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الدور االقتصادى للمراجعة الخارجية فى مجال  تفعيل
 مكافحة الفساد اإلدارى من منظور أخالقى 

  ميدانيةدراسة  
 )*( حمد شاهيناحمد اد. عبدالحميد 

 
 اإلطار العام للبحث : أوال

 
 دوافع ومشكلة البحث :1/ 1

ولى على المستوى الد (1)ة لمكافحة الفساد اإلدارى ـتعددت الجهود المبذول      
أن هذه القواعد لم  إال ،قواعد حوكمة الشركات  ءمن خالل إرسا  ،واإلقليمى والمحلى 

حاالت انهيار الشركات  تتزايدحيث  ،تحقق نجاحا كافيا فى مجال مكافحة الفساد 
 فرص تعرض الدول واألسواق المالية العالمية ألزمات مالية.معها الكبرى وتزايد 

 

اتفاقية األمم  2003امة لألمم المتحدة فى أكتوبر عام ولقد تبنت الجمعية الع     
من   -دولة  مائة وتسع عشرةالمتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت وصادقت عليها 

االتفاقية خطورة ما يطرحه الفساد   ت. وقد تناول2008 هيوني 18حتى  -بينها مصر
من ض مما ُيّقو  ،من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وعلى أمنها 

ويعرض التنمية وسيادة القانون  ، مؤسسات الديمقراطية والقيم األخالقية والعدالة
أشكال أخرى من الجرائم أهمها   فحالباإلضافة إلى تشجيع الفساد على است ،للخطر 

( . وأن أحد أهم 15ص ، 2008 ،نة الشفافية والنزاهة جرائم غسيل األموال ) لج
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين هو وضع التدابير الالزمة لمنع الفساد 

  . (14 ، 11 ص ، 2004 ،) األمم المتحدة ص والقطاع الخا 
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ ــ
 فرع السادات  –جامعة المنوفية   –كلية التجارة  – أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة )*(
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كما يقضى المبدأ العاشر من االتفاق العالمى لألمم المتحدة بأنه ينبغى لألعمال      
 بمــا فى ذلك الرشــوة ،التجاريــة أن تسعى إلى مكافحــة الفساد فى جميـع أشكالــه 

وهو يؤكـد أن العاملين فى  ، 2004وقـد اعتمد هذا المبدأ فى يونيه  ،واالبتزاز 
      عن مكافحة الفسادالعام والخاص يتحملون بصورة مشتركة المسئولية  القطـاعين

 . ( 13ــ  12ص  ، 2010 ،) األمم المتحدة 
 

ت وتوفر الدراسات الحديثة دالئل قوية على أن اإلستراتيجيات الفعالة للشركا      
تكمن فى االلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع ضرورة وضع سياسات أخالقية وااللتزام 
          بالشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعملية اإلنتاجية والمالية واإلدارية

 ( . 2009 ، سوليفان) 
 

ولعل من أهم أسباب ظاهرة انهيار الشركات والمؤسسات هو شيوع الفساد      
سواء فى الجوانب المالية أو  ،خالقى للقائمين بإدارة هذه الشركات والمؤسسات األ

 ، 2005 ، سعيد)  وعدم االهتمام بسلوكيات وآداب المهنة ،المحاسبية أو اإلدارية 
تهدف إلى مقاومة أشكال الفساد اإلدارى ( . وإذا كانت حوكمة الشركات  303ص 

وهى الجانب  ،ر مناسبة لتدعيم هذا الهدف فإن األخالق الحميدة هى اإلطار األكث
ذلك أن من أهم  ،التطبيقى لإلنسان فى سائر أعماله ومعامالته وعالقاته باألفراد 

  ،خصائص األخالق الحميدة مقاومة الفواحش ما ظهر منها وما بطن مثل : الكذب 
ير ذلك وغ ،الكسب غير المشروع  ،االحتكار  ،الخداع  ،الظلم  ،التزوير  ،الخيانة 

 ( . 464ص  ، 2005 ،لسيئة ) مهران من ضروب األخالق ا
 

على ما تقدم يرى الباحث أن أولى دوافع هذا البحث تتمثل فى أن  بناء  و      
توضح   Business Case against Corruption (2) التقديرات التى أوردتها نشرة

تريليون  2،6عالمى )من الناتج اإلجمالى ال %5أن تكاليف الفساد تتعدى ما نسبته 
  ،مع ما يزيد على تريليون دوالر سنويا يتم تبادلها فى صورة رشاوى ،دوالر أمريكى ( 

وما يربو  ،على تكلفة االستثمارات العالمية  %10كما أن الفساد يشكل عبئا نسبته 
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 ،2009 ، شزوليت على تكاليف عقود التوريد والمشتريات بالدول النامية ) %25على 
 .(  18ص 
للمراجعة الخارجية من خالل تحميل مراقب  االقتصادىوهنا تبدو أهمية الدور      

بالمزيد من المسئوليات بشأن تصميم إجراءات المراجعة الالزمة لمكافحة  الحسابات
وذلك من خالل مراجعة مدونات السلوك   ،الفساد اإلدارى من المنظور األخالقى 
إسهامها فى االلتزام بها و  للتحقق من مدى لالموضوعة من ِقَبـْل منشآت األعما 

 .مكافحة الفساد
 

مقارنة بالدول العربية  -والدافع الثانى يتمثل فى أنه على الرغم من أن مصر      
كانت سباقة فى مجال وضع التشريعات والقواعد القانونية  -ودول العالم النامى 

وقعت ثم صادقت على اتفاقية و  ،المتصلة بالمراقبة والمحاسبة والمساءلة والعقاب 
اآلليات الكافية لتفعيل تلك نه لم تتوفر فإ ، 2005األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 
( . وليس أدل على ذلك من أن  7ص  ، 2008 ،الجهود )لجنة الشفافية والنزاهة 

قد أظهرت من خالل مؤشر مدركات الفساد عن مصر  (3) منظمة الشفافية الدولية
وتدنى ، جة الفساد نظرا لتدنى عدد النقاط التى حصلت عليها كل عام زيادة در 

 :كما يتضح من الجدول التالى ،ترتيبها بين الدول 
 (1جدول رقم )

  (4)2010حتى عام  2001من عام  مؤشر مدركات الفساد عن مصر
 (5)الدرجة  ترتيب مصر عدد الدول بالدراسة  عام الدراسة 
2001 91 54 3،3 
2002 102 62 3،4 
2003 133 70 3،3 
2004 146 77 3،2 
2005 158 70 3،4 
2006 163 70 3،3 
2007 180 105 2،9 
2008 180 115 2،8 
2009 180 111 2،8 
2010 178 98 3،7 
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ومن ثم يرى الباحث أن إحدى اآلليات التى يمكن استخدامها للحد من الفساد      
مصر بوضع مدونات السلوك األخالقى ،  هى إلزام منشآت األعمال فى ، اإلدارى 

وتكليف مراقب الحسابات باتخاذ اإلجراءات المالئمة للتحقق من مدى االلتزام 
بمدونات السلوك . وخصوصا أن معظم المنشآت الكبرى فى أوروبا اآلن لديها 

      .(Carmichael, et al.,2011)مدونات للسلوك 

      

ى قيام العديد من الشركات العالمية متعددة الجنسية الدافع الثالث فيتمثل ف ا أم      
إحدى باعتبارها  ىبإصدار مدونة السلوك األخالق (6)وغيرها من الشركات والهيئات

األدوات الرئيسة التى ترشد كافة المستويات اإلدارية والعاملين فيها لاللتزام بأعلى 
متثال لكل المتطلبات المستويات األخالقية المنصوص عليها فى مدونة السلوك واال

 القانونية السارية .
 

تقييم إستراتيجية اإلدارة لمراقبة قيام مراقب الحسابات بومن ثم تبدو أهمية      
لتخفيف المخاطر الناجمة عن السلوك غير األخالقى وغير  ىاألخالقالسلوك 
ت وتقييم مدى انتشار عوامل المناخ األخالقى ونتائجها فى اإلدارا ،القانونى 

 الخاضعة للفحص .
 

أو المعهد   (IFAC)الدولى للمحاسبين تحاد والدافع الرابع يتمثل فى عدم قيام اال     
 ،أو أى منظمة مهنية متخصصة أخرى  (AICPA)األمريكى للمحاسبين القانونيين 

 ىبإصدار معيار خاص بالمراجعة األخالقية بمنشآت األعمال ليتخذ كمرشد لمراقب
يفهم بمهام مراجعة األخالقيات بحيث يغطى المعيار أهداف الحسابات حال تكل

األساليب واإلجراءات ، و المراجعة األخالقية وحدود مسئوليات مراقب الحسابات 
تخطيط أعمال المراجعة األخالقية وحصر ، و المالئمة لمهام المراجعة األخالقية 

 المراجعة األخالقية .التقرير عن نتائج ، و  ةمالئموتقييم أدلة اإلثبات الكافية وال
 

ونظرا ألن المنشآت االقتصادية المصرية أو العاملة فى  ،وبناء  على ما تقدم      
ويقع   ، تعمل فى ظل بيئة تنافسية على المستوى المحلى واإلقليمى والدولىمصر 
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حد أدوات مكافحة أعليها ضغوطا داخلية وخارجية لاللتزام بالمعايير األخالقية ك
الفنية لمراجعة األخالقيات ال تزال فى  األساليب، باإلضافة إلى ان  ارى الفساد اإلد
 ، (Carmichael, et al., 2011)أو مراحل نموها األولى ( Infancy )مهدها 

فإنه تبدو المشكلة الرئيسة للبحث والتى تتبلور فى كيفية قيام مراقب الحسابات بتقييم 
مج األخالقيات وفعالية االلتزام بما موضوعى ومستقل بشأن مدى مالءمة هيكل برنا 

والتقرير عن نتائج المراجعة األخالقية ألصحاب المصالح )وذلك  ،برنامج هذا الورد ب
 فى ظل غياب معايير للمراجعة األخالقية(. ومن ثم يثير الباحث التساؤالت التالية:

 ىخالقــ هل يمكن لمراقب الحسابات أن يقوم بدراسة وتقييم مدونات السلوك األ1
للوقوف على مدى قوة تصميم الهيكل العام لتلك المدونات وقدرتها على تحقيق 

 األهداف اإلستراتيجية لمنشآت األعمال ؟
ــ هل يمكن لمراقب الحسابات إجراء اختبارات مدى االلتزام بالقيم والمبادئ الواردة 2

 بمدونات السلوك ، وكيفية التعامل مع حاالت الفشل األخالقى ؟
ما هى طبيعة برنامج المراجعة األخالقية واألساليب الفنية  المالئمة فى هذا  ــ3

التى يمكن االعتماد عليها وما هى طبيعة المؤشرات المالية وغير المالية  الشأن؟
 لتحقيق أهداف المراجعة األخالقية ؟

ج ــ ما هى العناصر األساسية التى يجب أن ترد فى تقرير مراقب الحسابات عن نتائ4
 المراجعة األخالقية ؟

 

 أهداف البحث : 2/ 1 
يسعى الباحث إلى اإلجابة عن التساؤالت السابقة بما يسهم فى تحقيق األهداف      
 التالية:

ــ إجراء دراسة تحليلية لسبل مكافحة الفساد اإلدارى من المنظور األخالقى وبيان 1
 اجعة األخالقية .لمراقب الحسابات فى تحقيق أهداف المر الدور االقتصادى 

ــ دراسة إمكانية توفير إرشادات تتعلق بإجراءات المراجعة المالئمة للتحقق من 2
 السلوك األخالقى لمنشآت األعمال .
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إجراء دراسة ميدانية من خالل استقراء فكر الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة ــ 3
لى مدى مالءمة اإلطار ، للوقوف ع والقيادات اإلدارية بمنشآت األعمال المصرية

 الفكرى المقترح للمراجعة األخالقية .
 

 فروض البحث : 3/ 1
لتحقيق أهداف البحث قام الباحث بصياغة فروض البحث ــ فى صورة فرض      

 العدم ــ على النحو التالى :
ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن  -1

 ة األخالقية بمنشآت األعمال .معايير القياد
نجاح ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن  -2

البرامج ومؤشرات قواعد القيادة التنفيذية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات من خالل 
 األخالقية وعوامل المناخ األخالقى .

تحقيق  الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى ال -3
االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن  مواطنة الشركات والقيادة المجتمعية من خالل
، وضوابط العالقات التجارية مع   والصحة والسالمة ، والمعاملة العادلة للعاملين

 العمالء والموردين. 
سابات والقيادات اإلدارية بشأن ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الح  -4

الخاصة بالنظم الداخلية وعمليات االبتكار لحماية أصول والمؤشرات اإلجراءات 
 الشركة وتحقيق النزاهة المالية .

فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن تحقيق  توجد ال -5
 ومنع غسيل األموال .السمعة والشفافية بما يضمن عدم تضارب المصالح 

قيام  ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن -6
إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها ، وحدود التعامل مع الحكومات والمجتمعات 

 . المحلية
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 حدود البحث : 4/ 1
اإلدارى مكافحة الفساد تتمثل حدود البحث فى إجراء دراسة تحليلية آلليات        

وإخضاع تلك اآلليات للمراجعة بواسطة مراقب الحسابات  ،من المنظور األخالقى 
الموضوعة  ىألخالقامدونات السلوك ل تحديد اختبارات المراجعة المالئمةمن خالل 

 بواسطة منشآت األعمال .
 

ن  القيادات كما اقتصر البحث على إجراء دراسة ميدانية الستطالع أراء كل م      
اإلدارية بعينة من شركات المساهمة المصرية المقيدة أسهمها فى سوق األوراق 
المالية المصرية ، ومراقبى الحسابات العاملين بعينة من كبرى مكاتب المحاسبة 

للوقوف على مدى مالءمة اإلطار الفكرى المقترح للمراجعة والمراجعة المصرية ، 
ض اإلجراءات الرقابية الواجب توافرها لتحقيق معايير ، وذلك من خالل عر  األخالقية

 القيادة األخالقية ، واإلجراءات التحليلية للمراجعة األخالقية . 
 

 أهمية البحث : 5/ 1
للبحث أهمية خاصة فى مصر بعد أن انتشرت وتفاقمت حاالت الفساد اإلدارى       

ر بشكل سلبى على األداء مما أث ،بكافة القطاعات االقتصادية والخدمية المصرية 
االقتصادى وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية . وذلك على الرغم من مصادقة 

وصدور قرار وزير  ،2005المتحدة لمكافحة الفساد عام مصر على اتفاقية األمم 
اختصاصات لجنة تحديد بتشكيل و  2007لسنة  86الدولة للتنمية اإلدارية رقم 

 الشفافية والنزاهة . 
 

كما أن للبحث أهمية نظرا لعدم االهتمام بالدور االقتصادى للمراجعة الخارجية      
وذلك على الرغم من  ،مكافحة الفساد اإلدارى من المنظور األخالقى مجال فى 

 الدراسات األجنبية بمراجعة األخالقيات بمنشآت األعمال . بعضاهتمام 
 

عد بمثابة دعوة فكرية مفتوحة  فى عمومه يهذا باإلضافة إلى أن البحث      
للمساهمة   ،للمنظمات المهنية المتخصصة والممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة 
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فى إصدار معيار لمراجعة الجوانب األخالقية بمنشآت األعمال التى وضعت 
) وغيرها من المنشآت التى يمكن إلزامها بوضع تلك  ىألخالقامدونات للسلوك 

مراقب الحسابات الدور المرتقب ليق فجوة التوقعات بين يتضوذلك ل ، المدونات (
 وكافة األطراف المستفيدة من خدمات المراجعة .

 

 منهج البحث : 6/ 1
يعتمد البحث بصفة أساسية على المنهج االستقرائى من خالل استقراء مدونات      

إلى باإلضافة  ،الموضوعة بواسطة بعض المنشآت االقتصادية  ىألخالقاالسلوك 
الكتابات السابقة والتى تناولت دور مراقب الحسابات فى انجاز مهام المراجعة 

كل من  باإلضافة إلى استطالع آراء  ،األخالقية كأحد آليات مكافحة الفساد اإلدارى 
لقيادات اإلدارية ، للوقوف على مدى مالءمة اإلطار الفكرى مراقبى الحسابات وا

ذلك بغية استنباط النتائج الكفيلة بالدور المرتقب و  المقترح للمراجعة األخالقية .
 .مكافحة الفساد اإلدارى من منظور أخالقى لمراقب الحسابات فى 

 

 خطة البحث : 7/ 1
 تم تقسيم بقية البحث على النحو التالى :لتحقيق أهداف البحث      
ـــــثاني ــ ـــ  ا : عرض وتحليل الدراسات السابقة .ـ
ــثالث ــ  ومصادر مكافحة الفساد اإلدارى من المنظور األخالقى . أهميةا : ــــــــ
ــــــ رابع  األعمال .بمنشآت خالقيات األا : اإلطار الفكرى لمراجعة ــــ

 . اإلجراءات الرقابية والتحليلية للمراجعة األخالقيةدراسة ميدانية عن ا : ـخامس
 ا : نتائج وتوصيات البحث .ـسادس
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 السابقة   اتلدراس عرض وتحليل ا :ثانيا
 

  ، تناولت بعض الدراسات األجنبية مراجعة األخالقيات المرتبطة بسلوك الشركات     
ار الشركات الناتج عن ــــوتخفيض فرص انهي دارى ة الفساد اإلــــبغرض مكافح 

 ومن بين هذه الدراسات ما يلى : ،الممارسات غير األخالقية 
 

 :  Protiviti Inc.(2003)ــ دراسة 1
 واألخالقيات استهدفت الدراسة الوقوف على ما إذا كان تصميم برنامج االمتثال     
        البرامج الفعالة لالمتثال على النحو المبين فى دليل األحكام الفيدراليةتفق مع ي

( Federal Sentencing Guidelines ) الذى وضعته لجنة األحكام األمريكية . 
 وضع برنامج لمراجعة األخالقيات يراعى فيه ما يلى:ولقد خلصت الدراسة إلى أهمية 

ــ االتصال بموظف األخالقيات والمستشار القانونى الداخلى ومدير االمتثال أو عند 1
 الحصول على فهم كاف لمجال المراجعة .و  ، الجهات الخاضعة للمراجعةباالقتضاء 

 وتوقيت المراجعةــ التعاون مع الجهة الخاضعة للمراجعة لتحديد نطاق وطبيعة 2
 المفصلة .والحصول على المستندات  األخالقية

ــ فحص أفضل الممارسات فى مجال األخالقيات واالمتثال ودمجها فى أعمال 3
 المراجعة وتقرير المراجعة إذا كان ذلك مناسبا .

 

 :  Sears (2004)ــ دراسة 2
مراقب الحسابات استهدفت الدراسة تحديد الوظائف واألنشطة التى تتطلب من      

عمليات  ،ومن بينها : السجالت المحاسبية  ،عناية خاصة من المنظور األخالقى 
التسويق ، االستشارات المحلية والدولية ،  ،الشراء ، البيئة والسالمة والصحة 

 قد خلصت الدراسة إلى ما يلى :لو  المعلومات السرية والتنافسية ، وسالمة المنتج .
من النزاهة واألخالق تشكل  اإلدارة العليا بتحقيق مستويات عالية ن درجة التزاماــ 1

 عامال حاسما فى تحديد طبيعة ونطاق أعمال المراجعة .
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ومن ثم يجب تقييم  ،االلتزام بالسلوك األخالقى ــ تتعدد المخاطر الناجمة عن عدم 2
ن أن مرتفعة ( لضما  ،متوسطة  ،مخاطر المراجعة عند مستويات ثالثة ) منخفضة 

كما تتعدد مجاالت الخطر  ،يتم تخصيص مجهودات المراجعة وفقا لتقييم المخاطر 
الشهرة السلبية أو الدعاية : التى يجب أن تحظى بعناية مراقب الحسابات ومن بينها 

إلحاق ، وى القانونية ا الدع، خسائر األموال ،  (Adverse Publicity) السلبية
    اإلفصاح عن البيانات السرية، ء أو الموظفين للعمال ( Injury )األذى أو الضرر
( Sensitive )  . 

 

 : Marza (2005)ــ دراسة 3
 ىإطار مفاهيماستهدفت الدراسة عرض إطار العمل األخالقى لوضع وتطوير       

        واستنباط نظام مالئم لإلخبار عن السلوك األخالقى للشركة. ،لمراجعة األخالقيات 
 اسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :قد خلصت الدر لو 
ن الثقة فى المعلومات المرتبطة بالسلوك األخالقى للشركة تتطلب وجود ثالث  اــ 1

 عناصر رئيسة وهى مدونات السلوك ولجنة األخالقيات ومراجعة األخالقيات .
من حيث مدى  األخالقى ن مجاالت الفحص يجب أن تتناول مدونات السلوك اــ 2

ــالستقامالنزاهة أو ا ــالمصداقي ة أو ـــوالموثوقي (Integrity)ة ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ   (Credibility) ةـ
ـــوإج  (Fairness) ةـــلاوالعد ـــ ـــراء المناقشات أو الح ـــ ـــ ــ ــ ـــوالشفافي (Dialogue)وار ــــ ــ ـــ ــ ة  ــــ

(Transparency )  والكرامة أو الشرف(Dignity )  واالمتثال للقوانين واألحكام
وااللتزام المدنى  ( Compliance with laws and legal provisions)القانونية 

(Civic Commitment)  والبيئة( Environment ) .  
 

 : Reamer (2007)ــ دراسة 4
 ،تناولت الدراسة الغرض من مراجعة األخالقيات وخطوات عملية المراجعة      

 ،راسة أهمية تشكيل فريق عمل إلتمام عملية المراجعة للجوانب األخالقية وأبرزت الد
على ما أظهروه من اهتمام بالسياسات  بناء  على أن يتم اختيار أعضاء الفريق 

المتعلقة بالجوانب األخالقية وقضاء فترة مناسبة فى مجال التدريب المتصل 
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مخاطر المراجعة المرتبطة  أكدت الدراسة على ضرورة تقييمو  بأخالقيات المهنة .
 وتتعدد مستويات تقييم المخاطر حيث تتدرج على النحو التالى: ،بكل عملية أو نشاط

 رضية .ــ ال توجد مخاطر عندما تكون الممارسات الحالية مقبولة أو مُ 1
وإجراء  ،ــ مخاطر منخفضة عندما تكون الممارسات الحالية كافية بشكل معقول 2

 كن أن تكون مفيدة .تعديالت ثانوية يم
  ، (Problematic) ــ مخاطر متوسطة عندما تكون الممارسات الحالية مشكوك فيها 3

 . لتخفيض المخاطر إلى حدها األدنى وإجراء التعديالت تكون ضرورية
          ــ مخاطر مرتفعة عندما تكون الممارسات الحالية معيبة على نحو خطير4

(Seriously Flawed) ، عديالت جوهرية تكون ضرورية لتخفيض وإجراء ت
 المخاطر عن حدها األدنى .

 

 :  Swanson & Tabuena (2007)ــ دراسة 5
        استهدفت الدراسة تحديد الممارسات الرئيسة المناسبة لمراجعة برنامج االمتثال     

( Compliance )  من خالل اهتمام مراقب الحسابات بإجراء تقييم  ،واألخالقيات
 ،وعى ومستقل بشأن مالءمة بنيان أو هيكل برامج االمتثال واألخالقيات موض

قد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج لو  وفعالية تشغيل األنشطة المحددة بتلك البرامج .
 أهمها ما يلى :

ومراقب  ،ترتكز على التقييم الشامل لمخاطر المراجعة ن المراجعة يجب أن اــ 1
المخاطر الرئيسة التى يكون لها تأثير على برنامج الحسابات يجب أن يتحقق من 

االمتثال واألخالقيات للشركة ، وتستخدم هذه المخاطر للمساعدة فى تحديد المجاالت 
 التى يتم التركيز عليها فى أعمال المراجعة .

ن المخاطر الرئيسة التى تواجهها الشركة ترتبط بكل من:الشهرة أو السمعة الجيدة اــ 2
(Reputation) ، ة المتعددة والمعقدةـال لألنظمـضمان االمتث (Complex)  ،  

  ،  ( Excellence )والجودة أو التفوق  ( Trust)ثقافة الثقة أو المصداقية  ءوإرسا 
 وغيرها .
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 :  Krell (2010)ــ دراسة 6
استهدفت الدراسة وضع برنامج لمراجعة أخالقيات العمل للتحقق من أن      

اها الشركة فى مدونة السلوك الخاصة بها والسياسات نبالسلوكيات التى تت
         المحظورةوأن السلوكيات  ، يتم العمل بها فى الممارسة الفعلية  ،واإلجراءات

( Forbidden )  قد خلصت الدراسة إلى لو  .فى هذه الوثائق يجب أن ال تحدث
 عدة نتائج أهمها ما يلى :

الوظائف يتولى مراقبة األخالقيات لمساعدة  ــ تكوين فريق من داخل الشركة متعدد1
ويتكون فريق  ،مراقب الحسابات فى تنفيذ مهام المراجعة الخارجية ألخالقيات الشركة 

 المراجعة من مدير األخالقيات واالمتثال والمراجع الداخلى ومدير الشئون القانونية .
عالية ومشاكل  التقصير فى مراجعة األخالقيات يعرض الشركة إلى مخاطر إنــ 2

من بينها : تراجع معنويات العاملين بما يؤدى إلى مخالفة السياسات  ،محتملة 
وأن يمتد الخطر ألصحاب المصالح اآلخرين بما فى ذلك  ،األخالقية للشركة 

باإلضافة إلى التعجيل بالخطر المرتبط بخسائر  ،العمالء والموردين وأفراد المجتمع 
 .  ( Run the risk of losing business )األعمال

 

 : Carmichael, et al. (2011)ــ دراسة 7
 ،استهدفت الدراسة بيان أهمية مراجعة أخالقيات الشركات متعددة الجنسية      

األخالقى فى التقرير السنوى و والتقرير عن نتائج مراجعة أداء الشركة االجتماعى 
.   (Supplementary)ضافى للمراجعة الخارجية أو فى تقرير مراجعة تكميلى أو إ

 قد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :لو 
تهدف بالدرجة األولى إلى قياس األثر االجتماعى المراجعة االجتماعية  إنــ 1

ــبينما ترتبط مراجعة األخالقيات بالقيم  فهى تقيس المن ،للشركة على بيئتها  ــ ــ ـــ اخ ــــ
للشركة عن طريق تحليل القيم التى تستند إليها  ( Ethical Climate )األخالقى 

واختبار الجودة األخالقية لهذه اإلجراءات وفقا للقيم التى  ،اإلجراءات التنظيمية 
 تبار .عيجب أن تؤخذ بعين اال
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أهداف مراجعة األخالقيات تتضمن تحقيق المساءلة والشفافية تجاه  إنــ 2
ما يحقق األهداف األخالقية للشركة . ولقد  وفعالية الرقابة الداخلية ب ،المساهمين
لإلشارة إلى  ( Ethical accounting )مصطلح المحاسبة األخالقية  استخدم

العملية التى يتم فيها جمع البيانات فيما يتعلق بالقيم التنظيمية وسيشمل ذلك النظر 
دات فى المعلومات التى يوفرها نظام مسك الدفاتر والبحث فى الوثائق أو المستن

 والعمليات المتعلقة باألخالقيات فى الشركة .
 

بمنشآت   ولقد تناولت بعض الدراسات األجنبية األخرى مراجعة األخالقيات     
، وتركز اهتمامها على بيان الضغوط التى تقع على اإلدارة العليا بمنشآت األعمال

              ىة عن السلوك غير األخالقــــ تتعرض للمخاطر الناجم األعمال حتى ال
(Rosthorn,J.,2000,Rockness,H. and Rockness,J.,2005, Gray,S. 
T.,2007,Rosanas,J.M.and Velilla,M.,2004).                           

                                                                                              

دم يمكن عرض أهم النتائج المستخلصة من تحليل الدراسات على ما تق وبناء       
 بقة فيما يلى :ا الس
ومجاالت مراجعة األخالقيات دون ــ اهتمت معظم الدراسات السابقة بتحديد طبيعة 1

وهى : التخطيط ،  مختلفةعرض برنامج مراجعة متكامل يرتبط بمراحل المراجعة ال
المراجعة ومتابعتها . باإلضافة إلى عدم جمع وتقييم األدلة ، والتقرير عن نتائج 

أو دراسة تطبيقية  ،إجراء دراسة تتناول جوانب اإلطار الفكرى لمراجعة األخالقيات 
بواسطة مراقب الحسابات لتحقيق أهداف مراجعة   إتباعهتوضح المنهج الواجب 

 األخالقيات .
 

اجب إتباعها بواسطة ــ لم توضح معظم الدراسات السابقة طبيعة األساليب الفنية الو 2
 بينما  ،مراقب الحسابات للحصول على األدلة وتقييمها فى مجال مراجعة األخالقيات 

ات ــأبرزت تلك الدراسات ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بتتبع التقارير الخاصة باألخالقي
( Follow-up on reports of ethics concerns )  . 
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شكيل فريق عمل إلتمام عملية المراجعة للجوانب ــ أبرزت بعض الدراسات أهمية ت3
على ما أظهروه من اهتمام  ء  على أن يتم اختيار أعضاء الفريق بنا  ،األخالقية 

بالسياسات المتعلقة بالجوانب األخالقية وقضاء فترة مناسبة فى مجال التدريب 
االمتثال المتصل بأخالقيات المهنة ، ويتكون فريق المراجعة من مدير األخالقيات و 

بينما لم تحدد معظم الدراسات الجهة التى  ،والمراجع الداخلى ومدير الشئون القانونية 
 يجب أن يسند إليها مهمة مراجعة األخالقيات .

 

ــ تناولت الدراسات السابقة مراجعة األخالقيات فى ظل غياب معايير مراجعة ملزمة 4
مات المهنية المتخصصة فى وذلك على الرغم من اهتمام المنظ ،فى هذا الشأن 

مجال المحاسبة والمراجعة بضرورة التزام المراجعين الخارجيين بميثاق األخالقيات 
 .2006عام  ( IFAC )تحاد الدولى للمحاسبين المهنية للمحاسبين الصادر عن اال

 

ومما تقدم يرى الباحث أنه نظرا لعدم حسم بعض القضايا المتعلقة بجوانب      
باإلضافة إلى عدم  ،رى لمراجعة األخالقيات فى مجال أعمال الشركات اإلطار الفك
 ،الحسابات فى تنفيذ مهام مراجعة األخالقيات  ىرشد مراقبير للمراجعة ا وجود معي

مصادر مكافحة الفساد اإلدارى ، فإنه تبدو أهمية تناول الباحث بالدراسة والتحليل 
القيات بما يسهم فى تفعيل الدور اإلطار الفكرى المالئم لمراجعة األخ وتحديد 

. من منظور أخالقى اإلدارى  مكافحة الفساد االقتصادى للمراجعة الخارجية فى مجال
 وهذا ما توضحه الدراسة التحليلية التالية.
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 خالقى األ منظورالمن   ى اإلدار  مكافحة الفساد ومصادر:أهمية الثثا
 

ة ومصادر مكافحة الفساد يجب على مراقب الحسابات أن يقف على أهمي     
اإلطار الفكرى المالئم لمراجعة وضع استنباط و اإلدارى ، حتى يتمكن من 

 .، وهذا ما يوضحه العرض التالى األخالقيات
 

 من المنظور األخالقى : ى أهمية مكافحة الفساد اإلدار  1/ 3
اص ، بشأن القطاع الخ  2003م ا ورد باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ع     

ضرورة أن تتخذ كل دولة طرف ، وفقا  للمبادئ األساسية لقانونها الداخلى ، تدابير 
لمنع ضلوع القطاع الخاص فى الفساد ، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة 

تفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة و الحسابات ، 
 (.14، ص 2004)األمم المتحدة ، لهذه التدابيرومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال 

 

مسئولية وضع مبادىء السلوك األخالقى ومراقبة تنفيذها على عاتق  وتقع      
هاما فى الحفاظ على اإلدارة العليا ، وهو األمر الذى يعنى أن القيادة تلعب دورا 

ن مبادىء ، والقيادة الفعالة هى تلك التى التكتفى بالحديث ع القيم األخالقية
األخالق فحسب ، بل تضع تلك المبادىء موضع التنفيذ على نفسها قبل اآلخرين ، 

داخل الشركة ، أو بالنسبة  عاملينفهى تعد نموذجا للسلوك األخالقى سواء بالنسبة لل
للشركات األخرى التى تعمل فى نفس القطاع ، وتزداد أهمية القيادة الفعالة فى بناء 

إلى تلك  بشكل كامل وذلك فى الشركات التى تفتقرقية الشركات على أسس أخال
األسس ، بينما يمكن أن يؤدى فشل القيادة إلى إحداث آثار سلبية ليس فقط على 
مستوى الربحية بل على أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ، وذلك على غرار 

ذا القرن ) با فى بدايات هو المتحدة وأور فضائح الشركات التى شهدتها الواليات 
  . ( 9، ص  2005 وآخرون ، سوليفان
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ويتضح للباحث مما تقدم ، زيادة االهتمام بالجوانب األخالقية كأحد اآلليات      
بالمنشآت االقتصادية ، وذلك  ى إلدار االتى يمكن االعتماد عليها فى مكافحة الفساد 

،  ىوك األخالقمن خالل قيام هذه المنشآت بوضع وتطبيق مدونات قواعد السل
باإلضافة إلى حتمية وضع الضوابط الكفيلة بإنجاز مهام المراجعة الداخلية والخارجية 
للجوانب األخالقية ، لمنع أفعال الفساد وكشفها واتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز النزاهة  

 واألمانة والمسئولية .
 

الفساد من خالل  الدول ببذل الجهود الرامية إلى مكافحةبعض ولقد قامت       
إعداد المواثيق المرتبطة بالنزاهة ومكافحة الفساد ، ففى الواليات المتحدة األمريكية 

لقيام الشركات بوضع برامج  أهميةأن شروط القيد فى بورصة نيويورك تولى  يالحظ
لنشر القيم والمبادئ األخالقية ، ويعتبر دليل األحكام الفيدرالية الذى وضعته لجنة 

األمريكية منذ عدة سنوات ، أحد العناصر المهمة فى تشجيع الشركات  األحكام
، ويأخذ الدليل فى االعتبار سلوك الشركة فى  األمريكية على تبنى برامج أخالقية

 (:26-25، ص  2009سوليفان ، )
 إرساء معايير القيم والمبادئ وإجراءات االلتزام بها . -1
لإلشراف على برامج القيم والمبادئ وااللتزام  تعيين كوادر مؤهلة تأهيال  رفيعا   -2

 بها.
 الحرص على تفويض األفراد بقدر كبير من السلطات . -3
تدريب الموظفين تدريبا  عاليا  على كيفية تطبيق المعايير واإلجراءات، واالستعانة  -4

 على ذلك بمواد مطبوعة وإلكترونية .
ئ ، ومدى االلتزام به ، ووضع وسائل مراقبة ومراجعة عمل برنامج القيم والمباد -5
ير عقابية توفر للموظفين معلومات عن المعايير واإلجراءات واإلبالغ عن احتمال غ

 حدوث أخطاء فى التطبيق .
 فرض العقوبات التأديبية المناسبة على مخالفات العاملين . -6
 ادئ .رد الفعل السريع إلصالح األخطاء ومعالجة عيوب برنامج القيم والمب -7
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على وجود  (Webley and More, 2003) قد أكدت إحدى الدراساتو      
عالقة إيجابية بين أخالقيات األعمال واآلداء المالى ، حيث تحسن اآلداء المالى 

القيمة االقتصادية على مؤشرات  للشركات التى تتبنى مدونات السلوك بناء  
ابتة للسعر / الربح وعائد رأس المعدالت الثو القيمة السوقية المضافة و المضافة 

على تحسن  (Ugoji, et al., 2007) أخرى . بينما أكدت دراسة المال المستخدم 
أن الشركات التى تقوم ببرامج المالى وفقا للمؤشرات السابقة باإلضافة إلى  األداء

للتدريب على كيفية تطبيق مدونة القيم والمبادئ ، قد تفوقت فى أدائها المالى على 
 . التى لم تذهب أبعد من إعالن التزامها بقيم ومبادئ األعمال تلك

 

ولقد حرصت الديانات السماوية جميعا على أن ترتقى باإلنسان من خالل      
باعتبارها المصدر األساسى ألخالقيات التعامل  ، تهذيب أخالقه وترشيد سلوكه 

الهدى صلى هللا  البشرى فى كافة األنشطة والمجاالت منذ آالف السنين . ورسول
ان حسن  عليه وسلم خاتم النبيين جاء مؤكدا على أهمية الجانب األخالقى باعتبار

سبحانه  هصلى هللا عليه وسلم بقولولذلك امتدح هللا نبيه  ، الخلق إنما هو منهج ودين
لقد لخص النبى محمد صلى هللا عليه وسلم غاية بعثته  و ،  ں ڱ ڱ ڱ :

صلى هللا عليه وسلم " إنما بعثت ألتمم  قال ، حيثفى إتمام قضية حسن الخلق 
  . (7) صالح األخالق "

 

ومما تقدم يتضح للباحث زيادة االهتمام بالجوانب األخالقية كأحد اآلليات      
باعتبار أن هذا الفساد بمنشآت األعمال يؤثر  ،األساسية لمكافحة الفساد اإلدارى 

إلصالح كما يتضح مما يلى ) لجنة بشكل سلبى على كل من مسيرة التنمية وا
 ( : 5ص  ، 2008 ،الشفافية والنزاهة 

 ،يؤدى الفساد من الناحية االقتصادية إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدول  -1
ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمات  ،حيث يكلف الفساد الدول بباليين الدوالرات سنويا 

إلى إعاقة التنمية االقتصادية وتقليل فرص  باإلضافة ،التى يحتاجها المواطن 
 االستثمار المحلى واألجنبى وإهدار المال العام وزيادة النفقات على حساب اإليرادات.
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يؤدى الفساد من الناحية االجتماعية إلى زيادة الشعور بالالمباالة والسلبية لدى  -2
واجب ويزيد األنانية لدى فع والرغبة فى االنجاز وأداء الاويقتل الد ،أفراد المجتمع 

 ، القيم األخالقيةاألفراد ويؤدى إلى انتشار الجريمة كرد فعل النهيار منظومة 
فى النهاية إلى إضعاف قدرة النظام السياسى على تلبية حقوق  دوجميعها آثار تقو 

 .  (8) مواطنيه ومن ثم زعزعة االستقرار السياسى للدولة
 

 يم والمبادئ األخالقية :الق االمصادر التى تستمد منه 2/ 3
إال أن البعض أكد على  ،اختلف الكتاب والباحثون فى تحديد مصادر األخالق      

 ,Bay, D., 2002 )وجود عالقة قوية بين المعتقد الدينى لإلنسان وسلوكه األخالقى
Albaum, G.& Peterson, R.A., 2006 , Lau, C.L.L., 2010 )  ،  ومن

يمكن أن تعتمد عليها منشآت األعمال حال قيامها بوضع  ثم تعددت المصادر التى
                 ومن بين هذه المصادر ما يلى : ،مدونات للقيم والمبادئ األخالقية 

                                        

 المصادر الدينية : 1/ 2/ 3
وية بوالسنة الن يقصد بالمصدر الدينى االعتماد بشكل أساسى على القرآن الكريم     

لى بها أثناء القيادة أو ح المطهرة لمعرفة القيم والمبادئ األخالقية الحسنة الواجب الت
 القيام باألعمال المكلف بها الفرد فى منشآت األعمال .

الدين اإلسالمى بالنسبة للمسلمين يعتبر من أهم مصادر األخالق على اعتبار ف     
 ،ثالث جوانب وهى : العقيدة والشريعة واألخالق يتكون من  تهأن اإلسالم فى حقيق

واألخالق  ،والشريعة تلبية التصال القلب بالعقيدة  ،فالعقيدة أصل يدفع إلى الشريعة 
بمعنى أن االلتزام  ،فهى أثر الزم وضرورى لهما  ،ا مال تخرج عن اإلحسان فيه

المسلم فى سلوكه وأفعاله  بالعقيدة والشريعة كما أراد هللا يثمر أخالقا فاضلة يتحلى بها 
وال يتبدل وال  ،فالدين اإلسالمى يربى ضمير اإلنسان فال يعتريه الضعف أو الهوان  ،

الشهوات وال يتنازل تحت ضغوط األهواء و  ،يتغير بتغير ظروف الزمان والمكان 
) السعد   وبذلك تتأصل فى النفس البشرية معانى القيم واألخالق الحسنة ،شبهات الو 
 .  ( 197، ص 2001، 
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فالقيم اإلسالمية النبيلة تتعدد وتتنوع وتتخلل أعماق المسلم مثل قيم الصدق      
. بينما تشمل المبادئ  واألمانة واإلخالص والسماحة والشجاعة واألخوة والتعاون 

اإلسالمية الخاصة بالقضاء على الفساد وترتبط باألخالقيات كل من العدالة 
وتشمل الكذب  أما الخلق السيئ فتتنوع مظاهره  الشفافية .والمسئولية والمساءلة و 

والخيانة وإتباع الهوى والظلم والحرص والشح والبخل والجشع والذل والدناءة واالحتيال 
 وقول وشهادة الزور وغيرها.

 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن األخالق الحسنة أو الحميدة يمكن غرسها من       
الكبر والميل بها إلى حد االعتدال وفعل الخير والبعد  وصقلها وتهذيبها فى ،رغالص

 ،( 465ص  ، 2005 ،بها عن مضامين األخالق السيئة كالخيانة والكذب ) مهران 
ويتحقق ذلك بمنشآت األعمال عن طريق التدريب المتواصل وعقد الندوات لتنمية 

 أة .وتدعيم الوازع الدينى لدى جميع العاملين والقيادات العليا بالمنش
وعمليات مالت ا كما يجب تدعيم قيم الصدق واألمانة واإلخالص فى كافة مع     
وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية على النحو الذى يمكن من   األعمال منشآت
إدارة المنشآت وحتى تنعدم فرص قيام ، ضبط عناصر الفساد فى أى مرحلة خالله 
عب فى األرقام المحاسبية المنشورة خاصة رقم ق ممارسات محاسبية معينة للتالــبتطبي

ت منشآ والذى كان من أحد األسباب األساسية النهيار العديد من ال ،صافى الربح 
الحسن الكبرى . لذلك يجب تدعيم الفكر اإلدارى بأهمية القيم فى اإلسالم والجزاء 

 ( . 295ص  ، 2005 ،لمن يضعها موضع التنفيذ ) سعيد
 

 وضعية المحلية والدولية :المصادر ال 2/ 2/ 3
تمثل القوانين واللوائح والقرارات التى تصدر فى الدول التى تعمل بها منشآت       

ها القيم والمبادئ األخالقية . ففى مصر تتنوع مناألعمال أحد المصادر التى تستمد 
 ومن بينها ما يلى : ،تلك المصادر 

ن وزارة االستثمار المصرية عام دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر ع -1
وتنطبق هذه القواعد والمعايير على شركات المساهمة المقيدة فى بورصة  ، 2005



20 

 

 

 

 

 

 

 

صدر   ولقداألوراق المالية والمؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة . 
 ، 2006عن نفس الوزارة دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع األعمال العام عام 

اده فى ضوء مبادئ حوكمة شركات قطاع األعمال العام التى أصدرتها والذى تم إعد
 . 2005عام  ( OECD )منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

 

وتعبر مبادئ حوكمة الشركات عن القواعد والنظم واإلجراءات التى تحقق أفضل      
لح وأصحاب المصا  ،مديرى الشركة والمساهمين فيها حماية وتوازن بين مصالح 

باعتبار أن هذه المبادئ تمثل تنظيما وبيانا للسلوك الجيد فى  ،األخرى المرتبطة بها 
إدارة الشركات وفقا للمعايير واألساليب العالمية التى تحقق توازنا بين مصالح 

 ( . 9ص  2007 ،األطراف المختلفة ) وزارة االستثمار 
 

 ،لتابعة لوزارة التنمية اإلدارية التقارير التى أعدتها لجنة الشفافية والنزاهة ا -2
فضال   ،باعتبارها مسئولة عن اقتراح إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد وآليات تفعيلها 

وكذلك العمل على وضع  ،عن اقتراح اإلطار المؤسسى والتشريعى لمحاربة الفساد 
لية فى اس الفساد والتنسيق مع الجهات الدو يالمؤشرات والمعايير القومية الخاصة بق

ورصد حاالت الفساد اإلدارى واقتراح أولويات العمل لتحسين صورة  ،هذا الشأن 
 ( . 8ص  ، 2008 ،ومركز مصر فى المؤشرات الدولية ) لجنة الشفافية والنزاهة 

 

 ،(وتعديالته 1964لسنة  54انون رقم )المنظمة بالقتقارير هيئة الرقابة اإلدارية  -3
أسباب القصور فى العمل واإلنتاج . بما فى ذلك والخاصة بنتائج بحث وتحرى 

الكشف عن عيوب النظم اإلدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم لألجهزة 
والجرائم  ،والكشف عن المخالفات اإلدارية والمالية  ،العامة واقتراح وسائل تالفيها 

وظائفهم والعمل على منع الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات 
 وضبط ما يقع منها . ،وقوعها 

 

السلوكيات واألمانة المهنية الصادرة عن أحد الهيئات المصرية أو اآلداب و  قواعد -4
مهنة المحاسبة والمراجعة  ىقواعد آداب وسلوكيات مزاول ومن بينها: ،بقوانين 
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. وما ورد  2007م والتى صدرت عا  ،العامة لسوق المال  بسجل الهيئة المقيدين
بقانون شركات المساهمة والتوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة عام 

 بشأن األمانة المهنية . 1981
 

ن العالمى لحقوق اإلنسان إجماعا عالميا وعلى المستوى الدولى أسس اإلعال     
 ،واألمم  على إمكانية تطبيق مبادئ أخالقية عالمية عبر جميع أنواع الحضارات

  ،وتنعكس هذه المبادئ فى العالمات الفارقة لمدونات مبادئ وقيم مجتمع األعمال 
ميثاق األمم ، ميثاق مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية  ومنها:

مبادئ مقاومة  ، مبادرة المنتدى االقتصادى العالمى ضد الفساد ، المتحدة ضد الفساد 
قواعد ، مبادئ األعمال لمقاومة الرشوة ، نظمة الشفافية الدولية ة الصادرة عن مو الرش

المبدأ العاشر من الميثاق ، الغرفة التجارية الدولية لسلوكيات محاربة االبتزاز والرشوة 
 . (  3ص  ، 2009 ،) سوليفان العالمى لألمم المتحدة عن مكافحة الفساد

 

وانب اإلطار الفكرى المقترح وبناء  على ما تقدم تبدو أهمية عرض أهم ج      
لمراجعة األخالقيات بمنشآت األعمال ، بما يسهم فى مكافحة الفساد اإلدارى من 

 منظور أخالقى ، وهذا ما يوضحه العرض التالى .
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 األعمال بمنشآت خالقيات األرابعا : اإلطار الفكرى لمراجعة 
 

قيات األعمال على تحديد أهداف المقترح لمراجعة أخال الفكرى  يعتمد اإلطار     
حتى يتمكن مراقب الحسابات من وضع برنامج  –كنقطة بداية  –المراجعة األخالقية 
وتحديد طبيعة األساليب الفنية المالئمة لحصر وتقييم أدلة  ،مراجعة األخالقيات 

 ثم التقرير عن نتائج المراجعة األخالقية . ،اإلثبات الكافية والمالئمة 
ــدد األهداف المرجوة من المراجعة األخالقيوتتع      ـــ  Morganحيث حدد  ،ة ـــــ

هذه األهداف فى تحديد اآلثار المالية واإلدارية الناجمة عن عوامل المناخ  (2002)
تقييم إستراتيجية اإلدارة لمراقبة األخالقيات لتخفيف ، و األخالقى وأخالقيات اإلدارة 

تقييم مدى انتشار عوامل المناخ ، و األخالقى المخاطر الناجمة عن السلوك غير 
 األخالقى ونتائجها فى اإلدارات الخاضعة للفحص .

ل تهدف إلى التحقق من ا عمأن مراجعة أخالقيات األ Krell (2010)بينما أكد      
الخاصة بها  األخالقى تتبناها المنشأة فى مدونة السلوكالتى أن السلوكيات 

وأن السلوكيات  ،تم العمل بها فى الممارسة الفعلية ي ،والسياسات واإلجراءات 
 .Protiviti Incأكدت  نالمحظورة فى هذه الوثائق يجب أن ال تحدث . فى حي

على أن أهداف مراجعة األخالقيات تشمل تحديد ما إذا كان برنامج  (2003)
تقييم ما و  ،األخالقيات يتضمن تحقيق االمتثال المالئم للتشريعات واألنظمة والقوانين 

وفعال وليس مجرد برنامج على صحيح إذا كانت إدارة برنامج االمتثال تتم بشكل 
 . ( Paper Based Program )الورق 

 

يجب  ،ولكى يتمكن مراقب الحسابات من تحقيق أهداف المراجعة األخالقية      
لعاملين عليه أن يحصل على أدلة كافية ومالئمة لتدعيم التزام اإلدارة العليا وكافة ا

 بالمستويات اإلدارية بالمنشأة بالسلوك األخالقى الموجه نحو مكافحة الفساد اإلدارى.
 

والعرض اآلتى بعد يقدم مجموعة من المالحظات المركزة والتى تعد فى      
مجموعها بمثابة أدلة عمل لما يتعين على مراقب الحسابات أن يوليه من اعتبارات 
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وذلك  ،ألخالقى امدونات السلوك خالقية ومدى توافرها فى بمعايير القيادة األمتصلة 
 .عبر المراحل المختلفة لعملية مراجعة األخالقيات بمنشآت األعمال 

 

 :بمنشآت األعمالمعايير الحكم على الممارسات األخالقية  1/ 4
الذى تصدره مجلة  2007يميز مؤشر أفضل شركات العالم أخالقيا لعام      

Ethisphere ، شركات التى ترأسها قيادات تتخذ من األخالق حافزا لتحقيق الربح. ال
ن عن تحرير المجلة بتصفية يالمسئولقيام شركة بعد  إحدى وتسعينوقد تم انتقاء 
 شركة اعتماد  على تسعة معايير للقيادة األخالقية وهى:خمسة آالف أكثر من 

ة والتنظيمية ، االبتكار ، القيادة ، النظم الداخلية ، النظم القانوني الحوكمة ، المواطنة
التنفيذية ، القيادة المجتمعية على مستوى القطاع ، السمعة ، والشفافية . وهى 

وتؤمن  ،المعايير التى تأخذها بعين االعتبار القيادات التى تتمتع برؤية واضحة 
 ( . 16ص  ، 2009 ،بضرورة بناء شركات تلتزم القيم والمبادئ )سوليفان

 

ومن ثم يقع على عاتق  ،وكمة الشركات تعد من آليات مكافحة الفساد فح      
مبادئ وقيم األخالق لتحقيق هدف  ليا بمنشآت األعمال مسئولية إرساءالقيادات الع

على أن تلتزم تلك القيادات بالشجاعة والمثابرة تحدوها قيم ومبادئ  ،مكافحة الفساد 
 فاسدة .أخالقية قوية لمواجهة وإنهاء الممارسات ال

والسلوك األخالقى للشركات نادرا ما يعترف به كحجر الزاوية فى الحوكمة      
سلوك مجتمع  ل ا إال أن األخالق ــ وبطرق عديدة ــ تشكل أساس ،الرشيدة للشركات 

 ستاألعمال . حيث نجد أن مؤشرات الحوكمة التى وضعها البنك الدولى تشمل 
 ( . 8، ص  2009د ) سوليفان ، مؤشرات للحوكمة إحداها  تقييد الفسا 

 

العمل وفقا ، أما معيار مواطنة الشركات فيعنى بالنسبة للشركات الكبرى      
تحقيق األرباح وسداد ، و  معاملة العاملين معاملة جيدة، و  لممارسات تجارية أخالقية
  ، ةــــــــ خدمات آمنة وجديرة بالثق أوتقديم منتجات ، و  الضرائب وتوفير الوظائف
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ـــــــ العمل على تحسين ظروف المجتم، و  التمتع بسجل جيد فى التعامل مع البيئةو  ـــ   ع ـــ
( Boston College, 2003). 

 

ويرتبط معيار النظم الداخلية بصفة أساسية بكل من أحوال الشركة والنزاهة       
ى الواجب حيث تتحمل اإلدارة العليا وكافة العاملين المسئولية باإلضافة إل ،المالية 

كما يجب  ،القانونى بحماية أصول الشركة المادية والمالية وأصول الملكية الفكرية 
أن تعكس الدفاتر والسجالت والحسابات الخاصة بالشركة بدقة وكفاية أصول الشركة  
والتزاماتها ونفقاتها وإيراداتها بشكل متوافق مع معايير المحاسبة المتعلقة بالقياس 

 ى ونظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة .واإلفصاح المحاسب
 

بينما يرتبط معيار النظم القانونية والتنظيمية باإلطار القانونى والتنظيمى على      
المستوى الوطنى والذى يضع الحدود الدنيا المقبولة للسلوكيات فى أداء مجتمع 

نشآت ، فاإلذعان ويعكس ما يعتبره المجتمع سلوكا عادال ومناسبا لكل الم ،األعمال 
وتعتمد الكوادر التنفيذية  ،للقوانين الوطنية هو نقطة البداية لمنشآت القطاع الخاص 

ومجالس اإلدارات التى تشرف على قرارات اإلدارة التنفيذية على حزمة  ،فى المنشآت 
من السياسات الداخلية والتوجيهات والقواعد وآليات الحوكمة للتأكد من االلتزام 

تتجاوز نظم الحوكمة حدود  ،ن المحلية . ومع االعتياد على االلتزام بالقانون بالقواني
 ،االلتزام بالقانون لتنطوى على مستويات من القيم والمبادئ أعلى مما يفرضه القانون 

 ( . 16ص  ، 2009 ،وتمثل تلك المستويات تعبيرا عن طموح المنشآت ) سوليفان 
 

فإنه يرتبط بتحقيق أحد  –القيادة األخالقية كأحد معايير  –أما االبتكار      
األهداف اإلستراتيجية للمنشأة وهو العمل على استمرارية المنشأة من خالل التطوير 

 المستمر للمنتجات واألداء اإلدارى والتشغيلى .
ويعتمد االبتكار فى األساس على قدرات ومهارات العاملين على اإلبداع      

اإلضافة إلى اقتناء تقنيات إنتاج مستحدثة وتكنولوجيا متطورة ب ،والتطوير واالبتكار 
بهدف التوصل إلى ابتكارات متجددة لتحسين الجودة وزيادة  ،ذات كفاءة مرتفعة 
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اإلنتاجية وتقصير زمن اإلنتاج وتخفيض معدالت العيوب . ويتطلب ذلك بذل جهود 
بمهام مختلفة ومتكاملة بما  إضافية فى تعليم وتدريب العاملين وزيادة مشاركتهم للقيام

يحقق مرونة أكبر فى اإلنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة ومن ثم تحسين 
 ( .  2002منصور ،  الموقف التنافسى للمنشأة )

 

القيم والمبادئ  عميممسئولية اإلدارة العليا فى تويرتبط معيار القيادة التنفيذية ب     
يم والمبادئ محور التفكير فى اتخاذ القرارات حيث تكون الق ،داخل ثقافة المنشأة 

عبر جميع المستويات اإلدارية بالمنشأة ، فالسلوك والقواعد التى تضبط أداء اإلدارة 
ويضع إطارا مؤسسيا لاللتزام  ،العليا يضبط إيقاع جميع المستويات اإلدارية بها 

ألساسية الدافعة . وتمثل قيادة المنشآت أهم مكون من المكونات ا بمكافحة الفساد
فحين ُتظهر تلك القيادات االلتزام وتكون قدوة فى ممارسة  ،للممارسات األخالقية 

ترجم إلى سلوك واضح ينتهجه كل األشخاص الممثلين فإن ذلك ي ،معايير األخالق 
 ( . 18، ص  2009 ،للمنشأة والعاملين بها ) سوليفان

 

القطاع فيرتبط بحتمية تقديم منشآت  أما معيار القيادة المجتمعية على مستوى     
 ،تقارير خاصة بنتائج أنشطتها المختلفة عن البيئة  –كواجب أخالقى  –األعمال 

برامج المحافظة على البيئة من التلوث ومدى التطور فى التكاليف  بحيث تشمل
المانعة لألضرار البيئية وتكاليف عمليات المراجعة البيئية وتكاليف أنشطة الرقابة 

 لبيئية وتكاليف عالج األضرار البيئية وبرامج الوعى الصحى الوقائى والعالجى .ا
  

القيمة المادية التى  عن –كأحد معايير القيادة األخالقية  –السمعة  بروتع      
ولقد أشارت الدراسة  ،وتحظى باهتمام بالغ من أصحاب المنفعة  ،تخلق منهج العمل 

 Voice of the Leadersالعالمى بعنوان الصادرة عن المنتدى االقتصادى 
Survey  إلى أن سمعة الشركات تعد من أهم   2003والتى أجريت فى أواخر عام

مدير فى ألف وخمسمائة معايير نجاحها . وتشير نتائج الدراسة التى تم توزيعها على 
تقريبا ممن شملتهم الدراسة يرون أن  %60شركة عالمية كبرى إلى أن  ألفأكثر من 
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        من القيمة السوقية ألسهم الشركات  %40لسمعة الجيدة يمكن أن تسهم بنحو ا
 ( . 19، ص 2005 ،سوليفان  )
 

 ،النزاهة بالصدق واألمانة والدقة والشمول للمعلومات  وأويرتبط معيار الشفافية      
وبحيث يتم اإلفصاح فى الوقت المناسب عن الوضع المالى واألداء والملكية وفقا 

معايير المحاسبة والتى تتسم بمستوى عال من الجودة ، مع إجراء مراجعة سنوية من ل
 فعال .كفء و  خارجى َبْل مراجعقِ 
 

 مراحل مراجعة األخالقيات بمنشآت األعمال: 2/ 4
تتضمن مراحل المراجعة األخالقية بمنشآت األعمال تخطيط وتصميم منهج      

الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات المالية وأداء اختبارات  ،المراجعة األخالقية 
وأداء اإلجراءات التحليلية واالختبارات  ،وغير المالية الناجمة عن السلوك األخالقى 

وتقييم النتائج وإصدار  ،التفصيلية لألرصدة المرتبطة والمتأثرة بوجود مدونات السلوك 
 تالى .تقرير المراجعة األخالقية ، وهذا ما يوضحه العرض ال

 

 تخطيط وتصميم منهج المراجعة األخالقية : 1/ 2/ 4
ترتبط هذه المرحلة باختيار منهج المراجعة بما يسهم فى جمع األدلة الكافية       

والمالئمة لتحقيق أهداف المراجعة األخالقية ومقابلة المسئولية المهنية لمراقب 
العديد من ه المرحلة وتخفيض تكلفة جمع األدلة . ومن ثم تتضمن هذ ،الحسابات 
 : من بينها ما يلىاإلجراءات 

 

 : التمهيد للتخطيط ويتضمن -1 
نظرا  ،لمنشأة العميل وما يرتبط بها من مخاطر قبول مهمة المراجعة األخالقية  -أ

ــــــاألخالقي الرتباط مهام المراجعة فى معظمها بالنواحى السلوكية أو ـــة لكافـ ــ ـــ ة  ــ
 لة والعاملين داخل المنشأة . المسئو القيادات 
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الوقوف على أهداف المراجعة األخالقية لمنشأة العميل والتى قد تتنوع وفقا لرغبة  -ب
  ،وقواعد حوكمة الشركات  ،العميل فى ظل وجود مدونات للقيم والمبادئ األخالقية 
 والقوانين واالتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد .

حيث يعد اختيار فريق المراجعة المالئم أمرا هاما لمقابلة  ،مراجعة تحديد فريق ال -ج
ويجب اختيار أعضاء  ،معايير المراجعة المتعارف عليها وتعزيز كفاءة المراجعة 

على ما أظهروه من اهتمام بالسياسات والممارسات واإلجراءات المتعلقة  الفريق بناء  
ــوقض ،ة ـبالجوانب األخالقي ــسباء فترة منا ـــ ــ ة فى مجال التدريب المتصل بأخالقيات ـ

ـــالمهن ــ  . (Reamer, 2007)ة ـــ
 

 : الحصول على معلومات عن العميل فى إطار المهام التالية -2
معرفة النشاط ومجال العمل الخاص بالعميل ليتمكن مراقب الحسابات من  -أ

 ،كن قبوله تحديد مخاطر النشاط التى تؤثر فى تقديره لخطر المراجعة المم
 .  للعميل ( Inherent risk )والتعرف على المخاطر المالزمة أو المتأصلة 

أن يلم مراقب الحسابات بشكل كاف بأعمال العميل ليحدد مجاالت التعاون  -ب
وتحديد مدى   ،األخالقيات والمستشار القانونى  إدارةبينه وبين كل من المسئولين ب

 صين فى مجاالت السلوك .اء المتخصخبر ضرورة االستعانة بال
 

 : الحصول على معلومات عن االلتزامات القانونية للعميل -3
تبدو أهمية حصول مراقب الحسابات على معلومات عن االلتزامات القانونية      

) الشركات  للعميل وخصوصا عندما يمتد نشاط العميل خارج الحدود اإلقليمية
 ،ن يخضعون لقوانين ونظم بلدان مختلفة متعددة الجنسية(. مما يعنى أن العاملي

نتيجة  اختالفاتوحيثما توجد  ،مثل االتحاد األوروبى  ،وكذلك منظمات مختلفة 
ــات المحليــــالقوانين والتعليمللتقاليد والمعايير و  ــ ــ ـــ ــق إمــــنه يجب أن تطبفإ  ،ة ــــ ــ ــ ا ـ

ــمدون ــ ـــة السلوك أو الشروط المحليــ ـــا يضع أعلى معيـــيهمأ ،ة ـــــ ــ    األخالقى ار للسلوكــــ
(British Petroleum, 2005, p.5) . 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

  : األخالقى فهم اإلجراءات الرقابية المصممة لضمان االلتزام بمدونات السلوك -4
، األخالقيةمعايير القيادة للوقوف على مدى شمولية هذه اإلجراءات لكافة وذلك      

االمتثال ،  قواعد البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالقى المتعلقة بكل من :و 
لقوانين البيئة وتحقيق األمن والصحة والسالمة ، المعاملة العادلة للعاملين ، ضوابط 

حماية أصول الشركة وتحقيق النزاهة ، العالقات التجارية مع العمالء والموردين 
قيام إدار االمتثال ، ال عدم تضارب المصالح ومنع غسيل األمو ، المالية 

 واألخالقيات بواجباتها ، ووضع حدود للتعامل مع الحكومات والمجتمعات المحلية .
 

  :نامج المراجعةر تصميم خطة المراجعة العامة وب -5
التى سيتم كافة إجراءات المراجعة  برنامج المراجعة األخالقية يوضحو      

عن نتائج كافية ومالئمة إثبات إلى أدلة  للتوصل ،استخدامها بواسطة فريق المراجعة 
والعناصر التى سيتم  ، العينةلمراجعة األخالقية . باإلضافة إلى تحديد حجم ا

 وتوقيت االختبارات لكل إجراء من إجراءات المراجعة األخالقية . ،اختبارها 
االختبارات وهى برنامج المراجعة األخالقية على ثالث أنواع من  ىويحتو      
اإلجراءات التحليلية ، واالختبارات و بارات الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات ، اخت

وبراءة بالجوانب األخالقية كالشهرة  بشكل مباشر التفصيلية لألرصدة المرتبطة
 والتعويضات والغرامات وتكلفة برامج التدريب على قيم الشركة ومعاييرها .االختراع 

 

 االختبارات األساسية للعمليات األخالقية :اختبارات الرقابة و  2/ 2/ 4
تهدف هذه المرحلة إلى الحصول على أدلة لدعم الصحة النقدية للعمليات ،      

ية لألرصدة ) أرينز لمدى االختبارات التفصيل أساسيا وتشكل هذه االختبارات محددا 
ية وترتبط اختبارات الرقابة واالختبارات األساس . ( 453، ص  2005ولوبك ، 

للعمليات األخالقية بمجموعة من أهداف المراجعة الخاصة بالعمليات المالية وهى 
 وهذا ما يوضحه العرض التالى : ،الوجود واالكتمال والدقة والتبويب والتوقيت 
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 اختبارات الرقابة على أخالقيات األعمال : 1/ 2/ 2/ 4
م األخالقية هى ن النزاهة والقيا 315 معيار المراجعة المصرى رقمورد ب     

دارة ومتابعة عناصر أساسية لبيئة الرقابة التى تؤثر فى مدى فعالية التصميم واإل
فالنزاهة والقيم األخالقية هى نتاج  . العناصر األخرى فى نظام الرقابة الداخلية

وكيف يتم تبليغها وكيف يتم فرضها فى . المعايير األخالقية والسلوكية للمنشأة 
وهى تشمل إجراءات اإلدارة لمنع والحد من الدوافع واإلغراءات التى  الواقع العلمى ،

يمكن أن تدفع األفراد إلى التورط فى أفعال غير قانونية ، أو غير أخالقية ، كما أنها 
تشمل توصيل معايير قيم وسلوكيات المنشأة إلى األفراد من خالل عرض السياسات 

 ( . 2008، وزارة االستثمار  ) ةوميثاق الشرف وقواعد السلوك بإعطاء القدو 
هذا وتتنوع األساليب التى يجب على مراقب الحسابات إتباعها لتنفيذ اختبارات      

  ألساليب مايلى:الرقابة على أخالقيات األعمال داخل المنشأة ومن بين هذه ا
االستفسار من المسئولين والعاملين بمكتب األخالقيات واالمتثال عن إجراءات  -1

 ،هم وأى انتهاكات تم رصدها بواسطتهم بشأن مخالفة القوانين أو االتفاقيات عمل
باإلضافة إلى االستفسار من المستشار القانونى للمنشأة والقيادات اإلدارية عن أى 

 انتهاكات .
فحص المستندات والسجالت والــدفاتر والتقــارير للتحقــق مــن العمليــات واإلجــراءات  -2

ــى كانـــت  ــببالداخليـــة التـ ــن سـ ــركة مـ ــة الشـ ــة ، وحمايـ ــة الفكريـ ــوين حقـــوق الملكيـ ــى تكـ ا  فـ
االســــتخدام غيــــر المــــرخص لــــه لحقوقهــــا الفكريــــة بواســــطة آخــــرين ، وحصــــر مــــا لــــدى 
ــة  ــاع مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـ ــق مـــن أنـــواع ومـــدى االنتفـ الشـــركة مـــن حقـــوق ، والتحقـ

تــى مــن المحتمــل واالبتكارات وتقييم الموجودات باإلضافة إلى حقــوق الملكيــة الفكريــة ال
 . ان يتنازع عليها مع اآلخرين

( Qualey , T ., K ., 2001 , Gillespie , S . & Patel , R . , 2002). 
ــدفاتر  -3 ــتندات والســـجالت والـ ــة لفحـــص المسـ ــاإلجراءات الرقابيـ ــزام بـ ــن االلتـ لتحقـــق مـ

د وتــرتبط هــذه اإلجــراءات بالعديــد مــن السياســات التــى يجــب إتباعهــا للحــ  ،الموضــوعة 
، سياســات شــئون المــوظفين : ومــن بــين هــذه السياســات  ،من السلوك غيــر األخالقــى 
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ــدريب  ــأن الســــلوك األخالقــــى ، التـ ــرة اإلداريــــة بخصــــوص ، توقعــــات المــــديرين بشـ النشـ
، األسئلة األخالقية فى استبيان الموظــف والمــواطن ، الغش والفساد وإساءة االستخدام 

 . (Morgan, 2002 )حقيق والمراجعة األخالقية أنشطة الت، لجنة النزاهة اإلدارية 
مالحظة األنشطة المتعلقة بالرقابة الداخلية والمرتبطة بمدى االلتزام بمدونات  -4

السلوك األخالقى . وترتبط أعمال المالحظة بتلك األنشطة التى ال ينتج عنها سندا 
وأعمال  ،المتثال ألدلة المراجعة مثل مالحظة أداء المسئولين بمكتب األخالقيات وا

التدريب المرتبطة بتثقيف العاملين على المفاهيم األخالقية ومتطلبات االمتثال 
 لية عمليات االتصال على الخط الساخن .عومدى فا  ،األخرى 

 

 االختبارات األساسية للعمليات األخالقية : 2/ 2/ 2/ 4
ى قيد وتصنيف يتم فحص مدى االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ف     

وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بوضع ومتابعة ما ورد بمدونات السلوك 
 األخالقى .

حيث يتطلب  ،وتتحمل المنشآت تكلفة مبدئية كبيرة لوضع مدونات السلوك      
وضع برنامج أخالقى شامل تخصيص استثمارات مبدئية تعود بفائدة ايجابية على 

حيث يظهر العائد بشكل إيجابى على العالمة التجارية  ،الطويل المنشأة فى المدى 
متكامال  مدونة السلوك جزءا   حوعندما تصب. وسمعتها وثقة المستهلك بها  ،للمنشأة 

بصورة ثابتة على المنشأة  ا يكون من الواجب تطبيق بنوده ،العملية اإلدارية  نم
قية بالمنشأة التى توضع لحماية من نظم اإلدارة األخال وبما أنها تمثل جزءا   ،ككل 

يكون من الواجب استخدام معايير النزاهة واألداء األخالقى كأحد المعايير  ،استقرارها 
كما يجب وضع إجراءات حيوية وحساسة لإلبالغ عن  ،عند ترقية العاملين 

مثل توفير الخطوط الساخنة التى تقبل بالغات مجهولة  ،المخالفات بصورة آمنة 
كما أن التدريب المتواصل على قيم لإلبالغ عن سلوكيات غير أخالقية . المصدر 

أساسيا لضمان التزام العاملين بالقيم والسياسات  االمنشأة ومعاييرها يعد عنصر 
 (. 32-31ص  ، 2009 ،سوليفان المذكورة بمدونة السلوك ) 
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لدفاتر وهنا تبدو أهمية قيام مراقب الحسابات بفحص وتتبع المستندات وا     
والسجالت المؤيدة للعمليات المرتبطة باألداء األخالقى وآثارها المالية وصحة 
توجيهها محاسبيا . ومن أمثلة تلك العمليات التى يكون لها آثار مالية ما تتحمله 

نفقات من نفقات ، باإلضافة إلى إدارة األخالقيات واالمتثال ومراكز التدريب 
ز فواح ونظام ال ،خالقية األسلوكيات غير الغ عن االتصال والمتابعة بشأن اإلبال

 المتعلق بإثابة السلوك األخالقى ومعاقبة السلوك غير األخالقى .
 

 اإلجراءات التحليلية واالختبارات التفصيلية لألرصدة : 3/ 2/ 4
تهدف هذه المرحلة إلى الحصول على أدلة إضافية كافية ومالئمة لتحديد ما إذا      

الخاصة باألداء األخالقى قد تم عرضها بالقوائم المالية والتقارير على كانت األرصدة 
 نحو صادق .

 اإلجراءات التحليلية للعمليات األخالقية : 1/ 3/ 2/ 4
يمكن لمراقب الحسابات أن يعتمد على اإلجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم      

ومبالغ  ،ادية الخطر فى محاولة لتحديد مدى وجود معامالت أو أحداث غير ع
 .ونسب واتجاهات غير عادية مرتبطة بالسلوك األخالقى 

ــوق ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــة حقــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة بحمايــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة المرتبطــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاإلجراءات التحليليــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــق بــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا يتعلــ ــ ــ ـــ ــ ــ فيمــ
ـــــة الفكري ــ ــ ـالملكيــ ــ ـــ ــ ــ ـــــوال ـــــــــــــ ــ ــ ـــــيل األمــ ــ ــ ـــــة غســ ــ ــ ـــــالح ومكافحــ ــ ــ ـــــارب المصــ ــ ــ ـــــدم تضــ ــ ــ ة وعــ

 تشمل المؤشرات التالية:  يمكن أن نها إ ف -ثال معلى سبيل ال –
ــاء -1 ــ ـــ ــ ــ ــدل كفــ ــ ـــ ــ ــ ــالل معــ ــ ـــ ــ ــ ــن خــ ــ ـــ ــ ــ ــوير مــ ــ ـــ ــ ــ ــوث والتطــ ــ ـــ ــ ــ ــطة البحــ ــ ـــ ــ ــ ــدريب بأنشــ ــ ـــ ــ ــ ة التــ

 مقارنة تكاليف التدريب الفعلية بالتكاليف المخططة . 

ــة  -2 ــ ــ ــ ــاليف الفعليــ ــ ــ ــ ــــة التكــ ــ ــ ــالل مقارنــ ــ ــ ــ ــن خــ ــ ــ ــ ــــ  مــ ــ ــ ــور البحثــ ــ ــ ــ ــاءة التطــ ــ ــ ــ ــــدل كفــ ــ ــ معــ
 التطوير . و ث و بالتكاليف المخططة للبح 

ـــــدم  -3 ـــ ــ ــ ـــــة لعــ ـــ ــ ــ ـــــة بالتوعيــ ـــ ــ ــ ــدريب الخاصــ ــ ـــ ــ ــ ـــــرامج التــ ـــ ــ ــ ـــــة بــ ـــ ــ ــ ـــــام لتكلفــ ـــ ــ ــ ــاه العــ ــ ـــ ــ ــ االتجــ
 مصالح ومكافحة غسيل األموال . تضارب ال



32 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــاء  -4 ــ ــ ــــــطة األقربــ ــ ــ ــــــأن أنشــ ــ ــ ــة بشــ ـــ ــ ــ ــــــال والمتابعــ ــ ــ ــــــات االتصــ ــ ــ ــــــام لنفقــ ــ ــ ــاه العــ ـــ ــ ــ االتجــ
 ن لعدم تضارب المصالح ومكافحة غسيل األموال . يالمقرب

 االختبارات التفصيلية لألرصدة المرتبطة بالعمليات األخالقية:2/ 3/ 2/ 4
 رات التفصيلية لألرصدة المرتبطةلكى يتمكن مراقب الحسابات من تنفيذ االختبا      

يجب أن يحدد أهداف المراجعة  ،بالعمليات األخالقية  بشكل مباشر أو غير مباشر
 وتحديد إجراءات المراجعة المحققة لهذه األهداف . ،المرتبطة بهذه األرصدة 

 ،نفقات التدريب  ،بالعمليات األخالقية المرتبطة بشكل مباشر وتشمل األرصدة      
وقيمة التعويضات المدفوعة أو المستحقة  ،مكتب األخالقيات النوعية لفقات والن

وقيمة الجزاءات الموقعة على  ،لتصرفات غير األخالقية للمنشأة لللغير نتيجة 
وقيمة الحوافز المدفوعة أو المستحقة   ،العاملين نتيجة للتصرفات غير األخالقية 

وغيرها التكاليف البيئية المدفوعة والمستحقة و  ،السلوك األخالقى  بةللعاملين نتيجة إثا 
األرصدة المرتبطة بشكل غير مباشر بالعمليات األخالقية بينما تشمل  . من األرصدة

 جميع أرصدة الحسابات المؤثرة فى نتائج األعمال والمركز المالى .
 

ذه ه ومن بين األخالقيةوتتنوع أهداف المراجعة المرتبطة بأرصدة العمليات      
الوجود واالكتمال والدقة والتبويب والتوقيت ، ويقوم مراقب الحسابات  األهداف

الالزمة لتحقيق أهداف المراجعة المرتبطة  باستخدام إجراءات المراجعة التفصيلية
فيما يتعلق باألرصدة المرتبطة  بأرصدة العمليات األخالقية ، وتشمل هذه اإلجراءات

 ما يلى: بشكل مباشر بالعمليات األخالقية
مكتب األخالقيات النفقات بالفحص المستندى لعينة من نفقات التدريب و  -1

 والتكاليف البيئية .
المصادقات المرسلة للجهات الخارجية التى تستحق تعويضات نتيجة للتصرفات  -2

 غير األخالقية للمنشأة .
التى  االستفسار من العاملين عن قيمة الجزاءات الموقعة عليهم أو الحوافز -3

 حصلوا عليها نتيجة التصرفات األخالقية السلبية أو اإليجابية .
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تتبع بعض األرصدة المتعلقة بالعمليات األخالقية والرجوع بها إلى مصادرها  -4
 ر مراقب الحسابات ـاألساسية بغرض التحقق من دقتها وقد يكون فى ذلك ما يلفت نظ

 للكشف عن تقلبات غير عادية .
الصحة والسالمة للتحقق من الفصل األمن و  ف البيئية وتكاليففحص التكالي -5

 على نحو مالئم . مبينه
المستشار القانونى عن أى التزامات احتمالية نتيجة و االستفسار من اإلدارة  -6

 للتصرفات غير األخالقية التى حدثت خالل الفترة محل المراجعة .
 

 إصدار تقرير المراجعة األخالقية : 4/ 2/ 4
األصغر حجما للتقارير الثالثية عن  منشآتالكبرى وال منشآتيتزايد استخدام ال     

ويتلخص  ،ن أجل جذب العمالء ورؤوس األموال منتائج أعمالها نتيجة التنافس 
لم يعد األداء  ، منشآتمفهوم التقارير الثالثية عن نتائج األعمال فى أنه عند تقييم ال

بل  ،ة منشأ ة فى السوق أو لمستوى نجاح النشأ مالمالى هو المحدد الوحيد لوضع ال
ت االستجابة للمطالب الخاصة بتوفير المزيد من المعلومات عن منشآ يتعين على ال

االقتصادية  -العناصر والنظر إلى كافة  ،والبيئية ألنشطتها اآلثار االجتماعية 
 (. 29ص  ، 2005 ،سوليفان ) ة  دكوحدة واح  -البيئية و االجتماعية و 
 

ة منشأ تضمن التقارير الثالثية عن نتائج أعمال ال ،ومن الناحية االقتصادية      
والمعلومات المالية فى الوقت المناسب لكل من المستثمرين والعاملين  ةتوافر الشفافي

يهتم هذا ف ،أما من الناحية االجتماعية  . والعمالء والشركاء التجاريين والموردين
كما تحتاج  ،ت منشآ العام للمجتمعات التى تعمل فيها ال النوع من التقارير بالصالح

 ،والتنمية المهنية  ،إلى توفير معلومات عن الممارسات والمعايير األخالقية 
إلى جانب عدة  ،والتبرعات الخيرية  ،والممارسات الخاصة بتعيين العاملين 

تتضمن أثر باألثر على البيئة فأما المعلومات المتعلقة و موضوعات هامة أخرى . 
بما فى ذلك البيانات الخاصة بأمان  ،ة على البيئة بمفهومها الواسع منشأ أنشطة ال
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 ،) سوليفان نتاج ومعايير ومواثيق اإل ، اإلنتاجواستخدام الموارد فى  ،المنتج 
 . ( 29ص ،2005

 

األداء االجتماعى ومما تقدم تتضح أهمية تقرير مراقب الحسابات عن نتائج      
  ، قطة معينة من الزمن عن طريق أخذ صورة لنظام القيم األخالقية فى ن ، والبيئى

االنحراف عن السلوك أوجه اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن ة من منشأ لتمكين إدارة ال
يوضح القيم األخالقية ؛  لتقرير المراجعة األخالقية أنحيث يمكن  ، األخالقى

،   وط رئيسة لقياس التحسن فى المستقبليوفر خط،  ةمنشأ تعمل بها الالفعلية التى 
يعطى ،  يتم الوفاء بها فى الوقت الراهن يبين كيفية مواجهة أى توقعات مجتمعية ال

ـــــــ منشالفرصة ألصحاب المصلحة لتوضيح توقعاتهم لسلوك ال يحدد أماكن ،  ةأ ـــ
ــمشكل ــ ـــمنشة معينة داخل الـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــضاييبين القة ، و أ ـــ ــ ـــ ــ          الموظفينا التى تحفز ــــ

(Carmichael, et al., 2011)     . 
    

نتائج أن يحتوى تقرير المراجعة األخالقية على ويرى الباحث ضرورة        
مدونة السلوك لكافة المعايير مدى مالءمة وشمولية المراجعة المرتبطة بكل من ؛ 

،  مكافحة الفسادن واللوائح واالتفاقيات المتعلقة بللقواني مدى االمتثال، األخالقية 
إدارة االمتثال مدى قيام ، العاملين لمدونات السلوك اإلدارة العليا و مدى التزام 

مدى كفاءة وفعالية عمليات التدريب ، على النحو المطلوب  ا األخالقيات بدورهو 
 .ة نتائج تحقيق أهداف المراجعة األخالقياإلفصاح عن ، و األخالقى 

 

تبدو أهمية إجراء دراسة ميدانية ، للوقوف على مدى مالءمة  وبناء  على ما تقدم     
، فيما يتعلق بمعايير  اإلطار الفكرى المقترح للمراجعة األخالقية بمنشآت األعمال

القيادة األخالقية والمؤشرات المالية وغير المالية المستخدمة لتنفيذ اإلجراءات 
  يوضحه العرض التالى . ، وهذا ما  التحليلية
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  خامسا: دراسة ميدانية عن اإلجراءات الرقابية والتحليلية
 للمراجعة األخالقية 

 
الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة تهدف الدراسة الميدانية إلى استقراء فكر      

والقيادات اإلدارية بمنشآت األعمال المصرية  ، للوقوف على مدى مالءمة اإلطار 
رى المقترح للمراجعة األخالقية . وذلك من خالل عرض اإلجراءات الرقابية الفك

المؤشرات التى يمكن االعتماد الواجب توافرها لتحقيق معايير القيادة األخالقية ، و 
 اإلجراءات التحليلية للمراجعة األخالقية . عليها لتنفيذ 

  

طبيعة تلك الدراسة وتحليل  ولتحقيق الهدف من الدراسة الميدانية يتناول الباحث     
 النتائج واختبار فروض البحث ، وهذا ما يوضحه العرض التالى .

 

 طبيعة الدراسة الميدانية:  1/ 5
       

يتضمن هذا الجزء مجتمع وعينة الدراسة ، وطريقة تجميع البيانات ، واألساليب      
 . اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات

 

 الدراسة :مجتمع وعينة  1/ 1/ 5
 يتكون مجتمع الدراسة من فئتين :     

األولى : وتضم مراقبى الحسابات العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة الخاصة 
 . المصرية

بشركات المساهمة المصرية المقيدة أسهمها فى  القيادات اإلداريةالثانية : وتضم 
 سوق األوراق المالية المصرية .

ينة الدراسة من المجموعة األولى )عينة مراقبى الحسابات( وقد تم تحديد حجم ع     
بعدد مائة مفردة تم اختيارها بطريقة حكمية من كبرى مكاتب المحاسبة والمراجعة 

القيادات المصرية ، بينما تم تحديد حجم عينة الدراسة من المجموعة الثانية )عينة 
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ات الصناعية للشركات ( بعدد مائة مفردة تم اختيارها من بعض القطاعاإلدارية
 (. البحثالمقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية ) ملحق 

وستين استمارة من قوائم االستقصاء المستلمة  إحدىهذا وقد تم استخدام عدد      
إحدى ، بينما تم استخدام عدد  %61من المجموعة األولى ، وبنسبة استجابة قدرها 

ء المستلمة من المجموعة الثانية ، وبنسبة استمارة من قوائم االستقصا  وسبعين
 ،  وهى نسب تصلح للتمثيل اإلحصائى .  %71استجابة قدرها 

 

 طريقة تجميع البيانات :   2/ 1/ 5
 

تم تجميع البيانات الالزمة الختبار فروض البحث وتحقيق الهدف من الدراسة      
يانات القائمة مع مالحظة ان جميع بالميدانية عن طريق قائمة االستقصاء ) 

( والتى اعتمد عليها الباحث كوسيلة رئيسة   5/2موضحة فى تحليل النتائج ، راجع 
بشأن  والقيادات اإلداريةلجمع البيانات األولية بغية استقراء فكر مراقبى الحسابات 

، واإلجراءات  اإلجراءات الرقابية الواجب توافرها لتحقيق معايير القيادة األخالقية
 للمراجعة األخالقية . التحليلية 

 

 وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد قائمة االستقصاء قد مر بعدد من المراحل وهى :      
منشآت وما صدر عن بشأن المراجعة األخالقية ، استقراء الكتابات السابقة  -1

األخالقى والملزمة لكافة  من مدونات للسلوك متعددة الجنسياتة و ألجنبياألعمال ا
، بغية حصر كافة الجوانب التى يمكن أن  القيادات اإلدارية بتلك المنشآتالعاملين و 

 تتضمنها قائمة االستقصاء ، ومن ثم تم إعداد قائمة استقصاء مبدئية .
والقيادات تم عرض القائمة المبدئية على عدد محدود من مراقبى الحسابات  -2

 لواردة بالقائمة .  ، بغية التأكد من مدى كفاية ومالءمة األسئلة ا اإلدارية
إعداد قائمة االستقصاء فى صورتها النهائية ، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه   -3

نتيجة المقابالت الشخصية ، حيث تمت عمليات حذف وإضافة لبعض األسئلة وإعادة 
           صياغة البعض اآلخر . كما روعى فى تصميم القائمة أن تكون من النـوع
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( Open – Ended Questions )   إلعطاء المستقصى منه المرونة الكافية إلبداء
اإلجراءات الرقابية الواجب توافرها لتحقيق معايير القيادة أى مالحظات بشأن 

 ، واإلجراءات التحليلية للمراجعة األخالقية . األخالقية
معايير أسئلة تناولت  تسعةوقد تضمنت قائمة االستقصاء فى شكلها النهائى      
وثمانية أسئلة تناولت  ، ادة األخالقية وإجراءاتها الرقابية بمنشآت األعمالالقي

وتم ترتيب أسئلة القائمة بما يسهم فى  اإلجراءات التحليلية للمراجعة األخالقية ،
 اختبار فروض البحث .  

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات:  3/ 1/ 5
الالزمة لكافة متغيرات الدراسة الواردة بقائمة  بعد إجراء عمليات الترميز      

، سوف يتم إدخال وتشغيل البيانات من خالل الحاسب اآللى باستخدام  االستقصاء
 .  SPSSمجموعة البرامج اإلحصائية الجاهزة المسماة

فروض البحث ، فسوف ونظرا لطبيعة البيانات المجمعة وحتى يمكن اختبار      
 : يلىيعتمد الباحث على ما 

ــار  -1 ـــ ــ ــ ــ  :  Mann – Whitney Uاختبــــ
يستخدم لمعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مراقبى و       

الرقابية إلجراءات لفيما يتعلق بدرجة األهمية النسبية  والقيادات اإلداريةالحسابات 
 ة للمراجعة األخالقية .المرتبطة بمعايير القيادة األخالقية واإلجراءات التحليلي

ــابى المــــرجح   -2 ــط الحســ ــل الوســ ــفى مثــ ــائى الوصــ ــل اإلحصــ ــاليب التحليــ ــتخدام أســ اســ
لمعــــايير القيــــادة األخالقيــــة وإجراءاتهــــا الرقابيــــة للوقــــوف علــــى مــــدى األهميــــة النســــبية 

  .التحليلية للمراجعة األخالقية إلجراءات وا
 

على مقياس ليكرت الدرجى ذى وتجدر اإلشارة إلى أن الباحث قد اعتمد        
النقاط الخمسة لتحديد درجات األهمية النسبية وتبدأ من خمس نقاط )هام جدا( ثم 
ـــاط )متوسط األهمية( ونقطتين )قليل األهمية(  وتنتهى  ــ ــاط )هام( وثالث نقـ ــ أربع نقـــ

 بنقطة واحــــدة )عديم األهمية( . 
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 تحليل النتائج واختبار الفروض : 2/ 5
 

 يتناول الباحث فى هذا الجزء عرض أهم ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائى      
 لبيانات الدراسة الميدانية ، وذلك الختبار مدى صحة فروض البحث .  

 أهمية معايير القيادة األخالقية بمنشآت األعمال: 1/ 2/ 5
قبى يقضى الفرض األول للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مرا      

الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن معايير القيادة األخالقية بمنشآت األعمال. 
والختبار هذا الفرض تم الوقوف على األهمية النسبية لمعايير القيادة األخالقية 

.   Mann-Whitney U Testبواسطة أسلوب الوسط الحسابى المرجح واستخدام 
 ( إلى ما يلى :2حة بالجدول التالى رقم )وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموض

ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية معايير القيادة 1
األخالقية بمنشآت األعمال ، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة المعايير ما 

رؤية  . وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين 4,79و 3,75بين 
حماية أصول ، و   (X14)المعاملة العادلة للعاملين بكل منالعينتين فيما يتعلق 

االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن ، و   (X16)المنشأة وتحقيق النزاهة المالية
 . 0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueحيث أن  . (X18)والصحة والسالمة 

 

ت عن القيادات اإلدارية فيما يتعلق بمدى أهمية  ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابا 2
حيث تأكد   X11,X12,X13,X15,X17,X19معايير القيادة األخالقية للمتغيرات 

أقل  P-Valueوجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، نظــــرا ألن 
 للمتغيرات الستة . 0,05من 

 

( والذى  فرض العدم الفرض األول للبحث ) وبناء  على ما تقدم يمكن قبول     
يقضى بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية 
بشأن أهمية معايير القيادة األخالقية بمنشآت األعمال ، وذلك على الرغم من 

 . اختالف رؤية العينتين بشأن أهمية بعض تلك المعايير
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 (2جدول رقم )
 عايير القيادة األخالقية بمنشآت األعمالأهمية م 

    

 :أهمية قواعد البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالقى 2/ 2/ 5
يقضى الفرض الثانى للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن نجاح القيادة التنفيذية فى تطبيق قواعد حوكمة 
 خالل قواعد ومؤشرات البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالقى . الشركات من

والختبار هذا الفرض تم الوقوف على األهمية النسبية لقواعد البرامج األخالقية 

 
 معايير القيادة األخالقية 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

 X11 4.00 4.56  -  4.215    0.000 .  قواعد البرامج األخالقية  -1
 X12 3.90 4.28 -  3.124 0.002. عوامل المناخ األخالقى -2

تحديــــــــــــــــــــد واجبــــــــــــــــــــات إدارة االمتثــــــــــــــــــــال   -3
 X13 4.10 4.66 -  3.953 0.000  .واألخالقيات

 X14 4.49 4.64 -  0.963 0.336. المعاملة العادلة للعاملين -4
.  ضوابط العالقات التجارية مع العمالء والموردين -5

X15 
4.79 4.31 -  3.946 0.000 

ــول الم -6 ــة حمايـــــــة أصـــــ ــ  الن اهـــــ ــية وتحقيـــــ نشـــــ
 X16 4.70 4.66 -  0.594 0.552 .المالية

ــالح و منــــــــع  ســــــــيل  -7 عــــــــدم تصــــــــارغ المصــــــ
 X17 4.28 4.64 -  2.479 0.013. األموال

ــال لقــــــــوانين البي ــــــــة وتحقيــــــــ  األمــــــــن  -8 االمتثـــــ
 X18 3.99 3.84 -  1.111 0.266. والصحة والسالمة

.  حليةحدود التعامل مع الحكومات والمجتمعات الم -9
X19 

4.08 3.75 -  2.358 0.018 
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-Mannوعوامل المناخ األخالقى بواسطة أسلوب الوسط الحسابى المرجح واستخدام 
Whitney U Test بالجدول التالى  ى الموضحة. وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائ

ة قواعد  ـبشأن أهمي ـة( إلى اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلداري3) رقم
 3,80، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة القواعد ما بين  البرامج األخالقية

 .  4,58و
فيما  قد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتينلو      

أكبر من مستوى  P-Valueن إيتعلق بمعظم قواعد البرامج األخالقية )حيث 
. وكذلك اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية  (0,05المعنوية 

، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة العوامل ما بين  عوامل المناخ األخالقى
ود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية . وقد تأكد عدم وج  4,21و 3,67

العينتين فيما يتعلق بتمتع العاملين بحرية سؤال القيادات اإلدارية العليا وفتح باب 
المناقشة العلنية عن األخالقيات لفهم متطلبات مدونة السلوك ، ودمج نتائج االمتثال 

من مستوى   أكبر P-Valueن إواألخالقيات فى عمليـــات تقييم األداء )حيث 
 . (0,05المعنوية 

 (3جدول رقم )
 أهمية قواعد البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالقى

 
 القواعد األساسية لنجاح البرامج األخالقية  

 وعوامل المناخ األخالقى 
 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

     :  أوال: قواعد نجاح البرامج األخالقية
ــايير واإلجــــــــــــــــراءات المرتبطــــــــــــــــة إن  -1 المعــــــــــــــ

بـــــالقيم األخالقيـــــة وااللتــــــ ام بهـــــا مصـــــممة لــــــرد  
 X21 .الجريمة وانتهاكات األخالقيات

4.28 4.00 -  1.805 0.071 

ــراف علـــــى بـــــرامج  -2 ــود خطـــــة موثقـــــة ل  ـــ وجـــ
ــوادر  ــا بواســــــطة  ــــ ــادئ وااللتــــــ ام بهــــ ــيم والمبــــ القــــ

 X22 .مؤهلة تيهياًل رفيعاً 
4.18 4.18 -  0.052 0.959 
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 (3تابع جدول رقم )
 أهمية قواعد البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالقى

 
 القواعد األساسية لنجاح البرامج األخالقية  

 وعوامل المناخ األخالقى 
 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

لين تـــــــــدريبًا عاليــــــــــًا علــــــــــى تـــــــــدريب العــــــــــام -3
كيفيـــــــة تطبيـــــــ  المعـــــــايير واإلجـــــــراءات المرتبطـــــــة 

 X23 .بالقيم األخالقية
4.08 4.05 -  0.284 0.777 

تفويض الكوادر المكلفة بمتابعـــــــــة االمتثال  -4
.  واألخالقيات بقدر  بير من السلطات لتنفيذ مهامها

X24 
4.58 3.80 -  5.043 0.000 

ــيم  مراقبـــــــــة ومراجعـــــــــة -5 ــامج القـــــــ عمـــــــــل برنـــــــ
 X25. والمبادئ ومدى االلت ام به

4.18 3.89 -  1.243 0.214 

ــاء   -6 االســـــــــتجابة الســـــــــريعة إلصـــــــــالح األخطـــــــ
ــيم  ــامج القــــــ ــة ببرنــــــ ــوغ المرتبطــــــ ــة العيــــــ ومعالجــــــ

 X26. والمبادئ 
4.38 4.00 -  3.072 0.002 

ــة المناســــــــــــبة  -7 ــات التيديبيـــــــــ ــرض العقويـــــــــ فـــــــــ
ــة وال ــادات اإلداريـــــ ــات القيـــــ ــى مخالفـــــ ــاملين علـــــ عـــــ

 X27 .لمدونات السلوك
4.08 4.07 -  0.136 0.892 

 ثانيا: عوامل المناخ األخالقى: 
ــة  -8 ــادات التنفيذيـــــــــــة والرقابيـــــــــ ــام القيـــــــــ اهتمـــــــــ

ــات الفعليـــــــــة  ــة والممارســـــــ ــات األخالقيـــــــ بالسياســـــــ
 X28. وتتبع التقارير الخاصة باألخالقيات

4.18 3.72 -  2.606 0.009 

لقدوة من خالل  تشجيع االمتثال واألخالقيات با -9
برهنة القيادات العليا والمس ولين بسلو هم لمعنى  

 X29 .التصرف بن اهة
4.21 3.69 -  2.802 0.005 

ــادات  -10 ــاملين بحريـــــــة ســـــــؤال القيـــــ تمتـــــــع العـــــ
اإلداريــــــــة العليــــــــا وفــــــــتح بــــــــاغ المناقشــــــــة عــــــــن 
ــة الســــــــلوك ــات مدونـــــ ــم متطلبـــــ ــات لفهـــــ  .األخالقيـــــ

X210 

4.01 3.67 -  1.899 0.058 

ــج  -11 ــى دمـــــ ــات فـــــ ــال واألخالقيـــــ ــائج االمتثـــــ نتـــــ
 X211 .عمليات تقييم األداء

3.92 3.80 -  0.332 0.740 
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ــل        ـــ وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بقواعد البرامج األخالقية وعوامــــ
لتحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم المناخ األخالقى فتشير أهم نتـائج ا

إلى اتفاق رؤية  Mann-Whitney U( باستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار4)
أكبر من مستوى المعنوية   P-Valueن إمراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية )حيث 

لتجارية ( بشأن أهمية المؤشرات المرتبطة بقيمة براءات االختراع والعالمات ا0,05
والشهرة قبل وبعد إلزام العاملين بمدونات السلوك ، واالتجاه العام لتكلفة برامج 
التدريب المرتبطة بكيفية تطبيق مدونات السلوك وتنمية الوازع الدين  لكافة القيادات 

 المسئولة والعاملين لتدعيم جانب الرقابة الذاتية والخوف من هللا .
 (4جدول رقم )

 أهمية مؤشرات قواعد البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالقى
 

البرامج األخالقية وعوامل  مؤ رات قواعد 
 المناخ األخالقى 

 

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ــات الموقعــــــــة  -1 ــام لقيمــــــــة ال رامـــــ ــا  العـــــ االتجـــــ
ــة  ــ ولة نتيجــــــ ــادات المســــــ ــاملين والقيــــــ علــــــــى العــــــ

 X31 .للتصرفات  ير األخالقية
4.21 3.67 - 3.132 0.002 

قيمـــــــــــــة بـــــــــــــراءات االختـــــــــــــرا  والعالمـــــــــــــات  -2
ــاملين  التجاريـــــــة والشـــــــهرة قبـــــــل ويعـــــــد إلـــــــ ام العـــــ

 X32 .بمدونات السلوك
4.01 3.90 - 0.846 0.398 

ــام لتكلفـــــــــة بـــــــــرامج التـــــــــدريب  -3 االتجـــــــــا  العـــــــ
ــة بكيفيـــــــــة تطبيـــــــــ  مـــــــــدونات الســـــــــلوك  المرتبطــــــ
ــادات  وتنميـــــــــــة الـــــــــــواا  الـــــــــــدين  لكافـــــــــــة القيـــــــــ

والعــــــــاملين لتــــــــد يم جانــــــــب الرقابــــــــة  المســــــــ ولة
 X33 .الذاتية والخوف من هللا

4.20 4.02 - 1.329 0.184 

االتجا  العام لنفقات جهاا المراقبة والمراجعة   -4
 X34 .لعمل برنامج القيم والمبادئ 

3.90 3.31 - 3.010 0.003 
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اء  على ما تقدم يمكن قبول الفرض الثانى للبحث )فرض العدم( والذى يقضى وبن    
بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن نجاح 
القيادة التنفيذية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات من خالل قواعد ومؤشرات البرامج 

 . األخالقية وعوامل المناخ األخالقى
 

 أهمية تحقي  مواطنة الشر ات والقيادة المجتمعية: 3/ 2/ 5
يقضى الفرض الثالث للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى      

الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن تحقيق مواطنة الشركات والقيادة المجتمعية من 
المة ، والمعاملة العادلة خالل االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن والصحة والس

للعاملين ، وضوابط العالقات التجارية مع العمالء والموردين . ويتم اختبار هذا 
 الفرض من الجوانب التالية:

 

أهمية إجراءات ومؤشرات االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن والصحة  (1)
 :والسالمة
( باستخدام 5دول التالى رقم )تشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالج      

إلى اتفاق رؤية مراقبى  Mann-Whitney Uالوسط الحسابى المرجح واختبار 
الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية إجراءات االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق 
األمن والصحة والسالمة ، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة اإلجراءات ما 

 .  4,59 و 3,77بين 
وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما يتعلق      

 . (0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إبمعظم اإلجراءات )حيث 
االمتثال لمتطلبات نظام إدارة البيئة واألمن والصحة ب وخصوصا اإلجراءات المرتبطة

الغ اإلدارة المحلية فى الشركة فور وقوع أى حادث  إب، و  والسالمة فى موقع العمل
إدارة مخاطر البيئة واألمن و  ، التخاذ الخطوات الضرورية لعالج الوضع أو منعه 

 . والصحة والسالمة من خالل األمن الشخص  وإدارة المنتجات
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 (5جدول رقم )
 أهمية إجراءات االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن والصحة والسالمة  

 
 إجراءات االمتثال لقوانين البي ة 

   وتحقي  األمن والصحة والسالمة    

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

يتم االمتثال لمتطلبات نظام إدارة البي ة واألمن   -1
 X41 4.39 4.25 - 1.099 0.272.  والصحة والسالمة فى موقع العمل

يــــــــتم إبــــــــال  اإلدارة المحليــــــــة فــــــــى الشــــــــر ة  -2
ــاد    التخـــــــــا  الخطـــــــــوات فـــــــــور  وقـــــــــو  أى حـــــــ

 X42 .الصرورية لعالج الوضع أو منعه
4.20 4.15 - 0.140 0.888 

ــار  -3 ــادات المســـــــ ولة لتقليـــــــل ا ثـــــ تســـــــعى القيـــــ
 X43 4.59 4.36 - 1.720 0.085 .البي ية والصحية لعمليات الشر ة

تقـــــدم الشــــــر ة تقـــــارير دوريــــــة إلـــــى الجهــــــات  -4
ــا ــين األداء فــــــــى مجــــــ ــة الخارجيــــــــة بشــــــ الت البي ــــــ

 X44 .واألمن والصحة والسالمة
4.41 3.77 - 4.064 0.000 

تحمل مس ولية ضمان أن منتجات وعمليات   -5
الشر ة تلبى المواصفات السارية التى تنص عليها  

 X45  .الحكومة والشر ة أيهما أكثر صرامة
4.20 4.51 - 2.606 0.009 

ــة  -6 ــواد األوليـــــــــــــ ــل المـــــــــــــ ــاول ونقـــــــــــــ ان تنـــــــــــــ
ــات وال نفايـــــــــات   يـــــــــتم بشـــــــــكل يتـــــــــوخى والمنتجــــــ
 X46 . روط السالمة

4.00 4.21 - 1.584 0.113 

عن أى انتهاكات   ى توافر تسهيالت ل بال  الفور  -7
لقوانين أو متطلبات البي ة واألمن والصحة والسالمة  

 X47 .الخاصة بالشر ة
4.20 3.84 - 2.807 0.005 

إدارة مخــــــــــاطر البي ـــــــــــة واألمـــــــــــن والصـــــــــــحة  -8
ــن  ــ  و دارة والســـــــالمة مـــــ ــن الشخصـــــ ــالل األمـــــ خـــــ

 X48 .المنتجات
3.90 3.84 - 0.349 0.727 
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وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة باالمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن      
يل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى والصحة والسالمة ، فتشير أهم نتائج التحل

إلى اتفاق  Mann-Whitney U( باستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار 6رقم )
أكبر من مستوى   P-Valueن إرؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلداريــــة )حيث 

ــاد على المؤشرات المرتبطـ( بشأن أهمية االعتم0,05المعنوية   ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ة بالمتغيراتــ
 .X51,X52,X53,X54,X55,X56,X58                                       

 (6جدول رقم )                                 
ــة   أهمية مؤشرات االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق األمن والصحـــة والسالمـ

 
ة وتحقي  األمن مؤ رات االمتثال لقوانين البي  

 والصحة والسالمة 
 

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

بــــــــــــرامج المحافظــــــــــــة علــــــــــــى البي ــــــــــــة مــــــــــــن  -1
 X51 4.21 4.30 - 0.500 0.617.التلو 

 X52 4.39 4.25 - 1.467 0.142. )البي ة(14001األي و  -2

التطـــــــــور فـــــــــى التكـــــــــالي  المانعـــــــــة لألضـــــــــرار  -3
 X53 3.90 3.64 - 1.436 0.151. البي ية

 X54 4.00 3.64 - 1.956 0.050. التطور فى تكالي  عمليات المراجعة البي ية -4
 X55 3.80 3.80 - 0.005 0.996. التطور فى تكالي  أنشطة الرقابة البي ية -5
 X56 4.11 3.89 - 1.665 0.096. بي يةالتطور فى تكالي  عالج األضرار ال -6
 X57 4.20 3.90 - 2.050 0.040. برامج الوعى الصحى الوقائى -7
 X58 4.20 4.05 - 0.980 0.327. برامج الوعى الصحى العالجى -8
 X59 4.39 4.05 - 2.303 0.021. )السالمة والصحة المهنية(18001األي و  -9

  اد السامة بالمصنعالتطور فى تكالي  متابعة المو  -10
X510 

4.01 4.31 - 2.195 0.028 

معدل التطور فى تكالي  متابعة المواد السامة   -11
 X511. المتعلقة باألدخنة واألبخرة

3.90 4.18 - 2.174 0.030 
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 :أهمية إجراءات ومؤشرات تحقيق المعاملة العادلة للعاملين( 2)
( 7ة بالجدول التالى رقم )ـــــتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضح     

إلى اتفاق  Mann-Whitney Uباستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار 
رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية إجراءات تحقيق المعاملة 

، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة اإلجراءات ما بين  العادلة للعاملين
 . 4,79و  3,93

 ( 7ل رقم )جدو 
 أهمية إجراءات تحقيق المعاملة العادلة للعاملين

 
 إجراءات تحقي  المعاملة العادلة للعاملين 

 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

أن قرارات توظي  العاملين وانتقائهم وتطوير أدائهـم  -1
 .(تستند إلى الجـدارة ) المـؤهالت والمهـارات واإلنجـااات 

X61 
4.79 4.72 - 0.733 0.464 

أن توظيــ  العـــاملين ال يتـــيثر بعوامـــل مثـــل األصـــل  -2
 ىالعنصري واللون والديانة والجنس والعمر واألصل الوطن

 X62 .والحالة ال وجية واإلعاقة
4.41 4.52 - 1.016 0.310 

 X63 4.20 4.34 - 1.093 0.274 .يتم تلبية  ل قوانين العمل والتوظي  السارية -3
أن موقـع العمـل يتميـ  بـاالحترام مثـل عـدم التصـرف  -4

بسلوك يمكن أن يوصف بينه متهجم أو ترهيب  أو مهين 
أو إ الل  ــخص أخــر أو توجيــه اإلهانــات أو الفكاهــات 

أو الديانـــة أو الســـن أو نشـــر  ىالمتعلقـــة باألصـــل العرقـــ 
 X64 .إ اعات م رضة

4.10 4.34 - 1.575 0.115 

لـى البيانـات الشخصـية يقتصـر بشــكل أن اإلطـال  ع -5
ن لـديهم تفـويض مناسـب ممـ الشر ة  ىصارم على موظف

لالطال  عليها و ذلك لديهم حاجـة واضـحة لهـا ألسـباغ 
 X65 .ترتبط بالعمل

4.00 4.36 - 2.737 0.006 
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 (7جدول رقم )تابع 
 أهمية إجراءات تحقيق المعاملة العادلة للعاملين

 

وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما يتعلق      
(. 0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إبمعظم اإلجراءات )حيث 

 وخصوصا اإلجراءات المرتبطة بكل من:
ـــدارة      -1      ان قــرارات توظيف العامليـن وانتقائـهم وتطويـر أدائـهم تستند إلى الجـــ

 ) المؤهالت والمهارات واإلنجازات ( .
ــة   -2 ان توظيف العاملين ال يتأثر بعوامل مثل األصل العنصري واللون والديانـــــ

 والجنس والعمر واألصل الوطن  والحالة الزوجية واإلعاقة .
 

وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بتحقيق المعاملة العادلة للعاملين ،      
( باستخدام 8فتشير أهم نتائـــج التحليل اإلحصــائى الموضحــــة بالجدول التالى رقم )

إلى اتفاق رؤيـة مراقبى  Mann-Whitney Uالوسط الحسابى المرجح واختبار 
( 0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إالحسابات والقيادات اإلدارية )حيث 
 . X71,X72,X74,X75لمرتبطة بالمتغيرات بشأن أهمية االعتماد على المؤشرات ا

 
 عادلة للعاملين إجراءات تحقي  المعاملة ال

 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

أن المس ولين المسموح لهم باالطال  على بيانات  -6
العاملين الشخصـية يسـتعملوها فقـط لل ـرض الـذي تـم 
ــ امهم بــــيعلى المعــــايير  ــه   مــــع التـ ــا مــــن أجلـ جمعهـ

 X66 .اصة بالسرية فى استعمالهاالخ

4.21 4.74 - 4.248 0.000 

يحظر االحتفاظ بالبيانات الشخصية أطول مما   -7
هو ضرورى لتلبية األسباغ القانونية أو التجارية التى  

 X67ا. تم منح التفويض من أجله
4.00 3.93 - 0.514 0.608 
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 (8جدول رقم )
 أهمية مؤشرات تحقيق المعاملة العادلة للعاملين

 

عمالء  أهمية اإلجراءات والمؤشرات المرتبطة بضوابط العالقات التجارية مع ال (3)
 :والموردين

( باستخدام 9تشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )    
إلى اتفاق رؤية مراقبى  Mann-Whitney Uالوسط الحسابى المرجح واختبار

الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية جميع اإلجراءات المرتبطة بضوابط 
والموردين ، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة  العالقات التجارية مع العمالء

 . 4,48و 3,57اإلجراءات ما بين 
 

وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما يتعلق      
 (.0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إبمعظم اإلجراءات )حيث 

 

 
 مؤ رات تحقي  المعاملة العادلة للعاملين 

 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

. الــريط بــين األمانـــة المهنيــة والحــواف  اإليجابيـــة -1
X71 4.20 4.32 - 0.036 0.972 

الــريط بــين اإلخــالل بالســلوك األخالقــى والعقويــات  -2
 X72 4.39 4.21 - 0.927 0.354. المادية والمعنوية

الريط بين الرواتب والمكافآت من جهة والمؤهالت   -3
 X73. والخبرات واألداء من جهة أخرى 

4.31 4.64 - 3.140 0.002 

 X74 4.20 4.03 - 1.503 0.133. استقصاء درجة رضا العاملين -4
 X75 4.20 4.00 - 1.666 0.096. معدل ايادة رضا العاملين -5

 X76 4.30 4.57 - 2.466 0.014. معدل ال يادة فى مستويات الدخول -6
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 (9رقم )  جدول
 اءات المرتبطة بضوابط العالقات التجارية مع العمالء والموردينأهمية اإلجر 

 
بصوابط العالقات   اإلجراءات المرتبطة

 التجارية مع العمالء والموردين  

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

عـــــــدم إجـــــــراء مناقشـــــــات مـــــــع المنافســـــــين أو  -1
تبـــــادل معلومــــــات معهــــــم بهـــــدف تحديــــــد األســــــعار 

ــوا   ــيم األســـــــــ ــان وتقســـــــــ ــروط االئتمـــــــــ أو أو  ـــــــــ
ــب  ــاج   والتالعــــــــــ ــد اإلنتــــــــــ ــالء   وتحديــــــــــ العمــــــــــ

 X81. بعملية م ايدة تنافسية

4.20 3.57 - 2.869 0.004 

للشر ة بخصوص؛   ىيتم استشارة القسم القانون -2
الدخول فى مشروعات مشتر ة وعمليات االندماج  
واالستحوا  أو التسوي  أو المشتريات   العمل  عصو  

 X82  .افسةمجلس إدارة أو مستشار فى  ر ة من

4.31 4.48 - 1.743 0.081 

ــتخبارية  -3 ــات االســــــــ ــتم جمــــــــــع المعلومــــــــ أن يــــــــ
ــط وقــــــانون ــن المنافســــــين بشــــــكل نشــــ   مــــــن  ىعــــ

ــالل الكتابـــــــــات والمصـــــــــادر المتـــــــــوفرة لعامـــــــــة  خــــــ
ــاليب المنافيــــــــة  ــدا عــــــــن األســــــ الجمهــــــــور   ويعيــــــ
ــات    الســــــــــرقة والــــــــــدخول  لالمتثــــــــــال واألخالقيــــــــ

ــال ب ــوة واالحتيـــــ ــانون والر ـــــ ــالف للقـــــ شــــــــين المخـــــ
 X83 ى.الهوية واإلنصات اإللكترون

4.00 4.11 - 0.877 0.380 

ــالقيود التجاريـــــــــــــة وقـــــــــــــوانين  -4 االلتـــــــــــــ ام بـــــــــــ
المقاطعــــــة وقيــــــود التصـــــــدير مثــــــل ؛ التصـــــــدير أو 
ــورة    ــادة التصـــــــــــدير إلـــــــــــى دولـــــــــــة محظـــــــــ إعـــــــــ
االســـــــتثمارات الجديـــــــدة والتعـــــــامالت األخـــــــرى فـــــــى 
ــة محظـــــورة  االســـــتيراد مـــــن دولـــــة محظـــــورة   دولـــ

بـــــــــــــــرامج أو البيانـــــــــــــــات التقنيـــــــــــــــة أو نقـــــــــــــــل ال
 X84. التكنولوجيا الخاضعة للقيود

3.92 4.10 - 1.250 0.211 

إلى   اً يتم اختيار العمالء أو الموردين استناد -5
الجدارة   وتفادى تصارغ المصالح   وتفادى الهدايا  

 X85. والمناسبات الترفيهية  ير المالئمة
4.39 4.39 - 0.269 0.767 
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وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بضوابط العالقات التجارية مع      
العمالء والموردين ، فتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى 

إلى  Mann-Whitney Uر ( باستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبا10رقم )
أكبر من  P-Valueن إاتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلداريــــة )حيث 

ـــ( بشأن أهمي0,05مستوى المعنوية  ــ ــ ـــ ــ ــ ــة االعتمـ ـــ ــ ــ ـــاد على المؤشرات المرتبطــ ــ ـــ ــ ــ ــ ة  ـــ
 .  X91,X92,X93بالمتغيرات

 (10جدول رقم )
 ة مع العمالء والموردينأهمية المؤشرات المرتبطة بضوابط العالقات التجاري 

 

وبناء  على ما تقدم يمكن قبول الفرض الثالث للبحث )فرض العدم( والذى      
 يقضى بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن
تحقيق مواطنة الشركات والقيادة المجتمعية من خالل االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق 

من والصحة والسالمة ، والمعاملة العادلة للعاملين ، وضوابط العالقات التجارية األ
 مع العمالء والموردين .

 
عالقات التجارية مع  مؤ رات ضوابط ال

 العمالء والموردين  

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

المقارنـــــــــة بـــــــــين أســـــــــعار الســـــــــلع المشـــــــــتراة  -1
 X91 4.20 4.31 - 0.713 0.476. واألسعار السائدة

عة واألسعار  المقارنة بين أسعار السلع المبا  -2
 X92. السائدة

4.39 4.31 - 0.966 0.334 

ــروف  -3 ــان لظـــــ ــروط االئتمـــــ ــة  ـــــ ــدى مالءمـــــ مـــــ
 X93 4.20 4.31 - 0.713 0.476. الشر ة

ــدى اخـــــــــتالف  ـــــــــروط االئتمـــــــــان مـــــــــن  -4 مـــــــ
 X94 4.39 3.46 - 6.572 0.000. مورد  خر أو من عميل  خر
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أهمية إجراءات ومؤ رات حماية أصول الشر ة وتحقي  الن اهة  4/ 2/ 5
 : المالية

 

يقضى الفرض الرابع للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى      
ت اإلدارية بشأن اإلجراءات والمؤشرات الخاصة بالنظم الداخلية الحسابات والقيادا

وعمليات االبتكار لحماية أصول الشركة وتحقيق النزاهة المالية . والختبار هذا 
الفرض تم الوقوف على األهمية النسبية إلجراءات ومؤشرات حماية أصول الشركة  

-Mannمرجح واستخدام وتحقيق النزاهة المالية بواسطة أسلوب الوسط الحسابى ال
Whitney U Test   . 

 

( إلى 11وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى  الموضحة  بالجدول التالى رقم )      
اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية جميع إجراءات حماية 

جح لكافة أصول الشركة وتحقيق النزاهة المالية ، حيث تراوح الوسط الحسابى المر 
 .  4,49و 3,89القواعد ما بين 

وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما يتعلق      
(. 0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إبمعظم اإلجراءات )حيث 

 وخصوصا اإلجراءات المرتبطة بكل من:
الشركة إلعداد التقارير عن  تلبية القوانين والمتطلبات الخارجية وإجراءات -1

 . المعلومات المحاسبية
عدم بيع أو تحويل أو التصرف فى أصول الشركة بدون توثيق وتفويض  -2

 . صحيحين
عدم إجراء أى إثبات خاطئ أو مضلل فى أى تقرير أو سجل أو تقرير  -3

 .  مصروفات بشكل متعمد
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 (11جدول رقم )
 نزاهة الماليةأهمية إجراءات حماية أصول الشركة وتحقيق ال

 
إجراءات حماية أصول الشر ة وتحقي  

 الن اهة المالية 
 

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ــى  -1 ــل  علـــــــ ــد حصـــــــ ــامالت قـــــــ ــل المعـــــــ ان  ـــــــ
ــة  ــجيلها بالدقـــــــ ــم تســـــــ ــحيح وتـــــــ التفـــــــــويض الصـــــــ

 X101 .والكفاية المطلوية
4.41 4.02 - 3.395 0.001 

تلبيــــــــــة القـــــــــــوانين والمتطلبــــــــــات الخارجيـــــــــــة  -2
ــارير عــــــــــن  ــداد التقــــــــ و جــــــــــراءات الشــــــــــر ة إلعــــــــ

 X102 .المعلومات المحاسبية
4.20 4.31 - 0.778 0.436 

ــيي  -3 ــاظ بـــــ ــيس أو االحتفـــــ ــتح أو تيســـــ ــدم فـــــ عـــــ
حســــــاغ أو صــــــندو  أو أصــــــول  يــــــر معلنــــــة أو 

 X103 . ير مسجلة
4.30 3.89 - 2.669 0.008 

التعــــــاون الكامـــــــل مـــــــع المـــــــراقبين الـــــــداخليين  -4
ــات الدقيقــــــــة  والخــــــــارجيين   وت ويــــــــدهم بالمعلومــــــ
ــالقيود  ــ ام بـــــــــ ــود بشـــــــــــرط االلتـــــــــ دون أيـــــــــــة قيـــــــــ

 X104 .القانونية
4.41 4.11 - 1.975 0.048 

عـــــــــدم بيـــــــــع أو تحويـــــــــل أو التصـــــــــرف فـــــــــى  -5
ــول الشــــــــــر ة بــــــــــدون توثيــــــــــ  وتفــــــــــويض  أصــــــــ

 X105 .صحيحين
4.41 4.49 - 1.296 0.195 

ــلل  -6 ــاط  أو مصـــــ ــات خـــــ ــراء أى إثبـــــ عـــــــدم إجـــــ
ــروفات  ــجل أو تقريـــــــر مصـــــ فـــــــى أى تقريـــــــر أو ســـــ

 X106 .بشكل متعمد
4.30 4.26 - 0.551 0.582 

ــى ا خـــــــــرين  -7 ــة التـــــــــيثير علـــــــ ــدم محاولـــــــ عـــــــ
ليفعلـــــــوا أى  ـــــــ ء يهـــــــدد ســـــــالمة الســـــــجالت أو 

 X107 .التقارير المالية فى الشر ة
4.41 4.23 - 1.768 0.077 
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 (11ول رقم )تابع جد
 أهمية إجراءات حماية أصول الشركة وتحقيق النزاهة المالية

      

وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بحماية أصول الشركة وتحقيق      
النزاهة المالية ، فتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم 

إلى اتفاق  Mann-Whitney Uوسط الحسابى المرجح واختبار ( باستخدام ال12)

 
 إجراءات حماية أصول الشر ة  

 وتحقي  الن اهة المالية
 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

اقدية تتجاوا  عدم إل ام الشر ة بيية الت امات تع -8
  ى. حدود الصالحية الممنوح للمس ول بالقطا  المال

X108 
4.21 4.30 - 0.284 0.777 

ــال  أو  -9 عــــــــدم ت ييــــــــ  أى ســــــــجل ســــــــواء مــــــ
ــة  ــالمة والبي ـــــ ــجالت الســـــ ــل ســـــ ــال  مثـــــ ــر مـــــ  يـــــ

 X109 .والجودة
4.30 4.49 - 1.647 0.100 

ــوظفين المـــــــــــــاليين  -10 ــار المــــــــــ ــل  بــــــــــ تحميــــــــــ
ــاال ــاا التقــــــ ــمان إنجــــــ ــ ولية لصــــــ ــة مســــــ رير الماليــــــ

 X1010 .واإلدارية بالجودة المطلوية
4.10 4.00 - 0.925 0.355 

توافرتعليمـــــــــات و جـــــــــراءات محـــــــــددة لكافـــــــــة  -11
 المس ولين بالشر ة بشين:

. حمايـــــــــــــة الملكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة بالشـــــــــــــر ة -أ 
X1011 

4.20 4.15 - 0.252 0.801 

حظــــــــــــر اســــــــــــتعمال المعلومــــــــــــات الســــــــــــرية   -غ
ــال  ــاجرة فــــــى أســــــوا  المــــ علــــــى األســــــهم أو للمتــــ

األورا  الماليــــــــــــــــــــــة األخــــــــــــــــــــــرى الخاصــــــــــــــــــــــة 
 X1012بالشر ة.

4.11 4.07 - 0.024 0.981 
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أكبر من مستوى   P-Valueن إرؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلداريــــة )حيث 
ــة بالمتغيرات 0,05المعنوية  ــ ــ ( بشأن أهمية االعتماد على المؤشرات المرتبطـــ

X112,X113, X114,X115,X117,X119,x1110 . 
 (12جدول رقم )

 أهمية مؤشرات حماية أصول الشركة وتحقيق النزاهة المالية
 

مؤ رات حماية أصول الشر ة وتحقي  
 الن اهة المالية 

 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

معدل التطور فى القيمة االقتصادية   -1
 X111   ة.ـــــــــــالمصاف

4.41 4.11 - 2.929 0.003 

 X112 4.31 4.21 - 0.613 0.540معدل التطور فى امن دورة اإلنتاج. -2
 X113 4.21 4.21 - 0.015 0.988مستوى إنتاجية رأس المال المستثمر. -3
 X114 4.21 4.21 - 0.015 0.988معدل التطور فى اإلنتاج المطاب  للجودة. -4
 ودة(.ــــــــــــــــ)الج 9001األي و مدى الحصول على -5

X115 
4.20 4.21 - 0.135 0.893 

 X116 4.10 4.41 - 2.129 0.033معدل النمو فى اإلنتاجية . -6
التطور فى قيمة برامج التعليم والتدريب فى مجال   -7

 X117العمل الفنى واإلدارى والمحاسبى .
4.21 4.25 - 0.154 0.877 

 ار.ــــــــــــــــمجال اإلبدا  واالبتك  ساعات التدريب فى -8
X118 

4.21 3.75 - 3.856 0.000 

 X119 4.11 4.00 - 1.054 0.292معدل التطور فى حقو  الملكية الفكرية. -9
معــــــدل  فــــــاءة التــــــدريب بينشــــــطة البحـــــــو   -10

ــدريب  ــالي  التــــ والتطــــــوير مــــــن خــــــالل مقارنــــــة تكــــ
 X1110الفعلية بالتكالي  المخططة . 

4.11 4.00 - 1.054 0.292 

معـــــــــدل  فـــــــــاءة التطـــــــــور البحثـــــــــ  مــــــــــن  -11
ــالي  الفعليـــــــــة بالتكـــــــــالي   ــالل مقارنـــــــــة التكــــــ خــــــ

 X1111المخططة للبحو  والتطوير.
4.21 3.89 - 2.991 0.003 
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وبناء  على ما تقدم يمكن قبول الفرض الرابع للبحث )فرض العدم( والذى يقضى      
راقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء م

اإلجراءات والمؤشرات الخاصة بالنظم الداخلية وعمليات االبتكار لحماية أصول 
 الشركة وتحقيق النزاهة المالية .

 

إجراءات ومؤ رات عدم تصارغ المصالح ومنع  سيل  أهمية 5/ 2/ 5
 :األموال

 

جوهرية بين آراء مراقبى  فروق  ال توجديقضى الفرض الخامس للبحث بأنه      
الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن تحقيق السمعة والشفافية بما يضمن عدم تضارب 
المصالح ومنع غسيل األموال . والختبار هذا الفرض تم الوقوف على األهمية النسبية 
إلجراءات عدم تضارب المصالح ومنع غسيل األموال بواسطة أسلوب الوسط 

 .   Mann-Whitney U Testاستخدام الحسابى المرجح و 
( إلى 13وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية جميع إجراءات عدم  
تضارب المصالح ومنع غسيل األموال ، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة 

. وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية  4,70و 4,08د ما بين القواع
بين رؤية العينتين فيما يتعلق بمعظم إجراءات عدم تضارب المصالح ومنع غسيل 

 (.0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إاألموال )حيث 
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 (13جدول رقم )
 ألموالأهمية إجراءات عدم تضارب المصالح ومنع غسيل ا

 
 إجراءات عدم تصارغ المصالح  

 ومنع  سيل األموال 

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ــال  -1 ــائف واألعمـــــــــ يمكـــــــــــن ان تســـــــــــبب الوظـــــــــ
ــواء  ــ  بشــــــر ة أخــــــرى ) ســــ الخارجيــــــة التــــــى تتعلــــ

ــلع أو   ــــــــر ة منافســــــــة أو عميــــــــل أو مــــــــورد ســــــ
ــالح   مثــــــــل  ــر ة ( تصــــــــارغ المصـــــ ــدمات للشـــــ خـــــ
العمـــــل فـــــى وظيفـــــة أخـــــرى   وتيديـــــة الخــــــدمات   
والعمـــــــل  مـــــــدير أو مستشـــــــار   وامـــــــتالك حصـــــــة 

 X121 مالية.

4.39 4.20 - 2.480 0.013 

ــن أن  -2 ــريين يمكـــــــــ ــاء المقـــــــــ ــطة األقريـــــــــ أنشـــــــــ
تســـــــبب تصـــــــارغ المصـــــــالح   حيـــــــث يجـــــــب أن ال 
يكــــــــون ألى قريــــــــب أيــــــــة عالقــــــــات عمــــــــل مــــــــع 

 X122موظف المس ول بالشر ة . ال

4.21 4.49 - 2.003 0.045 

ضـــــــــرورة أن يتـــــــــوخى العـــــــــاملون وأقريـــــــــا هم  -3
ــن أن  ــد مــــــــــــــ ــرص للتيكــــــــــــــ المقريــــــــــــــــون الحــــــــــــــ
اســــــتثماراتهم ال تتســـــــبب فـــــــى تصـــــــارغ المصـــــــالح 
  ويالتــــــال  تصــــــعف القــــــدرة علــــــى اتخــــــا  قــــــرارات 

 X123موضو ية نيابة عن الشر ة . 

4.11 4.30 - 1.128 0.259 

ؤيد الشر ة سياسات مكافحة  سيل األموال  ت -4
باستعمال اإلجراءات التى من  ينها تفادى استالم  

يعد من مكاسب   ى النقد   أو ما يكاف  النقد الذ
 X124.  الجريمة

4.38 4.70 - 2.796 0.005 

يتم تقييم ن اهة العمالء المحتملين و يرهم ممن   -5
لة معرفة  ترتبط بهم الشر ة بعالقات تجارية  مع مواص

  ورصد الممارسات التجارية التى يتبعها العمالء . 
X125 

4.08 4.20 - 0.868 0.385 
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 (13تابع جدول رقم )
 أهمية إجراءات عدم تضارب المصالح ومنع غسيل األموال

 

وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بعدم تضارب المصالح ومنع غسيل      
( 14لتالى رقم )األموال ، فتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول ا

إلى اتفاق رؤية  Mann-Whitney Uباستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار
أكبر من مستوى المعنوية   P-Valueن إمراقبى الحسابات والقيادات اإلداريــــة )حيث 

 . X133,X134( بشأن أهميـة االعتماد على المؤشرات المرتبطة بالمتغيريــن0,05
 

م يمكن قبول الفرض الخامس للبحث )فرض العدم( والذى وبناء  على ما تقد     
فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن  ال توجد يقضى بأنه

 تحقيق السمعة والشفافية بما يضمن عدم تضارب المصالح ومنع غسيل األموال .
 
 
 

 
 إجراءات عدم تصارغ المصالح  

 ومنع  سيل األموال 

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ال يــــــــتم التعامــــــــل التجــــــــارى مــــــــع أي عميــــــــل  -6
أو  ــــــــريك تجــــــــارى إ ا  ــــــــان هنــــــــاك  ــــــــك فــــــــى 
ارتكابـــــه للمخالفـــــات فـــــى تعاملـــــه مـــــع الشـــــر ة مـــــا 
ــل  ــى التعامـــ ــى تصـــــدي  علـــ ــتم الحصـــــول علـــ ــم يـــ لـــ

 X126بالشر ة .  ىمعه من القسم القانون

4.18 4.11 - 0.602 0.547 

ــم القـــــــــانون -7 ــب إبـــــــــال  القســــــ بالشـــــــــر ة  ىيجــــــ
صـــــــــفقات أو أنشـــــــــطة  ى وعلـــــــــى الفـــــــــور عـــــــــن أ
 X127مريبة من قبل أى عميل . 

4.38 4.31 - 0.726 0.468 
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 (14جدول رقم )
 األموالأهمية مؤشرات عدم تضارب المصالح ومنع غسيل 

 

 :إجراءات ومؤ رات النظم القانونية والتنظيمية أهمية 6/ 2/ 5
يقضى الفرض السادس للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى      

أن قيام إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها ، وحدود  الحسابات والقيادات اإلدارية بش
التعامل مع الحكومات والمجتمعات المحلية . ويتم اختبار هذا الفرض من الجوانب 

 التالية:
 :أهمية إجراءات ومؤشرات قيام إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها  (1)

( 15ل التالى رقم )تشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدو      
إلى اتفاق رؤية  Mann-Whitney Uباستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار 

مراقبى الحسابات والقيادات اإلدارية بشأن أهمية إجراءات قيام إدارة االمتثال 
واألخالقيات بواجباتها ، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة اإلجراءات ما 

كد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية وقد تأ  ، 4,41و 3,31بين

 
 مؤ رات عدم تصارغ المصالح  

 ومنع  سيل األموال 

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ــام لتكلفـــــــــة بـــــــــرامج التـــــــــدريب  -1 االتجـــــــــا  العـــــــ
ــالح  ــارغ المصــــــ ــة لعــــــــدم تصــــــ الخاصــــــــة بالتو يــــــ

 X131 ومكافحة  سيل األموال.
4.38 4.11 - 2.836 0.005 

االتجا  العام لنفقات االتصال والمتابعة بشين   -2
ن لعدم تصارغ المصالح  يأنشطة األقرياء المقري
 X132.  ومكافحة  سيل األموال 

4.21 3.77 - 3.415 0.001 

عدد الحاالت المكتشفة بواسطة اإلدارة العليا عن   -3
 X133 4.10 3.98 - 0.985 0.0324  . تصارغ المصالح

عدد الحاالت المكتشفة بواسطة اإلدارة العليا عن   -4
 X134 4.11 4.08 - 0.472 0.637  سيل األموال.
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أكبر من مستوى   P-Valueن إالعينتين فيما يتعلق بجميع اإلجراءات )حيث 
 . X146(، عدا المتغير 0,05المعنوية 

 (15جدول رقم )
 أهمية قيام إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها

 
إجراءات قيام إدارة االمتثال واألخالقيات  

 بواجباتها

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ــة  -1 ــة وموثقــ ــيلية مكتويــ ــل تفصــ ــة عمــ وجــــود خطــ
 X141 4.41 4.31 - 0.958 0.338للعاملين باإلدارة . 

المخالف   ى وجود خطط لمنع السلوك المهن -2
 X142 لألخال . ى للقانون أو المناف

4.21 4.08 - 1.115 0.267 

متابعة الدورية واالستثنائية بشين  تقارير ال -3
 X143 مخالفات السلوك األخالقى المادية والمعنوية.

4.10 3.89 - 1.564 0.118 

وجود خطط بشين التقييم المستمر للمخـاطر التـى  -4
تتعرض لها قواعـد االمتثـال   وتقـديم الـدعم لمسـاعدة 
ــاملين علــــى االمتثــــال لمدونــــة الســــلوك والقــــوانين  العـ

 X144السارية. 
4.00 4.03 - 0.641 0.521 

وضـع خطـط بشـين التـدريب واالتصـاالت المتعلقــة  -5
ــال   واإل ــــراف علــــى تلــــك الخطــــط وعمليــــات  باالمتثـ

 X145 التحقي  الداخلية.
4.10 3.92 -1.466 0.143 

تسجيل  افة االتصاالت على الخط الساخن  ) أو  -6
ــع  ــات المهنيــــة ( مــ خــــط الحــــديث المفتــــوح لألخالقيــ

 فاظ بسرية المعلومات المقدمة بشين االنتهاكات.االحت
X146 

4.20 3.31 - 5.708 0.000 

اإل راف على عمليات اختيار العاملين الجدد وفقا  -7
للسياســات واإلجــراءات المحــددة بواســطة اإلدارة العليــا  

 X147امتثاال لألخالقيات. 
4.10 4.16 - 0.316 0.752 

اكات مع عرض  إبال  اإلدارة العليا باالنته -8
التوصيات الالامة   ومتابعة اإلجراءات المتخذة من  

 X148قبل اإلدارة العليا فى هذا الشين.
4.39 4.30 - 1.443 0.149 
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وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بمدى قيام إدارة االمتثال واألخالقيات      
( 16اجباتها ، فتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )بو 

إلى اتفاق رؤية  Mann-Whitney Uباستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار
أكبر من مستوى المعنوية   P-Valueن إمراقبى الحسابات والقيادات اإلداريــــة )حيث 

ــن( بشأن أهمية االعتماد على جميع ا0,05 ــ  X156,X157 .لمؤشرات عدا المتغيريــــ
 (16جدول رقم )

 دارة االمتثال واألخالقيات بواجباتهاأهمية مؤشرات قيام إ
 

مؤ رات قيام إدارة االمتثال واألخالقيات  
 بواجباتها

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ــا  العــــام لقيمــــة الجــــ اءات الموقعــــة علــــى  -1 االتجـ
 X151 4.10 4.11 - 0.017 0.986 ين نتيجة السلوك  ير األخالقى.العامل

االتجا  العام لقيمة الج اءات الموقعة على   -2
  القيادات المس ولة نتيجة السلوك  ير األخالقى. 

X152 
4.10 4.25 - 0.812 0.417 

ــة  -3 ــواف  المدفوعـــــ ــة الحـــــ ــام لقيمـــــ ــا  العـــــ االتجـــــ
ــرفات  ــاملين نتيجــــــــــة  التصــــــــ أو المســــــــــتحقة للعــــــــ
اإليجابيـــــــــة العاديــــــــــة و يــــــــــر العاديــــــــــة لســــــــــلوك 

 X153 العاملين.
4.00 3.92 - 0.630 0.528 

ــة  -4 ــواف  المدفوعـــــ ــة الحـــــ ــام لقيمـــــ ــا  العـــــ االتجـــــ
ــة   ــ ولة نتيجـــــــــ ــادات المســـــــــ ــتحقة للقيـــــــــ أو المســـــــــ
التصــــــــرفات اإليجابيــــــــة العاديــــــــة و يــــــــر العاديــــــــة 

 X154 لسلو هم.
4.00 4.00 0.000 1.000 

النو يـة بـادارة االمتثـال  معدل التطور فى النفقات -5
 X155 4.10 3.92 - 1.338 0.181 واألخالقيات.

ــة  -6 ــدريب األخالقــــى المخططــ ــاعات التــ مقارنــــة ســ
 X156 4.20 3.89 - 2.419 0.016 بالساعات الفعلية.

 مقارنة نفقات التدريب المخططة بالنفقات الفعلية. -7
X157 4.21 3.89 - 2.814 0.005 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 :أهمية إجراءات ومؤشرات التعامل مع الحكومات والمجتمعات المحلية (2) 
( 17تشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

إلى اتفاق رؤية  Mann-Whitney Uباستخدام الوسط الحسابى المرجح واختبار 
والقيادات اإلدارية بشأن أهمية إجراءات ضوابط التعامل مع مراقبى الحسابات 

الحكومات والمجتمعات المحلية ، حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لكافة 
. وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة  4,20و  3,82اإلجراءات ما بين 

أكبر  P-Valueن إإحصائية بين رؤية العينتين فيما يتعلق بجميع اإلجراءات )حيث 
 . X163( ، عدا المتغير 0,05من مستوى المعنوية 

 (17جدول رقم )
 أهمية إجراءات ضوابط التعامل مع الحكومات والمجتمعات المحلية

 
 اإلجراءات المرتبطة بصوابط التعامل  
 مع الحكومات والمجتمعات المحلية   

 اختبار الوسط الحسابى المرجح
Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

ت المحاسبية و يرها من السجالت  االحتفاظ بالسجال  -1
المتمي ة بالدقة   بحيث يتم وصف المدفوعات بيمانة وال  
تستعمل أموال الشر ة أل راض  ير قانونية   و لك فى  

 X161 . إطار قوانين مكافحة الر وة والفساد

4.20 3.82 - 1.516 0.130 

ــر تقــــــــديم أو عــــــــرض أو الوعــــــــد بــــــــدفع أو  -2 حظـــــ
ــة إـلـــــــــ  ــ   ى قيمــــــــ ــل أى  ــــــــ ى المــــــــــوظفين تحويــــــــ

ــول أو  ــ ولين ا خـــــــــرين للحصـــــــ الحكـــــــــوميين والمســـــــ
ــامالت  ــودأو معــــ ــى عقــــ ــالف علــــ ــكل مخــــ ــاظ بشــــ الحفــــ

 X162 . تجارية

4.10 4.20 - 0.438 0.661 

ان سياسة الشر ة ال تسمح بتقديم مدفوعات   -3
التسهيل إلى المس ولين الحكوميين لصمان سرعة إنهاء  

مثل إصدار اإلجراءات الحكومية القانونية الروتينية 
 X163 التراخيص أو تخليص السلع من الجمارك .

4.18 3.89 - 2.083 0.037 

يتم  االمتثال للقوانين والنظم المحلية فى  افة   -4
المجتمعات المحلية والدول التى تعمل فيها الشر ة    
ويتم احترام الثقافات واألعراف التجارية المختلفة فى تلك  

يتعارض مع  المبادئ  المجتمعات والبلدان بما ال 
 X164.  المنصوص عليها فى مدونة السلوك

4.10 3.90 - 1.118 0.264 
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وفيما يتعلق باإلجراءات التحليلية المرتبطة بضوابط التعامل مع الحكومات      
يل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى والمجتمعات المحلية ، فتشير أهم نتائج التحل

إلى  Mann-Whitney Uارــباستخدام الوسط الحسابى المرجح واختب (18) رقم
أكبر من  P-Valueن إاتفاق رؤية مراقبى الحسابات والقيادات اإلداريــــة )حيث 

ــ( بشأن أهمية االعتماد على مؤشر قيم0,05مستوى المعنوية  ــ ة المدفوعات أو ـــ
ــول بشكل مخالف على عقــيالت للموظفين الحكوميين وغيرهم للحصالتحو  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ     ود ـــــ

 أو معامالت تجارية أو الحفاظ عليها كأحد المؤشرات األساسية للمراجعة التحليلية.
 (18جدول رقم )

 أهمية مؤشرات ضوابط التعامل مع الحكومات والمجتمعات المحلية

       

وبناء  على ما تقدم يمكن قبول الفرض السادس للبحث )فرض العدم(      
ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والقيادات  والذى يقضى بأنه

اإلدارية بشأن قيام إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها ، وحدود التعامل مع 
 الحكومات والمجتمعات المحلية.

 
 مؤ رات ضوابط التعامل  

 مع الحكومات والمجتمعات المحلية   

 الوسط الحسابى المرجح
 اختبار

Mann-Whitney 
عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 
القيادات 
 اإلدارية

 

Z 
 

P-
value 

قيمة النفقات المسددة و ير المؤيدة بمستندات   -1
  للجهات الحكومية إلنهاء اإلجراءات القانونية و يرها. 

X171 
4.21 3.87 - 2.340 0.019 

ــى  -2 ــهيل إلـــــــــــــ ــدفوعات التســـــــــــــ ــة مـــــــــــــ قيمـــــــــــــ
ــ ولين الحكـــــــــوميين بمـــــــــا يخـــــــــر  قـــــــــوانين  المســــــ

 X172 الر وة.
4.20 3.89 - 2.188 0.029 

قيمة المدفوعات أو التحويالت للموظفين   -3
الحكوميين و يرهم للحصول بشكل مخالف على عقود  

 X173 أو معامالت تجارية أو الحفاظ عليها.
4.10 3.82 - 1.866 0.062 
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 ائج وتوصيات البحثسادسا: نت
 

خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج المرتبطة بالدراسة الميدانية واختبارات      
 الفروض وعدد من التوصيات يوجزها الباحث على النحو التالى : 

 

 نتائج البحث :   1/ 6
يمكن للباحث عرض أهم النتائج المرتبطة بالدراسة الميدانية واختبار فروض      

 لى النحو التالى :البحث ع
  بمنشآت األعمالالتى يجب ان تخضع للمراجعة أهمية معايير القيادة األخالقية  -1

القيادة التنفيذية وحوكمة الشركات بما يضمن مكافحة وتشمل تلك المعايير كل من ؛ 
مواطنة الشركات قواعد البرامج األخالقية وعوامل المناخ األخالق  ، الفساد من خالل 

االمتثال لقوانين البيئة وتحقيق على مستوى القطاع من خالل ة المجتمعية والقياد
األمن والصحة والسالمة والمعاملة العادلة للعاملين وضوابط العالقات التجارية مع  

حماية النظم الداخلية واالبتكار وما تتضمنه من إجراءات لالعمالء والموردين ، 
السمعة والشفافية بما يضمن عدم تضارب أصول الشركة وتحقيق النزاهة المالية ، 

قيام إدارة النظم القانونية والتنظيمية وما تتضمنه من المصالح ومنع غسيل األموال ، 
لتعامل مع الحكومات والمجتمعات لحدود وضع االمتثال واألخالقيات بواجباتها و 

 المحلية . 
  

وجود خطة موثقة  القواعد األساسية لنجاح البرامج األخالقية من أبرز  إن -2
تدريب العاملين تدريبا  عاليا  على و لإلشراف على برامج القيم والمبادئ وااللتزام بها ، 

وفرض العقوبات  كيفية تطبيق المعايير واإلجراءات المرتبطة بالقيم األخالقية ،
 التأديبية المناسبة على مخالفات القيادات اإلدارية والعاملين لمدونات السلوك .

 

بتمتع العاملين بحرية سؤال  وخاصة فيما يتعلق ية عوامل المناخ األخالقىأهم -3
القيادات اإلدارية العليا وفتح باب المناقشة العلنية عن األخالقيات لفهم متطلبات 

  مدونة السلوك ، ودمج نتائج االمتثال واألخالقيات فى عمليـــات تقييم األداء .
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ل لقوانين البيئة وتحقيق األمن والصحة أهمية التحقق من إجراءات االمتثا -4
كاالمتثال لمتطلبات نظام إدارة البيئة واألمن والصحة والسالمة فى موقع والسالمة ، 

العمل ، وإدارة مخاطر البيئة واألمن والصحة والسالمة من خالل األمن الشخص  
 وإدارة المنتجات .

 

ملين من خالل التحقق من أن تبدو أهمية إجراءات تحقيق المعاملة العادلة للعا  -5
لمؤهالت قــرارات توظيف العامليـن وانتقائـهم وتطويـر أدائـهم تستند إلى الجدارة ) ا

أن توظيف العاملين ال يتأثر بعوامل مثل األصل والمهارات واإلنجازات ( ، و 
ــة والجنس والعمر واألصل الوطن  والحالة الزوجية واإل  عاقة.العنصري واللون والديانـــــ

 

أهم اإلجراءات المرتبطة بضوابط العالقات التجارية مع العمالء والموردين  نإ -6
إلى الجدارة وتفادى تضارب  ا  تيار العمالء أو الموردين استنادتتضمن التحقق من اخ 

المصالح وتفادى الهدايا والمناسبات الترفيهية غير المالئمة ، وااللتزام بالقيود 
 .  قاطعة وقيود التصديرالتجارية وقوانين الم

 

أهمية التحقق من صحة وسالمة إجراءات حماية أصول الشركة وتحقيق النزاهة  -7
تلبية القوانين والمتطلبات الخارجية وإجراءات  المالية ، ومن بين هذه اإلجراءات؛

التعاون الكامل مع المراقبين الشركة إلعداد التقارير عن المعلومات المحاسبية ، 
 ، حماية الملكية الفكرية جراءات بشأناإلتعليمات و ال توافر، و ن والخارجيين الداخليي

وحظر استعمال المعلومات السرية للمتاجرة فى أسواق المال على األسهم أو األوراق 
 المالية األخرى الخاصة بالشركة . 

 

أهم اإلجراءات المرتبطة بعدم تضارب المصالح ومنع غسيل األموال تتضمن  إن -8
يم نزاهة العمالء المحتملين وغيرهم ممن ترتبط بهم الشركة بعالقات تجارية ، تقي

وعدم التعامل التجارى مع أي عميل أو شريك تجارى إذا كان هناك شك فى ارتكابه 
 . للمخالفات فى تعامله مع الشركة 
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وضع خطة   أهمية قيام إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها والتى من أهمها؛ -9
وجود خطط لمنع السلوك المهن   تفصيلية مكتوبة وموثقة للعاملين باإلدارة ، عمل

التقييم المستمر للمخاطر التى تتعرض لها و المخالف للقانون أو المناف  لألخالق 
قواعد االمتثال وتقديم الدعم لمساعدة العاملين على االمتثال لمدونة السلوك والقوانين 

ليا باالنتهاكات مع عرض التوصيات الالزمة ومتابعة  ، وإبالغ اإلدارة الع السارية
 اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة العليا فى هذا الشأن .

 

أهم اإلجراءات المرتبطة بضوابط التعامل مع الحكومات والمجتمعات  إن -10
االحتفاظ بالسجالت المحاسبية وغيرها من السجالت المتميزة بالدقة  المحلية تشمل؛

وصف المدفوعات بأمانة وال تستعمل أموال الشركة ألغراض غير قانونية  بحيث يتم
وذلك فى إطار قوانين مكافحة الرشوة والفساد ، واالمتثال للقوانين والنظم المحلية فى 
كافة المجتمعات المحلية والدول التى تعمل فيها الشركة واحترام الثقافات واألعراف 

ات والبلدان بما ال يتعارض مع  المبادئ التجارية المختلفة فى تلك المجتمع
 .       المنصوص عليها فى مدونة السلوك

 

إمكانية االعتماد على العديد من المؤشرات المالية وغير المالية أثناء اعتماد  -11
ومن بينها مراقب الحسابات على اإلجراءات التحليلية فى مجال المراجعة األخالقية 

 : ما يلى
تبطة بقيمة براءات االختراع والعالمات التجارية والشهرة قبل وبعد المؤشرات المر  -أ

إلزام العاملين بمدونات السلوك ، واالتجاه العام لتكلفة برامج التدريب المرتبطة 
بكيفية تطبيق مدونات السلوك وتنمية الوازع الدين  لكافة القيادات المسئولة 

 من هللا . والعاملين لتدعيم جانب الرقابة الذاتية والخوف
ـــببرامج المحافظالمؤشرات المرتبطة  -ب ة على البيئة من التلوث واأليزو ـــ

)البيئة( وبرامج الوعى الصحى العالجى والتطور فى تكاليف عمليات 14001
المراجعة البيئية والتطور فى تكاليف أنشطة الرقابة البيئية وتكاليف عالج األضرار 

 . ضرار البيئيةالبيئية والتكاليف المانعة لأل
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معدل التطور فى  مؤشرات حماية األصول وتحقيق النزاهة المالية ومن بينها   -ج
زمن دورة اإلنتاج ، ومستوى إنتاجية رأس المال المستثمر ، ومعدل التطور فى 

)الجودة( ، والتطور فى  9001حقوق الملكية الفكرية ، ومدى الحصول على األيزو
ومعدل  ،ب فى مجال العمل الفنى واإلدارى والمحاسبى قيمة برامج التعليم والتدري

 التطور فى اإلنتاج المطابق للجودة .
االتجاه العام لقيمة  مؤشرات قيام إدارة االمتثال واألخالقيات بواجباتها ومن بينها  -د

ـــة على العاملين والقيادات المسئولة نتيج ــــــــ الجزاءات الموقعالحوافز أو  ــ ــ ـــ ــ ــ ة  ـــ ــــ
 .السلوك األخالقى ، ومعدل التطور فى النفقات النوعية بإدارة االمتثال واألخالقيات

 

 توصيات البحث :   2/ 6
يمكن للباحث عرض أهم التوصيات بناء  على ما ورد بنتائج البحث على النحو      
 التالى:

العام  ر قانون ملزم لكافة الوحدات االقتصادية التابعة للقطاعيناصدضرورة إــ 1
والخاص بوضع مدونات للسلوك بشكل تفصيلى بما يتالءم مع طبيعة النشاط بتلك 

 الوحدات .
 

ــ إلزام كافة الوحدات االقتصادية بتكليف مراقب الحسابات إلبداء الرأى فيما يتعلق 2
 بمدى التزام تلك الوحدات بمدونات السلوك الموضوعة .

 

 ،العلوم التجارية والهندسية والطبيعية وغيرها  ــ ضرورة الربط بين التعليم فى مجاالت3
 من خالل تدريس القيم واألخالق فى مواد مستقلة وإجبارية. ،والقضايا األخالقية 

 

يتالءم مع بيئة  األخالقية بما مراجعة الف  مجال  مصرى  ضرورة إصدار معيارــ 4
قية أهداف المراجعة األخالكل من؛ بحيث يغطى المعيار مصر، و  ىاألعمال ف

األساليب واإلجراءات المالئمة لمهام المراجعة  ، وحدود مسئوليات مراقب الحسابات 
تخطيط أعمال المراجعة األخالقية وحصر وتقييم أدلة اإلثبات الكافية ، األخالقية 
 التقرير عن نتائج المراجعة األخالقية .، و  والمالئمة
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 البحث هوامش
 

وحقيقته العدول عن االستقامة إلى   ، لمال ظلما وأخذ ل ،نقيض الصالح  ( الفساد لغة1)
يعنى بالفساد جعل الجانب المادى الهدف الوحيد للنشاط   ،وفى المعامالت المالية  ،ضدها 

االقتصادى الذى يمارسه اإلنسان المعاصر . دون مراعاة للقيود الشرعية التى تنظم أحكام  
االقتصادى كالقيم والمبادئ األخالقية  أو للجوانب األخرى التى يكتمل بها البناء  ،المال 
 ( .   202ص   ،  2005 ،  ) حجازى  والروحية
أما الفساد اإلدارى فيعرف بأنه استغالل المنصب لتحقيق أهداف شخصية على حساب        

وسوء استخدام الموارد العامة لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية دون وجه   ،المصالح العامة 
وغسل األموال   ،يم الرشاوى واالحتيال والتهرب من الضرائب ومن أمثلة الفساد تقد ، حق

والتالعب فى الدفاتر والسجالت لسرقة األموال أو الموارد المادية وسوء تقرير السلع التجارية  
      والعموالت واإلتاوات التى يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو االتجار بالوظيفة العامة 

 ( .   6ص    ،  2008 ، ) لجنة الشفافية والنزاهة 
التصرفات أو   أن إلى  (IFAC, 2005 )وقد أشار االتحاد الدولى للمحاسبين       

الممارسات الفاسدة تقوم دائما على الحيلة أو الخداع بهدف تحقيق بعض المنافع الشخصية  
إلى ان   240كما أشار معيار المراجعة الدولى والمصرى رقم  لمرتكب أو مرتكبى الفساد . 

الحتيال يشير إلى التصرفات أو األفعال المتعمدة من قبل فرد أو أكثر وتكون  مصطلح ا
 مبنية على الخداع للحصول على مزايا غير مستحقة أو غير قانونية. 

 

يشترك فى إصدارها غرفة    Business Case against Corruptionن نشرة ا( 2)
ة العالمى للفساد التابع لألمم  التجارة الدولية ومؤسسة الشفافية الدولية وبرنامج المكافح

 المتحدة ومبادرة معا ضد الفساد التى أطلقها المنتدى االقتصادى العالمى . 
 

  (Transparency International Organization)( تعتبر منظمة الشفافية الدولية 3)
منظمة غير حكومية وهى رائدة فى تكرسها لكبح ومكافحة   ،  1993والتى تأسست عام 

التقرير العالمى الشامل  و ومن أهم المؤشرات التى تصدر عنها مؤشر مدركات الفساد  ، الفساد 
 مؤشر دافعى الرشاوى . و عن الفساد  
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 ( المصدر:  4)
Transparency International ," Global corruption report ",different 

issues available at:                                                               
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi       

 

نقاط   10( الدرجة مقياس متدرج من صفر ) فاسد جدا أو أقصى درجات الفساد ( حتى 5)
 اد أو أكثر نزاهة( .  )عدم وجود فس

 

 ( من بين الشركات والهيئات التى أصدرت مدونات السلوك ما يلى : 6)
-  British Petroleum (BP),Cod of conduct,2005, http://codeofconduct. 

bpweb.bp.com                                                                 
- Standard Chartered Code of Conduct,http://www.Standard 

chartered.com/                                                                 
- Thrivent Financial code for conduct, http://www.thrivent.com/   

aboutus/codeofconduct                                                      
(  30الهيئة العامة لسوق المال ، قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ) -

باعتماد ميثاق الشرف المهنى للشركات والجهات العامة فى مجال   28/9/2005بتاريخ 
 .  2005األوراق المالية والعاملين بها ، القاهرة ، 

 

( ، وفى التاريخ الكبير  273( ، والبخارى فى األدب المفرد )2/381أخرجه أحمد ) (7)
حه األلبانى فى  ( ، وصح10/192( ، والبيهقى فى السنن الكبير )2/613)  ، والحاكم(835)

 (.  2349( ، وصحيح الجامع )45الصحيحة )
 

ن القارئ المتمعن فى األحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية فى مصر يلحظ نموا  ا( 8)
متزايدا فى كم ومقدار الفساد المالى واإلدارى والسياسى على كافة المستويات ، وفى معظم  

لعقود السابقة مما دفع بشعب مصر إلى القيام بثورة  خالل ا، القطاعات االقتصادية والخدمية  
. تلك الثورة التى ندعو هللا عز وجل أن يجعلها لنا   2011الخامس والعشرين من يناير عام 

 منحة نقود بها العالم العربى واإلسالمى فى اتجاه الرقى والتقدم فى جميع مناحى الحياة . 
 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
http://www.thrivent.com/%20%20%20aboutus/codeofconduct
http://www.thrivent.com/%20%20%20aboutus/codeofconduct
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قيم  –ت مكافحة الفساد اللشركات : أدو  األخالقيةجون د. سوليفان ،" البوصلة  -9
، وحوكمة الشركات " ، المنتدى العالمى لحوكمة المهنة  وآداب،  األعمالومبادئ 

  ، (IFC)مؤسسة التمويل الدولى ،  2009الشركات ، الدليل السابع ، 
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf                                         

،  مجلة التنفيذىفساد وأدوات التصدى له " ، ، " ال شروبرت ب . زوليت -10
 .2009أبريل  –مركز المديرين المصرى ، وزارة االستثمار ، القاهرة ، فبراير 

الرحمن السعد ، " العوامل المؤثرة على السلوك األخالقى فى  د. صالح بن عبد -11
التجارة مجلة  لية بيئة المراجعة السعودية : دراسة ميدانية ) استكشافية ( " ، 

 . 2011ير نا ( ي1( عدد )48، مجلد ) اإلسكندرية، جامعة  للبحو  العلمية
د. صفاء محمد سرور سعيد ، " دور المنهج االسالمى فى زيادة فاعلية  -12
حوكمة الشركات وأبعادها  ، لكلية التجارة المؤتمر الخامس مة الشركات " ، كحو 

 10-8،  اإلسكندريةجامعة ول ، واالقتصادية ، الجزء اال واإلداريةالمحاسبية 
 .2005سبتمبر 

مة وكوعالقتها بتدعيم الح  األخالقيةد. عشرى عبد العليم مهران ، " الجوانب  -13
، حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية  المؤتمر الخامس لكلية التجارة الجديدة "،

 .2005بتمبر س 10-8،  اإلسكندريةواالدارية واالقتصادية ، الجزء االول ، جامعة 
، وزارة الدولة  آلياتهو ، التقرير الثانى : أولويات العمل  لجنة الشفافية والن اهة -14

 . 2008للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، أغسطس 
،   الشر ات بجمهورية مصر العريية حو مةقواعد ومعايير وزارة االستثمار ،  -15
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ـــ -16 ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ بإصدار  30/6/2008فى  166قرار وزير االستثمار رقم ،  ــ

، القاهرة ،  المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التيكد األخرى 
2008. 
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