيمة  
كان رأمسال الشركة مشتت ويكون كذلك 

من  %40إذا مل يوجد أي مساهم ميلك 
 يف حالة العكس. 0رأس مال الشركة، و

 ACINST (Actionnariat Institutionnelle) مسامهة املستثمرين املؤسسيني
رأس املال اململوك من قبل املستثمرين 

 جمموع رأس املال ÷املؤسسني
 عدد أعضاء جملس اإلدارة TAILCA (Taille du Conseil d’Administration) حجم جملس اإلدارة 

 إستقالل جملس اإلدارة 
(Indépendance du Conseils d’Administration) INDCA 

عدد أعضاء  ÷عدد األعضاء املستقلني 
 جملس اإلدارة

 تنوع جملس اإلدارة
 (Diversité du Conseil d’Administration) 

DIVCA 
عدد أعضاء جملس  ÷عدد األعضاء النساء 

 اإلدارة

 تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة
(Cumul des  Fonctions du DG et du PCA) 

CUMUL 
إذا كان  1متغري ثنائي التفرع أيخذ القيمة 

يف  0جملس اإلدارة يورأسه املدير العام و
 حالة العكس. 

 إستقالل جلنة املراجعة
 (Indépendance du Comité d’Audit) 

INDCAUD 
عدد أعضاء  ÷عدد األعضاء املستقلني 

 جلنة املراجعة

 إستقالل رئيس جلنة املراجعة
 (Indépendance  du Président du Comité d’Audit ) 

INDPCAUD 
إذا كان  1متغري ثنائي التفرع أيخذ القيمة 

يف  0وعضو مستقل رئيس جلنة املراجعة 
 حالة العكس.

 خربة رئيس جلنة املراجعة يف املالية و/أو احملاسبة
 (Expertise du Président du Comité d’Audit ) 

EXPCAUD 
إذا كان  1القيمة متغري ثنائي التفرع أيخذ 

رئيس جلنة املراجعة خبري يف املالية و/أو 
 يف حالة العكس. 0احملاسبة و

   ألتعاب املراجعةاللوغاريتم النربي  QAUD (Qualité d’Auditجودة املراجعة )

  طالبالمن إعداد : املصدر
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  : حجم الشركة ونسبة اإلستدانةاملتغريا  الضابطة .2

على األداء املايل إحصائية اليت يفورض أن يكون هلا أتثري ذي داللة املتغريات الضابطة  طالباستعمل ال
 عديدة نذكر منها جتريبيةيف دراسات هذه املتغريات  تولقد استخدم .حجم الشركة ونسبة اإلستدانةهي و للشركة 

  .20111يف  Hanen Ghorbelو Kolsi Manel  دراسة

 املستعملة يف الدراسة: الضابطةاملتغريات وقياس تعيني وفيما يلي 

 الضابطةتعيني وقياس املتغريا  (: 3.4) جدول رقم

 القياس الرمز املتغري تعيني 
   جملموع األصولللقيمة احملاسبية  يالنرب اللوغاريتم  TAILENT (Taille de l’Entrepriseحجم الشركة )

 REND (Ratio d’Endettementنسبة اإلستدانة )
القيمة احملاسبية  ÷موع الديون القيمة احملاسبية جمل
 موع األصولجمل

  طالبال من إعداد: املصدر

  : األداء املايلالتابع املتغري .3
 تعريف األداء املايل .1.3

األداء املايل هو السمة اليت تدل على زايدة الثقة يف السوق لتعبئة املدخرات ورفع معدالت اإلستثمار 
  .مبشؤررا  األداء املايلوتستعمل لقياسه مؤشرات تدعى  .صغار املسامهني واملستثمرينواحلفاظ على حقوق 

 عريف مشؤررا  األداء املايلت .2.3

 املايل كالعائد على حقوق امللكية بالية ختتص بتقييم الشركة من اجلانمهي نسب  داء املايلمؤشرات األ
(ROE) والعائد على األصول (ROA)  نسبة ماريس و(MarrisRatio de )  2األخرىالنسب غريها من و  .

ة بنس" يهلقياس األداء املايل لشركات العينة يف هذه الدراسة  طالبومن املؤشرات اليت وقع عليها إختيار ال

                                                             
1 Kolsi Manel et Hanen Ghorbel, Effet des mécanismes de gouvernance sur la performance financière et boursière : 
Cas des entreprises canadiennes, Mai 2011, p.p. 1-24, article disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00650537, consulter le : 12/01/2016 

ري منشورة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة طيفور حممد مسيح حممد، العالقة بني اإلنفاق الرأمسايل واألداء املايل والتشغيلي يف شركات صناعة األدوية األردنية، رسالة ماجستري غ 2
 . 7، ص. 2011الشرق، األوسط، عمان، األردن،ـ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00650537
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00650537
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يف دراسات  اإلستعمالمؤشر شائع كما أنه   ،فهو مؤشر جيمع بني مفردات سوقية وحماسبية. (QTobin) "توبني
 .20071يف وآخرون  Fodil Ajaoud  راسةمنها دسابقة جتريبية 

 تعريف نسبة توبني .3.3

  1969 يف James Tobin استخدمها طريقة وهي ،للشركة السوقية القيمة قياستستخدم "نسبة توبني" ل
، ةاملاليته بتكلف مقارنة املال رأسل احلدية تقيس الكفاءة واليت املستقبلي، وأدائها الشركة بقيمة للتنبؤ كأسلوب

 للحصول املطلوبة األصول تكلفة من أعلى ،تشغيلي كمشروع  ،قيمة الشركة كانت إذا فيما تقيس فهي وابلتايل
  .2النقدية تدفقاهتا على

مث من قبل  1968يف .Brainard, W و  .Tobin, Jقبل من أصال للشركة، (QTobin)قدمت قيمة و 
Tobin, J.  إىل   الشركة على املستحقة املالية للمطالب السوقية لقيمةا نسبة على أهنا عر تو  .1969يف

 .3لشركةاحلالية ل صوللأل يةستبدالاإل تكلفةال

اليت تكون  الشركاتف ،الشركة وخلق أو تدمري القيمة أداء على ةواضحهذا، ويوفر املؤشر املذكور قراءة 
 على املتاحة املوارد ابستخدام ةالقيم خلق على قادرةتكون  (<1Q)الواحد  من أكرب (QTobin) نسبةلديها 

 الظواهر من واسعة جمموعة لشرح تواستخدم الشركات ألداء مهم كمؤشر  (Q) قيمة بلتق   وقد. فعال حنو
 .4املختلفة قتصاديةاإل

 نسبة توبنيمبدأ  .4.3

هذا املؤشر، كما سبقت اإلشارة إليه، نسبة القيمة السوقية للشركة إىل قيمة استبدال )تعويض(  ميثل
  األصول. ومن خالل هذا التعريف فإن نسبة توبني تصاغ على النحو التايل: 

 القيمة السوقية جملموع األصول  = (QTobin) نسبة توبني
 قيمة استبدال )تعويض( األصول

                                                             
1 Ajaoud Fodil et al, La réputation de l’audit externe et les mécanismes de gouvernement d’entreprise : Interactions 
et effet sur la performance, 2007, p.p. 1-22, article disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00544896, consulter le : 10/12/2013 

عمادة الدراسات العليا  اإلنسانية، العلوم  دراسة اختبارية، جملة  -فلسطني بورصة يف العامة املدرجة املسامهة للشركات املايل األداء على املايل الرفع أتثري حسن، مدى النجار مجيل 2
 .297، ص. 2013غزة، فلسطني، ، 1العدد  ، 15 اجمللد، بغزة  األزهر جامعةللبحث العلمي، 

3 Michael Z. F. LI et al., Tobin’s q and Airline performances, Public Works Management & Policy, Vol. 9, N° 1, 
2004, p. 51. 
4 Ibid., p. 52. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544896
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544896
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 املشؤرر معلما صعواب  تقييم  .5.3

 le coût de) يف حتديد تكلفة استبدال األصول "نسبة توبني"تتمثل الصعوبة الرئيسية يف تقييم 
des actifs remplacement)أمهها املقورح اآليت وهو املقورح الذي سيتم  1. وقد قدمت جمموعة من املقورحات

 العمل به يف هذه الدراسة:

 = (QTobinنسبة توبني )
 القيمة احملاسبية جملموع الديون+  السوقية للشركةالقيمة 

 القيمة احملاسبية جملموع األصول

   :املتغري التابعتعيني وقياس يلي وفيما 

 تعيني وقياس املتغري التابع(: 4.4) جدول رقم

 القياس الرمز املتغري تعيني 

 QTOBIN (Q de Tobinنسبة توبني )
 ÷موع الديون(القيمة احملاسبية جمل )القيمة السوقية +

 موع األصولالقيمة احملاسبية جمل

  الطالب من إعداد: املصدر

 تربير عدم تنويع مشؤررا  األداء  .6.3

إن عدم التنويع يف استعمال مؤشرات األداء املايل يف هذه الدراسة، يعود سببه الرئيسي إىل اختال  النتائج 
املراجعة ابألداء، وتفاداي جودة و آليات احلوكمة اليت تناولت عالقة السابقة دراسات المن مؤشر إىل مؤشر آخر يف 

اإلعتماد على مؤشر واحد ميثل املؤشر الغالب والشائع يف  طالبهلذا التضارب وعدم اإلتساق يف النتائج قرر ال
  املشار إليه آنفا. (QTobin)وهو مؤشر توبني  جل الدراسات السابقة

 توبنيتربير اختيار نسبة  .7.3

هتد  الدراسة إىل تبيان أثر آليات احلوكمة على األداء املايل للشركة ومبا أن هذه األخرية هي شركة مدرجة 
يرى أنه من املنطقي أن يكون املؤشر الذي يقيس األداء املايل مؤشرا يعتمد على  طالبفإن ال املايل يف السوق

تقييم السوق كون هذا األخري يقدم معلومات مباشرة عن اجملهودات اليت تبذهلا الشركة يف سبيل تعظيم ثروة 
يف Kearney و Leemputاملسامهني وخلق القيمة هلم. وهذا اإلختيار يعززه ما يراه عدد من الباحثني أمثال 

                                                             
1 Barneto Pascal et Gregorio Georges, Finance: Manuel et Application, Dunod, 2ème  édition, Paris, 2009, p.241     
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على أنه من الصعب  ،20111املطريي مشعل يف  نقال عن، 1996يف    ChrisMattelو Dietrich؛ 1990
والعائد على حقوق امللكية  (ROA)اإلعتماد على املؤشرات احملاسبية التقليدية مثل العائد على األصول 

(ROE)  ونصيب السهم من األرابح احملققة(BPA)  عند تقييم أداء الشركة من وجهة نظر هد  تعظيم ثروة
ال تعين ابلضرورة وجود قيمة للمالكني، وذلك  -على افوراض أهنا موجبة-املالك، ألن مقاييس األداء احملاسبية

بسبب عدم وجود عالقة مؤكدة بني هذه املقاييس وبني تقييم األداء يف األسواق املالية. كما أن مقاييس األداء 
اسبية ال ترتبط مع أسعار األسهم يف األسواق املالية، وحنن نعلم أن املستثمر الرشيد، من منطلق الفرضية احمل

األساسية للنظرية املالية، يقوم بتقييم سهم الشركة اليت يريد اإلستثمار فيها، بناء على قيمة التدفقات النقدية 
ل اإلقدام على وضع أمواله حتت تصر  هذه الشركة أو املستقبلية اليت ميكن أن حيصل عليها من هذا السهم، قب

 تلك. 

كثريا   ،العالقة بني آليات احلوكمة واألداء تاليت تناول التجريبية الدراساتأن  طالبيرى المن جهة أخرى، 
، عن قد مت حتريفها من قبل املديرين ،أن تكون األرابح الصافية الظاهرة على مستوى القوائم املالية ما تتجاهل

ابلتايل و من أجل حتقيق أهدا  متنوعة، )التسوايت احملاسبية( طريق إدارة األرابح أو ممارسة احملاسبة اإلبداعية 
نكون أمام مؤشرات أداء حماسبية مبالغ فيها وابلتايل ال تعكس الصورة احلقيقية لألداء على مستوى الشركة حمل 

     الدراسة. 

  الدراسةأداة اثلثا: 

بني جمموعة من املتغريات املستقلة ومتغري اتبع، ومبا أن بياانت هذا األخري هي بياانت هي طاملا أن العالقة 
املتعدد بطريقة املربعات اخلطي منوذج اإلحندار  يهاملناسبة واملالئمة  أداة الدراسةانت متصلة، فإن امستمرة أو بي

 تقدير مناذج اإلحندار اآلتية:تها يومنهجاألهدا  املتوخاة من الدراسة تقتضي الصغرى. و 

 : النموذج األول

QTobinit = β0 + β1 DILCAPit + β2 ACINSTit + β3TAILCAit + β4 INDCAit + β5 DIVCAit + β6 

CUMULit + β7 INDCAUDit + β8 INDPCAUDit + β9 EXPCAUDit + β10 TAILENTit + β11 

RENDit + E it  

، على املتغري التابع، املتمثلة يف آليات احلوكمة الداخلية، ملتغريات املستقلةأثر ايعكس النموذج األول 
 املتمثل يف األداء املايل.

                                                             
، 2011الشرق األوسط، عمان، األردن،  املطريي مشعل، حتليل وتقييم األداء املايل ملؤسسة البورول الكويتية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة 1

 .22-20ص.ص. 
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 النموذج الثاين 

QTobinit = β0 + β1 DILCAPit + β2 ACINSTit + β3TAILCAit + β4 INDCAit + β5 DIVCAit + β6 

CUMULit + β7 INDCAUDit + β8 INDPCAUDit + β9 EXPCAUDit + β10 QAUDit + β11 

TAILENTit + β12 RENDit + E it    

، املتمثلة يف جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية، املتغريات املستقلةأثر يعكس النموذج الثاين 
 ممثال بنسبة توبني. على األداء املايل كمتغري اتبع

 النموذج الثالث:

QTobinit = β0 + β1 (QAUD x DILCAP)it + β2 (QAUD x ACINST)it + β3 (QAUD x 
TAILCA)it + β4 (QAUD x INDCA)it + β5 (QAUD x DIVCA)it + β6 (QAUD x CUMUL)it + β7 

(QAUD x INDCAUD)it + β8 (QAUD x INDPCAUD)it + β9 (QAUD x EXPCAUD)it + β10 

TAILENTit + β11 RENDit + E it     

املتمثلة يف التفاعل بني جودة املراجعة وآليات احلوكمة  ،املتغريات املستقلةأثر يعكس النموذج الثالث 
 . 40ؤشر كاك املشكلة ملعلى األداء املايل للشركات غري املالية  ،الداخلية

كل ما ابحتساب   طالبقام الاملتمثلة يف إبراز أثر آليات احلوكمة على األداء  لتحقيق أهدا  الدراسةو 
خاصة ابلشركات املشكلة  مصادر معلوما مستعمال يف ذلك  الدراسة املشار إليها أعاله متغرياتحتتاج إليه 

   لعينة الدراسة. 

 الدراسة عطيا ممصادر رابعا: 

الواثئق املرجعية  على فرضياتالالالزمة إلختبار  ملتعلقة مبتغريات الدراسةاملعطيات ايف مجع  طالباعتمد ال
(les documents de référence ) املصادق عليها من قبل هيئة األسواق املالية(AMF)  واملتوفرة على موقع

. بعض املعطيات غري املتوفرة على مستوى كذلك  شركات املعنية ابلدراسةهلذه األخرية وعلى مواقع الاإلنورنت 
( أو le guide de l’actionnaire) دليل املساهممن خالل  طالبمجعها الالواثئق املرجعية لبعض الشركات 

واليت ميكن من فورة إىل أخرى تصدرها نفس الشركات اليت ( lettres aux actionnairesرسائل للمسامهني )
 .     نفس الشركاتاإلنورنت لاإلطالع عليها أو حتميلها من مواقع 
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 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسةخامسا: 

 Régression) منوذج اإلحندار اخلطي املتعددمعادالت يف ضوء أهدا  الدراسة وفرضياهتا مت استخدام 
Multiple)  لنماذج اإلحندار املتعدد اختبار املعنوية الكلية أجل من اليت سبق ذكرها(F-testواملعنوية اجلزئية ) 

من التابع يف املتغري املستقلة املتغريات مدى أتثري ومن مث حتديد  (t-test)ملعلمات املتغريات املستقلة والضابطة 
 أخرى. من جهةالثاين املتغري و األوىل اجتاه العالقة بني املتغريات معرفة  وجهة 

ابستخدام برانمج إكسال املتعلقة مبتغريات الدراسة  املعطياتمت تفريغ ومن أجل بلوغ اهلد  املذكور آنفا، 
2007 (Excel 2007)  20وحتليلها ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية اإلصدار (SPSS Version 20).  قد و

خاصة مشاهدة  39 أبعدتوقد  ،. هذا(n=161)مشاهدة  161نتج عن ذلك أن بلغ عدد مشاهدات العينة 
لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات إىل لشركات العاملة يف قطاع  البنوك والتأمني والشركات اليت ال حتتكم اب

    .(Afep/MEDEF)الصادرة عن الفرنسية 
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 التجريبية نتائج الدراسة املبحث الثاين: 

 التحقق من صالحية البياان  للتحليل اإلحصائياملطلب األول: 

حتليل الدراسة و  ياتفرضاختبار مث  تعليق عليهاالو  قبل الشروع يف تقدمي مفردات اإلحصاء الوصفي للعينة
من  حققم ذلك من خالل الت. ويتاحلكم على صالحية معادالت اإلحندار اليت مت توفيقها، ال بد أوال من نتائجال

  .شروط استخدام طريقة املربعات الصغرى العاديةتوافر 

 ، توافر أربعة شروط هي:يقتضي استخدام طريقة املربعات الصغرى

 الشرط األول: اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقي 

، سواء عند اختبار (t-test) ستيودنتواختبار  (F-test) لكي ميكن إستخدام كل من اختبار فيشر
، يلزم توافر شرط اعتدالية التوزيع اإلحتمايل ملتغريات النموذج أو املعنوية اجلزئيةلنموذج اإلحندار املعنوية الكلية 

. وجتدر اإلشارة إىل أن التقيد هبذا (la normalité de la distribution du terme d’erreur)للبواقي 
الشرط مرتبط حبجم العينة، إذ يعترب شرطا ضروراي يف حالة العينات الصغرية وأما يف حالة العينات الكبرية فيمكن 

إلحتمالية تؤول إىل التوزيع الطبيعي يف حالة التخلي عنه، وذلك ألنه وفقا لنظرية احلد املركزية جند أن التوزيعات ا
. ويف دراستنا فإنه وابلرغم من أن عدد املشاهدات يسمح لنا بتجاوز 1مشاهدة 30العينات اليت يزيد حجمها عن 

  املذكور. للتأكد من توافر الشرطإال أننا سنقوم به  (n = 161)هذا الشرط 

 على النحو اآليت:    التوزيع اإلحتمايل للبواقي اعتداليةإلختبار تتم صياغة الفروض اإلحصائية 

 .: البواقي تتبع التوزيع الطبيعي(0H)الفرض العدمي  -
 .: البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي(1H)الفرض البديل  -

 اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقي ابلطريقتني البيانية واحلسابية. أو ابختبار بدراسة  طالبوسيقوم ال

  الطريقة البيانيةأوال: 

تعتمد الطريقة البيانية على فحص الشكل البياين للعالقة بني اإلحتمال التجميعي املشاهد واإلحتمال 
التجميعي املتوقع للبواقي املعيارية، حبيث إذا كانت النقاط تقع بشكل متقارب جدا على اخلط الواصل الركن 

كل عشوائي على جانيب هذا اخلط، يف كليتا احلالتني يقال أن األمين العلوي والركن األيسر السفلي أو تتوزع بش
                                                             

 ، كتاب متاح على:071، ص. SPSS ،2008أمني أسامة ربيع، التحليل اإلحصائي للمتغريات املتعددة ابستخدام برانمج  1
 pdf.html-yourbook.blogspot.com/2015/06/SPSS-http://read :08/02/0162، اتريخ التحميل. 

http://read-yourbook.blogspot.com/2015/06/SPSS-pdf.html
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األخطاء تتوزع توزيعا طبيعيا. أما إذا متكنا من رصد منط معني لتوزيع هذه النقاط يف هذه احلالة يقال أن األخطاء 
 . 1ال تتوزع توزيعا طبيعيا

تتوزع بشكل عشوائي على جانيب ، جند أن البواقي شكال التاليةوابلرجوع إىل دراستنا وكما هو موضح ابأل
 اخلط، مما يعين أهنا، أي البواقي، تتوزع توزيعا معتدال مبعىن أهنا تتبع التوزيع الطبيعي.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .126ص.  املرجع السابق، 1
 



  الدراسة التطبيقيةالدراسة التطبيقية____________________________________________________________________رابع رابع الفصل الالفصل ال

-220011-- 

 

 (: نتائج اختبار اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقي4.4الشكل رقم )

 

 النموذج الثاين                                                            النموذج الثالث                                  النموذج األول                           

 

 

 

 

 

 

 

نتائج اختبار اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقي: املصدر
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 الطريقة احلسابيةاثنيا: 

-Shapiroواختبار  Kolmogorov-Smirnovتتم الطريقة احلسابية ابستخدام إختبار كل من 
Wilkقيمة إحتمال  تإذا كان الفرض العدمينقبل . و(P. Value)   أكرب من مستوى املعنوية كال اإلختبارين

 .يف دراستنا %5 وهي (α)املطلوب 

 تفريغ النتائج .1

 : اجلدول أدانهيفنتائج اختبار اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقي  طالبمجع ال

 (: نتائج اختبار اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقي5.4جدول رقم )

 P. Value (Sig) درجا  احلرية إحصائي اإلختبار النموذج اإلختبار بيان

Kolmogorov-Smirnov 
Test 

1 0.049 161 0.200 
2 0.058 161 0.200 
3 0.048 161 0.200 

Shapiro-Wilk Test 
1 0.994 161 0.727 
2 0.990 161 0.320 
3 0.993 161 0.647 

  اختبار اعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقيابإلعتماد على نتائج  طالبالمن إعداد : املصدر

 التعليق على النتائج     .2

يف كال اإلختبارين وابلنسبة للنماذج الثالثة هي  P. Valueيتضح من نتائج التحليل اإلحصائي أن قيمة 
القائل أبن البواقي تتبع التوزيع  الفرض العدميومن مث فإننا نقبل  ،(0.05) %5أكرب من مستوى املعنوية 

 الشرط األول. وابلتايل فإن ومات البيانية أعالهالطبيعي، وهو ما يدعم النتيجة اليت توصلنا إليها من خالل الرس
 .متوافرمن شروط استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية  ابعتدالية التوزيع اإلحتمايل للبواقياخلاص 
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 (L’indépendance des termes d’erreur) الشرط الثاين: اإلستقالل الذايت للبواقي

اإلرتباط من شأنه أن جيعل اإلرتباط الذايت للبواقي يف حتليل اإلحندار، إىل أن وجود هذا ترجع أمهية دراسة 
قيمته احلقيقية. وابلتايل فإن قيمة إحصاءات اإلختبار اليت تعتمد على   قيمة التباين املقدر للخطأ يكون أبقل من

تكون أكرب من قيمتها احلقيقية، مما جيعل القرار اخلاص جبودة  (2R)و (test-t)و( test-F)هذا التباين وهي 
   . 1صحته النموذج قرارا مشكوكا يف توفيق

 على النحو اآليت:   اإلستقالل الذايت للبواقي تتم صياغة الفروض اإلحصائية إلختبار 

 .: يوجد استقالل بني البواقي مبعىن ال يوجد ارتباط ذايت بني البواقي(0H)الفرض العدمي  -
     : ال يوجد استقالل بني البواقي مبعىن يوجد ارتباط ذايت بني البواقي.  (1H)الفرض البديل  -

 أداة احلكمأوال: 

  .Durbin-Watsonيتم احلكم على مدى وجود استقالل ذايت بني البواقي من خالل اختبار 

 خطوا  تنفيذ اإلختبار  اثنيا: 

 DW إحصائي اإلختبار قيمة : حتديد اخلطوة األوىل

 حنصل على قيمة ، Durbin-Watsonمن جدول املخرجات اخلاص مبعامل التحديد وإحصائي اختبار 
 واليت مجعناها يف اجلدول أدانه ابلنسبة للنماذج الثالثة. اإلختبار املذكور 

 Durbin-Watson(: نتائج اختبار 6.4جدول رقم )

 DWقيمة اختبار  النموذج
1 1.893 
2 1.995 
3 1.908 

 واتسون  -ابإلعتماد على نتائج اختبار دربن طالبال من إعداد: املصدر

 

                                                             
 .107 املرجع السابق، ص. 1
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ــاخلطوة الثانية وبناء   .atsonW-urbinD: استخراج القيم احلرجة وذلك ابستعمال جدول القيم احلرجة لـ
 على درجات احلرية يف النماذج الثالثة، جند أن القيم احلرجة هي كما يبينها اجلدول اآليت:

 Durbin-Watsonلـــالقيم احلرجة  (:7.4اجلدول رقم )

 Durbin-Watsonلـــالقيم احلرجة   درجا  احلرية 
 k n Ld Ud النموذج
1 11 149 1.5935 1.8926 
2 12 148 1.5600     1.9083 
3 11 149 1.5935 1.8926 

 واتسون  -ابإلعتماد على جدول القيم احلرجة لدربن طالبال عدادإمن : املصدر

 بشأن قبول أو رفض الفرض العدمي فيما يتعلق ابإلرتباط الذايت للبواقي، اختاذ القرار: الثالثةاخلطوة 
 وفقا للقواعد اآلتية:ويكون هذا 

 نرفض الفرض العدمي يف حالتني:

  (DW<Ld-4 4>): إذا كان احلالة األوىل -
 (>L<d DW0): إذا كان احلالة الثانية -

 ونقبل الفرض العدمي يف حالتني:

 (>Ud-<4 DW2): إذا كان احلالة األول -
 (Ud-<4 DW<Ud)أو  (DW<Ud 2>): إذا كان احلالة الثانية -

أعاله ومبقارنة هذه القيم  (6.4)اخلاصة ابلنماذج الثالثة واملوضحة يف اجلدول رقم  DWاختبار حسب قيم و 
وهذا ( Ud-<4 DW<Udأو ) DW<Ud 2>: أن جند أعاله، (7.4)ابلقيم احلرجة املبينة يف اجلدول رقم 

 :ه ابلنسبة للنموذج، حيث أنDWابلنسبة لكل قيم 

 (>41.8931.8926>-2691.8أو ) >21.8931.8926> :األول -
 (>41.9951.9083>-1.9083أو ) >21.9951.9083> :الثاين -
 (>41.9081.8926>-1.8926أو ) >21.9081.8926> :الثالث -
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 إستقالل بني البواقيالفرض العدمي القائل بوجود  نقبل Durbin-Watson ووفقا إلختباروابلتايل 
ثاين الشرط الفإن هبذه النتيجة و  .الدراسة ذجامن صحة على يؤثر ال يوجد ارتباط ذايت بني البواقيمبعىن أنه 

 .متوافرمن شروط استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية  ستقالل الذايت للبواقيابإلاخلاص 

     (hemoscédasticité)الشرط الثالث: اختبار جتانس البواقي أو اختبار ثبا  التباين 

إن عدم ثبات التباين يف منوذج اإلحندار من شأنه أن يورتب عليه نفس اآلاثر املورتبة يف حالة وجود ارتباط 
وابلتايل تصبح هذه التقديرات  ذايت بني البواقي، حيث تكون األخطاء املعيارية مقدرة أبقل من قيمتها احلقيقية،

 . 1، األمر الذي جيعل نتائج اإلستدالل اإلحصائي مشكوك يف صحتها(baisées)متحيزة 

 على النحو اآليت:    ختبار جتانس البواقي أو اختبار ثبات التباينإلتتم صياغة الفروض اإلحصائية 

 يف تباين األخطاء  (ثبات يوجد  أو)جتانس : يوجد (0H)الفرض العدمي  -
        يف تباين األخطاء (ثباتال يوجد أو )جتانس  : ال يوجد(1H)الفرض البديل  -

 ابلطريقتني البيانية واحلسابية. )أو العكس( ويتم احلكم على مدى جتانس أو ثبات تباين األخطاء 

 الطريقة البيانية أوال: 

التباين من خالل فحص شكل انتشار البواقي املعيارية مع يتم الكشف عن جتانس البواقي أو اختبار ثبات 
 القيم اإلجتاهية للمتغري التابع.

ويالحظ من خالل األشكال الثالثة أدانه أن انتشار وتوزيع البواقي أيخذ شكال عشوائيا على جانيب اخلط 
، 2+(3( و)-3يوراوح بني )الذي ميثل الصفر، وهو احلد الذي يفصل بني البواقي املوجبة والبواقي السالبة وهو 

حيث أنه ال ميكننا رصد منط أو شكل معني لتباين هذه البواقي، وهو ما يعين أن هناك جتانس أو ثبات يف تباين 
من شروط استخدام طريقة املربعات  بشرط ثبا  التباين للبواقياخلاص  الشرط الثالثاألخطاء وابلتايل فإن 

 . متوافرالصغرى العادية 

 

                                                             
 نفس املرجع والصفحة سابقا.  1

2 Carricano Man et Poujol Fanny, Analyse de données avec SPSS, collection Synthex Pearson Education France, 
2009, p. 139. 
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 (: انتشار البواقي املعيارية مع القيم اإلجتاهية للمتغري التابع5.4الشكل رقم )

 النموذج الثالث                                                             النموذج الثاين                                                                   النموذج األول               

 

 

 

 

 

 

انتشار البواقي املعيارية مع القيم اإلجتاهية للمتغري التابعنتائج اختبار : املصدر
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 اثنيا: الطريقة احلسابية

لزايدة التأكد من النتيجة اليت أظهرهتا الطريقة البيانية سو  نقوم بتطبيق الطريقة احلسابية واملتمثلة يف طريقة 
Goldfield-Quandt  .إلجراء نفس اإلختبار وهو اختبار ثبات التباين 

 خطوا  تنفيذ اإلختبار .1

املتغري ابختيار طالب قام الاملستقلة. و يتم ترتيب املشاهدات ترتيبا تصاعداي أو تنازليا لقيم أحد املتغريات 
"التفاعل بني جودة املراجعة ني األول والثاين واملتغري املستقل ذجو يف النم "استقالل جملس اإلدارةاملستقل "

 161من املشاهدات يف املنتصف ) %20د استبعمث قام اب، يف النموذج الثالث اخلارجية واستقالل جملس اإلدارة"
x 0.20 =32.5 مشاهدة تبدأ من املشاهدة  33ليت سيتم استبعادها هي ا( وابلتايل فعدد املشاهدات مشاهدة

 64، وبعد استبعاد هذه املشاهدات سيتكون لدينا سلسلتني تضم كل واحدة 97إىل غاية املشاهدة رقم  65رقم 
وتضم السلسة الثانية املشاهدات من  (64)إىل الرقم  (1)مشاهدة. تضم السلسلة األوىل املشاهدات من الرقم 

 . (161)إىل الرقم  (98)الرقم 

لكل سلسلة من السلسلتني، وذلك من جدول حتليل  (SSE)مث نقوم حبساب جمموع مربعات اخلطأ 
 على النحو اآليت:  (calF)احملسوبة  (F)ومن هذه النتائج نقوم حبساب قيمة  التباين ملعادلة اإلحندار لكل سلسلة

 (SSE2)

(SSE1)
= cal F مث نقوم مبقارنة (calF) بنظريهتا اجلدولية (tabF ،)يكون هذا دليال  فإذا كانت األوىل أقل من الثانية

  أن هناك جتانس أو ثبات يف تباين األخطاء.على 
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  تفريغ النتائج .2

يف النماذج والثانية األوىل لتني لسلساخلاصة اباإلحندار ة النتائج من جدول حتليل التباين ملعادل طالبمجع ال
 :لني التالينييف اجلدو  الثالثة

 اخلاص ابلسلسلة األوىل ذج اإلحندار املتعددالنم ANOVA(:  حتليل التباين 8.4جدول رقم )

 املصدر 
Source 

 درجات احلرية
DF 

 جمموع املربعات
SS 

 متوسط املربعات
MS 

 ) ( احملسوبة
calF 

P. Value 
(Sig) 

النموذج 
 األول

 0.000 12.288 0.859 9.454 11 اإلحندار
   0.070 3.637 52 اخلطأ
    13.091 63 الكلي

 النموذج الثاين
 0.000 12.178 0.809 9.704 12 اإلحندار
   0.066 3.387 51 اخلطأ
    13.091 63 الكلي

النموذج 
 الثالث

 0.000 12.180 0.833 9.166 11 اإلحندار
   0.068 3.557 52 اخلطأ
    12.723 63 الكلي

 لنماذج اإلحندار املتعدد اخلاص ابلسلسلة األوىل ANOVAابإلعتماد على نتائج حتليل التباين طالب المن إعداد : املصدر

 اخلاص ابلسلسلة الثانية لنموذج اإلحندار املتعدد ANOVA(:  حتليل التباين 9.4جدول رقم )

 املصدر 
Source 

 درجات احلرية
DF 

 جمموع املربعات
SS 

 متوسط املربعات
MS 

 ) ( احملسوبة
calF 

P. Value 
(Sig) 

النموذج 
 األول

 0.000 10.764 0.689 6.892 10 اإلحندار
   0.064 3.394 53 اخلطأ
    10.286 63 الكلي

 النموذج الثاين
 0.000 11.984 0.671 7.376 11 اإلحندار
   0.056 2.910 52 اخلطأ
    10.286 63 الكلي

النموذج 
 الثالث

 0.000 10.356 0.568 6.246 11 اإلحندار
   0.055 2.851 52 اخلطأ
    9.097 63 الكلي

 ثانيةلنماذج اإلحندار املتعدد اخلاص ابلسلسلة ال ANOVAابإلعتماد على نتائج حتليل التباين طالب المن إعداد : املصدر
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 (SSE)إبعداد اجلدول التايل الذي جنمع فيه جمموع مربعات اخلطأ نقوم  األول والثاين نيلو ومن اجلد
 :(tabF) ومقارنتها بنظريهتا اجلدولية (calF)للسلسلتني األوىل والثانية ابلنسبة للنماذج الثالثة هبد  احتساب 

 (: نتائج جمموع مربعا  اخلطأ يف السلسلتني10.4اجلدول رقم )

 النموذج
األوىل  جمموع مربعات اخلطأ للسلسلة

(SSE1) 
جمموع مربعات اخلطأ للسلسلة الثانية 

(SSE2) 
(SSE2)

(SSE1)
= cal F 

1 3.637 3.394 0.933187 
2 3.387 2.910 0.859167 
3 3.557 2.851 0.801518 

 (9( و)8ابإلعتماد على قيم اجلدولني ) طالبال من إعداداملصدر: 

 على النتائج التعليق .3

نقبل وابلتايل ، *1(tabF) اجلدولية (F)هي أقل من قيمة  (calF)احملسوبة  (F)قيمة يبني اجلدول السابق أن 
وهو ما يتفق مع النتيجة اليت توصلنا إليها من  الفرض العدمي القائل أبن هناك جتانس أو ثبات يف تباين األخطاء

الشرط أن هناك جتانس أو ثبات يف تباين األخطاء وابلتايل فإن وهذه النتيجة تعين  ،أعالهومات البيانية الرس
 أنو  متوافرمن شروط استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية  بشرط ثبا  التباين للبواقياخلاص  الثالث

 .ةاملستقلاملتغريات  و التابع املتغري بني العالقة لتقدير ةصاحل الدراسة ذجامن

 (multicolinéarité)الشرط الرابع: ررط عدم اإلزدواج اخلطي بني املتغريا  املستقلة 

يقصد ابإلزدواج اخلطي وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية بني اثنني أو أكثر من املتغريات التفسريية. ومن 
عدم استقرار معامالت اإلحندار أهم اآلاثر السلبية املورتبة على وجود اإلزدواج اخلطي بني املتغريات التفسريية هو 

اخلطي بني أو التداخل عدم اإلزدواج ، هلذا يعد شرط 2ابإلضافة إىل عدم توافر صفة اإلعتمادية هلذه املعامالت
 عدم صالحية( البياانت للتحليل اإلحصائي.  أومن الشروط الدالة على صالحية )ررطا هاما  املتغريات املستقلة

مصفوفة اإلرتباط ابستخدام فحص اإلزدواج اخلطي، الطريقة األوىل طريقتني ل SPSSويقدم برانمج 
حبيث ميكن احلكم بعدم وجود إزدواج خطي بني  (la matrice de corrélation de Pearson)لبريسون 

، (VIF)ستخدام طريقة معامل تضخم التباين والطريقة الثانية اب. r≤l0.7lاملتغريات املستقلة يف حالة ما إذا كان 
 فإنه ميكن احلكم بعدم وجود إزدواج خطي.  (5)أقل من اخلمسة  VIFالــكانت قيمة   فإذا 

                                                             
*1 F(64,64,0.05)= 1.37  

1
 .145سبق ذكره، ص. أمني أسامة ربيع، مرجع 2
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 ابلرجوع إىل صفحة املخرجات املتعلقة جبدول املعامالتاألخري لى قيم املعامل وحنصل ع
(Coefficients) من نالحظ اليت و ، أدانه ةاملبينول ايف اجلد طالباليت مجعها الو ، اخلاصة ابملتغريات املستقلة

 ،(VIFs<5)العدد مخسة  يتجاوزاملستقلة والضابطة مل  املتغريات لكافة (VIF)تضخم التباين أن معامل  اخالهل
عاين من مشكلة اإلزدواج اخلطي، فاإلرتباط بني املتغريات املستقلة غري تالدراسة ال  مناذجلذلك نستطيع القول أبن 

لدراسة يف تفسري أثر املتغريات املستقلة على املتغري اذج اعلى قوة منذي داللة إحصائية ومنخفض، وهذا يدل 
 Tolérance>0.3)كما أننا نالحظ أن مجيع معامالت التضخم موجودة ضمن اجملال املطلوب   ،التابع وحتديده

عدم اإلزدواج اخلطي باخلاص  رابعالشرط الوابلتايل فإن ذج اإلحندار. اوهذا دليل على جودة من VIF<3.3)1و
معامالت تضخم  وفيما يلي، متوافرمن شروط استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية  التفسرييةبني املتغريا  
  متغريات مناذج الدراسة:علمات مبالتباين اخلاص 

   النموذج األول -(: معامال  تضخم التباين11.4جدول رقم )

 Tolérance (VIFمعامل تضخم التباين ) تعيني املتغري
 0.575 1.740 تشتت رأي املال

 0.467 2.142 مسامهة املستثمرين املؤسسني
 0.589 1.699 حجم جملس اإلدارة

 0.342 2.922 إستقالل جملس اإلدارة
 0.899 1.112 تنوع جملس اإلدارة

 0.732 1.366 تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة  
 0.391 2.556 املراجعةإستقالل جلنة 

 0.921 1.086 إستقالل رئيس جلنة املراجعة
 0.752 1.329 خربة رئيس جلنة املراجعة

 0.634 1.578 حجم الشركة
 0.844 1.185 نسبة اإلستدانة

 والضابطة ابإلعتماد على إختبار عدم اإلزدواج اخلطي للمتغريات املستقلة طالبال من إعداد: املصدر

 

 

 

 
                                                             

1 Carricano Man et Poujol Fanny, Op.cit, p. 144.  
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 النموذج الثاين -(: معامال  تضخم التباين12.4)جدول رقم 

 Tolérance (VIFمعامل تضخم التباين ) املتغري
 0.572 1.747 تشتت رأي املال

 0.466 2.146 مسامهة املستثمرين املؤسسني
 0.505 1.981 حجم جملس اإلدارة

 0.342 2.922 إستقالل جملس اإلدارة
 0.878 1.139 تنوع جملس اإلدارة

 0.719 1.391 تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة
 0.388 2.577 إستقالل جلنة املراجعة

 0.921 1.086 إستقالل رئيس جلنة املراجعة
 0.725 1.380 خربة رئيس جلنة املراجعة

 0.301 3.325 جودة املراجعة
 0.339 2.954 حجم الشركة

 0.818 1.223 نسبة اإلستدانة

 والضابطة ابإلعتماد على إختبار اإلزدواج اخلطي للمتغريات املستقلة طالبال من إعداد: املصدر

 النموذج الثالث -(: معامال  تضخم التباين13.4جدول رقم )

 Tolérance (VIF) معامل تضخم التباين املتغري
 0.582 1.718 التفاعل بني جودة املراجعة وتشتت رأي املال

 0.497 2.013 املراجعة ومسامهة املستثمرين املؤسسينيالتفاعل بني جودة 
 0.537 1.861 التفاعل بني جودة املراجعة وحجم جملس اإلدارة

 0.368 2.716  التفاعل بني جودة املراجعة واستقالل جملس اإلدارة 
 0.714 1.401 التفاعل بني جودة املراجعة وتراكم مهام املدير العام رئيس جملس اإلدارة

 0.923 1.083 التفاعل بني جودة املراجعة وتنوع جملس اإلدارة
 0.394 2.536 التفاعل بني وجودة املراجعة واستقالل جلنة املراجعة

 0.927 1.079 التفاعل بني جودة املراجعة واستقالل رئيس جلنة املراجعة
 0.744 1.344 التفاعل بني جودة املراجعة وخربة رئيس جلنة املراجعة

 0.573 1.745 الشركةحجم 
 0.849 1.177 نسبة اإلستدانة

 والضابطة الطالب ابإلعتماد على إختبار اإلزدواج اخلطي للمتغريات املستقلة من إعداد: املصدر
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 اإلحصاء الوصفي ملتغريا  الدراسة: الثايناملطلب 

، ينتقل البياانت للتحليل اإلحصائيتأكد من صالحية ال فيها متمن املرحلة األوىل واليت أن مت اإلنتهاء بعد 
أن ينتقل إىل املرحلة الثالثة إىل املرحلة الثانية واليت يتم فيها وصف حتليلي أويل ملتغريات الدراسة قبل  طالبال

 .حتليل نتائج هذه اإلختبارات اإلحصائيةو  الدراسةختبار فروض اب طالبيقوم السواألخرية واليت خالهلا 

واإلحنرا  املعياري ملتغريات الدراسة  األدىن، احلد األقصى واحلد املتوسط احلسايب تيةول اآلاعرض اجلدتو 
      .  2014إىل  2010املمتدة من   املستقلة منها والتابعة على حد سواء خالل سنوات الدراسة

 املتغريا  املستقلة املستمرةأوال: 

 تفريغ النتائج .1

 املستمرة يف اجلدول التايل:املتغريات املستقلة قيم طالب مجع ال

 اإلحصاء الوصفي للمتغريا  املستقلة املستمرة (:14.4جدول رقم )

 املشاهداتعدد  اإلحنرا  املعياري األدىن األعلى  املتوسط  املتغري 
ACINST 73,01 95,49 12,19 18,97 161 
TAILCA 13,0621 18 8 2,2575 161 
INDCA 8,2795 13 3 1,9307 161 

%INDCA 64,69 100 22 ,22 16 ,62 161 
DIVCA 3,33 7 1 1,39 161 

%DIVCA 25,81 53,85 5,56 10,31 161 
TAILCAUD 4,0994 7 3 1,0137 161 
INDCAUD 3,2422 6 1 1,0430 161 

%INDCAUD 79,31 100 33,33 18,69 161 
QAUD 16,4396 17,7114 14,8088 0,6551 161 

 ابإلعتماد على الواثئق املرجعية للعينة طالبال من إعداد: املصدر

 التعليق .2

بينما يبلغ  (95,49%) %95و (12,19%) %12توراوح نسبة امللكية املؤسسية يف شركات العينة بني 
وجتدر اإلشارة إىل أن  ،(73,01%) %73متوسط اإلستثمار املؤسسي يف رأس مال الشركات املعنية ابلدراسة 
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معتربة نسبيا إال أهنا نسبة مشتتة بني عدد كبري من املستثمرين املؤسسني املقيمني وغري هذه النسبة وإن كانت 
 .  (03م ق)أنظر توزيع رأمسال شركات العينة يف امللحق ر  املقيمني

أعضاء يف حني يقدر  (8)عضوا و مثانية  (18)كما يوراوح عدد أعضاء جملس اإلدارة بني مثانية عشر 
عضوا وهي نسبة قريبة جدا من احلجم األمثل  (13,0621) بثالثة عشرمتوسط حجم جمالس إدارة شركات العينة 

عضوا، وأعلى من احلجم األمثل الذي دعا إليه  12و  8والواقع بني  1992يف  Lorshو Liptonالذي دعا إليه 
Jensen   أعضاء.  8و 7الواقع بني و  1993يف 

عضوا  (13) ثالثة عشرخاصية اإلستقالل، فعدد األعضاء املستقلني مبجالس اإلدارة يورواح بني  وعن
أعضاء، أي بنسبة  (8,28) بثمانيةأعضاء يف حني يقدر متوسط األعضاء املستقلني مبجالس اإلدارة   (3) ثالثةو

( وهي نسبة أعلى من النسبة اليت أوصت هبا تقارير حوكمة الشركات واملتمثلة يف 64,69%) %65تقورب من 
 ابلنسبة للشركات ذات رأس املال املركز.  %33ابلنسبة للشركات ذات رأس املال املشتت و  50%

نساء وامرأة  (7) سبعةوعن التمثيل املتوازن بني املرأة والرجل مبجالس اإلدارة، فإن عدد النساء يوراوح بني 
 %26( نساء أي بنسبة 3,33) ثالثةبينما يبلغ متوسط متثيل املرأة مبجالس إدارة شركات العينة  (1) واحدة

 %20( وهي نسبة متقدمة على النسبة اليت أوصت هبا لوائح حوكمة الشركات الفرنسية واملتمثلة يف %25,81)
 ثالثة عشر. ويف املتوسط تتكون جمالس إدارة شركات العينة من (2017 مع هناية %40و) 2014مع هناية 

ىل أن إوجتدر اإلشارة  ،هذا أعضاء من النساء. (3) ثالثةأعضاء مستقلني و  (8) مثانيةعضوا منهم  (13)
)أنظر خصائص جمالس  من جمموع العينة (72,05%) %72هي  %20الشركات اليت بلغت فيها نسبة متثيل املرأة 

          .(06شركات العينة يف امللحق رقم يف دارة اإل

، هبا جلنة مراجعة وهذه األخرية يتواجد هبا عضو %100ة بمن جهة أخرى كل شركات العينة، أي بنس
وهي تفيد  ،فيما خيص هذين املتغريين %100ما جيعل النسبة املئوية تصل إىل  ،يتمتع خبربة يف احملاسبة أو املالية

إبمتثال شركات العينة إىل توصيات لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات الفرنسية. بينما يوراوح عدد أعضاء 
 (4,10) أبربعةأعضاء يف حني يقدر متوسط حجم جلان املراجعة  (7)أعضاء  سبعةو (3) ثالثةجلان املراجعة بني 

 أعضاء. 

 (1) واحدوأما فيما يتعلق خباصية اإلستقالل، فعدد األعضاء املستقلني بلجان املراجعة يورواح بني عضو 
أعضاء أي بنسبة  (3,24) بثالثةأعضاء يف حني يقدر متوسط األعضاء املستقلني بلجان املراجعة  (6) ستةو

وهي نسبة أعلى من النسبة اليت أوصت هبا لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات واملتمثلة يف  %80تقورب من 
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𝟐) الثلثني يأ 67%
𝟑
إىل  الثلثنياستقالل أعضاء جلنة املراجعة الشركات اليت بلغت فيها نسبة بينما تصل نسبة . (

          (.07شركات العينة يف امللحق رقم يف راجعة امل)أنظر خصائص جلان  من جمموع العينة (%85,71) 86%

أن نسبة شركات العينة اليت تشورك يف مراجعتها شركتان من أما فيما خيص خدمات املراجعة القانونية، ف
فهي الشركات اليت تشورك يف مراجعتها شركة من  (%27أما النسبة املتبقية ) %73األربعة الكبار تصل إىل 

وهذا يعين أن كل شركات العينة تتم مراجعتها من قبل ، Mazarsاألربعة الكبار والشبكة الوطنية املتمثلة يف شركة 
وأن اإللزام ابملراجعة املشوركة يبدو فعاال نسبيا إذ ال يستحوذ  (Big4) شركة واحدة على األقل من األربعة الكبار

املراجعون القانونيون لشركات )أنظر  األربعة الكبار ابلكامل على سوق خدمات املراجعة املشوركة يف شركات العينة
 .    (05وأتعاب املراجعة يف امللحق رقم  04العينة يف امللحق رقم 

 اثنيا: املتغريا  املستقلة الثنائية التفرع  

 تفريغ النتائج .1

 الومهية يف اجلدول التايل:املتغريات قيم  طالبمجع ال

 (: اإلحصاء الوصفي للمتغريا  املستقلة الثنائية التفرع )أو الومهية(15.4جدول رقم )

 املشاهداتعدد  (%النسبة املئوية ) جمموع القيمة القيمة املتغري

DILCAP 
1 139 86,34 

161 
0 22 13,66 

INDPCAUD 
1 157 97,51 

161 
0 4 02,49 

EXPCAUD 
1 135 83,85 

161 
0 26 16,15 

CUMUL 
1 110 68,32 

161 
0 51 31,68 

 ابإلعتماد على الواثئق املرجعية للعينة طالبال من إعداد: املصدر
 التعليق .2

وهذه نسبة قريبة جدا من نسبة ( 86,34%) %86تعترب شركات العينة ذات رأس مال مشتت بواقع 
. ويعود السبب يف *1واليت أوردانها يف الفصل الثالث من هذه األطروحة Deloitteاليت بلغها تقرير شركة  88%

                                                             

 .155أنظر الفصل الثالث، الصفحة رقم  *1 
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(، إىل عدم إدراج الشركات املالية والشركات اليت ال حتتكم إىل لوائح املمارسة اجليدة %2هذا الفرق البسيط )
كبرية يف الشركات الملكية هيكل حلوكمة لشركات الفرنسية ضمن عينة الدراسة. وتبني هذه النسبة مدى حتول 

املؤسسي املقيم وغري هذا يعود إىل انفتاح شركات العينة على اإلستثمار فرنسا من امللكية املركزة إىل امللكية املشتتة و 
 .بفرنسااملقيم 

وعن ( 97,51%) %98كما نالحظ أن رائسة جلان املراجعة يتوهلا أعضاء مستقلون بنسبة تصل إىل 
كما  .(83,85%) %84نسبة رؤساء جلان املراجعة الذين يتمتعون خبربات يف املالية و/أو احملاسبة فهي يف حدود 

جتدر اإلشارة إىل أن متوسط عدد األعضاء جلنة املراجعة الذين يتمتعون خبربات معتربة يف املالية و/أو احملاسبة 
 (.74,95%) 75%أعضاء أي بنسبة متوسطة تصل إىل  (3,06)يصل إىل ثالثة 

الشركات هبا جمالس إدارة ذات هياكل كالسيكية على  من (81,98%) 82%من جهة أخرى، جند أن 
هي ذات هياكل ثنائية على النمط األملاين. إال أنه إذا أخذان ابإلعتبار  (18.02%) %18النمط اإلجنليزي و

، جند أن نسبة جمالس اإلدارة اإلدارة الشركات اليت تعر  جمالس إدارهتا فصال بني مهام املدير العام ورئيس جملس
وهبذا تصل جمالس اإلدارة اليت تعر  فصال اتما بني ( 68,32%) 68%هي   (PDG)اليت هبا رئيس مدير عام 

 .(31,68%) 32%مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة يف النمطني إىل 

 التابع املتغريا  الضابطة واملتغرياثلثا: 

 تفريغ النتائج .1

 يف اجلدول التايل:الضابطة واملتغري التابع املتغريات قيم مجع الطالب 

 املتغري التابعضابطة و اإلحصاء الوصفي للمتغريا  ال (:16.4جدول رقم )

 املشاهداتعدد  اإلحنرا  املعياري األدىن األعلى  املتوسط  املتغري 
 املتغريا  الضابطة .أ

TAILENT 24,2313 26,3142 22,3744 0,8914 161 
REND 0,6215 0,8917 0,2669 0,1360 161 

 التابع املتغري .ب
QTobin 1,3069 2,8088 0,7446 0,4274 161 

 ابإلعتماد على الواثئق املرجعية للعينة طالبال من إعداد: املصدر
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 التعليق .2

بينما يبلغ متوسط  (€مليون ) 989 267و  213 5 يورواح جمموع األصول الصافية لشركات العينة بني
جيمع بني شركات  40كيف أن مؤشر كاك . ويظهر من خالل هذه األرقام  (€مليون ) 418 50هذه األصول 

 la)الشركات على املؤشر يتم بناء على الرمسلة البورصية إدراج إال أن  ،تتفاوت بينها يف حجم األصول
capitalisation boursière)  أنظر حجم شركات  "€"مليون  878 105 و 327 2 بنيتوراوح هذه األخرية و(

 .(08العينة يف امللحق رقم 

بينما  %89و %27كما يبني اجلدول السابق أن جمموع الديون إىل جمموع األصول الصافية توراوح بني 
إال إذا   نسبيا 1(REND>60%، وهي نسبة مرتفعة )(%62.15) %62تصل النسبة املتوسطة لإلستدانة إىل 

  ، كما أن هذه النسبة تعين أنالشركةالشركة قادرة على الوفاء بديوهنا فإن هذه النسبة ال تتهدد استمرارية كانت 
 la part des)مبا فيها نصيب األقلية  (capitaux propres consolidés)جمموع األموال اململوكة اجملمعة 

minoritaires) البنوك من أجل إقراض الشركات تطلبها اليت نسبة البينما  %38تساوي إىل  إىل جمموع اخلصوم
         .(09 مستوى اإلستدانة يف شركات العينة يف امللحق رقم)أنظر  2%25و %20توراوح بني 

بينما تبلغ  0,74و 2,81فإن هذه األخرية توراوح بني  نسبة توبنييتمثل يف أما عن األداء املايل الذي 
الشركات منشئة للقيمة دليل على أن وهذا  (1)وهي نسبة أعلى من الواحد  (1,3069) 1,30النسبة املتوسطة 

)أنظر نسبة توبني يف شركات  يثق يف قدرة هذه الشركات على خلق القيمة للمسامهني لسوقوبتفسري آخر فإن ا
 . (02العينة يف امللحق رقم 

 الدراسةتفسري معنوية مناذج : لثاملطلب الثا 

 اذج الدراسةالقدرة التفسريية لنمأوال: 

يقصد ابلقدرة التفسريية لنموذج اإلحندار مدى قدرة املتغريات املستقلة يف النموذج على تفسري التغريات اليت 
 تعزى إىل املتغريات املستقلة. اليت نسبة التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع و  آخرحتدث يف املتغري التابع أو مبعىن 

 

                                                             
1 Thibierge Christophe, analyse financière, édition Vuibert, 2e édition incluant les normes IFRS, Paris, Septembre 
2007, p. 63. 
2 Bachy Bruno et Sion Michel, Analyse financière des comptes consolidés Normes IFRS, Dunod, 2e édition, Paris, 
2009, p. 206. 
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 القدرة التفسريية للنموذج األول .1

يف صفحة املخرجات، جند أن معامل  النتائج اخلاصة مبعامل التحديداملتضمن أدانه اجلدول من خالل 
بني املتغري وموجب  1(R<0.8>0.6) جيديدل على وجود ارتباط وهذا  %67يساوي  (R)اإلرتباط املتعدد 

 %85 يساوي (2R)معامل التحديد  بينما. منوذج اإلحندارواملتغريات التفسريية املستعملة يف  (QTobin)التابع 
يعزى ف %42النسبة املتبقية وهي فيما  ،من تغريات املتغري التابع %58أن املتغريات املستقلة قد فسرت يعين وهذا 

   تفسريها إىل عوامل أخرى منها املتغري العشوائي.

 (: خمرجا  معامل التحديد وإحصائي اختبار17.4جدول رقم )
 Durbin-Watson اخلاص ابلنموذج األول 

 معامل
 (Rاإلرتباط املتعدد )

 معامل
 (2Rالتحديد )

 معامل التحديد
 املعدل 

 اخلطأ
 املعياري للقدير

 إختبار
Durbin-Watson 

0.762 0.58 0.549 0.2859892 1.893 

 واتسون-ابإلعتماد على نتائج إختبار دربن طالبال من إعداد: املصدر

 الثاين القدرة التفسريية للنموذج .2

تضمن النتائج اخلاصة مبعامل التحديد يف صفحة املخرجات، جند أن معامل املاجلدول أدانه من خالل 
 (QTobin)وهذا يدل على وجود ارتباط موجب بني املتغري التابع  %78يساوي  (R)اإلرتباط املتعدد 

وهذا يعين أن  ،%61 يساوي (2R)واملتغريات التفسريية املستعملة يف منوذج اإلحندار. بينما معامل التحديد 
فيعزى تفسريها إىل  %39فيما النسبة املتبقية وهي  ،من تغريات املتغري التابع %61املتغريات املستقلة قد فسرت 

   عوامل أخرى منها املتغري العشوائي.

 خمرجا  معامل التحديد وإحصائي اختبار (:18.4جدول رقم )
 Durbin-Watson اخلاص ابلنموذج الثاين 

 معامل
 (Rاإلرتباط املتعدد )

 معامل
 (2Rالتحديد )

 معامل التحديد
 املعدل 

 اخلطأ
 املعياري للقدير

 إختبار
Durbin-Watson 

0.778 0.605 0.573 0.2782509 1.995 

 واتسون-ابإلعتماد على نتائج إختبار دربن طالبال من إعداد: املصدر

                                                             
 . 60، ص. 2003العبيد عبد الرمحان األمحد، مبادئ التنبؤ اإلداري، النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، الرايض، السعودية،  1
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 لثالثا القدرة التفسريية للنموذج .3

ابلرجوع إىل اجلدول أدانه الذي يتضمن النتائج اخلاصة مبعامل التحديد يف صفحة املخرجات، جند أن 
موجب بني املتغري التابع و  جيدوهذا يدل على وجود ارتباط  %75يساوي  (R)معامل اإلرتباط املتعدد 

(QTobin واملتغريات التفسريية املستعملة يف منوذج اإلحندار. بينما معامل التحديد )(2R) 56 يساوي% 
فيعزى  %44فيما النسبة املتبقية وهي  ،من تغريات املتغري التابع %56وهذا يعين أن املتغريات املستقلة قد فسرت 

   تفسريها إىل عوامل أخرى منها املتغري العشوائي.

 (: خمرجا  معامل التحديد وإحصائي اختبار 19.4جدول رقم )
 Durbin-Watson اخلاص ابلنموذج الثالث 

 معامل
 (Rاإلرتباط املتعدد )

 معامل
 (2Rالتحديد )

 معامل التحديد
 املعدل 

 اخلطأ
 املعياري للقدير

 إختبار
Durbin-Watson 

0.751 0.564 0.531 0.2916418 1.908 

 واتسون-ابإلعتماد على نتائج إختبار دربن طالبال من إعداد: املصدر

 اذج الدراسةاملعنوية الكلية لنماثنيا: 

جل حتديد ما أ. يستخدم إختبار فيشر من (F-test)تقاس املعنوية الكلية للنموذج ابستخدام اختبار فيشر 
ومن هنا يسمى اإلختبار  التفسريية،بني املتغري التابع وجمموع املتغريات إحصائية إذا كانت هناك عالقة ذات داللة 

حنكم لصاحل و  (0H)ويتم رفض فرضية العدم . 1(la signification globalede  teste)ابختبار املعنوية الكلية 
أو إذا كان ( tabF)أكرب من القيمة اجلدولية ( calF)إذا كانت إحصاءة اإلختبار احملسوبة  ،املعنوية الكلية للنموذج

  .2(α) ةاملطلوبأو مستوى الداللة اإلحصائية مؤشر داللة إختبار فيشر أصغر من مستوى املعنوية 

 

 

 

 

                                                             
1 Anderson David R. et al., Statistiques pour l’économie et la gestion, Nouveaux Horizons-ARS, Paris, 3eme 
édition, 2011, p. 698. 

  . 239، ص. 2009أساليب اإلحصاء التطبيقي، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  طعمة حسن ايسني وإميان حسني حنوش، 2
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 املعنوية الكلية للنموذج األول .1
 تفريغ النتائج .1.1

  لنموذج اإلحندار املتعدد األول: ANOVAجيمع اجلدول اآليت نتائج حتليل التباين 

 األول اإلحندار املتعدد لنموذج ANOVA(:  حتليل التباين 20.4جدول رقم )

 درجات احلرية املصدر
DF 

 جمموع املربعات
SS 

 متوسط املربعات
MS 

 ) ( احملسوبة
calF 

P. Value (Sig) 

 0.000 18.730 1.532 16.851 11 اإلحندار
   0.082 12.187 149 اخلطأ
    29.038 160 الكلي

 ANOVAابإلعتماد على نتائج إختبار حتليل التباين  طالبالمن إعداد : املصدر

  على النتائج التعليق .2.1

 (calF( الفعلي أو احملسوب )test-Fمؤشر اختبار فيشر )أن  أعالهيتضح من جدول حتليل التباين 
، وميكن تربير هذه النتيجة من خالل مؤشر داللة (tabFوهي أكرب من نظريهتا اجلدولية ) 18.730يساوي إىل 

 %5، وهي أقل من مستوى املعنوية (0.000) صفرالتساوي ( اليت P. Value)قيمة اإلحتمال أو ر فيشر إختبا
، ومن مث فإن هناك واحد على األقل معنويالقائل أبن منوذج اإلحندار بديل الفرض ال نقبل، وابلتايل فإننا (0.05)

     تلف عن الصفر. خيمن معامالت اإلحندار 

 الكلية للنموذج الثايناملعنوية  .2
 تفريغ النتائج .1.2

  :الثاينلنموذج اإلحندار املتعدد  ANOVAجيمع اجلدول اآليت نتائج حتليل التباين 

 الثاين لنموذج اإلحندار املتعدد ANOVA(:  حتليل التباين 21.4جدول رقم )

 املصدر
Source 

 درجات احلرية
DF 

 جمموع املربعات
SS 

 متوسط املربعات
MS 

 احملسوبة) ( 
calF 

P. Value (Sig) 

 0.000 18.921 1.465 17.579 12 اإلحندار
   0.077 11.459 148 اخلطأ
    29.038 160 الكلي

 ANOVAابإلعتماد على نتائج إختبار حتليل التباين  طالبالمن إعداد : املصدر
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 على النتائج التعليق .2.2

( calF( الفعلي أو احملسوب )test-Fفيشر )يتضح من جدول حتليل التباين أعاله أن مؤشر اختبار 
(، وميكن تربير هذه النتيجة من خالل مؤشر داللة tabFوهي أكرب من نظريهتا اجلدولية ) 18.921يساوي إىل 

 %5، وهي أقل من مستوى املعنوية (0.000)( اليت تساوي الصفر P. Valueإختبار فيشر أو قيمة اإلحتمال )
الفرض البديل القائل أبن منوذج اإلحندار معنوي، ومن مث فإن هناك واحد على األقل  نقبل، وابلتايل فإننا (0.05)

     من معامالت اإلحندار خيتلف عن الصفر. 

 لثاملعنوية الكلية للنموذج الثا .3
 تفريغ النتائج .1.3

  :الثالثلنموذج اإلحندار املتعدد  ANOVAجيمع اجلدول اآليت نتائج حتليل التباين 

 الثالث لنموذج اإلحندار املتعدد ANOVA(:  حتليل التباين 22.4جدول رقم )

 املصدر
Source 

 درجات احلرية
DF 

 جمموع املربعات
SS 

 متوسط املربعات
MS 

 ) ( احملسوبة
calF 

P. Value (Sig) 

 0.000 17.491 1.488 16.365 11 اإلحندار
   0.085 12.673 149 اخلطأ
    29.038 160 الكلي

 ANOVAحتليل التباين  ابإلعتماد على نتائج إختبار طالبالمن إعداد : املصدر

 على النتائج التعليق .2.3

( calF( الفعلي أو احملسوب )test-Fيتضح من جدول حتليل التباين أعاله أن مؤشر اختبار فيشر )
مؤشر داللة  (، وميكن تربير هذه النتيجة من خاللtabFوهي أكرب من نظريهتا اجلدولية ) 17.491يساوي إىل 

 %5، وهي أقل من مستوى املعنوية (0.000)( اليت تساوي الصفر P. Valueإختبار فيشر أو قيمة اإلحتمال )

الفرض البديل القائل أبن منوذج اإلحندار معنوي، ومن مث فإن هناك واحد على األقل  نقبل، وابلتايل فإننا (0.05)
     من معامالت اإلحندار خيتلف عن الصفر. 
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وهذا يعين أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  النماذج الثالثةمعنوية إىل  طالبومما تقدم خيلص ال
وابلتايل هناك واحد على األقل من معامالت اإلحندار خيتلف عن الصفر املتغري التابع وجمموع املتغريات التفسريية 

 يف كل النماذج اليت مت توفيقها. 

     . ملعلمات النماذج الكلية لنماذج الدراسة، ننتقل إىل إختبار املعنوية اجلزئية وبعد التأكد من املعنوية

 الدراسة ذجااجلزئية لنم ةاملعنوياثلثا: 

. ويستخدم هذا (t-test)لنموذج اإلحندار املتعدد من عدمها بواسطة اختبار ستيودنت زئية ختترب املعنوية اجل
 رفض. ويتم 1 (signification Individuelle) النموذج كل على انفراداإلختبار للتحقق من معنوية معلمات 

أو ( tabtمن القيمة اجلدولية ) كربأ lcaltl حصاءة اإلختبار احملسوبةعندما تكون القيمة املطلقة إل (0H)فرضية العدم 
املعنوية املطلوب أصغر من مستوى ( P. Valueأو قيمة اإلحتمال ) ستيودنتمؤشر داللة إختبار يكون عندما 

(α) 2أن املتغري املستقل املرافق للمعلمة له أتثري على املتغري التابعو  معنوية. وهذا يعين أن املعلمة. 

 املعنوية اجلزئية ملعلما  النموذج األول .1
  النتائج تفريغ .1.1

  .نتائج اختبار معنوية معامالت اإلحندار املتعدد يف النموذج األولجيمع اجلدول اآليت  

 يف النموذج األول نتائج اختبار معنوية معامال  اإلحندار املتعدد(: 23.4جدول رقم )

 املعامالت  املتغري
 قيمة معامالت

 اإلحندار 
 قيمة إحصائي 

 (tاإلختبار )
P. Value 

(Sig) 
 0b 7.357 9.599 0.000 الثابت

 1b 0.248 2.863 0.005 املال ستشتت رأ
 2b 1.030- 5.904- 0.000 نييمسامهة املستثمرين املؤسس

 3b 0.14- 1.078- 0.283 حجم جملس اإلدارة
 4b 0.462- 1.988- 0.049  )جملس املراقبة( إستقالل جملس اإلدارة

 5b 0.391- 5.462- 0.000 تراكم مهام املدير العام ومهام رئيس جملس اإلدارة 
 6b 0.186- 0.803- 0.423 تنوع جملس اإلدارة

 7b 0.501 2.588 0.011 املراجعةإستقالل جلنة 
 8b 0.336 2.226 0.028 إستقالل رئيس جلنة املراجعة

 9b 0.154 2.759 0.007 خربة رئيس جلنة املراجعة

                                                             
1 Anderson David R. et al., Op.cit, p. 698. 

  . 240مرجع سبق ذكره، ص.  طعمة حسن ايسني وإميان حسني حنوش، 2
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 10b 0.183- 5.740- 0.000 حجم الشركة
 11b 1.692- 9.351- 0.000 نسبة اإلستدانة

 ابإلعتماد على نتائج اختبار معنوية معامالت اإلحندار املتعدد طالبالمن إعداد : املصدر

 التعليق على النتائج .2.1

( الذي يساوي إىل 3b( املتعلق ابملعلمة )tمؤشر داللة إختبار ) ابستثناءه أن السابق، جند اجلدولمن خالل 
كل مؤشرات داللة إختبار   فإن، 0.423 يساوي إىلالذي  (6b) ( املتعلق ابملعلمةtومؤشر داللة إختبار ) 0.283

(t املتعلقة بباقي املعلمات جاءت أقل من مستوى املعنوية )القائل أبن  قبل الفرض البديلنهنا و  ،(0.05) %5
يف معادل اإلحندار، وسنعود إىل تفسري ذلك عند معنوية  (11β ,10β ,9β ,8β ,7β ,5β ,4β, 2β, 1β)املعلمات 

    لدراسة.يف اللنموذج األول الفرعية الفروض اختباران 

 ثايناملعنوية اجلزئية ملعلما  النموذج ال .2
 تفريغ النتائج .1.2

  .نتائج اختبار معنوية معامالت اإلحندار املتعدد يف النموذج الثاينجيمع اجلدول اآليت 

 يف النموذج الثاين (: نتائج اختبار معنوية معامال  اإلحندار املتعدد24.4جدول رقم )

 املعامالت  املتغري
 قيمة معامالت

 اإلحندار 
 قيمة إحصائي 

 (tاإلختبار )
P. Value 

(Sig) 
 0b 6.751 8.750 0.000 الثابت

 1b 0.231 2.739 0.007 املال ستشتت رأ
 2b -1.008 -5.930 0.000 مسامهة املستثمرين املؤسسيني

 3b -0.30 -2.183 0.031 حجم جملس اإلدارة
 4b -0.464 -2.051 0.042  )جملس املراقبة(إستقالل جملس اإلدارة 

 5b -0.362 -5.153 0.000 تراكم مهام املدير العام ومهام رئيس جملس اإلدارة 
 6b -0.293 -1.286 0.201 تنوع جملس اإلدارة

 7b 0.449 2.378 0.019 إستقالل جلنة املراجعة
 8b 0.399 2.309 0.022 إستقالل رئيس جلنة املراجعة

 9b 0.121 2.192 0.030 رئيس جلنة املراجعةخربة 
 10b 0.188 3.066 0.003 جودة املراجعة
 11b -0.272 -6.405 0.000 حجم الشركة

 12b -1.789 -10.002 0.000 نسبة اإلستدانة

 ابإلعتماد على نتائج اختبار معنوية معامالت اإلحندار املتعدد طالبالمن إعداد : املصدر
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 النتائجالتعليق على  .2.2

 يساوي إىلالذي  (6b)( املتعلق ابملعلمة tأنه ابستثناء مؤشر داللة إختبار ) من خالل اجلدول السابق، جند

 (0.05) %5( املتعلقة بباقي املعلمات جاءت أقل من مستوى املعنوية tكل مؤشرات داللة إختبار )  فإن، 0.201

11β ,10β ,9β ,8β ,7β ,5β ,4β3, β, 2β, 1β ,0β, ) القائل أبن املعلمات قبل الفرض البديلن يف هذه احلالةو 

12β)  لدراسة.يف اللنموذج الثاين يف معادل اإلحندار، وسنعود إىل تفسري ذلك عند اختباران للفروض الفرعية معنوية    

 املعنوية اجلزئية ملعلما  النموذج الثالث .3
 تفريغ النتائج .1.3

  .لثاختبار معنوية معامالت اإلحندار املتعدد يف النموذج الثا نتائججيمع اجلدول اآليت 

 لثيف النموذج الثا (: نتائج اختبار معنوية معامال  اإلحندار املتعدد25.4جدول رقم )

 قيمة معامالت املعامالت  املتغري
 اإلحندار 

 قيمة إحصائي 
 (tاإلختبار )

P. Value 
(Sig) 

 0b 6.947 9.180 0.000 الثابت
 1b 0.014 2.604 0.010 املال سجودة املراجعة وتشتت رأبني تفاعل ال
 2b 0.060- 5.652- 0.000 جودة املراجعة ومسامهة املستثمرين املؤسسينيبني تفاعل ال
 3b 0.000 0.314- 0.754 جودة املراجعة وحجم جملس اإلدارةبني تفاعل ال
 4b 0.023- 1.602- 0.111  جودة املراجعة واستقالل جملس اإلدارة بني تفاعل ال
 5b 0.023- 5.073- 0.000 جودة املراجعة وتراكم مهام املدير العام رئيس جملس اإلدارةبني تفاعل ال
 6b 0.005- 0.374- 0.709 جودة املراجعة وتنوع جملس اإلدارةبني تفاعل ال
 7b 0.030 2.529 0.012 وجودة املراجعة واستقالل جلنة املراجعةبني تفاعل ال
 8b 0.023 2.544 0.012 جودة املراجعة واستقالل رئيس جلنة املراجعةبني تفاعل ال
 9b 0.010 2.808 0.006 جودة املراجعة وخربة رئيس جلنة املراجعةبني تفاعل ال

 10b 0.179- 5.231- 0.000 حجم الشركة
 11b 1.652- 8.979- 0.000 نسبة اإلستدانة

 ابإلعتماد على نتائج اختبار معنوية معامالت اإلحندار املتعدد طالبالمن إعداد : املصدر
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 التعليق على النتائج .2.3

 يساوي إىلالذي  (3b)( املتعلق ابملعلمة tأنه ابستثناء مؤشر داللة إختبار ) من خالل اجلدول السابق، جند

( املتعلق tمؤشر داللة إختبار )و 0.111 يساوي إىلالذي  (4b)( املتعلق ابملعلمة tداللة إختبار )، مؤشر 0.754
( املتعلقة بباقي املعلمات جاءت أقل tكل مؤشرات داللة إختبار )، فإن 0.709 يساوي إىلالذي  (6b)ابملعلمة 

7β ,5β, 2β, 1β ,0β, )القائل أبن املعلمات  قبل الفرض البديليف هذه احلالة نو  (0.05) %5من مستوى املعنوية 

12β ,11β ,10β ,9β ,8β)  فروض الفرعيةاليف معادل اإلحندار، وسنعود إىل تفسري ذلك عند اختباران معنوية 
    .يف الدراسة للنموذج الثالث

 نتائجالوحتليل  الدراسة ضيا : اختبار فر رابعاملطلب ال

عن وحتليل نتائج هذه اإلختبارات اإلحصائية وذلك  الفرعية للدراسة ياتفرضال اختبارهذا املطلب  يتناول
غري والتفاعل بينهما على األداء املايل للشركات  الداخلية وآليات احلوكمة مدى أتثري جودة املراجعةحتليل طريق 
. وكما من عدمها الفروض الرئيسية للدراسةحنكم على مدى حتقيق ويف األخري  40ؤشر كاك املشكلة ملاملالية 

ثر آليات احلوكمة النموذج األول يعتين أبتقدم معنا يف إجراءات الدراسة يف املبحث األول من هذا الفصل، فإن 
 ،داء املايلجودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة على األ يتناول النموذج الثاين أثرو  ،الداخلية على األداء املايل

الثالث بدراسة أثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األداء النموذج تكفل يبينما 
 وفيما يلي إختبار الفروض:املايل. 

املشكلة تؤثر آليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل للشركات غري املالية  :ية الرئيسية األوىلالفرض
ينبثق عن هذا الفرض جمموعة من الفروض الفرعية اليت تقيس أثر كل آلية على األداء املايل املمثل  .40ؤشر كاك مل

  .(QTobin)مبؤشر نسبة توبني 

  اختبار املعادلة األوىل حيث ميكن اختبار الفروض الفرعية كما يلي:نتائج  (23.4)اجلدول رقم  ويظهر

للشركات  (QTobin)على األداء املايل  (DILCAP)يؤثر تشتت رأس املال : األوىل ةالفرعي يةالفرض
 .40كاك مؤشر  غري املالية املدرجة على 

وهو أصغر  50.00تساوي  (1b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )ß1(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

إجيايب  ريأتثله  وابلتايل فإن تشتت رأس املال 0.248تساوي ( 1b)قيمة املعامل كما أن إلحندار  معادلة ايف معنوية 
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وأن السوق املايل الفرنسي ينظر إبجيابية إىل تشتت رأس  من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على 
 Gillet-Monjarret Claire et Isabelleة دراسالنتيجة اليت أكدهتا وهذه النتيجة تتفق مع  .املال

Martinez الشفافية يف األهدا  املرجوة واحلد من على ديرين شجع املة تشتت املسامهة تقو  من أن، 20121 يف
كما أن هذه   والتعهد بتقدمي إدارة ذات جودة عالية كل هذا يف سبيل جتنب استبداهلم آبخرين.تكاليف الرقابة 

املديرين هبد  أن هيكل امللكية املشتت يعزز من الشفافية اليت يتبناها اليت تفورض النتيجة تتفق مع نظرية الوكالة 
التقليل من تضارب املصاحل ومعلوم أن  ،واإلدارةالناجتة عن الفصل بني امللكية املصاحل التقليل من حدة صراعات 

   يضغط على تكاليف الوكالة األمر الذي ينعكس ابإلجياب على األداء.

للشركات  (QTobin)على األداء املايل  (ACINST)تؤثر امللكية املؤسسية : ةالثاني ةالفرعي يةالفرض
 .40املدرجة على مؤشر كاك 

وهو أصغر  00.00تساوي  (2b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
يف معادلة اإلحندار  معنوية  )ß2)ن املعلمة القائل أب البديل لذلك نقبل الفرض ،(0.05) %5املعنوية من مستوى 

األداء املايل على سلبا ؤثر امللكية املؤسسية توابلتايل فإن  -1.030( تساوي 2bكما أن قيمة املعامل )
(QTobin) املستثمرين املؤسسيني ذوي وأن السوق املايل الفرنسي ينظر بسلبية إىل  من الناحية اإلحصائية

 Sahut Jean Michelوهذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة صغرية يف رأس املال. الصص احل
على أداء للمستثمرين املؤسسني تشري إىل األثر السليب اليت  20112 يف Gharbi Hidaya  Othmaniو

النتيجة يف جوهرها مع النتيجة  كما تتفق .يف رأس املال صغرية حصصالشركات الفرنسية يف حالة حيازهتم على 
 .Jeffrey G؛19903 يف Henri Servasesو John J. McConnell كل من  دراسةاليت توصلت إليها 

MacIntosh وSchwartz. PLawrence   دراسة  ؛19954يفAllan Chang Aik Leng  ؛20045يف 
Amer Mohammad Jaser ؛ 20147وآخرون يف  Mard Yves ؛20086 يف Eya Noubbighدراسة 

                                                             
1 Gillet-Monjarret Claire et Isabelle Martinez, Op. Cit, p.p.  
2 Sahut Jean Michel et Gharbi Hidaya Othmani, Op. Cit, p.p. 51- 62. 
3 John J. McConnell and Henri Servases, Additional evidence on equity ownership and corporate value, Journal of 
Financial Economics, vol. 27, 1990, p.p. 595-613.  
4 MacIntosh Jeffrey G. et Schwartz Lawrence P., les institutionnels et les actionnaires dominants font ils augmenter 
la valeur de l’entreprise ? Adapté par Fodil Ajaoud, FINECO, vol. 5, N°. 1 et 2, 1er et 2e semestres 1995, p.p. 105-
119.  
5 Allan Chang Aik Leng, The Impact of Corporate Governance Practices on Firms' Financial Performance: 
Evidence from Malaysian Companies, ASEAN Economic Bulletin, Vol. 21, N°. 3, December 2004, p.p. 308-318. 
6 Eya Noubbigh, Impact de la gouvernance et de l’audit sur la performance, manuscrit auteur, publié dans « la 
comptabilité, le contrôle et l’audit entre changement et stabilité », France, 2008, p.p. 1-27, disponible sur : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00525820, consulté le 11/12/2013. 
7 Mard Yves et al., Op. Cit, p.p. 59-83. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00525820
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Qasim  وا ميلكون األداء املايل للشركات إذا كانيؤثرون إجيااب على ن املؤسسني املستثمريمن أن  ،20141يف
كلما أسس ذلك دافعا معتربة يف رأس املال وابلتايل كلما كانت حصة امللكية املؤسسية  معتربةحصصا 

    .خلق القيمةتعظيم الثروة و إلنفاق يف الرقابة على املديرين ودفعهم إىل من أجل اللمستثمرين املؤسسيني 

للشركات  (QTobin)األداء املايل على  (TAILCA)حجم جملس اإلدارة يؤثر : ةالثالث ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك املشكلة ملغري املالية 

كرب وهو أ .2830تساوي  (3b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
 دلةيف معاغري معنوية  (3ß)املعلمة  القائل أبن لذلك نقبل الفرض العدمي ،(0.05) %5املعنوية من مستوى 

مما يعين  من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على حجم جملس اإلدارة ال يؤثر وابلتايل فإن اإلحندار 
وهذه النتيجة تنفي أبن يكون حلجم جملس اإلدارة أي أتثري على األداء وهي  الثالث. الفرعي عدم قبول الفرض

وقد  ،22003 يف  Godard؛42002يف  Schattو  Godardكل من ذاهتا اليت توصلت إليها دراسة  النتيجة 
جملس اإلدارة حجم ؤديه ييعود سبب عدم معنوية معامل اإلحندار اخلاص مبجلس اإلدارة إىل الدور الصوري الذي 

وال وأن السوق املايل ال يويل أمهية إىل حجم جملس اإلدارة  40ؤشر كاك املشكلة ملعلى مستوى الشركات الفرنسية 
 .القيمةيعتربه فاعال يف خلق 

 (QTobin)على األداء املايل  (DCAIN)إستقالل جملس اإلدارة يؤثر : ةرابعال ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك املشكلة ملللشركات غري املالية 

وهو أصغر  490.0تساوي  (4b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
يف معالة اإلحندار  معنوية  )ß4)ن املعلمة القائل أب الفرض البديلنقبل لذلك  ،(0.05) %5املعنوية من مستوى 

األداء املايل  علىيؤثر سلبا إستقالل جملس اإلدارة وابلتايل فإن  -0.462( تساوي 4bامل )املعكما أن قيمة 
(QTobin) وهذا رمبا  وأن السوق املايل الفرنسي ينظر بسلبية إىل استقالل جملس اإلدارة من الناحية اإلحصائية

غالبية املديرين الداخليني  منأو أنه يفضل جملس إدارة  يف ظل تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة
(directors sideIn).  كل من  دراسةنتيجة وهذه النتيجة تتفق معDavid  Yermack  ؛19964يف M. 

Adetunji Babatunde وOlawoye Olaniran  ؛20095يف Siti Norwahida Shukeri   وآخرون

                                                             
1 Amer Mohammad Jaser Qasim, The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from the 
UAE, European Journal of Business and Management, Vol.6, N°.22, 2014, p.p. 118-124. 
2 Godard Laurence et Alain Schatt, Op. Cit, p.p. 1- 25. 
3 Godard Laurence, Op. Cit, p.p. 125-148. 
4 Yermack, D., Op Cit, p.p. 185-211. 
5 Babatunde M. Adetunji and Olawoye Olaniran, Op. Cit, p.p. 330. 343.  
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اليت  20143 يف Sekhar Muni Amba ؛20122 يف Gilles Lambertو  Houda Ghaya؛20121يف 
 املديرينوهذا على عكس الفرضية القائلة أبن  تقول بسلبية إستقالل جملس اإلدارة على األداء املايل للشركة

منها يتم اختيارهم يف مصلحة املسامهني حسب نظرية الوكالة واليت أكدهتا دراسات عديدة املستقلني اخلارجيني 
وآخرون  James A. Brickley ؛19904 يف Jeffrey G. Wyattو  Rosenstein Stuart كل من  دراسة

  .19945 يف

 .إىل وجود رئيس مدير عام مهيمن ومسيطر على جملس اإلدارة العالقة السلبيةيعود السبب يف هذه وقد 
ممارسة الدور الرقايب من أجل حلرية الالزمة اأعضاء جملس اإلدارة املستقلني قد ال جيد ويف ظل هذا الوضع 

خدمة هذه اآللية الرقابية األساسية اليت يفورض أن تكون يف تحول تع الوقت قد وم ،واإلشرايف الفعال على اإلدارة
املسامهني من أجل تقومي سلوك وتصرفات املديرين وتوجيهها حنو خلق القيمة وتعظيم الثروة إىل أداة يف متناول 

 .ولو على حساب مصلحة املسامهني الرئيس املدير العام يوظفها يف خدمة مصاحله ومصاحل األعضاء التابعني له
ضاء الداخليني يف جملس إدارة الشركات الفرنسية، حبكم وقد يعود السبب يف العالقة السلبية أيضا إىل أن األع

 من %30علمنا أن عمال، هم األنفع من األعضاء املستقلني يف خلق القيمة، خاصة إذا األمعرفتهم الواسعة ببيئة 
وقد أكدت دراسات عديدة على العالقة اإلجيابية بني األعضاء الداخليني  ،هم من األجانباملستقلني  اءضعاأل

  Gavin J. Nicholsonو Geoffrey C. Kiel  ؛19986يف  April Kleinمنها دراسة كل من  ،واألداء
  .20037يف 

على األداء  (CUMUL)تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة  يؤثر: ةاخلامس ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك املشكلة ملللشركات غري املالية  (QTobin)املايل 

وهو أصغر  00.00تساوي  (5b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   )5ß)ن املعلمة القائل أب الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5املعنوية من مستوى 

                                                             
1 Siti Norwahida Shukeri et al., Does Board of Director’s Characteristics Affect Firm Performance? Evidence from 
Malaysian Public Listed Companies, International Business Research, Vol. 5, N°. 9, 2012, p.p. 120- 127. 
2 Ghaya Houda et Gilles Lambert, Op. Cit, p.p. 1-31.  
3 Sekhar Muni Amba, Corporate governance and firm’s financial performance, Journal of Academic and Business 
Ethics, 2014, p.p. 1-11. 
4 Rosenstein Stuart and Jeffrey G. Wyatt, Op. Cit, p.p. 175-191.   
5 James A. Brickley et al., outside directors and the adoption of poison pills, Journal of Financial Economics, N°. 
35, 1994, p.p. 371-390. 
6 April Klein, Op. Cit, p.p. 275-304 
7 Geoffrey C. Kiel and Gavin J. Nicholson, Board Composition and Corporate Performance: How the Australian 
Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance, Corporate Governance: An International 
Review, vol. 11, N° 3, 2003, p.p. 189-205. 
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يؤثر تراكم مهام املدير العام ومهام رئيس جملس اإلدارة وابلتايل فإن  -0.391( تساوي 5bكما أن قيمة املعامل )
ة إىل تراكم مهام يوأن السوق املايل الفرنسي ينظر بسلب من الناحية اإلحصائية (QTobin) األداء املايل علىسلبا 

-Anthony Kyereboah كل من  مع نتيجة دراسةوهذه النتيجة تتفق  .جملس اإلدارةالدير العام ورئيس 
Coleman  وNicholas Biekpe   ؛ 20081يفRachid Houssem و Gaied-Moez El  يف

أن اجلمع بني مهام املدير من الوكالة منظري رأي مع وتتفق ، 20143 يف Sekhar Muni Amba ؛20092
ألعضاء جملس يؤثر سلبا على فعالية الدور اإلشرايف والرقايب و العام ورئيس جملس اإلدارة يعزز من جتذر املديرين 

بني إقامة توازن حقيقي يكون الفصل بني الوظيفتني عامال إجيابيا يف ومن هنا  ،اإلدارة، خاصة املستقلني منهم
دراسة  نتيجة  ع، وتتفق ممن قبل جملس اإلدارةاملساعد له  فريقالدير و املوضوعي ألداء املتقييم الويعزز  السلطات
عر  تن الشركات اليت أاليت خلصت إىل  ،19904 يف  Dan R. Daltonو Paula L. Rechner كل من 

 من الشركات ذات اجملالس هياكل جمالس إداراهتا فصال بني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة هي أكثر أداء  
ة ألهنا ال تقيد حرية أعضاء جملس اإلدارة املستقلني املنوط هبم مراقبة اإلدارة وتوجيه قراراهتا األحادية أو الكالسيكي

و آخرون يف  Ram Baliga، كما تشري نتائج دراسة زيد من القيمةاملخلق و إىل قرارات حتسن من أداء الشركة 
، كما أكدت دراسات يف املدى الطويلعلى األداء  يؤثرعلى أن تراكم املهام دليل ضعيف  هناكأن إىل  19965

دراسة و 20137محدان عالم حممد وآخرون يف دراسة ، 20116 يف Md. Abdur Roufعديدة منها دراسة 
 إجيايب على األداء.على أن اهليكل الثنائي جمللس اإلدارة له أتثري  ،20158عبد املطلب حممد مصلح السرطاوي يف 

 

                                                             
1 Anthony Kyereboah-Coleman and Nicholas Biekpe, The relationship between board size, board composition, 
CEO duality and firm performance : experience from Ghana, Corporate Ownership and Control, Vol. 4,  N° 2,  
2008, p.p. 1- 21. 
2 Rachid Houssem et Moez El-Gaied, l’impact de l’indépendance et de la dualité du conseil d’administration sur la 
performance des entreprises : Application au contexte américain, revue libanaise de gestion et d’économie, N° 03, 
2009, p.p. 1-24.  
3 Sekhar Muni Amba, Op. Cit, p.p. 1- 11.  
4 Paula L. Rechner and Dan R. Dalton, CEO Duality and Organizational Performance: A Longitudinal Analysis, 
Strategic Management Journal, Vol. 12, N°. 2, Feb1991, p.p. 155-160. 
5 Ram Baliga et al., Op. Cit,  p.p. 41-53 
6 Md. Abdur Rouf, The relationship Between Corporate Governance and Value of the Firm in Developing 
Countries: Evidence from Bangladesh, The International Journal of Applied Economics and Finance, 2011, p.p.1- 
8. 

، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية، جملس النشر العلمي، الشركات يف األداء املايل، والتشغيلي، وأداء األسهم يف سوق الكويت لألوراق املاليةأثر حوكمة محدان عالم حممد وآخرون،  7
 . 302 -255ص.ص. ، 2013الكويت،  ،2العدد  ،20 اجمللدجامعة الكويت،  

اخلليجي، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، عمادة  التعاون جملس لدول املالية األسواق يف املدرجة أداء الشركات على املؤسسية السرطاوي عبد املطلب حممد مصلح، أثر احلاكمية 8
 .725 -705، ص.ص. 2015، األردن، 3، العدد 11البحث العلمي، جامعة األردن، اجمللد 
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 (QTobin)األداء املايل على  (ADIVC)تنوع جملس اإلدارة يؤثر : ةسادسال ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك مل املشكلةللشركات غري املالية 

كرب وهو أ .4230تساوي  (6b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
يف معادلة غري معنوية  (6ß)ن املعلمة القائل أب عدميالفرض ال نقبللذلك  ،(0.05) %5املعنوية من مستوى 

مما يعين  من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل ال يؤثر على جملس اإلدارة تنوع وابلتايل فإن اإلحندار 
 ،من خالل تواجد املرأة ،جملس اإلدارة وهذه النتيجة تنفي أية عالقة لتنوع عدم قبول الفرض الفرعي السادس.

على أن السوق املايل الفرنسي ال يويل أمهية إىل وجود املرأة يف جملس اإلدارة   -كذلك-تدلو  املايل األداءعلى 
 وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة  كعنصر فعال ميكن أن يساهم يف خلق القيمة.

Houda Ghaya وLambertGilles   من أن وجود املرأة مبجالس إدارة الشركات املشكلة ملؤشر  20121 يف
 Kevinنتائج دراسة إليه  توهذا على عكس ما ذهب. داء املايل للشركةال يؤثر على األ 2009يف  40كاك 

Campbell وVera-Antonio Mínguez  تنوع جملس اإلدارة له أتثري إجيايب على قيمة  من أن 20082يف
يف تونس. جتدر  20113يف  Omri beAbdelwahونفس النتيجة توصلت إليها دراسة   اسبانيايفالشركة 

 Kevinاإلشارة إىل أن وجود املرأة ضمن تعداد جملس اإلدارة ال يؤثر على أداء الشركات يف أسبانيا وفق دراسة 
Campbell وAntonio Mínguez-Vera  حسب يؤثر سلبا على أداء الشركات يف تونس و 2008يف

  .2011يف  Abdelwaheb Omri نتائج دراسة

األداء املايل  على (INDCAUD)إستقالل جلنة املراجعة  يؤثر: ةسابعال ةالفرعي يةالفرض
(QTobin)  40كاك املشكلة ملؤشر  للشركات غري املالية. 

وهو أصغر  110.0تساوي  (7b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   )7ß)املعلمة  القائل أبن الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5من مستوى املعنوية 

األداء املايل على إجيابيا  اأتثري ؤثر ي إستقالل جلنة املراجعةن هذا يعين أو  0.501( تساوي 7bكما أن قيمة املعامل )
(QTobin) وهذه  أن السوق املايل الفرنسي ينظر إبجيابية إىل إستقالل جلنة املراجعة. و من الناحية اإلحصائية

                                                             
1 Ghaya Houda et Gilles Lambert, Op. Cit, p.p. 1- 31.  
2 Kevin Campbell and Antonio Mínguez-Vera, Op. Cit, p.p. 435-451. 
3 Omri Abdelwaheb et al., Diversité Genre Dans Le Conseil D’administration Et Performance Des Entreprises 
Tunisiennes Cotées, Global Journal of Management and Business Research, Vol. 11, Issue 4, March 2011, p.p. 1- 
11. 
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 ,Liو .Chan, K.C؛20081 وآخرون يف .Chen, jكل من   النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة
J.  20082يف ،Bouaziz Zied وTriki Mohamed  20123يف.  

رئيس جلنة وجود ، خاصة يف ظل بلجنة املراجعة وميكن تربير هذه العالقة من أن األعضاء املستقلني 
على أن تكون خمرجات النظام احملاسيب،  -اجتاه اإلدارةكخرباء مستقلني وحبكم موضوعيتهم   -يعملون مستقل،

 .Joseph Vوابلفعل فإن نتائج دراسة  ،الوضعية احلقيقية للشركةونعين هبا القوائم املالية، ذات مصداقية وتعكس 
Carcello  وTerry L. Neal   مراجعة  لجانتدعم اإلجتاه املتنامي لحول الشركات املتعثرة ماليا  20004يف

إجيابية كما أن استقالل جلنة املراجعة يعطي إشارة ،  من أجل ضمان تقارير مالية ذات جودة عالية استقاللية أكثر
اليت جرى إثباهتا خالل  -املعرب عنها ابلنقود -للسوق من أن النتيجة احملاسبية هي نتيجة تعكس واقع العمليات

)التسوايت  ممارسة احملاسبة اإلبداعيةإدارة األرابح و السنة املالية املنتهية وبعيدة عن كل تضليل الذي قد ينتج بفعل 
هذا  20075يف   Wided Bettabaiو  Mohamed Ali Zaraiنتائج دراسة أثبتتوقد  ،احملاسبية املختلفة(

اإلجتاه حبيث أظهرت نتائج دراستهما عالقة إجيابية بني جودة األرابح وفعالية جلنة املراجعة بفضل إستقالل، خربة 
أصحاب  ثقةمن كما يعزز   وهذا قد ينعكس ابإلجياب على أسعار أسهم الشركة يف السوق ،ونشاط أعضائها

ملهم هذا على اإلستثمار يف هذه األخرية   .رؤوس األموال يف إدارة الشركة وقد حيح

األداء املايل على  (PCAUDNDI)استقالل رئيس جلنة املراجعة يؤثر : ةثامنال ةالفرعي يةالفرض
(QTobin)  40كاك   املشكلة ملؤشر للشركات غري املالية. 

وهو أصغر  280.0تساوي  (8b)املتعلق ابملعلمة  (t) داللة إختبارمؤشر أن  (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
يف معادلة اإلحندار  معنوية  )8ß)ن املعلمة القائل أب الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5من مستوى املعنوية 

األداء على  إجيايب أتثري له  إستقالل رئيس جلنة املراجعةن وهذا يعين أ 0.336( تساوي 8bكما أن قيمة املعامل )
ن السوق املايل الفرنسي ينظر إبجيابية إىل إستقالل رئيس جلنة يفيد أبو ، من الناحية اإلحصائية (QTobin)املايل 

 املراجعة.      

                                                             
1 Chen, J. et al., Op. Cit, p.p. 16-31. 
2 Chan, K.C. and Li, J., Op. Cit, p.p. 16-31. 
3 Bouaziz Zied et Mohamed Triki, l’impact de la présence des comités d’audit sur la performance financière des 
entreprises tunisiennes, 2012, p.p. 1-22, article disponible sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-0744815, 
consulté le : 15/12/2015. 
4 Joseph V. Carcello and Terry L. Neal, Audit Committee Composition and Auditor Reporting, The Accounting 
Review, Vol. 75, N°. 4, October 2000, p.p. 453-467. 
5 Zarai Mohamed Ali et Wided Bettabai, Impact de l’efficacité des comités d’audit sur la qualité des bénéfices 
comptables divulgués, Revue gouvernance, printemps 2007, p.p. 1-23.  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-0744815
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رئيس جلنة املراجعة املستقل يعمل على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وميكن تربير هذه العالقة من أن  
وكما هو شأن األعضاء املستقلني يف ومصداقية خمرجات النظام احملاسيب قبل نشرها ووضعها حتت تصر  السوق. 

حاب أصثقة جلنة املراجعة فإن وجود رئيس مستقل على رأس جلنة املراجعة يبعث برسائل إىل السوق تعزز من 
       إذا ما أقدموا على اإلستثمار فيها. رؤوس األموال يف طريقة استغالل إدارة الشركة ألمواهلم 

األداء املايل على  (EXPCAUD)خربة رئيس جلنة املراجعة تؤثر : ةالتاسع ةالفرعي يةالفرض
(QTobin) 40كاك شكلة ملؤشر  للشركات غري امللية امل. 

وهو أصغر  700.0تساوي  (9b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبار أن (23.4)رقم يتبني من اجلدول 
يف معادلة اإلحندار  ة يمعنو  )9ß)املعلمة القائل أبن  الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5من مستوى املعنوية 

األداء املايل  على   إجيايبأتثري  اهل خربة رئيس جلنة املراجعةوابلتايل فإن  0.154( تساوي 9bاملعامل ) كما أن قيمة
(QTobin) .دراسة وهذه النتيجة تتفق مع  من الناحية اإلحصائيةBouaziz Zied وMohamed Triki 

أن السوق املايل الفرنسي يعطي داللة على وهذا ، من أن خربة جلنة املراجعة هلا أتثري إجيايب على األداء 20121
خربة رئيس جلنة ، ذلك ألن و/أو احملاسبة اليت يتمتع هبا رئيس جلنة املراجعةينظر إبجيابية إىل اخلربة يف املالية 

ثقة مستعملي القوائم من تعزز اليت ابإلجياب على خمرجات النظام احملاسيب  تنعكسيف املالية و/أو احملاسبة املراجعة 
 األمر الذي يسهل من تدفق رؤوس األموال على الشركة. املالية املنشورة للشركة

 ، جاءت تعزز20152يف  مليجي احلكيم عبد مليجي عرفه وجمدي حسن طه نصرونشري إىل أن دراسة 
ستقالل واخلربات املالية والفنية يف توافر اإلاليت مت قياسها من خالل  "جلودة جلنة املراجعة"اإلجتاه املتنامي 

 يف املسجلة الشركات أداءنتائج الدراسة إىل التأثري اإلجيايب جلودة جلنة املراجعة على ، حيث أشارت أعضائها
 .لسعوديا املالية األوراق سوق

 مؤشر داللة إختبارأن  حجم الشركةبشأن يبني  (23.4)رقم اجلدول ، فإن املتغريا  الضابطةوفيما خيص 
(t)  املتعلق ابملعلمة(10b)  الفرض  نقبللذلك  ،(0.05) %5املعنوية وهو أصغر من مستوى  000.0تساوي

وابلتايل  -0.183( تساوي 10bيف معادلة اإلحندار كما أن قيمة املعامل ) معنوية )10ß)ن املعلمة القائل أب البديل
متفقة مع وجاءت النتيجة  من الناحية اإلحصائية. (QTobin)األداء املايل على سليب أتثري له  حجم الشركةفإن 

                                                             
1 Bouaziz Zied et Mohamed Triki, l’impact de la présence des comités d’audit sur la performance financière 
des entreprises tunisiennes, Op. Cit, p.p. 1- 22.  

، املسجلة السعودية الشركات على طبيقيةت والفكري: دراسة العيين املال لرأس املضافة القيمة على الشركات حوكمة أثر مليجي، احلكيم عبد مليجي وجمدي حسن طه عرفه نصر 2
 .84 -51، ص.ص. 2015، مصر، 1، العدد 3جامعة بين سويف، اجمللد  جملة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة،
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 ؛20061 يف Mohammad Hudaibو  Haniffa Roszainiكل من  دراسة النتيجة اليت توصل إليها
Ajaoud Fodil  ؛20072وآخرون يف Bouaziz Zied  وMohamed Triki  20123يف . 

ينتج عنه ضعف قد الذي برأس مال مشتت غالبا ما ترتبط الشركات الكبرية أن إىل  وقد يعود تفسري ذلك
 اينتج عنهميكن أن الشركات الكبرية كما أن   ،األداءوهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على يف الرقابة على املديرين 

هي  ةأن الشركات الكبري يفورض ومع هذا،  ،زايدة يف مشاكل الوكالة الناجتة عن صعوبة مراقبة حجمها الكبري
الشركات األحسن أداء ألهنا تتوفر على إمكانية تنويع وتقليل املخاطر كما أهنا موجودة حتت ضغط املستثمرين 

هذه ديري واحملللني وخمتلف األعوان اإلقتصاديني الذين يهمهم أداء هذا النوع من الشركات، األمر الذي يدفع مب
 مة حىت تكون دائما عند مستوى تطلعات الغري. الشركات إىل العمل أبحسن اإلسوراتيجات املولدة للقي

املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (23.4)رقم اجلدول فإنه يتبني من  نسبة اإلستدانةبشأن و 
(11b)  القائل أبن  الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5املعنوية وهو أصغر من مستوى  000.0تساوي

 نسبة اإلستدانةوابلتايل فإن  -1.692( تساوي 11bمعادلة اإلحندار كما أن قيمة املعامل )يف ة يمعنو  )11ß)املعلمة 
وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت  .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على تؤثر سلبا 
 Bouaziz ؛20085 يف Eya Noubbigh ؛20044يف  Allan Chang Aik Lengكل من   إليها دراسة

Zied وMohamed Triki  دراسة  ؛20126يف Qasim Amer Mohammad Jaser  ؛20147يف 
Sekhar Muni Amba 20148 يف . 

إىل التكاليف املرتفعة اليت تصاحب احلجم املرتفع للديون وإىل صراع املصاحل بني  وقد يعود تفسري ذلك
وهذه الصراعات قد  ،آلخرين من جهة أخرىاصراع بني الدائنني وأصحاب املصاحل الوالدائنني من جهة و  ديرينامل

هذا، مع و  تكون مولدة لتكاليف الوكالة أو قد تقلل من الرقابة على املديرين اليت قد تنعكس سلبا على األداء.

                                                             
1 Haniffa Roszaini and Mohammad Hudaib, Corporate Governance Structure and Performance of Malaysian 
Listed Companies, Journal of Business Finance & Accounting, October 2006, p.p. 1034-1062. 
2 Ajaoud Fodil et al., Op. Cit, p.p. 1-22. 
3 Bouaziz Zied et Mohamed Triki, l’impact de la présence des comités d’audit sur la performance financière des 
entreprises tunisiennes Op. Cit, p.p. 1- 22. 
4 Allan Chang Aik Leng, Op. Cit, p.p. 308-318.   
5 Eya Noubbigh, Op. Cit, p.p. 1-27.  
6 Bouaziz Zied et Mohamed Triki, l’impact de la présence des comités d’audit sur la performance financière des 
entreprises tunisiennes Op. Cit, p.p. 1- 22. 
7 Amer Mohammad Jaser Qasim, Op. Cit, p.p. 118- 124. 
8 Sekhar Muni Amba, Op. Cit, p.p. 1- 11.  
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اإلستثمارات العالية املخاطر من أن الزايدة املعتربة يف الديون غالبا ما تكون دليال على أن الشركات ختتار يفورض 
  .أجل زايدة نسب املردودية لديها

أن آليات احلوكمة الداخلية تؤثر على األداء تشري إىل الفرعية السابقة  ياتإن نتائج حتليل واختبار الفرض
إجتاه وهذا بصر  النظر عن  (9) فرضيات فرعية من أصل تعسة (7)وقد حتققت سبعة . العينةاملايل لشركات 

يف أسواق وهذه النتائج جاءت تعزز النتائج اليت بلغتها الدراسات السابقة  ،بني آليات احلوكمة واألداءالعالقة 
 األوىل يةل الفرضو قبخنلص إىل وبناء عليه  من هذه األطروحة.الثالث  يف الفصل طالبواليت أشار إليها الخمتلفة 

 .  "40ؤشر كاك شكلة ملاملغري املالية آليات احلوكمة الداخلية تؤثر على األداء املايل للشركات "أبن اليت تقول 

آليات احلوكمة الداخلية على األداء املايل للشركات جودة املراجعة اخلارجية و : تؤثر ةالثانيالرئيسية  يةالفرض
جودة ينبثق عن هذا الفرض جمموعة من الفروض الفرعية اليت تقيس أثر و  .40ؤشر كاك شكلة ملغري املالية امل

 (. QTobin)كل آلية على األداء املايل املمثل مبؤشر نسبة توبني املراجعة اخلارجية و 

 حيث ميكن اختبار الفروض الفرعية كما يلي:  النموذج الثاينختبار إ (24.4)ويظهر اجلدول رقم 

للشركات  (QTobin)على األداء املايل  (DILCAP): يؤثر تشتت رأس املال األوىل ةالفرعي يةالفرض
 .40كاك   املشكلة ملؤشرغري املالية 

وهو أصغر  70.00تساوي ( 1b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )ß1(لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية أو الداللة اإلحصائية املقورح من مستوى 

إجيايب له أتثري وابلتايل فإن تشتت رأس املال  0.231 تساوي (1b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
 وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية. (QTobin)على األداء املايل 

للشركات  (QTobin)على األداء املايل  (ACINST): تؤثر امللكية املؤسسية ةالثاني ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك شكلة ملامل

وهو أصغر  0.000تساوي ( 2b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   )ß2)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية من مستوى 

وابلتايل فإن امللكية املؤسسية تؤثر سلبا على األداء املايل  -1.008( تساوي 2bكما أن قيمة املعامل )
(QTobin)  .وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول. من الناحية اإلحصائية 
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للشركات  (QTobin)األداء املايل على  (TAILCA): يؤثر حجم جملس اإلدارة ةالثالث ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك شكلة ملغري املالية امل

 صغروهو أ 0.031تساوي ( 3b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   (3ß)القائل أبن املعلمة بديل لذلك نقبل الفرض ال (،0.05) %5املعنوية من مستوى 

على األداء املايل سلبا وابلتايل فإن حجم جملس اإلدارة يؤثر  -0.30( تساوي 3bكما أن قيمة املعامل )
(QTobin) وأن السوق املايل الفرنسي ينظر بسلبية إىل احلجم الكبري جمللس اإلدارة من الناحية اإلحصائية. 

 Theodore Eisenberg ؛19961يف  David Yermackكل من   وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة
جمالس اإلدارة ن العالقة السلبية بني احلجم املوسع جمللس اإلدارة واألداء إىل أ تفسرقد و  .19982وآخرون يف 

املوسعة قد تصر  الكثري من الوقت واجلهد يف الصراعات بدال من صرفها يف الرقابة على املديرين وترشيد قراراهتم 
يضا  إىل يف صاحل خلق القيمة للمسامهني وأصحاب املصاحل، وضعف الرقابة ال بد ينعكس سلبا على األداء. 

كما تتفق هذه النتيجة مع النتيجة   .املوسع فآت أعضاء جملس اإلدارةمكاأبجور و ليف املرتفعة املرتبطة اذلك التك
 Fodil ؛20063 يف Mohammad   Hudaibو  Haniffa   Roszainiكل من  اليت توصلت إليها دراسة

Ajaoud ؛20074 وآخرون يف Eya Noubbigh 20085 يف ، Marn Joel Tham Kah وDondjio 
Fomedjou Romuald ؛20126 يف Mohamed ZabriShafie  ما ذهب إليه وتعزز  20167 وآخرون يف

Jensen ميكنها أن متارس رقابة فعالة هي اليت يف نظرية الوكالة من أن جمالس اإلدارة الصغرية احلجم  1983 يف
  على املديرين.    

( QTobin)على األداء املايل  (INDCA): يؤثر إستقالل جملس اإلدارة ةالرابع ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل

وهو أصغر  0.042تساوي ( 4b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معالة اإلحندار   )ß4)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية من مستوى 

                                                             
1 Yermack, D., Op. Cit, p.p. 185-211. 
2 Eisenberg, T., et al., Op. Cit, p.p. 35-54. 
3 Haniffa Roszaini and Mohammad Hudaib, Op. Cit, p.p. 1034-1062.  
4 Ajaoud Fodil et al., Op. Cit, p.p. 1-22. 
5 Eya Noubbigh, Op. Cit, p.p. 1-27.  
6 Marn Joel Tham Kah and Dondjio Fomedjou Romuald, The Impact of Corporate Governance Mechanism and 
Corporate performance: A study of Listed Companies in Malaysia, Journal for the advancement of science and arts, 
Vol. 3, N°. 1, 2012, p.p. 31-45. 
7 Shafie Mohamed Zabri et al., Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 
Public Listed Companies in Malaysia, Procedia Economics and Finance, vol. 35, 2016, p.p. 287–296. 
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على األداء املايل إستقالل جملس اإلدارة يؤثر سلبا وابلتايل فإن  -40.46( تساوي 4bاملعامل )كما أن قيمة 
(QTobin)  .وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول. من الناحية اإلحصائية 

األداء على  (CUMUL)تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة  يؤثر : ةاخلامس ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر شكلة ملللشركات غري املالية امل (QTobin)املايل 

وهو أصغر  000.0تساوي ( 5b( املتعلق ابملعلمة )tمؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   )5ß)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية من مستوى 

تراكم مهام املدير العام ومهام رئيس جملس اإلدارة يؤثر وابلتايل فإن  -0.362( تساوي 5bكما أن قيمة املعامل )
 وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية. (QTobin)األداء املايل  علىسلبا 

( QTobin)على األداء املايل  (ADIVC)تنوع جملس اإلدارة يؤثر : ةالسادس ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر شكلة ملللشركات غري املالية امل

كرب وهو أ 0.201تساوي ( 6b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
غري معنوية يف معادلة  (6ß)لذلك نقبل الفرض العدمي القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية من مستوى 

من الناحية اإلحصائية مما يعين  (QTobin)جملس اإلدارة ال يؤثر على األداء املايل تنوع اإلحندار وابلتايل فإن 
 يف الفرض األول. ه العالقةوقد سبق حتليل هذ عدم قبول الفرض الفرعي السادس.

( QTobin)على األداء املايل  (INDCAUD)إستقالل جلنة املراجعة يؤثر : ةالسابع ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر شكلة ملللشركات غري املالية امل

وهو  910.0تساوي ( 7b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24-4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة  )7ß)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية أصغر من مستوى 

أتثريا إجيابيا على األداء إستقالل جلنة املراجعة يؤثر وهذا يعين أن  449.0 ( تساوي7bاإلحندار كما أن قيمة املعامل )
 وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية. (QTobin)املايل 

على األداء املايل  (INDPCAUD)استقالل رئيس جلنة املراجعة يؤثر : ةالثامن ةالفرعي يةالفرض
(QTobin )40ؤشر شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

وهو أصغر  220.0تساوي ( 8b( املتعلق ابملعلمة )tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   )8ß)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية من مستوى 
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له أتثري إجيايب  على األداء  إستقالل رئيس جلنة املراجعةوهذا يعين أن  990.3( تساوي 8bكما أن قيمة املعامل )
 وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية. (QTobin)املايل 

على األداء املايل  (EXPCAUD)خربة رئيس جلنة املراجعة  تؤثر: ةالتاسع ةالفرعي يةالفرض
(QTobin )40ؤشر شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

وهو أصغر  030.0تساوي ( 9bابملعلمة )( املتعلق tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة اإلحندار   )9ß)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5املعنوية من مستوى 

على   األداء املايل  إجيايبهلا أتثري  خربة رئيس جلنة املراجعةوابلتايل فإن  0.121( تساوي 9bكما أن قيمة املعامل )
(QTobin) .وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية 

( QTobin)على األداء املايل  (QAUD) جودة املراجعة اخلارجيةتؤثر : ةالعارر  ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر شكلة ملللشركات غري املالية امل

وهو  0.003( تساوي 10bابملعلمة )( املتعلق tأن مؤشر داللة إختبار ) (24.4)رقم يتبني من اجلدول 
معنوية يف معادلة  )10ß)لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن املعلمة  (،0.05) %5أصغر من مستوى املعنوية 

أتثري إجيايب  على  اهل جودة املراجعة اخلارجيةوهذا يعين أن  0.188تساوي  (10b)اإلحندار كما أن قيمة املعامل 
وأن السوق املايل الفرنسي ينظر إبجيابية إىل جودة املراجعة  من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل 

كل من   دراسةوهذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها  .اخلارجية والتعاقد مع مراجع من األربعة الكبار
Fodil Ajaoud ؛20071 وآخرون يف Mohd Abdullah Jusoh  ؛20132 يفوآخرون  Adeiza  Musa

Farouk وShehu Usman Hassan   ؛20143يف Okolie Augustine O. and Famous I. O. 
Izedonmi ؛20144 يف Fang Wang-Ya وTing Huang-Yu  ؛20145يف  Afza Talat وMian  

Sajid Nazir  20146يف. 

                                                             
1 Ajaoud Fodil et al., Op. Cit, p.p. 1-22. 
2 Jusoh Mohd Abdullah et al., Op. Cit, p.p. 45- 58. 
3 Musa Adeiza Farouk and Shehu Usman Hassan, Op. Cit, p.p. 1-22. 
4 Okolie Augustine O. and Famous I. O. Izedonmi, The Impact of Audit Quality on the Share Prices of Quoted 
Companies in Nigeria, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, N°.8, 2014, p.p. 150-166. 
5 Ya-Fang Wang & Yu-Ting Huang, How Do Auditors Increase Substantially Firm Value? International Journal of 
Economics and Finance, Vol. 6,N°.10, 2014, p.p. 76-82. 
6 Afza Talat and Mian Sajid Nazir, Audit Quality and Firm Value: A Case of Pakistan, Research Journal of Applied 
Sciences, Engineering and Technology, vol.7, N° 9, 2014, p.p. 1803-1810. 
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يف   NoubbighEyaنقال عن  -2003يف  Khrishnanمع نتيجة دراسة هذه النتيجة كذلك وتتفق 
على تها فإن هذا يرفع من رحبي "un Big" أن املؤسسات اليت تراجع من قبل مراجع كبرياليت أظهرت  -20081

ويزيد من سيولة األوراق املالية للشركات  "Non Big" مراجع غري كبريعكس املؤسسات اليت تراجع من قبل 
من جودة وحيسن  20082يف  Hakim  Ghorbel املدرجة يف السوق املايل حسب ما خلصت إليه دراسة

بل ويساعد املستثمرين على  20093 وآخرون يف  beAbdelwahOmri دراسة  نتائجاألرابح احملاسبية حسب 
توقع األرابح يف املستقبل على حنو أفضل مما لو كانت القوائم املالية مراجعة من قبل شركات ال تنتمي إىل شركات املراجعة الكبرية 

         .20094يف  Khaled Hussaineyوهذا حسب نتائج دراسة 

الشركة على األقل من خالل ضخ املزيد من  وميكن تفسري ذلك من أن جودة املراجعة تسمح بتحسني أداء
 Janin Rémi، فحسب حنو هذه األخرية الكبري رؤوس أموال املستثمرين الذين طمئنهم تقرير املراجع اخلارجي

من ممارسة إدارة األرابح ويوفر حمتوى معلومايت  لن التعاقد مع مراجع كبري يقل، فإ20085 يف Piot Charlesو
كما أن اإلعالن عن التعاقد مع املراجع الكبري له أثره على قيمة أسهم الشركة يف   ،يتصف ابملصداقية واملالءمة

   األسواق املالية كما مر معنا يف الفصل الثاين من هذه الدراسة.

( املتعلق ابملعلمة tأن مؤشر داللة إختبار )يبني  (24.4)رقم اجلدول ، فإن املتغريا  الضابطةوفيما خيص 
(11b(   لذلك نقبل الفرض البديل القائل أبن  (،0.05) %5املعنوية وهو أصغر من مستوى  0.000تساوي

 حجم الشركةوابلتايل فإن  -0.272( تساوي 10bيف معادلة اإلحندار كما أن قيمة املعامل ) معنوية )1ß1)املعلمة 
(TAILENT)  له أتثري سليب على األداء املايل(QTobin) .وقد سبق حتليل هذا  من الناحية اإلحصائية

 التأثري يف الفرض األول. 

( املتعلق tأن مؤشر داللة إختبار )يبنت  (24.4)رقم اجلدول فإن  (REND) مستوى اإلستدانةن أوبش
لذلك نقبل الفرض البديل القائل  (،0.05) %5املعنوية وهو أصغر من مستوى  0.000تساوي ( 12bابملعلمة )

نسبة وابلتايل فإن  -1.789( تساوي 11bمعنوية يف معادلة اإلحندار كما أن قيمة املعامل ) )12ß)أبن املعلمة 

                                                             
1 Eya Noubbigh, Op. Cit, p.p. 1-27.  
2 Ghorbel Hakim Faten, Impact de la qualité de l’audit externe sur la liquidité des titres des entreprises tunisiennes 
cotées : Investigations théoriques et évidence empirique, 2008, p.p. 1-30, disponible sur : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00526021/document, consulter le : 20/01/2016  
3 Omri Abdelwaheb et al., Impact de l’audit externe sur la qualité du résultat comptable : Cas des entreprises 
tunisiennes cotées, Revue gouvernance, automne 2009, p.p. 1-19. 
4 Khaled Hussainey, The impact of audit quality on earnings predictability, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, 
N°. 4, 2009, p.p. 340-351. 
5 Janin Rémi et Piot Charles, l’influence des auditeurs externes et des comités d’audit sur le contenu informatif  des 
manipulations comptables, revue des sciences de gestion, N° 233, Mai 2008, p.p. 23-33. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00526021/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00526021/document
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وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض  من الناحية اإلحصائية. (QTobin)تؤثر سلبا على األداء املايل  اإلستدانة
 األول. 

أن جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة تشري إىل إن نتائج حتليل واختبار الفروض الفرعية السابقة 
فرضيات  (9)تسعة وقد حتققت . 40ؤشر كاك شكلة ملالداخلية تؤثر على األداء املايل للشركات غري املالية امل

وهذه النتائج جاءت تعزز العالقة بني آليات احلوكمة واألداء. اجتاه بصر  النظر عن  (10)عشرة فرعية من أصل 
من هذه الثالث  يف الفصل  طالبكانت حمل استشهاد من قبل الالنتائج اليت بلغتها نتائج الدراسات السابقة واليت  

كمة الداخلية آليات احلو جودة املراجعة اخلارجية و القائل أبن "ثاين وبناء عليه خنلص إىل قبول الفرض ال األطروحة.
 .  "40ؤشر كاك شكلة ملتؤثر على األداء املايل للشركات امل

وآليات احلوكمة الداخلية على األداء اخلارجية : يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة الرئيسية الثالثة يةالفرض
 .40ؤشر كاك شكلة ملاملايل للشركات غري املالية امل

تفاعل جودة املراجعة اخلارجية مع كل ينبثق عن هذا الفرض جمموعة من الفروض الفرعية اليت تقيس أثر 
 . (QTobin)على األداء املايل املمثل مبؤشر نسبة توبني آلية حوكمة داخلية 

 : على النحو اآليتحيث ميكن اختبار الفروض الفرعية  النموذج الثالثإختبار  (25.4)ويظهر اجلدول رقم 

تشتت رأس املال جودة املراجعة اخلارجية و  بني تفاعليؤثر ال :األوىل ةالفرعي يةالفرض
(DILCAPQAUD)  األداء املايل على(QTobin) 40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

وهو أصغر  100.0تساوي  (1b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )ß1(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

التفاعل بني جودة املراجعة وابلتايل فإن  0.014تساوي ( 1b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
إن العالقة  .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على  له أتثري إجيايبتشتت رأس املال اخلارجية و 

 املوجبة اليت أظهرها التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وتشتت رأس املال إمنا هو دليل على عالقة التكامل
(relation de complémentarité) واليت يعزى تفسريها إىل أن املسامهون ميكنهم اإلعتماد على الدور  بينهما

وهذا  الرقايب الذي يؤديه املراجع الكبري يف تقومي سلوك املديرين وتصويبه حنو خلق القيمة وحتسني أداء الشركة.
 Schattو  Piot Charlesنقال عن -2009وآخرون يف  Francisما ذهب إليه  التفسري يتفق يف جوهره مع
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Alain عن  امللكية يزيد كلما زاد فصل مراجع أو مراجعني من األربعة الكبار استخداممن أن  -20101 يف
   رأس املال. اإلدارة والتسيري، أي عندما يتشتت

يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وامللكية املؤسسية  : ةالثاني ةالفرعي يةالفرض
(ACINSTQAUD)  على األداء املايل(QTobin) 40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

وهو أصغر  0.000تساوي  (2b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )ß2(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

التفاعل بني جودة املراجعة وابلتايل فإن  -0.060تساوي ( 2b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
إن العالقة  .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على اخلارجية وامللكية املؤسسية له أتثري سليب 

 relation) اإلحاللالسلبية اليت أظهرها التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وامللكية املؤسسية دليل على عالقة 
de substitution)  بينهما. وقد أظهرت امللكية املؤسسية أثرا سلبيا على األداء يف النموذجني األول والثاين بينما

يف أن دورها وابلتايل فإننا حنكم لصاحل جودة املراجعة يف النموذج الثاين أظهرت جودة املراجعة اخلارجية أثرا موجبا 
بني حاب املصاحل والتقليل من عدم متاثل املعلومات حيل حمل امللكية املؤسسية يف التقليل من حدة الصراع بني أص

       . وابلتايل يساهم يف خلق القيمة اجلهات الفاعلة يف الشركة

 حجم جملس اإلدارة يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و : ةالثالث ةالفرعي يةالفرض
(TAILCAQAUD)  األداء املايل على(QTobin)  40ؤشر كاك شكلة ملاملللشركات غري املالية. 

 كربوهو أ 0.754تساوي  (3b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
ن املعلمة العدمي القائل أبالفرض  لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

)3ß(  حجم جملس اإلدارة ليس له التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و وابلتايل فإن يف معادلة اإلحندار غري معنوية
 .مما يعين عدم قبول الفرض الفرعي الثالث .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على أتثري 

 (QAUDDCAIN)جملس اإلدارة  واستقالليؤثر التفاعل بني جودة املراجعة : ةالرابع ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك مل ةشكلللشركات غري املالية امل (QTobin)األداء املايل على 

 كربوهو أ 0.111تساوي  (4b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
ن املعلمة العدمي القائل أبالفرض  لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

                                                             
1 Piot Charles et Schatt Alain, Op. Cit, p.p. 1-34.   
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)4ß(  جملس اإلدارة ليس استقالل التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و وابلتايل فإن يف معادلة اإلحندار غري معنوية
 .مما يعين عدم قبول الفرض الفرعي الرابع .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على له أتثري 

تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس جودة املراجعة اخلارجية و  بنييؤثر التفاعل : ةاخلامس ةالفرعي يةالفرض
 .40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل (QTobin)األداء املايل على  (CUMULQAUD)اإلدارة  

وهو أصغر  000.0تساوي  (5b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )5ß(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

بني جودة املراجعة التفاعل وابلتايل فإن  -0.023تساوي ( 5b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
من الناحية  (QTobin)األداء املايل على  سليبله أتثري  جملس اإلدارة اخلارجية وتراكم مهام املدير العام ورئيس

    .اإلحصائية

الرئيس املدير العام، محاية ملصاحله وحبكم جتذره وهيمنته على جملس يعود إىل أن  السلبيةتربير هذه العالقة و 
أو احلد من أتثري الرئيس املدير العام اإلدارة، ال حيبذ التعاقد مع مراجع من األربعة الكبار. وهلذا ومن أجل التقليل 

إىل الطلب على خدمات يلجأ أعضاء اإلدارة املستقلني يفورض أن على قرارات جملس اإلدارة بفضل جتذره القوي، 
نسبة  أن إىلاليت أشارت  20001يف  Noel O’Sullivanكما أكدت ذلك دراسة   املراجعة ذات اجلودة العالية

 يفللرقابة اليت يؤديها هؤالء األعضاء  كتكملة  املكثفةراجعة امل عمليات من املزيد تشجعأعضاء اإلدارة املستقلني 
 الرقابة على املديرين.

 اإلحاللدليل على عالقة  تراكم املهامالسلبية اليت أظهرها التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و إن العالقة 
(relation de substitution)  أثرا سلبيا على  تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارةبينهما. وقد أظهر

األداء يف النموذجني األول والثاين بينما أظهرت جودة املراجعة اخلارجية أثرا موجبا يف النموذج الثاين وابلتايل فإننا 
يف  تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارةيف أن دورها حيل حمل اخلارجية حنكم لصاحل جودة املراجعة 

 .حنو خلق املزيد من القيمة ا خيدم مصاحل املسامهني وتقومي سلوك املدير العامتصويب قرارات جملس اإلدارة مب

 

تنوع جملس اإلدارة يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و : ةالسادس ةالفرعي يةالفرض
(DIVCAQAUD)  األداء املايل على(QTobin) 40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

                                                             
1 Noel O’Sullivan, The impact of board composition and ownership on audit quality: evidence from large UK 
companies, British Accounting Review, N° 32, 2000, p.p. 397– 414. 
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 كربوهو أ 0.111تساوي  (6b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
ن املعلمة العدمي القائل أبالفرض  لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

)6ß(  ليس له التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وتنوع جملس اإلدارة وابلتايل فإن يف معادلة اإلحندار غري معنوية
 .سادسمما يعين عدم قبول الفرض الفرعي ال .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على أتثري 

يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية واستقالل جلنة املراجعة : ةالسابع ةالفرعي يةالفرض
(INDCAUDQAUD)  املايل على األداء(QTobin) 40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

وهو أصغر  120.0تساوي  (7b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )7ß(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

التفاعل بني جودة املراجعة وابلتايل فإن  00.03تساوي ( 7b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
وهذا دليل  .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على له أتثري إجيايب اخلارجية واستقالل جلنة املراجعة 

أن من  التكامليةهذه العالقة تربير ني جودة املراجعة اخلارجية واستقالل جلنة املراجعة. وميكن التكامل بعلى 
األعضاء املستقلني داخل جلنة املراجعة هم الذين يدفعون ابإلختيار حنو خدمات املراجعني الكبار حبكم استقالهلم 

 وحفاظا على مسعتهم كمراقبني خرباء  يف السوق من جهة اثنية. من جهة، وموضوعيتهم جتاه املديرين

استقالل رئيس جلنة املراجعة يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و : ةالثامن ةالفرعي يةالفرض
(INDPCAUDQAUD)  األداء املايل على(QTobin) 40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل. 

وهو أصغر  120.0تساوي  (8b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )8ß(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

التفاعل بني جودة املراجعة وابلتايل فإن  0.023تساوي ( 8b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
، وهذا من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على له أتثري إجيايب اخلارجية واستقالل رئيس جلنة املراجعة 

ا جلنة املراجعة. وميكن تربير هذرئيس ودة املراجعة اخلارجية واستقالل بني ج التكامليةإن دل إمنا يدل على العالقة 
رئيس جلنة املراجعة كعضو مستقل يضغط مع األعضاء املستقلني داخل جلنة املراجعة من أجل أن من  التكامل

ويفورض أن يكون هذا شأن كل  حبكم استقالله وموضوعيته جتاه املديرينالتعاقد مع أحد املراجعني الكبار وهذا 
 األعضاء املستقلني.

خربة رئيس جلنة املراجعة و يؤثر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية : ةالتاسع ةالفرعي يةالفرض
(EXPCAUDQAUD)  األداء املايل على(QTobin) 40ؤشر كاك شكلة ملللشركات غري املالية امل. 
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وهو أصغر  600.0تساوي  (9b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول 
 )9ß(ن املعلمة القائل أب الفرض البديل لذلك نقبل ،(0.05) %5أو الداللة اإلحصائية املقورح املعنوية من مستوى 

التفاعل بني جودة املراجعة وابلتايل فإن  0.010تساوي ( 9b)قيمة املعامل كما أن يف معادلة اإلحندار  معنوية 
    .من الناحية اإلحصائية (QTobin)األداء املايل على إجيايب له أتثري  خربة رئيس جلنة املراجعةو اخلارجية 

اليت أظهرها التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وخربة رئيس جلنة املراجعة دليل على جيابية إن العالقة اإل
وهي األساسية امللقاة على عاتق أعضاء جلنة املراجعة املهام وهذا يصب يف تعزيز  ،اآلليتني بني التكامليةالعالقة 

ضمان استمرارية ومالءمة الطرق احملاسبية املتبناة من قبل الشركة من أجل و ضمان سالمة إجراءات الرقابة الداخلية 
 les)2**واحلساابت اإلجتماعية( les comptes consolidés du groupe)1*إعداد احلساابت اجملمعة

comptes sociaux de la société mère)  وكمة الصادرة عن لوائح احلكما جاء النص عليه يف
Afep/MEDEF ومبا أن القوائم املالية هي اليت تعكس الوضعية احلقيقية للمجموعة والشركة معا فإن أعضاء .

التعاقد مع حنو جلنة املراجعة وعلى رأسهم رئيس جلنة املراجعة ذي اخلربة يف املالية واحملاسبة يدفع جملس اإلدارة 
القوائم عنه النظام احملاسيب الذي ستنبثق نظم الرقابة الداخلية وسالمة مراجع كبري من أجل التأكيد على سالمة 

األمر الذي قد  املالية اخلتامية مما يعطي هلذه القوائم مصداقية أكرب لدى املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال
حالة اللجوء إىل رفع رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة أو يسهل من تدفق رؤوس األموال على الشركة يف 

      يف حالة اللجوء إىل اإلستدانة عن طريق إصدار السندات.

على  ، 200713يف  Wided Bettabaiو Zarai Ali Mohamed نقال عنأن يؤكد،  طالبويريد ال
ابلرغم من أن بعض مبصداقية القوائم املالية من أجل التقرير ال يكفي وحده أن وجود جلنة املراجعة ابلشركة 

 MC، 1996وآخرون يف  Dechow، 1991يف  Jiambalvoو Defondالدراسات على غرار دراسة 
Mullen, D.  متغري، أظهرت عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني جمرد وجود جلنة املراجعة )1996يف 

وهذه يف حالة العكس( ومصداقية القوائم املالية،  0يف حالة وجود جلنة املراجعة والقيمة  1، أيخذ القيمة ومهي
نشرت قوائم مالية مضللة شركة  119على  Treedwayالدراسات تتعارض مع نتائج الدراسة اليت أجرهتا جلنة 

نة مراجعة ال يعين أهنا مما يعين أن جمرد وجود جل ،من هذه الشركات كانت هبا جلنة مراجعة %69ابلرغم من أن 
الدور الرقايب للجنة املراجعة من  ناولتتأتيت دراستنا لفعالة يف أداء دورها الرقايب داخل الشركة. ومن هذا املنظور 

 جلة املراجعة أعضاء املراجعة واملتمثلة على وجه اخلصوص يف استقالل وخربة نة خالل األخذ ابإلعتبار خصائص جل
 رواد نظرية الوكالة ولوائح احلوكمة املختلفة.           يوصي بذلككما السيما رئيسها  

                                                             
 . القوائم املالية للمجموعة *1
 القوائم املالية للشركة األم. **2

31 Zarai Ali Mohamed et Wided Bettabai, Op. Cit, p.p. 5-6.    
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 -يف النموذج الثالث -حافظت الضابطةفإن املتغريات  وكما كان عليه احلال يف النموذجني األول والثاين،
 )10b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول  ، حيثداءعلى نفس العالقة ابأل

ن املعلمة القائل أب الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5املعنوية وهو أصغر من مستوى  000.0تساوي 
(0ß1( معنوية ( 10يف معادلة اإلحندار كما أن قيمة املعاملb تساوي )له أتثري  حجم الشركةوابلتايل فإن  -179.0

 وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية. (QTobin) سليب على األداء املايل

وهو  000.0تساوي  (11b)املتعلق ابملعلمة  (t) مؤشر داللة إختبارأن  (25.4)رقم يتبني من اجلدول و 
 معنوية يف معادلة )11ß)املعلمة القائل أبن  الفرض البديل نقبللذلك  ،(0.05) %5املعنوية أصغر من مستوى 

األداء املايل على تؤثر سلبا  نسبة اإلستدانةوابلتايل فإن  -652.1( تساوي 12bاإلحندار كما أن قيمة املعامل )
(QTobin) .وقد سبق حتليل هذا التأثري يف الفرض األول.  من الناحية اإلحصائية   

بني آليات  (interaction) تفاعلوجود تشري إىل إن نتائج حتليل واختبار الفروض الفرعية السابقة 
من خالل أو  (la complémentarité des mécanismes)اآلليات فيما بينها  خالل تكاملمن احلوكمة 
وأن هذا التفاعل يؤثر على األداء  ،(la Substituabilité des mécanismes) بعضها مكان بعضإحالل 

 (9)تسعة فرضيات فرعية من أصل  (6)ستة وقد حتققت . 40 ؤشر كاكمل شكلةاملايل للشركات غري املالية امل
توصلت إليها وهذه النتائج تعزز النتائج اليت واألداء. تفاعل آليات احلوكمة العالقة بني  اجتاهبصر  النظر عن 

يف املطلب الثالث واملطلب اخلامس من الفصل الثاين من هذه األطروحة. الباحث هبا  الدراسات اليت استشهد
جودة املراجعة اخلارجية تتفاعل مع آليات احلوكمة الداخلية وأن هذا التفاعل  أن  أْن يثبت  طالباستطاع الوابلتايل 

 ض الثالث.وابلتايل قبول الفر  40 يؤثر على األداء املايل للشركات غري املالية املكونة ملؤشر كاك
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قمنا ابختبار ما إذا كان العينة املذكورة. ومن خالل مناذج الدراسة  على األداء املايل لشركات احلوكمة الداخلية
كمل الدور الذي تؤديه آليات الرقابة الداخلية يميكن أن  عاليةال ودةاجلخارجية ذات  الطلب على خدمات مراجعة

 يف حتسني األداء.بذلك املسامهة و ابلتايل الضغط على التكاليف يف التقليل من مشاكل وصراعات الوكالة و 

بني جودة  %5عند مستوى املعنوية  ذات داللة إحصائية القةالدراسة وكما كان متوقعا عنتائج أظهرت و 
وهذه . كمتغري اتبع  املايل لشركات العينةاألداء و كمتغريات تفسريية املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية  

على أداء الشركات.   تشؤثرالنتائج تتفق مع جل الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع يف أن آليات احلوكمة 
يؤكد وهذا مع دراسات سابقة أخرى  اتفاقهاعدم و كما أننا سجلنا إتفاق نتائج دراستنا مع نتائج دراسات سابقة 

اإلقتصادية والقانونية البيئات اختال  هذا التضارب إىل قد يعود و . الدراساتنتائج يف تساق اإل موعدضارب تال
    . ورمبا إىل اختال  املتغريات التفسريية وعددها من دراسة إىل أخرى متت فيها هذه الدراسات اليتواإلجتماعية 

املستعملة يف )بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية  (interaction)أثر التفاعل أن كما 
عالقات ذات داللة  (6)وجود ستة على األداء املايل لشركات العينة أظهرته نتائج الدراسة من خالل  (الدراسة

سلبيتني. فأما العالقات السلبية فهي ( 2)منها موجبة وعالقتني  (4)، أربعة %5إحصائية عند مستوى املعنوية 
يف  بني دور جودة املراجعة اخلارجية وبعض آليات احلوكمة (la substituabilité) فرضية اإلحاللتعزز عالقات 

بني دور  (la complémentarité) فرضية التكاملتعزز عالقات  أما العالقات املوجبة فهيو حتسني األداء. 
وهذا التفاعل هو الذي جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية يف حتسني األداء وخلق املزيد من القيمة. 

  ؛19952يف  Seth Anjouو Kenneth J. Rediker ؛19931وآخرون يف  Don Andersonخلص إليه 
Yeoh Evelyn وChristine A. Jubb  ؛20013يف Ajaoud Fodil  ؛ 20074وآخرون يف Ward

Andrew J.  ؛ 20095 وآخرون يفMohammad I Azim  20126يف.  

                                                             
1 Don Anderson et al., Op. Cit, p.p. 353- 375. 
2 Kenneth J. Rediker and Anju Seth, Boards of Directors and Substitution Effects of Alternative Governance 
Mechanisms, Strategic Management Journal, Vol. 16, N°. 2, February 1995, p.p. 85-99. 
3 Yeoh Evelyn and Christine A. Jubb, Op. Cit,  p.p. 01-21 
4 Ajaoud Fodil et al., Op. Cit, p.p. 1-22. 
5 Ward Andrew J. et al., Op. Cit, p.p. 646–660. 
6 Mohammad I Azim, Op. Cit, p.p. 1-25.  
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 اخلالصة .1

الثورة الصناعية اليت شهدهتا أورواب والنمو إىل تطور يف األساس لقد شهدت املراجعة تطورا ملحوظا يعزى 
عن غيها من  تمتيز  ةشركات أموال كبي  ضخ  عن الذي مت املتسارع يف الوالايت املتحدة األمريكيةصادي تاإلق

. إال أن هذه الشركات مل بفعل تشتت رأس املال ختاذ القراراخباصية انفصال امللكية عن اإلدارة والتسيي و  الشركات
الفضائح املالية اليت عرفها هذا النوع من إال بعد مراجع قانوين من قبل راجعة رخرجات ناامها ااحماسي مبتلزم 

دافعا سببا مؤسسا و ، وكان هذا مع مطلع القرن العشرين الشركات يف بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية
 ،املراجعة القانونية إىل تنايم مهنة -خوفا من التدخل احلكومي يف هذا الشأن -لمنامات املهنية ااحملية والدوليةل
وتقومي  مبا يتماشى وقواعد الرقابة  ،عايي يسشرشد اها املراجع أننا  دأدية مهام املموعة من جمنتيجة لذلك صدرت وأ

 ،الثقة إىل مجهور املستثمرين يف إدارة الشركةتعيد و  ،الالئقة اها يف جمتمع األعمالاملهنة املكانة ومتنح  ،على اجلودة
من خالل قيام  إببدا  رأي   ،املاليةاملعلومات  ىمن إضفا  الثقة واملصداقية عل القانويننتيجة ملا يقوم ب  املراجع 

والتقرير عن هذا الرأي الذي  ،لشركة إعدادهاتوىل إدارة االفين ااحمايد يف مدى صدق وعدالة القوائم املالية اليت ت
  اسبية.حميف هناية كل فشرة  ابلقوائم املاليةيرفق 

القانونية هي خدمة تؤدى من جهة مستقلة عن العميل، فهي ختضع ملقاييس اجلودة كباقي وألن املراجعة 
لقياس  ؤشرات البديلةاملجمموعة من  ،يف هذا الصدد قدم الباحثون ،اخلدمات واملنتجات اليت تقدم إىل املستهلك

أتعاب مستوى و  أييت على رأس هذه املؤشرات مؤشر انتساب شركة املراجعة إىل أحد الكبارجودة املراجعة 
شددوا على عمل الباحثون على إحصائها و  مبجموعة عواملسلبا ميكن أن تتأنر املراجعة  جودةوألن  .املراجعة

مبا خيدم مصاحل كل األطراف ذات السلي يدها أو حماولة التقليل من دأنيها أخذها بعني اإلعتبار من أجل حتي
العالقة خاصة وأن البحث عن جودة املراجعة اخلارجية يتقدم عن شرعيتها القانونية ابلنار إىل الدور الذي تؤدي  

 ضمن حوكمة الشركات.   

 أدا  سنيحتابعتبارها نااما أو هيكال متكامال إىل  تسعىوإمنا  ،حوكمة الشركات هدفا حبد ذاهتاتعد ال و 
هذه وحتقيق الفعالية والكفا ة يف استغالل  ،على األموال بتكلفة معقولةذه األخية هل ضمان حصو و  الشركات

كوكيل عن املسامهني الذين يبحثون عن عوائد إلستثماراهتم يف ظل   ةحتت تصرف إدارة الشركت اليت وضعاملوارد 
لبحث عن شركة أخرى توفر ى املستثمر اناام حوكمة فعال، هذا الناام إن غاب فإن الرشادة اإلقتصادية حتتم عل

هذا إال مستقبلية مقبولة، ولن يتحقق و ل  القدر الكايف من الشفافية واإلفصاح وتضمن ل  عوائد استثمارية آنية 
ابملمارسة الفعلية والسليمة حلوكمة الشركات من خالل تفاعل آليات احلوكمة الداخلية واخلارجية بشكل يساعد 

 الشركة واألطراف ذات العالقة على حتقيق أهدافهم.
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من قبل تقارير املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات  نشر خاصة بعد قفزة نوعيةناام احلوكمة يف فرنسا شهد و 
والقوانني اليت سنها املشرع الفرنسي تعزيزا ودأكيد من  على ما جا  يف هذه التقارير محاية العمل الفرنسيني  بأراب

على  من آاثر إجيابيةقواعد احلوكمة العمل بووعيا منها مبا خيلف   .يف إدارة الشركة ة هذا األخيوتعزيزا لثق للمستثمر
يف تطبيق يف السوق املايل الفرنسي املدرجة الكبية الشركات الفرنسية جتتهد مسعتها وابلتايل على أدائها املايل، 

اللجان املتضخصصة تكوين السيما ما تعلق منها خبصائص جملس اإلدارة و  ،لحوكمةاملمارسة اجليدة ل توصيات لوائح
ضا  ونسبة املنبثقة عن ، حىت أن بع  الشركات قد جتاوزت احلد األدىن املطلوب فيما خيص نسبة استقالل األع

 .املتضخصصة لجانلاباإلدارة و مبجلس متثيل املرأة 

مبا خيدم جودة  كفا ت والرفع من   على تعزيز استقالل ومحاية املراجع القانوينعمل املشرع الفرنسي كما 
املراجعة القانونية ويسهم يف منافسة مكاتب املراجعة الفرنسية للمكاتب املراجعة العاملية الكبية اليت تستحوذ على 

  حصة األسد يف سوق املراجعة القانونية وخدمات املراجعة لدى الشركات الفرنسية الكبية.  

 ياتنتائج إختبار الفرض .2

 :إىل النتائج التاليةالرئيسية للدراسة  ياتضالفر عند اختبار  الطالب توصل

غي تؤنر آليات احلوكمة الداخلية على األدا  املايل للشركات " :ةالقائل األوىل يةالرئيس يةالفرضفيما خيص 
 يةالفرض هاملنبثقة عن هذالفرعية  ياتن نتائج اختبار الفرضابعتبار أ ت"، فقد حتقق40املشكلة ملؤشر كاك املالية 

( فرضيات 7حتققت سبعة ) ، حيثتشي إىل أن آليات احلوكمة الداخلية تؤنر على األدا  املايل لشركات العينة
األدا ، وهذه النتائج جا ت و العالقة بني آليات احلوكمة اجتاه النار عن  بصرفوهذا ( 9فرعية من أصل تعسة )

 تعزز نتائج بلغتها دراسات سابقة يف أسواق رختلفة. 

تؤنر جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على : "ةالقائل ةالثاني يةالرئيس يةالفرضص وفيما خي
الفرعية  ياتن نتائج اختبار الفرضابعتبار أ تفقد حتقق ."40ؤشر كاك شكلة ملاألدا  املايل للشركات غي املالية امل

أن جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية تؤنر على األدا  املايل تشي إىل  يةاملنبثقة عن هذا الفرض
العالقة اجتاه بصرف النار عن ، وهذا (10)عشرة فرضيات فرعية من أصل  (9)تسعة وقد حتققت  العينة،لشركات 

هي   جا ت تعززوهذه النتائج  ،من جهة أخرى واألدا من جهة  الداخلية آليات احلوكمةجودة املراجعة و بني 
كانت حمل استشهاد من قبل الطالب يف منت  فصول   يف أسواق رختلفةنتائج بلغتها دراسات سابقة  كذلك

   .األطروحة
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يؤنر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة ": ةالقائل ةالثالث يةالرئيس يةالفرضا فيما خيص وأم
ن ابعتبار أ -أيضا يه -تفقد حتقق ."40ؤشر كاك شكلة ملغي املالية املالداخلية على األدا  املايل للشركات 

بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات لتفاعل اأن تشي إىل  يةالفرض هنتائج اختبار الفروض الفرعية املنبثقة عن هذ
 (6)ستة حتققت  حيث، 40 ؤشر كاكمل شكلةاألدا  املايل للشركات غي املالية املاحلوكمة الداخلية يؤنر على 

 .واألدا املذكور تفاعل الإجتاه العالقة بني بصرف النار عن  (9)تسعة فرضيات فرعية من أصل 

  دراسةعرض نتائج ال .3

دا  إىل إختبار أنر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األهتدف الدراسة 
يف الفشرة من  40املايل للمؤسسة اإلقتصادية غي املالية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي املشكلة ملؤشر كاك 

جمموعة من . هتتم الدراسة على وج  التحديد بدراسة أنر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و 2014إىل  2010
وتنوع ، هيكل  ، إستقاللجملس اإلدارة ، حجمامللكية املؤسسيةو  تشتت رأس املالهي: آليات احلوكمة الداخلية 

رئيس جلنة املراجعة يف املالية /أو  ةخب و  جلنة املراجعة إستقالل جلنة املراجعة، استقالل رئيس ،جملس اإلدارة
حيسب  وهي متغياتاإلستدانة، حجم املؤسسة ونسبة  وهي:الضابطة ات ي ابملتغانت الدراسة كما استع  .ااحماسبية

 على األدا . تؤنر االطالب أهن

املتعدد بطريقة املربعات الصغرى  اخلطي حصائي املتمثلة يف مناذج اإلحندارمت استضخدام طرق التحليل اإل
على بياانت الدراسة اليت مت مجعها من الواثئق املرجعية اليت تنشرها شركات العينة يف مواقعها الرمسية لتحليل 

 بع  إىل توصلناويف هناية الدراسة واليت متت املصادقة عليها من قبل هيئة األسواق املالية الفرنسية، اإلنشرنت 
 :اآليت يف نوردها اليت العامة النتائج

 داء املايلواأل خصائص هيكل امللكيةأوال: 

وذات داللة إحصائية بني تشتت فيما خيص خصائص رأس املال فإن نتائج الدراسة أظهرت عالقة موجبة 
رأس املال واألدا  املايل للشركات الفرنسية الكبية املدرجة يف السوق املايل الفرنسي وعالقة سالبة وذات داللة 

وابلتايل فإن تشتت رأس املال ل  دأني إجيايب على املؤسسية واألدا  املايل للشركات املذكورة،  امللكيةإحصائية بني 
جيابية إىل أن السوق املايل الفرنسي ينار إب يعينهذا و مللكية املؤسسية اليت تؤنر سلبا على األدا ، األدا  عكس ا

  خوفا منللمسامهني القيمة وتعايم الثروة املزيد من ديرين إىل خلق دفع ابملاخلاصية ت هوأن هذ تشتت رأس املال
وتعزز من الشفافية واإلفصاح كمبدأ من مبادئ احلوكمة املؤسسية الذي يتبناه ، املديرينمن سوق  خرينآب استبداهلم

اإلدارة عن  امللكية انفصالالناجتة عن بني محلة األسهم واملديرين املديرين اهدف التقليل من حدة صراعات املصاحل 
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على  تضارب املصاحل يضغط التقليل منأن حول فكرة مفادها نارية الوكالة  اويتفق منارو  .وأخذ القرار والتسيي
 ابإلجياب على األدا .   عكساألمر الذي ينتكاليف الوكالة 

ذوي احلصص إذا كانوا من ن السوق املايل الفرنسي ينار بسلبية إىل املستثمرين املؤسسيني فإ ،ويف املقابل
املستثمرين املؤسسني ن أب نتائج الدراسات اليت أفادتمع تفق ي ، وجوهر هذه عالقة السلبيةالصغية يف رأس املال
يف رأس املال وابلتايل كلما كانت حصة كبية وا ميلكون حصصا  األدا  املايل للشركات إذا كانيؤنرون إجيااب على 

امللكية املؤسسية معتبة كلما أسس ذلك دافعا للمستثمرين املؤسسيني من أجل اإلنفاق يف الرقابة على املديرين 
    وخلق القيمة.ودفعهم إىل تعايم الثروة 

 واألداء املايل  خصائص جملس اإلدارةاثنيا: 

وذات داللة إحصائية بني  البةوفيما يتعلق خبصائص جملس اإلدارة، فإن نتائج الدراسة أظهرت عالقة س
ابلتايل فإن احلجم الكبي للمجلس ل  دأني سلي على األدا   حجم اجمللس واألدا  املايل للشركات حمل الدراسة، و 

تفسر العالقة السلبية بني احلجم ، و السوق املايل الفرنسي ينار بسلبية إىل احلجم الكبي جمللس اإلدارةيعين أن كما 
لصراعات بدال من املوسع جمللس اإلدارة واألدا  إىل أن جمالس اإلدارة املوسعة تصرف الكثي من الوقت واجلهد يف ا

صرفها يف الرقابة على املديرين وترشيد قراراهتم يف صاحل خلق القيمة للمسامهني وأصحاب املصاحل، وضعف الرقابة 
يضاف إىل ذلك التكاليف املرتفعة املرتبطة أبجور ومكافآت أعضا  جملس اإلدارة ، ال بد ينعكس سلبا على األدا 

من أن جمالس اإلدارة الصغية احلجم هي اليت ميكنها رأي مناري الوكالة انتهى إلي  ما تعزز  النتيجةهذه و ، الكبي
  أن متارس رقابة فعالة على املديرين.    

واألدا  إستقالل جملس اإلدارة داللة إحصائية بني خاصية  وذاتالبة عالقة سكما أظهرت نتائج الدراسة 
السوق املايل أن  يف ذات الوقت ويعينوابلتايل فإن استقالل اجمللس يؤنر سلبا على األدا  املايل لشركات العينة، 

يف حد ذاهتا ألهنا دأيت على عكس  لغزاه النتيجة تشكل الفرنسي ينار بسلبية إىل استقالل جملس اإلدارة وهذ
وغي غي متفقة كما دأيت سامهني  دارة املستقلني يتم اختيارهم يف مصلحة امللفرضية القائلة أبن أعضا  جملس اإلا

وغي  لوائح املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات الفرنسية  تؤكد علي الوكالة وما امع ما ينشهده منارو  متامامتسقة 
حىت يتسىن هلذا األخي القيام ابملهام املنوطة ب   الفرنسية، بضرورة زايدة نسبة األعضا  املستقلني يف جملس اإلدارة

  على أكمل وج .

هيكل  بنيوذات داللة إحصائية  البةوفيما خيص اخلاصية الثالثة، فإن نتائج الدراسة أظهرت عالقة س
يعين أيضا و  ،ؤنر سلبا على األدا يوعلية فإن تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة   ،واألدا جملس اإلدارة 

 متسقةال حيبذ جمالس اإلدارة ذات اهلياكل الكالسيكية أو األحادية. إن هذه النتيجة أن السوق املايل الفرنسي 
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أن اجلمع بني مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة يعزز من جتذر الذي مفاده متاما مع رأي مناري الوكالة 
ايف والرقايب ألعضا  جملس اإلدارة، خاصة املستقلني منهم، ومن هنا يؤنر سلبا على فعالية الدور اإلشر املديرين و 

وضوعي ألدا  املتقييم الويعزز  بني السلطاتإقامة توازن حقيقي عامال إجيابيا يف  يكون الفصل بني الوظيفتني
وابلتايل يدفعهم ذلك إىل العمل يف مصلحة محلة األسهم  جملس اإلدارةأعضا  من قبل املديرين التنفيذيني 

  احل اآلخرين.صوأصحاب امل

بني  ةالعالقة السلبيى لغزهي اليت تفسر لنا األدا  و  جملس اإلدارةهيكل خاصية  بنيورمبا العالقة السلبية 
اإلدارة قد ال جيد وجود رئيس مدير عام مهيمن ومسيطر على جملس ف، واألدا خاصية إستقالل جملس اإلدارة 
احلرية الالزمة من أجل ممارسة الدور الرقايب واإلشرايف الفعال على اإلدارة، ومع  مع  أعضا  جملس اإلدارة املستقلني

قد تتحول هذه اآللية الرقابية األساسية اليت يفشرض أن تكون يف خدمة املسامهني من أجل تقومي سلوك  ،الوقت
إىل أداة يف متناول الرئيس املدير العام يوظفها يف  ،وتصرفات املديرين وتوجيهها حنو خلق القيمة وتعايم الثروة

قد يعود السبب يف العالقة كما املسامهني.   خدمة مصاحل  ومصاحل األعضا  التابعني ل  ولو على حساب مصلحة
أيضا إىل أن األعضا  الداخليني يف جملس إدارة الشركات الفرنسية، بني استقالل جملس اإلدارة واألدا  السلبية 

، خاصة إذا وتعايم الثروة حبكم معرفتهم الواسعة ببيئة األعمال، هم األنفع من األعضا  املستقلني يف خلق القيمة
  .األعضا  املستقلني هم من األجانبمن  (%30)نسبة معتبة ن علمنا أ

بني تنوع  إحصائيةداللة  اتوغي ذالبة عالقة سنتائج الدراسة فقد أظهرت وفيما خيص خاصية التنوع، 
جملس اإلدارة )وجود املرأة( واألدا  املايل، وابلتايل فإن وجود املرأة ضمن تعداد جملس اإلدارة ليس ل  أي دأني على 

دارة اإل  وأن السوق املايل الفرنسي ال يعطي أمهية إىل هذه اخلاصية وال يعتبها فاعلة يف توجي أدا  شركات العينة
 ة األسهم وأصحاب املصاحل اآلخرين.محل صاحلالثروة لحنو مسار خلق القيمة وتعايم 

 داء املايلواألخصائص جلنة املراجعة اثلثا: 

دا  نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني خاصية إستقالل جلنة املراجعة واأل تلقد أظهر 
املايل لشركات موضوع الدراسة، وابلتايل فضخاصية استقالل جلنة املراجعة تؤنر إجيااب على األدا  املايل وهذا يعين أن 

هذه العالقة من أن األعضا  ميكن تفسي السوق املايل الفرنسي ينار إبجيابية إىل إستقالل جلنة املراجعة. و 
كضخبا  مستقلني وحبكم موضوعيتهم   -رئيس جلنة مستقل، يعملوناملستقلني بلجنة املراجعة، خاصة يف ظل وجود 

على أن تكون رخرجات الناام ااحماسي، ونعين اها القوائم املالية، ذات مصداقية وتعكس الوضعية  -اجتاه اإلدارة
اسبية هي من أن النتيجة ااحماملايل احلقيقية للشركة، كما أن استقالل جلنة املراجعة يعطي إشارة إجيابية للسوق 

إنباهتا خالل السنة املالية املنتهية وبعيدة عن كل تضليل الذي قد ينتج  ير جياليت  نتيجة تعكس واقع العمليات
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بفعل إدارة األرابح والتسوايت ااحماسبية املضختلفة، وهذا قد ينعكس ابإلجياب على أسعار أسهم الشركة يف السوق  
للتمويل يف حال األمر الذي يفتح أمامها فرصا كبية أصحاب رؤوس األموال يف إدارة الشركة  ثقةكما يعزز من 

  أصدرت أسهما أو سندات دين جديدة.

أظهرهتا الدراسة فيما خيص العالقة بني استقالل وخبة رئيس جلنة املراجعة واألدا . مما يعين ونفس النتيجة 
دا  املايل لشركات دأنيا إجيابيا على األ انواملالية لرئيس جلنة املراجعة تؤنر  أن خاصييت اإلستقالل واخلبة ااحماسبية

 ،رئيس جلنة املراجعةهاتني اخلاصيتني يف ن السوق املايل الفرنسي ينار إبجيابية إىل أ -كذلك-العينة كما يعين
يعمل على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية واخلبي وميكن تبير هذه العالقة من أن رئيس جلنة املراجعة املستقل 

ومصداقية رخرجات الناام ااحماسي قبل نشرها ووضعها حتت تصرف السوق. وكما هو شأن األعضا  املستقلني يف 
على رأس جلنة املراجعة يبعث برسائل إىل السوق تعزز من نقة وخبي جلنة املراجعة فإن وجود رئيس مستقل 

 دارة الشركة األمر الذي يسهل من تدفق رؤوس األموال على الشركة.إأصحاب رؤوس األموال يف 

 واألداء املايل جودة املراجعةرابعا: 

أظهرت نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني جودة املراجعة واألدا ، وهذه النتيجة تعطي 
ا  املايل لشركات عينة الدراسة وأن السوق املايل دليال على أن جودة املراجعة اخلارجية تؤنر دأنيا إجيابيا يف األد

يعطي إشارة إجيابية إىل السوق وابلتايل فإن هكذا تعاقد  ،األربعة الكبارإبجيابية إىل التعاقد مع مراجع من ينار 
 سمحوت وفر حمتوى معلومايت يتصف ابملصداقية واملال مةتمن ممارسة إدارة األرابح و تقلل أن جودة املراجعة مفادها 

بتحسني أدا  الشركة على األقل من خالل ضخ املزيد من رؤوس أموال املستثمرين الذين طمئنهم تقرير  يف األخي
كما أن اإلعالن عن التعاقد مع املرفق ابلقوائم املالية اليت تنشرها الشركة حمل املراجعة دوراي،  املراجع اخلارجي الكبي 

  . لى قيمة أسهم الشركة يف األسواق املاليةعابإلجياب أنره ينعكس املراجع الكبي 

 وخصائص هيكل امللكية واألداء املايللتفاعل بني جودة املراجعة اخامسا: 

تشتت أظهرت نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية و 
بني التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وامللكية املؤسسية  واألدا  املايل وعالقة سالبة وذات داللة إحصائيةرأس 
دا  املايل لشركات العينة، وابلتايل فالتفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وتشتت رأس املال يؤنر دأنيا إجيابيا واأل

-كما تدل هذه النتيجةعلى األدا .  دأني سلي ل  على األدا  بينما التفاعل بني جودة املراجعة وامللكية املؤسسية 
الدور الذي يؤدي  تشتت رأس املال يف خلق القيمة  يكملن الدور املنوط جبودة املراجعة اخلارجية أعلى  -أيضا

ميكنهم  نيإىل أن املسامههذه العالقة التكاملية بني اآلليتني  يعزى تفسي، وقد وتعايم الثروة لفائدة محلة األسهم
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و خلق القيمة وحتسني الذي يؤدي  املراجع الكبي يف تقومي سلوك املديرين وتصويب  حناإلعتماد على الدور الرقايب 
 أدا  الشركة وقد أنبتت دراسات جتريبية أن اللجو  إىل التعاقد مع مراجع كبي يزيد كلما زاد تشتت رأس املال.

ملراجعة اخلارجية وامللكية وعن العالقة السلبية اليت أظهرهتا نتيجة الدراسة فيما خيص التفاعل بني جودة ا
امللكية املؤسسية وملا كان إجتاه عالقة . اآلليتني بني اإلحاللدليل على عالقة دا  املايل، فهي املؤسسية اجتاه األ

فإننا األول والثاين،  النموذجنييف اجيابيا، اجتاها واجتاه العالقة بني جودة املراجعة واألدا   ابألدا ، اجتاها سلبيا
 التقليل من حدة الصراع بني أصحاب التعاقد مع املراجع الكبي ألن دوره حيل حمل امللكية املؤسسية يف نبقي على

       بني اجلهات الفاعلة يف الشركة وابلتايل يساهم يف خلق القيمة. املصاحل والتقليل من عدم متانل املعلومات 

 داء املايلواألالتفاعل بني جودة املراجعة وخصائص جملس اإلدارة سادسا: 

 خاصييتالتفاعل بني جودة املراجعة و داللة إحصائية بني  اتوغي ذالبة ائج الدراسة عالقة سأظهرت نت
وعالقة معدومة وغي ذات داللة إحصائية من جهة واألدا  املايل من جهة أخرى، إستقالل وتنوع جملس اإلدارة 

لتفاعل اوابلتايل فإن اجمللس من جهة واألدا  املايل من جهة أخرى،  حجمبني التفاعل بني جودة املراجعة وخاصية 
، يف حني لس اإلدارة ليس ل  أي دأني على أدا  شركات العينةاملذكورة جملصائص اخلبني جودة املراجعة اخلارجية و 

ارجية وتراكم أظهرت نتيجة الدراسة عالقة سالبة وذات داللة إحصائية فيما خيص التفاعل بني جودة املراجعة اخل
إن هذه  .، وابلتايل فهذا التفاعل يؤنر سلبا على األدا مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة اجتاه األدا  املايل

إىل أن الرئيس املدير العام، محاية ملصاحل  وحبكم جتذره وهيمنت  على جملس اإلدارة، العالقة السلبية ميكن أن تعود 
وهلذا ومن أجل التقليل أو احلد من دأني الرئيس املدير العام على  ،من األربعة الكبار ال حيبذ التعاقد مع مراجع

راجعة امل عمليات من املزيدأعضا  اإلدارة املستقلني يشجع قرارات جملس اإلدارة بفضل جتذره القوي، يفشرض أن 
كان اجتاه العالقة بني تراكم املهام وملا   .الرقابة على املديرين يفللرقابة اليت يؤديها هؤال  األعضا   كتكملة  املكثفة

فإننا نبقي على األول والثاين،  النموذجنييف واجتاه العالقة بني جودة املراجعة واألدا  اجيابيا، واألدا  اجتاها سلبيا 
اإلدارة مبا خيدم مصاحل تصويب قرارات جملس  تراكم املهام يف حيل حملالتعاقد مع املراجع الكبي ألن دوره 

 .املسامهني وتقومي سلوك الرئيس املدير العام حنو خلق املزيد من القيمة وتعايم الثروة

 التفاعل بني جودة املراجعة وخصائص جلنة املراجعة واألداء املايل سابعا: 

جلنة  وخصائصأظهرت نتائج الدراسة عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بني التفاعل بني جودة املراجعة 
املراجعة من جهة واألدا  املايل من جهة أخرى. وابلتايل فإن هذا التفاعل يؤنر ابإلجياب على األدا . إن هذه 
العالقة املوجبة دليل على الدور التكاملي الذي يؤدي  دور جودة املراجعة اخلارجية والدور املنوط خبصائص جلنة 

أن األعضا  من  التكامليةوميكن تبير هذه العالقة التنفيذيني.  ريناملدياملراجعة كآليات رقابة وإشراف على 
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التعاقد مع أحد هم الذين يدفعون ابإلختيار حنو مبعية رئيسها اخلبي املستقل،  املستقلني داخل جلنة املراجعة
سالمة نام الرقابة من أجل التأكيد على و ، التنفيذيني املراجعني الكبار حبكم استقالهلم وموضوعيتهم جتاه املديرين

مما يعطي هلذه القوائم مصداقية أكب  ،الداخلية وسالمة الناام ااحماسي الذي ستنبثق عن  القوائم املالية اخلتامية
 تاألمر الذي يسهل من تدفق رؤوس األموال على الشركة يف حال رفع ،لدى املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال

وحفاظا على مسعتهم كمراقبني ، من جهة إىل اإلستدانة عن طريق إصدار السندات أتأو يف حال جل ارأمساهلمن 
 خبا   يف السوق املديرين من جهة أخرى.

مل  إختبار أنر التفاعل بني جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية على األدا  املايلنتائج إن 
املراجعني الكبار وهذا بفعل  -على األقل -الشركة الكبية الفرنسية من التعاقد مع أحدتنتهي مبا يفيد استغنا  

ذات احلصص األنر السلي الذي خيلف  كل من تراكم مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة وامللكية املؤسسية 
                  على األدا . الصغية يف رأس املال 

 التوصيات .4

جودة املراجعة اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية والتفاعل بني جودة املراجعة ائج الدراسة أن من نت دَ كَ دأََ 
اخلارجية وآليات احلوكمة الداخلية يؤنرون على األدا  املايل للشركة املدرجة يف السوق املايل الفرنسي،كما دأكد من 

بع   واإلشرايف الذي متارس  نتائج الدراسة، كذلك، أن جودة املراجعة اخلارجية تكمل وحتل حمل الدور الرقايب
يوصي نتائج الدراسة ضو  وعلى  ،آليات احلوكمة الداخلية على إدارة الشركة من أجل خلق القيمة وتعايم الثروة

 ا يلي:مبالطالب 

متوسط احلجم األمثل الذي دعا إلي  ضمن حدود  حجم جملس اإلدارةبقى يوصي الطالب أبن ي -
، وهكذا نضمن فعالية اجمللس أعضا  10 أن ال يزيد عنو  8قل عن ، أي أن ال ي"جانسن" و"ليبتون"

وخنف  يف نفس الوقت من تكاليف جملس اإلدارة املتمثلة على وج  التحديد يف أجور ومكافآت 
 أعضا  اجمللس؛

بضرورة أن يشرأس جمالس اإلدارة الكالسيكية أو األحادية يف الشركات الكبية املدرجة  يوصي الطالب -
، وهذا من أجل أعضا  اإلدارة املستقلنيوأن يكون من  ق املالية، شضخص غي املدير العاميف األسوا

جيد ويف هذا الوضع ، أسردانها يف هذه الدراسةقد تنجم عن تراكم املهام واليت حتييد كل السلبيات اليت 
 مجل القياأمن  ،أعضا  اإلدارة املستقلني احلرية اليت ال جيدوهنا يف ظل هيمنة الرئيس املدير العام

اجمللس ضالتها اليت  إستقاللوجتد خاصية  ،الرقايب واإلشرايف على عمل املديرين التنفيذيني همبدور 
 تنشدها تقارير املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات؛
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غي مؤسس مبا  2017 مع هناية السنةيف جمالس اإلدارة  %40 إن املطالبة أبن تكون املرأة ممثلة بنسبة -
دا  وأن السوق جلس اإلدارة ليس ل  أي دأني على األواجد املرأة مبأن تأن نتيجة الدراسة أظهرت 

عنصرا فعاال وفاعال يف خلق القيمة  -كإمرأة–مبجلس اإلدارةاملايل الفرنسي ال يعتب تواجد املرأة 
تشكيلة جملس اإلدارة إىل نفس وتعايم الثروة، وعلية يوصي الطالب أبن خيضع ترشيح املرأة ضمن 

، وهذا عضو يف جملس اإلدارةكالرجل  ترشيح معايي اإلستقالل ومعايي اخلبة الفنية اليت خيضع هلا 
، وقد جند جمالس إدارة مشكلة ابلكامل من النسا  وهذا والدميقراطية بني الرجل واملرأة املساواةمنتهى 

 ؛وقع بفعل خبهتن واستقالهلن إذا كان اإلستقالل منشودا اختيارهنال يضر طاملا أن 
ؤسسة من قبل امل 2009الصادر يف يف اجلزائر يثاق احلكم الراشد العمل مبتفعيل ضرورة بيوصي الطالب  -

خاصة وأن هذا امليثاق  ،، كضخطوة أوىل جادة حنو املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات يف اجلزائراإلقتصادية
حذو الشركات ة يف اجلزائر حتذو الشرك واهذااحلوكمة، عناصر أهم  -ولو بشكل مقتضب -يقدم

ملا العمل بقواعد ومبادئ احلوكمة ا هاليت أخذت على عاتقوغيها من الشركات يف دول العامل الفرنسية 
 هلذا التطبيق من أنر ابلغ على األدا ، البقا  واملنافسة؛ 

يوصي الطالب بضرورة إنشا  معهد يتوىل تدريب أعضا  جملس إدارة شركات األموال واملديرين يف جمال  -
نشر نقافة املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات يف جمتمع  يفاهذا يساهم املعهد حوكمة الشركات و 

 أو أن تتوىل اجلامعات ومعاهد اإلدارة املوجودة هذه املهمة؛     اجلزائري  األعمال
كل الصعاب والعراقيل   بتذليل بورصة اجلزائر اهليئة املشرفة على تسيي املشرع اجلزائري و يوصي الطالب  -

تفعيل هذا مث السوق املايل اجلزائري يف الشركات اجلزائرية ج ا ول دون إدر القانونية والتنايمية اليت حت
 ذات املوارد املالية ااحمدودة؛ البنوك حبيث يصبح املمول الرئيسي للشركة يف اجلزائر بدال من األخي

الشركات املدرجة لديها بضرورة نشر أبن تلزم يوصي الطالب اهليئة املشرفة على تسيي بورصة اجلزائر  -
، وهذا مبادئ وقواعد احلوكمة اليت متارسها وأن يكون ذلك واضحا ضمن فقرات تقريرها املايل السنوي

يف جذب اإلستثمارات وتدفق رؤوس األموال ارة الشركة ويساهم من شأن  أن يعزز نقة املستثمر يف إد
 زايدة الرحبيةوابلتايل تكلفة التمويل من ف  خيو على الشركة األمر الذي حيسن من كفا ة أدا  الشركة 

 املستثمر يف األخي؛   اليت تعام العائد الذي جيني
العاملية ملا هلذا شركات املراجعة الكبية يوصي الطالب بفتح سوق املراجعة اخلارجية يف اجلزائر أمام  -

كفا ة شركات ومكاتب املراجعة القانونية يف زايدة  أنر إجيايب على جودة املراجعة القانونية و  اإلنفتاح من
السوق املتمثلة يف  اقتصادإىل آليات العاملة يف اجلزائر خيضع التعاقد مع مكاتب املراجعة  وأن ،اجلزائر

إلزام ليست جمر ا نصحح املفهوم السائد يف اجلزائر على أن املراجعة القانونية ، واهذالعرض والطلب
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هي آلية حوكمية خارجية تساهم بدورها يف التقليل من تكاليف الوكالة وحتسن من بل  قانوين مكلف
 أدا  الشركات يف مقابل أتعاب املراجعة.

 
 

 املوضوع يف البحث آفاق .5

دا  املايل للشركات املدرجة يف أسواق على األجانبا من أنر حوكمة الشركات هذه األطروحة تناولت 
 ،وجمموعة من آليات احلوكمة الداخلية على األدا  املايل ، حبيث أبرزان أنر التفاعل بني جودة املراجعةوراق املاليةاأل

وأنر التفاعل آليات  ة على األدا ومن مث يبقى جمال البحث مفتوحا لدراسة أنر التفاعل بني آليات احلوكمة الداخلي
توسيع أنر التفاعل ليشمل جمموعة من آليات احلوكمة اخلارجية والداخلية على  احلوكمة اخلارجية على األدا  أو

              مستقبال.  األدا  كما ميكن أن تكون البيئة اجلزائرية حمل هذا النوع من الدراسات

 البحث دعم يف قليل بشي  ولو وسامهنا املوضوع هذا معاجلة يف قناف  و  قد نكون أن أنمل األخي ويف
بينت أنر املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات على األدا  ابللغة العربية دراسة ب قتصاديةاإل واملكتبة اجلزائر يف العلمي

أصحاب املصاحل يف  خدمةاملايل للشركة املدرجة يف السوق املايل ودور هذه املمارسة يف ترشيد قرارات اإلدارة حنو 
 أنيف اجلزائر إىل أرابب العمل  انتباهلفت يف  قناف  و  قدكما أنمل أن نكون   ،الشركة وعلى رأسهم محلة األسهم

تطبيق قواعد اليت خيلفها استيعاب الفائدة قدرهتم على ألجانب مرهون مبدى نارائهم استهم لف، منوهم ومناازدهارهم
دأخذ  لتتحول إىل ممارسات عملية ومن مث جتسيد هذه الفائدة النارية على أرض الواقع ومبادئ حوكمة الشركات

         اإلجتماعية، اإلقتصادية والسياسية. ابإلعتبار البيئة اجلزائرية
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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/grands-domaines/quelle-est-difference-entre-retraite-par-repartition-retraite-par-capitalisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/grands-domaines/quelle-est-difference-entre-retraite-par-repartition-retraite-par-capitalisation.html
http://www.paris-europlace.net/files/rapport_vienot1_fr.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/vienot2_fr.pdf
http://www.aaahq.org/audit/midyear/02mideyear/paper/yeoh&jubb.htm,%20consult%c3%a9:%20le%2014/05/2015.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2014إىل  2010من  40(: قائمة قيم )شركات( كاك 1امللحق رقم ) .1
 .2014إىل  2010(: نسبة توبني )األداء املايل( يف شركات العينة من 2امللحق رقم ) .2
 .2014إىل  2010(: توزيع رأس املال يف شركات العينة من 3رقم ) امللحق .3
 .2014إىل  2010(: املراجعون القانونيون لشركات العينة من 4امللحق رقم ) .4
 .2014إىل  2010(: أتعاب املراجعة )جودة املراجعة( يف شركات العينة من 5امللحق رقم ) .5
 .2014إىل  2010من  خصائص جمالس إدارة شركات العينة(: 6امللحق رقم ) .6
 .2014إىل  2010(: خصائص جلنان املراجعة بشركات العينة من 7امللحق رقم ) .7
 .2014إىل  2010حجم )جمموع أصول( شركات العينة من (: 8امللحق رقم ) .8
 .2014إىل  2010(: نسبة اإلستدانة لدى شركات العينة من 9امللحق رقم ) .9

 .SPSS 20(: نتائج حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد ابستخدام برانمج 10امللحق رقم ) .10
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 .2014إىل  2010من  40: قائمة قيم )شركات( كاك (1امللحق رقم )
 (Liste des 40 valeurs du CAC40 au 31/12/2010) 31/12/2010يف  40قائمة قيم مؤشر كاك  (Liste des 40 valeurs du CAC40 au 31/12/2011) 31/12/2011يف  40قائمة قيم مؤشر كاك 

Valeur  )القيمة( إسم الشركة Code Sicovam Code ISIN رقم Valeur  )إسم الشركة )القيمة Code Sicovam Code  ISIN رقم 
 ACCOR 12040 FR0000120404 1  ACCOR 12040 FR0000120404 1 

 AIR LIQUIDE 12007 FR0000120073 2  AIR LIQUIDE 12007 FR0000120073 2 

 ALCATEL 13000 FR0000130007 3  ALCATEL 13000 FR0000130007 3 

 Alstom                             1022047 FR0010220475 4  Alstom 1022047 FR0010220475 4 

x ArcelorMittal                                                                              32313400 LU0323134006 5 x ArcelorMittal      32313400 LU0323134006 5 

x Axa                                                                                            12062 FR0000120628 6 x Axa    12062 FR0000120628 6 

x BNP                                                                                          13110 FR0000131104 7 x BNP    13110 FR0000131104 7 

 BOUYGUES 12050 FR0000120503 8  BOUYGUES 12050 FR0000120503 8 

 Cap Gémini 12533 FR0000125338 9  Cap Gémini 12533 FR0000125338 9 

 CARREFOUR 12017 FR0000120172 10  CARREFOUR 12017 FR0000120172 10 

x CREDIT AGRICOLE                                                                   4507 FR0000045072 11 x CREDIT AGRICOLE 4507 FR0000045072 11 

 DANONE 12064 FR0000120644 12  DANONE 12064 FR0000120644 12 

x EADS                                                                                          5730 NL0000235190 13 x EADS    5730 NL0000235190 13 

 EDF 1024251 FR0010242511 14  EDF 1024251 FR0010242511 14 

 ENGIE (ex-GDF Suez) 1020848 FR0010208488 15  ENGIE (ex-GDF Suez) 1020848 FR0010208488 15 

 Essilor International 12166 FR0000121667 16  Essilor International 12166 FR0000121667 16 

 Kering (ex: Pinault-Printemps-Redoute) 12148 FR0000121485 17  Kering (ex: Pinault-Printemps-Redoute) 12148 FR0000121485 17 

 L'Oréal 12032 FR0000120321 18  L'Oréal 12032 FR0000120321 18 

 Lafarge 12053 FR0000120537 19  Lafarge 12053 FR0000120537 19 

 Legrand 1030781 FR0010307819 20  LVMH MOET HENESSY 12101 FR0000121014 20 

 LVMH MOET HENESSY 12101 FR0000121014 21  Michelin B 12126 FR0000121261 21 

 Michelin B 12126 FR0000121261 22 x Natixis    12068 FR0000120685 22 

 Orange (ex: France Télécom) 13330 FR0000133308 23  Orange (ex: France Télécom) 13330 FR0000133308 23 

 Pernod Ricard 12069 FR0000120693 24  Pernod Ricard 12069 FR0000120693 24 

 Peugeot S.A. 12150 FR0000121501 25  Peugeot S.A. 12150 FR0000121501 25 

 Publicis Groupe SA 13057 FR0000130577 26  Publicis Groupe SA 13057 FR0000130577 26 

 Renault 13190 FR0000131906 27  Renault 13190 FR0000131906 27 

 Safran 7327 FR0000073272 28  SAINT-GOBAIN 12500 FR0000125007 28 

 SAINT-GOBAIN 12500 FR0000125007 29  Sanofi Synthélabo 12057 FR0000120578 29 

 Sanofi Synthélabo 12057 FR0000120578 30  Schneider  12197 FR0000121972 30 

 Schneider (Ex-Spie Batignolles) 12197 FR0000121972 31 x Société Générale 13080 FR0000130809 31 

x Société Générale 13080 FR0000130809 32 x STMicroelectronics  12970 NL0000226223 32 

x STMicroelectronics  12970 NL0000226223 33  Suez Environnement 1061347 FR0010613471 33 

 Technip 13170 FR0000131708 34  Technip 13170 FR0000131708 34 

 Total 12027 FR0000120271 35  Total 12027 FR0000120271 35 

 Unibail-Rodamco 12471 FR0000124711 36  Unibail-Rodamco 12471 FR0000124711 36 

 Vallourec 12035 FR0000120354 37  Vallourec 12035 FR0000120354 37 

 Veolia Environnement 12414 FR0000124141 38  Veolia Environnement 12414 FR0000124141 38 

 Vinci 12548 FR0000125486 39  Vinci 12548 FR0000125486 39 

 Vivendi Universal 12777 FR0000127771 40  Vivendi Universal 12777 FR0000127771 40 
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http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131104
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131104
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120503
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120503
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125338
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125338
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120172
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120172
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000045072
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000045072
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120644
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120644
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010242511
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010242511
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010208488
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010208488
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121667
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121667
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121485
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121485
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120321
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120321
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120537
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120537
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010307819
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121014
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121014
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121261
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121261
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120685
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000133308
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000133308
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120693
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120693
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121501
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121501
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130577
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130577
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131906
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131906
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000073272
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125007
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125007
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120578
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120578
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121972
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121972
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130809
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130809
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000226223
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000226223
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010613471
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131708
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131708
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120271
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120271
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124711
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124711
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120354
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120354
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124141
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124141
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125486
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125486
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000127771
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000127771
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 (Liste des 40 valeurs du CAC40 au 31/12/2012) 31/12/2012يف  40قائمة قيم مؤشر كاك  (Liste des 40 valeurs du CAC40 au 31/12/2013) 31/12/2013يف  40قائمة قيم مؤشر كاك 
Valeur  )القيمة( إسم الشركة Code Sicovam Code ISIN رقم Valeur  )إسم الشركة )القيمة Code Sicovam Code  ISIN رقم 

 ACCOR 12040 FR0000120404 1  ACCOR 12040 FR0000120404 1 

 AIR LIQUIDE 12007 FR0000120073 2  AIR LIQUIDE 12007 FR0000120073 2 

 ALCATEL 13000 FR0000130007 3  Alstom 1022047 FR0010220475 3 

 Alstom 1022047 FR0010220475 4 x ArcelorMittal 32313400 LU0323134006 4 

x ArcelorMittal 32313400 LU0323134006 5 x Axa 12062 FR0000120628 5 

x Axa 12062 FR0000120628 6 x BNP 13110 FR0000131104 6 

x BNP 13110 FR0000131104 7  BOUYGUES 12050 FR0000120503 7 

 BOUYGUES 12050 FR0000120503 8  Cap Gémini 12533 FR0000125338 8 

 Cap Gémini 12533 FR0000125338 9  CARREFOUR 12017 FR0000120172 9 

 CARREFOUR 12017 FR0000120172 10  CREDIT AGRICOLE 4507 FR0000045072 10 

x CREDIT AGRICOLE 4507 FR0000045072 11  DANONE 12064 FR0000120644 11 

 DANONE 12064 FR0000120644 12 x EADS 5730 NL0000235190 12 

x EADS 5730 NL0000235190 13  EDF 1024251 FR0010242511 13 

 EDF 1024251 FR0010242511 14  ENGIE (ex-GDF Suez) 1020848 FR0010208488 14 

 ENGIE (ex-GDF Suez) 1020848 FR0010208488 15  Essilor International 12166 FR0000121667 15 

 Essilor International 12166 FR0000121667 16 x Gemalto 40065 NL0000400653 16 

x Gemalto 40065 NL0000400653 17  Kering (ex: Pinault-Printemps-Redoute) 12148 FR0000121485 17 

 Kering (ex: Pinault-Printemps-Redoute) 12148 FR0000121485 18  L'Oréal 12032 FR0000120321 18 

 L'Oréal 12032 FR0000120321 19  Lafarge 12053 FR0000120537 19 

 Lafarge 12053 FR0000120537 20  Legrand 1030781 FR0010307819 20 

 Legrand 1030781 FR0010307819 21  LVMH MOET HENESSY 12101 FR0000121014 21 

 LVMH MOET HENESSY 12101 FR0000121014 22  Michelin B 12126 FR0000121261 22 

 Michelin B 12126 FR0000121261 23  Orange (ex: France Télécom) 13330 FR0000133308 23 

 Orange (ex: France Télécom) 13330 FR0000133308 24  Pernod Ricard 12069 FR0000120693 24 

 Pernod Ricard 12069 FR0000120693 25  Publicis Groupe SA 13057 FR0000130577 25 

 Publicis Groupe SA 13057 FR0000130577 26  Renault 13190 FR0000131906 26 

 Renault 13190 FR0000131906 27  Safran 7327 FR0000073272 27 

 Safran 7327 FR0000073272 28  SAINT-GOBAIN 12500 FR0000125007 28 

 SAINT-GOBAIN 12500 FR0000125007 29  Sanofi Synthélabo 12057 FR0000120578 29 

 Sanofi Synthélabo 12057 FR0000120578 30  Schneider (Ex-Spie Batignolles) 12197 FR0000121972 30 

 Schneider (Ex-Spie Batignolles) 12197 FR0000121972 31 x Société Générale 13080 FR0000130809 31 

x Société Générale 13080 FR0000130809 32 x Solvay 5809 BE0003470755 32 

x Solvay 5809 BE0003470755 33 x STMicroelectronics  12970 NL0000226223 33 

 Technip 13170 FR0000131708 34  Technip 13170 FR0000131708 34 

 Total 12027 FR0000120271 35  Total 12027 FR0000120271 35 

 Unibail-Rodamco 12471 FR0000124711 36  Unibail-Rodamco 12471 FR0000124711 36 

 Vallourec 12035 FR0000120354 37  Vallourec 12035 FR0000120354 37 

 Veolia Environnement 12414 FR0000124141 38  Veolia Environnement 12414 FR0000124141 38 

 Vinci 12548 FR0000125486 39  Vinci 12548 FR0000125486 39 

 Vivendi Universal 12777 FR0000127771 40  Vivendi Universal 12777 FR0000127771 40 
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http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131104
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131104
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120503
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http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125338
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125338
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120172
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120172
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000045072
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000045072
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120644
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120644
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
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http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000400653
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http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120321
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120321
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120537
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120537
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010307819
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010307819
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121014
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121014
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121261
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121261
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000133308
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000133308
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120693
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120693
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130577
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130577
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131906
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131906
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http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125007
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125007
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120578
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120578
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121972
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121972
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130809
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130809
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=BE0003470755
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=BE0003470755
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000226223
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131708
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131708
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120271
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120271
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124711
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124711
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120354
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120354
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124141
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124141
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125486
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125486
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000127771
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(xالشركات غري املعنية ابلدراسة :)  

 

 

 (Liste des 40 valeurs du CAC40 au 31/12/2014) 31/12/2014يف  40قائمة قيم مؤشر كاك 
Valeur  )إسم الشركة )القيمة Code Sicovam Code ISIN رقم 

 ACCOR 12040 FR0000120404 1 

 AIR LIQUIDE 12007 FR0000120073 2 

 ALCATEL 13000 FR0000130007 3 

 Alstom 1022047 FR0010220475 4 

x ArcelorMittal 32313400 LU0323134006 5 

x Axa 12062 FR0000120628 6 

x BNP 13110 FR0000131104 7 

 BOUYGUES 12050 FR0000120503 8 

 Cap Gémini 12533 FR0000125338 9 

 CARREFOUR 12017 FR0000120172 10 

x CREDIT AGRICOLE 4507 FR0000045072 11 

 DANONE 12064 FR0000120644 12 
x EADS 5730 NL0000235190 13 

 EDF 1024251 FR0010242511 14 

 ENGIE (ex-GDF Suez) 1020848 FR0010208488 15 

 Essilor International 12166 FR0000121667 16 

x Gemalto 40065 NL0000400653 17 

 Kering (ex: Pinault-Printemps-Redoute) 12148 FR0000121485 18 

 L'Oréal 12032 FR0000120321 19 

 Lafarge 12053 FR0000120537 20 

 Legrand 1030781 FR0010307819 21 

 LVMH MOET HENESSY 12101 FR0000121014 22 

 Michelin B 12126 FR0000121261 23 

 Orange (ex: France Télécom) 13330 FR0000133308 24 

 Pernod Ricard 12069 FR0000120693 25 

 Publicis Groupe SA 13057 FR0000130577 26 

 Renault 13190 FR0000131906 27 

 Safran 7327 FR0000073272 28 

 SAINT-GOBAIN 12500 FR0000125007 29 

 Sanofi Synthélabo 12057 FR0000120578 30 

 Schneider (Ex-Spie Batignolles) 12197 FR0000121972 31 
x Société Générale 13080 FR0000130809 32 

x Solvay 5809 BE0003470755 33 

 Technip 13170 FR0000131708 34 

 Total 12027 FR0000120271 35 

 Unibail-Rodamco 12471 FR0000124711 36 

 Valeo 13033 FR0000130338 37 

 Veolia Environnement 12414 FR0000124141 38 

 Vinci 12548 FR0000125486 39 

 Vivendi Universal 12777 FR0000127771 40 

http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120404
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120073
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130007
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010220475
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=LU0323134006
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120628
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131104
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120503
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125338
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120172
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000045072
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120644
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000235190
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010242511
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010208488
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121667
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=NL0000400653
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121485
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120321
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120537
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0010307819
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121014
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121261
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000133308
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120693
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130577
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131906
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000073272
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125007
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120578
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000121972
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130809
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=BE0003470755
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000131708
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000120271
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124711
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000130338
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000124141
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000125486
http://www.bnains.org/archives/action.php?codeISIN=FR0000127771
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 2014إىل  2010: نسبة توبني )األداء املايل( يف شركات العينة من (2امللحق رقم )

2010 2011 

 Q.Tobin إلأصول مجموع مجموع إدليون إلقمية إلسوقية Q.Tobin مجموع إلأصول مجموع إدليون إلقمية إلسوقية إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 7 549 970 562 4 729 000 000 8 678 000 000 1,4150 4 451 855 827 4 232 000 000 8 000 000 000 1,0855 
2 Air Liquide 26 886 759 602 13 425 100 000 22 537 600 000 1,7886 27 129 679 030 14 127 700 000 24 123 400 000 1,7103 
3 Alcatel-Lucent 5 054 080 495 22 176 000 000 24 870 000 000 1,0949 2 813 713 827 19 605 000 000 24 196 000 000 0,9265 
4 Alstom 12 286 117 556 25 481 000 000 29 633 000 000 1,2745 8 618 055 477 26 613 000 000 31 047 000 000 1,1348 
5 Bouygues 11 802 724 992 24 979 000 000 35 586 000 000 1,0336 7 667 062 074 25 244 000 000 34 922 000 000 0,9424 
6 Capgemini 5 383 423 711 5 661 000 000 9 968 000 000 1,1080 3 974 013 475 6 757 000 000 11 023 000 000 0,9735 
7 Carrefour 20 957 515 600 43 087 000 000 53 650 000 000 1,1937 11 966 503 640 40 304 000 000 47 931 000 000 1,0905 
8 Danone 30 642 167 579 16 236 000 000 28 020 000 000 1,6730 30 586 993 039 16 228 000 000 28 426 000 000 1,6469 
9 EDF 56 750 962 190 203 656 000 000 240 559 000 000 1,0825 34 758 693 246 196 800 000 000 231 707 000 000 0,9994 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 60 420 441 075 113 803 000 000 184 430 000 000 0,9447 47 575 676 713 133 140 000 000 213 410 000 000 0,8468 
11 Essilor International 10 196 496 101 2 168 860 000 5 213 039 000 2,3720 11 675 789 047 2 700 435 000 6 158 186 000 2,3345 
12 Kering (ex/PPR) 15 092 672 896 13 043 300 000 24 694 500 000 1,1394 14 058 998 412 13 204 300 000 24 953 800 000 1,0926 
13 Lafarge 13 440 411 311 24 270 000 000 42 494 000 000 0,8874 7 801 642 589 22 518 000 000 40 719 000 000 0,7446 
14 Legrand         6 545 216 526 3 706 300 000 6 655 500 000 1,5403 
15 L’Oréal 49 930 463 962 9 178 700 000 24 044 500 000 2,4583 48 660 815 417 9 220 100 000 26 857 600 000 2,1551 
16 LVMH 60 398 058 759 18 960 000 000 37 164 000 000 2,1353 55 555 029 266 23 557 000 000 47 069 000 000 1,6808 
17 Michelin 9 483 841 277 11 452 000 000 19 579 000 000 1,0693 8 223 263 215 12 787 000 000 20 888 000 000 1,0059 
18 Orange 41 322 194 254 62 727 000 000 94 276 000 000 1,1037 32 138 926 352 66 491 000 000 96 083 000 000 1,0265 
19 Pernod Ricard 17 993 140 950 16 225 000 000 25 699 000 000 1,3315 22 355 071 577 17 403 000 000 28 375 000 000 1,4012 
20 PSA Peugeot Citroën 6 649 338 482 54 188 000 000 68 491 000 000 0,8883 2 834 337 556 54 497 000 000 68 991 000 000 0,8310 
21 Publicis Groupe 7 474 164 399 11 559 000 000 14 941 000 000 1,2739 6 872 908 155 12 519 000 000 16 450 000 000 1,1788 
22 Renault 12 863 919 354 47 350 000 000 70 107 000 000 0,8589 7 925 357 211 48 367 000 000 72 934 000 000 0,7718 
23 Safran         9 677 171 520 15 580 000 000 20 702 000 000 1,2200 
24 Saint Gobain 20 437 202 979 25 765 000 000 43 997 000 000 1,0501 15 887 497 843 28 016 000 000 46 234 000 000 0,9496 
25 Sanofi 62 731 244 012 31 976 000 000 85 264 000 000 1,1108 76 097 142 524 44 295 000 000 100 668 000 000 1,1959 
26 Schneider Electric 30 459 418 192 16 062 000 000 31 051 000 000 1,4982 22 331 002 216 19 783 000 000 35 828 000 000 1,1754 
27 Suez 7 565 850 477 19 303 600 000 25 930 400 000 1,0362         
28 Technip 7 618 230 223 7 019 900 000 10 222 000 000 1,4320 8 059 930 986 8 097 200 000 11 770 500 000 1,3727 
29 Total 93 163 262 914 82 447 000 000 143 718 000 000 1,2219 93 368 808 864 95 408 000 000 163 705 000 000 1,1532 
30 Unibail-Rodamco 13 578 396 752 12 606 500 000 24 977 100 000 1,0484 12 751 976 882 13 347 800 000 26 403 300 000 0,9885 
31 Vallourec 9 270 404 845 2 725 000 000 7 548 572 000 1,5891 6 091 149 955 3 984 501 000 9 194 809 000 1,0958 
32 Veolia Environnement 10 914 338 405 39 012 300 000 49 816 700 000 1,0022 4 401 460 571 32 527 000 000 41 067 300 000 0,8992 
33 Vinci 22 480 599 784 43 388 500 000 56 413 200 000 1,1676 19 083 740 447 46 959 900 000 60 575 200 000 1,0903 
34 Vivendi 25 266 423 745 30 820 000 000 58 993 000 000 0,9507 20 706 312 964 33 649 000 000 55 719 000 000 0,9755 
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2012 2013 

 Q.Tobin مجموع إلأصول مجموع إدليون إلقمية إلسوقية Q.Tobin مجموع إلأصول مجموع إدليون إلقمية إلسوقية إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 6 068 321 852 4 571 000 000 7 560 000 000 1,4073 7 822 221 399 4 251 000 000 7 003 000 000 1,7240 
2 Air Liquide 29 682 324 163 14 567 000 000 25 011 300 000 1,7692 32 159 096 293 14 206 500 000 25 094 600 000 1,8476 
3 Alcatel-Lucent 2 326 563 826 18 671 000 000 21 354 000 000 0,9833 9 155 886 682 18 233 000 000 21 896 000 000 1,2509 
4 Alstom 9 784 020 501 26 540 000 000 31 627 000 000 1,1485 6 118 476 534 25 144 000 000 30 253 000 000 1,0334 
5 Bouygues 7 262 805 178 26 676 000 000 36 754 000 000 0,9234 8 754 246 190 25 531 000 000 34 215 000 000 1,0021 
6 Capgemini 5 378 055 685 6 138 000 000 10 656 000 000 1,0807 7 569 245 459 5 685 000 000 10 176 000 000 1,3025 
7 Carrefour 13 723 303 536 29 856 000 000 38 217 000 000 1,1403 20 857 984 572 26 739 000 000 35 336 000 000 1,3470 
8 Danone 31 950 358 674 17 283 000 000 29 537 000 000 1,6668 32 647 495 636 20 199 000 000 30 928 000 000 1,7087 
9 EDF 25 847 155 935 218 973 000 000 250 084 000 000 0,9790 47 783 617 543 211 714 000 000 250 919 000 000 1,0342 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 37 591 799 307 134 145 000 000 205 448 000 000 0,8359 41 259 291 922 102 273 000 000 155 932 000 000 0,9205 
11 Essilor International 16 323 321 521 2 986 483 000 6 907 223 000 2,7956 16 591 977 205 2 317 000 000 7 577 000 000 2,4956 
12 Kering (ex/PPR) 17 769 843 312 13 137 800 000 25 256 500 000 1,2238 19 401 053 166 11 614 800 000 22 810 800 000 1,3597 
13 Lafarge 13 854 332 861 21 714 000 000 39 464 000 000 0,9013 15 652 793 175 18 727 000 000 35 233 000 000 0,9758 
14 Legrand 8 428 271 015 3 540 900 000 6 731 500 000 1,7781 10 639 556 111 3 527 900 000 6 776 600 000 2,0906 
15 L’Oréal 63 864 255 752 8 313 400 000 29 234 100 000 2,4690 77 373 670 970 8 241 900 000 30 878 900 000 2,7726 
16 LVMH 70 533 072 841 24 342 000 000 49 850 000 000 1,9032 67 333 439 449 28 269 000 000 56 176 000 000 1,7018 
17 Michelin 13 069 235 084 13 081 000 000 21 582 000 000 1,2117 14 352 249 922 11 426 000 000 20 682 000 000 1,2464 
18 Orange 22 091 704 094 63 596 000 000 89 980 000 000 0,9523 23 839 968 447 59 499 000 000 85 833 000 000 0,9709 
19 Pernod Ricard 22 611 265 422 16 358 000 000 27 537 000 000 1,4152 23 277 473 618 15 838 000 000 27 616 000 000 1,4164 
20 Publicis Groupe 9 502 895 214 11 945 000 000 16 604 000 000 1,2917 14 367 714 871 11 977 000 000 17 110 000 000 1,5397 
21 Renault 12 031 461 125 50 850 000 000 75 414 000 000 0,8338 17 284 967 500 51 778 000 000 74 992 000 000 0,9209 
22 Safran 13 593 079 323 16 968 000 000 22 965 000 000 1,3308 21 064 164 338 16 885 000 000 23 698 000 000 1,6014 
23 Saint Gobain 17 112 868 185 29 704 000 000 47 534 000 000 0,9849 22 193 192 180 27 728 000 000 45 615 000 000 1,0944 
24 Sanofi 94 687 623 843 42 913 000 000 100 399 000 000 1,3705 102 131 626 343 39 022 000 000 96 055 000 000 1,4695 
25 Schneider Electric 30 453 514 878 19 323 000 000 36 150 000 000 1,3769 35 628 141 194 19 756 000 000 37 349 000 000 1,4829 
26 Technip 9 816 438 149 7 662 300 000 11 624 400 000 1,5036 7 941 702 684 8 563 100 000 12 737 200 000 1,2958 
27 Total 92 295 052 025 101 741 000 000 176 473 000 000 1,0995 105 878 008 465 102 138 000 000 179 867 000 000 1,1565 
28 Unibail-Rodamco 17 300 000 000 14 976 500 000 29 462 100 000 1,0955 18 100 000 000 16 460 800 000 32 344 500 000 1,0685 
29 Vallourec 4 934 131 598 4 097 208 000 9 241 105 000 0,9773 5 075 120 160 4 314 244 000 9 300 187 000 1,0096 
30 Veolia Environnement 4 782 315 537 29 978 500 000 38 476 100 000 0,9034 6 509 665 897 26 548 000 000 36 207 500 000 0,9130 
31 Vinci 20 761 410 778 47 777 000 000 61 545 000 000 1,1136 28 713 027 224 48 816 000 000 63 076 000 000 1,2291 
32 Vivendi 22 319 226 013 38 242 000 000 59 533 000 000 1,0173 24 574 206 457 30 150 000 000 49 180 000 000 1,1127 
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2014 

 Q.Tobin مجموع إلأصول مجموع إدليون إلقمية إلسوقية إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 8 656 771 139 4 888 000 000 8 755 000 000 1,5471 
2 Air Liquide 35 470 176 017 14 898 000 000 26 724 900 000 1,8847 
3 Alcatel-Lucent 8 376 683 842 18 766 000 000 21 460 000 000 1,2648 
4 Alstom 8 900 338 439 29 009 000 000 33 233 000 000 1,1407 
5 Bouygues 10 075 872 011 25 413 000 000 34 868 000 000 1,0178 
6 Capgemini 9 650 348 062 6 376 000 000 11 459 000 000 1,3986 
7 Carrefour 18 593 321 898 29 288 000 000 39 516 000 000 1,2117 
8 Danone 35 349 331 136 20 002 000 000 31 747 000 000 1,7435 
9 EDF 42 454 693 282 227 379 000 000 267 989 000 000 1,0069 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 47 317 587 764 109 346 000 000 165 305 000 000 0,9477 
11 Essilor International 20 008 919 495 6 748 000 000 10 789 000 000 2,4800 
12 Kering (ex/PPR) 20 139 505 155 11 991 600 000 23 253 900 000 1,3818 
13 Lafarge 16 700 000 000 17 515 000 000 34 804 000 000 0,9831 
14 Legrand 11 599 874 133 3 580 300 000 7 136 200 000 2,1272 
15 L’Oréal 78 179 393 188 11 877 900 000 32 063 000 000 2,8088 
16 LVMH 67 144 874 044 30 359 000 000 53 362 000 000 1,8272 
17 Michelin 13 979 611 074 12 900 000 000 22 423 000 000 1,1988 
18 Orange 37 481 728 169 56 703 000 000 88 404 000 000 1,0654 
19 Pernod Ricard 27 497 676 931 17 110 000 000 30 398 000 000 1,4675 
20 Publicis Groupe 13 192 598 031 14 511 000 000 20 626 000 000 1,3431 
21 Renault 17 900 069 851 56 653 000 000 81 551 000 000 0,9142 
22 Safran 21 372 766 231 19 655 000 000 26 133 000 000 1,5700 
23 Saint Gobain 19 795 580 790 26 386 000 000 44 804 000 000 1,0307 
24 Sanofi 99 823 340 889 41 124 000 000 97 392 000 000 1,4472 
25 Schneider Electric 35 438 130 117 21 007 000 000 41 158 000 000 1,3714 
26 Technip 5 631 177 566 9 044 600 000 13 419 800 000 1,0936 
27 Total 101 421 575 163 102 456 000 000 172 780 000 000 1,1800 
28 Unibail-Rodamco 20 900 000 000 18 637 000 000 35 570 200 000 1,1115 
29 Valeo  8 232 319 144 7 230 000 000 10 179 000 000 1,5190 
30 Veolia Environnement 8 299 574 583 25 265 400 000 34 724 500 000 0,9666 
31 Vinci 26 855 388 970 48 162 000 000 63 030 000 000 1,1902 
32 Vivendi 27 525 346 993 12 750 000 000 35 738 000 000 1,1270 
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 2014إىل  2010: توزيع رأس املال يف شركات العينة من (3امللحق رقم )

 2010/12/31توزيع رأأس إملال يف 

 

 2011/12/31توزيع رأأس إملال يف 

 II Autres Etat Total Dil/Con إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

 

 II Autres Etat Total Dil/Con إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 65,61 34,39   100 مشتت 
 

1 Accor 65,29 34,71   100 مشتت 
2 Air Liquide 64 36   100 مشتت 

 

2 Air Liquide 63,00 37   100 مشتت 
3 Alcatel-Lucent 69,49 30,51   100 مشتت 

 

3 Alcatel-Lucent 66,48 33,52   100 مشتت 
4 Alstom 62,2 37,8   100 مشتت 

 

4 Alstom 63,00 37   100 مشتت 
5 Bouygues 80,57 19,43   100 مشتت 

 

5 Bouygues 78,90 21,1   100 مشتت 
6 Capgemini 86,6 13,4   100 مشتت 

 

6 Capgemini 86,60 13,4   100 مشتت 
7 Carrefour 88,72 11,28   100 مشتت 

 

7 Carrefour 88,42 11,58   100 مشتت 
8 Danone 84,4 15,6   100 مشتت 

 

8 Danone 79,40 20,6   100 مشتت 
9 EDF 13,04 2,48 84,48 100 مركز 

 

9 EDF 12,67 2,89 84,44 100 مركز 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 46,5 17,5 36 100 مشتت 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 46,60 17,4 36 100 مشتت 
11 Essilor International 88,4 11,6   100 مشتت 

 

11 Essilor International 88,20 11,8   100 مشتت 
12 Kering (ex/PPR) 51,1 48,9   100 مركز 

 

12 Kering (ex/PPR) 52,30 47,7   100 مركز 
13 Lafarge 90,3 9,7   100 مشتت 

 

13 Lafarge 90,07 9,93   100 مشتت 
14 L’Oréal 31,87 68,13   100 مشتت 

 

14 Legrand 78,10 21,9   100 مشتت 
15 LVMH 45,5 54,5   100 مركز 

 

15 L’Oréal 32,86 67,14   100 مشتت 
16 Michelin 86,8 13,2   100 مشتت 

 

16 LVMH 43,60 56,4   100 مركز 
17 Orange 80,41 6,12 13,47 100 مركز 

 

17 Michelin 87,30 12,7   100 مشتت 
18 Pernod Ricard 74,92 25,08   100 مشتت 

 

18 Orange 79,52 7,03 13,45 100 مركز 
19 PSA Peugeot Citroën 58,76 41,24   100 مركز 

 

19 Pernod Ricard 77,64 22,36   100 مشتت 
20 Publicis Groupe 68,45 31,55   100 مشتت 

 

20 PSA Peugeot Citroën 54,51 45,49   100 مركز 
21 Renault 58,22 26,77 15,01 100 مشتت 

 

21 Publicis Groupe 69,50 30,5   100 مشتت 
22 Saint Gobain 72,5 27,5   100 مشتت 

 

22 Renault 56,46 28,53 15,01 100 مشتت 
23 Sanofi 74,44 25,56   100 مشتت 

 

23 Safran 60,67 9,13 30,2 100 مشتت 
24 Schneider Electric 91,32 8,68   100 مشتت 

 

24 Saint Gobain 72,10 27,9   100 مشتت 
25 Suez 55,58 44,42   100 مشتت 

 

25 Sanofi 79,88 20,12   100 مشتت 
26 Technip 83,9 16,1   100 مشتت 

 

26 Schneider Electric 91,33 8,67   100 مشتت 
27 Total 92 8   100 مشتت 

 

27 Technip 84,20 15,8   100 مشتت 
28 Unibail-Rodamco 89,66 10,34   100 مشتت 

 

28 Total 91,60 8,4   100 مشتت 
29 Vallourec 86,01 13,99   100 مشتت 

 

29 Unibail-Rodamco 89,60 10,4   100 مشتت 
30 Veolia Environnement 79,1 20,9   100 مشتت 

 

30 Vallourec 87,50 12,5   100 مشتت 
31 Vinci 82,1 17,9   100 مشتت 

 

31 Veolia Environnement 76,97 23,03   100 مشتت 
32 Vivendi 94,99 5,01   100 مشتت 

 

32 Vinci 80,80 19,2   100 مشتت 
                33 Vivendi 95,49 4,51   100 مشتت 
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 2012/12/31توزيع رأأس إملال يف 

 

 2013/12/31توزيع رأأس إملال يف 

 II Autres Etat Total Dil/Con إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

 

 II Autres Etat Total Dil/Con إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 71,19 28,81   100 مشتت 
 

1 Accor 66,93 33,1   100 مشتت 
2 Air Liquide 63,00 37   100 مشتت 

 

2 Air Liquide 64,00 36   100 مشتت 
3 Alcatel-Lucent 60,54 39,46   100 مشتت 

 

3 Alcatel-Lucent 65,27 34,73   100 مشتت 
4 Alstom 64,60 35,4   100 مشتت 

 

4 Alstom 59,00 41   100 مشتت 
5 Bouygues 79,50 20,5   100 مشتت 

 

5 Bouygues 79,20 20,8   100 مشتت 
6 Capgemini 88,20 11,8   100 مشتت 

 

6 Capgemini 91,00 9   100 مشتت 
7 Carrefour 88,76 11,24   100 مشتت 

 

7 Carrefour 88,83 11,17   100 مشتت 
8 Danone 81,30 18,7   100 مشتت 

 

8 Danone 78,30 21,7   100 مشتت 
9 EDF 12,19 3,32 84,49 100 مركز 

 

9 EDF 12,55 2,96 84,49 100 مركز 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 45,70 17,6 36,7 100 مشتت 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 45,80 17,49 36,71 100 مشتت 
11 Essilor International 89,60 10,4   100 مشتت 

 

11 Essilor International 87,90 12,1   100 مشتت 
12 Kering (ex/PPR) 53,20 46,8   100 مركز 

 

12 Kering (ex/PPR) 53,20 46,8   100 مركز 
13 Lafarge 89,97 10,03   100 مشتت 

 

13 Lafarge 89,69 10,31   100 مشتت 
14 Legrand 84,48 15,52   100 مشتت 

 

14 Legrand 89,94 10,06   100 مشتت 
15 L’Oréal 33,49 66,51   100 مشتت 

 

15 L’Oréal 33,73 66,27   100 مشتت 
16 LVMH 45,10 54,9   100 مركز 

 

16 LVMH 45,60 54,4   100 مركز 
17 Michelin 88,80 11,2   100 مشتت 

 

17 Michelin 89,30 10,7   100 مشتت 
18 Orange 78,87 7,68 13,45 100 مركز 

 

18 Orange 78,83 7,72 13,45 100 مركز 
19 Pernod Ricard 79,10 20,9   100 مشتت 

 

19 Pernod Ricard 79,97 20,03   100 مشتت 
20 Publicis Groupe 80,72 19,28   100 مشتت 

 

20 Publicis Groupe 81,75 18,25   100 مشتت 
21 Renault 54,87 30,12 15,01 100 مشتت 

 

21 Renault 55,61 29,38 15,01 100 مشتت 
22 Safran 63,04 6,76 30,2 100 مشتت 

 

22 Safran 66,78 10,81 22,41 100 مشتت 
23 Saint Gobain 72,80 27,2   100 مشتت 

 

23 Saint Gobain 76,30 23,7   100 مشتت 
24 Sanofi 79,61 20,39   100 مشتت 

 

24 Sanofi 78,50 21,5   100 مشتت 
25 Schneider Electric 92,90 7,1   100 مشتت 

 

25 Schneider Electric 91,59 8,41   100 مشتت 
26 Technip 83,95 16,05   100 مشتت 

 

26 Technip 83,64 16,36   100 مشتت 
27 Total 91,60 8,4   100 مشتت 

 

27 Total 91,90 8,1   100 مشتت 
28 Unibail-Rodamco 89,84 10,16   100 مشتت 

 

28 Unibail-Rodamco 89,82 10,18   100 مشتت 
29 Vallourec 87,09 12,91   100 مشتت 

 

29 Vallourec 86,95 13,05   100 مشتت 
30 Veolia Environnement 76,75 23,25   100 مشتت 

 

30 Veolia Environnement 81,41 18,59   100 مشتت 
31 Vinci 80,60 19,4   100 مشتت 

 

31 Vinci 83,40 16,6   100 مشتت 
32 Vivendi 94,89 5,11   100 مشتت 

 

32 Vivendi 95,00 5   100 مشتت 
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 2014/12/31توزيع رأأس إملال يف 

 II Autres Etat Total Dil/Con إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 66,67 33,33   100 مشتت 
2 Air Liquide 63,00 37   100 مشتت 
3 Alcatel-Lucent 69,22 30,78   100 مشتت 
4 Alstom 59,30 40,7   100 مشتت 
5 Bouygues 79,10 20,9   100 مشتت 
6 Capgemini 91,40 8,6   100 مشتت 
7 Carrefour 88,24 11,76   100 مشتت 
8 Danone 79,30 20,7   100 مشتت 
9 EDF 12,59 2,92 84,49 100 مركز 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 46,45 20,26 33,29 100 مشتت 
11 Essilor International 89,60 10,4   100 مشتت 
12 Kering (ex/PPR) 53,90 46,1   100 مركز 
13 Lafarge 91,42 8,58   100 مشتت 
14 Legrand 89,81 10,19   100 مشتت 
15 L’Oréal 37,30 62,7   100 مشتت 
16 LVMH 46,90 53,1   100 مركز 
17 Michelin 84,90 15,1   100 مشتت 
18 Orange 79,58 6,98 13,44 100 مركز 
19 Pernod Ricard 79,40 20,6   100 مشتت 
20 Publicis Groupe 82,76 17,24   100 مشتت 
21 Renault 56,80 28,19 15,01 100 مشتت 
22 Safran 66,44 11,57 21,99 100 مشتت 
23 Saint Gobain 80,60 19,4   100 مشتت 
24 Sanofi 78,61 21,39   100 مشتت 
25 Schneider Electric 91,51 8,49   100 مشتت 
26 Technip 81,22 18,78   100 مشتت 
27 Total 91,80 8,2   100 مشتت 
28 Unibail-Rodamco 89,80 10,20   100 مشتت 
29 Valeo  89,60 10,4   100 مشتت 
30 Veolia Environnement 81,80 18,2   100 مشتت 
31 Vinci 84,70 15,3   100 مشتت 
32 Vivendi 95,00 5   100 مشتت 

 

Investisseurs Institutionnels (II)= املستثمرون املؤسسيون 
Autres = مسامهون آخرون 

Participation de l'Etat = مسامهة الدولة 
Dil/Con =  مركز/مشتت  
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 2014إىل  2010القانونيون لشركات العينة من : املراجعون (4امللحق رقم )

 (Les auditeurs légaux des sociétés du CAC 40) 40إملرإجعون إلقانونيون لرشاكت اكك 

 2014 2013 2012 2011 2010 عدد إملرإجعني إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 
1 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

2 Air Liquide 
1 Mazars SA Mazars SA Mazars SA Mazars SA Mazars SA 

2 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

3 Alcatel-Lucent 
1 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

2 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

4 Alstom 
1 PricewaterhouseCoopers Audit  PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Mazars SA Mazars SA Mazars SA Mazars SA Mazars SA 

5 Bouygues 
1 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

2 Mazars Mazars Mazars Mazars Mazars 

6 Capgemini 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

7 Carrefour 

1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

3   Mazars Mazars Mazars Mazars 

8 Danone 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

9 EDF 
1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 

1 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

3 Mazars Mazars Mazars Mazars   

11 Essilor International 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Mazars Mazars Mazars Mazars Mazars 

12 Kering (ex/PPR) 
1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

13 Lafarge 
1 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

14 Legrand 
1   PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2   Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

15 L’Oréal 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 
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 (1اتبع ) -(Les auditeurs légaux des sociétés du CAC 40) 40إملرإجعون إلقانونيون لرشاكت اكك 

 2014 2013 2012 2011 2010 عدد إملرإجعني إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

16 LVMH 
1 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

2 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

17 Michelin 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

18 Orange 
1 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

19 Pernod Ricard 
1 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

2 Mazars Mazars Mazars Mazars Mazars 

20 PSA Peugeot Citroën 
1 PricewaterhouseCoopers Audit  Ernst & Young et Autres       

2 Mazars Mazars       

21 Publicis Groupe 
1 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

2 Mazars Mazars Mazars Mazars Mazars 

22 Renault 
1 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés KPMG Audit 

23 Safran 
1   Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

2   Mazars Mazars Mazars Mazars 

24 Saint Gobain 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

25 Sanofi 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

26 Schneider Electric 
1 Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres Ernst & Young et Autres 

2 Mazars Mazars Mazars Mazars Mazars 

27 Suez 
1 Ernst & Young et Autres         

2 Mazars         

28 Technip 
1 PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit PricewaterhouseCoopers Audit 

2 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

29 Total 
1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

30 Unibail-Rodamco 
1 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

2 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

31 Valeo  
1         Ernst & Young et Autres 

2         Mazars 
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 (2اتبع ) -(Les auditeurs légaux des sociétés du CAC 40) 40إملرإجعون إلقانونيون لرشاكت اكك 

 2014 2013 2012 2011 2010 عدد إملرإجعني إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

32 Vallourec 
1 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés   

2 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit   

33 Veolia Environnement 
1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 

34 Vinci 
1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés Deloitte & Associés 

35 Vivendi 
1 KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit KPMG Audit 

2 Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit Ernst & Young Audit 
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 2014إىل  2010: أتعاب املراجعة )جودة املراجعة( يف شركات العينة من (5امللحق رقم )

2010 2011 2012 
 جودة إملرإجعة أأتعاب إملرإجعة إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق جودة إملرإجعة أأتعاب إملرإجعة إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق جودة إملرإجعة أأتعاب إملرإجعة إلرشكة )إلقمية(إ مس  رمق

1 Accor 10 000 000 16,1181 1 Accor 9 500 000 16,0668 1 Accor 10 300 000 16,1477 
2 Air Liquide 12 506 000 16,3417 2 Air Liquide 13 205 000 16,3961 2 Air Liquide 14 215 000 16,4698 
3 Alcatel-Lucent 18 809 000 16,7498 3 Alcatel-Lucent 20 705 000 16,8459 3 Alcatel-Lucent 16 509 000 16,6194 
4 Alstom 20 600 000 16,8408 4 Alstom 22 000 000 16,9066 4 Alstom 21 000 000 16,8600 
5 Bouygues 19 301 000 16,7757 5 Bouygues 19 644 000 16,7933 5 Bouygues 20 736 000 16,8474 
6 Capgemini 8 608 000 15,9682 6 Capgemini 8 579 000 15,9648 6 Capgemini 9 121 000 16,0261 
7 Carrefour 17 742 000 16,6914 7 Carrefour 15 595 000 16,5625 7 Carrefour 15 840 000 16,5780 
8 Danone 9 900 000 16,1080 8 Danone 9 600 000 16,0773 8 Danone 12 100 000 16,3087 
9 EDF 19 941 000 16,8083 9 EDF 20 638 000 16,8426 9 EDF 26 241 000 17,0828 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 49 200 000 17,7114 10 Engie (ex/GDF SUEZ) 46 600 000 17,6571 10 Engie (ex/GDF SUEZ) 46 800 000 17,6614 
11 Essilor International 5 462 000 15,5133 11 Essilor International 5 828 000 15,5782 11 Essilor International 5 947 000 15,5984 
12 Kering (ex/PPR) 10 594 000 16,1758 12 Kering (ex/PPR) 8 527 000 15,9587 12 Kering (ex/PPR) 12 655 400 16,3536 
13 Lafarge 16 100 000 16,5943 13 Lafarge 18 800 000 16,7494 13 Lafarge 14 400 000 16,4827 
14 L’Oréal 14 800 000 16,5101 14 Legrand 2 766 830 14,8332 14 Legrand 4 509 017 15,3216 
15 LVMH 16 430 000 16,6146 15 L’Oréal 15 200 000 16,5368 15 L’Oréal 17 100 000 16,6546 
16 Michelin 6 385 000 15,6695 16 LVMH 19 658 000 16,7940 16 LVMH 20 545 000 16,8381 
17 Orange 32 800 000 17,3059 17 Michelin 6 797 000 15,7320 17 Michelin 7 414 000 15,8189 
18 Pernod Ricard 8 021 000 15,8976 18 Orange 31 800 000 17,2750 18 Orange 32 700 000 17,3029 
19 PSA Peugeot Citroën 15 600 000 16,5628 19 Pernod Ricard 8 236 000 15,9240 19 Pernod Ricard 8 287 000 15,9302 
20 Publicis Groupe 9 500 000 16,0668 20 PSA Peugeot Citroën 15 800 000 16,5755 20 Publicis Groupe 11 400 000 16,2491 
21 Renault 12 071 000 16,3063 21 Publicis Groupe 10 700 000 16,1858 21 Renault 13 284 000 16,4021 
22 Saint Gobain 22 900 000 16,9466 22 Renault 12 543 000 16,3447 22 Safran 8 190 000 15,9184 
23 Sanofi 28 400 000 17,1619 23 Safran 8 290 000 15,9306 23 Saint Gobain 23 200 000 16,9597 
24 Schneider Electric 16 381 000 16,6116 24 Saint Gobain 23 200 000 16,9597 24 Sanofi 32 900 000 17,3090 
25 Suez 12 702 000 16,3573 25 Sanofi 34 300 000 17,3507 25 Schneider Electric 19 161 000 16,7684 
26 Technip 6 393 000 15,6707 26 Schneider Electric 18 485 000 16,7325 26 Technip 7 195 000 15,7889 
27 Total 37 800 000 17,4478 27 Technip 6 656 000 15,7110 27 Total 42 200 000 17,5579 
28 Unibail-Rodamco 3 500 000 15,0683 28 Total 38 800 000 17,4739 28 Unibail-Rodamco 3 400 000 15,0393 
29 Vallourec 2 722 000 14,8169 29 Unibail-Rodamco 2 700 000 14,8088 29 Vallourec 2 730 000 14,8198 
30 Veolia Environnement 34 700 000 17,3623 30 Vallourec 2 801 000 14,8455 30 Veolia Environnement 28 300 000 17,1584 
31 Vinci 19 400 000 16,7808 31 Veolia Environnement 28 400 000 17,1619 31 Vinci 18 100 000 16,7114 
32 Vivendi 14 200 000 16,4688 32 Vinci 19 700 000 16,7961 32 Vivendi 17 200 000 16,6604 
        33 Vivendi 12 900 000 16,3727 
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2013 2014 
 جودة إملرإجعة أأتعاب إملرإجعة إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق جودة إملرإجعة أأتعاب إملرإجعة إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 8 600 000 15,9673 1 Accor 10 600 000 16,1764 
2 Air Liquide 13 509 000 16,4189 2 Air Liquide 13 733 000 16,4353 
3 Alcatel-Lucent 21 414 000 16,8796 3 Alcatel-Lucent 17 896 000 16,7001 
4 Alstom 21 500 000 16,8836 4 Alstom 20 700 000 16,8456 
5 Bouygues 19 319 000 16,7766 5 Bouygues 19 018 000 16,7609 
6 Capgemini 8 814 000 15,9919 6 Capgemini 8 214 000 15,9214 
7 Carrefour 15 200 000 16,5368 7 Carrefour 16 261 000 16,6043 
8 Danone 12 300 000 16,3251 8 Danone 16 700 000 16,6309 
9 EDF 25 746 000 17,0638 9 EDF 26 749 000 17,1020 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 34 300 000 17,3507 10 Engie (ex/GDF SUEZ) 29 500 000 17,1999 
11 Essilor International 7 283 000 15,8011 11 Essilor International 8 414 000 15,9454 
12 Kering (ex/PPR) 9 431 000 16,0595 12 Kering (ex/PPR) 9 064 700 16,0199 
13 Lafarge 13 500 000 16,4182 13 Lafarge 16 200 000 16,6005 
14 Legrand 5 364 344 15,4953 14 Legrand 5 249 929 15,4737 
15 L’Oréal 16 500 000 16,6189 15 L’Oréal 20 700 000 16,8456 
16 LVMH 23 571 000 16,9755 16 LVMH 21 537 000 16,8853 
17 Michelin 7 091 000 15,7743 17 Michelin 8 172 000 15,9162 
18 Orange 29 100 000 17,1862 18 Orange 27 800 000 17,1405 
19 Pernod Ricard 8 300 000 15,9318 19 Pernod Ricard 8 157 000 15,9144 
20 Publicis Groupe 12 100 000 16,3087 20 Publicis Groupe 12 300 000 16,3251 
21 Renault 14 575 000 16,4948 21 Renault 13 530 000 16,4204 
22 Safran 8 720 000 15,9811 22 Safran 8 980 000 16,0105 
23 Saint Gobain 22 300 000 16,9201 23 Saint Gobain 21 600 000 16,8882 
24 Sanofi 32 400 000 17,2937 24 Sanofi 34 700 000 17,3623 
25 Schneider Electric 19 806 000 16,8015 25 Schneider Electric 26 112 000 17,0779 
26 Technip 8 731 000 15,9824 26 Technip 8 869 000 15,9981 
27 Total 44 500 000 17,6110 27 Total 44 700 000 17,6155 
28 Unibail-Rodamco 3 100 000 14,9469 28 Unibail-Rodamco 3 400 000 15,0393 
29 Vallourec 2 845 000 14,8611 29 Valeo  7 300 000 15,8034 
30 Veolia Environnement 25 200 000 17,0424 30 Veolia Environnement 27 300 000 17,1224 
31 Vinci 18 900 000 16,7547 31 Vinci 17 800 000 16,6947 
32 Vivendi 14 000 000 16,4546 32 Vivendi 13 000 000 16,3805 

 

LN)أتعاب املراجعة(جودة املراجعة = 
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 2014إىل  2010خصائص جمالس إدارة شركات العينة من : (6امللحق رقم )

2010 
 

2011 
 TAILCA  INDEPCA % INDEPCA DIVCA % DIVCA SCA إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

 

 TAILCA  INDEPCA % INDEPCA DIVCA % DIVCA SCA إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 12 6 50,00 3 25,00 PDG 
 

1 Accor 11 6 54,55 3 27,27 PDG 
2 Air Liquide 12 9 75,00 2 16,67 PDG 

 

2 Air Liquide 13 10 76,92 3 23,08 PDG 
3 Alcatel-Lucent 11 9 81,82 2 18,18 P+DG 

 

3 Alcatel-Lucent 11 9 81,82 2 18,18 P+DG 
4 Alstom 14 9 64,29 3 21,43 PDG 

 

4 Alstom 14 9 64,29 3 21,43 PDG 
5 Bouygues 18 7 38,89 5 27,78 PDG 

 

5 Bouygues 18 7 38,89 5 27,78 PDG  
6 Capgemini 13 10 76,92 1 7,69 P+DG 

 

6 Capgemini 13 10 76,92 1 7,69 P+DG 
7 Carrefour 12 7 58,33 1 8,33 P+DG 

 

7 Carrefour 12 7 58,33 2 16,67 PDG 
8 Danone 14 8 57,14 1 7,14 PDG 

 

8 Danone 14 7 50,00 2 14,29 PDG 
9 EDF 12 5 41,67 1 8,33 PDG 

 

9 EDF 12 5 41,67 1 8,33 PDG 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 18 9 50,00 2 11,11 PDG 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 19 10 52,63 3 15,79 PDG 
11 Essilor International 15 9 60,00 2 13,33 P+DG 

 

11 Essilor International 14 8 57,14 2 14,29 P+DG 
12 Kering (ex/PPR) 14 8 57,14 4 28,57 PGG 

 

12 Kering (ex/PPR) 12 6 50,00 4 33,33 PDG 
13 Lafarge 18 11 61,11 3 16,67 PDG 

 

13 Lafarge 17 10 58,82 3 17,65 PDG 
14 L’Oréal 14 6 42,86 3 21,43 P+DG 

 

14 Legrand 10 3 30,00 1 10,00 PDG 
15 LVMH 18 8 44,44 3 16,67 PDG 

 

15 L’Oréal 14 6 42,86 3 21,43 PDG 
16 Michelin 8 8 100,00 2 25,00 CS+D 

 

16 LVMH 18 9 50,00 3 16,67 PDG 
17 Orange 12 7 58,33 3 25,00 PDG 

 

17 Michelin 8 8 100,00 2 25,00 CS+D 
18 Pernod Ricard 14 7 50,00 3 21,43 P+DG 

 

18 Orange 12 7 58,33 3 25,00 PDG 
19 PSA Peugeot Citroën 12 7 58,33 1 8,33 CS+D 

 

19 Pernod Ricard 13 6 46,15 3 23,08 PDG 
20 Publicis Groupe 16 9 56,25 7 43,75 CS+D 

 

20 PSA Peugeot Citroën 12 7 58,33 2 16,67 CS+G 
21 Renault 16 10 62,50 2 12,50 PDG 

 

21 Publicis Groupe 16 7 43,75 7 43,75 CS+G 
22 Saint Gobain 15 6 40,00 2 13,33 PDG 

 

22 Renault 16 10 62,50 2 12,50 PDG 
23 Sanofi 14 7 50,00 2 14,29 P+DG 

 

23 Safran 15 5 33,33 5 33,33 PDG 
24 Suez 18 4 22,22 1 5,56 P+DG 

 

24 Saint Gobain 16 7 43,75 4 25,00 PDG 
25 Schneider Electric 11 9 81,82 2 18,18 CS+D 

 

25 Sanofi 15 8 53,33 3 20,00 P+DG 
26 Technip 10 6 60,00 1 10,00 PDG 

 

26 Schneider Electric 14 12 85,71 3 21,43 CS+D 
27 Total 15 13 86,67 2 13,33 PDG 

 

27 Technip 11 8 72,73 3 27,27 PDG 
28 Unibail-Radamco 10 9 90,00 1 10,00 CS+D 

 

28 Total 15 12 80,00 4 26,67 PDG 
29 Vallourec 11 8 72,73 3 27,27 CS+D 

 

29 Unibail-Radamco 11 11 100,00 2 18,18 CS+D 
30 Veolia Environnement 17 11 64,71 1 5,88 PDG 

 

30 Vallourec 11 9 81,82 4 36,36 CS+D 
31 Vinci 14 10 71,43 1 7,14 PDG 

 

31 Veolia Environnement 16 11 68,75 1 6,25 PDG 
32 Vivendi 12 10 83,33 4 33,33 CS+D 

 

32 Vinci 14 10 71,43 2 14,29 PDG 

                
 

33 Vivendi 12 10 83,33 4 33,33 CS+D 
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2012 

 
2013 

 TAILCA  INDEPCA % INDEPCA DIVCA % DIVCA SCA إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

 

 TAILCA  INDEPCA % INDEPCA DIVCA % DIVCA SCA إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 11 6 54,55 3 27,27 PDG 

 

1 Accor 10 6 60 4 40 PDG 
2 Air Liquide 12 9 75,00 3 25,00 PDG 

 

2 Air Liquide 11 9 81,82 3 27,27 PDG 
3 Alcatel-Lucent 11 9 81,82 3 27,27 P+DG 

 

3 Alcatel-Lucent 11 10 90,91 3 27,27 P+DG 
4 Alstom 14 9 64,29 3 21,43 PDG 

 

4 Alstom 14 9 64,29 4 28,57 PDG 
5 Bouygues 18 7 38,89 6 33,33 PDG 

 

5 Bouygues 18 6 33,33 6 33,33 PDG 
6 Capgemini 14 10 71,43 2 14,29 PDG 

 

6 Capgemini 12 8 66,67 3 25 PDG 
7 Carrefour 14 9 64,29 3 21,43 PDG 

 

7 Carrefour 14 9 64,29 3 21,43 PDG 
8 Danone 14 8 57,14 3 21,43 PDG 

 

8 Danone 13 8 61,54 3 23,08 PDG 
9 EDF 12 5 41,67 2 16,67 PDG 

 

9 EDF 12 5 41,67 2 16,67 PDG 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 15 8 53,33 4 26,67 PDG 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 15 8 53,33 5 33,33 PDG 
11 Essilor International 15 9 60,00 2 13,33 PDG 

 

11 Essilor International 15 9 60 4 26,67 PDG 
12 Kering (ex/PPR) 12 6 50,00 4 33,33 PDG 

 

12 Kering (ex/PPR) 11 5 45,45 4 36,36 PDG 
13 Lafarge 16 10 62,50 3 18,75 PDG 

 

13 Lafarge 15 9 60 3 20 PDG 
14 Legrand 12 6 50,00 3 25,00 PDG 

 

14 Legrand 10 7 70 4 40 PDG 
15 L’Oréal 14 6 42,86 3 21,43 PDG 

 

15 L’Oréal 14 7 50 4 28,57 PDG 
16 LVMH 17 8 47,06 3 17,65 PDG 

 

16 LVMH 18 9 50 4 22,22 PDG 
17 Michelin 8 8 100,00 2 25,00 CS+D 

 

17 Michelin 8 7 87,5 3 37,5 CS+D 
18 Orange 11 7 63,64 3 27,27 PDG 

 

18 Orange 12 7 58,33 3 25 PDG 
19 Pernod Ricard 14 7 50,00 4 28,57 P+DG 

 

19 Pernod Ricard 14 7 50 4 28,57 P+DG 
20 Publicis Groupe 14 8 57,14 7 50,00 CS+D 

 

20 Publicis Groupe 14 9 64,29 7 50 CS+D 
21 Renault 16 10 62,50 3 18,75 PDG 

 

21 Renault 16 10 62,5 3 18,75 PDG 
22 Safran 15 5 33,33 5 33,33 PDG 

 

22 Safran 15 7 46,67 5 33,33 PDG 
23 Saint Gobain 16 7 43,75 4 25,00 PDG 

 

23 Saint Gobain 16 8 50 6 37,5 PDG 
24 Sanofi 15 9 60,00 3 20,00 P+DG 

 

24 Sanofi 16 11 68,75 4 25 P+DG 
25 Schneider Electric 14 12 85,71 4 28,57 CS+D 

 

25 Schneider Electric 14 11 78,57 3 21,43 PDG 
26 Technip 11 8 72,73 4 36,36 PDG 

 

26 Technip 12 9 75 5 41,67 PDG 
27 Total 15 12 80,00 5 33,33 PDG 

 

27 Total 15 12 80 5 33,33 PDG 
28 Unibail-Radamco 10 10 100,00 2 20,00 CS+D 

 

28 Unibail-Radamco 10 10 100 2 20,00 CS+D 
29 Vallourec 12 10 83,33 4 33,33 CS+D 

 

29 Vallourec 11 11 100 4 36,36 CS+D 
30 Veolia Environnement 17 13 76,47 3 17,65 PDG 

 

30 Veolia Environnement 16 13 81,25 3 18,75 PDG 
31 Vinci 13 9 69,23 2 15,38 PDG 

 

31 Vinci 13 9 69,23 4 30,77 PDG 
32 Vivendi 11 8 72,73 4 36,36 CS+D 

 

32 Vivendi 13 9 69,23 5 38,46 CS+D 
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2014 
 TAILCA  INDEPCA % INDEPCA DIVCA % DIVCA SCA إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 11 6 54,55 4 36,36 PDG 
2 Air Liquide 12 10 83,33 4 33,33 PDG 
3 Alcatel-Lucent 11 10 90,91 3 27,27 P+DG 
4 Alstom 14 10 71,43 5 35,71 PDG 
5 Bouygues 18 6 33,33 6 33,33 PDG 
6 Capgemini 12 7 58,33 4 33,33 PDG 
7 Carrefour 14 9 64,29 3 21,43 PDG 
8 Danone 13 10 76,92 3 23,08 P+DG 
9 EDF 12 4 33,33 3 25 PDG 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 14 7 50 6 42,86 PDG 
11 Essilor International 14 7 50 3 21,43 PDG 
12 Kering (ex/PPR) 10 4 40 4 40 PDG 
13 Lafarge 16 10 62,5 4 25 PDG 
14 Legrand 10 7 70 4 40 PDG 
15 L’Oréal 13 7 53,85 5 38,46 PDG 
16 LVMH 17 9 52,94 4 23,53 PDG 
17 Michelin 8 6 75 3 37,5 CS+D 
18 Orange 12 7 58,33 3 25 PDG 
19 Pernod Ricard 12 6 50 3 25 PDG 
20 Publicis Groupe 13 8 61,54 7 53,85 CS+D 
21 Renault 16 10 62,5 3 18,75 PDG 
22 Safran 15 7 46,67 5 33,33 PDG 
23 Saint Gobain 16 8 50 6 37,5 PDG 
24 Sanofi 15 11 73,33 5 33,33 PDG 
25 Schneider Electric 15 10 66,67 5 33,33 PDG 
26 Technip 12 9 75 5 41,67 PDG 
27 Total 13 7 53,85 5 38,46 P+DG 
28 Unibail-Radamco 9 9 100,00 2 22,22 CS+D 
29 Valeo  12 9 75 3 25 P+DG 
30 Veolia Environnement 14 11 78,57 3 21,43 PDG 
31 Vinci 13 9 69,23 5 38,46 PDG 
32 Vivendi 13 10 76,92 5 38,46 CS+D 

 

Taille du Conseil d’Administration (TAILCA)  حجم جملس اإلدارة 
Indépendance du Conseil d’Administration (INDEPCA) إستقالل جملس اإلدارة 

%INDEPCA نسبة إستقالل جملس اإلدارة 
Diversité du Conseil d’Administration (DIVCA)  )تنوع جملس اإلدارة )وجود املرأة 

% DIVCA نسبة تنوع جملس اإلدارة 
Structure du Conseil d'Administration (SCA) هيكل جملس اإلدارة 

Président Directeur Général (PDG) الرئيس املدير العام 
Président du CA  + Directeur Général (P+DG)  رئيس جملس اإلدارة + املدير العام 

Conseil de Surveillance + Directoire (CS+D) جملس مراقبة + جملس مديرين 
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 2014إىل  2010: خصائص جلان املراجعة بشركات العينة من (7امللحق رقم )

2010 2011 

 TAILCAUD  INDCAUD  %INDCAUD EXPCAUD INDPCAUD إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق TAILCAUD  INDCAUD  %INDCAUD EXPCAUD INDPCAUD إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 3 2 0,6667 1 مستقل خبير Accor 3 2 0,6667 مستقل خبير 
2 Air Liquide 4 4 1,0000 2 مستقل خبير Air Liquide 4 4 1,0000 مستقل خبير 
3 Alcatel-Lucent 4 4 1,0000 3 مستقل خبير Alcatel-Lucent 4 4 1,0000 مستقل خبير 
4 Alstom 6 4 0,6667 4 مستقل غ/خبير Alstom 6 4 0,6667 مستقل غ/خبير 
5 Bouygues 3 2 0,6667 5 مستقل خبير Bouygues 3 2 0,6667 مستقل خبير 
6 Capgemini 4 4 1,0000 6 مستقل خبير Capgemini 4 4 1,0000 مستقل خبير 
7 Carrefour 3 2 0,6667 7 مستقل غ/خبير Carrefour 3 2 0,6667 مستقل خبير 
8 Danone 3 3 1,0000 8 مستقل خبير Danone 3 2 0,6667 مستقل خبير 
9 EDF 3 1 0,3333 9 مستقل خبير EDF 3 1 0,3333 مستقل خبير 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 4 3 0,7500 10 مستقل خبير Engie (ex/GDF SUEZ) 4 3 0,7500 مستقل خبير 
11 Essilor International 5 4 0,8000 11 مستقل خبير Essilor International 4 3 0,7500 مستقل خبير 
12 Kering (ex/PPR) 3 2 0,6667 12 مستقل خبير Kering (ex/PPR) 3 2 0,6667 مستقل خبير 
13 Lafarge 7 5 0,7143 13 مستقل خبير Lafarge 7 5 0,7143 مستقل خبير 
14 L’Oréal 3 1 0,3333 14 مستقل خبير Legrand 3 1 0,3333 مستقل خبير 
15 LVMH 3 2 0,6667 15 مستقل خبير L’Oréal 4 2 0,5000 مستقل خبير 
16 Michelin 4 4 1,0000 16 مستقل خبير LVMH 3 2 0,6667 مستقل خبير 
17 Orange 4 3 0,7500 17 مستقل غ/خبير Michelin 4 4 1,0000 مستقل خبير 
18 Pernod Ricard 4 3 0,7500 18 مستقل خبير Orange 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
19 PSA Peugeot Citroën 5 2 0,4000 19 مستقل غ/خبير Pernod Ricard 4 3 0,7500 مستقل خبير 
20 Publicis Groupe 4 2 0,5000 20 مستقل غ/خبير PSA Peugeot Citroën 5 2 0,4000 مستقل غ/خبير 
21 Renault 5 4 0,8000 21 مستقل خبير Publicis Groupe 4 2 0,5000 مستقل غ/خبير 
22 Saint Gobain 5 3 0,6000 22 غ/مستقل خبير Renault 5 4 0,8000 مستقل خبير 
23 Sanofi 3 2 0,6667 23 مستقل خبير Safran 4 2 0,5000 مستقل خبير 
24 Schneider Electric 3 3 1,0000 24 مستقل خبير Saint Gobain 5 3 0,6000 غ/مستقل خبير 
25 suez 5 3 0,6000 25 مستقل خبير Sanofi 4 3 0,7500 مستقل خبير 
26 Technip 5 3 0,6000 26 مستقل خبير Schneider Electric 3 3 1,0000 مستقل خبير 
27 Total 3 3 1,0000 27 مستقل خبير Technip 5 4 0,8000 مستقل خبير 
28 Unibail-Rodamco 5 5 1,0000 28 مستقل خبير Total 3 3 1,0000 مستقل خبير 
29 Vallourec 4 4 1,0000 29 مستقل خبير Unibail-Rodamco 6 6 1,0000 مستقل خبير 
30 Veolia Environnement 4 4 1,0000 30 مستقل خبير Vallourec 4 4 1,0000 مستقل خبير 
31 Vinci 4 4 1,0000 31 مستقل خبير Veolia Environnement 4 4 1,0000 مستقل خبير 
32 Vivendi 5 4 0,8000 32 مستقل غ/خبير Vinci 4 4 1,0000 مستقل خبير 

       
33 Vivendi 5 4 0,8000 مستقل غ/خبير 
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2012 2013 
 TAILCAUD  INDCAUD  %INDCAUD EXPCAUD INDPCAUD إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق TAILCAUD  INDCAUD  %INDCAUD EXPCAUD INDPCAUD إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 3 2 0,6667 1 مستقل خبير Accor 5 3 0,6000 مستقل خبير 
2 Air Liquide 4 4 1,0000 2 مستقل خبير Air Liquide 5 5 1,0000 مستقل خبير 
3 Alcatel-Lucent 4 4 1,0000 3 مستقل خبير Alcatel-Lucent 4 4 1,0000 مستقل خبير 
4 Alstom 6 4 0,6667 4 مستقل غ/خبير Alstom 6 4 0,6667 مستقل خبير 
5 Bouygues 3 2 0,6667 5 مستقل خبير Bouygues 3 2 0,6667 مستقل خبير 
6 Capgemini 4 4 1,0000 6 مستقل خبير Capgemini 3 3 1,0000 مستقل خبير 
7 Carrefour 4 3 0,7500 7 مستقل خبير Carrefour 4 3 0,7500 مستقل خبير 
8 Danone 3 3 1,0000 8 مستقل خبير Danone 3 3 1,0000 مستقل خبير 
9 EDF 3 1 0,3333 9 مستقل خبير EDF 3 1 0,3333 مستقل خبير 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 5 4 0,8000 10 مستقل خبير Engie (ex/GDF SUEZ) 5 4 0,8000 مستقل خبير 
11 Essilor International 4 3 0,7500 11 مستقل خبير Essilor International 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
12 Kering (ex/PPR) 3 2 0,6667 12 مستقل خبير Kering (ex/PPR) 3 2 0,6667 مستقل خبير 
13 Lafarge 7 5 0,7143 13 مستقل خبير Lafarge 7 5 0,7143 مستقل خبير 
14 Legrand 3 2 0,6667 14 مستقل خبير Legrand 3 3 1,0000 مستقل خبير 
15 L’Oréal 4 2 0,5000 15 مستقل خبير L’Oréal 5 3 0,6000 مستقل خبير 
16 LVMH 3 2 0,6667 16 مستقل خبير LVMH 3 2 0,6667 مستقل خبير 
17 Michelin 4 4 1,0000 17 مستقل خبير Michelin 3 3 1,0000 مستقل خبير 
18 Orange 3 3 1,0000 18 مستقل غ/خبير Orange 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
19 Pernod Ricard 4 3 0,7500 19 مستقل خبير Pernod Ricard 4 3 0,7500 مستقل خبير 
20 Publicis Groupe 4 2 0,5000 20 مستقل غ/خبير Publicis Groupe 4 2 0,5000 مستقل غ/خبير 
21 Renault 5 4 0,8000 21 مستقل خبير Renault 5 4 0,8000 مستقل خبير 
22 Safran 4 2 0,5000 22 مستقل خبير Safran 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
23 Saint Gobain 5 3 0,6000 23 غ/مستقل خبير Saint Gobain 4 3 0,7500 مستقل خبير 
24 Sanofi 5 4 0,8000 24 مستقل خبير Sanofi 6 5 0,8333 مستقل خبير 
25 Schneider Electric 3 3 1,0000 25 مستقل خبير Schneider Electric 3 3 1,0000 مستقل خبير 
26 Technip 6 6 1,0000 26 مستقل خبير Technip 5 4 0,8000 مستقل خبير 
27 Total 3 3 1,0000 27 مستقل خبير Total 3 3 1,0000 مستقل خبير 
28 Unibail-Rodamco 6 6 1,0000 28 مستقل خبير Unibail-Rodamco 6 6 1,0000 مستقل خبير 
29 Vallourec 3 3 1,0000 29 مستقل خبير Vallourec 3 3 1,0000 مستقل خبير 
30 Veolia Environnement 5 5 1,0000 30 مستقل خبير Veolia Environnement 5 5 1,0000 مستقل خبير 
31 Vinci 4 4 1,0000 31 مستقل خبير Vinci 4 4 1,0000 مستقل خبير 
32 Vivendi 4 4 1,0000 32 مستقل خبير Vivendi 4 4 1,0000 مستقل خبير 
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2014 

 TAILCAUD  INDCAUD  %INDCAUD EXPCAUD INDPCAUD إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 6 4 0,6667 مستقل خبير 
2 Air Liquide 4 4 1,0000 مستقل خبير 
3 Alcatel-Lucent 4 4 1,0000 مستقل خبير 
4 Alstom 5 4 0,8000 مستقل خبير 
5 Bouygues 3 2 0,6667 مستقل خبير 
6 Capgemini 4 3 0,7500 مستقل خبير 
7 Carrefour 4 3 0,7500 مستقل خبير 
8 Danone 3 3 1,0000 مستقل خبير 
9 EDF 4 3 0,7500 غ/مستقل غ/خبير 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 5 4 0,8000 مستقل خبير 
11 Essilor International 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
12 Kering (ex/PPR) 3 2 0,6667 مستقل خبير 
13 Lafarge 7 5 0,7143 مستقل خبير 
14 Legrand 3 3 1,0000 مستقل خبير 
15 L’Oréal 5 3 0,6000 مستقل خبير 
16 LVMH 3 3 1,0000 مستقل خبير 
17 Michelin 3 3 1,0000 مستقل خبير 
18 Orange 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
19 Pernod Ricard 3 3 1,0000 مستقل خبير 
20 Publicis Groupe 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
21 Renault 5 4 0,8000 مستقل خبير 
22 Safran 4 3 0,7500 مستقل غ/خبير 
23 Saint Gobain 4 3 0,7500 مستقل خبير 
24 Sanofi 6 5 0,8333 مستقل خبير 
25 Schneider Electric 4 3 0,7500 مستقل خبير 
26 Technip 5 4 0,8000 مستقل خبير 
27 Total 3 3 1,0000 مستقل خبير 
28 Unibail-Rodamco 4 4 1,0000 مستقل خبير 
29 Valeo 4 3 0,7500 مستقل خبير 
30 Veolia Environnement 3 3 1,0000 مستقل خبير 
31 Vinci 4 4 1,0000 مستقل خبير 
32 Vivendi 5 4 0,8000 مستقل خبير 

 

 Taille du Comité d’Audit (TAILCAUD)حجم جلنة املراجعة = 
 Indépendance du Comité d’Audit (INDCAUD)إستقالل جلنة املراجعة = 

 INDCAUD%نسبة إستقالل جلنة املراجعة = 
 Expertise du Président du Comité d’Audit (EXPCAUD)خربة رئيس جلنة املراجعة = 

 Indépendance du Président du Comité d’Audit (INDPCAUD)إستقالل رئيس جلنة املراجعة = 
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 2014إىل  2010أصول( شركات العينة من حجم )جمموع : (8امللحق رقم )

2010 

 
2011 

 جحم إلرشكة مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

 

 جحم إلرشكة مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 8 678 000 000 22,8841 
 

1 Accor 8 000 000 000 22,8027 
2 Air Liquide 22 537 600 000 23,8385 

 

2 Air Liquide 24 123 400 000 23,9064 
3 Alcatel-Lucent 24 870 000 000 23,9369 

 

3 Alcatel-Lucent 24 196 000 000 23,9095 
4 Alstom 29 633 000 000 24,1122 

 

4 Alstom 31 047 000 000 24,1588 
5 Bouygues 35 586 000 000 24,2952 

 

5 Bouygues 34 922 000 000 24,2764 
6 Capgemini 9 968 000 000 23,0226 

 

6 Capgemini 11 023 000 000 23,1232 
7 Carrefour 53 650 000 000 24,7057 

 

7 Carrefour 47 931 000 000 24,5930 
8 Danone 28 020 000 000 24,0562 

 

8 Danone 28 426 000 000 24,0706 
9 EDF 240 559 000 000 26,2062 

 

9 EDF 231 707 000 000 26,1687 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 184 430 000 000 25,9405 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 213 410 000 000 26,0865 
11 Essilor International 5 213 039 000 22,3744 

 

11 Essilor International 6 158 186 000 22,5410 
12 Kering (ex/PPR) 24 694 500 000 23,9298 

 

12 Kering (ex/PPR) 24 953 800 000 23,9403 
13 Lafarge 42 494 000 000 24,4726 

 

13 Lafarge 40 719 000 000 24,4300 
14 L’Oréal 24 044 500 000 23,9032 

 

14 Legrand 6 655 500 000 22,6187 
15 LVMH 37 164 000 000 24,3386 

 

15 L’Oréal 26 857 600 000 24,0138 
16 Michelin 19 579 000 000 23,6977 

 

16 LVMH 47 069 000 000 24,5749 
17 Orange 94 276 000 000 25,2695 

 

17 Michelin 20 888 000 000 23,7624 
18 Pernod Ricard 25 699 000 000 23,9697 

 

18 Orange 96 083 000 000 25,2885 
19 PSA Peugeot Citroën 68 491 000 000 24,9500 

 

19 Pernod Ricard 28 375 000 000 24,0688 
20 Publicis Groupe 14 941 000 000 23,4274 

 

20 PSA Peugeot Citroën 68 991 000 000 24,9572 
21 Renault 70 107 000 000 24,9733 

 

21 Publicis Groupe 16 450 000 000 23,5236 
22 Saint Gobain 43 997 000 000 24,5074 

 

22 Renault 72 934 000 000 25,0128 
23 Sanofi 85 264 000 000 25,1690 

 

23 Safran 20 702 000 000 23,7535 
24 Schneider Electric 31 051 000 000 24,1589 

 

24 Saint Gobain 46 234 000 000 24,5570 
25 Suez 25 930 400 000 23,9787 

 

25 Sanofi 100 668 000 000 25,3351 
26 Technip 10 222 000 000 23,0478 

 

26 Schneider Electric 35 828 000 000 24,3020 
27 Total 143 718 000 000 25,6911 

 

27 Technip 11 770 500 000 23,1889 
28 Unibail-Rodamco 24 977 100 000 23,9412 

 

28 Total 163 705 000 000 25,8213 
29 Vallourec 7 548 572 000 22,7446 

 

29 Unibail-Rodamco 26 403 300 000 23,9968 
30 Veolia Environnement 49 816 700 000 24,6316 

 

30 Vallourec 9 194 809 000 22,9419 
31 Vinci 56 413 200 000 24,7560 

 

31 Veolia Environnement 41 067 300 000 24,4385 
32 Vivendi 58 993 000 000 24,8007 

 

32 Vinci 60 575 200 000 24,8272 

        
 

33 Vivendi 55 719 000 000 24,7436 
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2012 

 
2013 

 جحم إلرشكة مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

 

 جحم إلرشكة مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 7 560 000 000 22,7461 

 

1 Accor 7 003 000 000 22,6696 
2 Air Liquide 25 011 300 000 23,9426 

 

2 Air Liquide 25 094 600 000 23,9459 
3 Alcatel-Lucent 21 354 000 000 23,7845 

 

3 Alcatel-Lucent 21 896 000 000 23,8096 
4 Alstom 31 627 000 000 24,1773 

 

4 Alstom 30 253 000 000 24,1329 
5 Bouygues 36 754 000 000 24,3275 

 

5 Bouygues 34 215 000 000 24,2559 
6 Capgemini 10 656 000 000 23,0894 

 

6 Capgemini 10 176 000 000 23,0433 
7 Carrefour 38 217 000 000 24,3665 

 

7 Carrefour 35 336 000 000 24,2882 
8 Danone 29 537 000 000 24,1089 

 

8 Danone 30 928 000 000 24,1549 
9 EDF 250 084 000 000 26,2451 

 

9 EDF 250 919 000 000 26,2484 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 205 448 000 000 26,0485 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 155 932 000 000 25,7727 
11 Essilor International 6 907 223 000 22,6558 

 

11 Essilor International 7 577 000 000 22,7484 
12 Kering (ex/PPR) 25 256 500 000 23,9523 

 

12 Kering (ex/PPR) 22 810 800 000 23,8505 
13 Lafarge 39 464 000 000 24,3987 

 

13 Lafarge 35 233 000 000 24,2852 
14 Legrand 6 731 500 000 22,6301 

 

14 Legrand 6 776 600 000 22,6367 
15 L’Oréal 29 234 100 000 24,0986 

 

15 L’Oréal 30 878 900 000 24,1533 
16 LVMH 49 850 000 000 24,6323 

 

16 LVMH 56 176 000 000 24,7518 
17 Michelin 21 582 000 000 23,7951 

 

17 Michelin 20 682 000 000 23,7525 
18 Orange 89 980 000 000 25,2229 

 

18 Orange 85 833 000 000 25,1757 
19 Pernod Ricard 27 537 000 000 24,0388 

 

19 Pernod Ricard 27 616 000 000 24,0417 
20 Publicis Groupe 16 604 000 000 23,5329 

 

20 Publicis Groupe 17 110 000 000 23,5629 
21 Renault 75 414 000 000 25,0463 

 

21 Renault 74 992 000 000 25,0406 
22 Safran 22 965 000 000 23,8572 

 

22 Safran 23 698 000 000 23,8887 
23 Saint Gobain 47 534 000 000 24,5847 

 

23 Saint Gobain 45 615 000 000 24,5435 
24 Sanofi 100 399 000 000 25,3324 

 

24 Sanofi 96 055 000 000 25,2882 
25 Schneider Electric 36 150 000 000 24,3109 

 

25 Schneider Electric 37 349 000 000 24,3436 
26 Technip 11 624 400 000 23,1764 

 

26 Technip 12 737 200 000 23,2678 
27 Total 176 473 000 000 25,8964 

 

27 Total 179 867 000 000 25,9155 
28 Unibail-Rodamco 29 462 100 000 24,1064 

 

28 Unibail-Rodamco 32 344 500 000 24,1997 
29 Vallourec 9 241 105 000 22,9469 

 

29 Vallourec 9 300 187 000 22,9533 
30 Veolia Environnement 38 476 100 000 24,3733 

 

30 Veolia Environnement 36 207 500 000 24,3125 
31 Vinci 61 545 000 000 24,8430 

 

31 Vinci 63 076 000 000 24,8676 
32 Vivendi 59 533 000 000 24,8098 

 

32 Vivendi 49 180 000 000 24,6188 
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2014 
 جحم إلرشكة مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق

1 Accor 8 755 000 000 22,8929 
2 Air Liquide 26 724 900 000 24,0089 
3 Alcatel-Lucent 21 460 000 000 23,7895 
4 Alstom 33 233 000 000 24,2268 
5 Bouygues 34 868 000 000 24,2748 
6 Capgemini 11 459 000 000 23,1620 
7 Carrefour 39 516 000 000 24,4000 
8 Danone 31 747 000 000 24,1811 
9 EDF 267 989 000 000 26,3142 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 165 305 000 000 25,8311 
11 Essilor International 10 789 000 000 23,1018 
12 Kering (ex/PPR) 23 253 900 000 23,8697 
13 Lafarge 34 804 000 000 24,2730 
14 Legrand 7 136 200 000 22,6884 
15 L’Oréal 32 063 000 000 24,1910 
16 LVMH 53 362 000 000 24,7004 
17 Michelin 22 423 000 000 23,8334 
18 Orange 88 404 000 000 25,2052 
19 Pernod Ricard 30 398 000 000 24,1376 
20 Publicis Groupe 20 626 000 000 23,7498 
21 Renault 81 551 000 000 25,1245 
22 Safran 26 133 000 000 23,9865 
23 Saint Gobain 44 804 000 000 24,5256 
24 Sanofi 97 392 000 000 25,3020 
25 Schneider Electric 41 158 000 000 24,4407 
26 Technip 13 419 800 000 23,3200 
27 Total 172 780 000 000 25,8753 
28 Unibail-Rodamco 35 570 200 000 24,2948 
29 Valeo 10 179 000 000 23,0436 
30 Veolia Environnement 34 724 500 000 24,2707 
31 Vinci 63 030 000 000 24,8669 
32 Vivendi 35 738 000 000 24,2995 

 

LN(جمموع األصولحجم الشركة = )
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 2014إىل  2010: نسبة اإلستدانة لدى شركات العينة من (9امللحق رقم )

2010 

 

2011 

س تدإنة مجموع إدليون مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق  نس بة إل 

 

س تدإنة مجموع إدليون مجموع إلأصول إلرشكة )إلقمية(إ مس  رمق  نس بة إل 

1 Accor 8 678 000 000 4 729 000 000 0,5449 
 

1 Accor 8 000 000 000 4 232 000 000 0,5290 
2 Air Liquide 22 537 600 000 13 425 100 000 0,5957 

 

2 Air Liquide 24 123 400 000 14 127 700 000 0,5856 
3 Alcatel-Lucent 24 870 000 000 22 176 000 000 0,8917 

 

3 Alcatel-Lucent 24 196 000 000 19 605 000 000 0,8103 
4 Alstom 29 633 000 000 25 481 000 000 0,8599 

 

4 Alstom 31 047 000 000 26 613 000 000 0,8572 
5 Bouygues 35 586 000 000 24 979 000 000 0,7019 

 

5 Bouygues 34 922 000 000 25 244 000 000 0,7229 
6 Capgemini 9 968 000 000 5 661 000 000 0,5679 

 

6 Capgemini 11 023 000 000 6 757 000 000 0,6130 
7 Carrefour 53 650 000 000 43 087 000 000 0,8031 

 

7 Carrefour 47 931 000 000 40 304 000 000 0,8409 
8 Danone 28 020 000 000 16 236 000 000 0,5794 

 

8 Danone 28 426 000 000 16 228 000 000 0,5709 
9 EDF 240 559 000 000 203 656 000 000 0,8466 

 

9 EDF 231 707 000 000 196 800 000 000 0,8493 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 184 430 000 000 113 803 000 000 0,6171 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 213 410 000 000 133 140 000 000 0,6239 
11 Essilor International 5 213 039 000 2 168 860 000 0,4160 

 

11 Essilor International 6 158 186 000 2 700 435 000 0,4385 
12 Kering (ex/PPR) 24 694 500 000 13 043 300 000 0,5282 

 

12 Kering (ex/PPR) 24 953 800 000 13 204 300 000 0,5291 
13 Lafarge 42 494 000 000 24 270 000 000 0,5711 

 

13 Lafarge 40 719 000 000 22 518 000 000 0,5530 
14 L’Oréal 24 044 500 000 9 178 700 000 0,3817 

 

14 Legrand 6 655 500 000 3 706 300 000 0,5569 
15 LVMH 37 164 000 000 18 960 000 000 0,5102 

 

15 L’Oréal 26 857 600 000 9 220 100 000 0,3433 
16 Michelin 19 579 000 000 11 452 000 000 0,5849 

 

16 LVMH 47 069 000 000 23 557 000 000 0,5005 
17 Orange 94 276 000 000 62 727 000 000 0,6654 

 

17 Michelin 20 888 000 000 12 787 000 000 0,6122 
18 Pernod Ricard 25 699 000 000 16 225 000 000 0,6313 

 

18 Orange 96 083 000 000 66 491 000 000 0,6920 
19 PSA Peugeot Citroën 68 491 000 000 54 188 000 000 0,7912 

 

19 Pernod Ricard 28 375 000 000 17 403 000 000 0,6133 
20 Publicis Groupe 14 941 000 000 11 559 000 000 0,7736 

 

20 PSA Peugeot Citroën 68 991 000 000 54 497 000 000 0,7899 
21 Renault 70 107 000 000 47 350 000 000 0,6754 

 

21 Publicis Groupe 16 450 000 000 12 519 000 000 0,7610 
22 Saint Gobain 43 997 000 000 25 765 000 000 0,5856 

 

22 Renault 72 934 000 000 48 367 000 000 0,6632 
23 Sanofi 85 264 000 000 31 976 000 000 0,3750 

 

23 Safran 20 702 000 000 15 580 000 000 0,7526 
24 Schneider Electric 31 051 000 000 16 062 000 000 0,5173 

 

24 Saint Gobain 46 234 000 000 28 016 000 000 0,6060 
25 Suez 25 930 400 000 19 303 600 000 0,7444 

 

25 Sanofi 100 668 000 000 44 295 000 000 0,4400 
26 Technip 10 222 000 000 7 019 900 000 0,6867 

 

26 Schneider Electric 35 828 000 000 19 783 000 000 0,5522 
27 Total 143 718 000 000 82 447 000 000 0,5737 

 

27 Technip 11 770 500 000 8 097 200 000 0,6879 
28 Unibail-Rodamco 24 977 100 000 12 606 500 000 0,5047 

 

28 Total 163 705 000 000 95 408 000 000 0,5828 
29 Vallourec 7 548 572 000 2 725 000 000 0,3610 

 

29 Unibail-Rodamco 26 403 300 000 13 347 800 000 0,5055 
30 Veolia Environnement 49 816 700 000 39 012 300 000 0,7831 

 

30 Vallourec 9 194 809 000 3 984 501 000 0,4333 
31 Vinci 56 413 200 000 43 388 500 000 0,7691 

 

31 Veolia Environnement 41 067 300 000 32 527 000 000 0,7920 
32 Vivendi 58 993 000 000 30 820 000 000 0,5224 

 

32 Vinci 60 575 200 000 46 959 900 000 0,7752 
          

 

33 Vivendi 55 719 000 000 33 649 000 000 0,6039 
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2012 

 

2013 

س تدإنة مجموع إدليون مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق  نس بة إل 

 

س تدإنة مجموع إدليون مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق  نس بة إل 

1 Accor 7 560 000 000 4 571 000 000 0,6046 

 

1 Accor 7 003 000 000 4 251 000 000 0,6070 
2 Air Liquide 25 011 300 000 14 567 000 000 0,5824 

 

2 Air Liquide 25 094 600 000 14 206 500 000 0,5661 
3 Alcatel-Lucent 21 354 000 000 18 671 000 000 0,8744 

 

3 Alcatel-Lucent 21 896 000 000 18 233 000 000 0,8327 
4 Alstom 31 627 000 000 26 540 000 000 0,8392 

 

4 Alstom 30 253 000 000 25 144 000 000 0,8311 
5 Bouygues 36 754 000 000 26 676 000 000 0,7258 

 

5 Bouygues 34 215 000 000 25 531 000 000 0,7462 
6 Capgemini 10 656 000 000 6 138 000 000 0,5760 

 

6 Capgemini 10 176 000 000 5 685 000 000 0,5587 
7 Carrefour 38 217 000 000 29 856 000 000 0,7812 

 

7 Carrefour 35 336 000 000 26 739 000 000 0,7567 
8 Danone 29 537 000 000 17 283 000 000 0,5851 

 

8 Danone 30 928 000 000 20 199 000 000 0,6531 
9 EDF 250 084 000 000 218 973 000 000 0,8756 

 

9 EDF 250 919 000 000 211 714 000 000 0,8438 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 205 448 000 000 134 145 000 000 0,6529 

 

10 Engie (ex/GDF SUEZ) 155 932 000 000 102 273 000 000 0,6559 
11 Essilor International 6 907 223 000 2 986 483 000 0,4324 

 

11 Essilor International 7 577 000 000 2 317 000 000 0,3058 
12 Kering (ex/PPR) 25 256 500 000 13 137 800 000 0,5202 

 

12 Kering (ex/PPR) 22 810 800 000 11 614 800 000 0,5092 
13 Lafarge 39 464 000 000 21 714 000 000 0,5502 

 

13 Lafarge 35 233 000 000 18 727 000 000 0,5315 
14 Legrand 6 731 500 000 3 540 900 000 0,5260 

 

14 Legrand 6 776 600 000 3 527 900 000 0,5206 
15 L’Oréal 29 234 100 000 8 313 400 000 0,2844 

 

15 L’Oréal 30 878 900 000 8 241 900 000 0,2669 
16 LVMH 49 850 000 000 24 342 000 000 0,4883 

 

16 LVMH 56 176 000 000 28 269 000 000 0,5032 
17 Michelin 21 582 000 000 13 081 000 000 0,6061 

 

17 Michelin 20 682 000 000 11 426 000 000 0,5525 
18 Orange 89 980 000 000 63 596 000 000 0,7068 

 

18 Orange 85 833 000 000 59 499 000 000 0,6932 
19 Pernod Ricard 27 537 000 000 16 358 000 000 0,5940 

 

19 Pernod Ricard 27 616 000 000 15 838 000 000 0,5735 
20 Publicis Groupe 16 604 000 000 11 945 000 000 0,7194 

 

20 Publicis Groupe 17 110 000 000 11 977 000 000 0,7000 
21 Renault 75 414 000 000 50 850 000 000 0,6743 

 

21 Renault 74 992 000 000 51 778 000 000 0,6904 
22 Safran 22 965 000 000 16 968 000 000 0,7389 

 

22 Safran 23 698 000 000 16 885 000 000 0,7125 
23 Saint Gobain 47 534 000 000 29 704 000 000 0,6249 

 

23 Saint Gobain 45 615 000 000 27 728 000 000 0,6079 
24 Sanofi 100 399 000 000 42 913 000 000 0,4274 

 

24 Sanofi 96 055 000 000 39 022 000 000 0,4062 
25 Schneider Electric 36 150 000 000 19 323 000 000 0,5345 

 

25 Schneider Electric 37 349 000 000 19 756 000 000 0,5290 
26 Technip 11 624 400 000 7 662 300 000 0,6592 

 

26 Technip 12 737 200 000 8 563 100 000 0,6723 
27 Total 176 473 000 000 101 741 000 000 0,5765 

 

27 Total 179 867 000 000 102 138 000 000 0,5679 
28 Unibail-Rodamco 29 462 100 000 14 976 500 000 0,5083 

 

28 Unibail-Rodamco 32 344 500 000 16 460 800 000 0,5089 
29 Vallourec 9 241 105 000 4 097 208 000 0,4434 

 

29 Vallourec 9 300 187 000 4 314 244 000 0,4639 
30 Veolia Environnement 38 476 100 000 29 978 500 000 0,7791 

 

30 Veolia Environnement 36 207 500 000 26 548 000 000 0,7332 
31 Vinci 61 545 000 000 47 777 000 000 0,7763 

 

31 Vinci 63 076 000 000 48 816 000 000 0,7739 
32 Vivendi 59 533 000 000 38 242 000 000 0,6424 

 

32 Vivendi 49 180 000 000 30 150 000 000 0,6131 
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2014 

س تدإنة مجموع إدليون مجموع إلأصول إ مس إلرشكة )إلقمية( رمق  نس بة إل 

1 Accor 8 755 000 000 4 888 000 000 0,5583 
2 Air Liquide 26 724 900 000 14 898 000 000 0,5575 
3 Alcatel-Lucent 21 460 000 000 18 766 000 000 0,8745 
4 Alstom 33 233 000 000 29 009 000 000 0,8729 
5 Bouygues 34 868 000 000 25 413 000 000 0,7288 
6 Capgemini 11 459 000 000 6 376 000 000 0,5564 
7 Carrefour 39 516 000 000 29 288 000 000 0,7412 
8 Danone 31 747 000 000 20 002 000 000 0,6300 
9 EDF 267 989 000 000 227 379 000 000 0,8485 
10 Engie (ex/GDF SUEZ) 165 305 000 000 109 346 000 000 0,6615 
11 Essilor International 10 789 000 000 6 748 000 000 0,6255 
12 Kering (ex/PPR) 23 253 900 000 11 991 600 000 0,5157 
13 Lafarge 34 804 000 000 17 515 000 000 0,5032 
14 Legrand 7 136 200 000 3 580 300 000 0,5017 
15 L’Oréal 32 063 000 000 11 877 900 000 0,3705 
16 LVMH 53 362 000 000 30 359 000 000 0,5689 
17 Michelin 22 423 000 000 12 900 000 000 0,5753 
18 Orange 88 404 000 000 56 703 000 000 0,6414 
19 Pernod Ricard 30 398 000 000 17 110 000 000 0,5629 
20 Publicis Groupe 20 626 000 000 14 511 000 000 0,7035 
21 Renault 81 551 000 000 56 653 000 000 0,6947 
22 Safran 26 133 000 000 19 655 000 000 0,7521 
23 Saint Gobain 44 804 000 000 26 386 000 000 0,5889 
24 Sanofi 97 392 000 000 41 124 000 000 0,4223 
25 Schneider Electric 41 158 000 000 21 007 000 000 0,5104 
26 Technip 13 419 800 000 9 044 600 000 0,6740 
27 Total 172 780 000 000 102 456 000 000 0,5930 
28 Unibail-Rodamco 35 570 200 000 18 637 000 000 0,5239 
29 Valeo 10 179 000 000 7 230 000 000 0,7103 
30 Veolia Environnement 34 724 500 000 25 265 400 000 0,7276 
31 Vinci 63 030 000 000 48 162 000 000 0,7641 
32 Vivendi 35 738 000 000 12 750 000 000 0,3568 
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 SPSS 20: نتائج حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد ابستخدام برانمج (10امللحق رقم )
La régression du 1er modèle 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables 
supprimées Méthode 

1 
 مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة

 لجنة إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,اإلدارة
   bاإلدارة مجلس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,الشركة حجم ,المراجعة

 Entrée 

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 
l'estimation Durbin-Watson 

1 .762a .580 .549 .2859892 1.893 

a. Valeurs prédites : (constantes), 

 ورئيس العام المدير مهام تراكم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة 

  اإلدارة مجلس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,الشركة حجم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,اإلدارة مجلس

b. Variable dépendante : توبين نسبة 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1  

Régression 16.851 11 1.532 18.730 .000b 
Résidu 12.187 149 .082   
Total 29.038 160    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 ورئيس العام المدير مهام تراكم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة 

  اإلدارة مجلس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,الشركة حجم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,اإلدارة مجلس

oefficientsa 

Modèle 
Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 

(Constante) 7.357 .766  9.599 .000   
 1.740 575. 005. 2.863 200. 087. 248. المال رأس تشتت

 2.142 467. 000. -5.904- -459.- 174. -1.030- المؤسسيين المستثمرين مساهمة
 1.699 589. 283. -1.078- -075.- 013. -014.-  اإلدارة مجلس حجم

 2.922 342. 049. -1.988- -180.- 233. -462.- اإلدارة مجلس إستقالل
 1.112 899. 423. -803.- -045.- 231. -186.- اإلدارة مجلس تنوع
  العام المدير مهام تراكم

 1.366 732. 000. -5.462- -339.- 072. -391.- اإلدارة مجلس ورئيس

 2.556 391. 011. 2.588 220. 193. 501. المراجعة لجنة إستقالل
 1.086 921. 028. 2.226 123. 151. 336. المراجعة لجنة رئيس إستقالل

 1.329 752. 007. 2.759 169. 056. 154. المراجعة لجنة رئيس خبرة
 1.578 634. 000. -5.740- -383.- 032. -183.- الشركة حجم
 1.185 844. 000. -9.351- -540.- 181. -1.692- اإلستدانة نسبة

a. Variable dépendante : توبين نسبة 
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Tests de normalité 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 
Standardized Residual .049 161 .200* .994 161 .727 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 9.454 11 .859 12.288 .000b 
Résidu 3.637 52 .070   
Total 13.091 63    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes),  

 لجنة رئيس خبرة ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,اإلستدانةنسبة  

 ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المال رأس تشتت ,(المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس إستقالل ,المراجعة

 الشركة حجم

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1  

Régression 6.892 10 .689 10.764 .000b 
Résidu 3.394 53 .064   
Total 10.286 63    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,الشركة حجم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة 

 (المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس إستقالل ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة

 
La régression du 2em modèle 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables 
supprimées Méthode 

1 
 ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة

 حجم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم
 bالمراجعة جودة ,اإلدارة مجلس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,الشركة

 Entrée 

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation Durbin-Watson 
1 .778a .605 .573 .2782509 1.995 

a. Valeurs prédites : (constantes), 

 ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة 

 المراجعة جودة ,(المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,الشركة حجم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة

b. Variable dépendante : توبين نسبة 
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ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 17.579 12 1.465 18.921 .000b 
Résidu 11.459 148 .077   
Total 29.038 160    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة 

 المراجعة جودة ,(المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,الشركة حجم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة

 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard Bêta Tolérance VIF 

1 

(Constante) 6.751 .771  8.750 .000   
 1.747 572. 007. 2.739 187. 084. 231. المال رأس تشتت

 2.146 466. 000. -5.930- -449.- 170. -1.008- المؤسسيين المستثمرين مساهمة
 1.981 505. 031. -2.183- -159.- 014. -030.- اإلدارة مجلس حجم

 2.922 342. 042. -2.051- -181.- 226. -464.- (المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس إستقالل
 1.139 878. 201. -1.286- -071.- 228. -293.- اإلدارة مجلس تنوع
 مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم

 1.391 719. 000. -5.153- -314.- 070. -362.- اإلدارة

 2.577 388. 019. 2.378 197. 189. 449. المراجعة لجنة إستقالل
 1.086 921. 022. 2.309 124. 147. 339. المراجعة لجنة رئيس إستقالل

 1.380 725. 030. 2.192 133. 055. 121. المراجعة لجنة رئيس خبرة
 3.325 301. 003. 3.066 289. 061. 188. المراجعة جودة
 2.954 339. 000. -6.405- -568.- 042. -272.- الشركة حجم
 1.223 818. 000. -10.002- -571.- 179. -1.789- اإلستدانة نسبة

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

 
Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

Standardized Residual .058 161 .200* .990 161 .320 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 9.704 12 .809 12.178 .000b 
Résidu 3.387 51 .066   
Total 13.091 63    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 إستقالل ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة رئيس إستقالل ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة ,اإلستدانة نسبة 

 الشركة حجم ,المراجعة جودة ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,المراجعة لجنة إستقالل ,المال رأس تشتت ,(المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس
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ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 7.376 11 .671 11.984 .000b 
Résidu 2.910 52 .056   
Total 10.286 63    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 ,المراجعة لجنة رئيس خبرة ,الشركة حجم ,اإلدارة مجلس تنوع ,المراجعة لجنة إستقالل ,المال رأس تشتت ,اإلدارة مجلس حجم ,اإلستدانة نسبة 

 المراجعة جودة ,(المراقبة مجلس) اإلدارة مجلس إستقالل ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام تراكم ,المؤسسيين المستثمرين مساهمة

 
La régression du 3em modèle 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables 
supprimées Méthode 

1 

 المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلستدانة نسبة
 جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة رئيس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وتنوع

 المراجعة جودة بين التفاعل ,الشركة حجم ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام وتراكم المراجعة
 جودة بين التفاعل ,المال رأس وتشتت المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة رئيس وخبرة

 ,اإلدارة مجلس وحجم المراجعة جودة بين التفاعل ,المؤسسيين المستثمرين ومساهمة المراجعة
 bالمراجعة لجنة واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل

 Entrée 

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation Durbin-Watson 
1 .751a .564 .531 .2916418 1.908 

a. Valeurs prédites : (constantes), 

 واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وتنوع المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلستدانة نسبة 

 رئيس وخبرة المراجعة جودة بين التفاعل ,الشركة حجم ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام وتراكم المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة رئيس

 المراجعة جودة بين التفاعل ,المؤسسيين المستثمرين ومساهمة المراجعة جودة بين التفاعل ,المال رأس وتشتت المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة

 المراجعة لجنة واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وحجم

b. Variable dépendante : توبين نسبة 
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ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 16.365 11 1.488 17.491 .000b 
Résidu 12.673 149 .085   
Total 29.038 160    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وتنوع المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلستدانة نسبة 

 المراجعة جودة بين التفاعل ,الشركة حجم ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام وتراكم المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة رئيس واستقالل

 بين التفاعل ,المؤسسيين المستثمرين ومساهمة المراجعة جودة بين التفاعل ,المال رأس وتشتت المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة رئيس وخبرة

 المراجعة لجنة واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وحجم المراجعة جودة
 

oefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard Bêta Tolérance VIF 

1 

(Constante) 6.947 .757  9.180 .000   
 1.718 582. 010. 2.604 185. 005. 014. المال رأس وتشتت المراجعة جودة بين التفاعل
 2.013 497. 000. -5.652- -434.- 011. -060.- المؤسسيين المستثمرين ومساهمة المراجعة جودة بين التفاعل
 1.861 537. 754. -314.- -023.- 001. 000. اإلدارة مجلس وحجم المراجعة جودة بين التفاعل
 2.716 368. 111. -1.602- -143.- 014. -023.- اإلدارة مجلس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل
 1.083 923. 709. -374.- -021.- 014. -005.- اإلدارة مجلس وتنوع المراجعة جودة بين التفاعل
 ورئيس العام المدير مهام وتراكم المراجعة جودة بين التفاعل
 1.401 714. 000. -5.073- -325.- 004. -023.- اإلدارة مجلس

 2.536 394. 012. 2.529 218. 012. 030. المراجعة لجنة واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل
 1.079 927. 012. 2.544 143. 009. 023. المراجعة لجنة رئيس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل
 1.344 744. 006. 2.808 176. 003. 010. المراجعة لجنة رئيس وخبرة المراجعة جودة بين التفاعل

 1.745 573. 000. -5.231- -374.- 034. -179.- الشركة حجم
 1.177 849. 000. -8.979- -527.- 184. -1.652- اإلستدانة نسبة

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

Tests de normalité 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 
Standardized Residual .048 161 .200* .993 161 .647 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 9.166 11 .833 12.180 .000b 
Résidu 3.557 52 .068   
Total 12.723 63    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 

b. Valeurs prédites : (constantes), 

 ,المراجعة لجنة رئيس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,المؤسسيين المستثمرين ومساهمة المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلستدانة نسبة 

 واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وتنوع المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وحجم المراجعة جودة بين التفاعل

 جودة بين التفاعل ,المال رأس وتشتت المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة رئيس وخبرة المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس

 الشركة حجم ,اإلدارة مجلس ورئيس العام المدير مهام وتراكم المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة واستقالل المراجعة
 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 6.246 11 .568 10.356 .000b 
Résidu 2.851 52 .055   
Total 9.097 63    

a. Variable dépendante : توبين نسبة 
b. Valeurs prédites : (constantes), 

 جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وتنوع المراجعة جودة بين التفاعل ,المال رأس وتشتت المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلستدانة نسبة 

 المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,الشركة حجم ,المراجعة لجنة رئيس وخبرة المراجعة
 المدير مهام وتراكم المراجعة جودة بين التفاعل ,المراجعة لجنة واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,المؤسسيين المستثمرين ومساهمة

 لجنة رئيس واستقالل المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس وحجم المراجعة جودة بين التفاعل ,اإلدارة مجلس ورئيس العام

 المراجعة

 


	تمهيد
	تطورت المراجعة عبر مراحل تاريخية حتى بلغت مبلغ آليات الرصد الخارجية التي لا يمكن الإستغناء عنها حتى بالنسبة للشركات غير الملزمة قانونا بإخضاع حساباتها الختامية للفحص والتدقيق من قبل المراجع القانوني. وكان هذا بفضل الأطر النظرية والقانونية التي اجتهدت ...
	وأصبحت تحتل المراجعة الخارجية هذه المكانة لا لكونها ذات شرعية قانونية فقط بل بفضل جودة خدمتها التي ترقى بها إلى مصف آليات حوكمة الشركات الرقابية الفعالة والتي يسعى أصحاب المصالح بالشركة وعلى رأسهم المساهمون للطلب عليها حتى مع ارتفاع أتعابها بالمقارنة ...
	ومن أجل تسليط الضوء على هذه المهنة المهمة في مجتمع الأعمال، سيقوم الطالب بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول بشيء من التفصيل الإطار النظري والفكري للمراجعة بصفة عامة بينما يتناول المبحث الثاني جودة المراجعة الخارجية ومن خلاله نقدم تعريف ج...
	المبحث الأول: الإطار الفكري والنظري للمراجعة
	المطلب الأول: التطور التاريخي للمراجعة
	أولا: البدايات الأولى للمراجعة (المرحلة قبل 1840 م)
	- المرحلة الأولى: من 1840 م إلى 1920 م
	- المرحلة الثانية: من 1920 م إلى 1960 م
	- المرحلة الثالثة: من 1960 م إلى 1990 م
	- المرحلة الرابعة: من 1990 م إلى اليوم.
	- الكشف عن الغش؛
	- الكشف عن الأخطاء المادية؛
	- الكشف عن الأخطاء في المبادئ المحاسبية.
	- الإعتماد على الرقابة الداخلية للشركة واستخدام تقنيات إختبار العينات؛
	- جمع أدلة المراجعة من المصادر الداخلية والخارجية للشركة؛
	- والتحول من اكتشاف الغش إلى صحة ونزاهة الحسابات.
	تختص المراجعة بالتحقق من البيانات المحاسبية وتحديد مدى الدقة فيها وإمكانية الإعتماد على البيانات الواردة بالتقارير والقوائم المالية، ومن هذا المنطلق فقد وردت عدة تعاريف للمراجعة، نذكر منها ما ذكرته الجمعية الأمريكية للمحاسبة (AAA) في 1972، بأن المراجع...
	- المراجعة عملية منتظمة، وذلك يعني أن اختبارات المراجع الخارجي تعتمد على تخطيط مسبق يتمثل في برنامج المراجعة.
	- مدى مسايرة العناصر محل المراجعة للمعايير الموضوعة، ومن هنا يتضح أن المراجعة تشتمل على إبداء رأي أو إصدار حكم، ومن ثم فمن الضروري وضع مجموعة من المعايير التي تستخدم كأساس للتقييم وإصدار الحكم الشخصي.
	- إيصال نتائج الفحص والدراسة إلى الأطراف المعنية، ومن ثم فإن المراجعة تمثل وسيلة إتصال، ويعتمد المراجع في عرض نتائج الفحص والدراسة، وإيصالها إلى من يهمه الأمر، على تقرير يضمنه رأيه الفني المحايد.
	المطلب الثالث: أهمية وأهداف المراجعة
	الفرع الأول: أهمية المراجعة
	- المراجعة عملية منهجية وموضوعية، فعمل المراجع ليس هدفا في حد ذاته بل هو هدف موضوعي يتمثل في إعطاء صورة حقيقية وصادقة عن عمل الإدارة في الشركة.
	- إن تجميع وتقييم الأدلة هو جوهر عملية المراجعة وهو الأساس الذي يعتمد عليه المراجع لإبداء رأيه الفني المحايد حول مدى تطابق محتوى القوائم المالية للأحداث الإقتصادية التي حدثت فعلا خلال السنة المالية المنتهية بما يتماشى والمبادئ المحاسبية والمعايير السا...
	- يقوم المراجع بتقديم نتائج المراجعة إلى الأطراف المعنية في الوقت المناسب من خلال التقرير الذي يعده هذا الأخير والذي يعمل على زيادة الثقة لدى مستعملي القوائم المالية من جهة وتصويب القرارات المتخذة من جهة أخرى.
	ثم إن المراجعة تخدم جهات كثيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على البيانات المالية التي يصادق عليها المراجع، ولعل أهم الجهات التي تعتمد على هذه البيانات:
	إدارة الشركة: يقوم المراجع بتقييم نظام المراقبة الداخلية، فضلا عن فحص حسابات الشركة، ويقدم تقريرا مفصلا عن نقاط الضعف وكذا الأخطاء المكتشفة، مما ينتج عنها تحفظات ترفق باقتراحات حلول. وعلى المراجع أن يعطي رأيه وأن يقدم نصائح في حدود مراقبته. إن الأخذ ب...
	المستثمرون: أدى ظهور الشركات والمصانع الكبيرة في دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية وتوزيع رأس مالها على عدد كبير من المساهمين وانفصال الملكية عن الإدارة، إلى زيادة حاجة أصحاب المصالح وعلى رأسهم المساهمين إلى تعيين مراجع خارجي قانوني مستقل ومحايد ي...
	البنوك: تقوم معظم الشركات بطلب الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات الإقراض، وقبل أن توافق هذه البنوك على تلك القروض فإنها تقم بفحص وتحليل المركز المالي ونتيجة الأعمال لتلك الشركات وذلك لضمان قدرة هذه الشركات على الوفاء في المواعيد المحددة ، وهذا التحليل...
	الجهات الحكومية: تعتمد بعض الأجهزة الحكومية على البيانات التي تصدرها الشركات في العديد من الأغراض منها مراقبة النشاط الإقتصادي ورسم السياسات الإقتصادية للدولة أو فرض الضرائب، ولا يمكن للدولة القيام بتلك الأعمال إلا في ظل وجود بيانات مالية موثوق فيها و...
	- الكشف عن سياسات الإبلاغ المالي التي لا تتفق مع المبادئ المحاسبية المعمول بها،
	- والحد من الممارسات المحاسبة الإبداعية (إدارة الأرباح) للمديرين.
	- تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
	- تحديد مدى قابلية الإعتماد على المعلومات والتأكد من صحة ودقة البيانات المالية المثبتة في دفاتر وسجلات الشركة.
	- حماية الأصول وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية عن طريق محو التبذير في جميع نواحي نشاط الشركة.
	- الإلتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعية والخروج برأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر.
	- مراقبة الخطط الموضوعة من قبل أصحاب الشركة ومتابعة تنفيذها.
	- تحديد مواطن الخطر.
	- منع واكتشاف الغش والإحتيال وتقليل فرص الأخطاء عن طريق الزيارات المتكررة للمراجع للشركة.
	- تقييم نتائج أعمال الشركة بالنسبة للأهداف المرسومة.
	يمكن تصنيف المراجعة إلى عدة أنواع، حسب الآتي:
	أولا: من حيث مجال أو نطاق المراجعة
	تصنف المراجعة من حيث مجال أو نطاق المراجعة إلى:
	1. المراجعة الكاملة
	لا يقصد بالمراجعة الكاملة فحص كل عملية تمت خلال فترة محاسبية معينة، بمعنى مراجعة جميع القيود والعمليات في دفاتر الشركة، لأن ذلك قد لا يكون ممكنا من الناحية العملية بالنسبة للشركات ذات الحجم الكبير، كما أن ذلك لا يحدث عمليا في معظم الحالات . إن المقصود...
	1.
	2. المراجعة الجزئية
	ثانيا: من حيث الإلزام القانوني
	تصنف المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى:
	1. المراجعة القانونية
	تتميز المراجعة القانونية بوجود عنصر الجبر والإلزام  فهي التي يحتم القانون القيام بها، حيث تلتزم الشركة بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباتها واعتماد القوائم المالية الختامية لها. ومن ثم يترتب عن عدم القيام بتلك المراجعة وقوع المخالف تحت طائلة العق...
	1. (1)
	2. المراجعة الإختيارية
	ثالثا: من حيث مدى الفحص أو حجم الإختبارات
	يمكن تصنيف المراجعة من حيث مدى الفحص الذي يقوم به المراجع إلى:
	1. المراجعة الشاملة
	وتعني المراجعة الشاملة أو التفصيلية أن يقوم المراجع بمراجعة جميع القيود والدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات، أي أن يقوم بمراجعة جميع المفردات محل الفحص. ومن الملاحظ أن هذه المراجعة تصلح للشركات الصغيرة الحجم. بينما في الشركات الكبيرة سيؤدي استخدام ...
	2. المراجعة الإختبارية
	في هذه الحالة يقوم المراجع بمراجعة جزء من الكل، حيث يقوم هذا الأخير باختيار عدد معين من المفردات لكي تخضع لعملية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم نتائج هذا الفحص على مجموع المفردات (المجتمع) التي تم اختيار هذا الجزء (العينة) منها. وقد أدى كبر حجم المشروعات...
	رابعا: من حيث توقيت عملية المراجعة وإجراء الإختبارات
	تصنف المراجعة من حيث توقيت عمليات المراجعة وإجراء الإختبارات إلى:
	1. المراجعة النهائية
	تعتبر المراجعة نهائية إذا بدأت بعد إعداد الحسابات الختامية عن الفترة المحاسبية المنتهية، ويتم العمل الكلي للمراجعة- في هذه الحالة- في نهاية هذه الفترة ، ويناسب هذا النوع من المراجعة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
	ومن المزايا التي تحققها المراجعة النهائية :
	- عدم حدوث ارتباك في العمل داخل الشركة، لأن المراجع ومعاونيه لن يترددوا كثيرا على الشركة ولن يحتاجوا إلى السجلات والدفاتر إلا بعد الإنتهاء من عملية إقفال الحسابات.
	- إن إجراء المراجعة بصورة متواصلة خلال فترة زمنية محددة يضعف من احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة في تتبع العمليات وإجراء الإختبارات المختلفة.
	- ضمان عدم حدوث أي تعديل في البيانات المثبتة في الدفاتر أو في أرصدة الحسابات بعد مراجعتها .
	أما أوجه النقد التي توجه إلى المراجعة النهائية، فأهمها :
	- قصر الفترة الزمنية اللازمة للمراجعة، مما يؤدي إلى عدم تمكن المراجع من إصدار حكم سليم حول مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في ظل العمليات العديدة للمؤسسة؛
	- إن اكتشاف الأخطاء والتلاعب بعد انتهاء السنة المالية قد يترتب عليه عدم إمكانية معالجة ما تم اكتشافه، مما يعكس صراحة عدم تمثيل المعلومات المحاسبية المراجعة للحقائق داخل المؤسسة؛
	- في ظل نقص عدد المراجعين الخارجيين في بعض المناطق، قد يسند إلى مراجع معين عدة أعمال للمراجعة مما قد يؤثر سلبا على نوعية العمل المؤدى من المراجع الذي يتبلور في الرأي الفني المقدم من طرفه.
	2. المراجعة المستمرة
	- تساعد المراجعة المستمرة على زيادة نطاق الفحص وتفصيلاته؛
	- تعمل المراجعة على اكتشاف الأخطاء أو التلاعب بطريقة سريعة، مما قد يترتب عليه انخفاض إحتمالات وجودها.
	- إن تردد المراجع أو موظفيه على الشركة بطريقة مستمرة أثناء الفترة المحاسبية يعمل على إكتشاف أي خطأ أو تلاعب بالحسابات بعد حدوثها مباشرة أو بفترة وجيزة بدلا من تركها لمدة عام كامل، وربما تكون معالمها بدأت في الإختفاء أو اختفت نهائيا.
	- تساعد المراجعة المستمرة بهذه الطريقة على تصحيح الأخطاء أولا بأول وتقلل من فرص التلاعب.
	- يؤدي استخدام المراجعة المستمرة إلى إنجاز أعمال الحسابات أولا بأول وذلك لتمكين المراجع من القيام بعملية الفحص بعد ذلك مباشرة.
	- تساعد المراجعة المستمرة على الإنتهاء من عملية الفحص بعد انتهاء السنة المالية بفترة وجيزة مما يساعد على العرض المبكر للحسابات الختامية.
	خامسا: من حيث الجهة القائمة بعملية المراجعة
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	هذا، ويمكن التمييز بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية، بحيث تدخل الوظيفة المحاسبية "la fonction comptable" والوظيفة المالية "la fonction financière"،  كباقي الوظائف الأخرى في الشركة، في مجال إختصاص المراجعة الداخلية ويمكن أن تكون محل فحص من قبل ...
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	- يفرض المركز المهني للمراجع الخارجي، التزامات مهنية تتناسب وهذا المركز.
	- المعايير العامة أو المعايير الشخصية؛
	- معايير الأداء المهني أو معايير العمل الميداني؛
	- معايير إعداد التقرير.
	أولا: المعايير العامة أو المعايير الشخصية
	تتعلق تلك المعايير بالتكوين الشخصي والعلمي للقائمين بأعمال المراجعة ، والمقصود بهذه المعايير أن الخدمات المهنية يجب أن تقدم على درجة من الكفاءة المهنية بواسطة أشخاص مدربين، وتوصف هذه المعايير بأنها عامة لأنها تمثل مطالب أساسية لمقابلة معايير العمل الم...
	وتتكون المعايير العامة أو الشخصية من :
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	- ضرورة توافر معيار الإستقلال في أي عمل يوكل للمراجع القيام به.
	- يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية اللازمة وذلك من خلال الإلتزام بالسلوك المهني عند القيام بعملية المراجعة وفي إعداد التقرير.
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	ترتبط هذه المعايير بتنفيذ عملية المراجعة، وتمثل مبادئ المراجعة التي تحكم طبيعة القرائن أو أدلة الإثبات الواجب الحصول عليها بواسطة إجراءات المراجعة المرتبطة بالأهداف العريضة الواجب تحقيقها من استخدام هذه الإجراءات .
	وتشمل معايير الأداء المهني أو معايير العمل الميداني على :
	- يجب أن يكون العمل مخططا بدقة، وأن يكون هناك إشراف ملائم من المراجع على مساعديه؛
	- يجب القيام بدراسة سليمة وتقييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية المطبق فعلا داخل الشركة حتى يمكن اتخاذ النتائج التي توصل إليها المراجع كأساس يمكن الإعتماد عليه نحو تحديد حجم الإختبارات اللازمة التي بدورها تحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية المراجعة.
	- الحصول على قرائن كافية وملائمة نتيجة لعملية الفحص والملاحظة والإستقصاء وذلك لتكون هذه القرائن أساسا سليما يرتكز عليه المراجع عند التعبير عن رأيه في القوائم المالية موضع الفحص.
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	تحدد هذه المعايير الخطوط العريضة التي يسترشد بها المراجع الخارجي عند إعداده للتقرير الذي يتضمن رأيه الفني المحايد فيما يتعلق بالقوائم المالية الختامية، حيث أنها تعتمد على درجة كبيرة عند تطبيقها على التقدير أو الحكم الشخصي. ومن ثم فإن مدى سلامة تطبيق ه...
	وتتضمن معايير إعداد تقرير المراجع الخارجي العناصر الآتية :
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	- يجب أن يوضح التقرير مدى ثبات الشركة على إتباع هذه القواعد والمبادئ المحاسبية. وما إذا كانت القواعد التي طبقت في الفترة الجارية مطابقة لتلك التي كانت مستخدمة في الفترات السابقة.
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	- يجب أن يشتمل التقرير على إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة، وفي حالة عدم تمكن المراجع من إبداء مثل الرأي فيجب أن يذكر الأسباب.
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